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Laagri aleviku
sisese bussiliini
alg- ja lõpp-peatus
on VANASILLA,
mis asub Nõlvaku
tänava ääres
vahetult enne
Nõlvaku ja
Vanasilla tänava
ringristmikku.
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METSA

LAAGRI ALEVIK

RAHNU

NÕLVAKU

VANASILLA

NÕLVAKU

REDISE
KUUSE

URDA JAAM

Laagri aleviku siseliin käivitub
3. veebruarist
Laagri aleviku
elanike arv ja
hoonestuse ulatus
on üha laienenud.
INDREK EENSAAR
Arendusosakonna juhataja

1.

septembrist
2020
alustab tööd Laagri
kooli Möldre maja.
Nõlvaku piirkonda on kerkinud palju uusi kortermaju ja vilgas ehitustegevus
käib Veskimöldres. Seetõttu otsustas Saue Vallavalitsus käivitada piloot-

projektina Laagri aleviku
siseliini tähisega L1. Pilootprojekti hinnanguline
maksumus on 27 000 eurot. Hinnale lisandub käibemaks.. Vedaja on hanke
tulemusel AS Go Bus.
Liini graafik on koostatud selliselt, et buss käib
täpselt tunni aja tagant
kindlal kellaajal, v.a graafiku järgi vahele jäävad
tunnid kell 10.45 - 12.45.
Liinil on tööpäevadel esmaspäevast reedeni
üheksa väljumist päevas
ja see sõidab marsruudil
Vanasilla - Rahnu - Laagri
alevik - Metsa - Tuulemurru - Veskirahva - Redise

- Urda jaam - Kuuse - Nõlvaku - Vanasilla.
Liin alustab tööd 3.
veebruaril ja töötab sellisel
kujul kuni augusti lõpuni.
Veebruarist augusti lõpuni on sõitmine liinil L1
kõigile soovijatele tasuta
sõltumata vanusest ja sissekirjutusest.
Kui liinil on piisavalt sõitjaid, siis alates septembrist
peaks liin töötama edasi
Saue valla tavapärase siseliinina, kus vallakodanikele on sõit prii ja teistele
kehtib Harjumaa ühtne piletisüsteem.
Transporditeemadel
täiendavalt lk 3.
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Saue Vallavolikogu
30. jaanuari istungi
päevakord
• Saue valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine II lugemine
• Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 29 „Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine
• Saue valla vapimärkide ja aukirjade andmine
• Saue Vallavolikogu 27.06.2018 määruse nr 36 „Valla bussiliinidel piletihinna kehtestamine ja bussisõidul soodustuse
saamise kord“ muutmine
• Saue vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
• Vallavara otsustuskorras tasuta võõrandamine ja isikliku
kasutusõiguse seadmine
• Laagri alevikus asuva Kooli tn 1 kinnistule võimla rajamiseks hoonestusõiguse seadmine OÜ Laagri Haridus- ja
Spordikeskus kasuks
• Servituudi seadmine
• Täiendava arvamuse andmine Mäepealse kruusakarjääri
mäeeraldise kaevandamisloa nr HARM-071 muutmise ja pikendamise otsuse eelnõu kohta
• Saue valla välireklaami määrus
• Saue Vallavolikogu 28.11.2019 otsuse nr 64 peale esitatud
vaide lahendamine
• Töötasu ja preemia määramine
Saue Vallavolikogu 30. jaanuari istung toimub algusega kell
14 Laagri alevikus Veskitammi 4.

Vabariigi Valitsus uuendas
riigiteede teehoiukava
Vabariigi Valitsus uuendas 9. jaanuari istungil korraldusega
nr 5 riigiteede teehoiukava aastateks 2020–2030.
Saue valla jaoks on oluline
• 2020 algab Topi-Saue uue tee ehitus koos valgustatud
jalg- ja jalgrattateega (nn Kuuseheki tänava pikendus).
Plaanitud valmimine 2021. aasta kevadel.
• 2020-2022 algab 2+2 teelõigu ehitus Kanama ristmikust
kuni Välja tee ristmikuni, millest esimesena algab Valingu
viadukti ehitus sel aastal.
www.mnt.ee/et/tee/teehoiukava-aastateks-2020-2030

SAUE VALLAVALITSUS OOTAB SIND

PLANEERINGUTE
KOORDINAATOR
MEIL ON EKSTRA HEAMEEL, KUI
• lisaks kirele maakaartide vastu omad erialast
kõrgharidust ja reaalset valdkondlikku tunnetust;
• Sul on teadmised planeerimis- ja/või
ehitusvaldkonnast ning nendega seotud
paragrahvidest;
• ruumiline ja analüütiline mõtlemine on lausa
kaasasündinud ning loominguline pool ei puudu
Sinus samuti;
• suhtled vabalt, lood kerglusega aluse ladusaks
koostööks ja pead kinni kokkulepetest;
• Sa eristad olulise ebaolulisest, oskad vaadata
suurt pilti, aga ei unusta sealjuures detaile.
PLANEERINGUTE KOORINAATORI EESMÄRKIDE
TÄITMISEL SAAD SINA
• kaasa rääkida valla üldplaneeringu
väljatöötamises;
• menetleda detailplaneeringuid, valmistada ette
seonduvat dokumentatsiooni ja hallata registrit;
• koostada Saue valla õigusaktidele eelnõusid ja
nende seletuskirju;
• jagada asjatundlikke teadmisi planeerimisalastes
küsimustes.
LISAKS ON SUL MEIE JUURES VÕIMALIK
• planeerida ise oma tööaega ja teha teinekord
tööd kodukontoris;
• pikalt puhata (35 kalendripäeva);
• tööandja kulul sportida ja/või lõõgastuda;
• võtta “jää koju, saa terveks päevi” siis, kui keha
või vaim vajab turgutust;
• panustada ühistesse ettevõtmistesse ja osaleda
ägedatel meeskonnaüritustel;
• leida kolleegides sõpru ja „oma“ inimesi.
TÖÖAEG: täiskoormus
TÖÖASUKOHT: Veskitammi 4, Laagri
TÖÖLE ASUMISE AEG: kokkuleppel
LISAINFO: Kalle Pungas, 506 6974
Saada meile CV, vabas vormis motivatsioonikiri
ja palgasoov läbi portaali või e-posti aadressil
personal@sauevald.ee
KANDIDEERIMISE TÄHTAEG: 02.02.2020

Meie Toidukaubad poodidest
saab välja võtta sularaha
Foto: Swedbank
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Swedbank pakub
koostöös Meie
Toidukaubad
poodidega sularaha
väljamakse teenust
poekassadest,
korraga saab välja
võtta viis kuni 100
eurot.
SWEDBANK

K

assast sularaha väljavõtmine
sarnaneb
tavalise sularahaautomaadi kasutamisega. Enne ostude eest tasumist tuleb kassas
teenindajale öelda sularahana
väljavõetav summa ja sisestada makseterminali oma pangakaardi PIN-kood. Seejärel
maksab teenindaja soovitud
summa poekassast välja ja
pank võtab selle maha kliendi
kontolt.
Korraga saab välja võtta
minimaalselt viis ja maksimaalselt 100 eurot. Nende
vahele jääv summa muutub
5-eurose sammuga ehk välja saab võtta 10, 15 ja 20 jne
eurot.
Sularaha väljavõtmiseks on
vajalik vähemalt 1-eurone ost,
mis tasutakse pangakaardiga.
Teenust saavad kasutada
kõik Swedbanki ning teiste Eesti ja välismaa pankade
kliendid, kui nende kodupank
pole sarnaseid tehinguid keelanud. Sularaha väljavõtmisel
lisandub kaupluse teenustasu
0,25 eurot.
Swedbankiga
koostöös
saab sularaha välja võtta ka
Coopi ja Grossi poodidest
ning Olerexi tanklatest.

Kuidas teenus toimib?
• Sularaha väljavõtmine on
sama lihtne, nagu kauba ostmine. Lihtsalt kauba asemel
ulatab kassapidaja sularaha.
• Sularaha väljavõtmise eeldus
on vähemalt 1-eurone ost.
• Sularaha väljavõtmise soovist tuleb kassapidajat teavitada enne tehingu PIN-koodiga
kinnitamist.
• Sularaha saab ühe korraga
välja võtta 5-100 eurot, kuid
tehingut on võimalik soovitud
arv korrata päevalimiidi ulatuses.

DETAILPLANEERINGU AVALIK ARUTELU
Saue Vallavalitsuse 27. novembri
2019 korraldusega nr 1397 vastu
võetud ja avalikustamisele suunatud Vanamõisa küla Liivakumäe ja
Kärneri 2 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku toimumise ajal, mis toimus 16.-29. detsembril 2019, esitasid piirkonna
elanikud planeeringu kohta omapoolsed arvamused ja seisukohad.
Esitatud arvamused ja seisukohad puudutavad detailplaneeringuga kavandatava sisetänava
ühendamist Suurevälja põik tänavaga ja tänava rekonstrueerimist.
Suurevälja põik tänav piirneb

Liivakumäe ja Kärneri 2 kinnistute
planeeringualaga ning detailplaneeringuga kavandatakse planeeritava sisetänava ühendamist
Suurevälja põik tänavaga, mis kulgeb 11185 Hüüru-Alliku-Saue teeni
(Suurevälja tee).
Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on kinnistute kruntimine,
maasihtotstarbe muutmine elamu-, sotsiaal- ja transpordimaaks
ning määrata ehitusõigus üksikelamute ja kahe korteriga elamute
püstitamiseks.
Saue Vallavalitsus korraldab
Liivakumäe ja Kärneri 2 kinnistute
detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu

Meie
Toidukaubad
Saue vallas

Korduma kippuvad küsimused
Kui palju maksab poekassast sularaha väljavõtmine?
Sularaha väljavõtmise tehingule võib rakenduda kaupmehe kehtestatud teenustasu.

Riisipere pood
Avatud E-P 10-21
Riisipere, Metsa 2,
telefon 668 4288

Kui palju saan korraga sularaha välja võtta?
Ühe tehinguga saab välja võtta minimaalselt viis ja maksimaalselt
100 eurot. Nende vahele jääv summa muutub 5-eurose sammuga
ehk välja saab võtta 10, 15, 20 jne eurot.

Ääsmäe pood
Avatud E-L 11-20; P 11-19
Ääsmäe, Kopli 1,
telefon 5770 3855

Kas saan sularaha välja võtta ka viipemaksega?
Kauplustes tuleb sularaha väljastamise tehing kinnitada alati
PIN-koodiga. See on vajalik turvalisuse tagamiseks ja veendumaks,
et kaarti kasutab selle omanik.
Miks tehing ei õnnestu?
Veendu, et arvelduskontol on piisavalt raha. Swedbanki kliendina saad teha seda hõlpsalt mobiiliäpis. Kui oled kindel, et sul on
piisavalt raha, kuid pank keeldub tehingust, võib olla põhjus selles,
et oled pangakaardi ostulimiiti ületamas. Kui oled mõne muu panga
klient, veendu, et pank on seda tüüpi tehingud lubanud.
Kas kaupluse teenindaja näeb minu arvelduskonto seisu?
Kaupluse kassapidaja ei näe, kui palju on sinu arvelduskontol raha.
Kui sa pole kindel, kas sul on piisavalt raha, soovitame kontrollida
enne tehingu sooritamist vaba jääki mobiiliäpis.
Kas kaupluse teenindajal on õigus sularaha väljastamisest keelduda?
Teenindaja võib sularaha väljastamisest keelduda, kui kassas pole
piisavalt sularaha.

Saue valla ametlikud teated

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.

5. veebruaril 2020 algusega kell
17.30 Laagri halduskeskuse ruumides (volikogu saalis) Veskitammi 4, Laagri alevik.
Avalikul arutelul tutvustab detailplaneeringu koostamise korraldaja avaliku väljapaneku kestel
esitatud kirjalikke arvamusi ja
oma seisukohti nende kohta, põhjendab detailplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastab muudele detailplaneeringut
käsitlevatele küsimustele.
TEADE VOLIKOGU OTSUSE OSALISELT KEHTETUKS TUNNISTAMISEST
Saue Vallavolikogu tunnistas
30.12.2019 otsusega nr 74 kehte-

tuks Saue Vallavolikogu 26.09.2019.
aasta otsuse nr 53 punkti 5.4.
Otsuses toodud punkt 5.4
sätestas, et Tammetõru tee 5 ja
5a katastriüksuse omanik peab
tagama juurdepääsu Mäealuse
(72704:003:0296) kinnistuni, seades selleks vajaliku notariaalse
teeservituudi.
Otsusega on võimalik tutvuda Saue valla veebilehel https://
sauevald.ee/planeeringute-kehtetuks-tunnistamine.
Lähemat informatsiooni saab
planeeringute
peaspetsialistilt
Maili Metsaotsalt: 654 1157, maili.
metsaots@sauevald.ee

2020. aastal on vallaleht Saue Valdur kandes järgmistel
kuupäevadel:

13.-15. jaanuar; 27.-29. jaanuar; 10.-12. veebruar; 25.-27. veebruar; 9.-11.
märts; 23.-25. märts; 13.-15. aprill; 27.-29. aprill; 11.-13. mai; 25.-27. mai;
8.-10. juuni; 22.-24. juuni; 6.-8. juuli; 20.-22. juuli; 10.-12. august; 24.-26.
august; 7.-9. september; 21.-23. september; 12.-14. oktoober; 26.-28.
oktoober; 9.-11. november; 23.-25. november; 7.-9. detsember; 28.-30.
detsember

Saue valla sise- ja Maanteeameti
tellimusel töötavad liinid
INDREK EENSAAR
Arendusosakonna juhataja

M

illised on Saue
valla
siseliinide
ja Maanteeameti
tellimusel töötavate liinide
S8-S11 ning 112 marsruudid, millised liinid on töös
aastaringselt, millised koolide õppeperioodil, millised
soodustused liinidel Saue
valla elanikele kehtivad?
Kõikide liinide sõidugraafikud ja marsruudid
on kättesaadavad www.peatus.ee süsteemist.
Saue valla siseliinid, mida
teenindab AS Hansabuss
• Ä1 Ääsmäe - Jõgisoo - Va-

lingu - Keila - Tuula - Orava
- Ääsmäe
• Ä2 Ääsmäe - Jõgisoo - Valingu
• Ä3 Ääsmäe - Tuula külakeskus - Keila - Valingu Jõgisoo - Ääsmäe
• Ä4 Ääsmäe - Koppelmaa Tuula - Ääsmäe
• S1 Jõgisoo - Valingu - Saue
Gümnaasium - VanamõisaLaagri kool
• S2 Pühaküla - Laagri kool
- Koidu - Saue Gümnaasium
• S3 Kindluse - Vatsla - Harku - Laagri kool - Pääsküla
Gümnaasium
• S4 Saue Gümnaasium Koidu - Laagri kool - Hüüru
- Kurvi tee
• S5 Saue Gümnaasium -

Saue valla siseliinid, mida
teenindab MK Autobuss
AS
• SN1 Munalaskme - Nissi -

Tabara - Turba - Nissi - Hürjapea - Nissi
• SN2 Nissi - Pajaka - Lehetu - Turba - Ellamaa - Turba
- Lehetu - Nissi
• SN3 Nissi - Turba - Tabara
- Nissi - Munalaskme - Nissi
• SN4 Turba - Kivitammi Siimika - Lepaste - Ellamaa
- Risti
• SN5 Nissi - Lehetu – Turba
Bussiliiklust puudutav
operatiivinfo: MK Autobuss AS, 5551 5316, info@
mkautobuss.ee.
Kõik eeltoodud liinid
töötavad koolide õppeperioodil, v.a liin SN 4, mis
töötab aastaringselt, ja kõigil neil liinidel on sõit Saue
valla elanikele Ühiskaardi
alusel tasuta. Teistele reisijatele kehtib Harjumaa ühtne piletisüsteem.
Seega - need täiskasvanud, kes ei oma Saue valla
sissekirjutust ning on vane-
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Saue valla teedel vuravad igapäevaselt
bussid, sõidutades reisijaid punktist A
punkti B.

Koidu - Laagri kool - Alliku
• S6 Püha - Seltsimaja - Vanamõisa - Saue Gümnaasium
• S7 Laagri kool - Koidu Saue Gümnaasium - Vanamõisa - Valingu – Jõgisoo
• SK1 Miilimaa - Haiba Kernu - Muusika - Allikmäe – Ruila; Kernu - Haiba
- Ruila - Allikmäe - Muusika - Kernu - Miilimaa
• SK2 Ruila - Kibuna - Laitse - Ruila
• SK3 Ruila - Jaanika - Kaasiku - Kibuna - Laitse - Harutee
• SK4 Jaanika - Kaasiku Ruila - Haiba – Kernu; Ruila
- Kaasiku - Jaanika - Ruila
Bussiliiklust
puudutav
operatiivinfo: AS Hansabuss, 677 9663, liinid@
hansabuss.ee.

3

mad kui 19 ja nooremad kui
63 aastat, peavad maksma
pileti eest vastavalt Harjumaal kehtivatele piletitariifidele.
Maanteeameti tellimusel
töötavad liinid, mida teenindab ATKO Transport
OÜ
• S8 Saue - Ruila - Laitse Riisipere - Lehetu - Turba Ellamaa
• S9 Saue - Kiia - Tuula Ääsmäe - Haiba
• S10 Saue - Ääsmäe - Maidla - Kiisa
• S11 Saue - Vanamõisa Laagri - Harku – Vatsla
• 112 Haabersti - Harku Laagri - Urda - Koidu - Alliku – Saue (NB! 3. veebruarist muutuvad 112 liini
sõiduajad ning liini alg- ja
lõpp-peatus Tallinnas on
Zoo.)
Bussiliiklust
puudutav operatiivinfo: ATKO

Transport OÜ, 641 8218.
Liinidel S8, S9, S10, S11
ja 112 kehtib Harjumaa ühtne piletisüsteem ning Saue
valla elanikele lisasoodustusi ei ole. Liinid töötavad
aastaringselt. Täiskasvanud,
kes on vanemad kui 19 või
nooremad kui 63 aastat,
peavad maksma pileti eest
vastavalt Harjumaal kehtivatele piletitariifidele.
Oluline on registreerida
sõit õpilaspileti või Ühiskaardiga
2019. aasta II poolaasta statistika näitab väga väikest
täituvust mõnedel Ä-liinidel
ja liini S7 kell 16.10 / 16.20
väljuval reisil.
Kuna meie ühine kohustus on püüelda kliimaneutraalsuse poole, peame tulevikus kaaluma väga väikse
sõitjate arvuga liinide sulgemist.

Muudatused läänesuuna bussiliinidel 1. veebruarist
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus
teatab, et lõpetab 1. veebruarist 2020
osade liinide tellimise ATKO
Liinid OÜ-lt.
PÕHJA-EESTI
ÜHISTRANSPORDIKESKUS

Uus vedaja on SEBE AS.
• liin 107 Tallinn – Harku –
Keila – Vasalemma – Ämari – Munalaskme
• liin 119 Tallinn – Harutee
– Riisipere – Turba – Lehetu
• liin 133 Keila – Harutee –
Riisipere – Turba – Ellamaa
– Lehetu
• liin 136 Tallinn – Harku
– Keila – Ämari – Madise
– Paldiski
• liin 145 Tallinn – Harku –

Keila – Paldiski
• liin 148 Tallinn –Harku –
Keila – Ämari – Rummu
• liin 149 Tallinn – Harku –
Keila – Rummu – Audevälja – Harju–Risti
Liinile 119 lisandub
väljumine Tallinnast kell
11.10 ja Lehetust kell 12.40.
Liinid 119 ja 133 peatuvad
Turba rongijaama ees Turba
jaama bussipeatuses Lehetu poolt sõites.
Liini 136 sõiduplaani
on korrigeeritud. See tagab ümberistumise liinilt
146 (Maissoo ja Vihterpalu

Lisainfo

Lisainfo
SEBE AS
• info telefonil 602 2555
• e-post harjuinfo@sebe.ee
• koduleht www.sebe.ee

ATKO Liinid OÜ
• info telefonil 641 8218
• e-post grupp@atko.ee
• koduleht https://atko.ee

Sõiduplaanid www.peatus.ee
poolt sõites) liinile 136 Padise peatuses, et sõita Paldiskisse.
Liinile 145 lisanduvad
väljumised, et vältida ületäituvust. Tänase 13 ringi
asemel tuleb 1. veebruarist
22 ringi tööpäeval. Kuue
ringi asemel on 14 ringi nädalavahetusel.
Liini 148 ringide arv

tõuseb kahest kuuele tööpäeval,
nädalavahetusel
sõidab buss neli korda päevas.
Liini 149 kella 16.50
väljumine Tallinnast on lühendatud Audeväljani. Reis
Audevälja – Keila väljumisega kell 18.25 asendab reisi kell 18.35 liinil 146 Harju-Risti - Tallinn.

ATKO Liinid OÜ jätkab lääne suuna liinide 108, 109, 111, 111A, 118,
122, 123, 124, 126, 127, 127A, 128, 129, 137 ja 146 teenindamist. 1.
veebruarist toimuvad ka nendel liinidel sõiduplaani muudatused.
Liini 122 väljumised kell 15.15 Tallinnast ja kell 16.30 Vääna-Jõesuust on asendatud liiniga 108 ning pikendatud Keila-Joani.
Liinile 122 Tallinn – Vääna-Jõesuu lisanduvad väljumised Tallinnast
kell 14.25 ja Vääna-Jõesuust kell 15.20.
Liin 122 hakkab sõitma ka nädalavahetusel, lisandub viis ringi
päevas.
Liinid 127 ja 127A on pikendatud Kloogani. Kloogaranna rongijaama peatuse asemel on liini lõpp-peatus Klooga pood ja algpeatus
on Klooga aedlinn.
Liinil 146 on kell 13.40 väljumine Keilast nihutatud 10 minutit varasemaks ja pikendatud Harju-Ristini. Tagasi väljub buss Harju-Ristilt kell 14.20.
Liinil 146 on kell 14.35 väljumine Keilast pikendatud Maissoost
Nõvani kõikidel tööpäevadel.
Liinil 146 on kell 18.35 väljumine Harju-Ristilt asendatud reisiga
149 Audevälja-Keila kell 18.25.
Muudetud on ka teiste liinide väljumise ja sõiduaegu.

Estelle Laane alustab tööd Saue
Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistina
tähtajaliselt 1. veebruaril Signe Algma
asemel. Tema tööpiirkond on Laagri
alevik ja töökoht asub Laagri uues
tervisekeskuses aadressil Tervise 2 teisel
korrusel.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

E

stelle Laane: „Pärit
olen praegusest Alutaguse vallast Mäeta-

guselt. Pere otsustas seoses
ema uue töökohaga kolida
ja nii lõpetasingi keskkooli
juba Tallinnas.
Pärast keskkooli lõppu
õppisin edasi Tartu Ülikoo-

lis eesti filoloogiat. Töötasin kirjastuses Eesti Raamat korrektorina.
Vabariigi tulekuga soovisin ka ise elus midagi
muuta ja asusin uuesti õppima. Seekord Tartu Ülikooli sotsiaaltöö erialale ja
omandasin sotsiaaltöö magistri kraadi. Samaaegselt
õpingutega töötasin laste ja
noorte rehabilitatsioonikeskuses Tootsi Tuba.
Selles abikaasaga koos
loodud keskuses sain hindamatu kogemuse tööks
probleemkäitumisega alaealiste ja noorte ning nende peredega. Magistritöö
kirjutasin samuti teemal,

kuidas süsteemselt ja tulemuslikult abistada keerulistesse
olukordadesse
sattunud lapsi ja nende peresid. Mõned aastad tagasi
omandasin mitmedimensioonilise pereteraapia terapeudi litsentsi.
Tootsi Toa kogemus,
väärtused, haridus ja hiljem omandatud pereteraapia väljaõpe on innustanud
mind tegelema laste ja peredega terviklikult, professionaalselt ja tõenduspõhiselt.
Lastekaitse on see valdkond, kus saan teadmisi
ja kogemusi praktikas rakendada. Olen arvamusel,

Foto: erakogu

Estelle Laane – Saue Vallavalitsuse uus
lastekaitsespetsialist

et töös lastega on oluline
varajane märkamine ja ennetus. Probleemidega tuleb
tegelda lahendusele orienteeritult, sisuliselt ja tulemuslikult. Laste olukorrast
täna oleneb, milliseks kujuneb meie kõigi homne.

Lapsed on ju tuleviku täiskasvanud.
Tootsi Toa juhtlause
oli: Igaüks suudab rajada
endale rõõmsama tuleviku. Selleks on lihtsalt vaja
usaldada oma jõudu ja eesmärke ning iga päev natuke
pingutada.
Saue on vald, kus väärtustatakse asjatundlikkust
ja hoolitakse inimesest,
kaasates teda otsustusprotsessidesse.
Sõbralikkus,
hoolivus ja turvatunne on
just need väärtused vallas,
mis mind kõnetavad. Seepärast olen rõõmus, et saan
kogemusi ja oskusi rakendada just Saue vallas.“

Meie vallas elab 23 024 inimest
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SAUE VALLAVALITSUS
OOTAB SIND

LOGOPEED
kelle eesmärk on kõneravi vajavate ja
arenguliste erivajadusega laste õppe ja
arengu toetamine eesmärgiga soodustada
isiksuse eakohast arengut koostöös
lastevanemate, haridustöötajate ja teiste
erialaspetsialistidega.

SINU PEAMISTEKS
ÜLESANNETEKS ON
• tugiteenust vajavate laste väljaselgitamine ja sobiva
lähenemise leidmine koostöös lapsevanemate,
lasteasutuse töötajate ja vajadusel ka teiste
spetsialistidega;
• individuaalsete ja rühma kõneravitundide
ettevalmistamine, vajalike õppematerjalide
koostamine ja tundide läbiviimine;
• osalemine last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja
selle juurde kuuluva tegevuskava koostamisel;
• lapsevanemate nõustamine lapse arengut mõjutavate
tegurite osas, abistades vanemaid lahenduste
leidmisel lapse normaalse arengu tagamiseks;
• lasteasutuste personali valdkonnaalane nõustamine
ja juhendamine;
• erialase dokumentatsiooni ja aruandluse täitmine.
OOTAME JUST SIND, KUI SUL ON
• erialane magistrikraad või sellele vastav
kvalifikatsioon või eripedagoogi (logopeedi) kutse;
• eesti keele oskus kõrgtasemel (C1 tase);
• soov töötada lastega, pühendumus ja
missioonitunne;
• hea arvuti kasutamise oskus;
• suurepärane suhtlemise ja eneseväljenduse oskus;
• vastutustunne, algatus- ja otsustusvõime;
• oskus tagada usaldusväärsus;
• B-kategooria autojuhiluba.

Just sellised andmed pärinevad
rahvastikuregistrist 1. jaanuari 2020
seisuga.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

K

as meid on rohkem,
seda teavad vaid
need, kes meie vallas
küll elavad, kuid on otsustanud mingil põhjusel end elanikena ametlikult mitte kirja
panna. Ja sellest on väga
kahju.
Aastaga aga kasvas val-

la elanikkond 720 inimese
võrra.
Valla elanikest 11 461 on
mehed ja 11 563 naised. Peaaegu, et sooline võrdõiguslikkus.
Suurim asula vallas on
keskus Saue linn, kus elab
5762 inimest. Järgneb Laagri
alevik 5580 elanikuga Ja siis
hoopis küla, Alliku küla, kus
elab 1835 inimest. Eestis üks

suuremaid. Peetri küla Rae
vallas on ilmselt veelgi suurem.
Turba ja Riisipere aleviku
võrdluses on Turba rahvaarvu poolest suurem, esimeses
951 ja teises 857 elanikku.
Valla 50 külast suurim on
Alliku (1835).
Rohkem kui 400 elanikku on Ääsmäel (769), Vanamõisas (741), Kaasikul (475),
Hüürus (459) ja Koidu külas
(407).
Üle 300 inimese elab
Laitses (386), Vatslas (367)
ja Haibas (322).
Valla kõige väiksemad

külad on Aude 18 ning Hingu ja Siimika 20 inimesega.
Vähem kui 30 inimest elab
Viruküla (22), Kirikla (24),
Kustja (25), Pohla (27) külas.
Silma torkab, et külades
on reeglina mehi rohkem ja
linnas ning alevikes jällegi
naisi.
2019. aastal sündis Saue
valda 274 last. Manalateele
saatsime 191 lähedast.
Meie valla kõige vanemad
elanikud on kaks vanadaami, kes on sündinud 1921.
aastal. Üks neist elab Riisipere alevikus ja teine Alliku
külas.

Maailmal su jaoks palju uut on ja imelist.
Maailmal väga vaja on last sinunimelist
2019. aastal sündis Saue vallas 274 last.
Koos mujal sündinud, aga aasta jooksul
Saue valda kolinud lastega on eelmisel
aastal sündinud laste arv Saue vallas 305.
ANNELI RITSING
Rahvastikuregistripidaja

N

eist on oma pere kolmandad 73 last, 13
aga sündis perre neljandana. Kahes peres sündis
viies ja ühes kuues laps.
Kaksikuid sündis 12
perre. Neist tüdrukuid viis
ja poisse kaks paari. Viies
peres sündisid kaksikutena
poiss ja tüdruk.
Eelistatumad nimed tüd-

rukutele olid Eliise/Elise,
Marta, Nora ja Lenne.
Poiste nimedest valiti
enim Andreas, Harri/Harry,
Henri/Henry, Jakob ja Robin.
Tore oli, et keeruliste ja
raskete võõramaiste nimede hulgas oli palju võib-olla
veel „metsarahvast“ ja Taara
usust tulnud nimesid, nagu
Tormi, Raju, Maru, Kõu,
Uku, Lumi ja Roosi.
2019. aastal sündinud las-

te emade vanus kõikus 20-st
kuni 47 eluaastani. Isadeks
said mehed vanuses 23 kuni
61 aastat.
Väike analüüs näitas, et
ka emade-isade põlvkondadel on osad nimed rohkem
armastatud.
Paljude eelmisel aastal
isaks saanute nimed on Martin, Siim ja Henry.
Paistab, et Henri/Henry
on Saue vallas nii isade kui
poegade lemmiknimi.
Emade rohkem esinenud
nimed kajastasid hästi eelnevate põlvkondade lemmikuid: Helen, Kadri, Katrin ja
Kristel.
Head kasvamist põnnidele ja armastust ning kannatlikkust peredele!

Kõik algab meeletusest.
Tarkus tuleb pärast.
Suur argipäev on igas
silmapilgus.
Ent igavesti miskit salapärast
on noore ema pehmes soojas
pilgus.
On usk, et sinus jätkub
eluahel,
on tunded, mida teistele ei
näita,
on teadmine, et maa ja taeva
vahel
ei suuda keegi sinu aset
täita...
/Leelo Tungal/

101 kilomeetri pikkune Taliharja
Vanakuri ultravõistlus

PALK: alates 1800 eurot kuus
TÖÖAEG: täiskoormus
TÖÖASUKOHT: Tervise 2, Laagri (erinevad Saue valla
haridusasutused)
TÖÖLE ASUMISE AEG: kokkuleppel
LISAINFO: Sju Nuuter, personalijuht, tel 654 1149

Individuaalne talvine ultravõistlus
Taliharja Vanakuri startis 11. jaanuari
keskpäeval Lätist Korneti külast.

Pakutavale ametikohale kandideerimiseks esita CV,
motivatsioonikiri ja palgasoov läbi portaali või e-posti
aadressile personal@sauevald.ee.
KANDIDEERIMISE TÄHTAEG: 02.02.2020

Alexela sulgeb veebruaris
Ellamaal asuva tanklapoe
Alexela sulgeb 1. veebruaril Ellamaal asuva tanklapoe ja suunab
kliendid kümme kilomeetrit eemal asuvasse Riisipere Alexela
mugavuspoodi (pildil). Tankimisvõimalus Ellamaa tanklas säilib.
Vilumäe külas asuv Riisipere mugavuspood on avatud hommikul
kella seitsmest kuni kümneni õhtul.
Mugavuspood on koos tanklaga, sealt saab osta toitu, kuumi
kohvijooke, balloonigaasi, tankida mootoribensiine ja diislikütust.
Riisipere Alexela tanklas on parkimiskohti 18 sõiduautole.

KAIMO KÄÄRMANN-LIIVE

S

ee on karm omal jõul
läbitav 101kilomeetrit
pikk retk, mille läbimiseks on osalejatel aega kuni
üks ööpäev. Võistlus toimub
külmas, talvel ja suurem osa
sellest ka öösel. Sel korral oli
vaid öö, külm ja lumi puudusid.
Võistlus viis osalejad
mööda Läti-Eesti piiriäärt
Paganamaa kaudu filmi
„Tõde ja õigus“ võttepaika,
sealt Eesti lõunapoolsemasse
tippu, edasi Mõnistesse ning

lõpuks Ähijärve äärde Karula Rahvuspargis.
Võistluse 101 kilomeetri
pikkust rada võis läbida kas
jalgsi, jalgrattaga või suuskadel. Arusaadavatel põhjustel
suuskadel sel aastal keegi
rännakut ette ei võtnud.
Osalejate ring, kuhu kuulus ka Saue vallas elavaid
inimesi, oli kirev. Oli nii tõsiseid sportlasi, kes võistlesid
esikoha nimel, kui rahulikke
matkajaid.
Saue valla elanikest - nimekiri ei pruugi olla lõplik
- läbisid ultravõistluse maas-

Fotto: Taliharja Vanakuri korraldusmeeskond

OMALT POOLT PAKUME SULLE
• motiveerivat töötasu ja vajalike transpordikulude
hüvitamist;
• valdkondlikke ja just Sulle huvipakkuvaid koolitusi;
• võimalust panustada huvitavas valdkonnas
vastutusrikkal ametikohal;
• paindlikku tööaega;
• võimalust osaleda seltskondlikel ühisüritustel ja
edendada sportlikke eluviise;
• vajadusel kasutada tasustatud “jää koju, saa terveks
päeva”.

Taliharja Vanakuri ultravõistluse start.

tikuratastega Mattis Alliksoo ja Artur Raichmann,
jalgsi Gert Müürsepp, Lauri
Malsroos ja Kaimo Käärmann-Liive.
101-kilomeetrise raja suutis 24 tunniga kas rattaga või
jalgsi läbida 92 sportlast.
Lisaks põhidistantsile oli

võimalik osaleda ka rajal,
mis oli kõigest 48 kilomeetri
pikkune ja lõppes põhiraja
kesklaagris Mõniste Talurahvamuuseumis. Korraldajad nimetasid seda “pehmo”
rajaks. Meie vallast läbisid
selle jalgsi Mairi ja Piia Põder.

MARIT LIIK
Alexela kommunikatsioonijuht

Mis on Saue valla 2019. aasta tegu?
Hääletus lõpeb reedel, 31. jaanuaril

www. sauevald.ee/aastategu2019

Mauno Reinmannile kõrge tunnustus Kodutütarde hõbetatud teeneterist

V

abariiklikul aktusel
tunnustati tublimaid
Kodutütarde
ringkondi, rühmajuhte ja toetajaid.
Meie vallast pälvis kõrge tunnustuse, Kodutütarde
hõbetatud teeneteristi, Nissi
rühmapealik Mauno Reinmann. Kodutütarde teeneteristi vääriliseks tunnistati
Kurtna rühmavanem Piret
Reinmann, kes on ka Saue
valla elanik. Harju ringkonna aktusel Saku põhikoolimajas andsid vande rühmade
uued liikmed ning pälvisid
tunnustuse tublimad kodutütred, nende juhid ja organisatsiooni toetajad.
Aktuse eeskavas astus
üles Stella Vanamölder Nissi
rühmast, kes esitas kornetil
pala „Jamaica hällilaul“. Isa
ja tütar, Minna Matilda ja
Mauno Reinmann – samuti
Nissi rühmast – esitasid laulu „imeline aas“ ning Turba
tüdrukud mängisid flööte,
Kui nüüd kõik ausalt
ära rääkida, vastab Mauno
Reinmann
Millal ja kuidas Sa Kaitseliiduga liitusid?
Võiks öelda, et tänu oma tütrele. Olin alati teadnud, et
mina oma last suures linnas
kasvatada ei taha. 2006. aastal kolisingi Tallinnast Harjumaale Turba alevikku.
Kuna mu vanavanemad ela-

vad seal, oli see kant mulle
juba sünnist saati kodune.
Turbas oli noorte kotkaste
ja kodutütarde rühm sellel
ajal olemas. Rühma tolleaegne pealik Merike Tsupsman
üritas mind järjepidevalt nende tegemistesse kaasata.
Suvel toimus jalgrattamatk Saaremaal. Ei mäletagi
täpselt, mis rühmad seal kõik
osalesid, aga kuna mul oli
tööautoks väikebuss, palus
Merike, et ehk saaksin appi
tulla ja aidata transpordiga.
Ega ma väga hea „Ei“ ütleja
ei ole ja nii see pall veerema
läks.
Kas sa tegeled ka noorte
kotkastega?
10 aastat, kuni 2019. aasta
sügiseni tegelesin nii noorte
kotkaste kui kodutütardega.
Kuid kuna üks tubli kodutütar kasvas meil vanusega organisatsioonist välja, andsin
kodutütarde juhtimise temale
üle. Nüüdsest on Nissi Kodutütarde rühmavanem Ariel
Regina Lumiste. Kuna tema
veel õpib, siis tegelen ikkagi
enamus ajast mõlema rühmaga. Aga eks ma vaikselt veeretan koormust temale. Las
esialgu elab n-ö sisse.
Kui palju on Nissi rühmas
noori kotkaid? Kodutütreid?
Rühmapäevik ütleb hetkel,
et 76.
Kui tihti te koos käite?
Klassitunnid on meil kord
nädalas. Kõige noorematega

Fotod: Sirje Piirsoo, erakogu
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Harju Kodutütarde ringkond tähistas
organisatsiooni 88. sünnipäeva
18. jaanuaril Saku põhikoolimajas.
Aastapäeva vabariiklik aktus oli 19.
jaanuaril Viljandis Heintali mõisa
ringtallis.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee
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Haiba rühma lisandus uus kodutütar Grete Kukk.

Harju ringkonna tordimeister oli Kurtna rühmavanem Piret
Reinmann, tordi kujundamises lõi kaasa Nissi kodutütarde
rühmajuhi abi Mehis Reinmann.

Nissi rühmapealik Mauno Reinmann pälvis kõrge tunnustuse,
Kodutütarde hõbetatud teeneteristi.

alustame kell 13 ja sealt kuni
kella 17-ni välja. Nii, kuidas
noortel tunnid lõppevad.
Koos väljaõppelaagrite,
koonduste ja võistlustega tuleb noortel aastas päris hea
hulk tegevustunde kokku.
Aktiivsematel ligikaudu 500
tundi aastas. Rühmajuhil
reeglina poole rohkem.
2018. aasta seisuga sai
malevasse esitatud 943 vabatahtliku töötundi, mis teeb
umbes 2,5 tundi päevas.
Miks võiks või peaks noored liituma noorte kotkaste
või kodutütardega? Mida
see neile annab?
Meie rühma moto on, „Me ei
seisa kunagi üksi!“. Koostöö
ja üksteise toetamine ja aitamine on see, mis meid edasi
viib!
Rühmapealikuna on minu
eesmärk, et noortel oleks
huvitav, toetav keskkond ja
palju harivaid ja arendavaid
tegevusi. Me oleme riigikaitselist ja isamaalist haridust edendav organisatsioon.
Väärtustame eesti kultuuri

ja kombeid. Õpime matkatarkuseid, keskkonnahoidu,
propageerime liikumist ja
tervislike eluviise, esmaabi,
päästet ja palju muud. Tegevusi on väga palju. Alates
laulmisest kuni roomamise
ja langevarjuhüpeteni välja.
Üritame aktiivselt osa võtta
kõikidest tegevustest, mis
meile pakutakse. Noored,
kes meilt välja kasvavad, on
julged, ettevõtlikud, ausad ja
kohusetundlikud eesti kodanikud.
Kindlasti on teil põnevaid
ettevõtmisi – räägi palun
mõnest.
Meil on maakondlikud õppelaagrid ja võistlused: kevadlaager, suvelaager, sügislaager. Lisaks veel erikatsete
laagrid. Lisaks veel oma rühma laagrid.
Koostöös Kurtna (Saku
vald) rühmaga oleme loonud
ka päris oma projekte: suvine
preemialaager, mentorlusprogramm, õppelaager lastevanematele, taktikalaager,
öise orienteerumise õppelaa-

Meie valla tublimad Kodutütred ja juhid
HARJU RINGKONNA TÄNUKIRI:
Mehis Reinmann - Nissi Kodutütarde rühmavanema abi

Nissi rühma kodutütred: Sanna Elisabeth Armilda Ylönen,
Liisbet Lehtme, Minna Matilda Reinmann, Miia Pent, Eliise
Kadak, Ave Kaljumäe
Haiba rühma kodutütred: Mariin Laigu, Kädi Raju, Karina
Antonis, Lisette Sarap, Mari Roop, Anna-Liisa Toomeoja

Turba rühma kodutütred: Saskia Sofia Eller, Marleen Taimsaar
KODUTÜTARDE PEAVANEMA TÄNUKIRI

Marite Rõõm - Haiba kodutütarde rühmavanem
Marie Vibeke Must - Saue kodutütar

KODUTÜTARDE PEAVANEMA „HINNALINE KINGITUS“

Ariel Regina Lumiste - Nissi kodutütarde rühmavanem
Saskia Sofia Eller - Turba kodutütar

ger jpm.
Lisaks oleme esindatud
või aitame korralda ka väljaspool organisatsiooni toimuvaid üritusi: Nissi kooli
talvine ja suvine perepäev,
Grillfest, Kristlik Noortelaager, võidupüha ja vabariigi
aastapäeva tähistamine kogukonnas ja veel palju muud.
Kui nähakse, et just meist
võib kusagil abi olla, siis üritame ka aktiivselt aidata.

Tänaseks on meil ka omad
ametlikud abid. Noortel kotkastel Rando Väljaots ja kodutütardel Mehis Reinmann.
Noorte tungival soovil käib
jätkuvalt meil aktiivselt abiks
ka Piret Reinmann.
Kui tekkis huvi, kuidas Sinuga kontakti saab?
Kõige lihtsam on mind leida,
kui minna Nissi põhikooli
kodulehele nissikool.ee.

Gea Liblik liitus Naiskodukaitsega 2015.
aastal. Olles aasta aega toimetanud ja
kuue kuuga baasväljaõppe läbinud,
tuli valida erialagrupp. Gea tegi kaks
valikut: noored ja meditsiin, sest
mõlemad teemad olid ja on talle
südamelähedased.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

„T

ekkis soov saada noortejuhiks.
Kuna 2016. aastal
läbisin ka Kaitseliidu sõdurioskuste baaskursuse, tuli
mõte korjata kokku Sauel tegutseva rühma vanemad kodutütred ja noorkotkad ning
nendega rohkem militaarseimaid tegevusi - laagreid,
väljaõppeid tegema hakata.

Juhtus aga nii, et 2017. aasta jaanuaris andis toonane
rühmajuht Pille Reidla kogu
rühma mulle üle,“ meenutab
Gea.
Gea alustas 12 liikmega,
kolm neist tüdrukud, ülejäänud poisid. Pärast kolme aastat tööd on Saue rühmas 12
tüdrukut ja 27 poissi, lisaks
6-7 liikmekandidaati nii kodutütarde kui noorte kotkaste rühma. Ehk noorte arv on
kolmekordistunud.

Saue rühm toimetab
Kaitseliidu Keila malevkonna Saue kompaniis koos
meeste ja naistega.
Kompaniimajas on suurepärased võimalused koolituste läbiviimiseks: on
olemas ruum, varustus ning
instruktorid naiskodukaitse
ja kaitseliidu poolelt.
Nooredki on kaasa aidanud ühise „pesa“ korrastamisele Üheskoos - naised,
mehed ja noored - osaletakse kogukonnaüritustel: Saue
Noortepäev, Saue Kohvikutepäev ja isegi Vanamōisa
laadal.
Arvuti- ja telefonimängud
jäävad ukse taha
Gea ütleb, et huvi rühma
vastu on suur, sest nad on
tegemistega tihti linnapildis.
Näiteks osaledes 24.veebruaril Eesti Vabariigi aastapäeva
puhul korraldataval pidulikul

Foto: erakogu

Gea Liblik - Harju maleva Noorte Kotkaste parim noortejuht 2019

Gea Liblik valiti Harju maleva
noorte kotkaste 2019. aasta
parimaks noortejuhiks ja
esitati ühtlasi Aasta Noortejuht
2019 nominendiks.

jalutuskäigul.
„Meid võib tihti kohata
Saue tammikus orienteerumas või seal mõnda suuremat
võistlust korraldamas. Õpime loodusest vee otsimist,
lõkke tegemist tulepulgaga,
varjualuse ehitamist, esmaabi andmist, raadio- ja traat-

side kasutamist. Ei puudu
ka airsofti lahingud, köiega
laskumised, luurepatrullid,“
räägib Gea, millega rühm
tegeleb.
Toimuvad rühma, maakondlikud ja riiklikud laagrid, kus magatakse köetavates jaotelkides, millel pole
põhja. Ka talvel 15-20 miinuskraadi juures. Rühm on
osalenud võistlustel ja toonud
koju erinevat värvi medaleid
ja karikaid. „60-70 km mööda metsi 24 tundi järjest võideldes väsimuse, pimeduse
ja vastutegevusega on kurnav, aga samas ka äge, nagu
noored ütlevad,“ arvab Gea,
et see kõik paneb noori mõtlema ja tegutsema, lahendusi
otsima, ise hakkama saama.
Segasummas aitas vastu
pidada Saue Kodutütarde
värske rühmavanema abi
Eveli Rea

Eelmisel aastal läbis Gea
Kaitseliidu Kooli NAEKkl
(nooremallohvitseri) erialakursuse, mis kestis 10 nädalavahetust ja lõppes 5-päevase Kotkalennuga, kus pandi
proovile vaim ja füüsis. Erialakursuse ainukese naisena
suutis Gea katsumustele vastu pidada ja lõpetada kursuse
parimana.
Ta oli Harju noorkotkaste
ja kodutütarde kevadlaagri
üks peakorraldaja, kes vastutas 14+ vanusegrupi metsalaagri planeerimise ja läbiviimise eest - 100 last. Seejärel
tegi 12-päevase hüppe õppusele Kevadtorm ning viis
maikuus koos abilistega läbi
Harju noorema vanusegrupi matkamängu Rästik, mis
toimus erinevates kohtades
üle Saue linna. Harju noorte suvelaagris vastutas Gea
Saue-Keila-Paldiski ja Haiba
rühma eest.
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Tabav ja energiat täis Välk on seda mõlemat
Veebruari alguses annab Nissi
Põhikoolis kontserdi, mille saatel publik
julgesti on oodatud jalga keerutama,
ansambel Välk, mille solist on omakooli
vilistlane Ingrid Rabi.

I

ngrid ütleb, et ansambel on tõeline hea-tujubänd, millele nimevalik
oli suhteliselt kerge. Noored
tahtsid, et nimi oleks tabav
ja energiat täis. Välk on seda
mõlemat.
„Selle konkreetse koosseisuga alustasime 2018.
aasta sügisel, kui meil oli
esimene ülesastumine ühes
Saaremaal toimunud pulmas. Ansamblis mängivad peale minu veel Greete Paaskivi (klahvpill ja
taustvokaal), Marcus Tuul
(elektrikitarr), Mart Nõmm
(basskitarr) ja Johannes
Eriste (trummid),“ tutvustab
Ingrid ansambli liikmeid.
Välgu muusika koosneb
teada-tuntud
mõnusatest
popmuusika
hittlugudest
eesti ja inglise keeles. See
on muusika, mis on loodud
kaasaelamiseks ja tantsimiseks. Aga samas sobib bändi
ka lihtsalt toolil istudes kuulata ja nautida.
Kontsert Nissi Põhikoolis on kavas kahes osas.
Vahepealse pausi jooksul
saab publik pop-up kohvikus energia- ja kohvivarusid
täiendada.
„Kuna saal on suur, on
kindlasti ruumi ka tantsuks.
Miks mitte soovijatel veeta
üks mõnus pühapäevaõhtu
jalga keerutades,“ ärgitab
Ingrid, sest tema sõnul on
kõige mõnusam ikkagi esi-

neda siis, kui publik kohe
esimese loo ajal juba tantsupõranda vallutab ja ei taha
ansamblit kuidagi pärast
viimast setti lavalt lahkuda
lasta.
Muusika juurde jõudis
Ingrid Rabi väga ammu.
„Käisin siis alles lasteaias,“
meenutab ta.
„Ilmselt tuli laulmine
mul oma vanuse kohta suhteliselt hästi välja ja juba
4-aastaselt osalesin esimesel
laulukonkursil. Sealt see pisik ilmselt mulle külge jäigi,“ arvab Ingrid ja on väga
tänulik oma perekonnale,
kes on teda alati julgustanud, kaasa elanud ja erialavalikut toetanud.
Alguses õppis noor laulja
Nissi Trollides flööti ja sinna
juurde veidi klaverit, kuid
ühel hetkel jäi pillimäng
pooleli, kuna ta hakkas laulma Lasteekraani Muusikastuudios ja aasta hiljem juba
ETV Tütarlastekooris.
„Õpetajaid ja eeskujusid on mul olnud mitmeid,“
toob Ingrid esmalt välja Jaan
Vaidla, kellega koos ta teismeeas laulukonkurssideks
valmistus, ja teisalt Aarne
Saluveeri, kuna 10-aastane
tütarlastekooris laulmise periood arendas teda muusikuna ja inimesena väga palju.
Pärast Tallinna Ülikooli
lõpetamist asus Ingrid Rabi
õppima Heino Elleri nimelisse Tartu Muusikakooli
rütmimuusika laulmise erialale. „Seal oli mu õpetaja

Ansambel Välk on tõeline hea-tuju-bänd, mille muusika koosneb teada-tuntud mõnusatest popmuusika hittlugudest eesti ja inglise keeles.

Omakooli vilistlane Ingrid Rabi annab veebruari alguses Nissi
Põhikoolis kontserdi koos ansambliga Välk.

Ursel Oja ja tema tõi mind
jazzmuusika juurde,“ mille
eest on Ingrid õpetajale tohutult tänulik.
Praegu õpib Ingrid juba
kolmandat aastat TÜ Viljandi kultuuriakadeemias sa-

mal erialal ja ta suur eeskuju
on erialaõpetaja Liina Saar.
„Kõik need õpetajad ja
juhendajad on mulle julgust
ja enesekindlust andnud
ning ma tean, et ma tegelen
igapäevaselt selle valdkon-

naga, mis mulle kõige enam
meeldib - muusikaga,“ rõhutab noor laulja õpetajate osatähtsust kujnemisteel.
Ingridile endale meeldib väga jazz-, soul-, funk-,
mõningane alternatiiv- ja
elektrooniline muusika. „Tegelikult ma väga žanriliselt
end ei piiritlekski, muusika
peab kuulajat ehk mind lihtsalt kõnetama,“ täpsustab ta
ja lisab, et lauljatest on teda
mõjutanud Kadri Voorand,
Liisi Koikson, Ella Fitzgerald, Norah Jones ja paljud teised. Eriti inspireerivad on Ingridile muusikud,
kes pidevalt end arendavad
ja täiendavad.
Erinevaid koosseise, kellega Ingrid on esinenud, on
olnud palju.
Täna on tal ülimalt suur
rõõm öelda, et osaleb omanimelise kvintetiga, kus

lisaks talle mängivad Greete Paaskivi, Marvin Mitt,
Indrek Mällo ja Johannes
Eriste, selle-aastasel Tudengijazz 2020 festivalil, mis
toimub märtsi alguses.
„Festivalil puhume me
minu kirjutatud lugudele elu
sisse ja anname kaks 40-minutilist kontserti. See on
mul esimene kord päris oma
muusikaga täispikk kontsert
anda,“ on Ingrid Tudengijazzile selle võimaluse eest
ääretult tänulik.
Lisaks laulab Ingrid ja
teeb arranžeeringuid vokaalansamblis Viljandi Vox,
kellega on kohe-kohe välja
tulemas esimene singel ja
muusikavideo, ning esineb
Kuma-nimelise jazztrioga.
Eelmisest sügisest on
Ingrid Rabi ka Viljandi Huvikoolis laulustuudio õpetaja.

Saue Gümnaasiumi jõuluball
Saue
Gümnaasiumi
gümnasistide
traditsiooniline
jõuluball toimus
19. detsembril,
teemaks „The
Great Gatsby”.
GETHE MARIA ELJAS

Balli korraldajad 12.klassist (vasakult): Gethe Maria Eljas, LiisBeth Kivimäe, Birgit Pihlak, Maria Kristina Eerme, Jane Rajamäe.

idu algas maitsva tervitusjoogiga, millele
järgnes avavalss.
Programm läks edasi
erinevate esinejate etteastete, tutvumismängu ja jõulu-

pakkide väljaloosimisega.
Õhtu jooksul esinesid
JJ-Street,
PartnerAkro,
SaChe Tantsutüdrukud ja
Voucher.
Lisaks oli ballile kutsu-

P

Ballikuningas Gregor Enni ja
ballikuninganna Carol Lizett Raidma.

tud Sirli Kriis-Kalm Modus
Tantsutrupist, kes õpetas
kõikidele külalistele tantsu
„Charleston“, mis sündis
1920-ndatel aastatel Ameerika Ühendriikides.

Traditsiooniliselt valiti
ballikuninganna ning -kuningas, kelleks osutusid sel
aastal Carol Lizett Raidma
ja Gregor Enni.
Täname
korraldajaid,

Fotod: Kaimar Tauri Tamm

SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

Foto: Hannes Ivask
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Käib tantsu „Charleston“ õppimine Sirli Kriis-Kalmi käe all.

õhtujuhti Reemus Tõnistet
ja fotograafi Kaimar Tauri
Tamme, balli sponsoreid
ning toetajaid: Sami AS,
AbeStock AS, Beliiv Disain, Mercantile AS, Metal

Express OÜ, Saue Noortekeskus, Springmar OÜ, Terrat AS, Daily, Kristi Pärn,
Karin Ossipova ja Saue
Gümnaasium.

ANU KALJUMÄE,
KADI-ANN KRAUT
MTÜ Nissi Särts

U

ue, Riisipere kultuurikeskuse nime
all tegutsev vahva
meeskond jääb mõistagi
edaspidigi Turba kandi rahvaga loovat koostööd tegema, kuid Turba kultuurimaja
töö ja aleviku seltsielu said
võimaluse minna senisest
üha enam just siinse kogukonna nägu ja tegu.
Alates käesoleva aasta algusest toimetab Turba
kultuurimaja hingena, selle
sisuga täitja ja sündmuste
vedajana MTÜ Nissi Särts.
See kogukonnaselts sai mõned aastad tagasi ellu kutsutud just kohaliku kultuurielu
elavdamiseks läbi särtsakate
omakandi inimeste algatatud kogukondlike ettevõtmiste.
Seega, et leida ja astuda
oma rada, seda, mis Turba
kandi inimestele korda läheb
ja mõnus tundub, on Särtsu
eestvedajatele eurorahastki
kallim justnimelt kohalike
aktiivne kaasatulek. Andke
endast märku, tulge vaatama, võtke osa, aidake mõtte
ja teoga, pakkuge ka täitsa
hulle ideid, pange õlg alla,
võtke nööbist kinni, küsige
ja nõudke. Olge julged, olge
tähtsad – teeme koos!
Uue hooga algamise puhul on õige sobilik anda teada teoksil olevast ning lähema aja plaanidest.
Üks suuremaid kordaminekuid ja põneva tuleviku
tagatisi on LEADER-projektitoetuse saamine ettevõtmisele, mille raames toimub
Turbas, aga ka Lehetus ja
Riisiperes kahe aasta vältel
terve rida põnevaid koolitusi.
Alustame juba jaanuari
lõpus kangakudumise koolitusega. Seda algajatele
mõeldud kursust juhendab
Hille Ahun. Kokku saadakse neljal pühapäeval jaanuarist aprillini, igas kuus üks
koolituspäev.
Kangasteljed, mis Turba kultuurimajas esimesel
koolituspäeval kokkupanemist ootavad, said soetatud
2019. aasta aprillis kohaliku
omaalgatuse programmist
saadud toetusega.
Riisipere kultuurikeskuse ja Lehetu külaseltsiga
koostöös toimuvas koolitustesarjas on tulemas veel

näiteks pakutrükk kangale,
laastukorvi punumine, looduskosmeetika valmistamine, lõõtspilli meisterdamine
ning muudki veel.
Hoogsamatest
üritustest on lähim 1. veebruari
suur ühestantsimine. Selle
üle-Eestilise ettevõtmisega tõmmatakse EV100 ehk
Eesti juubeli suurejoonelise tähistamise otsad lustiga
kokku ning otse loomulikult
pakub kaasatantsimise võimalust ka Turba kultuurimaja, kus ju rahvas võttis 2018.
aasta augustis osa samalaadsest üheslaulmisest.
ERR alustab ühestantsimise teleülekannet kell
21.30, Turba kultuurimaja
teeb tantsujalgadele uksed
lahti juba kell 21.
Tantsida saab Turbas
veebruaris veel, näiteks laupäeval, 15. veebruaril naiskoor Nelli sõbrapäeva peol,
mis algab kell 17.
Vabariigi sünnipäeva puhul kutsume kõiki laupäeval,
22. veebruaril, kell 19 Turba
kultuurimajja saama osa
Marek Sadama kontserdist
„Armastan maad“. Selleks
õhtuks on kutsutud ka üllatusesineja, muidugi on avatud kohvik.
Märtsi algusesse plaanime midagi õige vana ja
väekat. Kalevala päeva tähistades vaatame tagasi
rauaaega, räägime lähematest ja kaugematest eepostest
ning tuletame meelde läänemeresoome hõimude maailma sünnisõnad. Sel päeval
saab Turba kultuurimajas
näha muinasrõivaid, kuulda ja laulda regilaulu ning
kogeda, kas ja kui lahedasti
iidsed juured tänapäeva inimese sisse ära mahuvad.
Mõistagi teeb Nissi Särtsu elu lihtsamaks ja julgemaks see, et uus algus ei
tulnud sugugi tühjalt kohalt. Oma väe ja särtsuga
toimetavad vanas armsas
kultuurimajas edasi senised
huviringid: inglise keele
ümarlaud, naiskoor Nelli ja
ansambel Cantus, tantsijatest Haspli ja Tantsupisiku
vahvad naised ning aktiivset
seltsielu armastavaid eakaid
koondav Turbasammal. Nii
Cantus kui Haspel tähistavad alanud aastal tegutsemise juubelit ning korraldavad
kumbki sellel puhul kultuurimajas peo.
Hästi sisse töötatud tavana jätkame koostöös Rii-

Fotod: Anu Kaljumäe

Uus aasta tõi Turba kogukonna
kultuuri- ja seltsiellu uutmoodi
elukorralduse. Enam ei hoolitse Turba
kultuurimajas toimuva eest Nissi
kultuurikeskus.
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Turba kultuuri- ja seltsielu on
aasta algusest sõna otseses
mõttes Särtsu täis
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Aasta algusest toimetab Turba äsjaremonditud kultuurimaja hingena, selle sisuga täitja ja sündmuste vedajana MTÜ Nissi Särts.

Suur saal ja uued toolid.

sipere rahvaga kaks korda
kuus kinoõhtutega. Turbas
üle nädala kolmapäeviti toimuvat filmivaatamist toetavad tehnikaga Riisipere
kultuurikeskus ja Saue vald.
Nii kontsertide kui kinoõhtute elamuse muudab
endisest nauditavamaks Turba kultuurimaja uus helitehnika, mille hankimiseks sai
Nissi Särts toetust kohaliku
omaalgatuse programmi sügisvoorust.
Tulles tagasi Nissi Särtsu kavas olevate sündmuste
juurde saab mainida kolme
kevadist ettevõtmist.
Maikuus toimub Riisiperes kevadlaat, mida toetab
samuti juba mainitud kohaliku omaalgatuse programm.
Et Eesti Rahvakunsti ja
Käsitöö Liit on kuulutanud
2020. aasta pitsiaastaks, toimub ka meie sellekevadine
laat pitsilaada nime ja juhtmõtte all.
Korraldajad soovitavad
vaadata pitsiteemale õige
avara pilguga ning mitme
nurga alt: lisaks tekstiililistele eneseväljendustele saavad oma pulbitseva loovuse
pitsi valada ka keraamikud,
nahameistrid, sepad ja ehtekunstnikud, paberi ja mista-

Väikeses saalis on üleval pajalapinäitus.

hes muu materjaliga loovalt
toimetavad osavkäed.
Müügikohtade ja töötubade broneerimine laadale
juba käib, osalemissoovist
palume lahkesti teada anda
aadressile nissisarts@gmail.
com.
Rahva aktiivsest osavõtust sõltub teisegi kevadise
ettevõtmise, nimelt maikuise Teeme ära talgupäeva nägu. Et kultuurimaja
ümbruse kevadkoristusega
saab Särtsu tuumik omal
jõul hakkama, oleks hea selleaastane talgupäev mõne
muu Turba paiga kenamaks
tegemisele pühendada. Seega ootame kogukonnalt ettepanekuid, kus ja mida koos
ära teha.
Kevadesse on kavandatud ka loodusretk, mille viib
läbi aktiivne omakandi loodusemees Meelis Muuga.
Mõtetega juba suves,
kirjutame projekti laste suviseks päevalaagriks, kuhu
planeerime muuhulgas mitmeid pärimuskultuuri kandvaid tegevusi ja õpitubasid.
Soovitame kindlasti jälgida ka Turba kultuurimaja
näituste kalendrit. Praegu on
üleval pajalappide ja muude
lapitööde näitus, mis pakub

Turba kultuurimaja
Aasta algusest ei ole Turba kultuurimaja enam klassikalises
mõttes kultuurimaja, vaid mitmekülgsemat tegevust pakkuv
kogukonnamaja, mida majandab MTÜ Nissi Särts. Majast tuleks
mõelda, kui oma kogukonna majast, mis tervitab katuse all kõiki
piirkondlikke kodanikualgatusi ja kus korraldatakse tegevusi
kultuurimaja spektrist avaramalt.

lapiteemas lisaks traditsioonilisematele üpris uudseid
lähenemisvõimalusi.
Parasjagu käivad läbirääkimised Fred Jüssi näituse Turbasse toomise asjus.
Emadepäeva aegu maikuus kogume kultuurimajja
kõik Turbas ja lähikonnas
leiduvad nukud ning kutsume peresid koos lastega nostalgialainel seiklema.
Tore oleks, kui ka näituste osas saaks kultuuriselts
olla jätkuvalt kogukonna
lähendaja ja vahendaja.
Loodame, et saame pakkuda vaatamiseks nii mõnegi
kohaliku inimese põneva
kollektsiooni ning tutvustada omakandi rahva hobisid
ja harrastusi. Andke meile
märku, kui teate kedagi, kelle huviala on aastatega küpsenud väärt kogumiks või
kui raatsite jagada vaatami-

seks-imestamiseks midagi
omaenda varasalvedest.
Patt oleks mainimata jätta, kui heledaks, avaraks ja
mõnusaks on muutunud äsjavalminud remondi käigus
Turba kultuurimaja ise! Meil
saate broneerida ruume mitmesugusteks ettevõtmisteks:
nii koolitusteks kui koosolekuteks, nii laste sünnipäevadeks kui soliidseteks juubeliteks. Soovijatele pakume
abi ürituste korraldamisel.
Värske uudisena anname
teada, et kultuurimajas on
nüüd võimalik ka lauatennist mängida. Miks mitte
näiteks lastega vahvasti aega
veeta - pane ainult aeg kinni
ja tule!
Särtsu võib tabada telefonil 5341 4517 ja e-postiaadressil
nissisarts@
gmail.com. Paljude rõõmsate kohtumisteni!

Fotod: Maanus Masing/Saarte Hääl

Meie valla tüdruk Saara Promet püstitas
ühe-mootoriliste legoautode
kategoorias Eesti rekordi
Eesti esimesed meistrivõistlused
tagasitõmmatavate legoautode
kiirenduses toimusid 11. jaanuaril
Muhu spordihallis.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

N

eist võttis osa Saara
Promet Laagri lasteaiast, kes püstitas nooremas vanusegrupis
ühemootoriliste legoautode
kategoorias Eesti rekordi
ajaga 1,95 sekundit, mis tagas talle oma vanuseklassis
ka loomulikult esikoha. Distantsi pikkus oli kuus meetrit.
Võistlus toimus kolmes
võistlus- ja kahes vanuseklassis kuuemeetrisel rajal.
Street Power klassis kihutasid ühe, Street Twin Power
klassis kahe ja Outlaw klassis kolme- või enama mootoriga legoautod.
Võistlesid poisid ja tüdrukud, kes sündinud kas
aastail 2005–2012 või aastal
2013 ja hiljem. Igal võistlejal
võis olla üks tagasitõmmatava mootori toel liikuv võistlusauto, mis ehitatud vaid
Lego detailidest.

Võidusõit toimus juhuslike paaridena distantsil üle
poole korvpalliväljaku. Võitis see, kes esimesena üle
keskväljaku jõudis.
Võistluse absoluutse rekordi – 1,53 sekundit – sõitis
kolme- ja enamamootoriliste klassis välja Uku Hinnosaar.
Legoautode kiirendusvõistlusel osales 40 võistlejat Harjumaalt, Raplamaalt,
Viljandimaalt, Saaremaalt,
Hiiumaalt, Lääne-Virumaalt
ja Muhust.
Mõte sündis lastega mängides
Tagasitõmmatavate legoautode kiirendusvõistluse eestvedaja oli Muhu ettevõtja
ja pereisa Tõnis Hinnosaar,
kellele tuli säärane mõte
pähe lastega mängides ja
tagasitõmmatavaid legomasinaid ehitades.
Et Tõnis Hinnosaarele
autokiirendussport meeldib
ja et oleks huvitavam, ehitas

Isa Andre jagab Saarale võistlusnõu.

Saara ja tema isa Andre muljed
võistlusest ja ettevalmistustest
Tähelepanu, valmis olla, start – Eesti rekord on sündimas.

ta võistluse reeglistiku üles
pärisautode kiirendusvõistluste sarnaselt.
Sestap oli ka legoautode kiirendusvõistluse puhul
kolm võistlusklassi: Street
Power ehk ühemootorilised,
Street Twin Power ehk kahemootorilised ja Outlaw ehk
piiranguteta kolme- või enamamootorilised legoautod.
Võistlejatel olid legoautode ehitamisel vabad käed.
Ainus reegel oli, et kasutada
võis ainult Lego detaile ja
tagasitõmmatavat mootorit.
Enne võistlust toimus

masinate tehniline kontroll,
et selgitada, kas reeglitest on
kinni peetud. Kohapeal võis
teha autole ümberehitusi,
aga rajale pääses ikkagi pärast tehnilise kontrolli uuesti
läbimist.
Järgmisel aastal toimuvad võistlused jälle. Kuupäev, 16. jaanuar on juba
paigas.
Et ei ole teada, et sellist
võistlust lisaks Eestile ka
mujal korraldatud on, ei ole
välistatud, et legoautode kiirendusvõistlus võiks muutuda rahvusvaheliseks.

Saara ütleb: ,,Ettevalmistamine oli lõbus. Ehitasime ise auto
ja panime Elsa rooli, auto oli väga tüdrukulik, nagu minule
meeldib. Õhtuti harjutasime palju. Natukene oli ka väsitav, aga
lõpuks saime hästi hakkama.
Saara isa Andre täiendab: ,,Kõige rohkem meeldis
koosveedetud aeg, isa-tütre kvaliteetaeg.’’ Saara lisab: ,,Mulle
meeldis praamiga sõita. Nägime aknast naerukajakaid ja
naersime koos nendega. Kui me kohale jõudsime, oli seal palju
võistlejaid ja autosid. Esialgu saime võistlusnumbrid ja seejärel
läksime tehnilisse kontrolli. Tehti pildid minust ja autost. Mulle
meeldis võistelda. Kõige pingelisem hetk oli start, kui tuli auto
tagasi tõmmata ja seejärel oodata kuni öeldakse start. Kui
auto lahti lasin, lootsin, et minu auto oleks kiirem. See, et ma
sain esimese koha võistlusel, oli suur üllatus. Auhinnaks sain
suure kuldse karika ja diplomi. Minu jaoks kõige tähtsam oli
osalemisrõõm ja lõbutsemine. Järgmisel aastal läheme kindlasti
jälle.’’

Valla meistrivõistlused ujumises

Fotod: Terje Toomingas

Saue valla
meistrivõistlused
ujumises peeti
maha 17. jaanuaril
Laagri ujulas.
TIMO HALLIST
Saue Spordikeskuse
projektijuht

V

õistluse eesmärk oli
välja selgitada valla
parimad ujujad ja tulemuste põhjal komplekteerida võistkond, kes esindaks
valda 29. veebruaril toimuvatel 36. Omavalitsuste Talimängudel Kundas.
Kokku osales 110 ujujat
– see on võistluste ajaloo
osalejate rekordarv. Selgusid
Saue valla meistrid üheteistkümnes vanuseklassis.
Võistlus algas laste uju-

Kõige kiiremad noored ujumises aastal 2020.

mistega. Kavas oli 25, 50 ja
100 meetri vabalt ujumised,
distantsi pikkus sõltus vanusest. 25 meetri distantsil
ujus päeva kiireima aja välja
Grete Mariel Lilleberg ja 50
meetri distantsil Ats Marek
Tender.
Põnevaid ujumisi jagus
ka õhtuks, kui oma võimalu-

se said täiskasvanud. Kavas
oli 100 meetrit vabalt, veteranidele 50 meetrit vabalt
ujumine.
Veteranide klassis osalenud Aldo Suurväli näitas
suurepärast minekut ja läbis
50 meetrit vabalt 26,86 sekundiga.
100 meetri distantsidel

Noormeeste start on antud.

olid kiired naistest Eili Paap
ja Kai Rikko ning meestest näitasid sajandiku pealt
võrdset aega Silver Rätsep ja
Kaido Atspol.
Lõpuprotokolli
leiate
Saue Spordikeskuse kodulehelt www.sauespordikeskus.
ee (Spordikeskus – sisukord
– lõpuprotokollid 2020).

Võistluste
korraldajad
tänavad Laagri ujula sõbralikke töötajaid ja kohtunikke, kes andsid tubli panuse
võistluse sujuvaks läbiviimiseks. Parimate ujujatega
võtab Saue Spordikeskus
ühendust, et kokku leppida
omavalitsuste talimängudel
osalemine.

SAUE VALLA MEISTRID 2020
Simo Venski

M1

1.19,05

Silver Rätsep

M2

1.13,84

Kaido Atspol

M3

1.13,84

Kai Rikko

N1

1.13,66

Kristiina Liive

N2

1.44.45

Eili Paap

N3

1.13,24

Aldo Suurväli

MV1

26,86

Gennadi Liidig

MV2

40,81

Maive Tammeltau NV1

35,12

Tiia Brakmann

NV2

41,80

Rosanna Kerem

T1

24,38

Marcus Müürsepp P1

19,89

Grete Mariel
Lilleberg

T2

16,25

Morten Pallav

P2

16,50

Triin Lapa

T3

33,55

Koit Jõgismann

P3

36,01

Liise-Lotte Elmi

T4

29,98

Henri Isok

P4

30,07

Aliise Litvinov

Neiud 33,27

Ats Marek Tender NM

28,77

Kelly Haapsal

1.23,66

NJ

Lauatennises pääses esmakordselt ühel võistlusel kolm noort esikolmikusse
Laste GP lauatennise 5. etapil Viljandis
lõi kaasa 127 võistlejat, lisaks eestlastele
Lätist ja Leedustki. Võistlusel osalesid ka
Saue Hobipinksi ja Haiba Spordiklubi
noored.
KALJO PÕLDARU

N

arva oli esindatud
auhinnasaajate hulgas seitsme võistlejaga, järgnes Haiba kolme
ja Leedu ning Maardu LTK
kahe võistlejaga.
Kolmandad kohad võitlesid välja
• P-9 grupis Joosep Põldaru
• P-11 grupis Markus Sepp

• P-13 grupis Marten Virt
Lisaks auhinnasaajatele olid
tublid Art Milatškov neljanda, Kris Paju viienda ja Maerolt Virt seitsmenda kohaga.
Seejuures kaotas Maerold
ainult turniirivõitjale ja oma
vennale.
Kas tegemist oli hetkesähvatusega, selgub märtsis Pärnu-Jaagupis 6. etapil.

Foto: Ilmar Roosmaa
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Markus Sepp tuli kolmandaks P-11 vanusegrupis.

Fotod: erakogu

Eestlased teavad ja on kuulnud Rein
Taaramäest ja Tanel Kangertist, kes on
pärit väikesest kohast nimega Vändra.
Kui paljud aga teavad, et ka meie
omakandipoiss Jarno Trei võistleb
edukalt samal alal USA-s.
TIINA UMBSAAR

M

äletan lasteaiaaegadest Jarnot kui
rõõmsameelset ja
sõbralikku poissi. Uurisin
temalt, mida ta mäletab lasteaiast ja kuidas ta leidis tee
rattaspordini.
Mis aastal sa lõpetasid
Turba lasteaia ja kas on
midagi eriliselt meeles?
Lõpetasin Turba lasteaia
1989. aastal. Eriti erksalt on
meeles ujumispäevad lasteaia taga asuvas basseinis.
Need toimusid küll haruharva, aga on jäänud eriti hästi
meelde.
Mida sulle meeldis lasteaias kõige enam igapäevaselt teha? Kes olid su esimesed kasvatajad?
Meeldisid jooksud ümber
lasteaia: see oli ju esimene
kord, kui sai päriselt võidu
peale joosta.
Esimesi kasvatajaid oli
kolm: minu enda ema Liljan,
tädi Elsa ja tädi Tiina.
Millal sul tekkis huvi rattasõidu vastu?
Rattasõidu huvi on tegelikult alati veidi olnud, kuid
suurem huvi tekkis aastal
2010, kui USA-s elav sõber
Elmo Kassin (endine Eesti
tippsuusataja) kutsus enda
sõidule võistlustel kaasa
elama. Kord, kui ta oli just
endale uue ratta saanud,
pakkus ta vana ratast mulle prooviks, et ehk tekib ka
suurem huvi ja tahan võistlemas käima hakata.
Pärast tunniajast treeningut läksin järgmisel päeval
kolmanda kategooria võistlusele. Juhuste kokkulangemisel sain ma selga ühe
kohaliku
rattameeskonna
riietuse ning samale võistlusele oli kohale tulnud ka selle meeskonna omanik. Lõpetasin sõidu algajate klassis
viienda kohaga.
Hea tulemuse eest pakkus meeskonna omanik
mulle võimalust teha kaasa
terve Ameerika karikavõistluste sari, milles mind aasta
lõpus algajate klassi võitjaks
krooniti.
Pärast esimest hooaega
kulus mul kaks aastat, enne
kui jõudsin Master klassi litsentsini, ja pärast seda läks
aasta, kui pälvisin profilitsentsi.
Seega, 2014. aastal sõit-

sin ma esimest aastat profina
ja võitsin kohe ka Ameerika
karikal endurovõistluse üldarvestuses meistritiitli.

Kes on su sponsorid?
Suurima panuse sponsorluse osas annab Trek: rattad, kummid, rattakingad
ja kiivrid. Lisaks erinevad
rattavarustuse tootjad: Absolute Black, ESI Grips,
Garmin. Energia ja toitlustuse toetajad on Red Ace
Organics, Orgain Protein ja
Red Bull ning riietuse osas
toetab MooMoo Cycling ja
Fox.

Kui kaua kuulud sa Eesti
Jalgratturite Liidu koosseisu?
Liikmeks sain 2013. aastal.
Kui kaua ja kus elad USA-s
ja kus praegu treenid? Kas
sul on oma treener?
Eestist lahkusin 2006 ja õppisin ülikoolis muusika produtseerimist. Pärast lõpetamist leidsin, et California on
just see osariik, kus sooviksin elada. Siin on peaaegu
aastaringi suvine ilm, mis
on mulle väga meele järgi.
Elan tänasel päeval endiselt California osariigis ja
sellises keskmise suurusega
linnas Thousand Oaks.
Praegusel hetkel isiklikku treenerit ei ole, seega
teen kõik treeningplaanid ja
kavad endale ise.

Kas on plaanis hakata tulevikus treenima noori samal alal?
Mul on olemas personaaltreeneri litsents. Olen
selle peale korduvalt mõelnud, mis saab karjääri lõpetades. Tõenäosus treenerina
jätkata on väga suur.
Ameerikas on eraldi
keskkooliliiga maastikuratturitele ja mind on korduvalt
kutsutud erinevate keskkoolide meeskondade treeningutele näpunäiteid andma.
Lisaks sellele pakuti ka
Malibu keskkooli peatreeneri kohta. Olin siis pikemalt vigastatud ja niimoodi
poole kohaga ei soovinud
seda tööd teha, kuid treenerina jätkan tõesti väga suure
tõenäosusega.

USA-s võistleb Turbast pärit maastikurattur Jarno perenime Trey all.

Miks valisid maanteeratta asemel maastikuratta?
Mis tiimi all võistled?
Nagu ka eelpool mainisin,
siis suuresti maastikuratta
valiku kasuks veenis sõber
Elmo. Tegelikult olen võistelnud ka maanteerattal ja
cyclocross´i võistlustel.
Praegu võistlen Trek/
Monster Hydro meeskonna
all.
Kas Sul on või oli eeskujusid?
Üheks oma suuremaks
eeskujuks pean kindlasti
prantslast Julien Absalon’i,
kes oli sellel alal esimeseks
tõeliseks valitsejaks ja võitis kõikvõimalikud tiitlid. Ja
seda korduvalt.
Millistest võistlustest oled
osa võtnud ja kuidas on
läinud?
Olen osalenud nii Ameerika
karikavõistlustel kui maailma karika võistlustel ning ka
maailmameistrivõistlustel.
Ameerika karikavõistlustelt pälvisin amatöörina
meistritiitli 2011 ning profina 2014.
Maailma karika võistlustel on parimaks jäänud 2018
võidetud hõbemedal lühiraja
sõidul (XCE).
Millist võistlust enda
jaoks kõige enam hindad
ja miks?
Ise hindangi just kõige kõrgemalt lühiraja sõite, kuna

mikalast eemal olema?
Olen treeningutel kahel korral autoga kokku põrganud
ja mõlemal korral tuli teha
mitu kuud kestev paus. Samuti on olnud mõned luumurrud, kuid kunagi pole
võistluspaus üle nelja kuu
kestnud. Erandiks on eelmisel aastal tehtud sapipõie
eemaldamine, mis jättis
mind rattalt eemale kuueks
kuuks.

Millega tegeled vabal ajal
kõige meelsamini?
Vabal ajal meeldib palju
aega veeta elukaaslasega
matkamas ja reisimas, kinos käies ning oma koertega
koos olla. Samuti meeldib
sõpradega kokku saada.
3-aastane Jarno loeb Turba lasteaias jõuluvanale salmi.

tunnen, et just seal saan
endast maksimumi anda ja
kõrgetele kohtadele sõita.
Millisteks võistlusteks hetkel valmistud?
Hetkel valmistun taas täishooajaks Ameerika karikavõistlustel. Kuna viimastel
aastatel olen olnud rohkem
seotud maailma karika
võistlustega ja paljud võistlused kuupäevaliselt kattuvad, siis tuli valida olulisem.
Eelmisel aastal jäi pool
hooaega vahele seoses sapipõie eemaldamisega ja
seetõttu tuleb nüüd esmalt
väiksematel võistlustel maailma reitingu jaoks punkte
koguda.

Kui kaua plaanid alaga tegeleda ja millised on sinu
tulevikuplaanid?
Arvan, et mul on veel piisavalt jõudu, et jätkata veel
mõned aastad.
Eesmärk on sel hooajal
osaleda veel kahel cyclocross`i MK etapil USA-s
ja võimalusel ka mõnel teisel XCE MK etapil ja MMil, mis toimub novembri alguses Hiinas.
Tänavusest
hooajast
võistlen maailmas Eesti
koondise värvides. See oli
minu soov ja meeskond andis mulle selleks loa.
Hetkel on tulevikuplaanid sellised, et teenida
piisavalt maailma reitingupunkte ja esindada Eestit
maailma karika võistlustel.

Millised on selle ala kõige suuremad probleemid?
Millele peaks eriti tähelepanu pöörama alaga alustades?
Ala suurimaks probleemiks
on suured kulud. Tipptasemel rattad ja varustus on
ikka väga kallid ning puhtalt omavahenditega kahjuks paljud seda endale lubada ei saa. Võistlusrattad
maksavad tihti enam kui 10
000 USA dollarit.
Alaga alustada on võimalik muidugi odavama
rattaga, mitte küll päris lihtsa ostukeskuse rattaga, aga
sellise odavama rattapoest
ostetud rattaga.
Kas oled pidanud vigastuste tõttu palju oma lem-

Kuidas ja kus on kõige parem sinu tegemisi ja karjääri jälgida?
Kõige rohkem saab jälgida
minu tegemisi läbi Instagrami (treymtb) ja aeg-ajalt
www.ejl.ee lehe uudistest.
Kui on ligipääs Ameerika rattaajakirjadele, siis
Mountainbike Action ajakiri annab tihti ülevaateid
meie tegemistest.
Kas soovitad noortel sama
spordialaga tegeleda või
parem mitte?
Kindlasti soovitan noortel rattasõitu proovida. See
hoiab kogu keha vormis ja
ka tervis püsib paremana
ning tegelikult sõpradega
koos sõites on see väga mõnus ajaveetmise võimalus.
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Miks puhastada niigi puhast vett?
SISUTURUNDUS

Puhta vee teema on meil alles
lapsekingades, kuid elukvaliteedi
paranedes hakkame üha rohkem
väärtustama tervelt elatud elu ja head
enesetunnet. Teadlikkus tasapisi kasvab
ja saame aru, et kraanist tulev vesi on
puhas vaid teatud piirini, millest edasi
tuleb juba ise anda väike panus.
AQUAPHOR

J

a kui me veidi süveneme teemasse, siis saame aru, et see panus ja
pingutus on tõepoolest üsna
marginaalne, võrreldes selle
kasuga, mis me vastu saame.
Tasapisi oleme hakanud
tähelepanu pöörama sellele,
mida me sööme. Kas see on
tervislik või kas see on kasvatatud looduslikult? Kui
sageli mõtleme aga sellele,
mida me joome ja milline
roll on veel meie igapäevaelus ja tervisele? Ütleb ju
vanarahvatarkuski, et vesi
suured laevad kannab, vesi
palju jõudu annab.
Inimese keha vajab normaalseks ainevahetuseks iga
päev keskmiselt 1,5–2 liitrit
värsket puhast vett. Oluline on siinkohal rõhk sõnal
„puhast”. Sageli peame liht-

salt teadmatusest joogivett
puhtaks ja mõtleme, et miks
peaks puhastama niigi puhast joogivett. Tõepoolest,
aga miks, kui meile kinnitatakse, et kraanist tuleb väga
hea kvaliteediga ja igati normidele vastav vesi.
Tsentraalset
joogivett
puhastatakse veepuhastusjaamades kuni nõutud piirnormideni. Väga puhtaks
tsentraalset vett teha ei saa,
sest see läheks väga kalliks.
Ärme unusta ka seda, et see
vesi läbib kümneid kilomeetreid erinevas seisukorras ja vanuses torusid ning
trasse, kust see võib kaasa
saada soovimatuid lisandeid: soolasid, raskemetalle,
orgaanilisi ühendeid, radionukleiide ja baktereid.
Mõnel pool võib probleemiks osutuda veepuhastusjaamades mikroorganismidest vabanemise eesmärgil
veele lisatud kloor ja kloori-

ühendid.
Silmale puhas vesi ei
tähenda sama organismile.
Me tegelikult ei oska oletada
ega aimatagi, mis võib meile
puhtana tunduvas joogivees
tegelikult olla. Kraanist vett
klaasi lastes tundub see ju
silmale selge ja puhas.
Väga vähe on tähelepanu pööratud inimese enda
põhjustatud probleemidele
ehk kaasaegsete ravimite
või erinevate puhastusainete mõjust loodusele ja eelkõige veele. Nimelt ei suuda reoveepuhastusjaamad
vett bioaktiivsetest ainetest
täielikult puhastada. Bioaktiivsete ainete all peame
lisaks antibiootikumidele ja
hormoonidele silmas kõiki
teisi aineid, mille ülesanne on mingeid elusolendeid
hävitada (biotsiidid, seebid,
pesuained, tualetipuhastusvahendid jt). Üht- või teistpidi satuvad need ained ikka
vette, põhjustades lõpuks oioi kui palju pahandust.
Probleemidest ei pääse
ka kaevuvesi: selles võib leiduda nii mõndagi huvitavat,
näiteks liigset rauda, mangaani ja vesiniksulfiidi.
Suur mureallikas võib
olla ka karedus, kuigi seda
meil ei normeerita, sest karedus otseselt pole tervisele
kahjulik. Kui me pärast duši
all käimist ketendavat, kuiva ja sügelevat nahka pidevalt kreemitama peame, ei

tule me ehk selle pealegi, et
põhjuseks võib olla just kare
vesi. Tagajärgedega tegelemine ei likvideeri aga põhjust. Muide, põnev fakt on
see, et iga duši all käimisega
imendub naha kaudu meie
kehasse umbes 200 ml vett.
Seega ei saa kuidagi väita, et
pesemisel pole vee kvaliteedil nii suurt tähtsust.
Inimesed kardavad, et
kui vesi on puhastatud, on
see justkui surnud vesi. Nii
see kindlasti pole. Mida
vähem on vees igasuguseid
lisaained, seda lihtsam on
veel täita ülesannet organismis ehk viia toitaineid edasi.
Üha enam kuuleme kurtmist, et tänapäeval on väga
paljud lapsed allergikud.
Mingi roll on siin kindlasti
keskkonnal, aga ka sellel,
mida sööme ja joome. Ärme
unusta, et inimene koosneb
65% ulatuses veest. Igal juhul tasub oma tervise hoidmisel eelistada võimalikult
puhast vett.
Hoolimine algab väikestest sammudest. Kõige lihtsam ja odavam on alustada
kasvõi filterkannu soetamisest, mis annab meile puhta
joogi- ja kohvivee. Eestis
toodetavad kannufiltrid eemaldavad veest 44 eri liiki saasteaineid, sealhulgas
kloori, pliid, pestitsiide jms.
Ühe filtri ressurss on 170300 liitrit.
Paljud mõtlevad siinko-

Aquaphor Morion

Kompaktne pöördosmoosisüsteem on suurema
filtreerimiskiirusega, taskukohane ja kergesti hooldatav
lahendus suurema koguse suurepärase kvaliteediga
puhta vee saamiseks.
Filtreerimise käigus suunatakse puhas vesi kogumispaak
ja kahjulikud ained, sealhulgas bakterid, viirused,
antibiootikumid ning hormoonid uhutakse äravoolu.
AS-i Kovek
kommentaar
Seejärel
rikastatakse
vett mineraalidega, et täiustada
selle maitset ja tervislikke omadusi. Aqaphor Morion
Täiendav veepuhastamine
tarbija
poolt, kui tahoolimata!
seda vajalikuks
pehmendab
vett selle
karedusest

peab, on vee-ettevõtja poolt tervitatav. Näiteks vee pehmendamine, mida meie ei tee ja kus puuduvad normid.
Siiski tasub Crystal
silmas pidada,
siin põlvkonna
ei kehti põhimõte
„rohkem
Aquaphor
on etuue
veefilter,
on parem“ ja vett lihtsalt põhimõtte pärast pole puhastada vaja.
mis
tagab joogivee mitmeastmelise puhastamise.
Saue vallas on kraanist tulev vesi perfektselt tarbitav ka sellel
Stiilse
ja ergonoomilise
kujul, kuidas
see kraanist tuleb.kujuga filter on ülimalt

kompaktne ning mahub mugavalt valamu alla.
Vahetatavad filtrid kestavad tänu suuremale adsorbendihal, et miks ma pean jän- kui kaua on see pudelivesi
kogusele palju kauem kui tavalised süsteemid!
dama filterkannuga, kui ma mind oodanud laos ja poes
võin osta koju pudelivett ja ning kas see on seisnud ka
seda juua? Täpsemaid arvu- päikese käes?
Aquaphor Waterboss
tusi tegematagi on selge, et
Alustada saab väikeste
Isepuhastuv
ja rauafilter
ning veepehmendi
selline
tegevus setteon mitmesammudega,
lihtsama filkogu maja
veesüsteemile.
Tegu on javõimsa
filtriga,
kümneid
kordi
rahakotile terkannu
joogiveefiltriga
kulukam.
Samarahuldada
oluline onsuuremat
ning maja
remontipuhta
kavanmis suudab
nõudlust
aga
keskkonnaküsimus dades panna oluliste tööde
veekajärele.
– Waterboss
miks me peame
suurtes
nimekirja
ka veepuhastuse
on ohutu
ja töökindel
lahendus
kogustes plastpudeleid juur- komplekssüsteem.
Puhas
toitlustusasutustele
deeramajadele,
tootma? Muide,
enne pu- vesi polejamitte niivõrd lukväiksematele
ettevõtetele!
delivee
ostmist võiks
endale sus kui elustiili ja suhtumise
esitada veel ühe küsimuse: küsimus.

WaterBoss

KÖÖK

Aquaphor Morion

Kompaktne pöördosmoosisüsteem on suurema
filtreerimiskiirusega, taskukohane ja kergesti hooldatav
lahendus suurema koguse suurepärase kvaliteediga
puhta vee saamiseks.
Filtreerimise käigus suunatakse puhas vesi kogumispaaki
ja kahjulikud ained, sealhulgas bakterid, viirused,
antibiootikumid ning hormoonid uhutakse äravoolu.
Seejärel rikastatakse vett mineraalidega, et täiustada
selle maitset ja tervislikke omadusi. Aqaphor Morion
pehmendab vett selle karedusest hoolimata!

DWM 101
Morion M

KELDER

Aquaphor Crystal on uue põlvkonna veefilter,
mis tagab joogivee mitmeastmelise puhastamise.
Stiilse ja ergonoomilise kujuga filter on ülimalt
kompaktne ning mahub mugavalt valamu alla.
Vahetatavad filtrid kestavad tänu suuremale adsorbendikogusele palju kauem kui tavalised süsteemid!
Aquaphor Waterboss
Isepuhastuv sette- ja rauafilter ning veepehmendi
kogu maja veesüsteemile. Tegu on võimsa filtriga,
mis suudab rahuldada suuremat nõudlust puhta
vee järele.
Waterboss on ohutu ja töökindel lahendus
eramajadele, toitlustusasutustele ja
väiksematele ettevõtetele!

Gross

Vesi sisse

FACEBOOC.COM/
AQUAPHOREESTI
WWW.AQUAPHOR.EE

Kannud ja kannufiltrid:
Selver, Kaubamaja, Prisma,
Maxima, Coop, Aquaest OÜ,
Astri Keskus, Grossi Toidukaubad,

Joogiveesüsteemid ja
maja lahendused:
Aquaest OÜ - Tallinn; AP&P Grupi
AS - Tallinn, Tartu; Bauhof;

Kaubanduskeskus- jõhvi; Silbet Jõhvi; Stroi +- Sillamäe
Ettevõttetele ja tööstustele:

Saue Huvikeskus kuulutab välja kunstikonkursi
teemal „Mina ja mood“. Ootame osalema kõiki
Saue valla kunstihuvilisi noori vanuses 7-18
aastat.

Viimased pool aastat on Lehetu Külakeskuses palju arutletud finantsteemade üle.
Eelmise aasta septembrist käesoleva aasta jaanuarini oli Saue valla elanikel võimalus
osa võtta omanäolisest ja pisut erilisest finantskirjaoskuse arenguprogrammist
„Rahatarkused, mida koolis ei õpetatud“.
Fotod: Kristi Škaperin

KRISTI ŠKAPERIN

K

o ol i t u s p r o g r a m m i
eesmärk oli tõsta inimeste teadlikkust rahatarkuse teemadel ning anda
reaalsed oskused ja teadmised, kuidas seada ja saavutada
oma eesmärke.
Kogu projekti muutis unikaalseks see, et tegemist ei
olnud klassikalise koolitusega, kus lektor annab infot ja
osalejad kuulavad.
Teoreetiliste teadmiste kõrval keskenduti programmis
osalejate soovidele ja vajadustele, et siis läbi erinevate praktiliste ülesannete ja coachingu
võtete oleks võimalik uusi
ideid kinnistada ning õpitut
ka päriselt rakendada.
Lähenemine, kus inimene
peab ise oma seniseid tegevusi
analüüsima ning astuma välja
oma mugavustsoonist kasvõi näiteks selliselt, et paneb
iga päev mustvalgelt paberile
kirja kõik oma kulud ja tulud,
paistab toimivat.

Tööde vormistamine
Töö tagaküljele kirjuta loetavalt
• töö pealkiri
• oma ees- ja perekonnanimi ja kindlasti vanus
• kool või kunstiring
• juhendaja õpetaja nimi
• töö autori (või lapsevanema) kontaktandmed (e-posti aadress ja telefoni number
Konkursi töid hindab 5-liikmeline žürii. Tulemused paneme
välja Saue Huvikeskuse kodulehele www.sauehuvikeskus.
ee hiljemalt 18. märtsiks. Võitjatele teatame tulemuse meili
teel. Näituse avamine ja konkursi kõigi vanusegruppide kolme parema töö autorite tunnustamine toimub 21. märtsil
kell 12 Saue Gümnaasiumi aulas. Auhinnaks kunstitarbed.
Eripreemiad. 12.30-13.30 ehte valmistamise töötuba. Info:
virve.laan@sauehuvikeskus.ee.
SAUE HUVIKESKUS

Koolitaja Ermil Miggur seletas keerulised finantsteemad lihtsal ja
arusaadaval moel lahti.

Lehetu Külaseltsi poolt tänas
koolitajat Olvia Laur.

On äärmiselt tore, et paljud
programmi lõpetanutest tunnistavad, et nad on reaalselt
muutnud igapäevaseid tarbimisharjumusi või finantskäitumist.
Muutused on olnud erinevad: käiakse vähem poes ja tehakse valikuid teadlikumalt;

Miggurile, kes koolitajana
keerulised finantsteemad lihtsal ja arusaadaval moel lahti
seletas ning kõiki osalejaid
järjepidevalt julgustas ja innustas.
Projekti rahastas kohaliku
omaalgatuse programm, toetas Saue vald.

leitakse viise, kuidas säästa,
kuigi varem tundus see võimatu unistusena; mõni on isegi alustanud investeerimisega.
Lehetu Külaselts soovib
siinkohal kindlameelsust ja
edu edaspidiseks kõigile programmis osalenutele. Erilised
tänusõnad lähevad aga Ermil

Mood ei ole ainult rõivad, mood on kõigis eluvaldkondades.
Näiteks moodne kunst, moodne arhitektuur, trendikad autod, moodsad (arvuti)mängud, moetoidud, tervisetrendid
või moodne muusika ja palju muud. Kuidas mood sind kõige
rohkem kõnetab, seda kujuta oma konkursitöös. (maal, joonistus, kollaaž A3)
Võistlustööde esitamise tähtaeg on 10. märts 2020. Tööd
tuua hiljemalt 10. märtsiks 2020 kell 10-17 Saue Huvikeskusesse aadressil Saue, Nurmesalu 9, ruum 130.

Foto: Baltic Restaurants Estonia AS

Eesti laste lemmikkoolitoidud on
makaronid, pikkpoiss ja kanaroad
Eestimaa koolilaste lemmiktoitude
nimekirja troonivad mitmendat aastat
makaronitoidud, millel on tihedalt
kannul pikkpoiss, kanaroad ja erinevad
supid, selgub värskest koolilõuna
rahulolu-uuringust.
TIIU ENDRIKSON
Baltic Restaurants Estonia AS-i
müügi- ja turundusjuht

D

aily kaubamärgi all
toitlustust
pakkuv
Baltic
Restaurants
Estonia AS viis läinud aasta
lõpus enam kui 4600 õpilase,
koolitöötaja ja lapsevanema
seas läbi küsitluse, et saada
aimu laste toitumiseelistustest
ja rahulolust koolitoiduga.
Õpilased on koolitoiduga
aasta-aastalt üha enam rahul.
Uuringust selgub, et lapsed
peavad koolilõunat maitsvaks
ja mitmekesise toiduvalikuga
toidukorraks, mis vastab igati
nende ootustele.
Pea 80 protsenti õpilastest
soovib, et koolilõuna oleks
toitev, üle poole vastanute
meelest peaks toit olema ka
tervislik. Mahe tooraine ja
toidu eestimaine päritolu on
vähemtähtsad faktorid.

Lapsed armastavad makarone ja suppe
Õpilaste lemmiktoitude edetabeli esimest kohta hoiavad
vankumatult juba viiendat
aastat makaroniroad. Samuti
on makaronid eelistatuim lisand praadide juures. Vaieldamatule lemmikule järgnevad
pikkpoiss ja kanatoidud.
Kui eelnevatel aastatel pole
supid tabeli esimesse poolde
mahtunud, siis eelmisest aastast on lapsed märkinud suurteks lemmikuteks borši, frikadelli- ja erinevad püreesupid.
Samas on ülipopulaarne
kartul maandunud eelmise
aasta tugevalt teiselt kohalt tabeli keskele.
Tänavune uuring kinnitas
taaskord, et lastele meeldivad
tuttavad maitsed ja toekad toidud, mis maitsevad hästi ning
hoiavad kõhu pika päeva vältel korralikult täis.
Et aga kõhtu ei saaks vaid

makaronid ja liha ning lapsed
õpiksid värskeid köögivilju armastama, pakub Baltic
Restaurants koolilõuna juurde
vähemalt nelja erinevat salatit.
See võimaldab lapsel kokku panna endale meelepärased maitsekooslused, samas
nautida ka tasakaalustatud
kõhutäit.
Suppide lembus on positiivne üllatus, millest saab
järeldada, et ka kodudes valmistatakse üha rohkem suppe.
Muidugi tuleb kiita kokkade
tööd, kes lastelt saadud tagasiside põhjal supid koolijütsidele meelepäraseks on muutnud.
Laste seas on vähem populaarsed kalaroad ja kuskusist
valminud toidud. Neid toite
aga menüüst välja ei jäeta,
vaid plaanitakse koostöös

lastega hoopis meelepäraseks
muuta.
Kuigi uuringus osalevad
ka lapsevanemad, pärinevad
hinnangud koolitoidule lastelt
ja üksnes 29,5 protsenti vastanud vanematest on ise käinud
koolitoitu proovimas.
Koolitoitlustajana soovime väga, et ka lapsevanemad
käiksid koolis lõunaid maitsmas ning saaksid siis ise toidu
kvaliteedi ja maitsete osas tagasisidet anda.
Baltic Restaurants Estonia AS on toitlustaja kõikides
Saue valla lasteaedades ja
koolides, v.a Midrimaa Sauel,
kus ettevõte alustab 1. juulist.
Saue valla lasteaedades käib
1220 last ja koolides õpib 2735
õpilast.

Tere tulemast uuel,
2020. aastal EELK Saue
Pauluse kogudusse!
• Jumalateenistused Saue
Päevakeskuse saalis aadressil Kütise 4 igal pühapäeval kell 13.
• Piiblitunnid igal kolmapäeval kell 14 ja lauluring
igal kolmapäeval kell 15.30
kirikutoas.
• Kogudus alustab lastekiriku tegevusega. Oodatud on lapsed vanuses 6-12 aastat. Tunni jooksul tutvuvad
lapsed piiblilugudega, mängivad, meisterdavad ja laulavad.
Registreerimine ja info: anmish87@gmail.com, 5694 3660.
EELK Saue Pauluse koguduse kantselei ja raamatukogu
asuvad kirikutoas aadressil Kütise 4 postkontori vastas.
Avatud kolmapäeviti kell 13-18, pühapäeviti 15-17 ja kokkuleppel.
Õpetaja Juha Väliaho: 5615 2299, valiahod@gmail.com. Isiklikud kõnetunnid toimuvad kokkulepel õpetajaga.
Diakon Anu Väliaho: 5664 1451, anu.valiaho@gmail.com.
Koguduse juhatuse esimees Ants Salus: saa4491@hot.ee.
Kogudusetöö, muusika ja lastetöö koordinaator ja sekretär
Anna Mishina: 5694 3660, anmish87@gmail.com.
Täpsem info koguduse FB lehel.
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Õppides ja harjutades
saab rahatargaks

Kunstikonkurss
„Mina ja mood“

1. märtsist saab politseid
kutsuda vaid numbrilt 112
1. märtsil 2020 suletakse seni politsei kutsumiseks
kasutusel olnud vana lühinumber 110. Harjumaalt
tehti möödunud aastal vanale politsei lühinumbrile
hinnanguliselt pooled 20 000 kõnest.
Möödunud aasta suvest informeerib automaatteavitus helistajaid
nende kõne suunamisest hädaabinumbrile 112.
1. märtsist 2020 kõnesid ei suunata ja automaatteavitus
informeerib helistajat, et number on suletud ja valida tuleb 112.
Pärast politsei vana lühinumbri sulgemist jääb Eestis kasutusele
üks hädaabinumber 112, millelt saab kutsuda appi nii politseid,
päästet kui kiirabi.
Politseid saab numbrilt 112 kutsuda juba aastast 2015 ja enamik abivajajatest on selle muudatuse omaks võtnud.

112

POLITSEI
KIIRABI
PÄÄSTE

Hädaabinumber kõikjal Euroopas!

Mürgistusinfo uus leht
aitab mürgistusi ennetada
ja esmaabivõtteid õppida
Mürgistusteabekeskuse uuelt veebilehelt www.16662.
ee leiab info erinevatest mürgistusainetest, esmaabivõtetest ja valdkonna koolitustest ning kasulikke
näpunäiteid, kuidas mürgistusi vältida ja kodu
ohutuks muuta.
Kõik mürgistused on ennetatavad
Umbes 90% mürgistusi juhtub kodus. Ligi pooltel juhtudel
pöördutakse Mürgistusteabekeskuse poole alla 3-aastaste laste
mürgistustega. Iga teine mürgistusinfoliinile 16662 tehtud kõne
puudutab kemikaale ja iga kolmas ravimeid.
Lastel puudub ohtude mõistmiseks vajalik elukogemus. Näiteks tunduvad ravimid neile mõnusate kommidena, mistõttu olgu
ravimid alati laste käeulatusest väljaspool.
Et lapsed õpivad jäljendades, tasuks mõelda, kas ravimite
võtmine või kemikaalide turvakorkide avamine nende ees on
kõige mõistlikum.
Mürgistusteabekeskuse infoliinile 16662 saab helistada ööpäevaringselt mistahes juhtunud mürgistusjuhtumi või selle kahtluse
korral. Kõne on tavatariifiga ja anonüümne.
Infoliinil töötavad pikaajalise erakorralise meditsiini kogemusega spetsialistid, kes oskavad mürgistuse puhul leida kiiresti
kõige sobivama lahenduse.
Lisainfo: www.16662.ee
MÜRGISTUSTEABEKESKUS

Operatiivne ohuteavitamise süsteem
Mis on hädaolukord?

Hea Saue valla elanik, kogukonna
esindaja, korteriühistu esimees,
ettevõtja! Saue vallavalitsus kutsub teid
liituma hädaolukorrast teavitamise
süsteemiga.
SAUE VALLAVALITSUS

Me loodame, et ei juhtu,
kuid tahame olla valmis
Hädaolukorra seadus paneb omavalitsustele tõsised
ülesanded kriisideks valmistumisel, mis puudutavad
eeskätt elutähtsate teenuste
toimepidevuse
tagamist,
elanike teavitamist, evakuatsiooniks valmistumist ja
hädaolukorra lahendamise
plaanide koostamist.
Elutähtsad teenused, mille toimepidevuse või taas-

tamise eest hädaolukorras
koostöös ettevõtetega vastutavad kohalikud omavalitsused, on kohalike teede läbitavus, vesi, kanalisatsioon ja
küte. Saue Vallavalitsus soovib, et igaüks eraldi ja ühiselt
koos vallaga oleks valmis
kõikvõimalikeks hädaolukordadeks, mis võivad ette
tulla meie valla territooriumil, sest turvalisus on meie
jaoks väga oluline.
Hädaolukorrast
teavitamine

Hädaolukord on sündmus, sündmuste ahel või elutähtsa
teenuse katkestus:
• mis ohustab paljude inimeste elu või tervist, põhjustab suure
varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke
häireid teiste elutähtsate teenuste toimepidevuses;
• mille lahendamiseks on vajalik mitme asutuse või nende
kaasatud isikute kiire kooskõlastatud tegevus ja on vajalik
rakendada tavapärasest erinevat juhtimiskorraldust ning
kaasata tavapärasest oluliselt rohkem isikuid ja vahendeid.

Vallavalitsuse üks ülesanne hädaolukorras on jagada
elanikele infot, mis on juhtunud ja kuidas käituda, sestap
käivitas Saue Vallavalitsus
koostöös AS-iga Telia Eesti
vallaelanike jaoks operatiivse ohuteavitamise süsteemi,
mille kaudu edastada SMS-i
teel olulist infot vaid hädaolukorras.
Ohuteavitusega on või-

malik liituda kõigil, kes
edastavad enda mobiiltelefoni numbri vallavalitsusele. Usaldust ei kuritarvitata.
SMS-iga saabub vaid ohuolukorraga seonduv hädavajalik info.
Numbri edastamine
Telefoninumbri saab sisestada aadressil sauevald.ee/ohuteavitamise-susteem.

Perearsti nõuandetelefonilt saab isikustatud nõustamist
Kõne hind

2020. aasta algusest saavad inimesed
perearsti nõuandetelefonilt isikustatud
nõustamist.
EESTI HAIGEKASSA

N

õuandetelefoni arstil
on inimese loal võimalik näha helistaja
terviseandmeid, et seeläbi
täpsemat nõu anda.
Kõnele vastanud arst
näeb helistaja nõusolekul
tema terviseandmeid, nagu
näiteks põetud haiguseid,

määratud ravimeid ja tehtud
analüüse. Samuti saab nõuandev arst edastada kogu
nõustamise info digiloosse,
et ka inimese perearst oleks
kursis tema patsiendile muret teinud terviseseisundiga.
Kui varasemalt sai tervisenõu ainult eesti ja vene
keeles, siis sellest aastast
osutatakse ka inglisekeelset

• Helistades numbrile +372 634 6630, tasub helistaja kõne eest
telefonioperaatori hinnakirja alusel.
• Helistades lühinumbrile 1220, tasub helistaja kõne eest oma
telefonioperaatori kehtestatud lühinumbri tavatariifi alusel
kuni 0,30 eurot/min.

nõustamist iga päev kell 1517.
Perearsti nõuandetelefonilt saab professionaalselt
meditsiinilist nõu 24 tundi
ööpäevas. Nõuandetelefon
on eelkõige mõeldud selleks,

et anda soovitusi lihtsamate
terviseprobleemide korral ja
juhiseid esmaseks abiks.
Tervisemurede kohta saab
nõu küsida, helistades lauatelefonile +372 634 6630 või
lühinumbrile 1220.

Eesti 2020. aasta loom on nahkhiir

Foto: Rauno Kalda
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Eestimaa Looduse Fond ootab inimeste
abi. Suviste nahkhiirekolooniate kohta
on fondil vähe infot, aga selleks, et
nahkhiirte olukorda paremini mõista,
on vaja teada, kus asuvad liikide
kolooniate varjepaigad.
EESTIMAA LOODUSE FOND

E

riti ootab fond teateid
nahkhiirte poegimiskolooniate kohta hoo-

netes.
Nahkhiiri saame tulemuslikult kaitsta ainult koos
tegutsedes ja omavahel su-

heldes.
Nahkhiireuurijad saavad
nõu anda kõige paremini siis,
kui inimesed ühendust võtavad ja küsivad. Selleks võib
pöörduda Eestimaa Looduse
Fondi või Keskkonnaameti
poole.

Veelendlane.

Kuidas kindlaks teha,
kas kodu lähedal tegutseb
nahkhiirte koloonia?
Kui näete tegutsemas korraga juba mitut nahkhiirt, siis
on kindlasti soovitatav sellest nahkhiireuurijatele teada anda.

Ekspertidega saate kontakti Eestimaa Looduse
Fondi
(www.elfond.ee),
Facebooki nahkhiirtesõprade grupi, Keskonnaameti
(www.keskkonnaamet.ee)
või e-posti nahkhiir@elfond.ee kaudu.

SAUE VALLAVALITSUS OOTAB PROJEKTIPÕHISELE TÖÖLE

TEOTAHTELIST TUDENGIT
Ehitame koos üles
meie asutusele
sobiva lahenduse
kinnisvara
haldustarkvaras
Alldevice ja Sina
saad olla projekti
eestvedajaks!

Selle käigus on Sul võimalus teha tähendusrikast tööd
kooli kõrvalt, õppida aktiivselt juurde läbi praktika,
luua kontakte erinevate asutuse töötajatega, sisestada
algandmeid ja päriselt ehitada üles Saue Vallavalitsusele
sobilik kinnisvarahalduslahendus!
Panuse eest on ette nähtud ka arvestatav tasu.
Tööd on võimalik teostada ka näiteks lõputöö raames...

Edasta CV ja põgus kirjeldus, miks antud töö Sind kutsub ja kõnetab aadressil
personal@sauevald.ee hiljemalt 3. veebruaril 2020. a.
LISAINFO: Saue Vallavarahalduse juhataja Virko Kolks 504 4051. Peamine töökoht
Saue linnas.
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AEG

ÜRITUS

08.0109.02
08.0128.02
08.0129.02

Näitus "Turba raudteejaama
lugu"
Anneli Säre näitus
"Eestimaa värvid"

29.01.

Etendus "Pimekohting"

29.01.

Kino "Ühemeheshow"

30.01.

Saue päevakeskuse
mälukohvik

30.01.

Saue valla MV kabes

31.01.

Kino "Ühemeheshow"

01.02.

Mälumäng "Vilaku"
formaadis

01.02.

Tantsukohvik

01.02.

Ühestantsimine

02., 09 ja
16.02.
02.02.

Pajalapinäitus

Laagri Kristliku Koguduse
jumalateenistus ja
pühapäevakool
Mustkunstietendus
"Huumor ja hookus-pookus"

TOIMUMISKOHT JA AEG KORRALDAB

tel 5341 4517,
nissisarts@gmail.com
tel 679 6765, laagri@
Laagri kultuurikeskuse
Laagri kultuurikeskus
pikas saalis
sauekultuur.ee
tel 5341 4517,
MTÜ Kultuuriselts
Turba kultuurimajas
Nissi Särts
nissisarts@gmail.com
kell 19 Laagri
Laagri kultuurikeskus, tel 679 6765, laagri@
kultuurikeskuses
Komöödiateater
sauekultuur.ee
MTÜ Kultuuriselts
tel 5341 4517,
kell 19 Turba kultuurimajas
Nissi Särts"
nissisarts@gmail.com
kell 15 Saue
Saue päevakeskus
tel 659 5070
päevakeskuses
tel 521 4206,
Saue Spordikeskus,
kell 18.30 Kernu koolis
Haiba rahvamaja
kpoldaru@gmail.com
tel 5553 0447,
Riisipere
kell 19 Riisipere lasteaias
kultuurikeskus
nissi@sauekultuur.ee
Riisipere
tel 5553 0447,
kell 16 Laitse seltsimajas
kultuurikeskus
nissi@sauekultuur.ee
kell 18 Laagri
Laagri kultuurikeskus tel 679 6765,
kultuurikeskuses
MTÜ Laagri Taadid
laagri@sauekultuur.ee
MTÜ Kultuuriselts
tel 5341 4517,
kell 21 Turba kultuurimajas
Nissi Särts
nissisarts@gmail.com
MTÜ Kultuuriselts
Nissi Särts

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri Kristlik
Kogudus

www.laagrikogudus.ee

Mustkunstiteater

tel 5333 4581, info@
mustkunstitater.ee

Saue päevakeskus

tel 659 5070

Laagri kultuurikeskus

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

MTÜ Hobipinks

hobipinks@gmail.com

kell 19 Laagris
Mustkunstiteatris
kell 16 Saue
päevakeskuses
kell 11 ja 19 Laagri
kultuurikeskuses
kell 10 Saue
noortekeskuses

Dementsuse tugigrupp

07.02.

Eriseanss "Vanamehe film"

08.02.

Võistlus "Talvepinks"

09.02.

Ansambel Välk ja Ingrid Rabi kell 16 Nissi põhikoolis

12.02.
14.02.
15.02.
15.02.
15.02.
16.02.

Riisipere
kultuurikeskus
kell 19 Laagri
Laagri kultuurikeskus,
Etendus "Kapten Mihkel"
kultuurikeskuses
R.A.A.A.M
MTÜ Kultuuriselts
Kino "Fred Jüssi. Olemise ilu" kell 19 Turba kultuurimajas
Nissi Särts
Riisipere
Kino "Fred Jüssi. Olemise ilu" kell 19 Riisipere lasteaias
kultuurikeskus
Saue valla beebipäev
(Ainult kutsetega)

KONTAKTID

Riisipere kultuurimajas

06.02.

10.02.
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kell 11 Laagri
kultuurikeskuses

tel 5553 0447,
nissi@sauekultuur.ee
tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee
tel 5341 4517,
nissisarts@gmail.com
tel 5553 0447,
nissi@sauekultuur.ee

Saue Vallavalitsus
tel 679 6765,
Laagri kultuurikeskus laagri@sauekultuur.ee
tel 501 2033
MTÜ Saue-Jõgisoo
EV 102 aastapäeva pidu
kell 19 Jõgisoo seltsimajas
info@jogisooseltsiHaridusselts
maja.ee
Naiskoor Nelli
MTÜ Kultuuriselts
tel 5341 4517,
kell 19 Turba kultuurimajas
sõbrapäevapidu
Nissi Särts"
nissisarts@gmail.com
Mustkunstietendus
kell 12 Laagris
tel 5333 4581, info@
Mustkunstiteater
"Huumor ja hookus-pookus" Mustkunstiteatris
mustkunstitater.ee

14.02 SÕBRAPÄEVA
SÕBRAPÄEVA ERI

METSIK DISKOÕHTU

Saue vallaliste

VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSE PALKSAALIS

TANTSULAAGRIGA

kiirkohting/
tantsuõhtu
Kiirkohtinguks valmista palun ette
5 küsimust, mis aitavad Sul leida just Tema!
Pärast kiirkohtingut võimalus tantsu lüüa.
Maja on sel õhtul avatud kõigile, kui
vapraid vallalisi ei leidu siis tõmbame
armastustuslauludest pungil tantsuõhtu
kohe käima!

ÄKKI KOHTAD TEDA JUST SIIN
14. veebruaril 2020 kell 20.00
LAITSE SELTSIMAJAS
OSALEMINE TASUTA, TULE VAID KOHALE!

Kiirkohtingul osalemiseks palume registreeruda
kuni 3. veebruarini info@seltsimaja.ee

Laval TANTSULAAGER esitantsijatega
Veronika Vallimäe, Märt Agu ja
Oliver Soomets, kuum tantsuõhtu
legendaarsest NO99-st
Õhtul parimad retrohitid, videodisko
ja kokteilibaar garanteeritud
www.vabaõhukeskus.ee
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KUULUTUSED

TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P
suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil
aeg ette registreerida! Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude
tervisliku seisundi hindamist. SOODSAD HINNAD.
Telefon 5220321, www.arbormen.ee.
Väljaõppinud puudelangetajad lõikavad parima
hinnaga ohtlikke puid ja teeme puude hoolduslõikust. Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Tel 51 33 458, info@ohtlikpuu.ee,
www.ohtlikpuu.ee
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega.
53 529 476 mehitus@gmail.com
Ohtlike puude langetamine, hekkide ja õunapuude
lõikus. 5210334
Vundamenditööd. Fassaaditööd. Katusekattetööd.
Üldehitustööd. Tel 5307 2076, info@viimistlusehitus.ee
Saue Ilusalong (Sooja 1) ootab teid E-R kella 9.0020.00, L. 10.00-17.00.
Teostan ehitus- ja remonditöid, nii sise- kui välistöid, ka pisemad remonditööd. Küsi pakkumist, 56965277
Majade ehitus, korterite remont ja pööningute väljaehitamine. Tel 5307 2076, info@viimistlusehitus.
ee
Teen kodude ja ühistute üldruumide hoolduskoristust ja suurpuhastust. Hoian teie reisi ajal lilled
kastetuna ja lemmikloomad toidetuna. Helista
mulle - 5399 3595
Eraauto Hooldus avatud Sauel Tammetõru 8 E-R
kell 9.00-18.00. Hooldus ja rehvide vahetus. Broneering telefonil 5372 7060 või kohapeal.
ARBORISTI TEENUSED. Ohtlike puude raie Puude
hoolduslõikus,Hekkide hooldus, Kändude freesimine.Raie teenused Võsa tööd. Puude istutus. Raiejäätmete hakkimine. WWW.PUUKIRURG.EE, info@
puukirurg.ee, 5057786
MÜÜK/OST
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja
pelletit. Müüme ka väikseid koguseid. Info 55597572
Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis, tehnika). Tel 55678016

tega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid.
Koha peal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi
ootan seisevauto@gmail.com või 56188671
Kuiv okaspuu al 55 €, kask al 62 €; toores must
lepp al 46€/rm, hall lepp al 41€/rm, kask al 52 €/
rm, okaspuu al 42 €/rm. Pikkus 30, 40, 50 cm. Tel
516 4278
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 küttepuud pikkusega 30-60 cm. Toores segalehtpuu alates 42 €/rm. Kuiv segalehtpuu alates
57 €/rm. 30 cm kuiv lehtpuu 40 l võrgus 3,10. Tel.
5042707
KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Sooviks osta Sauele 1-kordse uuema maja. Krunt
vähemalt 800 ja maja 200 ruutu. laatssirje@hot.ee

EV
102

Soovin Sauele osta remonditud 1-toalise kõigi mugavustega korteri 2 või 3 korrus. Tel.5570813

1 5 . V E E B R U A R I L

JÕGISOO
SELTSIMAJAS

TÖÖ
40a. ehitusmees teostab erinevaid sise ja välistöid.
Tel 56140983.
Saue Ilusalong otsib oma kollektiivi juuksurit, kosmeetikut ja ripsmetehnikut. Tel.6212021 või 5074466
Klienditugi OÜ otsib seoses töömahu suurenemisega
veel 1 inimest Saue kontorisse telefoniassistendiks,
kelle tööks on telefoni teel küsitluste läbiviimine Eesti ettevõtete hulgas. Tööks vajalik suhtlemisjulgus,
arvutiga töötamise kogemus (tavakasutajana), eesti
keele oskus ning kasuks tuleb ka vene keel. Tööaeg
E-R 8:00 – 16:30. Tööle asumine kokkuleppel.
Lisainfo +372 55635444 või annika@klienditugi.ee
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Hispaania keel Sauel. Kutsume ühinema uue algajate
hispaania keele grupiga Sauel. Tunnid teisipäeviti 19:15-20:30. Info ja registreerimine a.s.wesman@
gmail.com

PILET 10€

T E L L I M I N E

Ü L L E

23. veebruar kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur Utno. Piibli
teksti loeb Liia Lumilaid. Laulame isamaalisi
laule.
24. veebruar Eesti Vabariigi aastapäev
• Kell 15.30 pärgade asetamine mälestuskivi
juures, juhatab Vahur Utno.

• Kell 16.00 jumalateenistus Saue kirikus.
Muusikaga teenib Märjamaa ansambel Ceres.
Teenistust juhatab Erki Kuld.

Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 18.

1 2
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ÕIE LEHTME
surma puhul.

Saidafarmi pere

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

07.06.1940 - 24.12.2019

16. veebruar kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel.
Piibli teksti loeb Evi Tatarlõ. Kuuleme
viiulimuusikat.

5 0

Avaldame kaastunnet
Antsule, Katrinile, Kristile, Triinule
abikaasa ja ema

MALLE PAAL

9. veebruar kell 13
Teenistust juhatab, jutlustab ja teenib
muusikaga Andrus Vaiklo. Piibli teksti loeb
Marika Malein-Vaiklo.

H I L J E M A L T

I N F O @ J O G I S O O S E L T S I M A J A . E E

Kurvalt seisab tühi koduõu..

2. veebruar kell 13 Tartu rahu 100. aastapäev
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Piibli
teksti loevad ja musitseerivad Piret Kuld ja Liis
Kurm.

1 9
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Ostan seisma jäänud sõidukeid. Ka avariilisi, rike-

JAANUARI JUMALATEENISTUSED
SAUE KIRIKUS

2 0 2 0

K E L L

Mälestame. Siiras kaastunne
tütrele ja pojale peredega.

Mälestame head, kunagist kolleegi

MATI MUGURIT

ja avaldame sügavat kaastunnet omastele
Endised töökaaslased Harju EPT Remondi
Tehnoloogia Büroost

Tunde taas lööb aegade kell,
alles jääb mälestus, hea ja hell.
Avaldame sügavat kaastunnet
Antsule abikaasa, lastele ja lastelastele
kalli ema ja vanaema

ÕIE LEHTME

surma puhul
Türi ST 1967. aastal lõpetanud zootehnikud

Avaldame sügavat kaastunnet
Sirje Kaljumaale

EMA

kaotuse puhul.
Eha, Aili, Liia, Urve ja Jaan

HANSAKÜTE

PUITBRIKETI HIND ALATI HEA
1 alus 145 eur.
2 alust 280 eur.
Tel. +372 55503348 info@hansakute.ee

www.hansakute.ee
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Uus stock-office saue tehnopargis!
üüripinnad suurusega 620 kuni 1400 m2

03-09 veebruaril on palju üllatusi ja toredaid
pakkumisi.
Vaata täpsemalt rullsalong.ee või
fb.com/rullsalong ja külasta meid
Veskitammi 4, Laagris.

sauetehnopark.ee

Sami Masinakeskus võtab tööle

MÜÜGIESINDAJA

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

TÖÖ KIRJELDUS:

•
•
•
•
•
•

TÖÖKS ON VAJALIK TEHNIKAALANE
MÜÜGITÖÖ KOGEMUS

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

- 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

Vatsla Tehnikakoda teostab:
metallitöid;
masinate, seadmete, mootorite
remonti
kopp-laaduri töid
Pox OÜ Tel. 5011644

ROHKEM INFOT: sami.ee/toopakkumised
sami@sami.ee või 53 087 205
WWW.MASINAKESKUS.EE

OÜ RIAB Transport Saku
vallas otsib

• VEOKIJUHTI 8X4
KALLURILE
• VEOKI KRAANAJUHTI
Vajalik C-kategooria,
kutsetunnistus ja
digikaart. Oluline ka
eelnev töökogemus antud
valdkonnas!
Täpsem info GSM 53 448 851
või sten@riabtransport.ee

倀爀漀樀攀欀琀 䬀愀猀甀琀甀猀氀甀戀愀
瀀欀愀猀甀琀甀猀氀甀戀愀䀀最洀愀椀氀⸀挀漀洀

㔀㔀㔀㤀㌀㜀㈀㈀

(PÄÄSKÜLAS)

56 959 081
www.laurimassaaz.ee

OÜ SINITIIVIK GRUPP

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

LAOHOIDJAT

刀攀最椀猀琀爀椀搀Ⰰ 愀洀攀琀渀椀欀甀搀Ⰰ
琀椀琀甀爀椀搀⸀⸀⸀Ⰰ 瀀愀栀愀 甀渀攀渀最甀℀

䄀猀樀愀搀 欀漀爀爀愀猀 琀甀氀攀戀 欀愀
栀椀渀最攀爀愀栀甀℀

LAURI KREEK
MASSAAŽ

Industri Textil Job OÜ otsib oma sõbralikku
meeskonda

䔀䠀䤀吀唀匀䄀唀䐀䤀吀䤀䐀

吀攀攀洀攀 猀甀 欀漀搀甀氀攀 攀栀椀琀甀猀愀甀搀椀琀椀Ⰰ
愀椀琀愀洀攀 欀愀猀甀琀甀猀氀漀愀 猀愀愀洀椀猀攀氀⸀

Tehnika müük Eestis ja välismaal;
Hinnapakkumiste koostamine;
Kliendisuhete hoidmine ja arendamine;
Reklaami ja müügitöös osalemine;
Tootekoolituste läbiviimine;
Ettevõtte esindamine turundusüritustel ja
messidel.

Põllumajandusettevõte
Harjumaal, Valingu külas
(Keila 4 km) pakub tööd

ROBOTLAUDA TÖÖLISELE JA
TRAKTORISTILE (PÕLLUL).
Elamiseks 2-toaline
mugavustega korter töökoha
vahetus läheduses.
Tel 5069158

Tööosad:
• kaupade komplekteerimine, väljastamine
laost, vastava dokumentatsiooni koostamine,
haldamine, arhiveerimine;
• sissetuleva kauba vastuvõtt ja kontroll;
• kauba peale- ja mahalaadimine ning ladustamine
vastavalt nõuetele;
• lao korrashoid;
• lao inventuurides osalemine;
• kõigi dokumentide õigeaegne vormistamine
elektroonilises andmebaasis ja vajaliku teabe
edastamine firma töötajatele.

Ettevõte pakub:
• arengu- ja õppimisvõimalusi;
• inspireerivat töökeskkonda ning väärilist töötasu.
Töö asukoht:
• Lehetu tee 15, 76201 Turba, Saue Vald, Harjumaa,
Eesti.
ranno.ryyberg@industritextil.ee Tel.nr. +372 56
918 978. Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

672 0375

Masinaehitus ettevõte
Sami AS võtab tööle:

• Keevitaja
• Masinate koostaja
• CNC trei - ja freesikeskuse
(Haas) operaator

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

WWW.SAMI.EE

Otsime JUUKSURIT,
MANIKÜÜRI,
PEDIKÜÜRI

uude hubasesse ilusalongi.

Sanne Ilusalong

Su soov on teha kliendile
igast ilusalongi külastusest
meeldejääv elamus. Tahad
olla Keila linnas väga hea
asukohaga salongi tiimiliige.
Kas kirjeldus oli sinust?
Kui jah, siis tere tulemast
meie salongi!
Kirjuta või helista:
info@sanne.ee / 51 933 876

Naerupall
OÜ otsib
motiveeritud,
mängulist ja
särasilmset

KASVATAJAT
Naerupalli päevahoidu Saue linnas
(tasuta parkimine, lähedal rongi- ja
bussipeatus).
Meie naerupallid ootavad
sõbralikku, aktiivset, kannatlikku ja
rõõmsameelset kasvatajat. Pakume
1,0 koormusega töökohta 4 tööpäeva
nädalas.
Ootame Sinu CV-d meiliaadressile
info@naerupall.com.
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Rullsalongil on
sünnipäev!

Saue
Tehnopark
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RÕÕMU KAUBAMAJA

Esmaspäev
3.veebruar
Pesupulbrid, pesukapslid,
pesugeelid, loputusvahendid

Laupäev
8. veebruar
Poolsuitsuvorstid

Teisipäev
4. veebruar

Kolmapäev
5. veebruar

Neljapäev
6. veebruar

Reede
7. veebruar

Keeduvorstid

Laste mähkmed

Taimsed joogid

Lõngad

Pühapäev
9. veebruar

Esmaspäev
10. veebruar

Teisipäev
11. veebruar

Kolmapäev
12. veebruar

Õlid

Vaibad

Sügavkülmutatud pitsad

Laste sukkpüksid, sokid

Ja lisaks palju teisi pakkumisi!

www.keilaty.ee

avatud 9-22

Haapsalu mnt 57b, Keila

Kasutusluba
tagab kindlustunde
Võta meie spetsialistidega
ühendust ja ajame dokumendid
seadusega kooskõlla

projektibüroo.ee

nr 1

kasutuslubade
taotleja Eestis*

* 2019. aastal väljastati
Projektibüroo abil rohkem
kui 250 kasutusluba

