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Saue valla vapimärgi pälvisid Tõnu
Sal-Saller, Vahur Utno ja Timo Rein
Eesti Vabariigi 102. sünnipäevale pühendatud pidulikul
vastuvõtul Saue spordihallis andsid volikogu esimees Harry
Pajundi ja vallavanem Andres Laisk tänavu teistkordselt üle
valla kõige kõrgemad autasud ja tunnustasid 2019. aasta teo
konkursi võitjaid.

Saue valla vapimärk on
hõbedast, selle kujundus
sümboliseerib nelja ühinenud
omavalitsust. Foto: Kalju Kõrts

Kolmanda
vapimärgi
pälvis Eesti ühe edukama
tarkvaraettevõtte Pipedrive kaasasutaja ja tegevjuht
Timo Rein.

Väikesest kuue inimesega alustanud iduettevõttest
on üheksa aastaga saanud
üks maailmas kiireimini
kasvav müügitarkvara pakkuja. Firmal on kaheksa
kontorit: Tallinnas, Tartus,
Londonis, Lissabonis, Prahas, Dublinis, New Yorgis
ja Floridas St. Petersburgis.
Ettevõte andmekeskused
asuvad USA-s Chicagos
ning Saksamaal Frankfurdis.
Financial Times valis
Pipedrive’i 2019. aastal Euroopa tuhande kiiremini
kasvava ettevõtte hulka. Pipedrive on mitu aastat järjest pälvinud Eesti unistuste
tööandja tiitli. Ajaleht USA
Today valis ettevõtte tänavu
üheks paremaks töökohaks
New Yorgi piirkonnas ning
Inc. Magazine hinnangul
on Pipedrive üks enim naisi
väärtustavaid töökohti.
Pipedrive on 2010.
aastal Eestis asutatud
ettevõte, mis pakub
müügijuhtimistarkvara kasvavatele
müügitiimidele.
Täna kasutab Pipedrive’i müügitööriistu ligikaudu 90 000 klienti
rohkem kui 150
riigis. Firma on
kaasanud 90 miljoni USA dollari väärtuses investeeringuid.
Ettevõttes töötab ligi
600 inimest 40 erinevast
rahvusest.
Aukirjaga
tunnustati
riigikogu liiget Jaanus Karilaidu kui Turba-Riisipere
raudteelõigu
eestkõnelejat riigikogus ja vabariigi
valitsuses ning piirkonna
noorsoopolitseinikku Katri
Bergmanni südame ja pühendumusega tehtud töö
eest Saue valla lastega.

Vahur Utno.
Foto: Allar Viivik / Harju Elu

M

uusikaseltsi ja orkestri Nissi Trollid looja ja juht,
õpetaja ja dirigent Tõnu
Sal-Saller tähendab Nissi
kandi jaoks 25 aastat Nissi
Trolle, kohaliku muusikaja kultuurielu vedamist ja
arendamist.
Möödunud aasta kevadel ilmus Tõnu Sal-Sallerist tema juubeli puhul
vallalehes pikem artikkel,
kus juttu õpingutest, tööst
professionaalse muusikuna, orkestri Nissi Trollid
saamisloost, orkestri kasvamisest muusikaseltsiks ja
muusikaseltsi kasvamisest
huvikooliks ning teekaaslaste meenutused (sauevald.
ee/saue-valduri-arhiiv; nr 8
(32) aprill 2019).
MTÜ
Muusikaselts
Nissi Trollid on nagu
väike muusikakool ja
alates 2019. aasta
algusest see huvikoolina registreeritud ongi.
Õpetajaid on
lisaks Tõnule
kaheksa, õpilasi 90 ümber.
Turbale ja Riisiperele lisaks
toimuvad tunnid
Laagris. Õppida
saab klaverit, viiulit, puhkpille, kitarri,
löökpille. Pilliõppele lisandub solfedžo. Tegutseb
puhkpilliorkester.
Kui palju lapsi aastate
jooksul Nissi Trollides muusikalist haridust on saanud,
ei ole keegi lugenud, kuid
oluline on järjepidevus ja
töö lapsevanematega, et nad
saaksid aru, miks muusikat
ja selle õppimist on vaja.
Nissi Trollide esimesed

vilistlased on suureks kasvanud, osadest on saanud
muusikud, mõned on taas
koolis tagasi õpetaja rollis, paljude lapsed astuvad
esimesi samme pilliõppes.
Tõnu Sal-Salleri ja Nissi
Trollide panus kohalikku
muusika- ja kultuuriellu on
olnud hindamatu ning töö
jätkub.
Saue Kristliku Vabakoguduse pastorit ja juhatuse esimeest Vahur Utnot
pidasid esitajad vapimärgi
vääriliseks tema 30 aasta
pikkuse vabatahtliku töö
eest koguduse teenistuses.
Lisaks on Vahur eestkostja
ja tugiisik ühele Saue linna
elanikule ning sõidutab igal
kolmapäeval ja pühapäeval
vabatahtlikuna vanemaid
inimesi kirikusse.

Tõnu Sal-Saller.
Foto: erakogu

SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

Timo Rein.
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Saue Vallavolikogu
27. veebruari istungi
päevakord
• Saue valla loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia huvihariduse ja
huvitegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord
• Saue valla erivajadustega laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord
• Saue valla laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja eraspordiklubides
• Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 31 „Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu toetamise kord“ muutmine
• Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu toetamise kord
• Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 32 „Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja
selle tasumise kord“ muutmine
• Tegevuste esitamine maakonna arengustrateegia tegevuskavasse
2020-2023
• Arvamuse andmine Riisipere III turbatootmisala kaevandamisloa
muutmise taotlusele
• Arvamuse andmine Riisipere turbatootmisala kaevandamisloa
muutmise ja pikendamise taotlusele
• Arvamuse andmine Harku IV lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise ja laiendamise taotluse kohta
• Saue Vallavalitsuse 8. veebruari 2011. aasta korraldusega nr 63
kehtestatud Maidla küla Tammemetsa kinnistu detailplaneeringu
osaline kehtetuks tunnistamine
• Saue Vallavalitsuse 11. märtsi 2008. aasta korraldusega nr 169 kehtestatud Alliku küla Kurra VII ja Põlde I kinnistute detailplaneeringu
osaline kehtetuks tunnistamine veevarustuse lahenduse osas
Info
• Saue Vallavalitsuse siseauditi aruanne „Hallatavate asutuste
ühinemisjärgne struktuur ja töökorraldus“
• Revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaan

Toetuse taotlemine valla
keskkonnameetmest on avatud
Eraisikud saavad hakata taotlema
Saue valla toetusmeetmest toetust
elamistingimuste parendamiseks,
keskkonnareostuse likvideerimiseks või
heakorra tagamiseks. Tähtaeg taotluste
esitamiseks on 31. märts 2020.
BIRGIT PANKSEPP
Keskkonnaspetsialist

T

oetus on mõeldud
füüsilistele isikutele,
kellele kuulub Saue
valla territooriumil toetuse saamise tingimustele
vastav kinnistu (täpsemad
tingimused toodud tabelis).
Kindlasti tasub täiendavalt
läbi lugeda toetusmeetme
määrus tingimuste ja taotlemiseks vajalike dokumentide esitamise osas.
Saue valla keskkonnaprogrammi toetus ei ole
mõeldud korterelamutele,

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK MENETLUS
Pargi põik 5, Valingu küla
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste
määramiseks avatud menetlusena Valingu külas Pargi põik 5 (katastritunnus 72601:001:0673; 3192 m²; 100% elamumaa) kinnistul.
Taotleja soovib üksikelamu ehitusõiguse asendada nelja korteriga ridaelamu ehitusõigusega ning seoses naaberkinnistul Pargi põik
7 paikneva puurkaevu likvideerimisega ning kaitsevööndi kaotamisega muuta osaliselt lubatud hoonestusala kuju hoonestusala suurendamata, võrreldes Valingu küla Ale kinnistu detailplaneeringus
sätestatuga (kehtestatud Saue Vallavalitsuse 14. juuli 2009. aasta
korraldusega nr 429).
Arvamused esitada hiljemalt 08.03.2020 Saue Vallavalitsusse (Tule
tn 7, 76505 Saue linn; info@sauevald.ee).
Lähemat informatsiooni projekteerimistingimuste kohta saab
vallaarhitekt Urmas Elmikult telefonil 679 0191, urmas.elmik@sauevald.ee.
Pargi põik 3, Valingu küla
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste
määramiseks avatud menetlusena Valingu külas Pargi põik 3 (katastritunnus 72601:001:0676; 2009 m²; 100% elamumaa) kinnistul.
Taotleja soovib üksikelamu ehitusõiguse asendada kahe korteriga elamu ehitusõigusega. Muid parameetreid, võrreldes Valingu
küla Ale kinnistu detailplaneeringus sätestatuga (kehtestatud Saue
Vallavalitsuse 14. juuli 2009. aasta korraldusega nr 429), ei muudeta.
Arvamused esitada hiljemalt 08.03.2020 Saue Vallavalitsusse (Tule
tn 7, 76505 Saue linn; info@sauevald.ee).
Lähemat informatsiooni projekteerimistingimuste kohta saab
vallaarhitekt Urmas Elmikult telefonil 679 0191, urmas.elmik@sauevald.ee.
Sooja tn 3a, Saue linn
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste
määramiseks avatud menetlusena Saue linnas Sooja tn 3a (katastritunnus 72801:002:0151; 2872 m²; tootmismaa 90%, ärimaa 10%)
kinnistul.
Taotleja soovib suurendada hoonestusala 10% ulatuses loodesuunal, võrreldes Saue linna Sooja tn 3 territooriumi detailplaneeringus sätestatuga (kehtestatud Saue Linnavolikogu 24. november
2005 otsusega nr 17). Taotletav tegevus ei mõjuta detailplaneeringu
olemuslikku lahendust, ei oma piiriülest mõju piirinaabritele ja ei
ulatu Saue mõisapargi kaitseala piirini.
Arvamused esitada hiljemalt 08.03.2020 Saue Vallavalitsusse (Tule
tn 7, 76505 Saue linn; info@sauevald.ee).
Lähemat informatsiooni projekteerimistingimuste kohta saab
vallaarhitekt Urmas Elmikult telefonil 679 0191, urmas.elmik@sauevald.ee

Toetatavaid tegevusi on
kokku seitse
1) majapidamise joogivee
kättesaadavuse tagamine
või parendamine
2) elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine või
parendamine
3) aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine

Toetuse suurus
Maksimummäär on 3200
eurot (sh käibemaks), kuid
mitte rohkem kui 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest. Toetust antakse kuni 50% tegevusele
kulutatud tegelikust summast. Kui tegevuse tegelik
maksumus osutub väiksemaks, siis toetus selle võrra
ka väheneb.

TEGEVUS:

ERITINGIMUSED P 1.-3.
TEGEVUSTELE:

1. majapidamise joogivee
kättesaadavuse tagamine
või parendamine
2. elamu heitvee
nõuetekohast
kanaliseerimist tagava
süsteemi rajamine või
parendamine
3. aastaringselt
ligipääsetava
juurdepääsutee rajamine

✓ Sissekirjutus Saue vallas
(1. jaanuari 2019. a. seisuga).
✓ Kinnistul paiknev elamu
on kantud ehitisregistrisse
(www.ehr.ee).
✓ Ehitisregistri andmetel
on ehitusluba hoonele
väljastatud enne 1999.
aasta 22. märtsi. Uuematele Taotluste esitamise
tähtaeg on 31. märts
ehitistele toetus ei laiene!
✓ Kinnistu asub väljaspool
2020.
aiandusühistute
territooriumi või
suvilarajooni. NB!
Suvilarajoonis ja AÜ-des
asuvatele kinnistutele nende
tegevuste jaoks toetust ei
anta.

Saue Vallavolikogu 27. veebruari istung toimub algusega kell 14
Laagri alevikus Veskitammi 4.

Saue valla
ametlikud teated

tootmis- ja / või ärihoonetele või ühiskondlikele hoonetele ning abikõlbulikud
ei ole füüsilise ja juriidilise
isiku kaasomandis olevad
kinnistud.

4) ebasedusliku isetekkelise
jäätmeladestuskoha likvideerimine või prügistatud
ala koristamine
5) keskkonnaohtliku või
maastikupilti
kahjustava
ehitise likvideerimine
6) reostusallika või tekkinud reostuse likvideerimine
7) keskkonnareostuse tagajärjel kasutuskõlbmatuks
või nõuetele mittevastavaks
muutunud joogivee süsteemi likvideerimine, uue
süsteemi rajamine või olemasoleva süsteemi parendamine

TÄHTAEG:

4. ebasedusliku isetekkelise jäätmeladestuskoha
likvideerimine või prügistatud ala koristamine
5. keskkonnaohtliku või maastikupilti kahjustava ehitise
likvideerimine
6. reostusallika või tekkinud reostuse likvideerimine
7. keskkonnareostuse tagajärjel kasutuskõlbmatuks või
nõuetele mittevastavaks muutunud joogivee süsteemi
likvideerimine, uue süsteemi rajamine või olemasoleva
süsteemi parendamine
NB! Tegevustele saab taotleda toetust eraisik, kellele
kuulub Saue valla territooriumil toetuse saamise
tingimustele vastav kinnistu.

NB! Toetust ei saa taotleda tegevustele, mis on
ellu viidud enne toetuse
eraldamise otsuse tegemist.
Toetuse
väljamaksmise
eritingimus
Toetust ei maksta ettemaksuna! Toetus makstakse
välja alles pärast tegevuste
täielikku elluviimist, kui tegevuse eest on makstud, on
esitatud aruanne, kuludokumendid ja tegevus on ellu
viidud õigusaktides toodud
nõuete kohaselt (nt ehitamisele seatud tingimused jne).
See tähendab, et enne
taotluse esitamist peab taotleja hindama, kas tal on endal olemas kogu kavandatava tegevuse elluviimiseks
vajalikud vahendid.
Toetuse tingimused ja
taotluse vormi leiab Saue
valla kodulehelt http://sauevald.ee/ kesk kon na-valdkonna-toetused

TAOTLEMINE:

Põhitähtaeg 31. märts
2020
Taotlusi p 4.-7. toodud
tegevustele võib
esitada ka jooksvalt
2020. aasta vältel.
Pärast 31. märtsi
esitatud taotluste
puhul otsustatakse
toetuse eraldamine
vaid eelarveliste
vahendite olemasolul.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid
• Taotlus.
• Kaks võrreldavat hinnapakkumust.
• Veesüsteemide parendamise projekti korral
veeanalüüs, tõendamaks, et olemasoleva
joogiveekaevu vesi ei vasta kehtestatud joogivee
nõuetele.
• Volikiri, kui taotluse esitab taotleja esindaja.
Taotlus tuleb esitada korrektselt täidetuna (kõik
lahtrid on kohustuslikud) ja põhjendused peavad
olema korralikult välja toodud. Eelarve tabeli
täitmine ja kahe hinnapakkumuse lisamine taotluse
juurde on kohustuslik.
Taotluste esitamine:
Taotlused saata aadressile info@sauevald.ee.
E-posti teel saadetavale taotlusele tuleb lisada
digiallkiri.
Kui digiallkirja võimalust ei ole, saab allkirjastatud
taotluse saata tavaposti teel või tuua taotlus ise
Saue Vallavalitsusse:
• Saue Vallavalitsus: Tule tn 7, Saue linn, Saue vald,
76505, telefon 679 0180;
• Laagri halduskeskus: Veskitammi 4, Laagri alevik,
Saue vald, 76401, telefon 654 1130;
• Riisipere halduskeskus: Nissi tee 53c, Riisipere,
Saue vald, 76202, telefon 608 7231;
• Haiba halduskeskus: Riisipere tee 8, Haiba küla,
Saue vald, 76301, telefon 679 3014.
Lisainfo: birgit.panksepp@sauevald.ee,
telefon 654 1152, 5344 6686

Tugitoetus – mis ja kellele?
Et vallaelanikel jätkuvalt tugitoetuse
kohta palju küsimusi on, tuletab
vallaleht meelde, mis on tugitoetus,
kellele see on suunatud ja millised on
taotlemise tingimused.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

T

ugitoetus on pensionäridele ja puuetega lastele suunatud
toetus, mille eesmärk on
kompenseerida eakatele ja

puuetega laste peredele lisakulusid, mis võivad tuleneda nende tervislikust seisundist või eaga kaasnevast
tegevusvõime langusest.
Eakad
Tugitoetust

makstakse

65-aastasele ja vanemale
riiklikku pensioni saavale inimesele, kelle elukoht
on Eesti rahvastikuregistri
andmetel toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga
Saue vallas.
Tugitoetuse suurus on 45
eurot aastas. Raske ja sügava puudega eakatele makstakse tugitoetust kahekordse piirsumma ulatuses, s.o
90 eurot aastas.

Puudega laps
Tugitoetust makstakse puudega lapse vanemale kuni
lapse 16. eluaasta lõpuni
tingimusel, et lapse ja tema

vanema, hooldaja või lähisugulase elukoht on Eesti
rahvastikuregistri andmetel
toetuse maksmise aasta 1.
jaanuari seisuga Saue vallas. Puudega lapse tugitoetuse suurus on 65 eurot
aastas.
Taotlemine ja väljamaksmine
Tugitoetuse
taotlemiseks
tuleb Saue Vallavalitsusele
esitada igal aastal uus avaldus. Avaldust võib esitada
aastaringselt.
Tugitoetus
makstakse välja kuu aja
jooksul pärast nõuetekohase
taotluse esitamist.

Toetuse eesmärk: korterelamute hoovide ja õuealade välisilme
parandamine.
Kellele: korteriühistu või -ühistud (lubatud ühistaotlus)
korterelamu põhiselt.
TOETATAVAD TEGEVUSED
Toetuse suurus kuni 400 eurot korterelamu kohta, kuid mitte
rohkem kui 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest
• puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamine ja
istutamine
• lillevaaside, -amplite soetamine ja paigaldamine
• istutusmaterjali soetamine ja istutamine
• muru rajamine ja sambla tõrje
• puude raie ja hoolduslõikus
NB! Regulaarset hooldust (nt muru niitmine) ei loeta
toetatavaks tegevuseks.

2020. aastal saavad Saue valla
korteriühistud taas taotleda
korterelamute haljastuse ja hoovide
korrastamise toetust, et valla kaasabil
hoovide ja õuealade välisilme paremaks
muuta.
MIIA KRAUN
Avaliku ruumi spetsialist

T

oetuse eesmärk on
elamute
ümbruse
haljastamine ja heakorrastamine ning läbi selle
elukeskkonna kvaliteedi ja
kogukonna aktiivsuse tõstmine. Toetust on võimalik
taotleda ainult registreeritud korteriühistul. Olukorras, kus korteriühistusse
kuulub rohkem kui üks
korterelamu, on võimalik
toetust küsida igale korterelamule eraldi või kõigile ühiselt. Pane tähele, et
toetus on suunatud korterelamutele – ehitisregistris
märgitud koodiga 11222,
kolme või enama korteriga
elamu, mille alla ei kuulu
ridaelamud.
Toetust antakse kuni
50% tegevustele kulutatud summast, millest 50%
on alati omafinantseering.
Maksimaalne toetuse suu-

rus on 3200 eurot.
Toetuse saamiseks peab
korteriühistu või -ühistud
(lubatud on ka ühistaotlus,
mille maksimumsummat
on võimalik summeerida)
esitama allkirjastatud taotluse, mis on vormikohaselt
täidetud, ja vajalikud lisadokumendid.
Kindlasti tasub eelnevalt
tutvuda määrusega ja vajalike lisadokumentide loeteluga. Kui tekib küsimusi,
saab neile vastata juba enne
taotlemise tähtaega.
Määrus „Korterelamute
haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise
tingimused ja kord“, avalduse vorm ja lisadokumentide
loetelu (määruse §5 lõige
1) on leitavad valla veebilehelt
sauevald.ee/korterelamute-haljastuse-ja-hoovide-korrastamise-toetus
ning Riigi Teatajast.
Toetus makstakse välja
ainult esitatud kuludoku-

Toetuse suurus kuni 3200 eurot korterelamu kohta, kuid mitte
rohkem kui 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest
• kinnistu piires paiknevate siseteede ehitamine
• jäätmemajade ehitamine, süvakogumismahutite rajamine või
jäätmekogumiskohtade korrastamine
• mänguväljaku ehitamine
• parkimiskohtade ehitamine ja korrastamine
• abihoone (kuuri) ehitamine
• vee-, reovee- ja sadeveetorustike rekonstrueerimine
Toetust võib taotleda ka mitmele tegevusele, sh nii haljastus
kui ehitus, kuid maksimaalne toetuse määr kokku on 3200
eurot.

MARJU NORVIK
Heakorraspetsialist

S

ellel aastal korraldab
Saue
vallavalitsus
koostöös Keila Loomakliiniku loomaarsti Jaak
Jõksiga
lemmikloomade
marutaudivastase
vaktsineerimise ja kiibistamise
kampaania erinevates Saue
valla piirkondades.
Vaktsineerimise
olulisust rõhutab ka fakt, et
üle mitmekümne aasta on
diagnoositud uuesti koerte

katk (kolm juhtumit, mis
on laboratoorselt tõestatud).
Lisaks vaktsineeritakse marutaudi vastu riikliku programmi järgi, et hoida Eesti
endiselt marutaudi vaba.
Kiip vôimaldab lemmiklooma kiiremini identifitseerida ja omanikuga kontakti saada. Loom ei pea
veetma hoiupaigas stressirohket ja kulukat aega.
Identifitserimata loom on
suur kuluallikas ka vallale.
Väliaktsioon
toimub
Saue vallas sellises mahus

Senise korra kohaselt oli Saue valla pensionäridel Laagri basseinis
võimalik üks kord nädalas ujuda erihinnaga, alates 1. märtsist
sellist võimalust enam ei ole.
Soodusajal kehtivad mõlemas basseinis sooduspiletite hinnad:
• ühe korra pilet 2 eurot;
• 10 korra kaart 15 eurot.
Laagri basseinis on soodusaeg tööpäeviti kuni kella 18-ni, Saue
basseinis kuni kella 17-ni ning hommikuujumise ajal (E ja K 6.308.00).
Sooduspiletite ostmise õigus on pensionäridel, õpilastel ja puudega inimestel. Külastuskordade piirangut ei ole.
TÕNIS ILP

Taotlemise tähtaeg: 31. märts 2020.
Taotluse vorm ja juhised: „Korterelamute haljastuse ja
hoovide korrastamise toetuse maksmise tingimused ja kord“
ja taotluse vorm on leitavad Saue valla kodulehelt sauevald.
ee/korterelamute-haljastuse-ja-hoovide-korrastamise-toetus
ning Riigi Teatajast. Taotlusi on võimalik esitada elektrooniliselt
info@sauevald.ee või paberkandjal vallamajja ja kõikidesse
halduskeskustesse (Saue linn, Riisipere, Laagri, Haiba).
Lisainfo
Avaliku ruumi spetsialist Miia Kraun, miia.kraun@sauevald.ee,
telefon 674 1124, 5309 9202.
www.sauevald.ee/korterelamute-haljastuse-ja-hoovidekorrastamise-toetus

mentide alusel, mis tähendab, et toetust ei maksta
ettemaksuna ja taotlejal
peavad olemas olema kogu
projekti eelarvelised vahendid enne projekti alustamist. Projekti elluviimist ei
tohi alustada enne toetuse
saamise otsust.
Toetuse eelarvest vähe-

malt 20% on suunatud korteriühistutele, mis asuvad
väljaspool Laagri alevikku
ja Saue linna, seega ootame ka väiksemate asulate
korteriühistuid toetust taotlema.
Toetust antakse välja üks
kord aastas. Taotluse tähtaeg on 31. märts 2020.

Lemmikloomade vaktsineerimise
ja kiibistamise kampaania
Vastavalt Saue valla lemmikloomade
pidamise eeskirjale on loomaomanik
kohustatud kassi või koera kiibistama.
Samuti on kohustuslik loom marutaudi
vastu vaktsineerida.

Alates 1. märtsist ühtlustatakse Saue ja Laagri basseinides soodusajal sooduspiletiga ujumise tingimused.

Foto: Sirje Piirsoo
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Korterelamute hoovid ilusaks

Soodushinnaga
ujumise uus kord Saue
valla basseinides

Kampaania toimumisajad
21.03 Turba raudteepeatuse parkla, kell 15-17.00
04.04 Riisipere lasteaia juures olev parkla (Metsa tn poolne),
kell 15-17.00
11.04 Saue linn, Tule 7 parkla, kell 15-18.00
18.04 Laagri, Veskitammi 1a parkla, kell 15-18.00
Täpsem info: Keila Loomakliinik, tel 670 5243 või Saue valla
heakorraspetsialist, tel 515 6878.
HOOLI OMA LEMMIKUST!

esimest korda. Kodu lähedal
vaktsineerimine vôimaldab
tulla kohale ka loomaga, kes
näiteks autosõitu ei talu.
Oodatud on kôik terved
loomad. Kindlasti tuleb arvestada, et vaktsineerimine
toimub välitingimustes ja
loom peab olema teistega sôbralikult järjekorras.
Kaasas võiks olla ID-kaart,
koertel suukorv (vajadusel
saab seda ka laenata). Kas-

sid on soovitatav paigutada
transpordipuuri.
Marutaudi vastu vaktsineerimine on tasuta. Kompleksvaktsiini eest tasub loomaomanik ise: kassi eest 16
ja koera eest 20 eurot.
Kaasa tuleks võtta olemasolev
vaktsineerimispass, vajadusel saab vormistada selle kohapeal. Kiipime
on Saue valla elanikele tasuta.

Saue ujula on pärast garantiiremonti taas külastajatele avatud.

AÜ KIBUNA-20, AÜ KIBUNA 22 ja AÜ
KIBUNA 24 liikmete üldkoosolek
02.07.2019. aasta Harju Maakohtu kohtumäärustega on algatatud
AÜ KIBUNA-20 (registrikood 80092462), AÜ KIBUNA 22 (registrikood 80000924) ja AÜ KIBUNA 24 (registrikood 80189069) likvideerimismenetlused ja määratud likvideerijaks Andres Hermet.
Käesolevaga teatab likvideerija, et kutsub kokku AÜ KIBUNA-20,
AÜ KIBUNA 22 ja AÜ KIBUNA 24 liikmete üldkoosolekud, mis
toimuvad 04.03.2020 algusega kell 13.00 Tallinnas Roseni 7
(uksekell HERMET).
Üldkoosolekute päevakord
1. Kinnisvara üleandmise otsustamine kohalikule omavalitsusele
Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Suvine valverühm avatakse
juulikuus Laagri Lasteaias
Selle aasta suve valverühm avatakse juulis Laagri
Lasteaias (Männimetsa tee 53, Laagri alevik). Suverühmas saavad kohta kasutada lapsed, kes juba käivad Saue valla munitsipaallasteaias ja kelle vanem
esitab lasteaia direktorile 15. märtsiks avalduse.
Munitsipaallasteaia osalustasu soodustused juulikuus ei kehti.
Suvise valverühma koha eest, olenemata sellest, mitu päeva laps
kohta kasutab, tuleb vanemal tasuda 116,8 eurot. Ettemaksuarve
esitab valla raamatupidaja. Hilisemal kohast loobumisel ettemakstud osalustasu ei tagastata. Samuti ei rakendu juulis valla toitlustustoetus. Toidupäeva maksumus on suverühmas 2,15 eurot.
Lisainfot lasteaedade suvise töökorralduse kohta on võimalik
küsida lasteaiast, kus laps käib, või haridusspetsialist Lily Roobilt,
tel 5302 1854, e-post lily.roop@sauevald.ee.
LILY ROOP
Haridusspetsialist
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.

Autor: Emilia Photography (Emilia Martin)
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Saue valla 2019. aasta sporditähed selgusid kuues kategoorias 12. veebruaril Kernu mõisas.

Saue valla sporditähed 2019
Saue valla 2019. aasta sporditähed
selgusid kuues kategoorias 12.
veebruaril Kernu mõisas pidulikul
tänuõhtul. Aasta meessportlane on
rattaorieneteeruja Lauri Malsroos,
nominendid sõudja ja jooksja Ergo Mets
ning krossisõitja Tanel Rauk.
TERJE TOOMINGAS
Saue Spordikeskuse juhataja

A

asta naissportlane on
sõudja Liisa-Marie
Lääne, nominendid
ujuja Eili Paap ja kõrgushüppaja Annika Teska.
Aasta
seenior-meessportlane on orienteeruja
Johannes Tasa, nominedid
kabetaja Urmas Väärtnõu ja
kergejõustiklane Ain Kilk.
Aasta seenior-naissportlane on ujuja Tiia Brakmann,
nominendid discgolfar Margit Viilep ja orienteeruja
Hille Tasa.
Valla
spordisündmus
2019 on XIII Saue Õhtujooks, nominendid droonivõistluse Elisa Drone
Racing League etapp ning
võistlussari Kernu Terasmees ja –naine.
Saue valla spordihing
2019 on Valdis Toomast,
nominendid kergejõustikutreenerid Ants Kiisa ja Ester
Legonkov.
Vallavanem
Andres
Laisk ja abivallavanem
Andres Kaarmann tänasid ja
tunnustasid parimaid, õhtut
juhtis Tõnis Milling, külalistele esines Saue Gümnaasiumi tütarlaste ansambel
Hetk. Üllatuskülaline oli
Jaan Roose, kes mõisahoovis sportlastele vaatemängu
pakkus. Õhtu lõppes meeleoluka mälumänguga, mida
viis läbi MTÜ Andrese Mälumängud.
Saue kohalik videoproduktsiooni ettevõte theOBvan (www.theobvan.com),
mis tegeleb otseülekannete

ja telesaadete tootmisega üle
Eesti, tegi spordisõpradele
suurepärase kingituse: valla
sporditähtede tunnustamist
oli võimalik jälgida otseülekandena veebiaadressil: live.
theobvan.com/sauetv.
Heli- ja videotehnilist
produktsiooni pakkus galal funTIME Showserivce,
muutes sündmuse väga pidulikuks ja õdusaks.
Sauel toimetav ettevõte
Emilia Photography jäädvustas fotod sporditähtedest
kingitusena. Maitsva õhtusöögi valmistas Kernu mõisarestoran MuSu.
Suur aitäh kõigile erakordse panuse eest! Palju
õnne võitjatele. Järgmiste
tähtede poole!

Üllatuskülaline oli Jaan Roose,
kes mõisahoovis sportlastele
vaatemängu pakkus.

Vasakult: Valdis Toomast, Johannes Tasa, Lauri Malsroos, Terje Toomingas, Tiia Brakmann, Liisa-Marie Lääne.

Laureaatide paremad tulemused 2019. aastal
Aasta meessportlane, rattaorienteeruja
Lauri Malsroos
• rattaorienteerumise (RO)
maailmameistrivõistluste lühirada - V
koht
• RO maailmakarika (MK) etapi pikk rada
- IV koht
• RO MK etapi sprint - III koht
• RO Euroopa meistrivõistluste sprint - I
koht
• RO EMV: lühirada M21 II koht, tava rada I
koht, sprinditeade MN21 II koht
Aasta naissportlane, sõudja Liisa-Marie
Lääne
• EMV U19/U23 2000 m, TA1 - I koht
• Baltic Open rowing championship, 500
m, JW1 - I koht
• Baltic Open rowing championship, 2000
m, JW1 - I koht
• Amber oar, Trakai, Leedu, 2000 m, N1 - IV
koht
• EMV sprindis, 250 m, N1- I koht
• EMV sprindis, 250 m, TA1 - I koht
• Eesti karikavõistlused, 2000 m, TA1 - I
koht
• U19 Euroopa meistrivõistlused
sõudmises, Essen, Saksamaa, 2000 m,
TA1 - VIII koht
• World rowing virtual indoor sprints, U19
1000 m - I koht
• EMV sisesõudmises, TA 2000 m - III koht
• rahvusvaheline sisesõudevõistlus Alfa
2019, 1000m - IV koht

Aasta seenior-meessportlane,
orienteeruja Johannes Tasa
• maailma meistrivõistlustel rogaini I
koht
• EMV lühirada III koht
• Harju MV M65 suund I koht, M65 valik II
koht
Aasta seenior-naissportlane, ujuja Tiia
Brakmann
• MM Masters Lõuna-Koreas, 3 km
avaveeujumises XIII koht, N60;
teateujumises kobineeritud teade IV
koht; teateujumises vaba V koht.
• Eesti lahtised taliujumise MV: I koht
100 m vabalt, I koht 50 m vabalt, I koht
25 m delfiini, I koht 25 m rinnuli N60
vanuseklassis
• taliujumise World Cup (IWSA
üldarvestuses) III koht, N60
• EMV avavee 3 km ujumises I koht, N60
• Läti lahtised MV: 50 m selili I koht, 100
m selili I koht, 50 m delfiini I koht; 50 m
vabalt II koht, 100 vabalt II koht
Valla spordisündmus Saue Õhtujooks
XIII Saue Õhtujooksul osales kokku ligi
500 spordisõpra. Jooks kulges Saue
linna teedel ja tänavatel. Põhijooksu eel
toimusid lastejooksud staadionil.
Jooksul osalemine kogu perega on
üha enam populaarsem: 2019. aastal
autasustati viitkümmet perekonda.
Osalejaid tuleb starti üle Eesti.
Jooksjate tagasiside korraldusele ja

võistlussüsteemile on positiivne.
Jooksja kommentaar: „Saue Õhtujooksul
osalesin ma teist korda ja jätkuvalt jagan
vaid kiidusõnu. Ilma liialduseta on sellest
saanud üks mu lemmikjookse, mustbe-üritus. Põhjused on lihtsad. Esiteks
on tegemist kogukondliku jooksuga,
kus on suurem osa Saue elanikest. Kõik
on kohale tulnud, väikesed ja suured.
See sõbralik õhkkond, mis ürituse ajal
valitseb on nii soe ja mõnus. Ja kuigi
ma tulin naaberlinnast, ei tundnud ma
end võõrana või üleliigsena – kõik olid
teretulnud. Rada on seal samuti väga
kiire.“
Valla spordihing Valdis Toomast
Aastakümneid on Valdis olnud Saue
Jalgpalliklubi ihu ja hing ning viimased
aastad aktiivselt õla alla pannud ka
discgolfi arengule. Kui on võimalus
võistelda või vaja valda maakonnas või
vabariigis esindada, on Valdis esimesena
kohal. Selleks, et sporditegevus ja
liikuvate eluviiside propageerimine
oleksid ka vallamajas tähelepanu all
ja au sees, oli Valdis üks eestvedaja,
et volikogul oleks eraldiseisev
spordikomisjon.
Eelmisel aastal uksed avanud Saue
spordihall on ilmekas näide sellest,
kuidas sihikindlalt ja kompromissitult
unistuste suunas liikudes on võimalik
ellu viia ka pealtnäha võimatuid asju.

Konkursile „Saue valla
aasta tegu 2019“ esitatud
ettepanekud

Konkursile „Saue valla aasta tegu 2019“ laekus 21 ettepanekut. Vallarahvas hääletas
võitjaks rongiliikluse taaskäivitamine Riisiperest Turbani. Tihedas konkurentsis ja
ülejäänutest pikalt ees tuli teiseks Saue linna uus spordihall.
Foto: Andres Raudjalg

SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

8.

detsember 2019 oli
Turba aleviku ja
ümbruskonna jaoks
ajalooline päev. Pärast 24
aasta pikkust pausi sõitis
rong taas Turba jaama, pidulikult avati Riisipere ja Turba vaheline kuue kilomeetri
pikkune Eesti kiireim raudteelõik, mille maksimaalne
lubatud tunnikiirus on 140
kilomeetrit tunnis ja mille
ehituse maksumuseks kujunes 7,72 miljonit eurot.
Oma panuse andis Saue
vald ligi 100 000 euroga,
mille eest valmis jaama
juurde pargi-ja-reisi-parkla.
Tegelikult oli uue raudteelõigu avamine oluline
sündmus kogu Eestile, sest
viimati juhtus see 2011. aastal, kui rajati Koidula piirijaam.
Valitsus
kiitis
Turba-Riisipere
raudteelõigu

Nüüd tuleb rong-rong-rong iga päev, nüüd läheb rong-rong-rong iga päev. Ja nii 11 korda päevas igal
päeval nädalas.

ehitamise heaks 2017. aasta
mais. See on esimene etapp
Haapsalu raudtee taastamisest.
Turbast Haapsaluni lõigu
projekteerimiseks on riigi
2020. aasta eelarvesse planeeritud kaks miljonit eurot.
Projekteerimine võib võtta
aega ligukaudu kaks ja pool
aastat, misjärel kuulutab riik
välja ehitushanke.

Riisipere-Turba raudteelõik
numbrites
•
•
•
•
•
•

elektrirongi kontaktliini pikkus 6,3 km
tehtud pinnasetöid 85 000 m3
12,2 km rööpaid
11 200 betoonliiprit
ehituseks kulunud killustikku 500 vagunitäit
kaks ülesõitu fooride ja tõkkepuudega

• Hüüru mõisa loengusari (ajaloost tervise ja kosmoseni)
• Ülevallaline õpetajate päeva pidu
• Turba raudtee avamise üritus ja näituse korraldamine kui
kogukonna ühisettevõtmine
• Riisipere-Nissi tee rekonstrueerimine ja kergliiklustee
rajamine
• Laagri loomakliiniku avamine
• Saue linna spordihalli valmimine
• Riisipere-Turba rongiliini taaskäivitamine
• Ruila-Allika tee mustkatte alla viimine
• Saue valla äpi kasutuselevõtt
• Ääsmäel Kaseurva teele valgustuse panemine
• Maidla järve liivaala laiendamine ja uute
mänguatraktsioonide paigaldamine
• Maidla terviseraja valmimine
• Pärnu maantee rekonstrueerimine, Veskitammi ja Seljaku
tänavate liiklussõlmede rajamine
• Koppelmaa valgustatud kergliiklustee valmimine
• Saue linna asumiseltsi loomine
• Lehetu küla ilme parandamine (tondilossi lammutamine ja
tiigi puhastamine)
• Turba kooli staadioni rekonstrueerimine
• Tuula tunnetusaia loomine
• Skate-pargi renoveerimine ja multifunktsionaalse
palliväljaku rajamine Saue linna
• Kelgumäe rajamine Riisipere kooli juurde
• Grafitikeskuse Laagri Spot loomine

Fotod: Sirje Piirsoo

Kõige parem trenažöör on see, mida kasutatakse,
ja kõige parem trenn see, kus käiakse
Uus spordihall Saue linnas avas uksed
möödunud aasta 22. augustil. Aasta teo
konkursil jäi spordihoone napilt teiseks.
5000-ruutmeetrises hallis on jalgpalli
siseväljak, kergejõustikumaneež, jõusaal
ja rühmatreeningute ruumid.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

S

pordihalli juhataja Tõnis Ilp tõdeb pärast
esimesi kuid heameelega, et Sauel ja ümbruses on
väga palju tervisespordihuvilisi. „Spordiklubi on hästi
tööle läinud. Käijaid jagub
hommikutundideks ja hilisõhtuks. Tippajal, milleks on
tunnid vahetult pärast tööpäeva lõppu, kipub isegi kitsaks minema,“ on sportijad
halli omaks võtnud.
Jõuseadmete valik on
õnnestunud, esialgse kontseptsiooni kohaselt saab igat
lihasgruppi treenida mitmel
seadmel. Tulevikus on mõte
hankida mõni lisaseade, aga
see jääb otsustada aasta teise
poolde, kui finantsvõimalused on selgunud.
Rühmatreeningute osas
klubi alles otsib optimaalset
valikut. Silmas tuleb pidada,
et uute treeningute lisamisel
säiliks tasakaal (uue) treeneri töötasu ja potentsiaalsete
osalejate arvu vahel.
Mida arvavad kasutajad
spordihallist
Marju: „Väga tore, et selline kompleks sai Saue linna
rajatud. Meeldib väga, et see

asub lähedal. Saab kiirelt
pärast tööd trenni minna. Ei
pea ekstra hakkama linna
sõitma. Leiab piisavalt erinevaid tegevusi, nii rühmatreeninguid kui individuaalselt
tehtavaid tegevusi.
Hetkel
käin
bodypump`is. Väga meeldib! Seda
tehes saavad koormust kõik
suuremad lihasgrupid ja see
arendab ka lihasvastupidavust. Kasutatakse nii hantleid, kange kui ka kettaid.
Treening on vaheldust pakkuv ja tekitab alati hea tuju.
Samuti on treener tore
ja trennikaaslased mõnusad.
Nendega on hea pärast rasket
treeningut muljeid vahetada.
Kindlasti kavatsen ujulat
kasutama hakata - ka täiskasvanutele võiksid olla ujumistunnid - ja jõusaali. Ehk
proovin läbi ka teised rühmatreeningud.“
Krister: „Oleme keldrist
jõudnud maa peale ja kitsikusest avarusse.
Saue linna uue spordihalli jõusaal on avar, sisustatud
kaasaegsete
jõusaaliseadmetega. Valikul on arvestatud ka sellega, et seadmed
võimaldaks treenida kõiki
lihasgruppe võimalikult mitmekülgselt.

Saue
spordihoone
5000 m2, jalgpalli siseväljak,
kergejõustikumaneež
(60m sprindirada, teivas-,
kõrgus-, kaugushüpe,
vibusport, sulgpall),
jõusaal, rühmatreeningute
ruumid, ujula, lastebassein,
auru- ja leilisaunad.
www.sauespordihoone.ee

Bodypump on osutunud ülipopulaarseks.

Jõusaaliseadmete valikul on arvestatud ka sellega, et need võimaldaks treenida kõiki lihasgruppe võimalikult mitmekülgselt.

Võrreldes eelmise jõutreeningusaaliga on areng
olnud hiiglaslik. Kui varem
kuuldus nurinat, et teatud
harjutusi või isegi lihasgruppe ei saa korralikult treenida,
siis nüüd on kõigega arvestatud. Varem pea olematu kardiovarustus on viidud pea
täiusliku valikuni.
Täna ei saa enam ennast
jõutreeningutel mitte käies
välja vabandada sellega, et
Sauel pole korralikku jõusaali.
Ent ega ainuüksi seadmed tee sind tugevaks ja vor-

mi sulle kaunist keha. Treenija peab teadma, kuidas
neid kasutada. Seetõttu on
igati paslik küsida nõu treeneritelt seadmete õige kasutamise kohta ja soovitavalt
koostada kindel treeningplaan, et saada maksimaalne
tulemus.
Kõige parem trenažöör
on see, mida kasutatakse, ja
kõige parem trenn see, kus
käiakse!“
Sju: „Mulle meeldib! Iseäranis see, et alati toimub
midagi ümberringi. Lapsed,

noored, täiskasvanud - kõik
segamini. Küll kõlavad laste kilked, emotsionaalsed
jalgpallihõiked ja ülikeskendunud vibulaskjate keskendumist oleks nagu lausa
kuulda. Administraatorid on
olnud toredad ja kõik vajalik
olemas.
Käin aeg-ajalt jõusaalis,
mõnes
rühmatreeningus.
Näiteks üldkehaline lihastreening meeldib väga ja eriti
kiidan Ailit. Nii soe ja positiivne treener!
No ja siis kord lubasin
jõusaalikuttidele, et tulen

proovin ka taekwondod.
Väga vahva on. Temperamentne treener ja toetavad
trennikaaslased. Suur rõhk
on just füüsilistel harjutustel ja venitamisel – see mind
paelub. Lisaks on hea, et ei
anna viilida, nagu jõusaalis
tihti juhtub.
Leian, et hallis on erinevaid tegevusi päris palju.
Kui, siis võiks mõned rühmatreeningud alata juba varem, näiteks kell 17: oleks
väga mugav kohe otse töölt
minna ja pärast on veel veidi
aega isiklikke asju ajada.“
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Rõõmu Köök - 15 aastat head
ja paremat, soolast ja magusat
Rõõmu Köök ja
Küpsetuskoda

Keila Tarbijate Ühistu (TÜ) Rõõmu
Köök ja Küpsetuskoda sai 17. veebruaril
15-aastaseks. Kulinaariatoodete
toitlustusjuht Eike Esse meenutab, et
siis sai keedetud esimene puder Keila
haigla taastusravi osakonnale, keda tollal
Keila TÜ toitlustas, ja teele pandud.
Haiglasse läks kolm korda päevas soe
toit: hommikul, lõunal ja õhtul.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

E

ike Esse oli selleks
ajaks üles ehitanud
Maksimarketi ja Selveri köögi. Esimest neist juhtinud neli ja teist kuus aastat.
„Kondikava oli ees, millest
alustada, mida teha. Tuli vaid
siinse piirkonna eripäradega arvestada, sest klientuur
Tallinnaga võrreldes on pisut
erinev,“ räägib Eike.
Algus oli tagasihoidlik:
üks ahi, üks pliit, üks pann,
katelt ei olnud veel. Arengule
ja laienemisele oli aga mõeldud: kuhu tuleb katel, kuhu
lisaahjud, kuhu teine pann.
Olemasolevad
ruumid
jäid peagi kitsaks, tänaseks
on köögile ja pagarikojale 15
aasta jooksul pinda kõvasti
juurde ehitatud.
Eike Esse arvab, et Rõõmu Köök ja Küpsetuskoda
on suutnud säilitada oma
näo: „Kui suured ketid muutuvad tööstuslikuks - masinad salatite segamiseks ja
muu -, siis meie valmistame
tooteid üsna kodusel moel.
Keedame ikka sülti, nii nagu
kodus. Ja teeme pasteeti täpselt nii, nagu kodus. Ja nii ka
salateid.“
Köögi sortimendis on ligikaudu 15 toorsalatit, kastmega salateid on 30 ringis.
Peolauale sobivad külmlaua tooted: võileivatordid,
sekserid, minisüldid, heeringas hapukoorega, kala marinaadis, kala, kana ja makra
taignas, singi- ja makrarullid,
juustupallid, sibularõngad,
lihapallid ja täidetud munad,
tikuvõileivad ja muud suupisted.
Ja siis on veel põhiroad,
üle 30 toote: kartulipüree,
ahjukartulid, Kiievi kotlet,
šnitslid, päevapraed.
Saue kaubakeskuses ja
Rõõmu kaubamajas on ääretult populaarne kuumlett,
kust lõuna- või õhtusöök karbiga kaasa võtta. Et köök on
Keilas kaubamajale nii lähedal, saab sealsest letist suppigi. „Ikka seda õiget isekeedetud kondipuljongi ja lihaga,“
märgib Eike Esse.
Et Rõõmu Köök on suurte kettidega võrreldes väike,
suudetakse pakkuda ka n-ö
tüki- või gurmeetooteid, rahvakeeli tikusuupisteid. „Suured ketid ei jõua neid teha,“

toob köögi juhataja välja
väiksema ettevõtmise paindlikkuse, kuid lisab, et nad ei
ole võtnud eesmärgiks kõiki
nišitooted ise valmistada.
Köögis ja pagarikojas on
kõige kiiremad ajad pühad.
Eike Esse ütleb, et olnud aastaid, mil tellimusi enam vastu
ei võeta, sest neid ei suudeta
lihtsalt täita.
Töötajaid on köögi poolel
Eikega kokku 24, küpsetuskojas juhataja Ene Aarega
14. Meeskond on rahvusvaheline: eestlased, venelased,
ukrainlased, kolumbialane.
Töö on vahetustega, tööpäev
algab hommikul kell 6. Tööle
käiakse Keilast, Paldiskist,
Vasalemmast, Ämarist ja
mujalt.
Tundub, et ühistu on hea
tööandja: üks kokkadest lõpetas kokakooli 1977. aastal.
Tuli ja jäi.
Paljud on ühistus töötanud 10, aga ka 20, 30 ja 40
aastat. On noori ja noored on
tööle oodatud, sest mida mitmekesisem on kollektiiv vanuse poolest, seda tugevam
see on. On kogemusi ja tasakaalukust, on nooruslikku
energiat ja proovimisjulgust.
Rõõmu Köögi ja Küpsetuskoja toodetel on lühike realiseerimisaeg. Tuleb
tellimus, täna teevad ja täna
müüvad. See näitab, et ei
kasutata säilitusaineid. Kõik
on valmistatud naturaalsetest
toorainetest, mis tuleb välja
ka maitseomadustes: kui salatit sööd, siis ongi hea koore
ja majoneesi maitse. Ja vahukoorel on vahukoore maitse
ja võil või maitse.
Kõik on alati värske. Näiteks kartulit-köögivilja tellitakse iga päev AS-ist Sagro,
mis kohe kõrval ju. Liha
tuleb peamiselt eestimaiselt
tootjalt Nõo Lihatööstuselt ja hakklihagi valmistab köök kohapeal oma hea
hakklihamasinaga. „Siis ma
tean täpselt, et seal on just
see liha sees,“ rõhutab Eike
Esse tooraine olulisust kulinaariatoodete valmistamisel.
„Kui mõni kotletitaigna retsept näeb ette, et selles käib
sai sees, siis leotame saia ise
piimas ja nii teame täpselt,
kui palju või mida toode sisaldab,“ rõhutab Eike Esse
isetegemise eeliseid.
Kui uurida, kas mõni toode, millega Rõõmu Köök 15

Telefon: 6580820

E-post:
roomukook@keilaty.ee
www.keilaty.ee

Head nõu toitude tellimise juures annavad küpsetuskoja juhataja
Ene Aare (ülal) ja kulinaariatoodete toitlustusjuht Eike Esse
(paremal).

Rõõmu Köögi ja Küpsetuskoja meeskond on rahvusvaheline.
Kristina, kolumbialane Leonardo ja tuuletaskud.

aastat tagasi alustas, on tänini
sortimendis, kõlab vastus, et
paljud. Näiteks kartuli-vorsti
salat, mis vanemgi kui köök
ise, müüb siiamaani. Nimetada võib veel võileivatorte,
Rõõmu kotletti, kartulivorme, -püreed ja ahjukartulit,
pannkooke hakklihaga, aurutatud köögivilja, erinevaid
küpsiseid ja kass Arturi kooki.
Hitt-tooteks on kujunenud marineeritud köögivili,
mida alguses valmistati vaid
suvehooajal.
Hitt-tooted on ka küpsetuskoja kringlid. „Proovime
ikka, et kui klient kringli tellib, siis oleks see hommikune
küpsetamine ja päeva jooksul
laual, “ rõhutab küpsetuskoja juhataja Ene Aare Rõõmu
toodete värskust.
Rõõmu Köögi ja Küpsetuskoja tooted teeb omamoodi eriliseks ja annab kohaomapära seegi, et need on
müügil ainult Keila TÜ kauplustes, mujalt neid osta ei saa.
Võta või Borodino leib, mida
varem vaid Saaremaalt külakostiks kaasa toodi. Nüüd
osta kust tahad, täitsa tavaline toode.
„Kui küpsetuskoda alustas, hakkasime tootma pakkimata ja viilutamata suurt
saia, käsitööna ja erikujulisigi,“ räägib koja juhataja Ene
Aare „ kuna kõik teised saiad
olid viilutatud ja kilekotis,
aga inimesed tahtsid saada
just seda krõbeda koorikuga
ja viilutamata. Tahavad tänagi.“
Lisandusid kondiitritoo-

ted, tordid, sh pulmatordid,
ja rullbiskviidid ja küpsised.
Pühadeks teevad Rõõmu
küpsetuskoja pagarid ja kondiitrid alati midagi erilist ja
temaatilist: jõuludeks ja sõbrapäevaks ja vastlapäevaks
ja vabariigi aastapäevaks ja
naistepäevaks ja emadepäevaks.
Tootearendus on paika
pandud niiviisi, et menüü
vahetub kaks korda aastas
– mitte täielikult – just aastaaegade järgi. Talvel talvetooted – näitena herne- või
hapukapsasupp -, suvel kergemad suvetooted – näitena
marineeritud köögivili, mis
osutus klientide seas nii populaarseks, et on nüüd saadaval aastaringselt.
Keila TÜ-l on kauplused
Saue linnas, Keilas, Turbas,
Riisiperes, Tabasalus, Laitses, Keila-Joal, Treppojal ja
Harkus.
Rõõmu Köögi ja Küpsetuskoja tooteid saab tellida
kauplustest kohapealt, telefonitsi, e-kirjaga või kodulehelt. Arvestada tuleb vaid
seda, et tellimus tuleb esitada
kaks päeva ette. Head nõu
toitude tellimise juures annavad kulinaariatoodete toitlustusjuht Eike Esse ja küpsetuskoja juhataja Ene Aare.
Kui tuleb juurde uusi
tooraineid, laieneb ja muutub sellega koos ka Rõõmu
Köögi ja Küpsetuskoja tootevalik. „Mõnda asja ei oskagi ette ütelda, mis veel kõik
võib tulla,“ ootavad kokad,
kondiitrid ja pagarid oma tegemistel silma peal hoidma.

Kohupiimasaiad ja minipitsad ootavad koos Tatjanaga õiget
ahjutemperatuuri.

Pulmatordist pirukani, salatist suupisteteni.

Fotod: Sirje Piirsoo, KeilaTÜ
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Tule 4a uus mänguväljak
ootab kevadet

Saue valla laululapse konkursi eelvoorud
toimuvad 27. märtsil Laagri kultuurikeskuses
(10-19-aastased) ja 28. märtsil Riisiperes Nissi
põhikoolis (3-9-aastased). Lõppvoor 0n 5. aprillil Saue Gümnaasiumi saalis.

Uus puhke- ja mänguväljak Saue linna Tule tn 4a kolmnurksele 6732-ruutmeetrisele
kinnistule valmis möödunud aasta hilissügisel, kui enam päevalgi valgust polnud.
Sestap on uue vaba aja veetmise koha tutvustus jäänud tänasesse päeva, kui päike
kõrgemalt käib ja rahvast õues rohkem liikvel.
Foto: Miia Kraun

SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

U

ue väljaku jagavad
kuueks, erinevas vanuses elanikele - noortele
ja vanadele - mõeldud tsooniks
läbi ala kulgevad voolujoonelised betoonkividest kõnniteed.
Mängu- ja virgestusalad on
kaetud koorepuruga. Kõige
väiksemate laste mänguväljak
ja ala keskel asuva kiigeplatsi
alus liivaga.
Kujunduses on lähtutud kohanimest Tule, sestap on soojades toonides nii atraktsioonid kui haljastus. Lahendus
on looduslähedane, looklev ja
liikuma kutsuv. Materjalina
domineerib puit ja värvilahenduses vaid paar tooni.
Lastele on neli erinevat
mänguala. Täiskasvanutel on
võimalus rahulikult aega veeta, pidades piknikut puidust
lamamisalustel või pinkidega
puhkenurgas, mille ümber on
kõigile istutamiseks ja hooldamiseks mõeldud ühispeenar,

või pikutada hoopis võrkkiiges. Kiiktoolid annavad võimaluse veidi lustlikumaltki
aega mööda saata.
Olemas olnud kelguküngast
on suurendatud laiusesse ja
kõrgusesse. Alla saab tuhiseda
köisraudteel, talvel kelgutada,
kui muidugi lund juhtub ole-

ma. Mäe kõige järsumale küljele on istutatud põõsad.
Kelgumäe tipus on pink,
sealt avaneb hea vaade kogu
alale. Järsku nõlva turvab puidust piire.
Haljastuses on kasutatud
mage- ja kuldsõstraid, nipponi, jaapani ja teravlehiseid

enelaid, võnk-pärgenelaid ja
lodjap-põisenelaid.
Oma koha pildis on leidnud harilikud ja kanada toompihlakad ning torkav kuusk.
Kõrghaljastusest võib nimetada veel hariliku vahtra sorti
`Purple Globe` ja virgiinia toominga sorti `Schubert`.

Vanuserühmad Saue valla laululapse konkursil
• 3-4-aastased
• 5-6-aastased
• 7-9-aastased
• 10-12-aastased
• 13-15-aastased
• 16-18-aastased (19, kui õpib veel koolis)
Igast vanuserühmast valib 3-liikmeline žürii kuni viis
lauljat, kes pääsevad lõppvooru. Eelvoorudes kohti ei jagata, iga osaleja saab osavõtumeene.
Auhinnalised kohad selguvad lõppvoorus, ka seal hindab lauljaid žürii.
Samuti otsustatakse lõppvooru esinemiste järgi, kes lähevad Saue valda esindama Harjumaa laululapse konkursile, mis toimub 17.-18. aprillil Keila Kultuurikeskuses.
Valla lõppvoorus on võimalus, mitte kohustus, laulda
professionaalse bändiga, mille kunstiline juht on pianist
Hain Hõlpus.
Saue valla laululapsele saab registreeruda 12. märtsini (kuni 24.00) interneti vahendusel https://forms.gle/
LQ8wLzyJdaWCh9a6A.
Laululapse konkursil saavad osaleda kõik soovijad, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Saue vald. Kõik registreerunud kontrollitakse registrist üle.
Harjumaa laululapse konkursile pääseb Saue vallast
neli lauljat ja edasipääsemisel ei arvestata, kas on tegemist
poiste või tüdrukutega. Vallasiseselt on meil üks paremusjärjestus.
Lisainfo: Kuldar Paju, tel 505 2463,
kuldar.paju@sauevald.ee.

Foto: Helle Rätsep

Keila TÜ Nissi kauplus on pärast täielikku
uuenemist kohe-kohe uksi avamas
Keila Tarbijate Ühistu (TÜ) alustas Nissi
kaupluse täielikku renoveerimist eelmise
aasta juulis. Vana pood pani uksed kinni
ja plats anti ehitajatele üle.
HELLE RÄTSEP
Marketingiosakonna juhataja

E

ndine maja lammutati täielikult ja asemele
kerkis uus kaasaegne
kauplusehoone, kus müügipinda varasemast kaks korda
rohkem.
Uues kaupluses on kasutusele võetud keskkonnasõbralik ja loodussäästlik

külmasüsteem, sisseseade on
kaasaegne ning kaupluse töötajatelegi mugav puhkeruum.
Müügipinna
suurenemine võimaldab kaupluses
sortimenti laiendada igas
tooterühmas, lisandunud on
öko- ja biotooted. Jällegi on
kauplusest võimalik osta lotopileteid.
Uus on ka väikesaiade kohapeal küpsetamine- sooja

Vana poe asemele kerkis Riisiperre uus kaasaegne kauplusehoone, kus
müügipinda varasemast kaks korda rohkem.

saia lõhna peaks nüüd kaupluses tihti tunda olema.
Eeldatavalt saame kaupluse avada veebruarikuu

viimastel päevadel! Ootame
peatselt kõiki meie uut kauplust külastama ja sisseoste
tegema.

Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp tunnustas
maakonna parimaid kultuuri- ja sporditegelasi
Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp
andis üle preemiad 2019. aastal
maakonnas enim silma paistnud
kultuuri- ja sporditegelastele.
WWW.KULKA.EE

19.

detsembril tunnustati
vaba õhu muu seu m is
Harjumaa spordiaasta lõpetamisel sportlasi, 30. detsembril

anti Estonia teatrimajas Harjumaa ballil üle Kultuuripärli
preemia ning 12. veebruaril
anti Eesti Draamateatri kammersaalis üle aastapreemiad
ja elutööpreemia.

Kultuuri
aastapreemiad
Saue valda
• Saue Gümnaasiumi huvijuht
Grete Põldma ja muusikaõpetaja Kadi Kaja - muusikaõpetajate sügiskoolituspäevade
„Pärimusest Pärdini“ korraldamise eest
• Saue Poistekoori dirigent
Elviira Alamaa - poistekooride tegevuse arendamise eest
Saue vallas
• vallavalitsuse kultuuritööjuht Kaija Velmet - Harjumaa
vokaalansamblite
festivali

korraldamise eest
Spordi aastapreemiad Saue
valda
• spordiklubi Keila Swimclub
- silmapaistvate tulemuste
eest noorujujate koolitamisel,
sh ka Saue vallas
• Saue Spordikeskuse juhataja
Terje Toomingas - kohaliku
spordielu edendamise eest
Saue vallas
• Harju Jalgpallikool - noorte
jalgpalliturniiri SpringCup
korraldamise eest

TOO OMA MÄNGUASI
NÄITUSELE! HARJUMAA
MUUSEUM KOGUB HARJUMAALASTE MÄNGUASJU!

Kas Sul on alles oma kõige
armsam lelu? Too mänguasi
muuseumi ja jaga meiega selle
lugu! Otsime erinevatest aegadest
pärit mänguasju ning nendega
seotud fotosid ja mälestusi.
Avame näituse harjumaalaste
mänguasjadest sellel kevadel.
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Saue valla
laululapse
konkurss 2020

Uue aasta alguses kogunes 25 Saue
valla noortega töötavat spetsialisti
Läänemaale Altmõisa külalistemajja, et
arutleda valla noorteinfo teemadel.
LII HAABMA
Saue Noortekeskus

T

oimus kahepäevane
koolitus, millest said
osa valla noortekeskuste noortejuhid, koolide
huvijuhid ja huvikoolide
esindajad.
Koolituse eesmärk oli
üksteisega paremini tuttavaks saada ning tõsta
osalejate teadlikkust noorteinfost ja selle jagamise
võimalustest.
Arutleti, mis on noorteinfo, mis on selle eesmärk
ning millised on parimad
meetodid,
edastamaks
noortele neile huvipakkuvat
või vajalikku infot.
Tehti mitmeid ajurünnakuid, mille käigus kaar-

distati noorteinfo teenuse
hetkeseis, võimalused ja
vajadused.
Selgus, et erinevad organisatsioonid kasutavad info
jagamiseks erinevaid kanaleid ja tihti jääb oluline info
organisatsioonide vahelisse
ummikusse toppama.
Selle murekoha üks võtmetegur on asjaolu, et meie
vallas puudub ametlikult
noorteinfo spetsialist, kelle otsene ülesanne olekski
noori puudutava info otsimine, kontrollimine, filtreerimine ja edastamine.
Kõik spetsialistid pidasid
oluliseks noorte kaasamist
info kogumisse ja levitamisse. Esimese võimaliku
lahendusena pakuti välja
järjepidev koostöö val-

Foto: Saue Noortekeskus

Valla noorteinfo on
suurema luubi all
25 meie valla noortega töötavat spetsialisti kogunes Läänemaale Altmõisa külalistemajja, et arutleda
valla noorteinfo teemadel.

la koolide õpilasesinduste
liikmetega.
Koolituse teisel päeval
pandi paika edasised sammud ja mõtted, millega
edasi liikuda, et tagada süsteemne ja kvaliteetne noorteinfoteenus Saue vallas.
Kahepäevane koolitus
toimus projekti „Noortein-

fo arendamine Saue vallas”
raames. Koolituse korraldas
Saue Noortekeskus koostöös Saue Vallavalitsusega.
Koolitust viis läbi Vastseliina Noortekeskuse juhataja ja noorteinfo ala tõeline
spetsialist Merlis Pajustik.
Projekti eesmärgi täitmiseks toimuvad edaspidi

kord kuus erinevates Saue
valla piirkondades mobiilsed noortepäevad, mille
käigus püütakse noortele
olulist infot edastada, aga
ka neilt uurida, missugust
infot nad üldse vajavad ning
mis on selle edastamiseks
nende jaoks parimad kanalid.

Nissi koolis levib korvpallipisik
Foto: Reelika Väli

Sügisel alanud õppeaastast on Nissi
Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja
Andres Elmik, kes on elukutselt kehalise
kasvatuse õpetaja ja korvpallitreener.
REELIKA VÄLI
Nissi Põhikool

T

ema suunamisel on
teiste
spordialade
kõrval kehalise kasvatuse tundide üheks osaks
saanud korvpall. Andres
pöörab tähelepanu nii reeglitele, palli käsitsemisele,
kui viske- ja söötmistehnikale.
Möödunud sügisel alustas ka uus huviring – meie
kooli ajaloo esimene korvpallitrenn, kuhu on oodatud

eeskätt vanema kooliastme
õpilased.
Huviring on hästi käivitunud, kaks korda nädalas
käib palli mängimas kümmekond õpilast.
Andrese sõnul on tase
väga erinev, kuid õpilased
on nende jaoks uuest spordialast õhinal kinni võtnud.
Poole aastaga on peamised
reeglid selgeks saadud, eksimusi enam naljalt ei tehta
ning mängijad oskavad juba
üksteise vigasid tähele panna.

Õpetaja Andres Elmiku suunamisel on teiste spordialade kõrval kehalise kasvatuse tundide üheks
osaks saanud korvpall.

Korvpallivõistlused on
suurtes koolides tavalised,
kuid õpetaja Andres uskus,

et see on võimalik ka väiksemas koolis.
Kui ta kehalise kasvatuse

tundides mõtet võistlusest
ja kooli meistri välja selgitamisest tutvustas, olid lap-

Noorteinfo
Noorteinfo koolitust ja
tegevusi rahastatakse
haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning
Eesti Noorsootöö
Keskuse elluviidava
ESF kaasrahastatud
programmis „Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse
parandamine” kirjeldatud
tegevuste raames.

Need on informatiivse sisuga kohtumised noortega,
kaasates neid töötubadesse
ja põnevatesse tegevustesse. See annab hea võimaluse jagada neile erinevat
infot, suurendada nende
teadlikkust erinevates võimalustest ja valikutest. Samuti saavad noortejuhid
vahetut infot, mis erinevate
piirkondade noori huvitab,
millised teemad on nende
jaoks aktuaalsed.

sed esialgu väga kõhklevad.
Kas saame ikka võistkonna
kokku?
Esimene
kossulahing
toimus veebruari alguses 8.
ja 9. klassi vahel. Mäng oli
väga atraktiivne ja tasavägine ning pakkus pinevust
lõpuminutiteni.
Väikese punktivahega
juhtis kord üks kord teine
võistkond. Võitsid need,
kellel meeskonnamäng ja
tiimisisene koostöö paremini välja tuli. Seekord jäi
väga napilt peale 8. klass,
kes võitis mängu seisuga
25:24.
Peagi on plaanis juba
järgmine võistlus, kus võtavad mõõtu 5. ja 6. klassi
poisid ning lisaks käib töö
selle nimel, et tulevikus
mõnel võistlusel ka õpetajate tiim väljakule saada.

Uus köök Ellamaa rahvamajas loob ägedaid võimalusi
Ellamaa külarahvas mäletab hästi aega,
kui rahvamaja baariruumis sai punases
pesukausis mitmekümne inimese
peonõusid pestud. Ikka nii, et vesi ühe
ämbriga sisse ja solk teisega välja.
MARJE SUHAROV

V

iimasel aastal on
elu läinud tänu valla toetusele lihtsa-

maks, majas on vesi sees ja
nõudepesuga pole probleemi, mis siis, et seda tuleb
teha WC-s.
Nüüd aga oleme veel
mõned projektid rahataot-

lustega teele saatnud ja
maja süda hakkab õige pea
kõvasti tuksuma.
Uhke köögisaar on juba
valmis ja ootab veel mõne
aja, kui köögiruum viimase
krohvikihi saab. Köögisaar
valmis kohaliku omaalgatuse programmi rahastusel.
Saali ja köögiruumide
remondiraha saime PRIA
Leader programmist. Projektide omaosaluse tasus
vald. Tänu tublidele ehitajatele Rannavesi Ehituse ja
Remmelga Rein OÜ-st.

Usume, et kuu-kahe pärast on ruumid nii korras, et
võib terve küla kohale kutsuda ja mõne toreda söögitegemise koolituse teha.
Edaspidi on võimalik
üheskoos keeta näiteks seepi või ravisalvi, teha küünlaid ja õppida lihtsaid kokkamise nippe.
Külakeskus tänab südamest neid, kes on appi
tõtanud koristama ja ehitusprahti tassima! Koos
tegemisel on jõud!

Foto: Marje Suharov
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Ellamaa rahvamaja uhke köögisaar on valmis, ootab, kui
köögiruum viimase krohvikihi saab.

Foto: Marko Mumm / EKJL

Parafraseerides Agu Sihvkat: „Kui kõik
ausalt ära rääkida, tuleb alustada 2.
jaanuarist, sest märke, et eestikatel võiks
mitu noort poodiumile tõusta, oli.“

S

pordiaasta 2020 sai
avalöögi 2. jaanuaril
teivashüppe GP Tallinna etapiga. Timo Kaarus tuli
kahekordseks võitjaks P16
vanuseklassi teivashüppes
3.65-ga ja 60m tõkkejooksus ajaga 8,81 sekundit.
T14 vanuseklassi kuulitõukes oli võidukas Marta
Ründva. Marta lennutas
2-kilose kuuli 11 meetri
taha.
P16 vanuseklassi kuulitõuke II koht kuulus Hendrik Kookmaale tulemusega
12.41.
Harjumaa meistrivõistlustel 11. jaanuaril oli Birgit Veldi naiste arvestuses
800m jooksus teine ajaga
2.29,04. Timo Kaarus oli
meeste arvestuses teivashüppes kolmas uue rekordi
3.70-ga.
Pärast kaht etappi on Saue
Gümnaasium Harjumaa
TV 10 Olümpiastardi
võistlussarjas esimene
Harjumaa TV 10 Olümpiastardi II etapil 15. jaanuaril
nooremate tüdrukute 60 m
jooksus jagasid Lisandra
Häling ja Mariell Olgo tulemusega 10,79 kolmandat
kohta. Lisandra oli 4.06-ga
kaugushüppes neljas. Mariell ületas samuti nelja meetri
joone. Seekord 4 sentimeetriga, mis andis seitsmenda
koha.
Vanemate tüdrukute 60m
tõkkejooksus tuli kaksikvõit
Sauele. Marta Ründva 9,87
ja Ann Helen Eelmets 9,89.
Ann võitis vanemate tüdrukute kõrgushüppe 1.49-ga.

Nooremate poiste teivashüppes jõudsid autasustamisele kolm poissi: II koht
Carl Gregor Umal 2.10, III
koht Kristofer Häling 2.00
ja viies koht Venno Vahtras
1.80.
Vanemate poiste kuulitõukes üllatas Kaspar
Kärner kolmandale kohale viinud 10meetri ja 38
sentimeetrise tulemusega.
Neli sentimeetrit 10 meetri
joonest kaugemale maandus Egert Kohali kuul, mis
oli viienda koha vääriline.
Kuuenda koha sai Kaspar
1.46-ga kõrgushüppes.
Pärast kaht etappi on
Saue Gümnaasium Harjumaa TV 10 Olümpiastardi
võistlussarjas esimene.
Eesti U 14 ja U16 meistrivõistlused mitmevõistluses
18.-19. jaanuaril Eesti U 14
ja U16 meistrivõistlustelt
mitmevõistluses toodi koju
hõbe- ja pronksmedal.
Marta Ründva (T14) läbis 60 m tõketega distantsi 9,84-ga, hüppas kõrgust
1.50, tõukas kuuli 19,68,
hüppas kaugust 4.64 ja läbis
600 m ajaga 1.49,46. Martale kuulus hõbemedal 4431
punktiga.
Timo Kaaruse (P16) seeria oli: 60m 7,96, kaugus
5.60, kuul 4 kg 10.37, kõrgus
1.77, 60m tõkke jooks 8,81,
teivashüpe 3.70 ja 1000m
jooks 3.08,64. Kokku 4088
punkti ja pronksmedal.
Harju meistrivõistlustelt
võideti 22. jaanuaril 17
medalit
T14 vanuseklass. Marta
Ründva kaela riputati hõbemedal 600m jooksus. Kuulitõukes kuulus kuld Martale
ja pronks Carolin Haugile.

Timo Kaarus ületamas kõrgushüppelatti uue isikliku rekordiga kõrgusel 1.87.
Fotod: Harjumaa Spordiliit

ESTER LEGONKOV
Saue Gümnaasiumi kehalise
kasvatuse õpetaja
Saue Kergejõustikuklubi (KJK)
treener

Kuulitõukes kuulus kuld Marta Ründvale ja pronks Carolin Haugile.

Kuulitõukes tuli kaksikvõit Sauele. Karl-Marti Kõivoste tõukas 4-kilost kuuli 13.92 ja Hendrik Kookmaa
12.25.

Kõrgushüppes oli Marta
teine tulemusega 1.48 ja Ca-

rolin 1.40-ga neljas. Neljas
oli Carolin ka 60 m tõkke-

jooksus ajaga 10,52. Kristin
Soone oli samuti neljas 60 m

jooksus.
P14. 60 m tõketes oli Aksel
Tähepõld kolmas ja kaugushüppes teine uue isikliku rekordiga 4.49.
T16. Ann Helen Eelmets oli
kolmas 60 m jooksus 8,42ga, 60m tõkkejooksus 9,66
ja kaugushüppes 4.80 ning
teine kõrgushüppes, kaotades 5 sentimeetriga esikoha
1.50 hüpanud Edeli Hainale.
P16. Timo Kaarus oli esimene 60m tõkkejooksus
8,73 ja kõrgushüppes 1.80,
teine kaugushüppes 5.60 ja
teivashüppes 3.40.
Kuulitõukes tuli kaksikvõit Sauele. Karl-Marti Kõivoste tõukas 4-kilost kuuli
13.92 ja Hendrik Kookmaa
12.25.
P18. Aleks Aleksejev 4.
koht kaugushüppes.
Kooli tuli ka 18. medal.
Reimond Hüvonen, kes harjutab Tallinna Kalevis, oli
teine kuulitõukes 12.62-ga.
Eesti U 14 ja U16 meistrivõistlused
1.-2. veebruaril toimusid
Lasnamäe kergejõustikuhallis Eesti U 14 ja U16 meistrivõistlused mitmevõistluses.
Medalite ja meistritiitlite
eest läks võistlustulle 577
noort sportlast, esindatud
oli 40 klubi.
Saue noored võitsid kolm
meistritiitlit. Marta Ründva
T14 kolmikhüppes ja Timo
Kaarus P16 kõrgushüppes
toreda uue isikliku rekordiga 1.87 ja üllatuslikult ka
teivashüppes isikliku rekordiga 3.80.
Marta lisas medalikollektsiooni kaks hõbemedalit: kuulitõuge ja 400 m
jooks. 600m jooksus oli ta
viies ja aitas 4x200m teatejooksus võistkonna kuuendaks.
Timo Kaarusele ulatati
pronksmedal 800m jooksu
eest.
Hõbemedal P16 kuulitõukes kuulus Karl-Marti Kõivostele tulemusega 13.55.
Sisehooaeg jätkub. Hoiame pöialt kõigile!

Foto: Ülla Veerg

Lauatennisistid võtsid mõõtu omade ja naabritega
MTÜ Hobipinks neljandat korda
korraldatud lauatennise seeriavõistluse
SauePinks teine etapp – TalvePinks 2020
- on edukalt seljataga.
ÜLLA VEERG

T

uli rohkelt osavõtjaid
(38!) ja võistluse geograafia aina laieneb:
Saue, Laagri, Alliku, Kiia,
Koppelmaa, Püha, Vatsla,
Vanamõisa, Haiba, Harku
ja Tallinn.
Neljas SauePinks jät-

kub KevadPinksiga Saue
Noortekeskuses 18. aprillil. Kuulutatakse välja ka
hooaja üldvõitjad ja antakse
välja eripreemiad. Lisainfo
Hobipinksi FB lehelt.
Võistlust toetavad Saue
vald, Balsnack, Saue Noortekeskus ja Saue Gümnaasium.

Tulemused
Poisid - I koht Fred Mandre,
II koht Crister Lakson,
III koht Gregor Käit

Tüdrukud - I koht Anete Lett
Juuniorid - I koht Mattias
Madis, II koht Andre Kauk,
III koht Sandri Segasaar

Mehed - I koht Andres
Kruusmaa, II koht Marko Lepp,
III koht Tarmo Maltsaar
Lauatennise seeriavõistluse teisest etapist võttis osa rekordarv sportlasi, rõõmu tegi, et võistluse
geograafia aina laieneb.

Naised - I koht Enna Pleesi,
II koht Karoliina Võõsa,
III koht Mall Laur
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Meie valla esimene võimlemispidu „Akroring kõigile 2020“

Võistluse „Kernu Terasmees ja Terasnaine 2020“
järjekordse alana oli kavas kardisõit 16. veebruaril Laitse RallyPargis.

Saue
Gümnaasiumi
võimlas toimus 9.
veebruaril esimest
korda Saue valla
võimlemispidu
nimega „Akroring
kõigile 2020“.

Naiste kart
Teise alavõidu järjest saavutas Karin Lähker Mirje ja Maret
Tombaku ees. Üldarvestuses on juhtimas Maret Tombak 146
punktiga, kes võistleb N-3 vanusegrupis. Samas vanuseastmes järgnevad Karin Lähker 141,5 ja Kaidi Unas 133 punktiga.
Naiste N-1 arvestuses on esimesel kohal eelmise aasta
võitja Mirje Tombak 139 punktiga ja N-2 grupis on liider
Ester Leiten-Kukk.
Tütarlastest on kõige rohkem punkte kogunud Anete
Saaring.
Terasmeestest on pärast kaheksat ala juhtimas M-2 grupis Jaan Valtin 205 punktiga. Ta on olnud esikümnes kõikidel
aladel. M-1 arvestuses juhib Simo Venski 195,5 punktiga.
Vanimas, M-3 grupis peavad kompromissitut võitlust Gennadi Liidig ja Rain Tombak - punkte vastavalt 184,5 ja 183,5.
Noormeestest on liider Egert Möll, kellel punkte 156.
Järgmine ala, sõudeergomeeter, on kavas neljapäeval, 5.
märtsil algusega kell 18.30 Ruila spordihoones.
Tänan võistlejate nimel võistluse eeskujuliku korralduse
eest Laitse RallyPargi meeskonda eesotsas Sten Suvemaaga.

PARTNERAKRO

O

KALJO PÕLDARU

Kardisõidu võitjad Karin Lähker ja Mattis Alliksoo.

Ruilas selgusid
lauatennisemeistrid
Ruila spordihoones selgusid 8. veebruaril parimad lauatennisistid kõigis vanuserühmades. 48
mängijat 10 laual andis kokku päris korraliku
võistluse.
Noormeestest saavutas esikoha absoluutvõitja Erik Nüüd
Muusika külast. Järgnesid Marten Virt ja Egert Möll Haibalt.
Tütarlastest saavutasid kaksikvõidu Cristel Tahk ja Signe
Busch Ääsmäelt.
Meestelt oli kaasahaaravaid mänge päris palju. Kuna
Rainer Kukk Laitsest oli endale kindlustanud esikoha, pakkus
teise ja kolmanda koha mäng tõelise maiuspala.
Simo Venski Laitsest ja Väino Nüüd Muusika külast mängisid välja maksimumi. Kohtumise seis oli 2:2 ja otsustavas
setis 10:10. Siis õnnestus Simol mäng enda poole kallutada.
Naistest jõudsid finaali Aire Kurgpõld Laitsest ja Ülle
Kraht Riisiperest, kes on agarad harjutajad. Tulemusega 3:0
oli parem Aire,kes otsustavatel hetkedel osutus kindlamaks.
Kolmanda koha mängus oli Erika Kuldla Turbast üle Karin
Lähkerist Kaasiku külast.
Võistkondlikult võitis lauatennise Haiba 147 punktiga Ääsmäe ees, kes kaotas ainult nelja punktiga. Kolmandat kohta
jagasid Laitse ja Ruila-Muusika ühendvõistkond 131 punktiga.
Eriauhind kuulus perekond Kukele, kes aitas korraldada
meeldiva sportliku nädalavahetuse.
KALJO PÕLDARU

Fotod: PartnerAkro

„Terasest
sportlased“
võistlustules

Foto Rainer Kukk

Nr 4 / veebruar / 2020

10

sa said võtta kõik lapsed ja noored Saue
valla haridus-, huviala- ja spordiasutustest.
Võistluse eesmärk oli arendada ja tutvustada kõigile
- lastele, noortele, täiskasvanutele, kogu perele - tervislikke eluviise läbi akrobaatilise võimlemise.
Akrobaatikat
harrastavad maailmas kõik. See on
liikuv, väljendusrikas ja huvitavat vaatemängu pakkuv
spordiala. Akrobaatika arendab jõudu, vastupidavust,
koordinatsiooni, painduvust
ja julgust. Põnevaid harjutusi
tehakse muusika saatel üksi
ja koos paarilistega. Oluline
osa on üksteisega arvestamisel, koostööl ja suhtlemisel.
Sellel aastal võtsid peost
osa Nõlvaku ja Ääsmäe lasteaed, Laagri Huvialakool
ja PartnerAkro klubi. Kokku osales võimlemisfestivali
võistlustel 66 last.
Kavasid hindas neljaliikmeline žürii koosseisus PartnerAkro asutaja ja
6. kategooria akrobaatilise
võimlemise treener Kadri
Ridaste, Saue valla haridus-

Põnevaid harjutusi tehakse muusika saatel üksi ja koos paarilistega.

Töötoad olid tohutult populaarsed.

spetsialist Margit Ots, Eesti
Tantsuagentuuri vilistlane
Simona Kambek ning noor
tsirkuseartist Jenna Kers.
Laste ja noorte kavad olid
akrobaatilised, kaasahaaravad, mängulised, tantsulised

ja väga väljendusrikkad. Kõik
osalejad said „Akroring kõigile 2020“ särava auhinnaplaadi ning üllatusrohke ja
magusa osaluspaki.
Päev algas varakult,
hommikul oli uudistajatele

avatud neli töötuba: vanem
ja laps, parkuur ja õhkraja
hüpped, tsirkus kõigile ning
akrojooga täiskasvanutele.
Töötoad olid tohutult populaarsed. Koos veereti, hüpati kõrgele, visati palle ja
teisi rekvisiite ning katsetati
tiritammesid ja muid harjutusi. Võimla oli täis mänguhoos liikuvaid pisemaid ja
suuremaid lapsi ning nende
vanemaid. Kahe tunni jooksul veetis lõbusalt ja rõõmsalt
aega ligi 70 inimest.
Koos tehes on alati toredam. Lisaväärtus on teiste
inimeste, huviringide ja haridusasutustega tutvumine
ning suhtlemine. Hea on jagada omavahel teadmisi ja
saada inspiratsiooni.
„Akroring kõigile 2020“
suurtoetaja ja võimaluste
looja on Saue vald. Kohtumiseni järgmisel aastal, seni
ootame kõiki lapsi ja täiskasvanuid PartnerAkro trennidesse ning suvelaagritesse.

Valla meistrid males ja kabes
Kernu koolis selgusid jaanuaris 2020.
aasta meistrid males ja kabes.
KALJO PÕLDARU

M

ales asus parimaid
selgitama 33 meest.
6 punkti 7-st andis
esikoha vanameister Riho
Kraamile Muusika külast. 6
punkti kogus ka Tarmo Laanela Laagrist, kuid koefitsentide süsteem eelistas seekord
Rihot. Valdis Laur Laitsest
kogus 5,5 punkti ja kolmas
koht.
Poistest kogus Joosep Laanela 4,5 punkti ja tuli esimeseks. Seega isa ja poeg mõlemad esikolmikus.
Naistest tõestas Ester
Leuska Kernust, et ta on jätkuvalt Saue valla parim naismaletaja. Esikoha tagas 5,5
punkti 6-st. Järgnesid Mirje
Tombak Kohatu külast (5) ja
Jaanika Tahk Ääsmäelt (4).
Tütarlastest võitis Marie
Elise Kuristik Kibuna külast.
Ema ja tütar olid ka nais-

test esikolmikus, sest Esteri
tütar Heleri oli tütarlastest
teine. Võistkondlikult oli parim Kernu-Kohatu-Mõnuste
ühtlane võistkond.
Kabevõistlustel olid kohal
Saue valla parimad kabetajad
Meestele šveitsi süsteemis
toimunud turniiril mängiti 7
vooru. 6 punktiga 7-st võitis
meie valla esinumber Heinar
Jahu Laagrist. Poole punktiga jäi maha Urmas Väärtnõu
Sauelt. Saue võistkonnale
kuulus ka kolmas koht, selle sepitseja oli Raivo Viidu
(5). Viis punkti kogusid ka
Aleksander Uusen Turbast ja
Urmo Melis Kibuna külast.
Koefitsendi põhjal jäid nad
vastavalt neljandaks ja viiendaks.
Noortest oli võidukas Rasmus Randla Laagrist 4 punktiga.

Meie valla noorkabetajate esikolmik: Rasmus Randla ning vennad
Marten ja Maerold Virt.

Naiste seas oli võrdseid
võistlejaid palju, tugevamatest puudus Aili Arukask
Muusika külast.
Võitjana väljus Karin Lähker Kaasiku külast (5,5). Rita
Pukk Haibast kogus 4,5 ja
Maret Tombak Kohatu külast
3,5 punkti.

Tütarlastest väljus võitjana
Marie Elise Kuristik Kibuna
külast 4,5 punktiga.
Võistkondlikult
võitis
kabe Kernu-Kohatu-Mõnuste
ühendvõistkond 143 punktiga, asudes ühtlasi juhtima
Saue valla talimänge. Järgnevad Haiba-Kustja ja Ääsmäe.

Seltsing Tammetõru ootab
huvilisi endaga liituma
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Fotod: erakogu

Saue linnas
tegutseb juba
28 aastat selline
vahva seltsing,
millel nimeks
Tammetõru. Klubil
on liikmeid 24,
uued huvilised on
alati oodatud.

S

PÕHIJOOKS 11 KM
lastejooks
Info ja registreerimine www.vabaõhukeskus.ee
NB! Registreerumine algab 01.03

ANU VÄLIAHO
EELK Saue Pauluse koguduse
diakon

eltsing käib koos kord
kuus, tavaliselt Saue Päevakeskuse saalis. Kohtumistele kutsutakse erinevaid
külalisi riigikogu liikmetest
kohalike taidlejateni. Õnnitletakse sünnipäevalapsi ja tähistatakse erinevaid tähtpäevi.
Vahel käiakse ka väljasõitudel.
Uus aasta algas Tammetõrule järjekordse toreda koosviibimisega. Külakostist oli
kaetud tõeline pidulaud, kogunenud rõõmustasid jällenägemise üle.
Külalisteks oli palutud
meid, Saue luterliku kiriku
vaimulikke, Anu ja Juha Väliaho.
Eelmisel aastal rääkisime
Saue rahvale imelisest reisist
Hiinamaale, sellel korral jagasime reisimuljeid Etioopiast.
Meie reisiseltskond asus
teele Soomest. 18-liikmeline
kirikutöötajate rühm lendas
5 miljoni elanikuga Etioopia pealinnaAddisAbebasse.
Aafrika kirdeosas asuva riigi
elanike arv on 100 miljonit,
pindala on 22 korda suurem
kui Eesti ja elanikke 80 korda
rohkem kui siin.
Etioopia on rahulik ja iseseisev maa. 85% elanikest
saab elatise põllumajandusest
ja karjakasvatusest.
Sõitsime läbi maa ja üle
mägede 1000 kilomeetrit väikebussiga. Olid asfaltteed ja
kruusateed, serpentiinid mägedest üles ja alla. Igal pool,
kus oli vähegi võimalik, olid
põllulapid.
Oli viljakoristuse aeg. Vili
lõigati sirbiga, seoti kokku ja
vihud asetati põllule püsti kuivama. Kui need olid kuivanud,
nägime palju põlluservi, kus
vili oli ringikujuliselt maha
pandud ja härjad ning väikesed hobused või eeslid tallasid
terasid kõrte küljest lahti.
Kohati olid õled juba kuh-

VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES
SAUE VALD, HARJUMAA

Seltsingu Tammetõru aasta alguse kohtumine viis huvilised Etioopiat avastama.

Etioopia on rahulik ja iseseisev maa.

jades. Aganad eraldati teradest
vilja labidaga tuulde loopides.
Vilja kuivatati kangal ja müüdi
maanteede äärtes või linna turul. Nägime ka, kuidas härjad
paarikaupa atra vedasid ja uut
põldu kündsid.
Ehkki oli suuremaidki
põlde, ei näinud me 1000 km
jooksul mitte ühtegi traktorit,
vaid kahte väikest viljapeksumasinat. Viljakotte, lõkkepuid
ja veekanistreid tassiti seljas,
kandjateks murdeealised poisid või naised. Vahel vedasid
koormaid ka eeslid.
Sõiduautosid ja kolmerattalisi tuk-tukke nägime linnades. Maanteedel liikusid
täistuubitud väikebussid ja ülisuurte koormatega veoautod.
Suurte teede ääres olid
elektriliinid, kuid vool jõudis
peamiselt ainult suuremates
keskustes olevatesse haiglatesse, koolimajadesse ja ,,val-

lamajadesse“, mille juures olid
pumbakaevud, kust ümbruskonna inimesed joogivett võtsid.
Majad maal olid tavaliselt
käevarre jämedustest püstpuudest, mis olid savi ja õlgedega
vooderdatud, muldpõranda ja
rookatusega, aga palju oli ka
plekk-katuseid. Valgus jõudis tuppa luugiga aknaavast
ja uksest, mis oli kogu päeva
avatud.
Toit valmis maja ees väikesel lõkkel. Varahommikul tampisid naised suures
puu-uhmris viljast jahu, et putru keeta ning pannkoogi-taolist hallikat ja hapukat inzera
leiba valmistada. Selline leib
oli põhitoidus nii maal kui linnas. Seda söödi tomati, ubade
ning ohtra paprika ja tšilliga.
Vahel oli roas ka lihatükke või
omletti.
Kuna kohvipuud olid täis

Kevad Saue Päevakeskuses

• 27. veebruaril kell 15 kohvikuklubi.
• 6. märtsil alates kella 10-st silmade kontroll
ja prillide müük.
• 12. märtsil kell 15 kohvikuklubi naistepäeva
eri.
• 18. märtsil kell 11 kohtumine Saue valla
sotsiaalvaldkonna juhi Marelle Erlenheimiga.
• 19. märtsil kell 13 raamatuklubi.

• 19. märtsil kell 18 lauluklubi.
• 2. aprillil kell 15 mälukohvik „Eesti
talurahva talupidamise tavad“, vajalik eelnev
registreerimine.
• 6.-9. aprillil tervisenädal
• 9. aprillil kell 16 dementsuse tugigrupp,
vajalik eelnev registreerimine.
• 18. aprillil korraldavad teatrihuvilised

punaseid vilju, oli kohvi näha
kuivamas majade kõrval mattidel ja seda kanget jooki pakuti igal pool.
Pered Etioopias on suured,
lapsi on tavapäraselt 6-7 - nad
on hiljem vanemate pensionikindlustus.
Etioopia reisi alguses ja
lõpus oli hea võimalus tutvuda maailma suurima ja kõige
kiiremini kasvava luterliku
kiriku, Mekane Yesus (MY)
kirikuga. Külastasime Soome
misjoniseltsi ja misjonäre Mekanissas AddisAbeba äärelinnas.
Misjoniseltsid
hakkasid
MY kirikuga tegema koostööd
1970. aastatel, kui algas kiriku
tohutu kiire kasv Lõuna- ja
Lääne-Etioopias, ja toetavad
kirikut tänini.
MY kirikule panid 1958.
aastal aluse Ameerika luterliku ja presbüterliku ning Rootsi luterliku kiriku misjonärid.
Kui kirik asutati, oli sel 20 000
liiget. Täna on liikmete arv
ületanud 10 miljoni piiri.
MY kiriku 29 piiskopkonnas on üle 9000 koguduse,
igas 250 – 2500 liiget. Vaimulikke on 3500, nende seas
ka naisi. Iga kannab hoolt tavaliselt mitme koguduse eest.
Ristimised ja armulaua jagamised on vaimulike vähesuse
tõttu kord kuus. Igapäevase
töö koguduses teeb evangelist,
ilmiktöötaja. Tammetõrulased
nägid värvikast reisist palju
huvitavaid slaide, kohvipuult
korjatud vilju, ilusaid käsitöökangaid ja kitsenahale maalitud pilti, mis kujutab Jeesust
õpilastega.
Järgmine Tammetõru klubi
kokkusaamine on märtsikuu
viimasel reedel. „Tere tulemast kõigile!“ ütleb seltsingu
esinaine Inger Urva.

reisi Viljandisse Ugala teatrisse vaatama
esietendust „Neli rüütlit“.
• 27. aprillil korraldavad reisihuvilised reisi
„Kirik keset küla“ Raplamaale.
• 1. augustil korraldavad reisihuvilised reisi
Osmussaarele

SAUE PÄEVAKESKUS KÜTISE 4, SAUE LINN / 659 5070 / INFO@SAUEPAEVAKESKUS.EE / WWW.SAUEPAEVAKESKUS.EE

Tähelepanu,
kõik spordihuvilised!
3. mail on
Sõeru
Kevadjooks!
Eelmisel aastal toimus esimene Sõeru jooks,
osavõtjad pakatasid energiast.
Sel aastal on kõikidel jooksjatel võimalik tulemust võrrelda eelmise aasta sooritusega. Uued
osalised on oodatud.
Võistlus kulgeb Vanamõisa küla metsades oleval multifunktsionaalsel tervise- ja õpperajal ning Vanamõisa vabaõhukeskuses.
Jooks on saanud nime Vanamõisa külas asuva silmaallika järgi. Allikas on aastasadu tervendanud inimesi kõikjalt.
Legendi kohaselt mõjub allikavesi eriti hästi silmanägemisele ja näonahale. Ja eks spordiga tegelemise mõte ongi
tervise tugevdamine. Nii on ühendatud kaks tervislikku asja
– Sõeru allikas ja jooksmine.
Et pakkuda osalejatele head korraldustaset, on võistlejate registreerimisel abiks Sportos OÜ ja ajavõtmisel ning
info kuvamisel Championship OÜ. Tegemist on kindlasti
oma ala parimatega Eestis.
Oleme nimetatud abilistega koostöös teinud Sõeru Kevadjooksule korraliku registreerimissüsteemi. Kõigi võistlejate ajavõtmine noorte ja põhijooksu distantsil toimub
elektroonselt. Kõike seda saate proovida, registreerudes
jooksule sport.vabaõhukeskus.ee.
Võistlusele on oodatud nii lapsed, noored kui täiskasvanud. Põhijooksu distants on 11 km, rada kulgeb erinevatel
maastikel ja erineva kattega teedel. On nii põllu-, metsakui kruusateed, aga ka pinnatud kattega lõike.
Põhijooksul võivad osaleda kõik, kes tunnevad, et see
distants on neile jõukohane. Noortejooksu pikkus on 4,3
km.
Lastejooksud on kõvakattega teel, aegu ei fikseerita ja
paremust välja ei selgitata. Kuni 8-aastaste distantsi pikkus
on 250 ja 9-12-aastastel 650 meetrit.
Kõigile eelregistreerinud osalejatele on vahvad auhinnad ja medalid. Noorte- ja põhijooksul autasustatakse kolme kiiremat naist ning meest karikate ja auhindadega.
Soodusregistreerimine Sõeru jooksule algab 1. märtsil
ja lõppeb 10. aprillil.
Auhinnad panevad välja ja võistlust toetavad Saue
Vallavalitsus, Kadarbiku AS, Sagro AS, Forum Cinemas OÜ,
Hammerjack OÜ, Roadservice OÜ, Kalsep OÜ, MTÜ Vanamõisa Küla, Caravanpark OÜ, Sami AS, Paulig AS, Laagri Haridus- ja Spordikeskus OÜ.
SÕERU JOOKS 3. MAIL VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES
Soodusregistreerumine algab 1. märtsil
Põhidistantsi pikkus 11 km, noortejooksul 4,3 km
Lastejooksud, vahvad auhinnad
vabaõhukeskus.ee/spordisundmused
TÕNU PAAVO
Korraldaja
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KULTUURIKALENDER VEEBRUAR-MÄRTS
AEG

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT JA AEG KORRALDAB

märts- Harrastuskunstnik Mall Lauri
aprill näitus
Mänguriiul ratastel. VR
27.02.
vidoemängude võistluspäev
Saue päevakeskuse
27.02.
kohvikuklubi

Laagri kultuurikeskuse
pikas saalis
kell 12 Laagri
kultuurikeskuses
kell 15 Saue
päevakeskuses

28.02.

Kino "Fred Jüssi. Olemise ilu"

kell 11 ja 19 Laagri
kultuurikeskuses

28.02.

Kino "Talve"

kell 19 Riisipere lasteaias

29.02.

Muusika ja veiniõhtu
frankofiilidele

kell 18 Ääsmäe mõisas

MTÜ Floridante

Laagri Kristliku Koguduse
1., 8. ja
jumalateenistus ja
15.03
pühapäevakool

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri Kristlik
Kogudus

01.03.

Turba kultuurimajas

MTÜ Kultuuriselts
Nissi Särts

01.03.
02.03.

Kalevala päev

Mustkunstietendus
kell 19 Laagris
"Huumor ja hookus-pookus" Mustkunstiteatris
kell 18 Laagri kooli
Rahvajutu õhtu
raamatukogus

Saue päevakeskus
Laagri kultuurikeskus,
Kinobuss, MTÜ
Vanamõisa küla
Riisipere
kultuurikeskus

Mustkunstiteater

06.03.

Mari Jürjensi kontsert

kell 19 Nissi põhikoolis

Mälumäng "Villaku"
formaadis
Monoetendus
"Vanuse 50 varjundit"

kell 16 Nissi
kogudusemajas
kell 19 Laagri
kultuurikeskuses

Ema ja lapse hommikuklubi.
"Õnnelik ema, õnnelik laps"

kell 10.30

10.03.
12.03.
13.03.
14.03.
14.03.
14.03.
14.03.
15.03.

Saue päevakeskuse
kohvikuklubi
Etendus mängime Lutsu –
„Võidulaenupilet“ ja
„Viis väikest pakikest“
Lastefilm "Sipsik"

kell 15 Saue
päevakeskuses

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee
tel 5553 0447,
nissi@sauekultuur.ee
tel 55637757,
saalefischer@
yahoo.com
www.laagrikogudus.ee
tel 5341 4517,
nissisarts@gmail.com
tel 5333 4581, info@
mustkunstitater.ee

Soovituslik
eelregistreerimine kuni
27.02, tel 5770 5747,
henn.vaher@gmail
Riisipere
tel 5553 0447,
kultuurikeskus
nissi@sauekultuur.ee
Riisipere
tel 5553 0447,
kultuurikeskus
nissi@sauekultuur.ee
tel 679 6765,
Laagri kultuurikeskus
laagri@sauekultuur.ee
Eelregistreerumine
Laagri kultuurikeskus tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

03.03.

09.03.

tel 659 5070

Loodeteater

Vestlusring "Eesti majanduse kell 16 Saue gümnaasiumi
Saue Ettevõtete Liit
arengu perspektiivid"
4. korruse auditooriumis

07.03.

KONTAKTID

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

Saue päevakeskus

MTÜ Kultuuriselts
kell 19 Turba kultuurimajas Nissi Särts, Jõelähtme
Lavagrupp
MTÜ Kultuuriselts
kell 11 Turba kultuurimajas
Nissi Särts
Riisipere
kultuurikeskus

tel 659 5070
tel 5341 4517,
nissisarts@gmail.com
tel 5341 4517,
nissisarts@gmail.com

tel 5553 0447,
Lastefilm "Sipsik"
kell 14 Riisipere lasteaias
nissi@sauekultuur.ee
Emakeelepäeva kontsert
kell 16 Laagri
tel 679 6765,
Laagri kultuurikeskus
segakooriga Wannamoisa
kultuurikeskuses
laagri@sauekultuur.ee
Monoetendus
MTÜ Saue-Jõgisoo
tel 501 2033, info@
kell 19 Jõgisoo seltsimajas
"Vanuse 50 varjundit"
Haridusselts
jogisooseltsimaja.ee
Mustkunstietendus
kell 12 Laagris
tel 5333 4581, info@
Mustkunstiteater
"Huumor ja hookus-pookus" Mustkunstiteatris
mustkunstitater.ee

EESTI ÜHE RAHVAROHKEMA VALLA PROFESSIONAALNE
HARIDUSTIIM OOTAB LIITUMA

ERIPEDAGOOGI

Valla eripedagoog panustab oma teadmistega väikeste ja ka natuke suuremate
sauevallakate arengusse, aidates kaasa eakaaslastest eristuva Saue vallas elava
lasteaia- või kooliealise lapse arengu toetamisele ja suunamisele.
ME HOIAME JA TOETAME OMASID, PAKKUDES SULLE
• abikätt sisseelamisperioodil ja arutelukaaslasi nii valla kui ka haridusasutuste tugipersonali hulgast;
• erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja täiendkoolituste;
• lõõgastuseks massaaži, energia hoidmiseks spordivõimalusi ja rõõmuks vahvaid ühisüritusi;
• tervise turgutamiseks tasustatud „jää koju – saa terveks“ päevi;
• võimalust oma tööpäeva ise kujundada ja teha ettevalmistavat tööd kaugtööna – tööta kodus,
kohvikus või suvises pargis;
• puhkust 56 kalendripäeva.
TULE MEILE, KUI
• oled valmis pühendama palju aega ja head tahet, et toetada õppimisel neid, kes vajavad kohandusi ja
tavapärasest kauem aega;
• Sa väärtustad iga inimese isikupära, oled oma olemuselt empaatiline ning positiivne;
• Sul on teadmised inimese psühholoogilisest arengust, võimalikest kõrvalekalletest ja tunnustest, mis
võivad viidata erivajaduste liikidele;
• oled pädev lapse erivajaduste märkamisel ning hindamisel ja õppetegevuse planeerimisel;
• vajadusel leiad üles ka valdkonda reguleeriva õigusakti, samuti tuled toime seonduva
dokumentatsiooni vormistamisega, oled kohusetundlik ning korrektne;
• Sa oled paindlik töökoha ja tööaja suhtes. See tähendab, et Sinu töökohaks on erinevad Saue valla
asutused ning vajadusel kohtud lastevanematega ka õhtusel ajal;
• Sul on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi kutse;
• eesti keele oskus on Sul kõrgtasemel ehk C1.
TÖÖAEG: täiskoormus
TÖÖASUKOHT: Saue vald
TÖÖLE ASUMISE AEG: kokkuleppel
LISAINFO: Birgit Tammjõe-Tulp, mob 5860 7677
Ametikohale kandideerimiseks esita CV ja haridust tõendav dokument koos palgasooviga ja lisa juurde
motivatsioonikiri!
Kandideerimisdokumendid edasta läbi portaali või e-posti aadressile personal@sauevald.ee.

SAUE VALLAVALITSUSSE ON OODATUD

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.
TÖÖAEG: täiskoormus
TÖÖASUKOHT: Tervise 2, Laagri (erinevad Saue valla haridusasutused)
TÖÖLE ASUMISE AEG: kokkuleppel
LISAINFO: Sju Nuuter, personalijuht, tel 654 1149
Pakutavale ametikohale kandideerimiseks esita CV, motivatsioonikiri
ja palgasoov läbi portaali või e-posti aadressile personal@sauevald.ee.

13
Nr 4 / veebruar / 2020

MAALEHE
EAKATE FESTIVAL 2020
12. märtsil
Tartus Eesti Rahva Muuseumis
Tule ja veeda
meeleolukas päev
Üritus on

Uksed avatud 9–19

SAUE VALLA

TASUTA

ESINEVAD
Toomas Anni ja Marju Länik

LAULULAPS

PÄEVAJUHT
Maire Aunaste

Eelvoorud:
R, 27.03.2020 Laagri kultuurikeskuses (10-19-a)
L, 28.03.2020 Riisiperes Nissi põhikoolis (3-9-a)
Lõppvoor koos bändiga:
P, 05.04.2020 Saue gümnaasiumi saalis

Avatud suur messiala
Harivad arutelud
Ühisvõimlemine
Auhindade loosimised

Konkursile saab registreeruda
12. märtsini

Kõigile osalejatele ERMi külastus 50% soodsam

Lisainfo:

Pakkumine kehtib 12.03-12.04.2020

Kuldar Paju
telefon 505 2463

maaleht.ee/eakad

kuldar.paju@sauevald.ee

Kui ka Sina soovid väljas olla oma ettevõttega, võta meiega ühendust: eakad@maaleht.ee

Ema ja Lapse Hommikuklubi
10. märtsil kell 10.30 – 12.30

Milliseid muinasjutte
Sina lastele jutustad?
Ootame Sind koos perega
rahvajutu õhtule

Laagri kultuurikeskuses, Veskitammi 8 Laagri

„Kollase Pardikese loovus- ja mängutoas“
10.30 tutvumis- ja vestlusring

26. veebruaril ja 2. märtsil kell 18:00.

11.00 teemal õnnelik ema, õnnelik laps?
Emotsionaalse arengu toetamine esimesel
eluaastal arutleme koos Riin Hiieväli`ga.

Loome koos väeka õhtu!

Ootame klubi tegevusest osa võtma kõiki emasid ja isasid,
kellel kodus beebid ja väikelapsed. Osalemine on tasuta.

Laagri kooli raamatukogus,
Veskitammi 22.

Elasid ja olid kord....ja elavad
tänaseni suures õnnes ja üksmeeles

12.00 vaba aeg ja vestlusring

Vajalik eelregistreerumine:
laagri@sauekultuur.ee või tel 6796765

Esitleb Loodeteater Virko Annuse juhendamisel

EELK Saue Pauluse
kogudus kutsub

EMAKEELEPÄEVA

Laagri kultuurikeskus, Veskitammi 8 Laagri
Tel 679 6765. Kontsert on tasuta.

KONTSERT

• Jumalateenistused
igal pühapäeval kell
13 Saue Päevakeskuse
saalis.
• Piiblitunnid igal kolmapäeval kell 14
ja lauluring igal kolmapäeval kell 15.30
kirikutoas.
EELK Saue Pauluse koguduse kantselei ja
raamatukogu: Kütise 4, Saue linn (postkontori
vastas). Avatud E 10-13; K 13-18; P 12-13 ja
kokkuleppel.

Segakoor Wannamoisa
esitleb juubelihooaja kontserdikava

Õpetaja Juha Väliaho: 5615 2299,
valiahod@gmail.com. Isiklikud kõnetunnid
toimuvad kokkuleppel õpetajaga.

LAAGRI KULTUURIKESKUSES
14. MÄRTSIL KELL 17

Diakon Anu Väliaho: 5664 1451,
anu.valiaho@gmail.com.
Koguduse juhatuse esimees Ants Salus:
saa4491@hot.ee.

KERAAMIKA TÖÖTUBA

T Ä I S K A S V A N U T E L E
Kursused toimuvad Laagri Kooli savikojas
(Veskitammi 22, Laagri)

kell 18.00–19.30
I rühm - teisipäeviti 04.03-15.04.2020
II rühm - kolmapäeviti 05.03-16.04.2020

Juhendab kunstnik-keraamik Irja Kändler
Kursuse hind:
töötoas osalemine seitsmel korral maksab 80€/in.
Hind sisaldab ettenähtud tööks vajalikke vahendeid,
materjale, savi, glasuuri ja keraamikaahju kasutamise.

Info ja registreerimine:
Laagri Huvialakool
+372 5193 3522
taigur@laagrihuvialakool.ee
www.laagrihuvialakool.ee

07.-08. märts 2020
Laagri Spordihoones

LAAGRI
BASKETBALL
CHALLENGE CUP 2020
POISID U8-U12
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00
22. MÄRTSIL KELLLI19.
SAALIS
NISSI PÕHIKOO

KOHVIK AVATAKSE KELL

18.30

EUROT.
EUROT. KOHAPEAL 15
13, SOODUSHINNAGA10
JUUKSURIS,
TÄISPILET EELMÜÜGIST
RIISIPERE LILLEPOES JA
EVIS. KOHALIK EELMÜÜK
PILETID ON MÜÜGIL PILETIL
URIMAJAS.
US, LILLEPOES JA KULTU
TURBA RAAMATUKOG

JUMALATEENISTUSED
MÄRTSIS SAUE
KIRIKUS
1. märts kell 13 - Juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Piibli
tekst ja muusika: Liis Kurm ja Piret Kuld.
8. märts kell 13 - Juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel.
Piibli tekst: Siiri Ervald. Muusika: Saue koguduse
naisansambel.
15. märts kell 13 - Juhatab ja jutlustab Vahur Utno.
Muusika: naisansambel Cantus. Järgneb üldkogu
koosolek.
22. märts kell 13 - Saue koguduse 30. aastapäev.
Juhatab Erki Kuld, külaliste tervitused. Aastapäeva
jutlus EELK peapiiskop Urmas Viilmalt.
25. märts kell 13 - Küüditamise 71. aastapäevale
pühendatud jumalateenistus. Juhatab Erki Kuld,
jutlustab Raivo Kaustel.
29. märts kell 13 - Juhatab Vahur Utno, jutlustab Raivo
Kaustel. Piibli tekst: Marika Malein-Vaiklo. Muusika:
Andrus Vaiklo.
Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 18.

Need armsad, kellest äkki jääme ilma,
On tegelikult alles – meie sees.
Nad on ligi, ei torka silma –
Nii nagu valgus päiksekiire sees.
Mälestame kurbusega alati abivalmis ja
toredat kolleegi

Soovime, et aastate lennus
jääks püsima kevad,
et päike jääks põsele särama.
Et jõudu ja tervist veel oleks enam,
õnn oleks nii kodus kui väraval!
Õnnitleme
95. sünnipäeval kallist

SALME VALDRET

Mõnuste küla vanad ja noored

ENDEL LEMBER

Kallis juhataja Sirje!
Avaldame kaastunnet

Avaldame sügavat kaastunnet Kajale ja
Ennule kalli abikaasa, isa ja vanaisa

kaotuse puhul.

lahkumise puhul

ISA

ENDEL LEMBERI

Haiba Lastekodu kollektiiv

Ingi, Anne ja Tiit ning Tago ja Algo peredega

Mälestame

Tuul nii tasa puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad …

08.10.1946 – 09.02.2020

Südamlik kaastunne omastele
Saue lasteaed Midrimaa pere

Kernu Põhikooli ja lasteaia kollektiiv
avaldab

VANAISA

surma puhul kaastunnet Gerli Korolile

ENDEL LEMBERIT

Avaldame kaastunnet Mairele kalli

Avaldame sügavat kaastunnet lähedastele

surma puhul

08.10.1946 – 09.02.2020

Töökaaslased Saue Vallavarahaldusest

EMA

Turba Tantsupisik

15

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.

Sooviks osta Sauele 1-kordse uuema maja. Krunt
vähemalt 800 ja maja 200 ruutu. laatssirje@hot.ee

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

Auto Ost. Ostan kasutusena jäänud sõiduauto,
kaubiku või maasturi. Võib olla remonti vajav. Kiire
tehing ja vormistamine. Tel. 53654085, skampus@
online.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

Keila Lemmikloomapood müüb kvaliteetset kodulindude täissööta (tibudele, noorkanadele, munevatele kanadele, broileritele, kalkunitele). Poes saadaval linnupidamiseks vajalik inventar: sööturid,
jooturid, desod jms. Tellimisel tibud ja noorlinnud.
Täiendav info: 628 8888. Asume: Haapsalu mnt 21,
Keila. E-R 09:00-18:00, L 10:00-14:00

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
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
Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete seadustamine.
Tel 5306 1181. majapaberid@gmail.com
Fekaalivedu ja kogumiskaevude tühjendus! Helista
ja küsi pakkumist tel 53 468 430.
Arvutite remont, hooldus, Windows 7/8/10 taastamine, seadmete utiliseerimine. IT-alased konsultatsioonid.Varukoopiate loomine. Viirusetõrje. Printerite installeerimine. Kohaletuleku võimalus. Tel 5551
2500
Rendime prügikonteinereid suuruses 6 - 43 m3. Tel
56 479 407.
Korterite ja eramute remont, renorveerimine ja ehitus. Kontakt: 56623584, evehitus@gmail.com
MÜÜK/OST
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja
pelletit. Müüme ka väikseid koguseid. Info 55597572
Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis, tehnika). Tel 55678016
Ostan seisma jäänud sõidukeid. Ka avariilisi, riketega, 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
Müüa täitepinnast, sõelutud mulda ning hobusesõnnikut. Hind soodne. Tel 56 479 407
KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.

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

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
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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

Ostan autoromusid sobivad igas seisukorras. Telefon 53451955. Kuulutus ei aegu.
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
Arula Veod otsib seoses autopargi laienemisega oma
meeskonda C, CE kategooriaga autojuhte. Tel 56 40 109
PAKUME TÖÖD tootmisesse liinioperaatorile. Asukoht
Jälgimäe. Tööaeg E-R kolmes vahetuses. Tööle käimiseks vajalik isiklik transport. Katseaja tasu al. 11001300 €/bruto. 5666 4372 / cv@hragency.ee.

EESTI MAJANDUSE
ARENGU PERSPEKTIIVID
Saue Gümnaasiumi 4. korruse auditooriumis
3. märtsil 2020 algusega kell 16.00

MAJANDUSARENGU PIDURID JA VEDURID
Ülevaate annavad:
MKM-i majandusarengu osakonna juhataja Kaupo Reede ja
EVEA president Heiki Rits
Küsimused vastused vabas vestlusringis
Kohvilaud
Üritust korraldab Saue Ettevõtete Liit
Ürituse paremaks korraldamiseks oleks soovituslik eelregistreerimine kuni
27. veebruarini. Henn Vaher, 5770 5747 või henn.vaher@gmail.com
Osavõtutasu 5 eurot tasumine kohapeal sularahas

MUU

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

SAUEL ASUV
MASSIMÕÕTEVAHENDITE
TAATLEMISEGA TEGELEV
ETTEVÕTE OTSIB OMA
MEESKONDA UUSI
TÖÖTAJAID.

Iidne KUNDALINI JOOGA õpetus ootab Sind! Regulaarsed tunnid: E 18.30 Laagris, K 18.30 Sauel ja N 9.15
Nõmmel. Lisaks toimuvad eri kursused ja suvelaagrid.
Info: www.simran.ee, raili@simran.ee.
KOGU ELU TULEB SINUNI KERGUSE, RÕÕMU JA HIILGUSEGA! Tel.5041467; www.looduslikhellitus.ee

Vajalik vähemalt keskharidus
ja B kategooria juhiload.
Väljaõpe ettevõttes ja
täiendavatel koolitustel.
TÄPSEM INFO:
Tel. 65 96 169 või e-post
ou.kaalukoda @mail.ee

OÜ SINITIIVIK GRUPP

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

LAURI KREEK
MASSAAŽ
(PÄÄSKÜLAS)

56 959 081
www.laurimassaaz.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

*Autode remont,
keevitus ja värvimine
*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus
* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,
*Fekaali vedu
* Autoparkla
AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858, GSM 515 8242
e-post: raul@sagro.ee
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HEAD HINNAD VEEBRUAR/MÄRTS
Listerine suuvesi
coolmint 250ml

3.75

3.15

Regina Super Clean
majapidamispaber
1 suur rull

3.25

12.60/L

1.79

2.35

Ja lisaks palju teisi häid pakkumisi kauplustes kohapeal!

Saue
Tehnopark

Eesti taluvõi 150g
(Estover)

1.19

-33%
7.93/kg

Teriyaki grillribid
eelküpsetatud 900g
Rannarootsi

9.90

5.99

-39%

/kg

Saue kaubakeskus
Kpl. Turba
Kpl. Laitse
Kpl. Nissi
Pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub*

Heeringafilee kergsoola
220g Vici

1.65

1.09

-34%
4.95/kg

www.keilaty.ee

Eesti Pagar
Britta kook 900g

7.99

5.90

-26%
6.56/kg

Haapsalu mnt 57b, Keila

Uus stock-office saue tehnopargis!
üüripinnad suurusega 620 kuni 1400 m2

KEILA HALDUS OÜ PAKUB KORTERIÜHISTUTELE
• HALDUS- JA HOOLDUSTEENUST
• ÖÖPÄEVARINGSET
AVARIITEENUST (TEL 56 21 4444)
• SISE- JA VÄLISKORISTUST
• MURUNIITMIST
• RAAMATUPIDAMISTEENUST

sauetehnopark.ee

Info 53 442 444 või info@keilahaldus.ee
www.keilahaldus.ee

672 0357

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

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

Sami Masinakeskus võtab tööle

MÜÜGIESINDAJA

TÖÖ KIRJELDUS:

•
•
•
•
•
•

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

TÖÖKS ON VAJALIK TEHNIKAALANE
MÜÜGITÖÖ KOGEMUS

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

Masinaehitus ettevõte
Sami AS võtab tööle:

• Keevitaja
• 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

