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Saue vald
muutuste tuules
Hea lugeja, tänane leht saabub su
lauale sootuks teistsugustes oludes kui
eelmine. Kuigi akna taga paistab hetkel
päike, on meie elukorraldus kahe
nädalaga pöördunud üsna pea peale ja
iga päev toob uusi uudiseid.

ANDRES LAISK
Vallavanem

P

eas kummitab lapsepõlvest meelde jäänud
liisusalm „Inglismaa
oli lukku pandud, luku võti
katki murtud…“. Ainult et
lukus on pool maailma ja
milline sepp selle luku lõpuks korda oskab teha, pole
hetkel teada.
Pöördungi seetõttu seekordses lehes teie poole, et
anda ülevaade kohapeal kujunenud olukorrast ja samas
kutsuda üles rahulikule ja
kaalutletud tegevusele, mis
võtaks tõsiselt kõiki hoiatusi ja soovitusi, kuid ometi ei
võtaks samas igapäevaelult
kevadist lusti. Valla juhtimisel mõtleme teile ja sellele,
kuidas igapäevaselt parimal
viisil olukordi lahendada.
Eriolukord Saue vallas
Saue vald ei ole mingi erand,
samas ei ole tänases teadmises meie vallas ka mingit
keskmisest hullemat olukorda.
Koroonaviirus Covid 19
on kirjutamise hetkel (17.03
– toim) diagnoositud ühel
valla hallatava asutusega
otseselt seotud isikul. On ol-

nud täiendavalt mõned nakkuskahtlused, aga need ei
ole kinnitust leidnud.
Palju on vallas kokku nakatunuid, ei ole teada. Need
andmed ei ole avalikud,
kuna oleks ebatäpsed.
Harjumaal on nakatunuid
registreeritud 100 ringis, aga
loomulikult on neid tegelikkuses oluliselt rohkem.
Saue vallavalitsus on kujunenud olukorras täies valmisolekus ja tegeleb muutuva maailma nõudmistele
reageerimisega igapäevaselt.
Esimesed koolid suleti
juba 13. märtsil. Valla kriisikomisjon suhtleb jooksvalt
elektrooniliste kanalite kaudu, seda nii turvalisuse kui
operatiivsuse huvides.
Ühelt poolt tuleb meil
tagada valitsusest tulevate
eriolukorra korralduste täitmine, teisalt peame tagama
ka oma inimeste maksimaalse ohutuse ja loomulikult
info kättesaadavuse.
Terviseamet loetleb küll
igapäevaselt diagnoositud
nakatunuid ja seda numbrit
paljud hoolega jälgivad, aga
tegelikkuses ei ole see kuigi määrav. Tuleb arvestada,
et nakkusekandjaid on meie
seas kümnete või sadades
kordades rohkem.
Mida vald saab teha ja on
teinud?
Arusaadavalt on kaasnenud muudatused igapäevases töökorralduses ka Saue
vallas. Kõiki neid ei hakka
siinkohal üle kordama, soovitan kindlasti jälgida valla
veebilehte ja lehekülge Facebookis.

Nagu mujal Eestis on
meie vallas suletud suurem
osa avalikke teenuseid osutavaid asutusi, hetkel jätkub
töö lasteaedades. Seda seetõttu, et lasteaiateenus on
kujunenud olukorras võrreldav otseselt elutähtsate
teenustega, nagu haigla- või
päästeteenus, ja peab olema
kättesaadav neile, kellel on
vaja vältimatult tööl käia.
Kuna viirus on teadaolevalt ohtlikum eakatele inimestele, tuleb ennetada ka
seda, et lapsi viiakse vanavanemate juurde.
Soovitame küll lapsed
võimalusel koju jätta, aga
seda elanike tervise huvidest lähtuvalt, et minimiseerida suhtluskontakte, mitte
eesmärgiga lasteaedu sulgeda. Kui ei tule teistsugust
korraldust, tagame kõigile
soovijatele
lasteaiateenuse kodulähedase lasteaia
valverühmas, mille maksimaalseks suuruseks on kehtestatud hetkel kuus last.
Teiseks on oluline tagada
sotsiaalteenuste kättesaadavus ja toimimine. Selles
valdkonnas pole hetkel toimunud teenuse nõudluse
suurt kasvu, küll on väga
tähtis järgida kõiki ohutusnõudeid, sest teenindame
valdavalt riskigruppi.
Loomulikult tuleb kõige
selle juures tagada ka kogu
tegevuse jätkuv toimimine
vallas. Jätkata investeeringute elluviimist, korraldada
muid tegevusi, mis otseselt
riskivaldkondadega ei haaku.
Vallavalitsuse töötajad
töötavad neil päevil peamiselt kaugtöövormis, aga on
telefoni ja e-kirja teel kõigile kättesaadavad. Vastastikuse turvalisuse huvides
toimuvad füüsilised vastuvõtud ainult eelkokkulepete
korras ja hädavajadusel.
Mida sina saad teha?
Pole siin väga anda muid
soovitusi, kui et püsige informeeritud ja mõelge sa-

mas ka julgelt oma peaga.
Universaalset lahendust
siin pakkuda ei ole. Selge on
see, et olukord kestab mõnda aega ärevana ja veel paar
kuud vähemalt tuleb meil
kohaneda muutunud elukorraldusega.
Ja kuigi ei julge sellele
kriisile ennustada algusega
võrreldavalt järsku ja kiiret
lõppu, usun, et mõnegi asjaga saab harjuda.
Kõige olulisem on hetkel
jälgida igapäevast hügieeni
ja arvestada teistega. Mööndusi ja kompromisse harjumuspärasega tuleb meil teha
kõigil. Ainult omavalitsuse
otsa asetleidvates, kohapealse elukorralduse muutustes
siin vaadata ei saa.
Mõtelgem sellest kui võimalusest. Õppige uusi asju
või tuletage meelde vanu:

Majanduslikud mõjud
Haiguse otsesest mõjust
oluliselt tugevamaks ja
pikaajalisemaks
kujuneb
ilmsel selle majanduslik ja
psühholoogiline mõju.
Paljusid võib see puudutada ajutise või pikemaajalisema töökoha kaotuse,
sissetulekute vähenemise
kaudu, sissetulekute kahanemise kaudu. Laenud ja liisingud aga tahavad maksta
ja harjumuslikust elukorraldusest on raske loobuda.
Paljudel juhtudel siiski tuleb.
Väga suur mõju saab
olema sellel kindlasti ka
omavalitsuse tulubaasile.
Seetõttu tuleb ilmselt olla
valmis, et mõnedki
kavandatud investeeringud jäävad ära või
lükkuvad edasi.

„Eraldi rõhutaks noortele,
et see ei ole mingi
naljaasi, mis toimub,
uskuge. Sestap võtke
tõsiselt soovitust
vältida füüsilist
kontakti.“
kodus kokkamine, lugemine, puutöö nokitsemine või
looduses pildistamine.
Eraldi rõhutaks noortele,
et see ei ole mingi naljaasi,
mis toimub, uskuge. Sestap
võtke tõsiselt soovitust vältida füüsilist kontakti. Väljas
viibimine on hea, aga kampadesse kogunemine, kus
telefonid käivad käest kätte
või teeb seda limonaadipudel, ei ole.
Vahekaugus suhtlemisel
ka vabas looduses peaks
olema vähemalt kaks meetrit ja siseruumidesse ei maksa üldse koguneda.
Tüütu, aga üle elatav. Ja
taas – otsige loomingulisi
alternatiive, need on olemas.

Kindl a s t i
puudub
isegi Saue
vallal, seni
üsna heal
järjel oleval
omavalitsusel, võimekus võtta pike m a ajal iselt
enda kanda kõik
kaasnevad ühiskondlikud kulud.
Samas on tõenäoline, et
senisest oluliselt suuremat
tähelepanu vajab sotsiaalselt vähekindlustatud elanikkonna osa. Oleme teie
jaoks olemas, aga eeldame
ka solidaarset vastutust ja

arusaamist, et muutunud
maailmas peame muutuma
kõik ja need mõjud on kindlasti pikaajalisemad, kui
selle talve lumi.
Muutumatuna peaks püsima usk, et igal asjal on
algus ja lõpp. Koos toimetades ja üksteisele toeks olles
tuleme toime. Oleme vastutustundlikud ja sõbralikud.
Vaatame silma ja ütleme
tere isegi siis, kui kätelda ei
ole sobilik. Hoiame omasid.
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Perearstikeskuste
töökorraldus
alates 16. märtsist
Haigestunud või hoolduslehte vajavad töötavad
inimesed saavad 16. märtsist selle patsiendiportaalis digilugu.ee ise avada.
Haigus- või hoolduslehe saamiseks võib endiselt helistada oma perearstikeskusesse, kuid
perearstide järsu töökoormuse tõusu tõttu võib
kontakti saamine olla raskendatud.
LAAGRI PEREARSTIKESKUS
• Eelnevalt registreerimiseta on patsientidel
Laagri perearstikeskusesse sisenemine keelatud. Aja kokku leppimiseks helistage perearstikeskuse numbril 654 0230.
• Edasi on lükatud kõik kiiret sekkumist mittevajavad visiidid ja miinimumi viidud töö profülaktiliste haigetega.
• Koroonakahtlusel analüüse perearstikeskuses
ei võeta, kokkupuute kahtluse korral koroonahaigega keskusesse mitte tulla, vaid helistada.
Perearstid ja –õed juhendavad telefoni teel
edasise käitumise osas.
• Tervete alla aasta vanade beebide profülaktilised vastuvõtud toimuvad tavapäraselt, aga
suuremate laste ja täiskasvanute profülaktilised vastuvõtud ja analüüsid on lükatud edasi.
• Hetkel on karantiinis kodus dr Smirnova, dr
Kullama ning dr Keevallik.
• Uus info www.laagriperearst.ee.
SAUE PEREARSTIKESKUS
• Peatatud on plaanilised vastuvõtud ja ennetustegevus. Tervete imikute vastuvõtt jätkub,
sellega seoses ei toimu kolmapäeviti vereandmist ega täiskasvanute vastuvõttu.
• Perearstikeskusesse vastuvõtule kutsutakse
vaid inimesed, kelle puhul on kahtlus, et tal on
meditsiinilist sekkumist vajav seisund.
• Kella 10-12 ja 14-16 toimub ägedate haigete
vastuvõtt kokkuleppel perearstiga või pereõega
(ainult need haiged, kes ei ole riskipiirkonnast
tulnud ja kellel pole olnud kokkupuudet koroonahaigega).
• Perearstikeskusesse palume inimestel pöörduda telefonidel 670 9646 või 670 9574 ja ainult
tervisemuredega. Vajadusel helistab arst tagasi.
• Perearstikeskusse tohib kohale tulla ainult
eelneval kokkuleppel ja õigeks ajaks.
• Uus info www.saueperearst.ee
RIISIPERE, TURBA JA HAIBA MEDICUM
Vastuvõtud on peatatud. Perearstid on patsientide jaoks olemas telefoni, e-posti teel. Lisainfo
www.medicum.ee.
Riisipere 608 7102, ene.arro@medicum.ee
Turba 673 5503, medicum@medicum.ee
Haiba 608 3542 medicum@medicum.ee

TASUB TEADA
ERIOLUKORD EESTIS
www.valitsus.ee/et/eriolukord-eestis

KINNITATUD INFO KOROONAVIIRUSE
KOHTA
www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
PEREARSTI NÕUANDETELEFON 1220
www.haigekassa.ee/1220
RIIKLIK KRIISITELEFON 1247
Häirekeskuse infotelefon 1247 jagab informatsiooni koroonaviiruse ja selle levikuga
seotud küsimustes, telefon töötab ööpäevaringselt ja on helistajatele tasuta. Sellelt
numbrilt ei saa meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni.
KOROONAVIIRUS JA TÖÖELU
Tööinspektsioon kogus COVID-19 viiruse
levikuga seotud küsimused ja vastused
kokku tööelu portaali. Info täieneb pidevalt uute küsimuste laekumisel. Lehel on
ka soovitused tööandjatele ja töövõtjatele.
www.tooelu.ee/et/uudised/2552/kogu-info-siit-koroonaviirus-ja-tooelu
KULTUURIST SAAB OSA KA KODUSEINTE
VAHEL
Eriolukord mõjutab meie kultuurielu tohutult. Kultuuriministeerium on kogunud ja
kogub ka edasi enda kodulehele võimalusi,
kuidas saab koduseinte vahel osa kultuuris
pakutavast. www.kul.ee/et/kultuurkodus

Eriolukord riigis
Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil välja eriolukorra COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse pandeemilise leviku tõttu maailmas ja sellest tingitud massilise nakatumise
ohuga Eestis. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.
MIDA ERIOLUKORD
PUUDUTAB?
Avalikud kogunemised
• Keelatud on kõik avalikud
kogunemised,
kinoseansid, ööklubid,
etendused, kontserdid,
konverentsid, liikumis- ja
spordiüritused, muuseumide ja näituste külastamine.
Õppetöö haridusasutustes
• 16. märtsist on tavapärane õppetöö õppeasutustes peatatud ning üle
viidud kaugõppele.
• Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadusja arendustegevus.
• Erivajadustega õppurite haridusasutuste õppetööd käsitletakse eraldi.
• Lasteaedade ja lastehoiu lahtioleku ja töökorralduse otsustab kohalik
omavalitsus või muu las-

teaia pidaja.
• 16. märtsist on huvihariduse andmine, noortekeskuste ja –laagrite tegevus peatatud.
Selline hariduselu korraldus kehtib kuni olukorra
muutumiseni. Meetmete
vajalikkust hinnatakse
iga kahe nädala järel.
Piir ja rahvusvaheline
reisilaevaliiklus
• Piiriületuspunktides,
lennujaamades ja sadamates on kehtestatud sanitaarkontroll,
• Kruiisipiletite müük
liinil
Tallinn-Stockholm-Tallinn on peatatud.
• Ajutiselt on taastatud
piirikontroll kogu riigipiiri ulatuses, riiki sisenemist on ajutiselt piiratud.
• Inimestele, kellel on lubatud Eesti riiki sisene-

da, kehtib 14-päevane liikumisvabaduse piirang,
st ta on kodus karantiinis.
Li i kum ispi i rang uga
territooriumid
• Hiiumaa, Saaremaa,
Muhumaa, Vormsi, Kihnu ja Ruhnu saartel kehtivad liikumispiirangud.
• Saartele on lubatud reisida üksnes seal alaliselt
elavatel inimestel. Teised
inimesed piirkonda minna ei tohi. Samamoodi ei
või saarte elanikud saartelt liikumispiirangu ajal
lahkuda.
• Piirang ei kohandu kaubaveole ja elutähtsate teenuste osutamisele.
Vaba aja veetmine
• Suletud on spordisaalid,
spordiklubid, jõusaalid,
spaad, ujulad, basseinid,
veekeskused,
ujulad,
päevakeskused ja laste

mängutoad.
• Jõusaalid, ujulad, saunad ja spaad on suletud
ka hotellides ja kõikides
teistes majutusasutustes
• Piirang ei kohaldu asutustele, kus osutatakse
sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid ning supiköögiteenust. Samuti ei kohaldu piirang asutustele, kus
pakutakse toiduabi, hoolekandeteenuseid, puu-

dega lastele ja täiskasvanutele mõeldud teenuseid
ning ravi- ja rehabilitatsiooniteenuseid.
Muu elukorraldus
• Raamatukogud jäävad
avatuks vaid piiratud ulatuses.
• Sotsiaalhoolekandeasutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes kehtib
külastuskeeld.

Muudatused Saue Vallavalitsuse
ja hallatavate asutuste töökorralduses alates 16. märtsist
SAUE
VALLAVALITSUS
Vallamaja Saue linnas
ning
halduskeskused
Laagris, Riisiperes ja
Haibas on ajutiselt vastuvõtuks suletud, töötajad kaugtööl. Vastastikuse
turvalisuse
huvides toimuvad füüsilised vastuvõtud ainult
eelkokkulepete korras ja
hädavajadusel.
Avaldusi saab esitada
digiallkirjastatult e-posti
aadressil info@sauevald.
ee ja jätta paberkandjal
vallavalitsuse või halduskeskuse postkasti. Kui
teil ei ole võimalik kasutada avalduse blanketti,
võib avalduse esitada vabas vormis.
Vallamaja ja halduskeskuste infotelefonid
• Saue Vallavalitsus 679
0180
• Laagri halduskeskus
654 1130
• Riisipere halduskeskus
608 7231
• Haiba halduskeskus
679 3014
ELUKOHA- JA PEREKONNATOIMINGUD
Kui soovite registreerida
lapse sündi, leppige aeg
kokku rahvastikuregist-

ripidaja Anneli Ritsinguga telefonil 529 2820 või
e-posti aadressil anneli.
ritsing@sauevald.ee.
Elukoha registreerimised ja teated on soovitatav esitada e-elukohateatena
www.
rahvastikuregister.ee,
saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil
anneli.ritsing@
sauevald.ee või postitada
täidetud ja allkirjastatud
avaldus paberkandjal kas
vallamaja või halduskeskuste postkasti.
KOOLID,
HUVIKOOLID,
NOORTEKESKUSED,
SPORDIKESKUSED
16. märtsist on suletud
kõik Saue valla koolid,
muusikakool, huvikoolid,
noortekeskused,
kultuurikeskused
ja
spordikeskused.
Kõik
huviringid ja treeningud
jäävad ära. Koolid jätkavad õppetööd distantsõppel.
LASTEAIAD
Lasteaiad jätkavad tööd.
Nakkuskahtluse korral
otsustab
vallavalitsus
koos direktoriga, kas
lasteaed või rühm sulgeda või kuidas edasi. Kui

langeb
sulgemisotsus,
siis nendele lastele kahe
nädala jooksul kohta
asendusrühmas ei pakuta
– peab olema karantiinis.
Kuigi lapsed viibivad
vaid oma rühmades, ujumis- ja võimlemistunde
ei toimu ning õuealal on
piiratud rühmade kokkupuutumine, peaks jätma
oma lapsed siiski koju,
kellel vähegi võimalik.
Kõik reisilt tulnud lapsed
või lapsed, kelle pereliikmed on tulnud reisilt,
tuleb jätta kindlasti kaheks nädalaks koju, samuti need, kelle puhul on
kahtlus, et nad on kokku
puutunud koroonaviirusesse haigestunuga. Õpetajatel on õigus põhjendatud juhul last lasteaeda
mitte lubada.
Alatäitunud rühmade
sulgemine ja kohatasu
Vallavalitsus
otsustas
sulgeda valla munitsipaallasteaedade alatäitunud rühmad perioodil 1.
30. aprill 2020 ja vabastada lasteaiatasu tasumisest lapsevanemad, kes
hiljemalt 31. märtsiks
2020 on teatanud lasteaia direktorile, kui nad
ei soovi kasutada lapsehoiuteenust Saue valla

munitsipaallasteaedades
aprillis 2020. Märtsikuu
teenuse eest arveldatakse
väljastatud arvete alusel.
Sarnaselt
munitsipaallasteaedadega teeb
vallavalitsus Saue Vallavolikogule ettepaneku
võimaldada ka eralasteaedades ja –hoidudes,
kellega on vallal leping
ning kus 1,5-3-aastane
laps juba kohta kasutab,
vabastada vanemad kohatasust aprillis, kui vanemad annavad 31. märtsiks vallale teada, et laps
aprillis kohta ei kasuta.
Seda ettepanekut arutab
vallavolikogu 26. märtsi
istungil.
KULTUURI- JA
SPORDIÜRITUSED
Kõik kultuuri- ja spordiüritused Saue vallas
jäävad vabariigi valitsuse otsusega ära kuni 1.
maini. Samuti jumalateenistused.
RAAMATUKOGUD
Saue valla raamatukogud
jäävad esialgu suletuks
kuni 31.märtsini 2020.
SAUE
PÄEVAKESKUS
Saue Päevakeskus on
suletud - üritusi ja rin-

ge ei toimu -, kuid etteteatamisel on võimalik
pesta pesu ja käia duši
all. Duši all käik ja pesu
pesemine on vaja kindlasti eelnevalt registreerida telefonil 5615 7828
(Tiina). Koduhooldus ja
sotsiaaltransport toimib
edasi, tugisikud teevad
tööd telefoni ja e-posti
teel.
MUUDATUSED
ÜHISTRANSPORDIS
Eriolukorrast tulenevalt
on alates 16. märtsist
peatatud teenuse osutamine Saue valla osadel
siseliinidel.
• 16. märtsist lõpetasid
töö liinid Ä1-Ä4, S1-S7,
SK1-SK4, S11, SN2, SN3
ja SN5.
• 16. märtsist jätkavad
tööd Laagri siseliin L1,
SN1 ja SN4, S8-S10 ja
112.
LISAINFO
Olukorda
hinnatakse
vastavalt vajadusele. Igal
reedel annab vallavalitsus infot, kuidas Saue
valla asutuste töö järgmisel nädalal on korraldatud.
Jälgi infot www.sauevald.ee, www.facebook.
com/Sauevald.

Terviseameti Volikogu kehtestas
soovitused
veebruarilõpu
eakatele
istungil muudatused
ÄRA VÕTA LAPSELAPSI ENDA JUURDE HOIDA
Teadaolevalt ei ole koroonaviirus lastele väga ohtlik, küll võivad
lapsed olla viiruse edasikandjad. Haigestumise vältimiseks ära
kutsu praegu külla või võta hoida lapselapsi või teiste lähedaste
lapsi.
KASUTA LÄHEDASTEGA SUHTLEMISEKS TELEFONI VÕI INTERNETTI
Suhtle oma lähedastega igapäevaselt, kuid soovitatavalt telefoni,
e-kirja, kiirsõnumite või sotsiaalvõrgustike teel ja väldi võimalusel füüsilist kontakti.
VÄLDI KAUPLUSE JA APTEEGI KÜLASTAMIST
Võimalusel ära käi ise poes ja apteegis, selle asemel palu seal
käia lähedastel või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajal. Koosta poe- ja apteeginimekirjad (piisava varuga), lase abistajatel
kõik asjad ühe korraga tuua ja üle ukse anda. Kui tarvitad igapäevaselt retseptiravimeid, palun jälgi, et sul oleks vähemalt ühe
kuu varu olemas. Digiretsepte saab välja osta ka teine inimene.
Apteegis retseptiravimeid ostes on vaja selle inimese ID-kaarti,
kes ostab, ja selle inimese isikukoodi, kelle nimele ravimid on välja kirjutatud ehk kelle jaoks ostetakse.
VAJADUSEL PALU ABI KOHALIKULT OMAVALITSUSELT
Kui vajad abi toidu, ravimite ja muu vajaliku kättesaamisel, tasub
võtta ühendust naabrite ja kogukonnaga ja uurida, kas neil on
võimalik toidu või ravimite toomisega aidata.
Kui ümbruskonnas pole kedagi, kes saaks abistada, võta ühendust elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalosakonnaga,
kes vajadusel aitab.
MUU OLULINE INFO
Paljud vanemad inimesed käivad ka tööl. Kui kaugtöö tegemine
pole võimalik, on oluline järgida hügieeninõudeid ja lihtsaid ettevaatusabinõusid.
• Võimalusel väldi ühistransporti ja sõida autoga või mine tööle
jala.
• Võimalusel hoia inimestega kahemeetrist vahet.
• Pese hoolsalt käsi pärast teiste inimeste läheduses olemist, pärast õuest tulemist, pärast tualeti kasutamist, enne sööki, pärast
liftiga sõitmist jne.
• Väldi kätlemist, kallistamist ja kehalist kontakti teiste inimestega.
Haigustunnuste ilmnemisel jää koju ja palu vajadusel töövõimetuslehte.

Saue valla
sotsiaalabispetsialistid
Marelle Erlenheim, sotsiaalosakonna juhataja, telefon 5192
3338, e-post marelle.erlenheim@sauevald.ee
Maret Maripu, sotsiaaltööspetsialist, tööpiirkond Saue linn,
Aila, Jõgisoo, Valingu, Vanamõisa, Koppelmaa, Maidla, Pällu,
Pärinurme, Tagametsa, Tuula ja Ääsmäe küla, telefon 5855
6836, e-post maret.maripu@sauevald.ee

Laine Elmik, sotsiaaltööspetsialist, tööpiirkond Laagri
alevik, Hüüru, Kiia, Püha, Vatsla, Alliku ja Koidu küla, telefon 513 7154, e-post laine.elmik@sauevald.ee

Merike Lepik, sotsiaaltööspetsialist, tööpiirkond Haiba,
Kernu, Kirikla, Kohatu, Kustja, Metsanurga, Mõnuste, Allika,
Hingu, Kaasiku, Kibuna, Laitse, Pohla, Ruila, Vansi, Kabila
ja Muusika küla, telefon 5551 2460, e-post merike.lepik@
sauevald.ee
Sille Simson, sotsiaaltööspetsialist, tööpiirkond Riisipere
ja Turba alevik ning Munalaskme, Aude, Jaanika, Madila,
Mustu, Nurme, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Siimika, Tabara ja Viruküla küla,
telefon 557 1614, e-post sille.simson@sauevald.ee

Sirli Sõstar-Peerna, eakate ja puuetega täisealiste spetsialist, töövaldkond hooldaja ja hooldajatoetuste määramine,
koduteenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine,
eeskoste seadmine, valla eestkostel olevate isikute suhtes
eestkostja ülesannete täitmine. Telefon 5346 2560, e-post
sirli.sostar@sauevald.ee.
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Püüa kodus olles nii palju kui võimalik säilitada oma tavapärane
rutiin, järgides üldtervisliku eluviisi põhimõtteid. Kui võimalik,
viibi iga päev värskes õhus.
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haridusvaldkonna toetustes

Millised muudatused
haridusvaldkonna toetustes kehtestas
Saue Vallavolikogu veebruarikuu
istungil, tutvustab abivallavanem
Andres Kaarmann.
ANDRES KAARMANN
Abivallavanem

K

innitati loodus-täppisteaduste (LTT)
ja tehnoloogia huvihariduse ning huvitegevuse toetuse eraldamise
tingimused
Nagu eelnevatel aastatel,
eraldas riik ka 2020. aastal
vallale täiendavat toetust
huvihariduse ja –tegevuse
kättesaadavuse parandamiseks ning valikute suurendamiseks.
Selle raha jagamiseks
on vallavalitsus kinnitanud
huvihariduse toetuse kava.
Kavas on lisaks paljudele
teistele toetatavatele tegevustele eraldi summa (20
000 eurot) LTT ning tehnoloogiaalase huvihariduse
toetamiseks.
Saue vald peab jätkuvalt
vajalikuks LTT valdkonna
huvihariduse toetamist ja
arendamist, mis on viimastel aastatel õpilaste hulgas
aina populaarsemaks osutunud.
Nimetatud toetust saab
kasutada ringidele vahendite ostmiseks, töötasude
maksmiseks ja võistlustel
osalemise kulude katmiseks. Toetuse taotlemise ja
jagamise korra kehtestaski
Saue Vallavolikogu oma
veebruari istungil.
Eelmisel aastal said
sarnase korra alusel uute
ringide käivitamiseks ja
olemasolevate
tegevuse
laiendamiseks toetust OÜ
Laagri Haridus- ja Spordikeskus, OÜ Metsaretked,
Ääsmäe Kultuuri- ja Spordi
Sihtasutus ja Ääsmäe Põhikool, Saue Noortekeskus
ning Turba Kool, kokku
summas 16 000 eurot.
Vald toetab huvihariduse
kavast jätkuvalt erivajaduste laste huvitegevust
Sarnaselt LTT valdkonna
huvihariduse toetamisele on
vald näinud ette täiendavad
vahendid ka erivajadustega
laste huvitegevuse toetamiseks. Huvihariduse kavas
on käesolevaks aastaks ette
nähtud 6000 eurot ja volikogu kehtestas viimasel istungil korra, kuidas toetust
taotleda.
Iga puudega lapse kohta
saab toetust taotleda kuni
200 eurot aastas. Kulud hü-

vitatakse lapsevanematele
taotluse ja kuludokumentide alusel ning taotlust võib
esitada kogu aasta vältel.
Volikogu tõstis erahuvihariduse toetuse erahuvikoolis või spordiklubis õppiva
lapse eest 16 eurolt 20 euroni
Saue vallas on lastele ja
noortele kehtestatud sihtotstarbeline huvihariduse
toetus, mida saavad taotleda
erahuvikoolid ja eraspordiklubid, mis tegutsevad mittetulundusühingu, sihtasutuse või muu eraõigusliku
juriidilise isikuna.
Seni on olnud toetuse
suurus 16 eurot kuus õpilase kohta, mille ulatuses saab
laps soodustust ühes valitud
huviringis osalemise eest.
Toetust makstakse erahuvikoolidele ja –spordiklubidele aastaringselt. Arvestades
üldist elukalliduse tõusu,
otsustas volikogu tõsta toetuse alates 1. septembrist 20
euroni.
Määruse teksti täiendati ka mitmete põhimõtete
osas, mis seni olid kirjas
valla ja teenusepakkuja vahel sõlmitud lepingus.
Selle eesmärk on 1. septembrist loobuda lepingutest
ning viia huvitegevusega
seotud asjaajamine (toetuste
taotlemine ja menetlemine
klubide ning ringide poolt)
maksimaalselt veebipõhiseks, kasutades Arno (Saue
valla haridusasutuste haldamise infosüsteem) ning
Spoku (valla taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteem) infosüsteeme.
Lepingute
kaotamine
ei puuduta lapsevanema
ja klubi vahelisi lepinguid
ning nendevahelisi suhteid
reguleerivad seni kehtinud
kokkulepped.
Volikogu tõstis eralasteaedade ja –hoidude toetuse
320 eurot 340 euroni
Saue vald maksab eralasteaiale või -hoiule toetust juhul, kui seal käib 1,5-3-aastane laps, kelle elukoht koos
vähemalt ühe lapsevanemaga on Eesti rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Saue
vallas.
Seni oli toetuse määr
kuni 320 eurot kuus, 1.
märtsist on toetuse suurus

kuni 340 eurot kuus. Kui
valla elanik on laps ja üks
vanem, on toetus pool summast.
Volikogu otsustas täiendada ka toetuse maksmise
tingimusi.
Seni oli õigust taotleda
eralasteaia toetust vaid nende laste eest, kelle elukoht
koos vähemalt lapse ühe
vanemaga oli Saue vallas 1.
jaanuari seisuga.
Nüüd on juhul, kui laps
hakkab esimest korda kasutama kohta eralasteaias
või –hoius, taotleda toetust
ka nendel vanematel, kes on
saanud valla elanikeks sama
aasta jooksul.
See võimaldab valla uutel
elanikel saada toetust juba
sel aastal, kui valda kolitakse. Järgmisel aastal rakendub soodustuse saamiseks
juba varasemalt kehtinud 1.
jaanuari valla elaniku staatuse nõue.
Lisaks sellele muutis
volikogu koolieelse eralasteasutuse lapsehoiuteenuse
korda, et loobuda valla ja
teenusepakkujate vaheliste kahepoolsete lepingute
sõlmimisest. Määrust on
täiendatud seni lepingutes
kirjas olnud punktidega,
mis reguleerisid lepingute
sõlmimist ning toetuse taotlemist ja maksmist. Taotluste menetlemine hakkab toimuma läbi Arno (Saue valla
haridusasutuste haldamise
infosüsteem). Vanemate ja
eralasteaia või –hoiu vahelised kokkulepped ja lepingud jäävad ikka kehtima
ning uus kord neid kuidagi
ei puuduta.
Volikogu tühistas osaliselt
munitsipaallasteaedades
vanemate kaetava kohatasu soodustused
Saue valla munitsipaallasteaedades on kohatasuks
määratud 20% miinimumpalgast ehk käesoleval aastal 116,80 eurot. Sama suur
on lapsevanema osalustasu

eralasteaedades ja -hoidudes. Munitsipaallasteaedades on volikogu kehtestanud
50, 75 või 100-protsendilise
soodustuse juhul, kui lapse
mõlema vanema või üksikvanema elukoht on registreeritud Saue vallas.
Valla arengukavas on
sätestatud põhimõte, et
1,5-3-aastaste laste hoid
oleks peamiselt korraldatud
koostöös eralasteaedade ja
–hoidudega ning vald sõimerühmasid ei loo.
Eralasteaiad ja –hoiud on
olnud aastaid vallale head
partnerid. Tänu tavapärasest väiksematele rühmadele ja personaalsemale ning
paindlikule hoiuteenusele
on ka lapsevanemate rahulolu teenusega olnud väga
kõrge.
Eralasteaedadele kohatasu soodustused ei laiene
ning sellest lähtuvalt tegi
õiguskantsler Saue vallale
ettepaneku lõpetada lapsevanemate ebavõrdne kohtlemine.
Volikogus
toimunud
arutelude käigus leiti, et
munitsipaallasteaedades on
sõimerühmades laste arv
oluliselt väiksem kui tavarühmades ning alla 3-aastased lapsed vajavad õpetajate suuremat tähelepanu ja
tuge, mistõttu on sõimerühmadele kulutatav ressurss
suurem tavarühmadest.
Tulenevalt
eeltoodust
otsustas volikogu kaotada
1,5-3-aastaste laste puhul
munitsipaallasteaedades kohatasu soodustused.
Küll nõustuti sellega,
et sõimeealiste laste puhul
saab
munitsipaallasteaedades tulevikus sarnaselt
eralasteaedadega kasutada
kohta ka osaajaga ning selle
eest saab tasuda proportsionaalselt..
Muudatused hakkavad
kehtima uutele lasteaeda
tulevatele lastele ning täna
lasteaias käivaid lapsi see
muudatus ei puuduta.
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Saue
Vallavolikogu
26. märtsi
istungi
päevakord
• Saue Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 48
„Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ muutmine

• Kernu Vallavolikogu 20.11.2014 määruse
nr 11 „Toetuste kord“ ja Nissi Vallavolikogu
20.03.2014 määruse nr 1 „Toetuste kord“ kehtetuks tunnistamine
• Saue Vallavolikogu 8. novembri 2017 otsuse
nr 91 „Saue Vallavolikogu alatiste komisjonide
koosseisude kinnitamine“ muutmine
• Saue Vallavolikogu 31. jaanuari 2019. a määruse nr 2 „Veskitammi Lasteaia põhimäärus“
muutmine

• Harju maakonna Saue valla ja Rapla maakonna Märjamaa valla vahelise piiri muutmine
• Arvamuse andmine Kalda III kruusakarjääri
mäeeraldise kaevandamisloa taotlusele

• 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
• Koolieelse eralasteasutuse ja –hoiu kohatasu
kompenseerimine eriolukorra ajaks

Saue valla
ametlikud teated
DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Saue Vallavalitsus kehtestas 04.03.2020. aasta korraldusega nr 248 Vatsla külas Rehaka
(72701:001:0230) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
muuta kinnistu maasihtotstarve äri-, tootmis- ja
transpordimaaks.
Kinnistu krunditakse kümneks äri- ja tootmismaa ning kaheks transpordimaa krundiks
ning määratakse ehitusõigus kahekümne kuni
3-korruselise - kõrgus maapinnast katuseharjani
kuni 14,0 m - äri- ja tootmishoone püstitamiseks
(täisehitusprotsent kuni 40%).
Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud
ja tehnovõrgud, esitatud servituutide vajadus
ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded.
Üks transpordimaa krunt on moodustatud
planeeringuala siseteeks ja teine Tammi tee
äärde, kuhu kavandatakse 3,0 m laiune asfaltbetoonkattega ja tänavavalgustusega kergliiklustee.
Rehaka kinnistu paikneb Vatsla külas, Saue ja
Harku valla piiril. Juurdepääs Rehaka kinnistule
on kavandatud Harku valla territooriumil asuvalt
Tammi teelt.
Planeeringuala ümbruskonda jäävad äri- ja
tootmismaad, mis on osaliselt hoonestatud.
Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub Rehaka kinnistu tiheasustusalas ning planeeritava
maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud äri- ja tootmismaa.
Planeeriva maa-ala suurus on ca 6,6 ha.
Detailplaneeringu materjaliga saab tutvuda
Saue valla veebilehel https://sauevald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud-2020.
Lähemat informatsiooni saab planeeringute
peaspetsialistilt Maili Metsaotsalt: telefon 654
1157, e-post maili.metsaots@sauevald.ee.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK MENETLUS
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Saue linnas Tule tn 39 (katastritunnus
72703:001:0449; 1964 m²; ärimaa 100%) kinnistul
laohoone ehitusprojekti koostamiseks.
Arvamused esitada hiljemalt 04.04.2020 Saue
Vallavalitsusse (Tule tn 7, 76505 Saue linn; info@
sauevald.ee).

Kaasiku, Kibuna, Laitse ja Vansi külade
aiandusühistute (ÜVK) ehitamisest
Aiandusühistute piirkonna varustamine tarbeveega ning heitvee ärajuhtimine on Saue valla
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) arengukavas ette nähtud nendesse piirkondadesse
rajatava ÜVK abil, milleks vallale kuuluv vee-ettevõte AS Kovek kavatseb taotleda SA-lt
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) projektitoetust.
EVA PUUSTA
Haiba halduskeskuse juhataja

V

allavalitsus viis
läbi elanike küsitluse, mille tulemused olid positiivsed
– enamus krundiomanikke soovib ÜVK-ga
liituda. Ka muud ettevalmistused on tehtud
ja projektitoetuse taotlus

valmis.
Riigi ettevalmistatud
määruse muutmise järel - arvatavalt juuliks
2020 - hakatakse toetust andma ka alla 2000
elanikuga piirkondade
reoveekogumisaladele.
Alles siis saab AS Kovek
esitada rahastustaotluse.
KIK-i projektitoetuse
positiivse otsuse korral

lahendatakse projektiga
Kaasiku, Kibuna, Laitse ja Vansi külade aiandusühistute
piirkonna
elanike pikaaegsed murekohad seoses joogivee
kättesaadavuse ja elanikele mugava kanalisatsiooniteenuse puudumise
ning keskkonnanõuetele
vastavusega.
Eelpoolnimetatud reoveekogu-

misalade ühisveevärgi ja
kanalisatsioonisüsteem
kavatsetakse välja ehitada 2-3 aasta jooksul alates 2023. aastast. Täpsem
ajakava selgub pärast
projekti rahastamisotsuse saamist.
ÜVK projektist jäävad välja hajaasustuse
aiandusühistud: Kabila
külas Aasa AÜ, Ruila

külas Ruila SÜ, Pohla
külas Tuuliku AÜ, Kaasiku külas Ulme AÜ ja
Vansi külas Tulukese
AÜ.
Nendes ühistutes ei
ole majanduslikult tasuv ÜVK-d välja ehitada ning reovee kogumiseks jäävad kasutusele
paakautodega tühjendatavad kogumismahutid.

О строительстве КВК для садоводческих
товариществ в деревнях Каазику, Кибуна,
Лайтсе и Ванси
Снабжение садоводческих кооперативных территорий бытовой водой и отводом
сточных вод предусмотрено планом развития коммунального водоснабжения и
канализации (КВК) волости Сауэ с помощью прокладываемого в этих районах КВК,
для чего принадлежащее волости предприятие водоснабжения AS Kovek намеревается
ходатайствовать в Центре экологических инвестиций (KIK) о субсидировании
проекта.
ЭВА ПУУСТА
руководитель Хайбаского
административного центра

В

олостная управа
провела опрос
населения, результаты
которого
были положительными – большинство собственников земельных
участков желают присоединиться к КВК.
Прочие приготовления
также были сделаны, и
ходатайство о выделе-

нии проектной субсидий было составлено.
После
внесения
поправок в подготовленное государством
постановление – предположительно, в июле
2020 года – начнется
также выделение субсидии на территории
сбора сточных вод
районов с населением
менее 2000 жителей.
Лишь тогда предприятие AS Kovek сможет
подать заявку на фи-

нансирование.
В случае положительного решения по
проектной субсидии на
КВК с помощью проекта будут решены давние проблемы жителей
района садоводческих
товариществ в деревнях Каазику, Кибуна,
Лайтсе и Ванси в отношении доступности
питьевой воды и отсутствия удобной канализации и соблюдения
экологических норм.

Систему водоснабжения и канализации для
вышеупомянутых зон
сбора сточных вод планируется построить в
течение 2-3 лет с 2023
года. Более подробный
график выяснится после получения решения о финансировании
проекта.
Проект КВК не охватывает садоводческие
товарищества с низкой
плотностью
заселения: в деревне Кабила

– Aasa AÜ, в деревне
Руйла – Ruila SÜ, в деревне Похла – Tuuliku
AÜ, в деревне Каазику
– Ulme AÜ, и в деревне
Ванси – Tulukese AÜ.
В этих товариществах
экономически
нерентабельно строить
КВК, там будут и дальше использоваться накопительные резервуары, опорожняемые с
помощью ассенизационных машин.

Saue valla üldplaneeringu eelnõu
avalikustamine
Saue Vallavalitsus teatab koostatava Saue valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande eelnõu avalikust väljapanekust.
KALLE PUNGAS
Abivallavanem

A

valik väljapanek
toimub ajavahemikul 9. aprillist kuni 8. maini 2020.
Üldplaneeringu kaardi,
seletuskirja ja KSH aruande eelnõu materjal on
kättesaadav valla veebilehel sauevald.ee/koostatav-uldplaneering.
Lisainfot jagab abivallavanem Kalle Pungas, telefon 506 6974,

e-post
kalle.pungas@
sauevald.ee. Materjaliga
on võimalik tutvuda ka
tööaegadel vallamajas
Saue linnas (Tule tn 7)
ning
halduskeskustes
Laagris (Veskitammi tn
4), Riisiperes (Metsa tn
7) ja Haibas (Riisipere
tee 8).
Eriolukorrast tulenevate võimalike piirangute tõttu palume külastus
eelnevalt kokku leppida
e-posti teel info@sauevald.ee või telefonitsi:

Saue 679 0180, Laagri
654 1130, Riisipere 608
7231, Haiba 679 3014.
Planeeritavaks alaks
on kogu Saue valla haldusterritoorium suurusega ca 630 km² ning
planeeringuala piiriks
on Saue valla halduspiir.
Üldplaneeringus on
ühtlustatud
ühinenud
omavalitsuste Saue valla, Saue linna, Nissi
valla ja Kernu valla üldplaneeringute maakasutus- ja ehitustingimused.

Täpsustatud on tiheasustusega alade piire,
sh on ühiseks tiheasustusega alaks ühendatud
Laagri alevik ja Saue
linn. Laagri aleviku ja
Saue linna keskustes on
kasutusele võetud uus
juhtotstarve
keskuse
maa.
Üldplaneeringu elluviimisega eeldatavalt ei
kaasne olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid.
Avaliku

väljapaneku

tulemuste
avalikud
arutelud
• 26. mail 2020 Riisiperes Nissi tee 33
• 27. mail 2020 Haibas
Riisipere tee 8
• 2. juunil 2020 Saue linnas Tule tn 7
• 3. juunil 2020 Laagris
Veskitammi tn 4
Kõik arutelud algavad
kell 17.30.
Kui eriolukord ei luba
koosolekuid läbi viia,
avaldatakse selle kohta
eraldi teavitus.

Foto: Anu Kaljumäe

Naisansambel
Cantus loeb enda
sünnipäevaks 16.
aprilli 2000, kui
nad esimest korda
esinesid Nissi valla
simmanil.

Austraalia maastikupõlengud on tänaseks
tagasihoidlike arvestuste järgi nõudnud juba
enam kui miljardi looma elu ja hävitanud ulatuslikult elupaiku.

A

Pilt Lehetu külapäevast, mis toimus Saida sovhoosi stiilis. Ansambel Cantus kehastus ansambliks Leelo ja
pildil on naised Saida sovhoosi viimase direktori Heiki Pajuriga.

aastaga on kirja saanud viis
suurt kontsertlavastust: Ingrid Bärenklau juubelikontsert
(2003), ansambli sünnipäeva
kontserdid (2005, 2010 ja
2015), EV100 (2018).
Lisaks ligikaudu 150 väiksemat
kontserti-esinemist
hooldekodudes,
kirikutes,
kultuurimajades, jaanituledel, Tallinna vanglas ja mujal.
Lauldud on ka Lätis, Soomes ja Stockholmi Eesti majas, neljal korral on osaletud
Saaremaa kihelkonna talvelaulupeol.
Cantus on muusikalist elamust pakkunud ka näidendites: 2001 „Tuhalabida valitsus“ (Turba kultuurimaja
näitering sai Harjumaa teatripäeval laureaaditiitli), 2003
Ingrid Bärenklau luulekava

„Eluring“, 2012 „Pila-Peetri
testament“.
Ka filmivõtetel osalemine ei ole ansamblile võõras.
2015 novembris mängiti kaasa Soome-Eesti filmis „Baltimere kangelased“.
Neljal korral on Cantuse
naised lasknud ilusaid lauluhääli kõlada vokaalansamblite festivalil Veskitammi Lauluratas ja 2009. aastal võideti
internetipreemia.
Endine Nissi valdki märkas ansambli aktiivset tegevust. 2006 ja 2007 oli Cantus
Nissi valla aastapreemia nominent kultuurivaldkonnas.
Cantuse head koostööpartnerid on Lehetu külaselts
ja Saidafarm OÜ. Suuremad
väljakutsed on olnud Saidafarmi väliskülalistele esinemine.

Ansambel pole unustanud
omi peresidki – alates 2003.
aastast toimub suvine lauluja perepäev. 2007 loodi Cantuse Fännklubi, kelle eesotsas on juba kolmas president.
Fännklubis on 37 liiget ja
nende peamine ülesanne on
käia ansambli kontsertidel ja
kõige kõvemini plaksutada.
Läbi 20 aasta on ansamblis laulnud: Mall, Lilia, Aino,
Ingrid, Lehte, Merike, Evi,
Signe, Malle, Elen, Heli, Viivika, Iiris, Raidi ja pillimees
Hans. Muusikalist koostööd
on teinud: Tõnu Kangron,
Maie Miilberg, Jaan Vaidla,
Ursula Jakobson, Imbi Kolk,
Veikko Lehto, Tõnu Sal-Saller, Robert Jürjendal, Dagmar Oja. Aitäh, et olete osalusega rikastanud ansambli
tegevust.

Mitmed liigid on lükatud väljasuremise äärele, nende hulgas
vombatid, kukkurkuradid ja koaalad.
Ohustatud ja põlengutes vigastada saanud loomade
päästmiseks saab ka Tallinna loomaaia kaudu teha annetuse Austraalia loomaaedade ja akvaariumite assotsiatsiooni
looduse alalhoiu fondile (Zoo and Aquarium Association
Australia Wildlife Conservation Fund), et toetada kohalike
loomapääste- ja rehabilitatsioonikeskuste tööd tules kannatada saanud ja elupaiga kaotanud loomade aitamisel.
Eelmisel aastal kogus Nissi koolipere heategevuslike
kohvikute päevade raames 1125 eurot ning annetas selle
Tallinna loomaaiale Tiigrioru ehitamiseks.
Sellel aastal otsustasid Nissi kooli õpilased heategevuskohvikutega kogutud raha annetada Austraalia põlengutes
kannatanud loomade abistamiseks ja tegid sama üleskutse
ka teistele meie valla koolidele ja huviasutustele.
Kõik klassid ja õpetajad olid välja valinud parimad küpsetised ja maiustused, mida osalejad koaaladest ja vombatitest rääkivat, harivat filmi vaadates nautida said.
Populaarsemad tooted olid otsas juba teiseks-kolmandaks vahetunniks. Neid jagus ainult kiirematele ostjatele.
Nissi koolipere kogus kokku taas märkimisväärse summa, 1127 eurot, ja saatis selle koos heade mõtetega Austraalia poole teele.
Kõige edukamaks heategevuskohvikuks osutus nii üldarvestuses kui lapse kohta kogutud summas 1. klass, meie
kõige väiksemad küpsetajad.
Suur tänu kõikidele osalejatele! Müüjatele, ostjatele ja
kõigile, kes kaasa aitasid!
MAUNO REINMANN
Nissi kooli huvijuht
Fotod: Reelika Väli

OLVIA LAUR

nsambli esimene juhendaja oli Mall Tanner. Praegu juhendab
lauluhimulisi naisi Kersti
Reintam, kes on ansamblis
laulnud selle loomisest saadik. 10. aprillist 2004 kannab
ansambel nime Cantus.
Ansambli põhikoosseisus
on kuus lauljat: Kersti Reintam, Eleri Kuningas, Kaisa
Konsa, Maie Joaveski, Tiiu
Lootus ja allakirjutanu.
Ansambel tegutseb vabatahtlikkuse alusel ja heategevuslikul eesmärgil isemajandavana, olles sõna otseses
mõttes ISE TEGEVUSLASED. Lauljad on alati abiks
kogukonnaürituste organiseerimisel. Naiste töökaid
käsi jätkub Turba kultuurimaja heakorratöödele ja majaesisele kultuurikivile Nissi
kihelkonna triipude peale
kandmiseks.
2010. aastal algatas Cantus kampaania klaveri ostuks
Turba kultuurimajale. Uue
klaveri esimesed helid kostusid 7. jaanuaril 2013 naiskoor
Nelli lauluproovis. Tegemist
on kogukondliku väärtusega.
Ansambel tunneb muusikast rõõmu ja soovib kogukonnaga jagada toredaid
hetki kontsertide näol. 20

Tunnustusauhind „Lastega ja lastele“
Taas saab esitada kandidaate
tunnustusauhinnale „Lastega ja lastele“,
et tõsta esile inimesi, kes on tööde ja
tegemistega Eesti laste ja perede elu
positiivselt mõjutanud.
SIGRID PETOFFER
MTÜ Oma Pere

M

ärgata ja esile tõsta võib väikeseid ja
suuri, aga ka organisatsioone, kes on mõne algatuse või pikaajalise tegevusega andnud rohkem, kui neilt
oodatud.
Tunnustusauhinda „Lastega ja lastele“ antakse välja
seitsmendat korda. Sel aastal
jagatakse auhindu kolmes kategoorias: „Lapse suur tegu“,
„Muutuste looja“ ja „Elutööpreemia“. Lisaks tunnustab
lastest ja noortest koosnev
komisjon üht auhinnale esita-
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tud kandidaati, kelle tegevust
peavad nad ise kõige silmapaistvamaks.
Kandidaate saab esitada
kuni 15. aprillini ja selleks tuleb täita õiguskantsleri kodulehel www.oiguskantsler.ee/
taotlus.
President ja õiguskantsler
annavad auhinnad üle lastekaitsepäeval, 1. juunil, presidendi kantselei roosiaias.
Tunnustusauhinda annavad välja kaheksa laste heaolu
väärtustavat organisatsiooni:
Eesti Asenduskodu Töötajate
Liit, Eesti Lasterikaste Perede Liit, Lastekaitse Liit, MTÜ
Oma Pere, SEB Heategevus-

Populaarsemad tooted olid otsas juba teisekskolmandaks vahetunniks.

Lastega ja lastele
Aastal 2014 pälvis tunnustusauhinna „Lastega ja lastele“ Saue valla
elanik, armastatud kirjanik ja luuletaja Leelo Tungal pikaajalise ja
mitmeid põlvkondi lapsi mõjutanud tegevuse eest laste heaolu ja
positiivse arengu väärtustamisel ning laste ja lastega peredega
seotud teemade nähtaval hoidmise eest ühiskonnas.

fond, Sotsiaalkindlustusamet,
Eesti Vabariigi Presidendi
kantselei ja Õiguskantsleri
Kantselei. Seniste laureaa-

tidega ja tunnustusauhinna
statuudiga saab tutvuda õiguskantsleri kodulehel www.
oiguskantsler.ee/taotlus.

20 ja 50 sendi kaupa kogunes märkimisväärne summa,
1127 eurot.

See on lihtsalt üks uusaastalubadus
Riisipere kultuurikeskuse
kultuurikorraldaja Eneken Maripuu,
kunstnik ja keraamik, on sel aastal
rotilummuses. Kuidas ja miks ta
neid joonistama juhtus ning kuidas
uusaastalubadus oma elu elama asus, on
tõesti huvitav.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

E

neken Maripuu: „Rotid on lihtsalt üks
uusaastalubadus.
Mõeldes uuele aastale, andsin oma FB lehel sõpradele
lubaduse, et annan 2020.
aastal vähem lubadusi. Ühe
lubaduse siiski andsin - joonistada rohkem - ja postitasin selle koos lubadusega.
Lubasin joonistada nii
palju, kui palju laikisid see
postitus saab. 184 püstist
pöialt oli meeldivaks tõukeks, et siis tehagi seda, mis
mulle kõige rohkem meeldib
–joonistada.
Kõige rohkem kritseldusi tekkis ajendatuna rotiaastast.
Nende visandamisest sai
lõpuks korralik hasart, vahel
tuli kümme mõtet jutti, mis
oli ruttu paberile vaja saada.
Lahe on olnud just see
sõprade tagasiside, mis rottidega seoses tekkis. Sain
teateid, kus küsiti, kas sa
pank-rotti oled juba teinud?
Kas sa Jonny Rottenit rotina

ka teed? Kas sa rotatsiooni
joonistaksid rottidena üles?
Huvitaval kombel käivitas see aktiivne reaktsioon
väga hästi ja pani mõtte mõnusalt lendama.
On nauding lihtsalt vabaks käeharjutusteks kritseldada.
Varsti hakkasid rotid mu
lehel nii tegusalt oma elu
elama, et ei mahtunud enam
ära. Vaatasin, et võtavad
minult vaikselt juba lehe ja
identiteedi üle. Tegin rottidele FB-sse oma lehekülje
Aasta Rott 2020.
Saue Valdur tuli lahke
ettepanekuga appi, lubas
kord kuus ühe rotti enda
hoole alla võtta. Tallinna
Linnamuuseum tahtis sügisel rotte enda juures näha.
Keilas Harjumaa Keskraamatukogus on rändrotid juunis ja Tallinnas Vene tänaval
on Kloostri Ait praeguste
plaanide kohaselt ka suvel
rottide poolt vallutatud.
Edevad ja kiiresti paljunevad, nagu rändrottidel
kombeks, ei jäta nad kuskile minemata ja midagi
tegemata, milleks võimalus

Autor: Eneken Maripuu

Foto: erakogu

Pilt räägib ise enda eest.

Olen pildil linnumaja ja munadega. See on üks tore lugu. Üks talvel
Saue valla mees ja suvel Vormsi mees, härra Holm, tellis minult
rotipildi. Palus, et oleks Vormsi-teemaline. Lubas rotile Vormsile
hubast ulualust. Tegin pildi, kus turske rõngasristiga rott teatas, et
suveks end ikka VORMSI ajab. Tundus, et sobis see vorm.
Mees pakkus rotipildi vastu kena omavalmistatud linnumaja, sest
tal oli just linnumaja jagu materjali Vormsil maja ehitamisest järgi
jäänud. Karp kohalikke Odulemma mahemune tuli pealekauba.
Kõik puha oma valla kraam.

vaid avaneb. Kodurotid on
praeguses olukorras küll
soovitanud: „Püsige kodus,
rändrotid!“
Vaatasin natuke ajas
tagasi ja leidsin, et kunagi
2003. aastal avaldas ajakiri
Akadeemia mõned mu kritseldused. Nende hulgas on
ka pilt pealkirjaga „Närilised”. Ju siis midagi alatead-

vuses selle teemaga seoses
ikka närib.
See oli aeg, kui olin just
lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia (EKA) skulptuuri
eriala, õppisin ka kunsti- ja
kunstiajaloo õpetajaks.
Mõni aeg pärast kooli
olin EKA ettevalmistuskursuste joonistusõpetaja, tõsi,
seal küll loomi suurt ei joo-

nistatud, rohkem kipsvorme
ja inimesi.
Loomade
joonistamise-voolimise kursuseid olen
Tallinna loomaaias võtnud,
mulle suureks auks andis
osa sellest kursusest Aleksei
Turovski. Tema pööras väga
palju tähelepanu loomade
joonistamise zooloogilisele
täpsusele.
Olen osalenud erinevatel
sümpoosionitel ja näitustel
nii kodu- kui välismaal.
Viimasel aastakümnel
(küll see kõlab nüüd uhkelt!)
on põhifookus olnud kodul
ja kolmel poisil, kellel on
Saue vallas Riisiperes mõnus kasvada.
Riisipere Kultuurikeskuse kultuurikorraldajana olen

töötanud viimasel kolmel
aastal - hea võimalus kodu
lähedal tegutseda ja kohalikku kultuurikeskkonda ka
oma ideid panustada.
Väga huvitav töö on olnud, poleks ilmselt seda
tööd ise endale küsima läinud, kui otse koju kutsuma
poleks tuldud.
Olin küll näitusi korraldanud paarikümnele skulptorile ja aidanud kohaliku
kooli üritustel kaasa, aga
kultuurikorraldus on olnud
laiem valdkond, mida tundma õppida.
Vana rotitarkus ütleb, et
kui mõni seik elus esialgu
tundubki juhuslik, selgub
varsti seos ja mõte, mis millekski hea on.“

Mood ei ole ainult rõivad, mood on kõigis
eluvaldkondades
Fotod: Virve Laan

Nr 6 / märts / 2020

6

Saue Huvikeskuse
korraldatud
ülevallalisele
kunstikonkursile
„Mina ja mood“
laekus hulganisti
eripalgelisi töid.

15-16 aastaste
vanusegrupp
I koht Anu-Li Aruvald Saue
Gümnaasiumist, juhendaja
Kalev Vapper
II koht Evelyn Volmerson
Saue Noortekeskusest, juhendaja Monika Liiv
III koht Sonja Koidu Saue
Gümnaasiumist, juhendaja
Kalev Vapper

VIRVE LAAN
Huvikeskuse huvitegevuse juht

O

li maale, oli kollaaže, oli joonistusi,
sest mood ei ole ainult rõivad, mood on kõigis
eluvaldkondades. Näiteks
moodne kunst, moodne arhitektuur, trendikad autod,
moodsad (arvuti)mängud,
moetoidud, tervisetrendid
või moodne muusika ja palju muud.
Konkursil osalesid meie
valla kunstihuvilised noored vanuses 7-18 aastat –
kokku oli neid 115 -, kes kujutasid töödes, kuidas mood
neid kõige rohkem kõnetab.
Kunstikonkursi
žürii
eesotsas Aime Andressoniga andis töödele hinnangu
ning tunnustas väga hea

„Loodus on moes“, autor Mariliis Tarja

loomingulise lahenduse ja
toreda idee eest parimaid.
MEIE VALLA KUNSTIKONKURSI „MINA JA
MOOD“ TULEMUSED
Kuni 6-aastaste vanusegrupp
I/II koht Liisu Juhani ja Lisett Miinpuu Turba lasteaiast, juhendaja Tiina Umbsaar
III koht Terek Koptelkov
Turba lasteaiast, juhendaja
Tiina Umbsaar
7-8-aastaste vanusegrupp
I koht Emili Kirschenberg

Saue Gümnaasiumi 1.a
klassist
II koht Liisbet Leppik Saue
Huvikeskusest, juhendaja
Virve Laan
III koht Laura Mia Karu
Saue Noortekeskusest, juhendaja Monika Liiv
9-10-aastaste
vanusegrupp
I koht Loviise Katriin Avalo
Saue Huvikeskusest, juhendaja Virve Laan
II koht Heleri Olev Saue
Huvikeskusest, juhendaja
Virve Laan
III koht Mona Ojamäe Saue

Gümnaasiumist, juhendaja
Kalev Vapper
II koht Beatrice Keldrema
Saue Gümnaasiumist, juhendaja Kalev Vapper
III koht Sandra Veinthal
Saue Huvikeskusest, juhendaja Virve Laan

„Pidulik peokleit/igapäevariietus“, autor Saara Lootsar

Huvikeskusest,
Virve Laan

juhendaja

11-12-aastaste
vanusegrupp
I koht Saara Lootsar Saue
Noortekeskusest, juhendaja
Monika Liiv
II koht Eleanor Raamat
Laagri Huvikooli Keiu
kunstistuudiost, juhendaja

Keiu Kuresaar
III koht Heleri Marion Rüütel Saue Noortekeskusest,
juhendaja Monika Liiv
Eripreemia Hiie Pent Nissi
Põhikoolist, juhendaja Kaie
Ehrpais
13-14 aastaste
vanusegrupp
I koht Anita Pihl Saue

17-18-aastaste
vanusegrupp
I koht Mariliis Tarja Saue
Gümnaasiumist, juhendaja
Kalev Vapper
II koht Melani Telliskivi
Saue
Gümnaasiumist,
juhendaja Kalev Vapper
III koht Paula Ojala Saue
Gümnaasiumist, juhendaja
Kalev Vapper
Saue Linna Lastekaitse
Ühingu eripreemia pälvis
Bente Matilda Luukas Saue
Gümnaasiumist.

KredEx avas 16. märtsil lasterikaste
perede kodutoetuse taotlusvooru, mis on
avatud kuni 20. aprillini.
Toetus on suunatud madala sissetulekuga
peredele, kus kasvab vähemalt kolm
kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last
ja kes moodustavad ühise leibkonna.
Toetussumma on kuni 10 000 eurot.
KREDEX

K

olme- ja neljalapseline
pere, kellele on eelnevalt korra kodutoetust
eraldatud, saab teistkordselt
toetust taotleda 5000 eurot.
Viie- ja enamalapseline
pere, kellele on eelnevalt korra kodutoetust eraldatud, saab
teistkordselt taotleda 10 000
eurot.
TOETUST SAAB
TAOTLEDA
• Eluruumi soetamiseks, kui
perel puudub pere vajadustele vastav eluruum või olemasolev eluruum on halvas
seisukorras või ruumiliselt
ebapiisav. Ostetava eluruumi
ostuhind ei või olla suurem
kui viiekordne toetussumma.
Samuti ei tohi ostetav eluruum olla leibkonna liikme
või tema otse- või külgjoones
suguluses oleva isiku omandis;
• Ehitamisega seotud tegevusteks, kui olemasolev eluruum ei vasta tänapäevastele
elamistingimustele. Ehitamise all mõeldakse taotleja või
tema kuni 15-aastase lapse
omandis oleva eluruumi renoveerimist,
ümberehitamist, laiendamist, püstitamist, tehnosüsteemide või
–võrkude rajamist, muutmist
või asendamist, tegevuste
elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamise ning
omanikujärelevalvega soetud
kulude katmist. Ehitusprojekti koostamise kulu on abikõlblik 20% toetussummast.
MÕISTED
Taotleja on seaduslik vanem,
abielus või vabas kooselus elavad vanemad, lapsendaja(d),
eestkostja(d) ja kasuvanem
(vanema elukaaslane, kes ei
ole ühegi leibkonnas kasvava
lapse seaduslik vanem). Kui
leibkonnas on kaks vanemat,
peavad mõlemad vanemad
vastama taotlejale esitatavate-

le nõuetele ja esitama taotluse
koos.
Leibkonna moodustavad
• taotleja
• taotleja praegusest või varasemast kooselust sündinud
või eestkoste või hoolduslepingu alusel peres kasvavad
vähemalt kolm kuni 19- aastast last (k.a)
Täiendavad leibkonna
liikmed on
• taotleja 20- kuni 21-aastane
laps, kes on õpilane või üliõpilane
• taotleja üle 19-aastane puuduva töövõimega või püsivalt
töövõimetuks
tunnistatud
laps
• taotleja vanaduspensionieas,
puuduva töövõimega või püsivalt töövõimetuks tunnistatud
vanem
OLULISEMAD
TINGIMUSED
• 2019. aastal saadud maksustatav tulu ei või olla suurem
kui 355 eurot leibkonna liikmekohta kuus. Tulu hulka arvestatakse kõik eraisikuna ja
ettevõtjana teenitud tulud. Tulude hulka ei arvestata riiklikke toetuseid (v.a vanemahüvitis), elatisraha ja 2019. aastal
makstud kodutoetust. Tulude
tõendamiseks esitatakse KredExile kõikide täisealiste leibkonnaliikmete 2019. aasta
maksuandmete tõendid.
• Kõik leibkonna liikmed
peavad olema registreeritud
toetusealusesse
eluruumi.
Eluruumi püstitamise, elamiskõlbmatu eluruumi renoveerimise või eluruumi soetamise
korral peavad kõik leibkonna
liikmed olema registreeritud
ühele aadressile, sinna, kus
reaalselt elatakse.
• Taotleja või tema kuni
15-aastane laps (lapsed) peab
olema toetusealuse eluruumi
omanik või kaasomanik (ehitamisega seotud tegevused).
• Taotleja ja / või tema kuni
15-aastase lapse omandis ei

või olla rohkem, kui üks eluruumina kvalifitseeruv eluruum. Välja arvatud juhul, kui
tegemist on kõrvuti või teineteise peal paiknevate korterite
või majaosadega, mis on omavahel ühendatud või kui toetust taotletakse nende ühendamiseks.
• Eluruumi omanikust taotlejal ei või olla täitemenetlusregistri andmetel kehtivat
täitemenetlust ja krediidiinfo
andmetel võlgnevust suuremas summas kui 1500 eurot.
Tal ei tohi olla jõustunud kohtuotsust füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks
või pankroti väljakuulutamiseks (v.a, kui on vabastatud
pankrotimenetluses täitmata
jäänud kohustustest). Samuti
ei tohi taotleja omandis ja projekti objektiks oleval eluruumil olla kinnistusraamatus
käsutamise keelumärget.
• Teistkordset toetust saavad
taotleda pered, kellel on eelmine toetus kasutatud, projekt tähtaegselt lõpetatud ja
toetuse kasutamise aruanne
KredExile esitatud.
• Taotlejaks ei saa olla isik,
kelle suhtes on taotluse esitamisele eelneva viie aasta
jooksul tehtud toetuse osalise
või täieliku tagasinõudmise
otsus.
• Vähemalt ühe vanema elamisõiguse või elamisloa kehtivusaeg peab ületama määruses kehtestatud taotleja /
toetuse saaja kohustuste täitmise tähtaega.
• Peres kasvav keskmise, raske või sügava puudega laps
annab taotlusele lisapunkte ning puude tõendamiseks
esitatakse taotlemisel koopia
puude raskusastme tuvastamise otsusest.
TOETUSE TAOTLEMISEKS TULEB ESITADA
• taotlus (KredExi vorm)
• maksuandmete tõend(id)
kõigi täisealiste leibkonna
liikmete 2019. aastal saadud
maksustatav tulu kohta
Ehitustöödega sihtotstarbe
korral
• Ehitustööde eelarve (Kredexi vorm).
• Hinnapakkumised. Kui töid
tehakse ise, siis üks hinnapakkumine materjalide kohta.
Kui töid teeb firma, siis kaks
võrdlevat
hinnapakkumist
töödele.
1-2 fotot ehitustööde eelarvesse märgitud planeeritava
töö / eluruumis esineva puuduse kohta.

Eluruumi soetamise korral
• omandatava eluruumi kirjeldus (KredExi vorm), kuhu
märgitakse esialgse nägemusena kinnisvara müügipakkumiste hulgast valitud kinnisvara.
LISADOKUMENDID,
MIS ESITATAKSE
VASTAVALT
VAJADUSELE
• välisriigi 2019. aasta tuludeklaratsioon, juhul kui täisealine leibkonna liige on
töötanud
mitteresidendina
välisriigis
• volikiri, kui esindusõiguslik
isik tegutseb volituse alusel
• puude raskusastme tuvastamise otsuse koopia, juhul kui
leibkonnas on keskmise, raske või sügava puudega laps
• õppeasutuse tõend juhul, kui
täiendav leibkonna liige on
õpilasest laps vanuses 20-21
aastat
• tõend töövõimetuse määramise kohta juhul, kui leibkonnas on püsivalt töövõimetu
või puuduva töövõimega üle
19-aastane laps või taotleja
vanem
• kaasomandi korral notariaalne kasutuskord või kaasomanike vahel sõlmitud kirjalik kasutuskorra kokkulepe
koos eluruumi plaaniga
• eluruumina mittekvalifitseeruva lisakinnisvara korral
vabas vormis eluruumi kirjeldus koos fotodega või kohaliku omavalitsuse tõend, mis
kinnitab, et tegemist on eluruumina mittekvalifitseeruva
kinnisasjaga
TAOTLUST SAAB
ESITADA
• KredExi e-teenuste keskkonnast kredex.ee/et/kodutoetus
• e-posti teel aadressil toetused@kredex.ee.
• posti teel: märksõna „Kodutoetus“, SA KredEx aadress
Hobujaama 4, Tallinn 10151.
LISAINFO
• Info taotlemise tingimuste ja
taotluste esitamise kohta leiate KredExi kodulehelt kredex.
ee/et/kodutoetus.
Täpsustavate küsimuste korral võtke palun ühendust kodutoetuse halduritega
• Kersti Saar, telefon 667 4109
• Anu Holmberg, telefon 667
4110
• Aire Oolup, telefon 667
4120.
Kodutoetuse e-posti
toetused@kredex.ee.

on

Korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise
toetuse esitamise tähtaeg on 31. märts
Saue valla korteriühistud saavad taotleda
korterelamute haljastuse ja hoovide
korrastamise toetust kuni 31. märtsini.
MIIA KRAUN
Avaliku ruumi spetsialist

T

oetust on võimalik taotleda ainult registreeritud korteriühistul. Olukorras, kus korteriühistusse
kuulub rohkem kui üks kor-

terelamu, on võimalik toetust
küsida igale korterelamule
eraldi või kõigile ühiselt.
Toetust antakse kuni 50%
tegevustele kulutatud summast, millest 50% on alati
omafinantseering.
Maksi-

maalne toetuse suurus on
3200 eurot.
Toetus makstakse välja ainult esitatud kuludokumentide alusel. Projekti elluviimist
ei tohi alustada enne toetuse
saamise otsust.
Toetuse eelarvest vähemalt
20% on suunatud korteriühistutele, mis asuvad väljaspool
Laagri alevikku ja Saue linna.
Määrus
„Korterelamute
haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise

tingimused ja kord“, avalduse vorm ja lisadokumentide
loetelu on leitavad valla veebilehelt
sauevald.ee/korterelamute-haljastuse-ja-hoovide-korrastamise-toetus ning
Riigi Teatajast.
LISAINFO
Avaliku ruumi spetsialist
Miia Kraun,
miia.kraun@sauevald.ee,
telefon 674 1124, 5309 9202.

Eraisikud saavad taotleda Saue valla toetusmeetmest toetust elamistingimuste parendamiseks, keskkonnareostuse likvideerimiseks
või heakorra tagamiseks.
Toetus on mõeldud füüsilistele isikutele, kellele kuulub
Saue valla territooriumil toetuse saamise tingimustele vastav kinnistu.
Toetus ei ole mõeldud korterelamutele, tootmis- ja / või
ärihoonetele või ühiskondlikele hoonetele ning abikõlbulikud ei ole füüsilise ja juriidilise isiku kaasomandis olevad
kinnistud.
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
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
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.
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/keskkonna-valdkonna-toetused.
Lisainfo: keskkonnaspetsialist Birgit Panksepp, e-post birgit.panksepp@sauevald.ee, telefon 654 1152, 5344 6686
BIRGIT PANKSEPP
Keskkonnaspetsialist

Lemmikloomade
vaktsineerimise ja
kiibistamise kampaania
lükkub edasi
Koroonaviiruse epideemia tõttu lükkub edasi
Saue vallavalitsuse ja Keila Loomakliiniku
koostöös plaanitud lemmikloomade marutaudivastase vaktsineerimise ja kiibistamise
kampaania erinevates Saue valla piirkondades.
Saue valla elanikel on kampaaniatingimustel võimalik terveid lemmikloomi vaktsineerida ja kiibistada Keila Loomakliinikus kohapeal.
Täpsem info
• Keila Loomakliinik, tel 670 5243
• Saue valla heakorraspetsialist, tel 515 6878
Kampaaniatingimused Saue valla elanikele
• Lemmiklooma marutaudi vastu vaktsineerimine on tasuta.
• Kompleksvaktsiini eest tasub loomaomanik ise: kassi eest
16 ja koera eest 20 eurot.
• Lemmiklooma kiipime on Saue valla elanikele tasuta.
Loom peab olema terve. Kaasa võtta ID-kaart, olemasolev
vaktsineerimispass, vajadusel saab selle vormistada kohapeal.
MARJU NORVIK
Heakorraspetsialist
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Lasterikaste perede kodutoetus

Toetuse taotlemine valla
keskkonnameetmest
lõpeb 31. märtsil

Fotod: Saue Noortekeskus

Ära unusta end 1. aprillil
malevasse kirja panna
Saue noorte töömalev on pika
traditsiooniga, sel aastal tuleb juba 23.
malevasuvi. Töömalevat korraldab
Saue Noortekeskus koostöös Saue
Vallavalitsuse, valla hallatavate
asutuste ja valla territooriumil asuvate
ettevõtetega.
LII HAABMA
Saue Noortekeskus

M

alev on noorte
seas väga populaarne, igal aastal
kandideerib aina rohkem ja
rohkem huvilisi. Noortekeskusel on hea meel teatada,
et sel aastal saab tööd 150
noort.
Töömalev annab võimaluse proovida ja tundma
õppida erinevaid alasid ja
töövaldkondi.
Malevas varasemalt käinud noored on välja toonud,
et see annab hea võimaluse
proovida, mis neile meeldib,
ja avastada, milles nad on
head või mis vajab lihvimist.
Märkimisväärne on see,
et noored ei pea esmatähtsaks motivaatoriks palka,
vaid pigem hindavad kõrgelt
isiklike uute kogemuste saa-

mist ja peavad tähtsaks millegi ära tegemist kodukoha
hüvanguks.
Noortemaleva võlu peitub kindlasti selleski, et
ühendatud on töö ja vaba
aeg. Pärast tööpäeva lõppu on malevlastel võimalus
aega veeta noortekeskuses,
kaasa lüüa erinevates töötubades ja osaleda malevalõpu
väljasõidul. Ühistegevused
annavad noortele võimaluse
omavahel paremini tuttavaks saada.
Milliseid töid malevlased
teevad?
Peamised malevas tehtavad
tööd on kergemad koristamis-, haljastus-, heakorra- ja
abitööd. 2020. aasta suvel
annavad malevalastele tööd
Saue valla hallatavad asutused, samuti pikaajalised
koostööpartnerid
erasek-

torist. Tööd
erinevates
Saue linnas,
bas, Turbas,
Hüürus.

tehakse valla
piirkondades:
Laagris, HaiRiisiperes ja

Kuidas käib töömalevasse
kandideerimine?
Töömalevasse kandideerimine on veebipõhine. Online-registreerimisvormi saab
täita CV ja motivatsioonikirjelduse.
Kandideerimine algab 1.
aprillil kell 14 ja lõpeb 17.
aprillil kell 14.
Kandideerimisvorm on
kättesaadav alates 1. aprillist Saue Noortekeskuse
kodulehel www.sauenoortekeskus.ee. Otselink kandideerimisankeedile on ka
noortekeskuse Facebooki
lehel.

Malevasse on oodatud
kandideerima noored alates
13. eluaastast. Tööintervjuud toimuvad mais.
Malevasse
pääsenud
noorega sõlmitakse tööleping. Tööpäeva pikkus on
neli tundi. Täpsema info
saab kandideerimisvormi
täites.
Malevavahetused 2020
• 10.-19. juuni Pivarootsi välisvahetus
• 10.-19. juuni Saue valla I
vahetus
• 10.-19. august Saue valla II
vahetus
Ära siis unusta end 1. aprillil malevasse kirja panna.
Kui väga hästi ja põhjalikult
kirjutad, pääsed malevasse
tööintervjuuta: töö kiidab
tegijat.

Uus trend - noored üle Eesti abistavad
sotsiaalseid ettevõtteid
„Oli täiesti tavaline detsembripäev,
kui klassijuhatajatundi tuli rääkima
neiu Changemakers Academy
(maailmamuutjate akadeemia)
noorteprogrammist. Esitlus oli niivõrd
veenev, et ka minul, pigem natuke
antisotsiaalsel inimesel, tekkis mõte
ennast proovile panna. Registreerusin ja
peagi tuli kõne, et olen programmi sisse
saanud,” kirjutas tiimi Fair Deal (õiglane
tehing) liige Annabel enda kogemusest.
HANNA SAVOLAINEN
Laagri Kooli üheksandik

M

inu nimi on Hanna, õpin Laagri
Kooli 9. klassis ja
võtsin sel aastal osa noortele
suunatud
ettevõtlusprogrammist
Changemakers
Academy.
See on 2-kuuline sotsiaalse ettevõtlikkuse programm, mis on suunatud
8.-12. klassi eesti või vene
keelt kõnelevatele noortele.
Programmi eesmärk on
panna noori leidma loovaid
lahendusi erinevatele turundusprobleemidele, õppima

tegema koostööd, planeerima aega ja panna omavahel
suhtlema eri rahvustest inimesi. Kaks võitjatiimi saavad võimaluse minna Suurbritanniasse auhinnareisile.
Programmisiseselt pidid
meeskonnad koostama kuue
kuu turundusplaani ühele
sotsiaalsele ettevõttele ja
ühe kuu sellest ellu viima.
Meie tiim Fair Deal tegi
koostööd sotsiaalse ettevõttega Solve et Coagula, uue
nimega Amanita.
Ettevõtte ise tegutseb
Pärnus ja soovib aidata võimalikult palju vähenenud
töövõimega inimesi töötu-

rule. Statistika näitab, et
2018. aastal töötas Eestis
ainult 53% kõikidest puuduva ja osalise töövõimega inimestest. Selleks, et pakkuda
neile tööd, ostab ja kogub
ettevõtte suurfirmade puidutootmise ülejääke ja laseb
töötajatel neid ümber töödelda, olles seega ka taaskasutust soosiv.
Sotsiaalse
ettevõtte
Amanita turundusprobleemide lahendamiseks liikusime me kahel rindel. Et meie
meeskonnas oli kaks poissi
ja kaks tüdrukut ning plaanid olid algusest saati suured ja laialivalguvad, otsustasid tüdrukud keskenduda
koostööpartnerite otsimisele

ja sotsiaalmeedia sisutootmisele.
Samal ajal tegelesid
poisid veebipoe loomisega,
mis asub aadressil amanitawoodcraft.ee. Programmi tulemusena lõime hästi
funktsioneeriva veebipoe,
võtsime kontakti üle 60 ettevõttega, millest 20 on meie
käest hinnakirja küsinud.
Lisaks käisime kohtumisel
Apolloga, kes on meie toodetest huvitatud.
Programm oli super ja
õppisin selle kaudu väga
palju. Tiimina jääme me
edasi mentoriga ärimaastikku avastama ja ennast arendama.
Soovitan järgmisel aas-

tal kõigil programmis osaleda, kes vähegi soovivad
suurt ja põnevat ärimaailma
avastada, aidates neid, kelle-

Fotod: Changemakers Academy
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le on abi kõige rohkem vaja.
Lisainfo Changemakers
Academy kohta on leitav
veebilehel changemakers.ee.

Fotod: Terje Toomingas ja tundmatu autor

Veebruari- ja märtsikuu vahetusel
toimusid Viru-Nigulas, Kundas,
Aseris, Rakveres ja Otepääl 36. Eesti
omavalitsuste talimängud, neist
võttis osa 50 Eesti omavalitsust
ligi 1400 sportlasega. Saue vald
tuli üldkokkuvõttes 239 punktiga
kolmandale kohale.
TERJE TOOMINGAS
Saue Spordikeskuse juhataja

T

alimängud võitis 285
punktiga Tartu vald.
Teine koht kuulus 275
punktiga Rae vallale.
Saue valla tublid võistkonnad olid väljas ujumises, murdmaasuusatamises,
mäesuusatamises, juhtide
võistluses, kabes, males
ja lauatennises. Saue vald
võitis kaks karikat ja 14
medalit. Detailse lõpuprotokolliga on võimalik tutvuda
veebilehel www.joud.ee.
Saue valla võistkonda
kuulusid Timo Hallist, Aldo
Suurväli, Eili Paap, Piret
Krutob, Jaan Toomingas,
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Meie vald –
Eesti kolmas!

Vahekokkuvõte
„terasest“ sportlaste saavutustest ja
talimängudest
Et Eestis kehtib eriolukord täna teada olevalt 1. maini
ja seetõttu ei toimu ka spordivõistlusi, on paslik teha
kokkuvõte, kuidas on kulgenud terasmehe ja –naise
võistlus, milline on seis valla talimängudel.
Terasmeeste kaksikvõim
Mitmevõistlejate sari läheneb poolajale. Pärast sõudeergomeetri
võistlust juhivad kokkutvõttes 241 punktiga Jaan Valtin ja Mattis Alliksoo, kes kuuluvad M-2 vanusegruppi. Ka kolmas koht kuulub M-2
gruppi – Ivo Miller on kogunud 231,5 punkti.
M-1 astmes on juhtimas Simo Venski 230,5 punktiga. Järgnevad
Peeter Tubli 224,5 ja Lauri Kaasik 218 punktiga.
M-3 vanusegrupis (sünd 1970 ja varem) on liidriteks Gennadi Liidig ja Rain Tombak, vastavalt 213,5 ja 211,5 punkti. Kolmas on Tiit
Einberg 203,5 punktiga.
Noormeestest on liider Egert Möll 182,5 punktiga, teine on Andre
Rõõm 173 ja kolmas Sander Saaring 150 punktiga.

Carlos Tults, Andres Tults,
Rein Jõgisman, Koit Jõgisman, Valdis Toomast, Urmas Väärtnõu, Heinar Jahu,
Anneli Trees, Aaron Soo,
Karmen Kuusik, Kaljo Põldaru, Rainer Kukk, Simo
Venski, Ülle Kraht, Marten
Virt, Tarvo Piip, Karel Uurits, Ester Leuska, Joosep
Laanela, Heleri Võsa, Jürgen Koll, Lisbeth Liiv, Mirjam Faster, Markus Faster,
Ain Kilki, Marko Pruus,
Mathias Pruus, Raina Vaarmaa ja Mart Andreas Rootalu. Aitäh ja palju õnne teile
kõigile!
Fotodel meie suusatajad,
maletajad, kabetajad ja ujujad.

Terasnaine 2020
Võistlust juhivad suurte võistluskogemustega N-3 grupi tegijad
Maret Tombak 163 ja Karin Lähker 161 punktiga. Kolmas koht kuulub
Kaidi Unasele 154 punktiga, kes võistleb samas grupis.
Naised-1 vanusegrupis on liider sarja mitmekordne võitja Mirje
Tombak 161 punktiga. Teine ja kolmas on Brita Porovarde 133 ja Kristin Kairit Sonn 129 punktiga.
N-2 grupis on kolm paremat Ester Leiten-Kukk 139, Helen Alliksoo
137 ja Katrin Pihlakas 116 punktiga.
Otsustavad stardid on alles ees ja iga ala teeb korrektiive, kui
võistlused jätkuvad.
Talimängude seis
Saue talimängude sõudeergomeetri võistlusel 5. märtsil Ruilas oli
naistest võidukas Saue parim naissportlane 2019 Liisa-Marie Lääne
Ruila võistkonnast distantsil 500 meetrit ajaga 1.37,7.
Järgnes Inge Soopalu 1.41,0 ja kindlustas Ruila võistkonnale kaksikvõidu.
Mariliis Soovik Laagrist saavutas ajaga 1.45,5 kolmanda koha.
Meeste kolm paremat olid Peeter Tubli Ääsmäelt, Margus Vinnal
Ruila-Muusika võistkonnast ja Mattis Alliksoo Laitsest.
Teise alavõidu järjest saavutas Ruila-Muusika võistkond, Järgnesid
Ääsmäe ja Laitse.

Fotod: Rainer Kukk

KALJO PÕLDARU

Kernu mälumängusarja
võitis Metsanurga II esindus
Foto: Aare Puht

Kernu mälumängusarja viies ja ühtlasi
viimane voor toimus 2. märtsil.
ANDRES KAARMANN

V

ooru võitis Metsanurga küla II
esindus koosseisus
Aivar Tikenberg, Thea Tikenberg, Sven Suitslepp ja
Aimor Treiman.
Viimases mängus kogusid võitjad 64 punkti ning
edestasid Kibuna (Eduard
Vanamölder, Lauri Vanamölder, Veiko Välimaa ja
Tiit Ploompuu) ja Muusika
küla (Siiri Kukebal, Sille Salutee, Riho Kraam ja
Arvo Kraam) esindusi.
Metsanurga II esindus

saavutas esikoha ka üldkokkuvõttes. Viiest toimunud
mängust võitsid või jagasid
nad esikohta neljas mängus
ja kogusid kokku 264 punkti.
Tasavägine
rebimine
üldkokkuvõttes toimus teisele ja kolmandale kohale.
Viimase küsimustevooruga
suutis Kibuna kõige napimalt edestada Mõnuste küla
(Ott Alender, Arvo Soosalu,
Mart Tarmak ja Krista
Ruus).
Kibuna kogus viie mänguga 232 ja Mõnuste 231
punkti. Esiviisiku lõpeta-

Naiste sõudeergomeetri võitjad vasakult: Inge Soopalu, LiisaMarie Lääne ja Mariliis Soovik.

Võidukas Metsanurga II esindus.

sid Muusika 210 ja Kernu
207 punktiga. Kokku osales
Kernu mälumängusarjas sel
hooajal 12 võistkonda.
Sarja toetasid Saue valla-

valitsus, OÜ Aknakate, OÜ
Kulukaubandus ja AS Paulig. Küsimused koostas ja
mängu viis läbi kokkuvõtte
autor.

Meeste sõudeergomeetri võitjad vasakult: Margus Vinnal,
Peeter Tubli, Mattis Alliksoo.
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ALGAS REGISTREERIMINE ÕPILASTELE
SAUE HUVIKESKUSE SUVELAAGRITESSE

Kunstilaager Kloogaranna noortelaagris

• 15.- 17. juuni, osalustasu 85 eurot
• ööbimine kõigi mugavustega majutusmajas, kus on ka voodipesu
toitlustamine 3 korda päevas.
• erinevad kunstitegevused ja sportlikud mängud

Linnalaager „Kirju suvi“

• 29. juuni - 3. juuli kell 11 - 17, osalustasu 80 eurot
• erinevad tegevused, soe lõunasöök, väljasõit Nõva loodusrajale jpm

Info ja registreerimine

• e-post sirje.luberg@sauehuvikeskus.ee, telefon 523 4339

Laagri Huvialakool annab teada:
ON ALANUD REGISTREERIMINE

Laagri Huvialakool annab teada:
ON ALANUD REGISTREERIMINE

EELKOOLI

VÄIKEKOOLI

RÜHMADESSE

RÜHMADESSE

2020/2021 õppeaasta

2020/2021 õppeaasta

Info ja registreerimine:
Laagri Huvialakool, tel. 51 93 35 22,

Tule esimesse tundi 7.septembril 2020

e-post: taigur@laagrihuvialakool.ee

Info ja registreerimine:

kodulehekülg: www.laagrihuvialakool.ee

Laagri Huvialakool, tel. 51933522,

ÕPPETASU 50,- EUR KUUS (1Xnädalas)
ÕPPETASU 55,- EUR KUUS (2Xnädalas)
Toimumiskoht: Laagri Kool ja Möldre maja

e-post: taigur@laagrihuvialakool.ee
kodulehekülg: www.laagrihuvialakool.ee
ÕPPETASU 45,- EUR KUUS!

PAKUME TÖÖD TALLINNA
LÄHEDAL VÄIKESES MÕISAKOOLIS:
ERIPEDAGOOGILE (eriklassi tunnid)
KLASSIÕPETAJALE
INGLISE KEELE ÕPETAJALE
MUUSIKAÕPETAJALE (asenduskoht)
LASTEAIAÕPETAJALE (asenduskoht)

Kandidaatidelt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust. Pakume
paindlikku töökorraldust, toetavat keskkonda, konkurentsivõimelist
töötasu, arenguvõimalusi, huvitavat tööd, mille nimel oma energiat
panustada, huve rakendada ja võimalusi ideid ellu viia.
Vajadusel pakume ametikorterit ja kompenseerime osaliselt sõidukulud.
Töölepingu sõlmimine alates 24.08.2020.

Avaldus, CV ja koopiad haridust tõendavatest dokumentidest esitada
ruilakool@ruilakool.ee hiljemalt 31. märtsiks 2020
Info tel 5163534

Koos avastame tervet maailma

- Katuste pesu ja värvimine
- Hooldus nii kivi-, plekk- kui
eterniitkatustele
- Katus säilib kauem ja maja
saab värske välisilme
- Küsi hinnapakkumist:

Meie meeskonda on oodatud

tel. 53 329 176 info@katusehooldus.ee
www.katusehooldus.ee

KAKS täiskoormusega
LASTEAIAÕPETAJAT

PEAMISED TÖÖÜLESANDED:
• Õppetegevuste planeerimine ja
läbiviimine
• Koostöö rühmameeskonna,
lastevanemate ja kolleegidega
• Laste arengu toetamine mängu ja
loovuse kaudu
• Lastele hoole ja turvatunde tagamine
• Kaasaegsete õppemeetodite
kasutamine igapäevatöös
NÕUDMISED KANDIDAADILE:
• Vastavus kvalifikatsiooninõuetele
KASUKS TULEB:
• Eelnev töökogemus lastega
• Avatus ja hea suhtlemisoskus
• Valmisolek töötada suures lasteaias
OMALTPOOLT PAKUME:
• Konkurentsivõimelist palka
• Pikemat suvist puhkust
• Häid töötingimusi
• Pandlikku töökorraldust
KANDIDEERIMISAVALDUSE, CV JA
HARIDUST TÕENDAVATE DOKUMENTIDE
KOOPIAD PALUME SAATA AADRESSILE
info@sauemidrimaa.ee
Lisainfo telefonil 57867290 või 56474854
TÖÖLE ASUMINE KOKKULEPPEL!

OSTAME PÕLLU JA METSAMAAD
Meie omandis on ca 14 000 ha maad
Oleme tegutsenud üle 21 aasta
Meie ei ole vahendajad
Hoiame elu maal, et põld oleks haritud
ja mets majandatud!
VÕTA JULGELT ÜHENDUST

ANTS ERIK / 50 91 575 / METSATERVENDUSE.EE

Keila jaamahoones asuv kohvik Kegel
otsib oma väiksesse sõbralikku
kollektiivi KOKKA, ABIKOKKA JA

KLIENDITEENINDAJAT.

Võimalus töötada osalise koormusega.
Telefon 56 216 616,
e-post kegel@kegel.ee.

OÜ SINITIIVIK GRUPP

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

TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P
suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil
aeg ette registreerida! Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude
tervisliku seisundi hindamist. SOODSAD HINNAD.
Telefon 5220321, www.arbormen.ee.
Väljaõppinud puudelangetajad lõikavad parima
hinnaga ohtlikke puid ja teeme puude hoolduslõikust. Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Tel 51 33 458, info@ohtlikpuu.ee,
www.ohtlikpuu.ee
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega.
53 529 476 mehitus@gmail.com
Majade ehitus, korterite remont ja pööningute väljaehitamine. Tel 53072076, info@viimistlusehitus.
ee
Vundamenditööd. Fassaaditööd. Katusekattetööd.
Üldehitustööd. 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.
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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 täitepinnast, sõelutud mulda ning hobusesõnnikut. Hind soodne. Tel 56 479 407
Auto Ost. Ostan kasutusena jäänud sõiduauto,
kaubiku või maasturi. Võib olla remonti vajav. Kiire
tehing ja vormistamine. Tel. 53654085, skampus@
online.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
Ostan autoromusid sobivad igas seisukorras. Telefon 53451955. Kuulutus ei aegu.
Aiamajade, peenrakastide, kiikede ja mänguväljakute müük ning paigaldus. www.alekeskus.eu.
Tel 5015483, 55577462, e-post: info@alekeskus.eu.
Asume Laagris ja Kaasiku külas.

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

Autode kokkuost! Ostame kõiki autosid, sõidukeid,
aparaate ja töömasinaid! Võib pakkuda remonti
vajavaid ja seisvaid masinaid! Ei pea olema arvel,
ülevaatust ega kindlustust! Pakkuda võib kõike!
Kuulutus ei aegu! Tel. 54575055

Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete seadustamine.
Tel 5306 1181. majapaberid@gmail.com

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

Fekaalivedu ja kogumiskaevude tühjendus! Helista
ja küsi pakkumist tel 53 468 430.
Rendime prügikonteinereid suuruses 6 - 43 m3. Tel
56 479 407.

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

Korterite ja eramute remont, renorveerimine ja
ehitus. Kontakt: 56623584, evehitus@gmail.com

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

Vannitubade renoveerimine, plaatimine, torutööd,
krohvimine, üldehitus. 57878925

Soovin üürida garaažiboksi Koondise tänava piirkonnas. Tel. 56242180, Ove

Puittarindite ehitus ning erinevad üldehitustööd.
Tel. 55675405

Anda Sauel alates aprillist üürile 350 m2 laopinda +
kontoriruum. Täpsem info telefonil 5015375.

Kas korsten jäi sügisel pühkimata? 1Korsten Oü
töötab aastaringselt ka nädalavahetustel.Telli
korstnapühkija juba täna!56004050, info@1korsten.ee
Teostan erinevaid ehitustöid. Vundamendid, kivitööd, puidutööd, korterite / majade renoveerimine,
aiad, terrassid jne. Tel 5614 0983.
Tänavakivi paigaldus, aedade ehitus ja haljastus.
Kivipere.ee. Kivipere@hotmail.com, 56670520.
ARHITEKT. ERAMAJA projektid, ka tagantjärele,
laiendamine, jm. Kasutusluba ei tee. Hind ehitusloani 1200 –1500eur. 58319789 aare.keel@gmail.
com
Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal,
transport meie poolt. www.ahjudjakaminad.ee Tel
58033448, Ain
KILLUSTIK, LIIV, HALJASTUSMULD, AIAMULD,
FREESASFALT kohaleveoga. Hea läbivus ja manööverdusvõime. Tel. 5079362
Teostame viimistlus, remont ja üldehitustöid nii
majades kui korterites. Küsi pakkumist! 56965277
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. Toimivaid, 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

TÖÖ

Saue Ilusalong otsib oma kollektiivi juuksurit, kosmeetikut ja ripsmetehnikut. Tel.6212021 või 5074466
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KUULUTUSED

Mälestame kallist naabrit,
avaldame kaastunnet omastele

MATI TÕNUTARE
lahkumise puhul
Kuuseheki 32 KÜ

Tunde tasa lööb aegade kell –
jääb alles mälestus hea ja hell…
Südamlik kaastunne Urvele
perega armsa õe

MAIMU

kaotuse puhul
Senjoriitad, Vokiratas

Iga lahkumine on raske,
iga teele saatmine kurb …
Avaldame kaastunnet Anu Maile kalli

ABIKAASA

Lahkus igaviku teele meie kallis abikaasa,
isa ja vanaisa

ANTI KÕDAR

10.02.1945 - 11.03.2020
Soovime sulle valgust, soojust ja rahu
sinna kaugele Linnutee taha
Valusas leinas Galy, Kersti ja Kerli

Aeg annab, aeg võtab,
aeg mälestused jätab....
Südamlik kaastunne Mihklile
perega kalli isa

LEMBIT ANNI
surma puhul

surma puhul

Turba Tantsupisik

Saue Auto AS kollektiiv
avaldab kaastunnet omastele

ANTI KÕDAR
surma puhul.

Südamlik kaastunne
Galy Kõdarile abikaasa

ANTI KÕDARI
surma puhul

Saue Päevakeskus
Kohvikuklubi

Riina, Robert, Andra, Raivo, Anu ja Ingrid.

Avaldame sügavat kaastunnet Anule, Avele
ja Siirile kalli abikaasa ja isa

VAHUR KALJUMÄE
surma puhul

Riisipere Kultuurikeskus ja kultuuriselts
Nissi Särts

Mälestame alati sõbralikku ja abivalmis
naabrimeest

LEMBIT ANNI’T

ja avaldame kaastunnet lähedastele.
Riine, Mart, Margit, Maire, Ingi, Ervin

Arula Veod otsib seoses autopargi laienemisega oma
meeskonda C, CE kategooriaga autojuhte. Tel 56 40 109
Keila jaamahoones asuv kohvik Kegel otsib oma väiksesse sõbralikku kollektiivi kokka, abikokka ja klienditeenindajat. Võimalus töötada osalise koormusega.
Telefon 56 216 616, e-post kegel@kegel.ee.
Handler OÜ Keila lähistel pakub tööd elektrikilpide
montöörile ja spetsialistile. Vajalik tehniline taip ja
elektrialased oskused, kasuks tuleb erialane kogemus. Info: 53586353, reelika@handler.ee

Südamlik kaastunne Urve Miggurile

ÕE

surma puhul
Saue Päevakeskus

Mälestame head ja abivalmis endist
töökaaslast ja majanaabrit

MATI TÕNUTARE

Siiras kaastunne abikaasale ja lastele
Perekond Kilp

Paekalda Puhkekeksus Harjumaal pakub tööd perenaisele ja puhastus-ja klienditeenindajatele. Võimalik
ka osaline tööaeg,suvine hooajatöö ja erialase praktika läbimine. Info: 58070700, paekalda@gmail.com
Osaühing Metanex pakub tööd C-kat autojuhile. Info
tel 5015433

MUU

Kell seisab, peatus aeg ja pooleli jäi elu...

Kallis Gandela

Saue Ilusalong (Sooja 1) ootab teid E-R kella 9.0020.00, L. 10.00-17.00.

Meie südamlik kaastunne sulle

KOGU ELU TULEB SINUNI KERGUSE, RÕÕMU JA HIILGUSEGA! Tel.5041467; www.looduslikhellitus.ee

Kolleegid Ääsmäe Lasteaiast

isa lahkumise puhul

Aastast 2002

Info ja tellimine
HARJUMAAL
TASUTA TRANSPORT!
www.kü�eladu.ee info@ky�eladu.ee

51 36 999

RUF PUITBRIKETT

PELLET

ALATES

LAURI KREEK
MASSAAŽ
(PÄÄSKÜLAS)

56 959 081
www.laurimassaaz.ee

130€
/ALUS

ÜMAR PUITBRIKETT
ALATES

140€
/ALUS

ALATES

195€
/ALUS

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
Puitbrike� • pellet • kaminapuud
kivisüsi • turbabrike� • grillsüsi
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HEAD HINNAD MÄRTSIS
Nõudepesuvahend
Lemon 450 ml FAIRY

1.10

0.95

-14%
2.11/L

Bonux pesupulber 300g
-Magnoolia
-White Lilac

1.15

0.89

-22%

1.59

2.96/L

Ja lisaks palju teisi häid pakkumisi kauplustes kohapeal!

Saue
Tehnopark

Kohupiimakreem
Kreeka Vaarika Pavlova
380g Alma

1.19

-25%
3.13/kg

Soolapeekon v.p
Nõo Lihavürst

9.90

5.90

-40%

/kg

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

Aprikoosid 200g
O!Nuts

1.69

1.19

-30%
5.95/kg

www.keilaty.ee

Eesti Pagar
XL Mini-croissant
võiga 600g

4.49

3.69

-18%
6.15/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

672 0357

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

SAKU: Tehnika 7, tel: 5324 4296
PEETRI: Tuleviku tee 10, tel: 5558 5709
E-R 9 – 18 ja L 10 – 13 www.aiataht.ee
Aiatähe uudised: facebook.com/aiataht

KEVADHOOLDUS JA REMONT AIA- METSTEHNIKALE!

REMONT JA HOOLDUS ERINEVA KAUBAMÄRGI TEHNIKALE!
* Konsulteeri eelnevalt kauplusega

SILMADE
KONTROLL
JA PRILLIDE
MÜÜK
24. APRILL ALATES 10.00

ÄÄSMÄE KÜLAKOGU RUUMIDES
Ettereg. tel. 5323 2454
*kuivasilmatest
*silmarõhu mõõtmine
*optilised päikeseprillid

Silmade kontroll 15€,
prilliostjale TASUTA

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

Pika ajalooga edukas
ettevõte Harjumaal otsib

TEETÖÖLIST

Pakume kaasaegset ja ühtse
meeskonnana toimivat
töökeskkonda ja häid
töötingimusi!
Tööle asumise aeg: koheselt

NÕUDMISED KANDIDAADILE:

* Hea füüsiline vorm
* Hea eesti keele oskus
* Juhilubade olemasolu (soovitav)
INFO JA KONTAKT: GSM 5053662 või
lauri@riabteed.ee

