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Suvi toob kaasa suuremahulise
tee-ehituse kogu vallas
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Teekatte markeering: punane värv
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Puhketasku
Reservtoru persp
elektrikaablile

TINGMÄRGID
Nurmesalu tänaval tuleb garaažide poolsele küljele jalg- ja jalgrattatee noortealaga, kuhu hiljem paigaldatakse
rulatatav tänavamööbel, ja rajatakse haljastus.
kinnistu piir
proj. kõnnitee katend
proj. haljasala/ haljasala taastamine
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Nutitulp I3

Rulatatavad pingid, noortemööbel N1-N5
Reservtoru persp
elektrikaablile

Foto: Sirje Piirsoo
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Turba
• Lisaks ÜVK töödele rajatakse Turba lasteaia ja kortermajade vahelisele alale

1.60
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Rajatakse kergkatteid ligikaudu 16 km ulatuses
• Suuremad lõigud asuvad
Ruila – Allika teel 2,1km,
Kohatu – Mõnuste teel
7,1km, Kohatu – Kiipa teel
1,7km, Voore tee 1,7km,
Anni-Söödipõllu
teel
1,1km, Männituka tee Kaasikul 0,37km ja Suurearu
tee Tuulas 0,38 km.
Kõigele lisaks teostatakse üle valla teekatetele kaitsvaid pindamisi 34 teeobjektil.
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asfaltkattega kõnnitee koos
puhkealaga.

Riisipere
• Lisaks jäätmepunkti platsile tehakse korda ka Allikaoti tee. Rajatakse Kungla tänavale kergkate ja
rekonstrueeritakse teekate
halduskeskusesse viivatel
juurdepääsuteedel.
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maa tänavale.
• Männimetsa teel ja Urva
tänaval rekonstrueeritakse
asfaltkatet.
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Laagri
• Plaanis on rajada kõnnitee
Kuuse tänavale Veskitammi
ja Tervise tänava vahelisele
lõigule.
• Laiendatakse Veskitammi
tänava jalg- ja jalgrattateed
lõigus Kuuse tänavast kuni
Veskitammi tunnelini.
• Rajatakse kõnnitee Ava-

Juunis algab Tule tänava remont Koondise ja Sooja tänava uute
kortermajade vahelisel lõigul.
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Olemasolev sideõhuliin ümbertõsta
uutele postidele
(vt töö nr 20HA03, ELEKMAN OÜ)

Mida ja kuhu veel?
Saue linn
• Tammetõru tänaval ja Vana-Keila maanteel lõigus
Tõkke tänavast kuni Rauna
tänavani rajatakse kõnnitee.
• Taastatakse asfaltkatteid
Vana-Keila maanteel, Tõkke tänaval, Paju tänaval,
Sooja tänaval.
• Likvideeritakse teeroopaid
Tule tänava Olerexi ja Pärnu
mnt mahasõidurambi vahelisel lõigul.
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inna teede ehituse
hankel osales 12 pakkujat, edukaks osutus
Riab Teedeehitus OÜ. Hanke tulemusel kujunes tööde
maksumuseks pisut enam
kui 381 000 eurot. Hinnale
lisandub käibemaks.
Tule tänava kui ettevõtlusega seotud tee rekonstrueerimise II etappi finantseerib
osaliselt riik läbi juhtumipõhise investeeringutoetuse.
Toetuse suurus on 100 000
eurot. Sama suure summaga
toetas riik Tule tänava remonti ka möödunud aastal.

Teekatte rekonstrueerimine ning jalg- ja jalgrattatee ehitus algab Tule tänaval
juunis. Lõigul Koondise
tänavast Sooja tänavani remonditakse teekate ja ehitatakse tänava korterelamute
poolsele küljele välja Pärnasalu bussipeatuse tasku.
Puuduv jalg- ja jalgrattatee tuleb tänava ettevõtete poolsesse serva Sooja
tänavast Uusaru tänavani,
samuti korterelamute juurde
Nurmesalu ja Pärnasalu vahelisel lõigul.
Linna sissesõit muutub
palju haljamaks, värvilisemaks, aga ka lõhnavamaks.
Tule tänavale rajatakse kõrg-
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SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

toetust summas 540 481
eurot, on võimalik kehtivat
teehoiukava täita ennaktempos, mis omakorda avab
vallavalitsusele võimaluse
esitada volikogule sügisel
teehoiukava
muudatusettepanekud ja realiseerida
kiiremas tempos nii mustkatete ehitust kui tõsta mõned jalgrattateede ehitused
varasemaks.

PA1

Tänavune suvi toob üle kogu valla
kaasa suuremahulise tee-ehituse:
rekonstrueerimine, asfaltkatendite
uuendamine, pindamine, jalg- ja
rattateede ehitus, aga ka haljastuse
rajamine. Sauel läheb suuremate
töödena rekonstrueerimisele Tule
tänav Koondise ja Sooja tänava uute
kortermajade vahelisel lõigul ning
Nurmesalu tänav.

haljastus Uusaru tänavast
kuni Pärnasalu tänavani.
Puud jäävad enamasti tänava ettevõtete poolsele küljele, põõsastegrupid, kõrreliste ja püsilillede peenrad
palistavad tänava mõlemat
äärt.
Haljastuses on kasutatud suurelehiseid pärnasid,
Faasseni naistenõgeseid, teravaõielisi kastikuid, mägimände, ebajasmiine, jaapani
enelaid, põõsasmaranaid ja
Thunbergi kukerpuid.
Tööd Nurmesalu tänaval
algavad samuti juuni alguses, rekonstrueerimisele läheb tänavalõik Tule tänavast
Kesa tänavani.
Lisaks teekatte rekonstrueerimisele tuleb garaažide poolsele küljele jalg- ja
jalgrattatee
noortealaga,
kuhu hiljem paigaldatakse
rulatatav tänavamööbel, ja
rajatakse haljastus: Sahhalini pihlakad või pärnad,
ebajasmiinid ja erinevad
enelad, lisaks teravaõielised
kastikud.
Tule ja Nurmesalu tänava
ehitustööde lõpptähtaeg on
31 august.
Et riik eraldas Saue vallale kohaliku omavalitsuse
üksustele määratud toetusfondist kohalike teede hoiu

proj. madalhaljastus (põõsas)

Proj. immutusal

Saue Vallavolikogu
28. mai istungi
päevakord
• Ülesannete üleandmine

• Saue Kultuuri- ja Huvikeskuse põhimäärus

• Saue valla arengukava ja Saue valla eelarvestrateegia
kinnitamine I lugemine
• Mittetulundusühingute ja sihtasutuste investeeringutoetuste määramise ning maksmise kord

• Vallavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Kuuse tn)
• Haiba külas asuva Haiba haljasala 1 kinnistu osa
otsustuskorras tasuta kasutusse andmine

• Haiba külas asuvate Uue-Aiandi ja Poetaguse kinnistute otsustuskorras tasuta kasutusse andmine
• Arvamuse andmine Maidla lubjakivikarjääri kaevandamisloa taotluse kohta Saue valla
• 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande
üleandmine volikogule
Saue Vallavolikogu istung toimub 28. mail algusega
kell 13.30 elektroonselt.

Saue Vallavalitsuse
eriolukorrajärgne
ja suvine
töökorraldus
Pärast eriolukorra lõppu on Saue Vallavalitsus ning halduskeskused Laagris, Riisiperes
ja Haibas 18. maist elanikele avatud
tavapärastel töö- ja vastuvõtuaegadel. Erisuseks jäävad kuni augusti lõpuni kaugtöö
reeded, mil majade uksed on suletud.
Kuni 1. septembrini toimub vastuvõtt turvalisuse
kaalutlusel eelregistreerimisega, et pidada kinni 2
+ 2 reeglist ja hoida ära kabinetiuste taha järjekorra
tekkimist.
Ametnikuga kohtumise palume eelkõige temaga
kokku leppida telefoni või e-posti teel või siis vastuvõtusekretäri kaudu. Kontaktid leiate Saue valla kodulehelt www.sauevald.ee. Kui inimene siiski end kirja
panemata kohale tuleb, peab ta arvestama, et ametnik võib olla registreeritud kohtumistega hõivatud ja
et tal tuleb oodata.
Möödunud aasta pilootprojekt õigustas end ja jätkub
ka sel suvel
22. maist kuni 28. augustini on vallamaja Saue linnas
ning halduskeskused Laagris, Riisiperes ja Haibas reedeti suletud ning vallavalitsuse töötajad teevad tööd
kontoris, kodus või mujal.
Vastamata ei jää reedel tööajal tehtud telefonikõned ega e-kirjad, registreerimata avaldused ega
lahendamata probleemid. Vajadusel käiakse objektil,
on koosolekud ja kohtumised.
Avaldused saab alati esitada kodulehe www.sauevald.ee iseteeninduskeskkonna kaudu, saata elektroonselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@
sauevald.ee või jätta paberkandjal postkasti.
Suvi on puhkuste aeg
Nii ka Saue Vallavalitsuses. Info Saue Vallavalitsuse
töötajate puhkuste, asendamiste ja vastuvõtu muudatuste kohta on leitav valla veebi esilehelt www.
sauevald.ee. Infot jagavad ka vastuvõtusekretärid ja
ametnikud ise.
Vastuvõtusekretäride kontaktid
• Saue Vallavalitsus, telefon 679 0180 (Tule 7, Saue linn)
• Laagri halduskeskus, telefon 654 1130 (Veskitammi
4, Laagri)
• Riisipere halduskeskus, telefon 608 7231 (Metsa tn
7, Riisipere)
• Haiba halduskeskus, telefon 679 3014 (Riisipere tee
8, Haiba)
Kui saadate puhkusel olevale Saue Vallavalitsuse
töötajale e-kirja, saate vastu automaatteate, kui kaua
ta puhkab ja kes teda asendab.
Kui soovite kindla ametnikuga kokku saada, on
kindlasti mõttekas enne helistada ning puhkuse ja
vastuvõtu kohta üle uurida.

Saue valla ametlikud teated
DETAILPLANEERINGU
AVALIKUSTAMINE
Saue
Vallavalitsus
võttis
06.05.2020. aasta korraldusega 492
vastu ja suunas avalikustamisele
Saue linnas Paju 18 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eesmärgiga
lubada kinnistu kruntimist, maasihtotstarbe muutmist ning ehitusõiguse määramist üksik- ja ridaelamute ning tootmis- või laohoone
rajamiseks.
Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on jagada kinnistu 19-ks
üksikelamumaa, kaheks ridaelamumaa, üheks tootmis- ja / või
laohoone maa ning kolmeks parkmetsamaa ja kaheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning
määrata elamumaa kruntidele ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks, ridaelamumaa
kruntidele ridaelamute ehitamiseks ning tootmis- ja / või laohoone maa krundile tootmis- ja / või
laohoonete ehitamiseks.
Transpordimaa krundid kavandatakse juurdepääsu- ja kergliiklusteede rajamiseks.
Planeeritav hoonete ehitisealune pind on kokku 18 760 m2.
Planeeritavate hoonete põhimahu
katuse kaldeks määratakse 0-45˚.
Planeeritav maa-ala asub Saue
linna idaservas Jälgimäe tee, Saue
mõisa pargi ning Kasesalu ja Paju
tänavate tootmisalade vahelisel
maa-alal. Olemasolev hoonestus
alal puudub. Kinnistu suurus on
12,01 ha.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27. maist kuni 9.
juunini 2020. Avaliku väljapaneku
kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga elektrooniliselt valla veebilehel https://
sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud.
Materjaliga on võimalik tutvuda
ka tööaegadel Laagri halduskeskuses Veskitammi 4, Laagri alevik ja
Saue Vallavalitsuses Tule tn 7, Saue
linn. Eriolukorrajärgsete piirangute
tõttu palume külastus eelnevalt
kokku leppida e-posti teel kaili.
tuulik@sauevald.ee.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE
AVALIK MENETLUS
Endla kinnistu Koppelmaa külas
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu projekteerimistingimuste
määramiseks avatud menetlusena
Koppelmaa külas Endla kinnistul
(katastritunnus
72701:001:0857,
2,08 ha, 100% ärimaa), lähtudes
Koppelmaa küla Endla kinnistu detailplaneeringust (Plesart Stuudio
OÜ töö nr 01DP-2008).
Tingimuste määramisega muudetakse reoveekäitluse tingimusi
selliselt, et planeeringus ette nähtud nelja hoone ühine reoveemahuti asendatakse iga hoone eraldi
biopuhastiga eelvooluga kõrval
asuvasse voolukraavi.
Arvamused esitada hiljemalt
7.06.2020 Saue Vallavalitsusse Tule
tn 7, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee.

Lähemat informatsiooni tingimuste kohta saab võrkude spetsialist Arvo Brandmeistrilt telefonil 654 6148, arvo.brandmeister@
sauevald.ee.
Hämariku tee 3 Koidu külas
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu projekteerimistingimuste
määramiseks avatud menetlusena
Koidu külas Hämariku tee 3 kinnistul (katastritunnus 72701:005:0318,
1274m², 100% elamumaa).
Taotleja soovib nihutada hoonestusala kuni 10% ulatuses kirdesuunal ja suurendada lubatud ehitisealust pinda kuni 10%, võrreldes
Alliku küla Koidu ja Koidu I kinnistute detailplaneeringus sätestatuga (kehtestatud Saue Vallavolikogu
26. juuni 2003. aasta otsusega nr
47).
Arvamused esitada hiljemalt
06.06.2020 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.
Ojakalda tee 24 Vanamõisa külas
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu projekteerimistingimuste
määramiseks avatud menetlusena Vanamõisa külas Ojakalda
tee 24 kinnistul (katastritunnus
72701:001:1888, 1587 m², 100% elamumaa).

Taotleja soovib muuta katuse
harjajoone suunda risti tänavaga,
võrreldes Vanamõisa küla Hallika
10 kinnistu ja lähiala detailplaneeringus sätestatuga, kus harjajoon
on antud paralleelne tänavaga
(kehtestatud Saue Vallavalitsuse 8.
novembri 2016. aasta korraldusega
nr 784).
Arvamused esitada hiljemalt
06.06.2020 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.
Pilliroo tn 34 Alliku külas
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu projekteerimistingimuste
määramiseks avatud menetlusena
Alliku külas Pilliroo tn 34 kinnistul (katastritunnus 72701:005:0910,
5341 m², 100% elamumaa).
Taotleja soovib kinnistut jagada
ning jagamise teel tekkivale kinnistule projekteerimistingimuste
väljastamist üksikelamu ja seda
teenindava abihoone rajamiseks.
Arvamused esitada hiljemalt
06.06.2020 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.

Saue valla üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku
tulemuste avalikud arutelud
Saue Vallavalitsus teatab, et 8. mail lõppes Saue valla koostatava üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek.
Planeeringu materjal, sh avalikul väljapanekul esitatud ettepanekud ja vallapoolsed seisukohad on saadaval
valla veebilehel https://sauevald.ee/koostatav-uldplaneering.
Tulemas on eelnõu avalikud arutelud. Haiba, Saue linna ja Laagri arutelude toimumiskohad on seoses
2+2 reegli täitmise vajadusega viidud kõrvalasuvate hoonete suurematesse saalidesse (vastavalt
rahvamaja, noortekeskuse ja kultuurikeskuse saal).

Arutelud toimuvad järgmiselt:
• 26. mail 2020 Riisiperes, Nissi Põhikool, Nissi tee 33;
• 27. mail 2020 Haibas, Haiba Rahvamaja, Riisipere tee 6;
• 2. juunil 2020 Saue linnas, Saue Noortekeskus, Koondise 20;
• 3. juunil 2020 Laagris, Laagri Kultuurikeskus, Veskitammi 8.
Kõik arutelud algavad kell 17.30.
Kõikidel aruteludel tagatakse desinfitseerimisvahendite olemasolu ning peetakse kinni 2+2 reeglist.
Laagris toimuva arutelu järel tutvustatakse ka Laagri keskusala esialgset eskiisi. Visiooni järgi arendatakse maa-ala korterelamute alaks
koos ärikvartaliga planeeringuala kirdeosas. Visiooni on tutvustatud ka vallalehe Saue Valdur märtsinumbris nr 5, mis on saadaval https://
sauevald.ee/vallalehe-uldinfo.

Valla spordisaalid avasid uksed 18. maist
Spordihooned Saue vallas avasid uksed 18. maist,
lähtudes Vabariigi Valitsuse kehtestatud reeglitest.
• Saue spordihoone (osaliselt, see tähendab ujula
1. juunil)
• Laagri spordihoone (osaliselt, see tähendab
ujula 3. augustil)
• Laagri tennisekeskuse sisehall
• Laagri Kuuse spordiklubi
• Ruila spordihoone
• Turba kooli spordihoone
• Ääsmäe kooli spordisaal
Saue linna ujula (pildil) avab uksed 1. juunist,
kuna basseini veega täitmine, vee soojendamine
ja veeproovide vastuste saamine võtab omajagu
aega, ja on avatud kogu suve. Laagri ujula avab uksed augustis.
Täpsem info iga asutuse veebilehel või nende
kontakttelefonil helistades.

Fotod: Sirje Piirsoo
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Taotluse esitamine
Taotlusi koos lisadokumentidega saab esitada taotlusperioodil 15. juunist kuni
15. juulini 2020 digitaalselt
allkirjastatuna e-posti aadressil info@sauevald.ee.
Digiallkirja
võimaluse puudumisel saab paberkandjal
allkirjastatud
taotluse ja lisadokumendid
saata tavaposti teel või tuua
Saue Vallavalitsusse või
halduskeskustesse:
• Saue Vallavalitsus: Tule
tn 7, Saue linn 76505, Saue
vald;
• Laagri halduskeskus: Veskitammi 4, Laagri alevik
76401, Saue vald;
• Riisipere halduskeskus:
Metsa tn 7, Riisipere 76202,
Saue vald;
• Haiba halduskeskus: Riisipere tee 8, Haiba küla
76301, Saue vald.
Taotluses esitatavad kohustuslikud andmed
• taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed
• taotleja esindaja ees- ja
perekonnanimi, isikukood,
kontaktandmed ja esindusõiguse alus
• kohandatava eluruumi
andmed
• eluruumi omaniku, kõigi
kaasomanike või korteriühistu nõusolek eluruumi
kohandamise kohta
• eluruumi kohandamise
eesmärk ja selgitus
• kohanduse liik ja teostatavate tööde kirjeldus, sh hinnakalkulatsioon
Taotlusele esitatavad lisadokumendid
• taotleja isikut tõendava
dokumendi koopia
• esindaja isikut tõendava
dokumendi koopia
• esindusõigust tõendava
dokumendi koopia
• vähemalt üks hinnapakkumine; kui tööle ei ole
kehtestatud piirhinda, siis
vähemalt kaks võrreldavat

Valla sotsiaalkorter enne ja pärast kodukohandust.

Kinnisvararegistri spetsialist
Katerina Peresypchenko
Katerina Peresypchenko asus Saue Vallavalitsuse majandusosakonnas kinnisvararegistri spetsialistina tööle 23. märtsil.
Ta liitus vallavalitsusega projektipõhilise praktika raames,
tööülesanneteks on kinnisvara halduslahenduse projekti juhtimine, sh kinnisvara haldustarkvarasse andmete sisestamine ja
nende haldamine ning kinnisvara haldustarkvara kasutajate juhendamine.
Katerina leiab, et töö pakub talle suurepärase võimaluse panna end proovile projektijuhtimise valdkonnas, panustades samal
ajal vallale sobivasse kinnisvara halduslahenduse arendusse.
Katerina on sündinud Sillamäel, kus ta käis koolis ja gümnaasiumis. Ta jätkas õpinguid Tallinnas.
Talle on omistatud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduse bakalaureusekraad. Hetkel on ta Tartu Ülikoolis õigusteaduse magistriõppes.
Fotod: erakogu
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simese taotlusvooru
planeeritud 12 kohandusest sai ellu
viidud 10, väljamakstud
toetuste summa oli kokku
koos omafinantseeringuga
58 250 eurot.
Teise taotlusvooru 22
kohandusest on 9 kas täielikult või osaliselt valmis.
Nende ja kõigi teise taotlusvooru veel töös olevate
kohanduste rahaline maht
kokku on 84 503 eurot.
Jaanuari lõpus kuulutas
riik välja kolmanda taotlusvooru. Kohalike omavalitsuste taotlusi oodatakse hiljemalt 31. augustiks 2020.
Saue vallale on koos vallalt
nõutava kaasfinantseeringuga ette nähtud 20 414
eurot. Nendest vahenditest
on nõutav vähemalt kahe
kohanduse elluviimine.
Saue Vallavalitsus on
otsutanud
taotlusvoorus
osaleda, millest tulenevalt
avaneb Saue valla erivajadustega inimestel võimalus
taotleda eluaseme kohandamiseks toetust.
Meetmest rahastatakse
eluruumide kohandusi, mis
aitavad vähendada taotlejate erivajadustest tulenevaid
takistusi eluruumis liikumisel ja hügieeni- või köögitoimingute tegemisel.
Näiteks võib abi olla käetugede paigaldamisest, uste
laiendamisest ja lävepakkude eemaldamisest või vanni
asendamisest
dušinurgaga ja WC-poti asendamist
erivajadustele vastavaga.
Kallimatest töödest rahastatakse näiteks platvormtõstukite ja kaldteede paigaldusi.
Kohanduste liigid koos
neile kehtestatud toetuse
piirhindadega leiab sotsiaalkaitseministri määruse
„Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“
lisast 1 (sauevald.ee/eluaseme-kohandamise-toetus).
Juhul, kui kohanduse
tegelik hind on piirhinnast
väiksem, hüvitatakse tegelikud kulud.
Kui kulud on suuremad,
tuleb koostöös vallavalitsusega leida lahendus.
Juhul, kui taotletavale
kohandusele ei ole piirhinda kehtestatud, hüvitatakse
kulud vastavalt tegelikele
kuludele.
Eelnevatest taotlusvoorudes on enim taotletud
tualettruumi ja / või pesuruumi kohanduste kulude
hüvitamist. Nende tööde
rahastatav piirhind on 4338
eurot, aga kui töö piirdub
ainult WC-poti vahetusega,
hüvitatakse maksimaalselt
596 eurot. Esimesele korru-

sele viiva platvormtõstuki
paigaldamise piirhind on
näiteks 7502 eurot.
Kohandada saab eluruumi, mis asub Saue valla
haldusterritooriumil ja mis
on Saue valda sissekirjutatud taotleja elukoht. Inimesel on õigus saada ühe
eluruumi kohandamist ühel
korral. Juhul, kui eluruumi
kasutatakse lepingu alusel,
on nõutav vähemalt kaheaastane kasutusõigus.
Täpsemalt saab kohanduste elluviimise tingimustest lugeda Saue Vallavolikogu 27.09.2018 määrusest
nr 48 „Puuetega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine“ (www.riigiteataja.
ee/akt/402102018028).

Fotod: erakogu

Fotod: Saue Vallavalitsus

Saue vald on osalenud kahes riigi
poolt puuetega inimeste eluruumide
füüsiliseks kohandamiseks välja
kuulutatud taotlusvoorus.
MARELLE ERLENHEIM
Sotsiaalosakonna juhataja

Uued töötajad

Lisainfo eluaseme kohandamise taotlemise kohta
Sotsiaalosakonna juhataja Marelle Erlenheim, e-post
marelle.erlenheim@sauevald.ee, telefon 679 0174.
hinnapakkumist
• eluruumi omaniku, kõigi
kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek eluruumi kohandamise kohta,
kui taotleja ei ole eluruumi
ainuomanik või kui kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume
• eluruumile seatud hüpoteegi korral kooskõlastus
hüpoteegi seadnud pangaga
• Sotsiaalkindlustusameti või mõne teise vastavat
pädevust omava eksperdi
hinnang eluruumi kohandamise kohta juhul, kui see on
olemas
Kohanduste kohta saab
nõu küsida Sotsiaalkindlustusametist. Kohanduste
valdkonna kontakt Sotsiaalkindlustusametis on
Tiina Korjus, tiina.korjus@
sotsiaalkindlustusamet.ee,
telefon 517 3656.
Abi võib saada ka puuetega inimeste ühendustelt ja
kohanduste tegemisele spetsialiseerunud ettevõtetest.
Elukeskkonna kohandamist
puudutavad materjalid, sh
ettevõtete nimekirja, leiab
Sotsiaal k indlust usameti
kodulehelt:
https://www.
sotsiaalkindlustusamet.ee/
et/puue-ja-hoolekanne/abivahendid/kesk konna-kohandamine-erivajadustega-inimestele.

Saue Vallavalitsuse sotsiaalosakond
kontrollib
laekunud avalduste vastavust projekti tingimustele. Alates 16. juulist 2020
teostavad
vallavalitsuse
ametnikud kodukülastuse
taotletud kohanduse vajaduse ja selle teostamise
võimalikkuse hindamiseks.
Pärast
kodukülastust
esitab vallavalitsus projekti
tingimustele vastavad taotlused koondtaotluse vormis
Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK). Pärast RTK-lt
vastuse saamist langetab
vallavalitsus lõpliku otsuse
taotluse rahuldamise ja toetuse määramise või taotluse
rahuldamata jätmise kohta.
Rahastuse saanud kohandused tuleb teostada 24 kuu
jooksul.
Kolmas taotlusvoor on
eelarvelt 3-4 korda väiksem kui kaks eelnevat. Sellest tulenevalt võib esitatud
taotluste maht ületada võimalusi. Vallavalitsus teeb
sellisel juhul valiku, arvestades kohanduse põhjendatust, vajaduse kriitilisust,
lahenduse
otstarbekust
ja taotleja majanduslikku
olukorda ning muid olulisi
asjaolusid. Asjaolude kaalumist võimaldavad materjalid ja esmase ettepaneku
valmistab vallavalitsusele
ette sotsiaalosakond.

Planeeringute koordinaator
Kaili Tuulik
Kaili Tuulik asus Saue Vallavalitsuse ehitusosakonnas planeeringute koordinaatorina tööle 23. märtsil.
Planeeringute koordinaatori peamised tööülesanded on planeerimisalase tegevuse korraldamine Saue vallas (detailplaneeringud, üldplaneering, eriplaneeringud) ja sellealane nõustamine.
Kaili on üles kasvanud Hiiumaal. Pärast gümnaasiumi lõppu
alustas ta õpinguid Tallinna Ülikoolis ja kolis seetõttu Tallinnasse. Tallinna Ülikoolis omandas ta loodusteaduste bakalaureuseja magistrikraadi.
Saue valla elanik sai Kailist juba kolm aastat tagasi, kui ta perega Tallinnast Sauele kolis ja siia oma esimese päris oma kodu
rajas: Saue on ju ideaalne koht, kus elada.
Saue Vallavalitsusse tööle kandideeris ta tänu põnevale
ametkohale, mis silma särama paneb, ja muidugi on supertore ka
kodu lähedal tööl käia.
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Eluaseme kohandamise toetust
saab taotleda 15. juulini
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Loomadest on tõesti palju abi ses mõttes, et nad pakuvad nukrale lapsele lohutust ja aktiivsele lapsele rahustust.

Saue hoolduspere ema:
üheteist aasta jooksul kodu
kümnele lapsele
Saue vallas elava Karini* (41) ja
Toomase* (49, nimed muudetud) peres
on kokku kümme last. Neist pooltele on
abielupaar kasuvanemateks, sest oma
kodudes neil lastel turvaliselt kasvada
võimalik ei ole.
SILJA OJA
Sotsiaalkindlustusamet

K

arin, kuidas sündis
otsus saada hoolduspereks? Kust
saite selle võimaluse kohta
infot?
See mõte tuli meil 11 aastat tagasi. Elasime siis juba
Saue vallas talus, kui märkasin Maalehes kuulutust,
et üks lastekodu otsib tugiperesid, kes saaksid lastele
koolivaheaegadel, sh suvel,
ajutist kodu pakkuda. Lugesin ja mõtlesin, et miks
mitte.
Sõitsimegi Tartumaale,
et kohtuda ühe 10-aastase poisiga, aga kuna tema
4-aastane vend tahtis ka
väga kaasa tulla, kutsusime

tema ka.
Läks nii, et kui poistel
tuli aeg lastekodusse tagasi
minna, siis väiksem neist
ei tahtnud sugugi minna: ta
ei saanud aru, miks ta peab
lahkuma. Vanem vend seevastu tahtis minna, sest temal olid Tartumaal sõbrad
ja kool.
Saatus tahtis, et meist
sai noorema poisi jaoks
hoolduspere ja ta võis meie
juurde jääda. Nüüd on ta
juba 15-aastane ja meist on
saanud tema eestkostepere,
mis on hooldusperest järgmine samm, mil lapse eest
ei vastuta ega otsusta enam
kohalik omavalitsus, vaid
meie pere.
Kui poisid meie juurde
tulid, oli meil endal juba

kolm last: 3- ja 10-aastased
tüdrukud ning 12-aastane
poiss. Siis sündis meie perre
veel üks poiss, kes on tänaseks 7-aastane.
Ja siis tulid meile elama
kaks vene rahvusest tüdrukut, kes olid saabudes 10- ja
5-aastased. Oma kodus nad
elada ei saanud, sest nende
ema ei suutnud nende eest
hoolitseda. Minust sai nende hoolduspere ema.
Ja pärast seda sündis
meie perre veel üks poiss,
kes on tänaseks 3-aastane.
Ja see pole veel kõik.
Saue valla sotsiaaltöötaja, kellega mul on hea ja
tihe suhe, võttis ühel hetkel
ühendust ja rääkis, et üks
16-aastane, emata kasvanud
tüdruk on lapse saanud, aga
isakodus olla olukord nii
keeruline, et seal ta kindlasti beebiga elada ei saa. Kolisid nemadki meie juurde ja
elavad siiani meil.
Ning ka see pole veel
kõik! Kaks kuud elas meie
juures
asendushooldusel
ka üks beebi, kelle ema oli
pärast sünnitust sügavasse
depressiooni langenud ega
saanud lapse eest hoolitse-

misega hakkama. Selle beebiga läks aga selles mõttes
hästi, et ema sai ennast korda ja beebi sai koju tagasi
minna. Sellist asja juhtub tegelikult harva, aga seekord
läks kõik õnneks.
Seega on meie peres 12
liiget, aga osad neist hakkavad juba suureks saama,
näiteks mu vanim laps käib

üsna kiiresti meil kohanenud, sest meil on ju talumajapidamine ja palju loomi:
ponid, kitsed, küülikud,
lambad, kanad, pardid, koerad ja kassid. Ma ei teagi,
kui palju neid sulelisi ja karvaseid kokku on, pole üle
lugenud. Lisaks aiamaa, kus
kõik marjad ja köögiviljad
ise kasvatame.

Meie majas printse ega printsesse pole,
ütlen lastele. Ma loodan, et kõik, kes mu
pesast välja lendavad, saavad tulevikus oma
peredega hästi hakkama.

juba ülikoolis ja elab omaette, aga leibkonna liige on
ta ikka.
Teil on tõesti suur pere.
Kuidas lisandunud lapsed
uude olukorda sisse elasid?
Lastel on alati olnud meie
juurde tore tulla. Nad on

Loomadest on tõesti palju abi ses mõttes, et nad
pakuvad nukrale lapsele lohutust ja aktiivsele lapsele
rahustust. Kõigi meie pere
laste lemmikud on Kameruni minikitsed!
Vene tüdrukutel oli algul
keeleliselt raske.
Ma küll oskan vene keelt

kõnekeelena, aga kui vanem
tüdruk vene kooli läks ja
minult koolitöödega kodus
abi palus, siis läks keeruliseks ja me otsustasime, et
õpime koos eesti keele ära.
Kuna tüdrukud on erakordselt kiired õppijad, said
nad eesti keele selgeks ühe
suvega! Eesti kooliga saime
aga kokkuleppele, et laps tuleb neile ja saab hakata eesti
keeles õppima, aga jääb lihtsalt klassi kordama. Praegu
käib ta juba 11. klassis.
Kui kaua kohanemine
aega võtab?
See võtab aega umbes aasta, et laps tunneks, et ta
on nüüd pereliige ja tal on
omad õigused. Samuti võtab
ju uue pere reeglitega harjumine aega.
Kuidas te ikkagi hakkama saate nii suure perega?
Käite ju mõlemad abikaasaga ka tööl.
Tuleb saada. Abikaasa toimetab enamasti õues, mina
toas. Lapsed aitavad palju,
näiteks söödavad loomad
ära, kui täiskasvanuid kodus pole.
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Saue valla vanemliku hooleta jäänud lastel
on vedanud, sest enamik neist elab toetavas ja
armastavas hooldusperes. Nagu ikka pered, on
ka hoolduspered väga erinevad. On suurpered,
kus lisaks mitmele bioloogilisele lapsele kasvab
mitu hoolduspere last, ja on ühelapselised
pered. On pered, kus elab mitu põlvkonda koos,
ja on üksikvanemaga pered. Kui laps on päriselt
perre oodatud, on iga pere väärtuslik.
Igaühe teekond hoolduspereks on omamoodi ja eriline. Ometi ühendab hooldusperesid üks
oluline omadus – soov pakkuda kellelegi, kes ei
ole veel päriselt oma, kodusoojust, armastust ja
tingimusteta toetust.
Igal lapsel on oma kordumatud rõõmud ja
mured. Hoolduspere lapse rõõmud ja mured

võivad olla topeltsuured.
Laps läheb hooldusperesse, kui tema vanemad ei suuda tema eest piisavalt hoolitseda,
kuigi nad seda soovivad. See teadmine võib
olla lapsele raske kanda ning võib juhtuda, et
laps vajab eriti alguses rohkem toetust ja abi.
Samamoodi on lapse rõõm õnnestumisest seda
suurem.
Hooldusperes elava lapse puhul on nii
lapsele kui ka hooldusperele toeks kohaliku
omavalitsuse lastekaitsespetsialist. Üheskoos
on võimalik lahendada lapse muresid ja tunda
rõõmu õnnestumiste üle.
Lastekaitsespetsialist võib olla abiks ka
juhul, kui võimalikul hooldusperel tekivad selles
protsessis küsimused ja kahtlused.

Nadežda Leosk, sotsiaalkindlustusamet
Ma olen tänapäeva mõistes pisut teistsugune ema –
kasvatan iseseisvaid lapsi.
Selliseid, kes oskavad sööki
kasvatada ja teha. Teeme
palju töid kõik koos, näiteks
rohime peenraid, aga lapsed
toovad laudast kanamune ja
oma tubasid koristavad nad
ise.
Meie majas printse ega
printsesse pole, ütlen lastele.
Ma loodan, et kõik, kes mu
pesast välja lendavad, saavad tulevikus oma peredega
hästi hakkama.
Palun iseloomusta oma
lapsi, kellele hoolduspere
vanemana kodu pakud.
Millised nad olid ja millised nad on nüüd?
See poiss, kes meile 4-aastasena Tartumaalt tuli, oli algul väga endassetõmbunud,
aga nüüd lõpetab ta juba 9.
klassi ja on hästi tore, heasüdamlik, õpihimuline ja abivalmis laps.
Vene tüdrukud kohanesid meil kiiresti, neile väga
meeldisid meie talu loomad.
Vanem tüdruk on nüüd juba
17-aastane ja tõeline kaunitar. Ta on tegelenud nii
judoga kui käinud laulutundides. Noorem on praegu
11-aastane ja väga andekas
ning rõõmsameelne. Õpib
klaverit ja flööti ning käib
rahvatantsus.
Beebiga meie juurde saabunud noor ema oli algul
väga kartlik, sest tema lähedased olid teda väga halvasti
kohelnud. Beebist on saanud
tänaseks 4-aastane tüdrukutirts ja ema on tubli, õpib
kondiitriametit.
Kas on midagi, mis on päriselt raske ka?
Näiteks praegu teeb digiõpe
elu raskeks, just nooremate
aitamine koolitöödes. Tulen
töölt, teen süüa, koristan,
aga siis on veel vaja 1. klassi
lapsega maha istuda ja ekraani taga õppima hakata.
Aga mis rõõmu valmistab?
Südant soojendab see, kui
näen, et lapsed kasvavad ja
mu õpetussõnad ei ole mööda külge maha jooksnud,
vaid on neile kahe kõrva vahele jäänud. Laste areng teeb
suurt rõõmu.
Eks me vahepeal teeme
nalja ka. Näiteks tegin laste-

le Pipi mängude päeva ja ise
mängisin Pipit.
Millega peaks arvestama,
kui otsustad pakkuda kodu
lapsele, kes oma sünniperes kasvada ei saa?
Peab arvestama sellega, et
laps on su juurde saabudes
varasema elu poolt muserdatud. Ta võib õhtuti oma ema
järele nutta. Siis aitab see,
kui ta sülle võtta ja pai teha,
rahustada.
Teismelist enam sülle ei
võta, aga rääkimine ikka aitab.
Mõni laps võib olla ka vägivaldne, sõltub, mis ta sünniperes varem toimunud on.

laps äsja tulnud on, et temaga aega veeta. See on lapse
jaoks liiga suur šokk, kui
tal on järsku uus kodu, uus
lasteaed või kool ja uusi lapsevanemaid pole kodus, sest
nad peavad tööl olema.
Kas lastel on säilinud side
ka nende bioloogiliste vanematega?
Jah, mingil määral. Oleme
püüdnud suhteid hoida, aga
lastel ei olnud lihtne näha,
millistes tingimustes nende
vanemad elavad. See võib
olla lausa šokeeriv.
Lapsed tahaks oma bioloogilisi vanemaid aidata,
aga see ei ole alati võimalik,

Saue vald on minu hinnangul üks parimaid
valdasid Eestis, eriti mis puudutab
asendushooldust ja kasuperesid.
Meid toetatakse igas mõttes.

Minul õnneks vägivaldseid
lapsi pole olnud, aga selle
võimalusega peab arvestama.
Kes teile toeks on? Kas teie
lastel on psühholoog abiks?
Lapsed käivad praegugi aegajalt psühholoogi juures, sest
on asju, mida emaga – nad
kutsuvad kõik mind oma
emaks – arutada ei saa.
Saue vald on minu hinnangul üks parimaid valdasid Eestis, eriti mis puudutab
asendushooldust ja kasuperesid. Meid toetatakse igas
mõttes. Rahaliselt (ja mitte
miinimumsummaga), emotsionaalselt
(psühholoogi
tugi nii lastele kui ka mulle) ja ka sellise asjaga nagu
lastelaagrid, kus meie pere
lapsed saavad puhkamas
käia ja teiste omavanustega
suhelda.
Millest lastevanematena
puudust tunnete?
Puhkusest! See on suur
mure tegelikult. Kui hoolduspere vanematel oleks kas
või üks lisapuhkuse päev
kuus, oleks sellest palju abi.
Ja kindlasti on vaja puhkust
neil peredel, kelle juurde uus

kui vanem ise ei taha ennast
aidata.
Mina olen seda meelt, et
laps ei pea minema oma vanemate juurde, vanem võiks
tulla ise lapse juurde teda
vaatama.
Laps ei pea oma vanemaid armastama, vanem
peaks last armastama. Aga
need lapsed armastavad oma
bioloogilisi vanemaid väga.
Milline oli ettevalmistus
hoolduspereks saamisel?
Saime mõlemad abikaasaga
korraliku koolituse. PRIDE-koolitusel saab arutluste, harjutuste, rollimängude
ja õppuste käigus läbi mõelda soovi ja valmisoleku hakata hoolduspere vanemaks,
eestkostepereks või lapsendajaks. Lisaks on mul siiani
üks nõustaja, kellele võin helistada kas või keset ööd.
Mida soovite või soovitate
neile, kes kaaluvad hoolduspereks hakkamist?
Kui on suur tahtmine lapsi aidata, siis ei pea kartma
paberimajandust: see ei ole
nii raske, nagu algul tundub.
Soovin väga, et hooldusperesid tuleks juurde!

Iga laps peaks kasvama kodus, pere keskel.
Paraku ei saa kõik lapsed kasvada sünnivanemate juures. Eestis on ligi 800 last, kes
kasvavad institutsionaalsel asendushooldusel, pere- ja asenduskodudes, endise nimega
lastekodudes.
Igal aastal eraldatakse perekonnast ligi 250
last. Mõned neist naasevad sünniperre, ent
mõnedel pole see kahjuks võimalik.
Hoolduspere hoolitseb ja kasvatab last oma
peres kas pikaajaliselt, lapse täiskasvanuks
saamiseni, või ajutiselt, kuni lapse sünnipere
suudab taas iseseisvalt lapse eest hoolt kanda.
Sellisel juhul on lapse seaduslik esindaja kohalik omavalitsus, kes langetab koostöös perega
olulisemate elukorralduslike küsimuste korral
otsused. Igapäevaselt aga kasvatab last pere.
Seega on hoolduspere vanem lapse jaoks
sisuliselt vanem, inimene, kes last iga päev
toetab.
Mõnikord saab hooldusperest lapse eestkostja ehk seaduslik esindaja, kes vastutab täiel
määral lapse eest.
Ent lapsendada saab vaid siis, kui vanemate
hooldusõigus on äravõetud, nad on surnud või
andnud nõusoleku lapsendamiseks.
Oluline on hoida lapse identiteeti ning toetada lapse sidet sünnivanemate või teiste oluliste lähedaste inimestega. Kui otsekontakt ei
ole miskipärast võimalik, saab lapse identiteeti
hoida, kõneledes temaga päritolust, säilitades
olulist infot ja esemeid lapse minevikust, näiteks fotod, kirjad vms.
Sotsiaalkindlustusamet hindab hooldusperede sobivust ja valmistab neid ette. Otsime peresid, aga ka üksikuid inimesi, kes soovivad või
kaaluvad võimalust pakkuda ühele või mitmele
lapsele kodu, armastust, tuge ja hoolt.
Meie spetsialistid töötavad Eesti eri piirkondades ja on valmis huvilistega kohtuma ning
küsimustele vastama.
Kui pere jõuab sotsiaalkindlustusametisse,
siis esialgu vesteldakse, arutatakse ootusi, soove ja motiive ning antakse ülevaade edasistest
sammudest.

Seejärel võib pere esitada sotsiaalkindlustusametile hoolduspere sooviavalduse.
Järgnevad kodukülastus ja pereuuring, et saada
selgust pere valmisolekust ja suutlikkusest last
kasvatada.
Kui soovijad on läbinud ka lapsevanemate
eelkoolituse PRIDE, kantakse pere üleriigilisse
hooldusperede andmeregistrisse, et kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajad saaksid
vajadusel perega ühendust võtta ning sõlmida
hoolduspere lepingu. Edaspidi toetab omavalitsus peret nii rahaliselt kui ka moraalselt.
Pered saavad nii enne kui ka pärast lapse
perre tulekut tuge eri teenuste näol, näiteks
mentorlus ehk kogemusnõustamine, psühholoogiline individuaalne ja grupinõustamine,
supervisioon, samuti telefoni- ja internetinõustamine.
Oluline on, et pere ei jää oma küsimuste või
võimalike muredega üksi. Seetõttu julgustame
peresid alati vajadusel pöörduma lastekaitsetöötaja poole.
Võimalusi toeks võib uurida ka sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/lastekaitse/asendushoolduse-tugiteenused.
Lapse ja pere jaoks on oluline ka puhkus,
eriti kui laps alles tuleb peresse. Alates 1.
aprillist 2022 jõustub seadusemuudatus ja sealt
alates on ka hoolduspere vanematel õigus
lapsendaja puhkusele. 70 päeva pikkust puhkust
saab kasutada ühes osas või päevade kaupa
ning seda mõlema hoolduspere vanema vahel
jagada.
Kui see teema puudutab Sind, kui kaalud võimalust pakkuda kodusoojust lapsele, kes pole
sündinud sinu peres, siis võta palun ühendust
sotsiaalkindlustusameti spetsialistidega telefonil 655 1666 või aadressil asendushooldus@
sotsiaalkindlustusamet.ee.
Samuti on sinu jaoks alati olemas Saue Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistid, kelle poole
võid julgelt pöörduda!
Uuri asendushoolduse kohta lisa ka lehelt
https://tarkvanem.ee/kasupere/.

Saue valla lastekaitsespetsialistide
kontaktid ja tööpiirkonnad
LIIS TOOMING
Tööpiirkond: Hüüru, Kiia, Püha,
Vatsla, Alliku ja Koidu küla
Telefon: 679 0193, 5194 8869
E-post: liis.tooming@sauevald.ee
REILI RAAMAT
Tööpiirkond: Haiba, Kernu, Kirikla,
Kohatu, Kustja, Metsanurga, Mõnuste, Allika, Hingu, Kaasiku, Kibuna,
Laitse, Pohla, Ruila, Vansi, Kabila,
Koppelmaa, Maidla, Muusika, Pällu,
Pärinurme, Tagametsa ja Ääsmäe
küla
Telefon: 679 3023, 5551 2468
E-post: reili.raamat@sauevald.ee

ESTELLE LAANE
Tööpiirkond: Laagri alevik
Telefon: 5866 0485
E-post: estelle.laane@sauevald.ee
PILLE TOOMSALU
Tööpiirkond: Saue linn ja Vanamõisa küla
Telefon: 6790 196, 5912 5591
E-post: pille.toomsalu@sauevald.ee
TRIIN TAAL
Tööpiirkond: Riisipere ja Turba alevik ning Munalaskme,
Aude, Jaanika, Madila, Mustu, Nurme, Odulemma, Vilumäe,
Ürjaste, Aila, Jõgisoo, Valingu, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu,
Lepaste, Siimika, Tabara, Viruküla ja Tuula küla
Telefon: 608 7236, 5551 4224
E-post: triin.taal@sauevald.ee
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Triin Taal, Saue Vallavalitsuse
lastekaitsespetsialist

Endla talu – nii linna lähedal,
kuid ometi nii maal
Koroonapandeemiast tingitud
eriolukord pani raskesse seisu kõik
korraldajad ja kohad, kus pidada
pulma, saada kokku lähedastega
sünnipäeval või kohtuda kogu
suguvõsaga, et juured ei ununeks,
avastada kolleeg positiivses mõttes
kui täiesti teine inimene firmapeol
või suvepäevadel, tulla kokku
mõttetalguteks, pidada seminari.
Saue Valduri mailõpu number räägib
ühe kuidas-on-läinud-loo Endla talust
Koppelmaa külas laiemas võtmes.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

A

asta oli 2007, kui
ettevõtja Jonel Põld
Endla talu müügikuulutuse Kuldsest Börsist
leidis
„See oli selline vana rehielamu, päris talukoht, kus elas
proua kitse ja hanedega.
Maja juurde ei viinud isegi
teed, pigem jalgsi või kõrgema autoga läbitav rada. Kõik
ülejäänu on ehitatud,“ meenutab Jonel aegu, mis ei ole
väga ammused, kuid Koppelmaa külas asuv talukoht
on muutunud tänaseks tundmatuseni. Isegi nägu ei kõla
tuttavalt või siiski - rühm taluaia viljapuid oli ja on.
„Alustasime peamajast,
renoveerisime selle. Kliendid rääkisid, et muidu hea
koht, aga sauna ei ole. Tegime sauna. Kui hakkasid
pulmad toimuma, ütlesid
inimesed, et magamiskohti
on rohkem vaja. Ehitasime
kämpingud. Ostsime maad
juurde,“ kulges Endla talu
areng Joneli sõnul klientide
soovist ja vajadusest lähtuvalt loogilises järjekorras.
„Maad on kokku 22 hektarit. See kõik on käsitsi
hooldatud, mingeid masinaid pole kasutatud, kuid
muru me loomulikult niidame raideri ja kraavi ääred
trimmeriga. Puid ja hekke
oleme juurde istutanud,“
hindab Jonel talu ümber
laiuvat avarust, mis tagab
privaatsuse.
Sauna juures on tiik ja
taamal oma järvekegi liivaranna ja mänguväljakuga.
Järves elavad valgeamuurid,
kalad, kes aitavad veekogu
korras hoida vohavast taimestikust ja vetikatest.
Et end peamaja saali sisepeol mugavalt tunda, on
inimeste maksimumarv 86.
Ööbimiskohti on peamajas
34.
Kämpinguid on kokku
kaheksa. Kaks 4-kohalist
neist aastaringseks kasutamiseks. Tare-tareke kanajalal kahele „nõiale“. Neli
kahekohalist metsaveerel.

Täiesti uus sviitkämping on
mõeldud noorpaaridele, kes
Endla talu valges küünis abielluvad, mis ei tähenda, et
sviiti ainult vastabiellunuid
lubatakse.
Saunamaja laua ümber
mahutab end mõnusalt istuma 24 inimest, teisel korrusel on 16 voodikohta ööbimiseks.
Valge küüni, Eestis ilmselt ainulaadse hoone tekkelugu on sootuks armas ja
romantiline.
2018. aastal lubas Jonel
täna juba seaduslikule kaasale, et nad abielluvad.
Kalkuleerisid ja kaalusid
ja leidsid, et telki pole mõttekas rentida. Nii valmiski imeline ja õhuline valge
küün, populaarne igati, sest
ammu oli küsitud, millal
Endla talu sellise hoone püsti paneb.
Suveehitises on külalistele pinda 200 ruutmeetrit,
väljas on suur terrass, lisaks
tualetid ja ettevalmistusruum cateringile.
130 inimest tunneb end
valges küünis igati mugavalt. Saavad istuda, tantsida,
bänd on laval. Kontsertide
kogemust Endla talul valges
küünis veel ei ole, kuid küll
seegi tuleb.
Endla talu ongi välja kujunenud pulmade pidamise
kohaks. „Võib-olla linnalähedus, võib-olla välimus.
Ehe rookatusega talumaja,
mida tihemini kohtab saartel või Lõuna-Eestis. Vaikne
ja privaatne,“ arvab Jonel,
miks on see nii.
Eriolukord tõi Endla talule kaasa palju ümbermängimist
Et selle aasta juuli ja augusti nädalavahetused olid juba
broneeritud, tõsteti pulmi ja
muidki üritusi nädala keskele või lükati maailmas ja
meil valitseva ebakindluse
tõttu edasi järgmisesse aastasse. „Meil on paindlikud
reeglid. Tuleme vastu, lubame ürituse edasi lükata, uue
aja valida,“ rõhutab Jonel
kliendikesksust ja -sõbralikkust.

Endla talu peamaja enne ja nüüd.

– sellest välja tuleme. Me
ei kutsu siia inimesi maju
rentima, kuigi minipuhkus
Endla talu tärkavas looduses, pere, rahu ja linnulaul
ümberringi, pole paha mõte,
kui on soovi. Meil on kavas
juunikuus peamaja terrassil
avada oma pere ja jõududega kohvik-restoran, kus
pakume kvaliteetset toitu.
Väike analoog Koppelfestile,“ avab Jonel kohe-kohe
eesootavat.
Grillroad valmivad Big
Green Eggs`idel - Jonel ise
grillib -, kuid olukorrast lähtuvalt ei tooda toitu lauda,
vaid iga 2 + 2 reegli järgi
moodustunud seltskond või
pere saab tellitud joogi-söö-

Karin ja Jonel Põld enda pererestos.

Peamaja saal.

Koroonapandeemiast tingitud piirangute lõppedes
on talul eelkõige plaanis
teenindada olemasolevate
broneeringutega kliendid.
Jätkatakse samas vaimus,
kuid Joneli sõnul on mõtteid
veelgi.
Endla talul oli suur plaan
selle suve 11. juulil korraldada üks tore koguperefestival,
kuid see lükkub edasi tuleva
aasta juulisse, sest 1000 külastaja piirang seab omad
reeglid.
„Me oleme korraldanud
Endla talus kolm jaanituld,
kus on väga palju inimesi
käinud ja peod on väga-väga lahedad olnud. On tuldud
ümbruskonnast, kuid ka üle
kogu Eesti lausa matkasuvilatega. Kui ühel aastal
kutsusime kohale Skandinaavia suurimad monsterautod ja esinesid Eesti mõistes
A-klassi artistid, saime kokku 5000 inimest,“ selgitab
Jonel, miks langes otsus
Koppelfest aasta võrra edasi
lükata.
Et teada, mis tulemas

Imeline ja õhuline valge küün.

on, ja festivalipäev endale
juba täna 2021. aasta juulikuu kalendrisse kirja panna,
sest korraldamismõtet pole
maha maetud, kirjeldab Jonel eesootavat: „Kogu pere
on oodatud, et nautida head
muusikat tippartistide esituses, olla mõnusalt üheskoos.
Tuntud restoranid pakuvad
hea kvaliteediga toitu väikeste portsjonitena, et saaks
erinevaid roogi mõistliku
hinnaga maitsta ja nautida.“
Festivali üks mõte on Joneli sõnul seegi, et kummutada inimeste arvamust, et
nad ei suuda endale lubada
heas restoranis kvaliteetse
toidu nautimist. Kui maitse
suhu saada, hakatakse asju
ümber kalkuleerima, arvab
ta.
Kuigi eriolukord lõppes
ja piirangud leevenesid, on
Endla talu põhitegevuseks
ikka veel suletud juulini välja. Sestap on Jonelil plaan,
mis kõlab nägematagi ahvatlevalt.
„Mõtlesime, et kuidas
me kõik koos – just koos

gi serveerimislaualt, kui see
on valmis.
„See on natuke uutmoodi
lähenemine, kuid katsetame
ära,“ kutsub Jonel inimesi
uues olukorras uut proovima ja omasid hoidma. „See
on meile toetuseks ja teile
meelelahutuseks,“ arvab ja
lubab ta.
Et reegleid järgida, on
paraku vaja laud Endla talu
juunikuises terrassirestoranis broneerida. Sel põhjusel ka, et aastaringne kehv
suusailm võib restorani siseruumidesse suruda, kuid
ruumi talus on piisavalt nii
peamajas kui valges küünis
ja saadakse olla paindlikud.
Millal täpselt uut ja huvitavat juunis proovida saab,
kuulutab Endla talu välja kodulehel ja Facebookis. Ikka
koos menüü ja hindadega.
Kaasatud on ka AS Prike
sommeljee Hannes Aedla,
kes aitab valida joogid soovijatele. Kristo Toomingas
Cocktail Cateringist on üle
maailma tuntud kokteilimeister ja valmistab nii al-

Fotod: Endla talu, Sirje Piirsoo
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koholivabu kui alkoholiga
kokteile.
Kui projekt õnnestub, lõpetab selle mõni hea koostööpartner-muusik
vabaõhukontserdiga. Kas Liis
Lemsalu, kes intervjuupäeval peamajas uusi lugusid
salvestas, või Ott Lepland,
kellelt tuli just välja valges
küünis linti võetud uus video, või Ines või keegi neljas
või viies.
Üks kõigi ja kõik ühe eest
Endla talu üksi end ära ei
majandaks, kui ei oleks teisi
ettevõtteid, milles Jonel samuti tegev.
Osvald Catering, millel
tootmishoone Tänassilmas,
kuid juriidiline aadress Endla talus, on toitlustusturul
tuntud hea hinna ja kvaliteediga tegija.
Ettevõte pakub võimalust tellida maitsvaid roogi ja suupisteid kontorisse,
firmapeole, sünnipäevadele
või kuhu iganes hing ihkab.
Loomulikult täisteenindusega nõudest laudade ja toolideni, lilleseadest küünalde
ja kelnerini.
SmartFOOD valmistab
igaühele, kes soovib, sobiliku kalorite hulgaga, tasakaalustatud
süsivesikute,
rasvade ja valgusisaldusega,
tervisliku, värske ja maitsva toidu kogu päevaks ning
transpordib selle külmutusautoga hommikul koju või
kontorisse – paika, kuhu ainult soov on. Päevamenüüs
on viis toidukorda. Road ei
sisalda värv- ega säilitusaineid, maitsetugevdajaid ega
valget suhkrut.
Jonel Põld kinnitab, et
mitte mingil juhul ei tee
tema ettevõtted allahindlust
kvaliteetse tooraine osas.
Näiteks köögiviljad, nimetades siin paprikat või suvikõrvitsat, puuviljadest apelsine,
mandariine või ploome, aga
ka mozarella, tulevad igal
nädalal Napoli turult. Oliiviõli, pistaatsiapähklid ja feta
Kreekast. Naturaalsed mahlad on pärit Eesti talunikelt,
mesi oma mesinikult.
See kõik võimaldab pakkuda inimestele ka maitsvat
ja tervislikku lõunasööki.
Ettevõtte üks kaasamüügi
kiosk on Tänassilma, teine
avas 18. mail ukse, õigemini küll akna Keila kõrval
Allika tehnopargis. Hinnad
on head. Näiteks päevasupp
maksab poolteist, praad
kolm pool kuni neli ja magustoit kaks ja taimetoit
kolm eurot.

kem kui 1000 inimest.

Sportimine
Lubada alates 18. maist
kõigi spordialade võistkondadel treenida vabas õhus
tulenevalt spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust.

Avalikud üritused
Lubada alates 1. juulist avalikud üritused, sh kinoseansid, etendused, kontserdid ja
konverentsid tingimusel, et
ürituse korraldaja tagab, et
järgitakse:
• 2+2 nõuet;
• siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem kui 500 inimest;
• välitingimustes mitte rohkem kui 1000 inimest.

Lubada alates 18. maist
korraldada spordivõistlusi vabas õhus, kui need on
pealtvaatajateta ja osaleb
kuni 100 inimest.
Lubada alates 18. maist
spordiklubide, sealhulgas
jõusaalide ja ujulate avamine sporditreeninguteks siseruumides tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse:
• 2+2 nõuet;
• siseruumides maksimaalselt 50% täituvust, kuid
mitte rohkem kui 10 inimest
ühes grupis.
Lubada alates 1. juunist
spordiklubide, sealhulgas
jõusaalide ja ujulate avamine sporditreeninguteks siseruumides tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse:
• 2+2 nõuet;
• siseruumides maksimaalselt 50% täituvust;
• välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest.
Avalikud koosolekud
Lubada alates 18. maist
avalikud koosolekud tingimusel, et koosoleku korraldaja tagab, et järgitakse:
• 2+2 nõuet;
• siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem kui 10 inimest;
• välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest.
Lubada alates 1. juunist
avalikud koosolekud tingimusel, et koosoleku korraldaja tagab, et järgitakse:
• 2+2 nõuet;
• siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem kui 50 inimest;
• välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest.
Lubada alates 1. juulist avalikud koosolekud tingimusel, et koosoleku korraldaja
tagab, et järgitakse:
• 2+2 nõuet;
• siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem kui 500 inimest;
• välitingimustes mitte roh-

Hoolekandeasutused
ja
kinnipidamisasutused
Lubada alates 18. maist
kinnipidamisasutustes külastusi tingimusel, et asutuse pidaja tagab, et:
• koostöös terviseametiga
on koostatud külastuste korraldamise juhis;
• järgitakse külastuste korraldamise juhist, mh tagades vajadusel personali,
külastatava ja külastaja isikukaitsevahendite kasutamise;
• külastused viiakse võimalusel läbi välitingimustes
või eriruumides;
• külastustele eelneb külastajapoolne tervisedeklaratsiooni esitamine;
• täidetakse desinfitseerimisnõudeid vastavalt külastuste korraldamise juhisele.
Lubada alates 1. juunist
hoolekandeasutustes, varjupaikades ja turvakodudes
ning haiglates külastusi tingimusel, et asutuse pidaja
tagab, et:
• koostöös terviseametiga
on koostatud külastuste korraldamise juhis;
• järgitakse külastuste korraldamise juhist, mh tagades vajadusel personali,
külastatava ja külastaja isikukaitsevahendite kasutamise;
• hoolekandeasutustes on
isikukaitsevahendite kasutamine külastusel kohustuslik;
• külastused viiakse võimalusel läbi välitingimustes
või eriruumides;
• külastustele eelneb külastaja poolne tervisedeklaratsiooni esitamine;
• täidetakse desinfitseerimisnõudeid vastavalt külastuste korraldamise juhisele.
Lubada alates 1. juunist
üld- ja erihooldekodus vii-

KRIIS.EE
bivatel isikutele hoolekandeasutuse
territooriumilt
lahkumine tingimusel, et
isikud kannavad vajadusel
isikukaitsevahendeid.
Meelelahutus ja ajaviide
Lubada alates 1. juunist
meelelahut usvõi maluste
kasutamine veekeskustes,
spaades, saunades jmt tingimusel, et teenusepakkuja
tagab, et järgitakse:
•
broneeringusüsteemide
jmt lahenduste kaudu inimeste hajutamise nõuet;
• maksimaalselt 50% täituvuse nõuet.
Lubada alates 1. juunist
meelelahut usvõi maluste
(mänguväljakud, mängutoad, piljardi- ja keeglisaalid
jmt) kasutamine kaubanduskeskustes ja mujal tingimusel, et teenusepakkuja tagab, et järgitakse:
• maksimaalselt 50% täituvuse nõuet;
•
desinfitseerimisnõuete
täitmist vastavalt terviseameti juhistele.
Haridus ja huviharidus
• Lubada alates 15. maist
osaline kontaktõpe kõigis
haridusasutustes, kus vahepeal tuli üle minna distantsõppele. Kontaktõpet saab
korraldada individuaalselt
või kuni kümneliikmelistes
rühmades. Õppetöö korraldatakse võimalikult hajutatult, võimalusel järgides 2+2
reeglit.
• Lubada alates 15. maist
huviharidus või huvitegevus, mis toimub kas individuaalselt või kuni 10 õpilasega rühmas. Järgida tuleb
2+2 reeglit.
• Lubada alates 1. juunist
huviharidus ja huvitegevus
tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse:
• 2+2 nõuet;
• siseruumides maksimaal-
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selt 50% täituvus;
• välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest.
Lastelaagrid, õpilasmalevad
• Lubada alates 12. juunist
lastelaagrid ja õpilasmalevad tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse:
• kuni 300 inimese piirangut;
• grupipiirangut kuni 20 inimest;
•
desinfitseerimisnõuete
täitmist vastavalt terviseameti juhistele.
Piirangud, mis jäävad
kehtima
• Spordivõistlused pealtvaatajatega ei ole lubatud.
• Toitlustusasutuste lahtiolek ja alkoholimüük on
lubatud kuni vaid kella 22ni.
• Kasiinod, vesipiibu kohvikud, mänguautomaatide
saalid, täiskasvanute klubid
jmt meelelahutuskohad on
suletud.
• Ööklubid on suletud.
• COVID-19 diagnoosiga
isikutel ja lähikontaktsetel
on karantiinikohustus.
• Hoolekandeasutustes viibivatel COVID-19 diagnoosiga isikutel on keelatud
kokkupuude teiste isikutega, välja arvatud hoolekandeasutuste töötajate ja meditsiinitöötajatega.
• Tallinn-Stockholmi liinil
on reisijatel liikumisvabaduse piirang huvireisi raames (see tähendab, et kruiisireise ei toimu).
• Kehtima jäävad piirangud
riigipiiri ületamisel (välja
arvatud erisused Läti, Leedu ja Soomega).
• Isikutel, kes on ületanud
Eesti riigipiiri riiki sisenemise eesmärgil, on kohustus
viibida karantiinis 14 päeva
(välja arvatud erisused Läti,
Leedu ja Soomega).
• 2+2 reegel.

Elektrilevi alustas 2019. aastal Eesti esimese operaatorineutraalse tele- ja internetivõrgu ehitamist, mis lahendab väljaspool suuri linnu olevate kodude internetiühenduse puudumist või parendab märkimisväärselt seniseid võimalusi.
Hea uudisena Saue valla Riisipere aleviku elanikele saame
öelda, et projekteerimine võrgu väljaehitamiseks on saanud valmis ka teie elukohas ja täna on juba võimalik sõlmida liitumislepinguid. Loe detailsemalt Elektrilevi kodulehelt www.elektrilevi.
ee/kiireinternet.
Trassi väljaehitamisel toome sidekaabli üldjuhul maja või
kinnistu piirile õhuliini või maakaabliga. Kortermajade puhul on
oluline ligikaudu poolte korterite liitumislepingute olemasolu,
vastasel juhul kallist ja keerulist kinnistusisest sidevõrku rajama
ei hakata.
Kui liitumisavaldusi on piisavalt, sõlmib Elektrilevi korteriühistuga koostöölepingu. Seejärel korteripõhised liitumislepingud kinnitatakse ja algab ehitus, mis lõpeb kaabli paigaldamisega korterisse, välisukse vahetusse lähedusse.
Liitumistasu tuleb kortermajade klientidel tasuda alles meiepoolse kinnituse järgselt, et asume kindlalt ehitama.
Esmase liitumistähtaja perioodil on liitumistasu 199 eurot.
Liitumistasu on ühekordne ja sellega ei kaasne hoolduskulusid.
Pärast esmast liitumistähtaega (3 kuud) liitumise hind tõuseb.
Võrguga liitunud kliendi jaoks on operaatori valik vaba ehk
teenusepakkujaks saavad olla nii Telia, Tele2, Elisa või mõni teine
turuosaline.
Kogu maailma ootamatult tabanud koroonakriis ja erineva
rangusastmega liikumiskeelud näitavad ilmekalt, et kvaliteetne
interneti püsiühendus võiks ja peaks igaühel tagataskus olema.
See aitab ka kõige keerulisematel aegadel Eesti ja maailma asjadega kursis olla. Suhelda töökaaslaste, koostööpartnerite, lähedaste ja sõpradega. Olla levis ja püsida ühenduses!
MAIT RAHI
Elektrilevi uute teenuste projektijuht
Foto: Karl-Erik Kumm / Elektrilevi
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Koroonaviirus on toonud meie ellu uued väljakutsed.
Pööranud elu-olu teatud mõttes pea peale. Toekas
grupp inimesi oli seniajani sunnitud tegema kaugtööd, kaasa arvatud õppetööd kodustes tingimustes,
mis omakorda seab uued nõudmised internetikeskkonna (andmeside) kvaliteedile.

Elektripostile paigaldatakse sidevõrgu kaabli kinnitusi.

Farmesti aia- ja
põllutehnikakeskus
lõpetab tegevuse Sauel
Farm Est OÜ aia- ja põllumajandustehnika Saue kauplus on tegutsenud linnas Keskuse tänava kaarhallis üle kaheksa aasta.
Oleme väga tänulikud oma ostjatele ja kauba tarnijatele.
17. juunil aga peame uksed sulgema. Enne seda on enamikul
toodetest väga soodsad hinnad.
Farm Est OÜ-l jääb tegutsema Tartu keskus aadressil Tähe
131F. Olge terved!
FARM EST
Foto: Sirje Piirsoo

Et eriolukord lõppes ööl vastu 18.
maid, kiitis valitsus 16. mai e-istungil
heaks pärast eriolukorda jätkuvad
piirangud ja sätestas leevendused.
Eriolukorra lõppedes kehtib Eestis edasi
tervishoiualane hädaolukord
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Valitsus kinnitas pärast
eriolukorda edasi kehtivad
piirangud ja leevendused

Eluliselt tähtis
internetikiirus

Farm Est sulgeb 17. juunil Saue kaupluse.
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Jäätmejaamad ja –
punktid
Saue vallas

Ohtlike ja elektroonikajäätmete ning
vanarehvide kogumisring 30. mail

Saue valla elanikud saavad jäätmeid ära anda jäätmejaamas ja selleks ettenähtud jäätmepunktides.

Saue Vallavalitsus korraldab laupäeval, 30. mail, elanikelt ohtlike ja elektroonikajäätmete ning vanarehvide kogumisringi.
NB! Palun olge täpsed: vald on suur, sõidugraafik tihe ja jäätmemasinad ei saa ettenähtud ajast pikemalt peatuspunktides seista!

PÄÄSKÜLA JÄÄTMEJAAM
Aadress: Raba tn 40, Pääsküla,
Tallinn (sissepööret Vabaduse
puiesteelt osutab suunaviit tekstiga
„Jäätmejaam")
Lahtiolekuaeg: E, T, K, R kell 12-20 ja
L-P 10-18; N ja riigipühadel suletud
Telefon 616 4000, 14410 (24h)
Lisainfo: jaatmejaam.ee; jaatmejaam.ee/paaskula-jaatmejaam
• Jäätmete üleandmine on Saue
valla elanikele piiratud koguses
tasuta.

• Soodustingimustel hinnakirja
rakendamiseks peab jäätmejaama operaator saama kontrollida
jäätmevaldaja elukohta kohaliku
omavalitsuse üksuse täpsusega.

• Juhul, kui jäätmevaldaja soovib
jäätmeid soodustingimustel üle
anda, peab ta esitama jäätmejaama
operaatorile ID-kaardi.
• Kui jäätmevaldaja ei anna nõusolekut isikuandmete töötlemiseks,
on võimalik jäätmeid üle anda
tavahinnakirja alusel.

• Koguseliste piirangute puhul on
ühel toojal jäätmeid tasuta võimalik üle anda üks kord päevas.

• Ettevõtte sõidukiga jäätmete
üleandjale kehtib automaatselt
ettevõtjatele kehtestatud hinnakiri.
• Jäätmejaamas toimub arveldamine kaardimaksega ja sularahas.

JÄÄTMETE KOGUMISPUNKTID
Saue linna jäätmete kogumispunkt
Aadress: Saue linn, Kasesalu tn 5
Lahtiolekuaeg: T, N kell 16-18 ja P
kell 12-16
Vastuvõetavad jäätmeliigid
• ohtlikud jäätmed
• vanarehvid
• elektroonikaromud
Vastuvõtt tasuta.

Ääsmäe küla elektroonikaromude
kogumispunkt
Aadress: Ääsmäe küla, Mõisa tee 15
Infokaitsesüsteemide OÜ hoovis
Lahtiolekuaeg: E-R 9-16, konteineri
avavad ettevõtte töötajad (territooriumil kaamera)
Operaator: MTÜ Eesti Elektroonikaromu
Vastuvõtt tasuta.
Laitse küla ja Riisipere aleviku
jäätmete kohumispunkt
Järgmised jäätmete kogumispunktid on planeeritud rajada Kaasiku
külla Laitse seltsmaja juurde ja
Riisipere alevikku. Tulevikus saavad
elanikud seal ära anda pappi ja paberit, pakendeid, ohtlikke jäätmeid,
vanarehve ja elektroonikaromusid.
MTÜ Riidepunkt konteinerid

• Saue linn, Tule 7 parkla (vallavalitsuse taga)
• Laagri alevik, Veskitammi 3a
parkla

• Riisipere alevik, Nissi tee 53c
• Turba alevik, Tehase 1

• Haiba küla, Kuuse tee 7
MTÜ Riidepunkt tegeleb riiete kogumise ja annetamisega abivajajatele
Eestis, aga ka näiteks Aafrikas ning
müüb kogutud riideid heategevuslikul eesmärgil. Konteineritesse
on oodatud vaid puhtad riided,
korralikud jalatsid, mänguasjad,
korralikud tekstiilitooted.

KOGUMISRING I

KOGUMISRING II

KOGUMISRING III

Vatsla küla, Vatsla tee/Paesoo tee rist
09:00- 09:15
(autolammutustöökoja juures)

Maidla küla, Maidla aiandusühistud (Jõe AÜ ja
09:00- 09:15
Trelli tee ristis)

09:00-09:15

Ellamaa küla, Ellamaa-Koluvere tee/maantee
rist

09:20-09:45

Vatsla küla, Vatsla tee/Kodasema tee rist

09:30-09:50

Maidla küla, Maidla Külaseltsi hoonete juures

09:25-09:45

Ellamaa küla, Antsuküla tee ääres garaažide
juures

09:55- 10:20

Hüüru küla, Hüüru Veski parkla (Veski tee L1)

10:00- 10:25

Maidla küla, keskuse autobussipeatus (Haraka
tee ristis)

09:55-10:20

Turba alevik, Turba kaupluse parkla (Jaama
tee 8)

10:30- 10:45

Kiia küla, Kiia küla mänguväljak

10:40-10:55

Ääsmäe küla, Kuuskmetsa elurajoon (Kasemäe/
Kaseurva tee jäätmeplats)

10:35-10:50

Lehetu küla, Saida farmi kontori ees (TurbaLehetu tee)

10:55- 11:20

Alliku küla, Vanamõisa seltsimaja parkla

11:05-11:25

Ääsmäe küla, Meie poe parkla

11:05-11:20

Nurme küla, Nurmemõisa farmi juures

11:30- 11:55

Alliku küla, Klaokse elurajoon (Uus-Klaokse/
Veski tee rist)

11:40-12:00

Haiba küla, Kuuse tee 7

11:35-12:10

Riisipere alevik, Kadaka tee L1 (lõunapoolses
otsas tootmishoone ees)

12:05- 12:25

Alliku küla, Karutiigi elurajoon (maantee/
Karutiigi tn rist)

12:15-12:40

Kohatu küla, Krooning tankla

12:25-12:45

Munalaskme küla, Pärnapuu (hooldekodu
juures)

12:35-13:00

Alliku küla, Kotka tee ja Kauri tee ristmik

12:55-13:15

Allika küla, Härgesoo tiik

LÕUNA

LÕUNA

LÕUNA

14:00- 14:30

Laagri alevik, Soosambla/Pilliroo tn nurk
(Soosambla tn 1)

Ruila küla, Ruila kauplus

14:00-14:25

Kibuna küla, Kibuna AÜ bussipeatuse juures
(Laitse-Kibuna tee)

14:40- 15:05

Laagri alevik, Kuuse põik jäätmeplats (uus Adven
14:40-15:00
katlamaja Vae/Kuuse põik)

Muusika küla, Vanakupja talu/Muusika farm

14:40-15:10

Vansi küla, Laitse tee bussipeatuse juures (AÜ
Vikerkaar juures)

15:15-15:45

Koidu küla, Koidu põik ja Koidu tee ristmik

15:15-15:40

Koppelmaa küla, Koppelmaa AÜ-de plats

15:25-15:55

Kaasiku küla, Seltsimaja, jäätmeplats enne
aiandusühistute sissesõitu

15:55-16:25

Vanamõisa küla, Vabaõhukeskuse tee/Viirpuu
tee parkla

15:55-16:20

Jõgisoo küla, Tedremaa tee/Lõokese tn rist

16:10-16:35

Kaasiku küla, Maasika/Ladaaia/Indaste AÜ-d
bussipeatus

16:35-17:00

Vanamõisa küla, Välja tee „ringristmik“

16:35-16:55

Aila küla, Valingu-Jõgisoo tee jäätmemaja ees

16:50-17:20

Laitse küla, Lossi tee 6

17:10- 17:30

Aila küla, Pikamäe tee sissesõit (vahetult enne
Saue linna sissesõitu)

17:10-17:30

Valingu küla, Puiestee tee/Ööbiku tee rist

17:35-18:00

Tuula küla, Tuula seltsimaja juures (VanaTuula tee)

17:40-18:00

Laagri alevik, Nõlvaku lasteaed/Kaselaane tn rist 17:45-18:00

LISAINFO. Kogumisringi ajal kogutakse Saue
valla elanikelt kokku kodumajapidamises
tekkivaid ohtlikke jäätmeid, velgedeta
vanarehve ja elektroonikajäätmeid. Asutused
ja ettevõtted peavad jäätmed (sh vanarehvid)
ise üle andma otselepingutega vastavatele
jäätmekäitlusettevõtetele. Vanarehvid peavad olema
velgedeta ja suurema mustuseta (st rehvi sisemuses
ei tohi olla mulda, lehti vms). Mulla alt välja kaevatud
või näiteks põllumajanduses muuks otstarbeks
kasutatud määrdunud rehve tuleb enne üleandmist
puhastada.
OHTLIKUD JÄÄTMED.
• patareid ja akud
• vanad värvid, lahustid, lakid, liimid ja nende jäägid
• trükivärvid
• vanaõlid, õlised kaltsud, õlifiltrid
• ravimid
• päevavalgus- ja säästulambid, elavhõbedaga
kraadiklaasid
• tundmatud või mittevajalikud kemikaalid
• ohtlikke aineid sisaldavad pakendid

14:15-14:30

Jõgisoo küla, Kanama-Jõgisoo tee kurv (enne Saue
linna)

• väetised ja pestitsiidid
• rotimürk ja teised biotsiidid jms

VANAREHVID - Velgedeta ja puhtad vanarehvid.

ELEKTROONIKAJÄÄTMED
• suured kodumasinad (külmikud, pesumasinad,
elektripliidid, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid,
kliimaseadmed, ventilaatorid jms) ja väikesed
kodumasinad (tolmuimejad, õmblusmasinad,
röstrid, kellad, kaalud, kohvimasinad jms);
• kodused IT & telekomseadmed (personaalarvutid,
sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid,
automaatvastajad, printerid jms);
• tarbeelektroonikaseadmed (raadiod, televiisorid,
videokaamerad, magnetofonid, muusikariistad
jms);
• luminofoorlampide valgustid ja sirged
luminofoorlambid, kompaktlambid;
• elektritööriistad (va. tööstuslikud), elektrilised
mänguasjad;
• seire ja valveseadmed (suitsuandurid,
kütteregulaatorid, termostaadid jms)

KUI TEKKIB KÜSIMUSI
sauevald.ee/jaatmeringid
Keskkonnaspetsialist Birgit Panksepp
• telefon: 5344 6686, e-post: birgit.panksepp@sauevald.ee
Keskkonnaspetsialist Marika Ilves
• telefon: 5357 3361, e-post: marika.ilves@sauevald.ee

HEAD SAUE VALLA ELANIKUD!

Kogumisringil võtab vallavalitsuse tellitud masin ohtlikke
jäätmeid, elektroonikaromusid ja vanarehve vastu ainult
30. mail graafikus märgitud kellaajal ja kohas.
Palun ärge reostage neid paiku muul ajal oma
jäätmete, elektroonikaromude ja vanarehvidega.
Kui teil ei ole 30. mail võimalik kogumisringi teenust
kasutada, siis teadke, et juba septembris tuleb uus
kogumisring.
Kogumisringide vahepealsel ajal saavad Saue valla
elanikud jäätmeid ära anda Pääsküla jäätmejaamas
ning jäätmepunktides Saue linnas ja Ääsmäel. Õige pea
ka Riisipere alevikku ja Kaasiku külla Laitse seltsimaja
juurde rajatavates jäätmepunktides.

Eterniidi kogumisring 31. mail
Saue Vallavalitsus korraldab 31. mail eterniidi kogumisringi, mis on mõeldud ainult eraisikutele ja käib
ainult etteregistreerimise teel. Eterniiti võetakse vastu igalt inimeselt kuni 2m3.
Eterniidi äratoomise soovist tuleb teada anda Saue Vallavalitsusele telefonidel
• 679 0180 (Saue linn)
• 654 1130 (Laagri halduskeskus)
• 679 3014 (Haiba halduskeskus)
• 608 7231 (Riisipere halduskeskus)
Teates tuleb märkida eterniidi tooja nimi, millises peatuspunktis eterniiti kavatsetakse ära anda, asukoht, kust eterniit
pärineb, ja eterniidi kogus. Kogus tuleb esitada kuupmeetrites.
Telefoni teel saab ette registreerida vaid tööpäeviti ajavahemikul 9.00-16.00. Etteregistreerimine lõpeb 28. mail
2020 kell 16.00.
KOGUMISRING I

KOGUMISRING II

9.00 – 11.00

Vatsla küla, Vatsla tee/
Kodasema tee rist

09.00- 11.00

Riisipere alevik, Kadaka tee L1
(lõunapoolses otsas tootmishoone
ees)

11.00-12.00

Auto tühjendus

11.00-12.00

Auto tühjendus

12.00-13.30

Hüüru, Veski tee L1, Hüüru
Veski parkla

12.00-13.30

Kaasiku küla, Seltsimaja, jäätmeplats
enne aiandusühistute sissesõitu

13.30-15.00

Auto tühjendus ja LÕUNA

13.30-15.00

Auto tühjendus ja LÕUNA

15.00- 17.00

Ääsmäe küla, Meie poe parkla

Laagri alevik, Kuuse põik
15.00 – 17.00 jäätmeplats (uus Adven
katlamaja Vae/Kuuse põik)

KUI TEKKIB KÜSIMUSI
sauevald.ee/jaatmeringid
Keskkonnaspetsialist Birgit
Panksepp
• telefon: 5344 6686,
• e-post:
birgit.panksepp@sauevald.ee
Keskkonnaspetsialist Marika
Ilves
• telefon: 5357 3361,
• e-post:
marika.ilves@sauevald.ee

Tuulemurru
tänava jalgtee
asendi arutelu
Kutsume teid osalema
Tuulemurru tänava jalgtee
asendi arutelu koosolekule
esmapäeval 1. juunil 2020
kell 18.00 Laagri Kultuurikeskuse suurde saali (Veskitammi 8, Laagri), kus on tagatud
ka 2+2 reegel.
Koosolekul arutletakse
Tuulemurru tänava puuduva
jalg- ja jalgrattatee eskiisi
asendit lõigul Möldre teest
kuni Pilliroo tänavani. Tule ja
arutle kaasa.
Jalgrattatee üks võimalik
asendiplaan (n-ö tööversioon) https://sauevald.ee/
uudised-ja-teated.

Jäätmete liigiti sorteerimine
vähendab kulusid ja aitab hoida
puhast elukeskkonda
RAINER PESTI
Ragn-Sellsi turundus- ja
kommunikatsioonijuht

S

orteerides
pakendid
eraldi, väheneb märkimisväärselt olmejäätmete maht ja konteineri
tühjendamise vajadus ning
seeläbi saab kulusid vähendada. Samuti aitab materjalide taaskasutusse suunamine säilitada puhtamat
elukeskkonda.
Küsitlused näitvavad, et
kõige levinum põhjus, miks
inimesed sorteerida ei soovi, on mugava lahenduse
puudumine.
Inimesed lihtsalt ei soovi pakendikottidega mööda linna matkata ja otsida
konteinerit, kuhu need jätta,
lisaks on need tihti ka ületäitunud.
Tegelikult on eramajadele olemas mugav ja lihtne

pakendite kogumislahendus – pakendikott. Tegu on
kollast värvi kotiga, kuhu
võib koguda kõik pakendid,
sh metalli, plasti, klaasi, ja
Ragn-Sells viib selle ära
otse koduväravast. Mis eriti
hea, see teenus on tasuta.
Tasuta pakendikoti teenus
Ragn-Sells pakub mitmetes
teeninduspiirkondades eramajadele tasuta pakendikoti
teenust, tänaseks on teenusega liitunud juba ligemale
10 000 perekonda.
Teenus on kättesaadav
ka Saue valla eramajade
omanikele, kes elavad Saue
linnas, Laagri alevikus ja
Alliku külas.
Pakendikoti teenus on
mugavaim
sorteerimislahendus, sest elanikud ei pea
sorteeritud pakendeid viima
pakendikonteinerisse, vaid
Ragn-Sells viib pakendiko-
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Hinnanguliselt tekib aastas ühe elaniku
kohta 425 kg olmejäätmeid. Sellest
kogumassist 30% ja mahuliselt isegi
70% moodustavad pakendijäätmed.
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ti ära otse nende koduväravast.
Pakendikoti teenus on
mõeldud eramajade omanikele, korteriühistud saavad
tellida pakendikonteineri.
VIIS PÕHJUST MIKS
TELLIDA
PAKENDIKOTT
• Pakendid viiakse ära koduväravast.
• Üks kott, kuhu saad panna
kõik puhtad pakendid.
• Eramajade omanikele on
pakendikoti teenus on tasuta
• Saadame kogumispäeva
eel meeldetuletuse.
• Sinu panus keskkonda,
sest pakendid lähevad taaskasutusse.
Sorteerimise 1-2-3
On väheteada fakt, et Eestis
on pakendite sorteerimine
kõikidele kohustuslik juba
2007. aastast.
Keskkonna ja ülerahvastatusest tingitud loodusressursside kiire kahanemise
seisukohast on jäätmete sorteerimine ja ringusse suunamine hädavajalik. Sorteerimisega alustamine on
lihtne, piisab vaid tahtest.
Alustada võiks vanapa-

Pakendikoti teenus on
mõeldud eramajadele,
korteriühistud saavad tellida
pakendikonteineri.

Pakendikotti võib koguda kõik pakendid, sh metalli, plasti,
klaasi, aga ka papi ja paberi, mis on soovitatav enne kinni siduda
või panna pakendikotti eraldi kotis, et see ei seguneks muude
pakenditega.

beri ja pakendite väljasorteerimisega, järgmiseks koguda eraldi ka biojäätmed.
Pakendite puhul on oluline meeles pidada, et need

peavad olema puhtad. See
aga ei tähenda, et pakendeid
peab sooja vee ja pesuvahendiga pesema. Näiteks
tühja piima- ja mahlapaki

puhul piisab, kui see tühjaks kallata.
Jogurtitopsi ja supipurgi
peab aga enne pakendikotti panemist vähese veega
läbi loputama. Ka see on
igati keskkonnasäästlikum
ressursikasutus, kui visata
kõik jäätmed olmeprügisse.
Ilusat keskkonnahoidlikku kevadet.
Vaadake rohkem www.
pakendikott.ee.

Veelgi enam eraisikuid saab toetust veeja kanalisatsioonitaristu rajamiseks
8. maist saavad
Keskkonnainvesteeringute Keskusest
(KIK) toetust taotleda ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga liitumiseks,
reoveemahuti paigaldamiseks ja
omapuhasti rajamiseks ka need
eraisikud, kes elavad alla 2000 tarbijaga
reoveekogumisaladel.
KATI RAUDSAAR
KIK-i kommunikatsioonispetsialist

P

ikeneb ka taotluste
esitamise tähtaeg üle
2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikele.
Vooru eelarve on 17 miljonit eurot, millest tänaseks
on eelnevate rahastusotsustega kaetud ca 8 miljonit
eurot.
KIK võtab taotlusi vastu
kuni vooru eelarve täitumiseni. Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp, st kaevetööde tähtaeg ei tohi olla
hiljem kui 31. augustil 2023.
Seega on kõige hilisem aeg
taotlust esitada, eeldusel, et

vooru eelarve pole varem
täitunud, jaanuaris 2023.
Kes saab toetust taotleda?
• Isik, kelle majapidamine asub keskkonnaministri
kinnitatud reoveekogumisalal (nii üle kui ka alla 2000
tarbijaga reoveekogumisalade elanikud). Seda saab
kontrollida KIK-i kodulahel
https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine.
• Kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust
omanik, ühisomanik või
kaasomanik. Oluline on

silmas pidada, et taotlejale kuuluva kinnisasja või
hoonestusõiguse ühis- või
kaasomanik ei tohi olla juriidiline isik.

Milleks toetust antakse?
•
Reoveekogumisaladel
elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja / või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti
rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal
ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele ja
omapuhastitele saab toetust
küsida piirkondadesse, kus
puudub ühiskanalisatsioon
ning kus on teada, et seda
lähima viie aasta jooksul ei
rajata.
Milleks toetust ei anta?
• Elamusiseste torustike
ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks.
• Varasemalt teostatud tööde rahastamiseks. NB! Ehitustöödega ei tohi alustada
enne otsuse kättesaamist.
• Hoonestamata kinnistule
torustiku rajamiseks.
• Pärast 21. maid 2018 ehitatud elamutega kinnistule

vee- ja kanalisatsioonitorustiku, omapuhasti või kogumismahuti rajamiseks.
Kui suur on toetus?
• Toetuse suurus lähtub
sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning
sõltub rajatava torustiku
pikkusest. Toetuste summad jäävad vahemikku
1132-3792 eurot.
Taotleda on võimalik
• E-toetuse keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee.
• KIK-i kodulehel https://
kik.ee/et/toetatav-tegevus/
eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine aval-

datud taotlusvormil, mida
on võimalik KIK-i saata
e-posti (info@kik.ee) või
posti teel (Narva mnt 7a, VI
korrus, Tallinn).
• Samuti võib taotlust alates
juunikuust täita KIK i Tallinna kontoris, kuid palume
sel juhul eelnevalt ette helistada telefonil 627 4171.
Tingimused
• Taotlemisel tuleb KIK-ile
koos taotlusvormiga esitada
vee-ettevõtjalt küsitud liitumistingimused, mis sisaldavad liitumispunkti asukoha
koordinaate ja selgitust, kas
liitumisvõimalused on nii
ühisveevärgi kui -kanalisatsiooniga.

• Kogumismahuti või omapuhasti rajamisel tuleb
taotlusele lisada vee-ettevõtja või kohaliku omavalitsuse kinnitus ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni liitumisvõimaluse puudumise kohta
viie aasta perspektiivis.
• Samuti tuleb esitada volikiri, kui toetust taotletakse
volituse abil.
• Kavandatud tegevused tuleb ellu viia kuue kuu jooksul pärast positiivse otsuse
saamist.
Kust leiab lisainfot?
• Täpsed tingimused, juhised ja korduma kippuvad
küsimused leiab https://kik.
ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine.
• Lisainfot jagab KIK-i projektikoordinaator
Kadri
Haamer
(kadri.haamer@
kik.ee, 627 4183).
Toetust antakse Euroopa
Liidu Ühtekuuluvusfondi
vahenditest ning struktuuritoetuste perioodi 2014-2020
meetmest „Veemajandustaristu arendamine”. Toetuse
töötas välja Keskkonnaministeerium.

Foto: Sirje Piirsoo

Aiapidajal on põhjus Keskuse tänav üles leida
Juuni keskel avab Saue linnas aadressil
Keskuse tänav 6 uksed uus kauplus, kus
müügil kõik tarvilik aiapidajale.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

E

-gardeni kaubamärgi
all on Prochemical
OÜ internetipood toimetanud juba mõnda aega,
nüüd avab uksed ka füüsiliselt.
Ja see on tore, sest kaupluses kohapeal saab asjatundlikku nõu: milline taim
millist väetist vajab ja kas
ainult väetisest piisab; mida
peab arvestama, kui soov
on soetada robotniidukit;
kas ma saan paarinädalasele
reisile minna ja tagasi tulles
on kõik toataimed rõõmsasti
elus; kui mutid on vallutanud muruplatsi ja peenrad,
teod krõmpsutavad kahe
suupoolega salatit ja lillelehti ning rotid ja hiired tikuvad tuppa kaasüüriliseks,
sipelgatest rääkimata, siis
kuidas ma neist lahti saan.
Kaupluses on müügil
tooted eelkõige koduaiaaiapidajale, aga ka metsamehele: tehnika, aiatööriistad,
väetised, sealhulgas isegi
veganväetis, taimekaitse- ja

kahjuritõrjevahendid, seemned, muruseemned, taimekatted ja mullad, kaitserõivad, -kiivrid ja -kummikud,
töökindad, kastekannud ja
kastmistarvikud, mürgipritsid.
Sügisepoole
lisandub
metsalinnutoit, küttepuud
ja pelletid. Mõeldud on ka
kana noka- ning küüliku ja
hobuse ninaesisele.
Et kõiki seadmeid ei ole
mõistlik endale koju soetada, on võimalik rentida
näiteks oksapurustajat, mullafreesi, muruõhutajat, veeja tolmuimejat, tekstiili- ja
aurupesurit.
Kaupluses on esindatud
peamiselt Stihli kaubamärk,
kuid mitte ainult.
Tehnikat on saest trimmeri ning hekikääridest
muruniinuki ja mururobotini. Loetelu saab pikalt jätkata, kuid oluline on teada, et
bensiinimootoriga tehnika
kõrval on müügil ka kõik
akutooted.
Kuigi käes on mai lõpp,
on Eestis jätkuvalt kehv
suusailm. Katteloor kulub

Üks vahva toode, mis silma jäi, on seade lillepotile.
Andur jälgib, kui palju taim kastmist vajab. Ei ole
üle- ega alakastmist ja võib rahuliku südamega
reisile minna.

Mida võtta, mida jätta – asjatundja nõu kulub marjaks ära.

taimede külma eest kaitseks
ära, kuid tänavu on nõudlus isegi külmakaitsekanga
järele. Sedagi on võimalik
uuest poest osta. Ja muidugi
peenrakangast, geotekstiili
või maasikakilet.
Mõni nüüd kindlasti arvab, et tal pole poodi asja,
sest peab Stihli tooteid
kalliks, aga kui natuke turu-uuringut teha, ei pruugi
see teps mitte nii olla. Seega, oma silm on kuningas
ja asjatundja nõu kohapeal
olemas.
Kuigi on välja öeldud, et
ametlikult on kauplus avatud siia-sinna juuni keskpaigast – sõltub, kuidas

Veganväetis paikneb teisel riiulil.

viimased avamiseelsed asjatoimetused sujuvad –, ei
saadeta tänagi kedagi tagasi, kui uks avatud.

Selver avas Selvekapi

RIVO VESKI
Selveri kommunikatsioonijuht

S

elvekapi tarneviis on
saadav vaid Partnerkaardiga e-Selverisse sisse loginud kliendile,

kes on vähemalt 18-aastane. Päeva esimeses pooles
tehtud tellimuse saab kätte
samal päeval. Maksta saab
kõigi Eesti levinumate pangalinkide kaudu või krediitkaardiga. Robottoidukapil

Foto: Hendrik Osula

Selver avas koostöös Cleveroniga
robottoidukapi, mis võimaldab
klientidel e-poe tellimused
kontaktivabalt kätte saada. Esimene
robootiline Selvekapp asub Peetri
Selveri parklas Tartu maantee ääres
Tallinna väljasõidul.

Mururobot
on tänasel
kiirel ajal
asendamatu
abimees.

on mitu erinevas temperatuuris tsooni – tellida saab
ka jahe- ja sügavkülmatooteid.
Selvekapist kauba kättesaamiseks tuleb e-Selveri veebikeskkonnas valida
kauba kättesaamise kohaks
„Tulen Peetri Selveri Selvekappi järele“ ning valida sobiv ajavahemik. Selvekapp
väljastab kaupa neljas ajaaknas kell 10.30-22. Ajaaknad
on pikemad kui kojutarne
puhul. Kaupa saab kapis
hoida kaks ja pool tundi.
Kui tellimus jõuab kappi,
saab klient telefoni SMSi,
milles on kauba kättesaamiseks vajalik PIN-kood.

Uus atraktsioon spordihallis – 10 meetri kõrgune ronimissein
Foto: Sirje Piirsoo
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Saue spordikeskuse uus 10 meetri
kõrgune ronimissein, mille valmimine
jäi eriolukorraaega, pakub ronimiseks
viit põhiliini, sealhulgas nelja
altjulgestuses ronimise liini ja ühte
automaatjulgestuse rada.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

K

olmandik
seinast
on vertikaalne või
kerge
ülekaldega
(0°-5°) ja on sobiv algajale
ronijale.
Ülejäänud kaks kolmandikku seinast on aga ülekaldega (15°) ja pakuvad väljakutset igal tasemel ronijale.
Mitmekülgne ja huvitav

valik ronimisnukke annab
seinale põnevust ja avastamisrõõmu. Ronimisseinal
on alustuseks 13 huvitavat
rada erinevates raskuskategooriates nii algajale kui ka
edasijõudnule.
Seina autorid on Rees
Juurmaa (Roni OÜ) ja Janne Sievänen (Easy Access).
Seina detailid tootis Tšehhis asuv tehas, selle komplekteerisid autorid Sauel.

10 meetri kõrgune ronimissein Saue spordihallis ootab algajaid ja
edasijõudnud ronijaid.

Sportronimine –
uus olümpiaala
3. augustil 2016 teatas Rahvusvaheline Olümpiakomitee, et
sportronimine on 2020. aasta suveolümpiamängude medaliala.
Tokyo 2020 olümpiamängud lükkusid edasi ja toimuvad tänase
kava kohaselt 23. juuli -8. august 2021.
Sportronimine on programmis nii meestele kui naistele kolme alana: seinalronimine, kiiruse peale ronimine ja köisjulgestusega ronimine. Võitja on see, kes on kõigil kolmel alal parim.
Sportronimine oli kavas ka 2018. aastal Buenos Aireses
toimunud noorte olümpiapäevadel.
Sportronimine nõuab jõudu, paindlikkust ja osavust
koos hoolika eelplaneerimisega: see on kõigile sportlastele
ainulaadne füüsiliste ja vaimsete võimete ning otsustusvõime
kombinatsioon.
Spordiala on keskendunud noortele ja on väga populaarne.
Sportronimise rahvusvahelise alaliidu andmetel on ronimisseinad püstitatud enam kui 140 riiki ning alaga tegeleb 35 miljonit
inimest üle kogu maailma. Sportlaste keskmine vanus on 23 ja
40 protsenti alaga tegelejatest on alla 20 aasta vanad.

K

ui esimestel hooaegadel kohtusid huvilised novembrist aprillini kordamööda Riisipere
ja Turba kultuurimajas, siis
kolmandal hooajal planeerisime majade remondi tõttu
mänge juba erinevates külalislahketes paikades, nagu
Laitse seltsimaja, Lehetu
külakeskus ja Nissi kogudusemaja.
Mälumängureid
olid
rõõmsalt valmis vastu võtma
ka Nissi Trollid oma õdusas
majas, kuid viirusel olid hoopis omad plaanid.
Pandeemia pani meid olukorda, kus tuli kolida hoopis
online-keskkonda. Mängijaid
jagus igale mängule, mindi kaasa muutustega ja oldi
paindlikud.
Viimases online-mängus
osales kaheksa võistkonda ja
selgus hooaja võitja, kelleks
osutus Nissi Naiskodukaitse
võistkond, hooaja uustulnuk.
Palju õnne!
Väga head konkurentsi
pakkusid Aude küla ja võistkond Juku, kes mõlemad olid
mälumängus esimest hooaega.
Mängujuht Juliusele sobis
online-keskkond hästi, talt
tuli ettepanek proovida esmakordselt online-keskkonnas läbi viia mälumängude
sarja suvehooaeg.
Et kogu protsess huvitavamaks teha, mängime läbi
erinevad formaadid
Esimene formaat on tavaline villaku-stiilis mälumäng,
teine valikvastustega Kahoot
keskkonnas ja kolmas on
uudne panustamissüsteemiga mäng, kus iga küsimuse
puhul otsustab võistkond ise,
kui palju punkte mängu paneb.
Kokku on kuus etappi ja
iga formaati kaks korda. Iga
etapi eest saavad parimad
punkte ja sarja viimasel etapil selgub üldvõitja.
Online-mäng annab asukohast sõltumatu võimaluse
osaleda kõigil
Kuna aeg seab omad piirangud ja ürituste läbiviimisel

tuleb kohanduda ning proovida uusi võimalusi, otsustasime suviste mängudega
katsetada.
Online-mäng annab asukohast sõltumatu võimaluse
osaleda kõigil, kel olemas
huvi, netiühendus ja arvuti.
Võistkonnal tuleb kokku
leppida omavahel üks vastaja, teised võivad asuda ühes
ruumis või hoida omavahel
ühendust mõne endale sobiva kanali kaudu (Messengeri
vestlus, Skype’i kõne vm).
Mäng toimub Zoomi
keskkonnas, vastused antakse Socrative’i keskkonnas.
Kahooti formaadis mäng toimub Kahooti keskkonnas.
Kui olete registreerunud
läbi Fienta, saadab Julius
mängijaile vajalikud juhendid ja tuletab need ka mängu
alguses suusõnaliselt meelde.
Suvevillaku mängud on
hea võimalus pere või sõpradega koos aja veetmiseks.
Olge siis päriselt ühes ruumis
või virtuaalses ühisruumis.
Sobib mängimiseks nii
enne kui pärast õhtusööki.
Peaasi, et olete eelnevalt registreerunud ja siis juba ka
online’is kohal kell 18.00.
Suvevillakud on kaks korda kuus laupäeval juunist
augustini: 6. ja 20. juunil, 4.
ja 18. juulil ning 1. ja 15.augustil.
Iga mängu võitja saab kohalike ettevõtjate poolt auhinnatud
Piduliku alguse puhul on Delice Catering esimese mängu
võitjale auhinnaks välja pannud tordi. Teisi mänge on auhindadega toetamas Laitses
tegutsev kingituste ja tarbeesemete disainifirma Econominee, tervisliku kraamiga
turgutab mälumängijaid Madila Mahefarm.
Auhinnaletil on originaalset keraamikat Kernus
tegutsevalt Maalaste Käsitööseltsilt ja helkivaid disainesemeid valmistavalt Bryggalt Riisiperest.
Suvevillaku
mängudes
kõige enam punkte kogunud
võistkonnale annab Saue
vald peaauhinnaks valla
sümboolikaga uhke keraamilise autoritöö Merle Beljäevi
loomingust.

Autor: Eneken Maripuu

Iga-aastasele traditsioonilisele turniirile panid
aluse teenekas malepedagoog Viive Tutt ja Laagri
Huvialakooli direktor Taigur Tooming aastal 2011,
kui osales 99 mängijat.
Eesmärk oli anda võistlusvõimalus maleteed alles alustanud ja väikese
võistluskogemusega mängijatele - paljude laste ja
noorte jaoks on Laagri Kooli turniir nende elu esimene malevõistlus.
Võistlused toimusid 7-voorulisena, mõtlemisajaga 15
minutit kummalegi mängijale, iga käiguga lisandus 2
sekundit. Toimus kolm turniiri.
Mängijaid oli Tallinnast, Harjumaalt, Põltsamaalt,
Kohtla-Järvelt, Pärnust, Tartust, Kiviõlist, Narvast,
Sindist, Paidest ja Pärnu maakonnast - üle Eesti kogunes arvutite taha täpselt 100 mängijat.
Mängijad, lapsevanemad ja maleõpetajad-treenerid tänasid Laagri Huvialakooli võistluse korraldamise eest praegusel keerulisel ajal ning Laagri Huvialakool on väga tänulik portaali Vint.ee asutajale
Marten Meikopile, kes eriolukorra ajal avas portaali
uksed erinevate mõttemängude korraldajatele.
RAINER RAUD
Laagri Kooli ja Laagri Huvialakooli maletreener

Piduliku alguse puhul on Delice Catering esimese mängu võitjale auhinnaks
välja pannud tordi.
Fotod: Econominee

ENEKEN MARIPUU
Kultuurikorraldaja

Fotod: Delice Catering

Riisipere Kultuurikeskus ja Juliuse
Mängud kutsuvad Suvevillaku
mängudele. Hea võimalus pere või
sõpradega koos aja veetmiseks – olge
siis päriselt ühes ruumis või virtuaalses
ühisruumis. Kolm aastat on Julius Liiv
koostöös Riisipere Kultuurikeskusega
viinud läbi Villaku-stiilis mälumänge.

Vaatamata eriolukorrale, korraldas Laagri
Huvialakool 9. mail Laagri Kooli lahtised
meistrivõistlused males. Võistlused toimusid mõttespordi portaalis Vint.ee. Oli võistluste 10. sünnipäev, seega juubelivõistlus.

VANUSEKLASSIDE VÕITJAD
Vanuseklass 2003-2005
1. Karl Markus Kurs (Veeriku Kool)
2. Anders Raudväli (Saku Gümnaasium)
3. Laura Tammepõld (Jüri Gümnaasium)
LAAGRI KOOLI MEISTRID

1. Joosep Laanela (8.d)
2. Pavel Morozyuk (Laagri Huvialakool)
3. Andres Laanela (9.p)
VANUSEKLASS 2006-2007

1. Lem-Leonhard Roots (Jüri Gümnaasium)
2. Diana Danilina (Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool)
3. Laura Tammepõld (Jüri Gümnaasium)
LAAGRI KOOLI MEISTER

Oliver Poudel (6.a)

VANUSEKLASS 2008-2009

Võtmehoidjad „Iga lüli on oluline“ Laitses tegutsevalt kingituste ja
tarbeesemete disainifirmalt Econominee.

1. Kertu Karba (Tartu Erakool)
2. Arseni Poleštšuk (Püha Johannese Kool)
3. Erik Leito (Nõmme Põhikool)
LAAGRI KOOLI MEISTRID

1. Robert Binsol (4.b)
2. Annimari Viilup (3.b)
3. Alex Andersoo (4.d)
VANUSEKLASS 2010-2011

1. Nadežda Pritulina (Kohtla-Järve Kesklinna
Põhikool)
2. Georg Blokhin (Tallinna Kunstigümnaasium)
3. Ott Oskar Lehes (Tartu Erakool)
LAAGRI KOOLI MEISTRID

1. Eva-Lotta Hertmann (3.b)
2. Oliver Saremat (3.a)
3. Mirtel Muga (3.c)
VANUSEKLASS 2012 JA NOOREMAD

1. Rafael Linnamägi (Tartu lasteaed Meie
Mängurühm)
2. Artjom Gvozdjev (Kohta-Järve lasteaed Karuke)
3. Daniel Aalund (Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool)
TABELID JA EKRAANIPILDID MÄNGUDEST
WWW.MALELIIT.EE
WWW.VINT.EE
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Riisipere Kultuurikeskus
ja Juliuse Mängud kutsuvad
Suvevillaku mängudele

Laagri Kooli
lahtised meistrivõistlused males
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Töökaotus on enamasti valus ja ootamatu
kogemus. Kuidas ja kuhu edasi?
Esimese sammuna võiks end töötuna
arvele võtta ja hüvitist taotleda.
Kõige lihtsam on esitada taotlus
e-töötukassas. Seda saab teha endale
sobival hetkel ja kohas.
EESTI TÖÖTUKASSA

A

valduse esitamine
on lihtne. Töötukassa infosüsteem
töötleb andmed läbi loetud
minutitega, Inimese andmeid võrreldakse automaatselt teiste andmekogudega,
näiteks maksu- ja tolliameti
ning rahvastikuregistri andmetega. Samas saab esitada
kohe ka hüvitise avalduse.
Kui kõik klapib, arvutab süsteem välja, kui suur
on hüvitis, ja kannab selle
maksepäeval pangakontole.
See kõik võtab aega mõned
minutid.
Kui andmetes on vastuolusid või puuduseid,
kontrollib neid töötukassa
nõustaja ja küsib vajadusel
täiendavaid andmeid. Seda
tehakse paari tööpäeva
jooksul.
Kui teil ei ole avalduse
esitamiseks võimalik e-töötukassat kasutada (nt juhul,
kui teil ei ole ID-kaarti ega
mobiil-ID-d),
soovitame
avalduse esitamiseks helistada töötukassa maakondliku osakonna telefonil sõltuvalt teie elukohast.
Kui olete töötuna registreeritud, on teil töötukassas nõustaja.
Nõustaja on teie abiline sel
ajal, kui olete töötukassa
klient ja otsite tööd.
Nõustamine võib toimuda kas töötukassas koha-

peal, telefoni teel või e-töötukassas. Töötuna arvele
võtmisel saate valida, millist nõustamisviisi te eelistate.
Töötuna registreerimise
avalduse esitamisel saate te
valida järgmise nõustamise
aja.
Nõustamiskohtumistel
arutate nõustajaga olukorda, töösoove, võimalusi,
millised on raskused töö
leidmisel ja kuidas neid kõrvaldada.
Olge nõustajaga suhtlemisel avatud ja väljendage
ootusi ja muresid: nii on
nõustajal lihtsam teile vajalikku tuge pakkuda. Kui
juhtub midagi ootamatut,
mispärast te ei saa kokkulepitud ajal nõustamisel osaleda, teatage sellest
e-kirja teel või muul viisil
nõustajale, et ta saaks teiega
kohtumiseks uue aja kokku
leppida.
Mida töötukassa pakub?
Töötukassa pakub registreeritud töötutele erinevaid
hüvitisi, toetusi ja teenuseid.
Lisaks on registreeritud töötul ravikindlustus.
Töötuskindlustushüvitise
suurus sõltub varasemast
töötasust ja selle saamise
aeg sellest, kui pikk on inimese eelnev töökogemus.
Lisaks on võimalik saada
töötutoetust, mille suurus
määratakse igal aastal uuesti.

Kui rahaline toetus on
mõeldud inimesele, et tagada talle sissetulek, siis teenused aitavad leida uue töö.
Selleks, et aidata teil
leida uus töö, saab töötukassa pakkuda teile karjäärinõustamist, teadmisi töö
otsimise teemadel, abi oskuste täiendamisel läbi tööpraktika, kvalifikatsiooni
tõendamise või koolituste,
nõustamist toimetuleku- ja
võlaprobleemide lahendamisel ning palju muud.
Nende teenuste vajadust
saate arutada töötukassa
nõustajaga, kes vajadusel
aitab teid sobiva teenuse
leidmisel.
Töötukassa
teenuste
„menüü“ on lai, ise saab
sellega tutvuda töötukassa
kodulehel. Millised just teile sobida võiks ja aitaks uue
töö leida, selgub kohtumistel nõustajaga. Oluline ongi
silmas pidada, et eesmärk
on inimesele anda selliseid
oskusi, mis aitavad tal leida
uue töö, mitte poleks lihtsalt
huvitavad.
Nii mõnigi kord on inimesed segaduses, miks neil
ei võimaldata minna sellele
või teisele koolitusele? Siin
tulebki mõista, et töötukassa aitab leida töö ja saadavad oskused on sellega seotud.

sed aitavad teil tööd leida.
Enne lõpliku valiku tegemist soovitame pakutavate
koolitustega põhjalikult tutvuda.
Töötukassa saab rahastada koolituskaardi raames
koolituskulu kuni 2500 eurot, mis võib hõlmata nii
ühte kui mitut koolitust.
Kui valitud koolitus vastab konsultandiga kokkulepitule, kinnitame koolitajale
koolituse eest tasumise ja
anname teile teada, et võite
koolitusel osaleda.

Just koolituskaardi teenus
on üks populaarsemaid.
Kui olete konsultandiga
kokku leppinud koolituskaardi kasutamise ja teie
tööle saamiseks vajaliku
koolitusvaldkonna,
saate
valida sobiva kursuse töötukassa kinnitatud koolitajate avatud koolituste seast.
Koolitust valides on kõige
olulisem lähtuda sellest,
millised teadmised ja osku-

Kel plaanis päris uus eriala omandada, talle on
mõeldud tasemeõppes osalemise toetus.
Töötukassa toetab nende
erialade ja ametite õppimist,
kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning kus juba
praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Erialad on välja valitud OSKA
uuringute põhjal. Nimekiri
erialadest täieneb igal aas-

Kuidas ja kuhu edasi?

Võta end töötuna arvele e-töötukassas.

Seda saad teha endale sobival hetkel ja kohas.

Kohtumisel saad kohe plaane arutama hakata.

tal.
Sel aastal on valikus üle
100 õppekava enam kui 40
koolis. Õppida saab üle Eesti ja nii eesti kui vene keeles. Toetust makstakse iga
kuu ja kui õpingud jäävad
pooleli, siis ei pea muretsema: raha tagasi ei küsita.
Kui ma pole pidanud
ammu või isegi mitte kunagi tööd otsima?
Kuna inimeste kogemused
on erinevad, on töötukassal ka teenuseid sellistele
inimestele, kes pole pidanud ammu või isegi mitte
kunagi tööd otsima, kes ei
ole käinud töövestustel või
koostanud CV-d.
Kuidas jõuda selle õige
asjani, mis mind tööle aitab?
Kõige lihtsam ja lühem tee
– tule töötukassasse avatud
meelega, räägi nõustajaga,
ole valmis muutusteks.
Muidugi on olukord keeruline ja mõnikord on raske
muutust vastu võtta, kuid

just hea side nõustajaga viib
kõige rutem hea tulemuseni.
Kindlasti tuleks tegutsema hakata juba enne, kui
olete töö kaotanud.
Täna seisavad paljud inimesed silmitsi koondamisega.
Kui olete saanud koondamisteate, siis ei pea ootama
päevani, mil töö saab otsa,
vaid tasuks kohe uurida,
mida töötukassa pakub.
Nimelt pakub töötukassa
mitmeid teenuseid ka inimestele, kes pole veel registreeritud töötud, kuid on
saanud koondamisteate.
Näiteks võib koondamisteate saanud inimene minna
karjäärinõustaja juurde, kes
aitab tal oskusi ja võimalusi
selgemalt näha ja mõelda,
mida võiks juurde õppida,
et mõnes teises valdkonnas
tööd leida.
Väärt äriidee korral võib
hoopis ettevõtjaks hakata.
Sel juhul on abi ettevõtlusega alustamise toetusest.

Haigekassal puuduvad tuhandete inimeste
pangakonto andmed
Haigekassa alustas aprilli lõpus
eriolukorra algusest ootel olnud
haiguslehtede hüvitamist. Maksmise
käigus on ilmnenud, et haigekassal
puuduvad tuhandete inimeste õiged
pangakonto andmed.
EESTI HAIGEKASSA

H

aigekassa juhatuse
liikme Pille Banhardi sõnul tehakse
töövõimetushüvitise ülekanne sellele pangakontole,
mis on haigekassale edastatud. „Kuna paljud inimesed
ei ole oma kontonumbrit
haigekassale esitanud või

seda riigiportaalis eesti.
ee uuendanud, ei saa haigekassa hüvitise raha üle
kanda. Seetõttu palume
tungivalt riigiportaalis pangakonto andmete õigsust
ja olemasolu kontrollida,”
rääkis Banhard.
Haigekassal on 2017.
aastast alates puudulikud
enam kui 6000 inimese
pangakonto andmed, mille

tõttu ei ole neile hüvitisi
saadud välja maksta. Rahalise hüvitise saamise õigus
aegub kolme aasta jooksul
ja kui selle aja jooksul ei ole
inimene andmeid haigekassale edastanud või neid ise
riigiportaalis uuendanud,
kaob tal õigus ootel olnud
rahale.
Haigekassa klienditeenindus on igal aastal aktiivselt murega tegelnud, saatnud inimestele võimalusel
e-kirju, paberkirju ja proovinud helistada, et õiged
kontoandmed kätte saada.
Perioodil 27. aprill – 3.
mai esitas esmakordselt
pangakonto andmed haigekassale 478 inimest. Valede
või pangast tagasi tulnud
hüvitise puhul esitas haigekassale uue pangakonto

andmed 170 inimest.
Tänane olukord on tekkinud põhjusel, et koroonaviirusest tingitud eriolukorras on haiguslehe võtnud
paljud, kes seda varem või

ammu ei ole teinud või kes
varem on võtnud lühikesi
ehk alla 9-päevaseid lehti.
Tavaolukorras
haigekassa lühikeste haiguslehtede
eest ei maksnud ja seetõttu

on paljudel inimestel hüvitise saamiseks vajalikud
kontoandmed uuendamata
või puudu.
Lisaks kontoandmetele
palub haigekassa riigiportaalis eesti.ee üle kontrollida ja vajadusel uuendada oma telefoninumbri ja
e-posti aadressi.
Arvelduskonto andmeid
saab mugavalt lisada ja
muuta riigiportaalis www.
eesti.ee/est/teenused/kodanik/tervis_ ja_tervisekaitse/isiku_andmed_2.
Teine variant on haigekassale saata digitaalselt
allkirjastatud kontomuutmise avaldus aadressile
info@haigekassa.ee. Posti
teel palub haigekaasa avalduse saata aadressile Lastekodu 48, Tallinn 10144.
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KUNSTILAAGER KLOOGARANNA NOORTELAAGRIS

2020/2021 õppeaasta

EELKOOLI
RÜHMADESSE

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

LINNALAAGER „KIRJU SUVI“

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

Laagri Huvialakool, tel. 51 93 35 22,
e-post: taigur@laagrihuvialakool.ee
kodulehekülg: www.laagrihuvialakool.ee
ÕPPETASU 50,- EUR KUUS (1Xnädalas)

INFO JA REGISTREERIMINE

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

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

NELIPÜHA

JUMALATEENISTUS
31.05 KELL 12.00

LAAGRI KRISTLIK KOGUDUS
VESKITAMMI 8

LAAGRIKOGUDUS.EE

PartnerAkro
LINNALAAGRID
SAUEL 2020
15.-19.06 NOORED 1.-6. KLASS
15.-17.06 MUDILASED 3-6A

Teeme akrobaatikat ja
tsirkust!
www.partnerakro.ee

võtab vastu uusi õpilasi

KERNU PÕHIKOOL KUULUTAB VÄLJA KONKURSI

Salu Kool otsib oma
meeskonda

TOIMETULEKUKLASSI
KLASSIÕPETAJAT

(1,0 kohta)

Tööleasumine 27. augustist 2020.
Salu Koolis õpivad raske ja sügava
puudega lapsed ning noored.
Asume Saue vallas.
Pakume: töökohta looduskaunis
kohas, väikest ja kokkuhoidvat
kollektiivi, täiendkoolituste
võimalust, tööl käimiseks
sõidukompensiatsiooni ning
tervise edendamiseks treeningute
kompensiatsiooni.
CV palume saata aadressil kool@
salukool.ee.
Lisaküsimuste korral võib saata
e-kirja või helistada tel 608 8618.

KLASSIÕPETAJA AMETIKOHALE (KUNI TÄISKOORMUS)
TÖÖ- JA TEHNOLOOGIAÕPETUSE ÕPETAJA
AMETIKOHALE (KUNI 5 TUNDI)
Realiseeri oma unistus, töötada õpetajana ning kujundada järeltulevat
põlvkonda.

PAKUME SULLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

loomingulist, toetavat kollektiivi,
võimalust teostada end haridusvaldkonnas ja panustada kooli arengusse,
koolitusvõimalusi,
kaasaegseid töövahendeid,
võimalust olla igapäevaselt armastatud eeskuju algklassilastele,
kasutada endale piiramatus koguses looduskeskkonda,
kütusekulu hüvitamist,
56 päeva puhkust aastas, lisaks osalised vabad koolivaheajad,
tasuta parkimist

ÕPETAJAKANDIDAAT
•
•
•
•
•

vastab kvalifikatsiooninõuetele (haridus võib olla omandamisel),
omab väga head suhtlemis- ja meeskonnatöö oskust,
on avatud haridusuuendustele,
väärtustab haridust, usub iga õpilase edusse,
on loominguline, vastutustundlik, korrektne ja täpne.

Tööleasumine esimesel võimalusel.
Palk täiskoormuse korral 1415.- + klassijuhatajatasu.
Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada
kernu@kernukool.ee hiljemalt 11. juuniks.
Lisainfo: Direktor, Marek Männik, Tel: 5567 2285
Kernu Põhikool on Harjumaa lõunaosas looduskaunis kohas asuv väikene
põhikool, kuhu jõuab Tallinna piirist 15 minutilise autosõiduga. Kernu
Põhikool on kogukonna arengut ja iga õpilase individuaalset arengut toetav
lapsesõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool.

Konsultatsioonid toimuvad
8. ja 9. juunil,
sisseastumiskatsed toimuvad
11. ja 12. juunil.
NB! Palume eelnevalt registreeruda meie
kodulehel

Täpsem info
www.sauemuusikakool.ee
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VEEL ON ÜKSIKUID VABU KOHTI
SAUE HUVIKESKUSE
SUVELAAGRITESSE

Laagri Huvialakool annab teada:
ON ALANUD REGISTREERIMINE
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KUULUTUSED

TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P
suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee.
Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil aeg ette registreerida! Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude
tervisliku seisundi hindamist. SOODSAD HINNAD.
Telefon 5220321, www.arbormen.ee.
Väljaõppinud puudelangetajad lõikavad parima
hinnaga ohtlikke puid ja teeme puude hoolduslõikust. Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Tel 51 33 458, info@ohtlikpuu.ee,
www.ohtlikpuu.ee
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd.
Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. 53 529 476 mehitus@gmail.com
Majade ehitus, korterite remont ja pööningute
väljaehitamine. Tel 5307 2076, info@viimistlusehitus.ee
Vundamenditööd. Fassaaditööd. Katusekattetööd. Üldehitustööd. Tel 5307 2076, info@viimistlusehitus.ee
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
Fekaalivedu ja kogumiskaevude tühjendus! Helista ja küsi pakkumist tel 53 468 430.
Rendime prügikonteinereid suuruses 6 - 43 m3. Tel
56 479 407.
Aiamajade, peenrakastide, kiikede ja mänguväljakute müük ning paigaldus. www.alekeskus.eu.
Tel 5015483, 55577462, e-post: info@alekeskus.eu.
Asume Laagris ja Kaasiku külas.
Ohtlike puude langetamine, tähtajad lühikesed,
töö kiire ja korralik. Meelis: 5658686

Eramajade ja korterite ehitus, remont ning renoveerimistööd. Küsi julgesti pakkumist. 56900480
jare.ehitus@gmail.com
Paigaldame tänavakive,äärekive ja teostame
haljatust Tallinn/Harjumaal. Info Tel: 56607775,
56615766, marko@ecolimit.ee
MÜÜK/OST
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
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.

Teostame muruniitmis-, trimmerdamis-, ja võsalõikamisteenust. Hinnad soodsad. Võta julgelt
ühendust. Tel 53 33 55 44, fmhaldus@gmail.com

Aednikule ökokompostmuld, sõelutud põllumuld, kõdusõnnik (hobuse ja lehma), liiv, kruus,
freesasfalt, graniitkillustik, killustik. Kallur väikeveod Tel: 501 5992

REHKENDUSTUBA OÜ. Raamatupidamisteenused
väikeettevõtjatele. Ühendust saab võtta helistades telefonil 5180203 või kirjutades lilian@rehkendustuba.ee

Kandiline puitbrikett 130€/1000kg, ümmargune
puitbrikett auguga 150€/1000kg, premium pellet
6mm ja 8mm 190€/960kg. Transpordivõimalus.
Tel: 5040304.

Katuste ja fassaadide pesemine ja värvimine.
5010834

Sõidukite kokkuost. Maksame kuni 75% turuhinnast. Küsi pakkumist! autod30@gmail.com või
56615766

Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenus
koduaedades, ühistute ja äriühingute ümbruses.
Helista ja küsi lisa – 5399 3595
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel:
56393588. www.väikeekskavaator.ee
Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. Töötan kuni 30 km Tallinna piirist. 12aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Telefon:
56903327.
ARHITEKT. Teen ERAMAJA projekte, ka tagantjärele, laiendamine, jm. Hind kooskõlastustega ehitusloani 1000 –1500. 58319789 aare.keel@gmail.
com

Soovin osta kasutatud väikest kerget korras akutrelli kuni 10-millimeetrisele puurile. Teatada 5590
0400.
KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Müüa ridaelamu boks Sauel Kuuseheki 40. Garaaži
ja täiskeldriga. Kogupind 249 m2. Hind 143 000 €.
Info 5668 0222.
Müüa garaaziboks Nurmesalu tn. Info tel.55617740
TÖÖ

Korstnapühkimisteenus. Tel. 53330556. Korstnahooldus.ee

Arula Veod otsib seoses autopargi laienemisega oma
meeskonda C, CE kategooriaga autojuhte. Tel 56 40
109

KILLUSTIK, LIIV, HALJASTUSMULD, AIAMULD,
FREESASFALT kohaleveoga. Hea läbivus ja manööverdusvõime. Tel. 5079362

MUU
Ära anda komplektne Nõukogude-aegne ümmargune pesumasin. Teatada 5590 0400.

Tänavakivide paigaldus, puit-ja võrkaedade ehitus, haljastustööd, prügivedu, lammutustööd, terrasside ehitus. Tel 56081124, email: eleanor31@
online.ee
Lõikan hekki, trimmeriga pika rohu ja heina niitmine, saetööd aias. Tel. 55547291
Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi,
eterniit). Tänavakivide puhastus. 56 241 509 Andres

Reklaami
broneerimine ja info
reklaam@sauevald.ee
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2 MEETRIT

Maja
bändid ja
popup üles
Natuke retrot, astumised
natuke klassikat –
vahvleid ja kooke,
soolaseid ja
magusaid

Muru
mängud

Metsanurga küla põliselanikku, head
naabrimeest, pikaajalist sõpra ja
töökaaslast

MATI MERIGANI
mälestab külarahvas.
Kaastunne lähedastele!

Teatame kurbusega,
et on lahkunud meie kallis

MATI MERIGAN
25.11.1951 - 11.05.2020
Omaksed

Näomaalingud
nii väikestele
kui suurtele

Hop  on ja
Hop  off
BUSS ja
üliäge giid

Õhtune tšill
Jõekääru
pargis –
ansambel
PUULUUP

Kohvikute
detailne
ülevaade ja
kaart ilmuvad
järgmises
vallalehes

AS Sagro Food asukohaga
Laagri, Hoiu tn. 16 vajab
vahetustega tööle

AEDVILJAKUUBIKUTE
VALMISTAJAT
Info tel. 526 5823 või
ene.food@sagro.ee
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SUVELAAGRID
LAAGRIS, Valga 10

KESKLINNAS, Tuukri 11
29. juuni-3. juuli
KUNSTI- JA LOOVUSLAAGER
6.-10. juuli
ROBOOTIKALAAGER
27.-31. juuli
TEATRILAAGER
3.-7. august
DETEKTIIVILAAGER
10.-14. august
MOEKUNSTNIKU LAAGER
24.-28. august
TEHNOLOOGIALAAGER

Saue
Tehnopark

Vanus
6-10a
Hind
130.-

Kestvus
E-R 9-17

29. juuni-3. juuli
MEIL ON ELU KESET METSA!
6.-10. juuli
SEIKLUSTE LAAGER
13.-17. juuli
TÜDRUKUTE LAAGER
27.-31. juuli
KUNSTI- JA LOOVUSLAAGER
3.-7. august
KOKANDUSLAAGER

ALANUD ON LASTE VASTUVÕTT
SÜGISEL SAUE NOORTEKESKUSES
ALUSTAVATESSE
ARENDUSRINGIDESSE
• Eelkool 6-7 a. lastele
• Mängukool 4-5 a. lastele
• Robootika 6-8 a. lastele
• Inglise keel 7-9 a. lastele
• Õpime lugema I klassi lastele
• Mänguring 0,8-3 a. mudilastele
Lastehommikud Jõgisoo seltsimajas
iga kuu esimesel pühapäeval
Lisainfo ja registreerumine
www.mangukool.ee või tel. 5120730

Lisainfo ja registreerimine:
www.väikepäike.ee

JÕGISOO SELTSIMAJAS
TOIMUB SELLEL SUVEL TAAS
NELI LAAGRIVAHETUST!

PIPI LAAGER 5.-7 A. LASTELE
29.06-3.07.2020, 27.-31.07.2020

SEIKLUSED
KURRUNURRUVUTISAAREL
7-9 A LASTELE
13.-17.07.2020, 10.-14.08.2020
Lisainfo ja registreerumine
www.mangukool.ee või tel. 5120730

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

sauetehnopark.ee

672 0357

OSTAME PÕLLUJA METSAMAAD

Aastast 2002

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

51 36 999

RUF PUITBRIKETT

Oleme tegutsenud üle 21 aasta
ning meie omandis on üle 14 000ha maad

PELLET

ANTS ERIK / 50 91 575

ALATES

130€
/ALUS

ÜMAR PUITBRIKETT
ALATES

140€
/ALUS

SUVELILLED,
AMPLID JA TAIMED

ALATES

195€
/ALUS

kasvatamine ja müük

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
Puitbrike� • pellet • kaminapuud
kivisüsi • turbabrike� • grillsüsi

E-L 9 - 20 P 9 - 15

Kuuse 9, Laagri Tel 56508860

OÜ SINITIIVIK GRUPP

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

- 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

AS SAMI ambitsioonikasse
meeskonda on oodatud

CNC TREI- JA
FREESIKESKUSE (HAAS)
OPERAATOR

Rohkem infot:
personal@sami.ee või 51976863

Aadress:
Tule 20, Saue linn 76505, Saue vald

WWW.SAMI.EE

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@sami.ee või 53 087 205

WWW.MASINAKESKUS.EE

Sauel asuv
massimõõtevahendite
taatlemisega tegelev ettevõte
otsib oma meeskonda

AUTOJUHTI

Vajalikud C ja E kategooria
juhiload. Kasuks tuleb
hüdrokraanaga töötamise oskus.
Kutsetunnistus ei ole nõutav
Täpsem info: Tel. 65 96 169 või
e-post ou.kaalukoda @mail.ee
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Esmaspäev
1. juuni

Laste mähkmed

Teisipäev
2. juuni

-20%

-20%

Laste toidud

Neljapäev
4. juuni

-20%
Laste teksapüksid ja
T-särgid

Laste trikoo ICEPEAK

19.95

Reede
5. juuni

7.50

5.99

Legod, lauamängud

Laupäev
6. juuni

Pühapäev
7. juuni

Laste päevitusriided
NAME IT

19.95

Laste joped

Laste lühikesed püksid
NAME IT

15.95

-16%

ja lisaks palju teisi pakkumisi!

-20%

-20%

Laste suvejalatsid

Veepüss

3.50

-20%

Laste spordijalatsid

-20%

-20%
Sulgpallikomplekt

Kolmapäev
3. juuni

2.95

Tüdrukute seelikud
ja kleidid

Laste retuusid
BLUE SEVEN

6.95

2.50

1.99

Laste seljakotid ADIDAS

29.95

Laste dressipluus
NAME IT

22.95

-20%

-20%
Tänavakriidid PLAY

Müslid, hommikusöögid

Mullimasin PLAY

7.50

5.99

www.keilaty.ee

-19%
Laskmiskomplekt

15.90

12.90

Haapsalu mnt 57b, Keila

