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Kohvikuid jagus mõlemale
poole Pärnu maanteed
Kuues Laagri kohvikutepäev
jääb ühest küljest korraldajatele,
kohvikutepidajatele ja osalistele meelde
kui esimene, mil ilm otsustas lõunast
vihmaseks, kohati paduvihmaseks ja
rajusekski pöörata. Teisalt aga kui üks
esimesi kohalikke vabaõhuüritusi, mil
taas pärast koroonaviiruse põhjustatud
eriolukorda vabamalt liikuda, suhelda
ja (m)elu nautida.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

J

a ilmselt just seetõttu,
aga võib-olla ka mitte,
ei lasknud kohvikupidajad ega külastajad end olulisel määral ilmast segada.
Rahvas rändas jalgsi ja väntas ratastel, vihmakeebid üll
või -varjud pea kohal, vuras
bussi või autoga kohvikust
kohvikusse. Oldi rõõmsad,
oldi sõbralikud, visati nalja,
nauditi head sööki, jooki,
üksteise seltskonda, muusikat ja muud meelelahutust.
Et minu jaoks oli just
tänavune Laagri kohvikutepäev esimene, mil ükski
pakiline asjatoimetus kodust eemale ei kohustanud,
otsustasin esmalt võtta ette
jalutuskäigu omakandi kohvikutes Nõlvaku piirkonnas.
Tutvustavasse bukletti oli
kohvikuid kirja saanud 22.
Arvatavalt otsustasid mõned
viimasel hetkel, et teeme
ka. Nii sattusin minagi teel
punktist A punkti B kahte,
mida polnud ei kaardil ega
muudes trükistes. Esimeses
pakkusid pisikesed kohvikupidajad imemaitsvaid iseküpsetatud vahvleid, teises
oli juba vihmavarjude alla
varjunud noorsandidel välja
käia kõiksugust head ja paremat.
Et vihm tuli, jäi Laagri
keskuse poolne kohvikutemelu ootama järgmist
aastat, kuigi sisse põikasin,
kuid Nõlvaku kandis Valga
tänaval köitis mind kohvik

Maius. Millised tordid ja
koogid klaasvitriini välja
pandud, osta lõik või terve tort, soolased ja magusad kringlid, magustoidud.
Mida proovisin, võtnuks
veel ja veel. Oli tunda profikätt.
Ja siis tuli köögis küpseva kringli kõrvalt korraks
õue Karin, äsja Tallinna
teeninduskooli (TEKO) kiitusevääriliselt
lõpetanud
pagar-kondiiter, ning Laagri kohvikutepäev sai minu
jaoks sel aastal tema näo.
Karin Kaldma on Laagri
tüdruk, kes lõpetas Pääsküla gümnaasiumis põhikooli, misjärel otsustas asuda
omandama TEKO-s eriala,
mis talle väikesest peale oli
meeldinud.
„Lapsena meeldis mulle väga emaga köögis olla,
vaadata, mida ta teeb ja
kuidas ta teeb. Põhikoolis
olid meil kodunduse tunnid, tegime süüa. Mõtlesin,
et võiksin pärast üheksanda klassi lõpetamist minna
edasi õppima just seda eriala,“ meenutab Karin, kuidas kõik algas.
Karin valmistas kohvikutepäevaks 28 erinevat torti
- alustas juba neljapäeval -,
mis läksid müüki tervete või
lõikudena, lisaks soolased
ja magusad kringlid päeva
jooksul otse ahjust, magustoidud. Pea kõik sai läbi
müüdud.
Kui uurida, mis Karini loomingust külalistele
Laagri
kohvikutepäeval

Pisikesed kohvikupidajad maitsvate vahvlitega.

↓↑ Kohviku Maius tordid, kringlid, magustoidud valmistas
nooruke pagar-kondiiter Karin Kaldma.

Vihmasabin kohvikupidamist ei sega.

kõige rohkem meeldis või
milline oli tagasiside, ütleb
ta, et parim hinnang oli, et
kõik uurisid, kuidas torte ja
kringleid tellida saab.
Saab küll, kuid alles aasta lõpus, sest kohe järgmisel
päeval pärast kohvikupidamist sõitis Karin Belgiasse
Antwerpeni linna, kus ta
Erasmus+ programmi toel
kuus kuud mainekas kondiitriäris Del Rey praktikal
on.
Del Rey Antwerpenis on
magusaarmastaja meelispaik, tuntud ja armastatud
kohalike ja turistide hulgas, valmistab torte, kooke,
küpsiseid, makroone, käsitöö-šokolaadikompvekke,
erinevaid sahvte ja šokolaadivõideid.
Karin kirjutas, et soovib

praktikale tulla ja oldi meeleldi nõus ta vastu võtma.
Enne ärasõitu oli Karinil
kondiitriärist
ettekujutus
vaid kodulehe vahendusel.
„Tundus päris suur olevat.
Teevad ägedaid asju ja valik
on mitmekesine. Saab kõike
proovida teha,“ oli ta ootusärev ja pidas plussiks, et
pakutakse ka majutust.
Pärast praktikat jätkab
Karin aasta jooksul koka ja
magustoidukoka õpinguid
TEKO-s, et pärast seda pisitasa oma äriga alustada,
kuigi sõna levib suust suhu
juba tänagi ja torditellimusi
on tulnud nii tuttavatelt kui
sugulastelt.
„Mulle meeldib teha
kõike, eksperimenteerida.
Leian midagi internetist,
hakkan proovima, muudan

Krahv Dracula ja nahkhiirte kuninganna Nahkhiirte Nosila ees.

koostisosi oma maitse järgi ja valmib hoopis midagi
muud, kui algses retseptis,“
räägib Karin, lisades, et kui
viieliikmeline pere päevastelt toimetustelt koju jõuab,
on õhtusöök juba valmis.
„Ma teen kodus kogu aeg
süüa. Lasanjet, pastat, pitsat. Ka taigna teen ise. Neil
on väga mugav elu ja mulle meeldib ka,“ muigab ta.

Tema kokakunstist saavad
osa ka kõik külalised.
Karin osales perega
Laagri
kohvikutepäeval
teist korda – möödunud aasta jäi vahele. „Rahvas tuli,
naeris, tekkis kohe väga
mõnus tuju ja õhkkond,“
kirjeldab ta toredat päeva,
mille superolekut ei suutnud
isegi vihmaseks keeranud
ilm rikkuda.

Saa osa Saue hakkepuidu katlamaja
virtuaalsest avamisest ja tuurist
kodust lahkumata

Saue valla
ametlikud teated

Hiljutisest eriolukorrast tulenevalt otsustas energiaettevõte Adven Eesti avada Saue uue
biokatlamaja video vahendusel, ringkäiku saab teha interaktiivse virtuaaltuurina. Nii
minimaliseeris ettevõte võimalikku viiruse leviku ohtu ja võimaldab uuest katlamajast
osa saada rohkematel huvilistel ka kaugematest piirkondadest.

DETAILPLANEERINGU AVALIKUSTAMINE
Saue Vallavalitsus võttis 01.07.2020. aastal korraldusega 714 vastu ja suunas avalikustamisele Saue linnas Tule 22b kinnistu (katastritunnus 72703:001:0467,
suurus 735 m², sihtotstarve 100% ärimaa) ja lähiala
detailplaneeringu eesmärgiga lubada kinnistute
ümberkruntimist ja ehitusõiguse määramist ühe kahekorruselise kauplus-laohoone rajamiseks.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistute ümberkruntimine ja ehitusõiguse määramine ühe kahekorruselise kauplus-laohoone rajamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus
üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse,
haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus ning esitatakse servituutide vajadus.
Hoone ehitusalune pind 435 m2. Planeeritava
hoone lubatud katusetüüp: lame- või kaldkatus,
kaldega kuni 25˚.
Planeeringuala asub Saue linnas Tule ja Tule põik
tänavate ristmiku piirkonnas ning on hoonestamata.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 6.
august kuni 19. august 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 Saue
Vallavalitsuses Tule tn 7, Saue linn. Eriolukorrajärgsete piirangute tõttu palume külastuse eelnevalt
kokku leppida e-posti aadressil kaili.tuulik@sauevald.ee.

ADVEN EESTI

Foto: Adven Eesti
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vamise video, kus võtavad sõna Adven Eesti tootmise ja jaotuse
valdkonna juht Raivo Melsas, Saue vallavanem Andres
Laisk, Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) juhataja
Andrus Treier ning Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu
tegevjuht Siim Umbleja, on leitav aadressilt https://www.youtube.com/watch?v=kwqNQN_
GhZ4&feature=youtu.be.
Et katlamaja on üldiselt selline koht, kuhu tavaliselt niisama ei sattuta, on igapäevaselt
soojamajandusega mitte kokku
puutuva inimese jaoks oluline
selgitustöö, kuidas kaugkütte
süsteem töötab ja mis eesmärki
seadmed täidavad.
Seetõttu pani Adven kokku
kommentaaridega interaktiivse tuuri, kus on võimalik ise
katlamajas virtuaalselt ringi
liikuda ja infot lugeda. Leiate
selle Adveni kodulehelt aadressil https://www.adven.ee/
ee/kaugkute/oluline-info/tutvu-katlamaja-tooprotsessidega-labi-virtuaaltuuri/.
Biokütuse katlamajade rajamiseks on mitmeid põhjuseid
Adven Eesti tootmise ja jaotuse
valdkonna juhi Raivo Melsase

Saue uues hakkepuidu katlamajas on igaühel võimalik virtuaalselt ringi
liikuda ja infot lugeda, selleks pani Adven Eesti kokku kommentaaridega
interaktiivse tuuri.

sõnul on biokatlamaja ehitamiseks mitmeid põhjuseid.
„Kõige tähtsam on stabiilne kaugkütte hind. Tänaseks
on Saue kaugkütte müügihind
käibemaksuga natuke üle 70
euro MWh kohta ja olen kindel, et selline stabiilne hind
jääb ka tulevikus, sõltumata
sellest, kas gaasi või õli hinnad
maailmaturul hakkavad tõusma või mitte.
Teiseks asjaoluks on keskkonnasäästlikkus. Hakkepuidu
katlamaja on kasvuhoonegaaside suhtes neutraalne ja sellega vähendame heitmete kogust
Saue kaugküttesüsteemis.
Kolmandaks on see oluline

majaomanikele, sest tänaseks
on Saue kaugkütte võrk tõhus
ja energia audiitorid saavad
seda võtta arvesse hoone energia auditite tegemisel,“ selgitas
Melsas.
Saue katlamajast lähemalt
Uue kaasaegse hakkepuidu
katlamaja ehitustööd algasid
2019. aasta kevadel ning juba
talve hakul alustati seadistustööde ning katla katsetustega.
Biokütuse katlamajas on 3
megavatise võimsusega katel,
0,8 megavatine suitsugaasipesur ja elektrifilter. Tänaseks
on katlamajale väljastatud nii
kasutusluba kui ka „Tõhusa

Adven Eesti
Adven Eesti on üks suurimaid
energiatootjaid Eestis, pakkudes terviklikke energialahendusi ja energiamüüki tööstusja kinnisvara sektoris. Lisaks
toodab ja edastab Adven
toasooja 19 kaugküttepiirkonnas ja edastab maagaasi 18
võrgupiirkonnas üle Eesti.

Kaugkütte“ märgis, mis tõendab kaugkütte süsteemi efektiivsust.
Projekti koguinvesteering
oli üle 2 miljoni euro, millest
ligi pool tuli KIK-ilt läbi Euroopa Liidu struktuurfondide
toetusskeemi „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne”. Ülejäänud kulud kattis
Adven.
Saue kaugküttevõrgus on
kokku 81 tarbimiskohta, mille
seas on 44 korteriühistut 1202
korteriga, kool, lasteaed, ujula,
spordihoone, vallavalitsus, tervisekeskus jt ärihooned.
Hakkepuidu katlamaja ei
oleks saanud valmis ilma oluliste osapoolteta, kelleks olid
Saue vallavalitsus, KIK ning
ehitajatena Efipa ja Paide
MEK. Adven tänab kõiki projekti eduka elluviimise eest!

Lemmikloomade vaktsineerimine ja
kiibistamine augusti lõpus
PLANEERITAV ALA (väljavõte Maa-ameti kaardilt)
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Ilmub kaks korda kuus ja toimetatakse tasuta
kõikidesse postkastidesse üle valla. Lisaks on
leht saadaval vallamajas, halduskeskustes ja
kultuurimajades. Tiraaž 10 000. / Toimetus:
Saue Vallavalitsus Tule tn 7, Saue linn 76505,
Saue vald, Harjumaa / tel: 510 6932 / e-posti
aadress: leht@sauevald.ee / Toimetusel on
õigus kaastöid toimetada ja selguse huvides
sisu lühendada. / Reklaam: reklaam@sauevald.ee. / Reklaami hinnakiri: www.sauevald.
ee/vallaleht. / Trükk: Printall AS, Tala 4, Tallinn. / Kojukanne: Omniva.

2020. aastal on vallaleht Saue Valdur
kandes järgmistel
kuupäevadel:

13.-15. jaanuar; 27.-29. jaanuar; 10.-12. veebruar;
25.-27. veebruar; 9.-11. märts; 23.-25. märts; 13.15. aprill; 27.-29. aprill; 11.-13. mai; 25.-27. mai;
8.-10. juuni; 22.-24. juuni; 6.-8. juuli; 20.-22. juuli; 10.-12. august; 24.-26. august; 7.-9. september; 21.-23. september; 12.-14. oktoober; 26.-28.
oktoober; 9.-11. november; 23.-25. november;
7.-9. detsember; 28.-30. detsember

22.04.2020

Koroonaviiruse epideemia tõttu
lükkus edasi Saue Vallavalitsuse
ja Keila Loomakliiniku koostöös
plaanitud kevadine lemmikloomade
marutaudivastase vaktsineerimise ja
kiibistamise kampaania erinevates Saue
valla piirkondades, see toimub augusti
lõpus.
MARJU NORVIK
Heakorraspetsialist

V

astavalt Saue valla lemmikloomade pidamise
eeskirjale on loomaomanik kohustatud kassi või
koera kiibistama. Samuti on
kohustuslik loom marutaudi
vastu vaktsineerida.
Vaktsineerimise olulisust
rõhutab fakt, et üle mitmekümne aasta on Eestis diagnoositud uuesti koerte katk (kolm
juhtumit, mis on laboratoorselt
tõestatud). Lisaks vaktsineeritakse marutaudi vastu riikliku
programmi järgi, et hoida Eesti

endiselt marutaudi vaba.
Kiip võimaldab lemmiklooma kiiremini identifitseerida,
kui ta on omapäi jalutama pääsenud, ja omanikuga kontakti
saada. Loom ei pea veetma
hoiupaigas stressirohket ja kulukat aega. Identifitserimata
loom on suur kuluallikas ka
vallale.
Oodatud on kôik terved loomad. Kindlasti tuleb arvestada, et vaktsineerimine toimub
välitingimustes ja loom peab
olema teistega sôbralikult järjekorras. Kaasas võiks olla
ID-kaart, koertel suukorv (vajadusel saab seda ka laenata).

Kampaania toimumisajad
25. august
• kell 17.30- 18.30 Hüüru mõisa
parkla
29. august
• kell 10.00-11.30 Turba raudteepeatuse parkla
• kell 11.45-12.45 Riisipere lasteaia
juures olev parkla (Metsa tn
poolne)
• kell 13.00-13.45 Laitse seltsimaja juures
• kell 14.00-15.00 Ääsmäe
Vajadusel on loomaarst kohapeal kauem, mistõttu kellaajajad
võivad pisut muutuda.
Täpsem info: Keila Loomakliinik, tel 670 5243 või Saue valla
heakorraspetsialist, tel 515 6878.
HOOLI OMA LEMMIKUST!

Kassid on soovitatav paigutada
transpordipuuri.
Kodu lähedal vaktsineerimine võimaldab tulla kohale ka
loomaga, kes näiteks autosõitu
ei talu.
Marutaudi vastu vaktsineerimine on tasuta. Kompleks-

vaktsiini eest tasub loomaomanik ise: kassi eest 16 ja koera
eest 20 eurot.
Kaasa tuleks võtta olemasolev vaktsineerimispass, vajadusel saab vormistada selle kohapeal. Kiipime on Saue valla
elanikele tasuta.

5. septembril võõrustab Tallinn rahvusvahelist pool- ja täispikka Ironman
triatlonivõistlust. Ürituse jooksurada on planeeritud keskaegse miljööga vanalinna
tänavatele. Finiš ja võistluskeskus asuvad eksklusiivses Noblessneri sadamalinnakus, kus
on ühendatud kultuur, kunst, loovus ja nüüd ka tipptasemel sport.

L

isaks põhisündmusele
leiavad Ironman Tallinna ajal aset ka väiksemaid lisavõistlused.
Seve Ehituse heategevusjooks 3. septembril
Jooksurada kulgeb Noblessneri sadama aladel ja Kalarannas. Osavõtutasud annetatakse
heategevuslikul eesmärgil TÜ
Kliinikumi Lastefondi.
Ironkids Tallinn
4. septembril
Ka lastel on võimalus end
proovile panna Noblessneri
sadama alal. Vastavalt vanuserühmadele läbitakse kas 540,
1400 või 2200 meetri pikkune
jooksudistants.
Škoda Laagri 4:18:4 rahvatriatlon 6. septembril
Kui Ironman veel paljuks jääb,
siis Škoda Laagri rahvatriatlon
on kõigile jõukohane.
Ironman Tallinn võistluse
korraldajad juhivad tähelepanu
liikluskorralduse muudatustele Saue ja Saku vallas.
5. septembril tasub Harju-

maal liiklemisel olla tähelepanelik, sest võistlustest tulenevalt on piiratud parkimist,
autoliiklust ja muudetud ühistranspordi sõidugraafikuid.
Triatloni 180 km pikkune
rattadistants toob osalejad 5.
septembril läbi Põhja-Tallinna
ning Haabersti linnaosa pealinnast välja, ka Saku ja Saue
valda.
Korraldajad kinnitavad, et
kõik elanikud pääsevad kindlasti koju ja kodudest välja liikuma, siiski palutakse arvestada võimaliku ooteajaga ning
järgida
liiklusreguleerijate
märguandeid (võimalik lisaooteaeg kuni 30 minutit).
5. septembril sulgeb Ironman Tallinna rattadistants
avaliku liikluse Harjumaal
(väljaspool Tallinnat) järgmistel teedel: Harku - Hüüru - Tabasalu - Hüüru - Kiia - Vääna Viti - Vääna-Jõesuu - Keila-Joa
- Vääna - Kiia - Hüüru - Harku
- Instituudi tee Laagrini.
Korraldajad
vabandavad
liiklusmuudatustest tingitud
võimalike ebamugavuste pärast ning loodavad elanike
mõistvale suhtumisele ja võistlejaid toetavale kaasaelamisele.

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

Registrite spetsialist
Kaie Tobreluts
Rohkem infot: https://www.
ironman.com/im-tallinn. Rat-

tadistantsi kaart valmib juuli
lõpuks.

Et Eesti Posti tõstis 1. juulist 2020
postiteenuse tasusid 36% protsenti,
kehtestab Ragn-Sells alates 1. septembrist
2020 paberarvete väljastamisele
teenustasu 1,15 eurot. Tegemist on
arve tootmise, ümbrikustamise ja
postitamisega seotud kuludega.

K

õikidel klientidel on
alati võimalik saada
tasuta arveid e-mailile
või tellida e-arve otse internetipanka. Lisaks saab igal
ajal vaadata ja tasuda arveid
Ragn-Sellsi iseteeninduses https://www.ragnsells.ee/login/.
Kui inimesel ei ole ligipääsu e-postile, on kindlasti see
võimalus tema perekonnaliik-

metel, lähikondlastel või toetusisikutel.
Ragn-Sellsi kogemus näitab, et paberarvete kasutamine ei tulene niivõrd sellest, et
inimesel ei ole ligipääsu alternatiivsetele kanalitele, vaid on
seotud varasemate harjumustega.
Muudatus rakendub septembrist, see annab kõikidele
piisavalt aega, et edaspidi teha
arvetega seotud toimingud
e-kanalites.

Kaupluses on müügil tooted eelkõige koduaiaaiapidajale, aga ka metsamehele: tehnika, aiatööriistad,
väetised, sealhulgas isegi veganväetis, taimekaitseja kahjuritõrjevahendid, seemned, muruseemned,
taimekatted ja mullad, kaitserõivad, -kiivrid ja -kummikud, töökindad, kastekannud ja kastmistarvikud,
mürgipritsid. Muidugi ka peenrakangas, geotekstiil
ja maasikakile, katteloor ja külmakaitsekangas.
Sügisepoole lisandub metsalinnutoit, küttepuud
ja pelletid. Mõeldud on ka kana noka- ning küüliku
ja hobuse ninaesisele.
Kaupluses on esindatud peamiselt Stihli kaubamärk, kuid mitte ainult.
Tehnikat on saest trimmeri ning hekikääridest
muruniinuki ja mururobotini. Et kõiki aias vajalikke
seadmeid ei ole mõistlik endale koju soetada, on
võimalik neid ka kauplusest rentida. Oma silm on
kuningas – kauplus on avatud esmaspäevast reedeni
kell 9-17 ja laupäeval kell 9-16. Pühapäeval suletud.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Ragn-Sells kehtestab paberarvete
väljastamisele teenustasu

AS RAGN-SELLS

E-gardeni kauplus Sauel Keskuse tänav 6
avas uksed 29. juunil.

Foto: Sirje Piirsoo
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Ironman Tallinn triatlon muudab
5. septembril liikluskorraldust
Tallinnas ja Harjumaal,
sealhulgas Saue vallas

Linnas avas uksed
E-gardeni aiapood

1. septembrist 2020 kehtima hakkavad postiteenuse tasud
KIRJELDUS

HIND /
TK

Paberkandjal arve vormistamine ja saatmine tavaposti teel

1,15

Tavaposti teenused (sh veograafiku, lepingu, pakendikoti jms
väljastamine)

1,80

Võlateate vormistamine tasumata arve(te) kohta

4,55

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Kaie Tobreluts asus Saue Vallavalitsuse
ehitusosakonnas registrite spetsialistina
tööle 20. aprillil 2020.
Registrite spetsialisti peamised tööülesanded on ehitus-,
planeerimise
ja
maavaldkonna registrite haldamine,
andmete
sisestamine ja
korrastamine;
detailplaneeringute, ehitiste
ning aadressandmetega
seotud menetluste
korraldamine
ning
selleks vajalike dokumentide vormistamine; ehitus-,
planeerimise ja maaosakonna töötajate tehniline
assisteerimine, kodanike esmane nõustamine ehitus- ja planeerimisküsimustes.
Kaie Tobreluts on sündinud ja üles kasvanud
Ida-Virumaal Lüganuse vallas Lüganuse külas.
Aastal 2010 lõpetas ta Lüganuse Keskkooli kuldmedaliga. Järgnes kolimine Tallinna ja õpingud
Tallinna Tehnikakõrgkoolis hoonete ehituse erialal
(2010-2014). Lisaks on ta end täiendanud kinnisvaraalaselt Tartu Ülikooli täiendõppes.
Saue Vallavalitsusse tööle kandideeris ta, kuna
valla tööpakkumine oli huvitav ja ta võttis võimalusest kinni. Teisalt elab ta ise Tallinnas Nõmmel
ja seega asub Saue Vallavalitsus piisavalt lähedal,
et oleks mugav tööl käia. Boonuseks oli kohe-kohe
avatav uhiuus vallamaja.
Kaie sõnul on sisseelamine kulgenud üle ootuste hästi. Kollektiiv on väga mõnus ja toetav. Samuti
on tore näha tänapäevast juhtimissüsteemi, mis
annab töökohale palju juurde.

Lusitaania teeteo vastu saab ainult
üheskoos võideldes

Soovitused lusitaania teeteo
tõrjumiseks

See kevad jääb meelde koroonakevadena ja suvi paljudes paikades Eestimaal
hiidnälkjasuvena, kelle laialdasele levikule aedades ja avalikel haljasaladel on
kaasa aidanud soojad talved ja niiske kevad.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Fotod: Ilse Metsamaa
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ammetõru, Kivikangru, Nurgakivi, Vana-Keila mnt lõpp ja
Männi tänav, Keskuse park,
Saue tammik ja Sarapiku
terviserajad, Ridva, Puidu,
Maastiku, Sarapiku tänav.
See loetelu siin, kus lusitaania teetigu on end Saue
linnas sisse seadnud, pole
kindlasti täielik.
Ja mitte ainult Saue linnas. „Välja tee kergliiklusteel on neid sel aastal rohkem kui varem. Hommikul
koeraga jalutamas käies oli
neid päris palju liikvel. Lisaks hakkavad nad vaikselt
Välja elamurajooni poole
trügima. Toominga tee alguses on neid juba päris palju,“ võib lugeda FB-st.
Teadlaste arvates annaksid efekti teokorjamistalgud, mis kestavad nädal
või isegi kuu aega jutti
Et olukord on päris hull,
näitas Saue linna asumiseltsi korraldatud esimene korjereid 12. juuli õhtul. Õhtul seetõttu, et hiidnälkjad
muutuvad aktiivseks alles
hämaruse saabudes.
Reidist võttis osa kümmekond inimest, kes kogunesid kiriku juures ja
korjasid tunniga tammikust
väikeselt alalt ligi tuhatkond
isendit, kes keeva veega üle
valades hukati ja maha maeti.
Sellised korjereidid on
plaanis muuta regulaarseks,
sest korja ja hävita hiidnälkjaid koduaiast kui palju
tahes, aga kui naaber ei hävita ja nad avalikul haljasalal rõõmsalt edasi elavad ja
paljunevad, jääbki aiapidaja
õudusunenägu kestma.
Nii on sauelasedki mär-

• Korja pidevalt kokku
kõik nälkjad ja hävita
need, valades neile
peale keeva vett.
Hävitatud nälkjad on
soovitatav kaevata
labidasügavusele
maasse.
• Korrasta võimalikud
munade peidukohad,
nt igasugused servaalused, kõrge hein,
kõdukiht.

• Pane aianduspoodidest ostetud mullapalliga taimed viieks
nädalaks „karantiini“ ehk ära istuta neid kohe maha, vaid hoia
muudest taimedest eraldi ja jälgi, kas nälkjaid tekib. Viis nädalat on munadest uute nälkjate koorumise aeg.
• Ära jaga levikukolletest pärit taimi teistesse aedadesse ja
teistesse Eesti piirkondadesse – nii hoopis suurendad levikut.
• Ära kasuta teomürke, see tapab lisaks lusitaania teeteole ka
teisi liike (nt kodumaised teod, putukad, siilid, linnud).

ganud, et mitmed Saue aiad
on rohtu kasvanud. „Tuleks
ärgitada neid, kes ei taha
kasutada oma aeda, andma
oma aed kasutusele. Kurb
on, kui meeter eemal teisel
pool aeda on rinnuni rohi,
kus teod ja nälkjad kenasti pesitseda saavad ja siis
öösel
maasikapeenrasse
maiustama tulevad, siis tundub kõik oma vaev mõttetuna,“ kirjutab Sirje rohevahetuse grupis.
Teovaatlused ja korjed
kaardile kirja
Et ülevaade saada, kui hull
seis tegelikult on, ja et tigudega võitlemisele süsteemsemalt läheneda ning
KIK-ist toetust taotleda,
lõi asumiselts kaardi, kuhu
kirja panna teovaatlused ja
korjed. Kaardi lingi leiab
asumiseltsi FB lehelt aadressil www.facebook.com/
sauelinnaasumiselts.
Lusitaania teetigu registreeriti Eestis ametlikult juba aastal 2008
Veel aastal 2016, kui

Sauel hiidnälkjaid märkama
hakati, ei pidanud keskkonnaministeerium ja keskkonnaamet, kelle ülesanne
on võõrliikidega tegeleda,
lusitaania teetigu piisavalt
ohtlikuks liigiks. Ta ei kuulunud looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide
nimekirja, mistõttu mingit
riiklikku tõrjet tollal ei toimunud ega plaanitud.
Täna on teeteo leviku
kiireks kogumiseks keskkonnaameti tellimusel loomisel kaardirakendus, mis
peaks valmima 20. juuli
paiku.
Nii oli munadel või noortel isenditel piisavalt aega,
et levida aianduskeskustest
ostetud istikute või lillesibulatega koduaedadesse
ning sealt metsa ja põllule.
Elujõulisi mune on leitud
ka turustatavatest kompostmulla kottidest.
Ja see kõikeõgiv nälkjas
on äärmiselt viljakas. Üks
isend muneb suve jooksul
kuni 400 muna. Munast
koorub tigu ca 5 nädala

Toetust probleemsete liikide, sh lusitaania teeteo tõrjemeetmete kavandamiseks ja rakendamiseks saab taotleda Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprogrammist looduskaitse valdkonnas. Toetust saavad taotleda vaid juriidilised
isikud, näiteks kohalik omavalitsus või MTÜ. Toetuse andmine
sõltub sellest, kui lai on võõrliigi levik ja kui suuri probleeme
ta piirkonnas põhjustab. Toetuse taotlemiseks peab juriidiline
isik olema eelnevalt kogunud andmeid ja põhjendama, et see
on tõesti konkreetses piirkonnas probleemiks ning ulatus suur.
Keskkonnaprogrammi taotlusvoor avatakse kord aastas, iga
aasta alguses ning otsused langetatakse suve alguseks. Seega
saaks praegu kavandada toetuse taotlemist lusitaania teeteo
tõrjeks alates järgmise aasta suve teisest poolest.

pärast ja saab suguküpseks
kuue nädala pärast. Et teeteo kehas on nii isas- kui
emassuguorganid, piisab levikuks vaid ühest nälkjast.
Linnud ja siilid lusitaania
teetigu ei söö, sest nende
lima on kibe ja kleepuv, nii
kleepuv, et kui nälkjas on
üle salatilehe roomanud, on
seda võimatu maha pesta.
Tegutseda tuleb kiiresti,
sest kui hiidnälkjate mass
hakkab lisaks koduaedadele ja haljasaladele ründama
köögiviljaistandusi ja aiandeid, on kahju hiiglaslik.

Keskkonnaameti liigikaitse
peaspetsialist Eike Vunk
Kuna liigi munad on äravahetamiseni sarnased mulda lisatavate
väetisegraanulitega, levib liik meie aedadesse üsna lihtsasti.
Kõige rohkem Harjumaal, aga hajusalt juba ka mujal Eestis
levinud suurest nälkjast on raske vabaneda.
Kui suuri nälkjaid saab hävitada neid ämbrisse kokku
korjates, keeva veega üle kallates ja hiljem maha mattes, siis
munade leidmise ja hävitamisega on oluliselt keerulisem.
Hispaania teeteo vastu aitabki ainult aia pidev korrashoidmine ja nälkjate pidev hävitamine. See tähendab aga suurema
piirkonna korrashoidu, kuna hooldamata naaberkinnistul
võivad nad sageli edasi paljuneda.
Kindlasti tuleb aga jälgida, et ei hävitataks kohalikke sarnaseid liike – suurt ja musta seatigu. Samuti tuleks enne teomürkide kasutuselevõttu mõelda sellele, et nendega võib suurt
kurja teha hoopis kohalikele teo- ja putukaliikidele.

Kingituste e-pood Nodi.ee asub nüüd Sauel
Nodi.ee pakub lõbusaid ja erilisi
kingitusi igaks tähtpäevaks ja erinevale
maitsele. Kingiostud saab sooritada
kodust lahkumata, kiiresti ja aega
säästes.
AIRI LIIVA

M

ida Nodi.ee
pakub?
• Valmistab kliendi soovide järgi loodud või
kliendi enda kujundatud
personaliseeritud tooteid (nt
foto või tekstiga kruus/padi/
pusle) ja meeneid (nt sõnumi või fotoga võtmehoidja,
külmkapimagnet).
• Ettevõtetele ja asutustele

on suunatud nende sümboolikaga reklaamkingitused:
pastapliiatsid, rinnamärgid,
erinevad karikad, kruusid,
veepudelid, termosed jms.
• Kujundab tooteid - anna
meile oma soovidest teada
ja me kujundame toote just
sinu soovide järgi.
• Valmistoodete näol originaalseid, lõbusaid ja väga
erilisi kingitusi.
• Kiiret tarnet 1-3 tööpäeva

jooksul. Enamus kaupa on
meil laos olemas, kui ei ole
toote juures muud märget.
• Turvalist ostukohta ja kingituste tagastamist vastavalt Eesti Vabariigi seadusele.
Nodi Trade OÜ valmistab
tooteid sublimatsioontrüki
tehnikas. Kujutis kantakse
materjali sisse, nii et käega katsudes ei ole võimalik
vahet teha trükiga ja trükita
pinna vahel. See tagab trüki hea püsivuse – trükk ei
kulu pestes maha, pleegib
vähem, keraaamikale tehtud
trükk on nõudepesukindel.
Sublimatsioontrüki värvid on läbipaistvad, seetõttu
kasutatakse seda trükimeetodit üldjuhul valgetel toodetel. Värvilistele toodetele

on üllatusete vältimiseks
mõistlik trükkida mustaga.
S u bl i m a t sio o n t r ü k k i
saab teha tekstiiltoodetele
(vihmavarjud, kotid, rätikud, põlled, torusallid), mille kangas sisaldab vähemalt
70% polüestrit, ja kõvapinnalistele toodetele (kruusid, termoskruusid, pusled,
kohvrilipikud), mille pind
on kaetud spetsiaalse kihiga. Maksimaalne kujutise
suurus on 250 x 350 mm.
E-poes sooritatud ostudele on võimalik tasuta järgi
tulla lattu aadressil Kütise 4
Saue linnas.
TOODETEGA SAAB TUTVUDA
www.nodi.ee,
facebook: nodi.ee

Suvised matkad Riisipere
Kultuurikeskusega

H

uvi paistab inimestel olevat. Aktiivselt
tehakse postitusi FB
üritusele „Liikumise väljakutse“. Võidupüha orienteerumisel saatis õigeid vastuseid rajalt 86 inimest, raja
läbinuid oli aga kindlasti
rohkemgi.
Mõisamatk täitus enne,
kui paberplakat seina või
ajalehte jõudis.
Matk ja Aaviku aedade
muusika kontsert, kus perekond Jürjendal võtab vastu
oma imelises aias, meelitab
inimesi väga erilise keskkonna ja väga professionaalse muusikaga. Esinevad isa
ja poeg, Robert ja Anti Jürjendal.
Ootamas on jalgrattamatk
15. augustil algusega Turba jaamast
Distants Turba-Lepaste-Jaagujärv-Järveotsa-Laanemaa
järv-Munalaskme tee kaudu

Riisiperre. Koguneme Turba
jaamas 15. augustil kell 9.45.
Kes soovib, saab tulla rongiga, aga võib ka rattaga Riisiperest või mujalt Turbasse
sõita.
Distantsi pikkus Turbast
ringiga Riisiperre on ca 35
km. Võtame ikka mõnuga!
Tagasi jõuame nelja-viie ajal
pärastlõunal olenevalt liikuja tempost ja meie puhkepauside pikkusest.
Kui enam ei jaksa või kui
kere tagapool sõidust hell,
viib turbalased koju tagasi
rong, mis väljub Riisiperest
kas kell 15.24 või 16.51. Riisiperest Tallinna poole läheb
rong kell 15.23 ja 16.50.
Rongiajad tuleb vahetult
enne üritust igaks juhuks üle
vaadata, sest Elron võib teha
muudatusi.
Retkeliste arv on piiratud, osaleda saavad ainult
eelnevalt
registreerunud.
Registreeruda saab kuni
kohti jätkub või 12. augustini Riisipere Kultuurikeskuse FB sõnumite kaudu ja

Autor: Eneken Maripuu

Foto: Tarmo Roop

Nr 14 / juuli / 2020

Kuna eriolukorra ajal sai rohkem
madalat profiiti hoitud, kodus püsitud
ja rahvarohkeid kohti välditud, on
Riisipere Kultuurikeskus nüüd tasapisi
piiratud rahvaarvuga liikumisele
innustavaid vabaõhuüritusi korraldama
asunud.
ENEKEN MARIPUU
Riisipere Kultuurikeskus
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Laanemaa järv

Korraldajad soovitavad
• Vaata kindlasti eelnevalt üle ratta seisukord: kas kummid on
täis, pidurid töötavad, kett on õlitatud jne.
• Võta kindlasti kaasa joogivett.
• Kiiver olgu peas ja helkurvest seljas lisab veelgi turvalisust,
kuna teeb su märgatavamaks.
• Kaasas on saateauto, kes hoolitseb vajadusel retkeliste eest,
aga püüa teha nii, et saad ka ilma hakkama.

meili teel eneken.maripuu@
sauekultuur.ee.
Alustame rattaretke mööda Ellamaa-poolset raudteetammi ja püüame liikuda
võimalikult põnevaid radu
ning suuri magistraale vältides.
Teeme peatusi, kus retkejuht Meelis Muuga räägib kohalikke lugusid ja legende. Külastame Ellamaa
arboreetumit. Vaatame üle
tuntumad ja tundmatumad
järved Orkjärve looduskaitsealal. Teeme ujumise

ja lõunapausi Järveotsal.
Seljankat ja kringlit serveerib kohapeal Toiduvõlur.
Lõunasöögi hind on 6 eurot. Andke registreerumisel
kindlasti teada, kas soovite
osaleda ühisel lõunasöögil,
ja kui, siis võtke selle jaoks
ka sularaha kaasa.
Sügisel, esialgsete plaanide kohaselt oktoobrikuus,
on plaanis ka räätsamatka
Orkjärve rappa - jälgige reklaami.
Üritusi toetab Saue vald.
Aitäh!

Orkjärve looduskaitseala
Orkjärve looduskaitseala asub Aude, Jaanika ja Tabara külas
Saue vallas. Kaitseala on moodustatud Orkjärve soo ja rabametsade ning Viisu soo madalsookoosluste ning haruldaste
ja kaitsealuste liikide kaitseks. Kaitseala jaguneb kolmeks
sihtkaitsevööndiks: Orkjärve raba, Aude soo ja Viisu soo sihtkaitsevöönd.
Orkjärve looduskaitseala pindala on 1154,5 ha, Riisipere
alevik jääb linnulennul ligikaudu 0,4 km kaugusele.
Kaitseala 394 hektaril kasvab mets, ligi 9 hektarit on seisuveekogude all ja märgala laiub 747 hektaril.
Ala on koduks paljudele kaitse all olevatele, ohustatud
seisundis taime ja linnuliikidele: metsis, kaljukotkas, kaunis
kuldking ja eesti soojumikas, kui mõned välja tuua.

Oranžid Põrsad hoidsid Nissi
Põhikooli grillilippu kõrgel
Koolidevahelised Eesti
meistrivõistlused grillimises - Grillium
- toimusid laupäeval, 4. juulil,
Pärnus Vallikääru aasal koos Eesti
meistrivõistlustega Grillfest. Grillituled
süütas kokku 20 võistkonda üle kogu
Eesti. Suurvõistlusel osales ka võistkond
Oranžid Põrsad Saue valla Nissi
Põhikoolist.
LISETTE VINTER
Eesti Grilliliit

V

õistlusvoorusid oli
kolm,
kusjuures
esimese kahe vooru
töid hindasid Eesti Grilliliidu koolitatud kohtunikud
pimehindamisena. See tähendab, et kohtunikud ei
tea, millise võistkonna töid
nad hindavad.
Esimeses ehk traditsioonilises Rakvere ribivoorus
maitsestati ja küpsetati sea-

ribi. Rakvere üllatusvooru
tooraineks osutus võistluste
avatseremoonial seakarree
ja fantaasiavoorus küpsetas
iga võistkond vabalt valitud
toorainet ja esitles seda avaliku etteastena oma võistlusplatsil.
Oranžid Põrsad otsustas
fantaasiavoorus
küpsetada Lihasõbra pitsat, mille
koostiseks olid seakarree
lihaviilud, marineeritud ja
grillitud sibul, küüslauk ja
tomatid.

Esimeses ehk traditsioonilises
Rakvere ribivoorus maitsestati
ja küpsetati searibi.
Oranžid Põrsad Nissi Põhikoolist Grillumil.

Võistluste
auhinnatseremoonial pälvis suurvõistlustel debüüdi teinud
võistkond kolm väärikat auhinda: Rakvere searibivooru II koht, fantaasiavooru
II koht ja eripreemia kõige
atraktiivsema võistlusplatsi
eest.
Nii Oranžid Põrsad kui
ka Nissi Põhikool osalesid
Pärnus toimuval aasta suurvõistlusel esimest korda,
võisteldes Grilliumi võist-

luse noorima võistkonnana
vapralt kutse- ja kõrgkoolidega.
Võistkonda kuulusid Anders Tüür (10-aastane), Elisabeth Tüür (12) ja Simona
Rätsep (10), keda juhendasid õpetajad Mariliisi Siirimäe ja Marion Maasikas.
Oranžid Põrsad tänavad
oma toetajaid, kelleta oleks
olnud väga raske nii häid
tulemusi saavutada: Saidafarm OÜ, Puuvigurid OÜ,

MTÜ Turba Taaskasutus,
Riisipere Lasteaed, Veikand
OÜ, Gastro Suurköögid OÜ,
Tootsi Aiand OÜ, Tamrex
Ohutuse OÜ, Hommikuburger, Horeca Service OÜ,
Peugeot 2008, Meie Toidukaubad, Rapla Rehvikeskus
OÜ, Mobec AS, Värska Vesi
AS, Alexela AS ja Pagaritöökoda Leivakas.
Võistluse lisainfo ja pildigalerii www.grillisport.
ee. Kohtumiseni juba uutel
võistlustel.

Kiidusõnad
Võistluse peakohtunik,
Eesti Grilliliidu juhatuse
liige Enn Tobreluts: „Kiidan
täiega Nissi Põhikooli
võistkonda, kellel oli väga
tõsine ettevalmistus, kena
võistlusplats ja sisukas esinemine - just selline ongi
üks eeskujulik noorte võistkond, tänu kellele saame
öelda, et Eesti grillikultuuri
tulevik on helge!“

Aeg endalt
küsida, mida
ma veel oskan?
Eesti majandus on kiiresti muutunud ja muutub ka
tulevikus. Kas ma olen valmis muutusteks? Sellele
küsimusele mõeldes on hirmu tunda normaalne.
Hirmu põhjus on enamasti teadmatus, kardetakse
seda, mida varem pole kogetud.
Et ei peaks hirmu tundma selle pärast, mis saab homme, tuleks
mõelda, mis on minu plaan B juhuks, kui samamoodi enam edasi
minna ei saa. Hea uudis on see, et täna on võimalused plaani tegemiseks täiesti olemas. Abiks on töötukassa karjäärinõustajad:
miks üldse tasuks õppida ja mida oleks kasulik õppida?
Miks peab õppima?
Alateadvuses on meil ju olemas teadmine, et ühe töö tegemine terve elu pole võimalik, töömaailm ja majandus muutuvad,
tehnoloogia pakub uusi võimalusi. Õppimist võiks vaadata kui
väärtuse tõstmist. Koduga teeme seda, hoides kinnisvara korras
ja investeerides sellesse aega ja raha. Samasugust hoolt ja tähelepanu vajavad meie oskused ja teadmised.
Töö kõrvalt õppima asumine võib tunduda keeruline, kuid
tänased õppimisvõimalused on oluliselt paindlikumad kui 20
aastat tagasi. Koolid on mõistnud, et tänane õppur ei tule otse
keskkoolist ja tahab teistsugust lähenemist.
Kuidas hakkama saada?
Plaan B elluviimine ei pruugi alati minna nii libedasti nagu loodetud. Seepärast tuleks läbi mõelda, kuidas ühildada õppimine,
töö ja pere. Oluline on läbi mõelda rahaline pool.
Töötukassa toetab juba mitmendat aastat õppimist koolis,
kusjuures pole tähtis, kas inimesel on töö või mitte. Toetatakse
neil erialadel õppimist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid
ning kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib.
Erialad on välja valitud OSKA uuringute põhjal ja nimekiri erialadest täieneb igal aastal. Sel aastal on valikus üle 100 õppekava
enam kui 40 koolis, õppida saab üle Eesti ja nii eesti kui vene
keeles. Toetatavate erialade ja koolidega saab tutvuda töötukassa kodulehel.
Tasemeõppes osalemise toetust saavad töötukassast need
inimesed, kel puudub kutse- või erialane haridus ja kooli lõpetamisest on möödas vähemalt viis aastat. Toetust makstakse ka
neile inimestele, kel on eri- või kutsehariduse omandamisest
möödunud vähemalt 15 aastat. Toetuse suurus sõltub sellest,
kas inimesel on sissetulek. Alates augustist suureneb toetus nii
töötavatele kui tööd otsivatele inimestele. Kui õppimine jääb
mingil põhjusel pooleli, siis toetust tagasi maksma ei pea.
Kui on huvi toetust saada, siis tuleb avaldus teha enne õppima asumist, seda saab teha ka e-töötukassas. Kõigepealt tuleb
aga minna karjäärinõustamisele, kus saab spetsialistiga plaane
arutada ja uurida, mismoodi toetuse taotlemine käib. Karjäärinõustamine võib toimuda kodust lahkumata veebikeskkonnas.
Kas mul on plaan B ehk mida ma veel oskan?
Eelmise aasta lõpus viis Turu-uuringute AS läbi uuringu, kus esitati küsimus, kui kaotaksite praegusel erialal töö, kas teil on olemas teine eriala, millel töötada? Jaatavalt vastas 40%.
Teistest oluliselt rohkem olid seda meelt 35-49-aastased
kõrgharidusega vastajad: ettevõtjad, juhid, tippspetsialistid ja
ka keskastme spetsialistid, ametnikud ja isikuteenindajad.
Nagu enamasti ikka, nii olid ka selles uuringus enesekindlamad mehed. 45 % meestest ja 36 % naistest ütlesid, et neil on
varuplaan olemas.
Kui vaadata, kes tunnistavad kõige rohkem, et ei tea, kuidas
edasi minna, kui tänane töö kaob, siis torkavad silma vastajad
vanuses 50+ ning alg- ja põhiharidusega vastajad. Viimastest ütles 19%, et neil on tagavaraplaan.
Kahe aasta jooksul on töötukassalt tasemeõppes osalemise
toetust saanud umbes 2000 inimest. Enim asuti toetuse toel õppima hooldustöötajaks, sisetööde elektrikuks ja IT-süsteemide
nooremspetsialistiks.
Täpsemalt saab toetuse kohta uurida Eesti Töötukassa kodulehelt tootukassa.ee või infotelefonilt 15 501.

Mida igaüks saab teha, et
tagada tuleohutus ja kiire
abi õnnetuse korral
Fotod: Liina Valner
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Päästeameti Põhja
päästekeskuse
ohutusjärelevalve
büroo juhataja
Maret Rannala
sõnul on
selleks eelkõige
vajalik elukoha
võimalikult täpne
ja silmnähtav
tähistamine.
LIINA VALNER
Põhja päästekeskuse
kommunikatsioonijuht

A

adress ja märgistus ehitisel peavad
ühtima ning kui
hoone on sellegipoolest raskesti leitav, tuleb anda läbi
Häirekeskuse suuniseid ja
täpsemaid juhtnööre, kuidas paremini kohale jõuda.
„Vajadusel tuleb päästemeeskonnale vastu liikuda,“
selgitab Rannala ja lisab, et
päästetehnikaga peab saama
sõita hoone peasissekäiguni
ja päästemeeskonna sisenemisteeni.
Üksikelamute puhul on
lubatud kaugus kuni 50
meetrit.
Juurdepääsutee
peab olema vähemalt 3,5
meetri laiune. Tee lõpus
võiks olla ümberpööramise võimalus, mis arvestab
päästesõidukite
suurust,
kuid enamasti saavad päästjad hakkama ka lihtsalt välja
tagurdamisega.
Korterelamute piirkonnas on peamine mure sõidukite parkimine selliselt, et ei
ole arvestatud, et päästetehnika peaks õnnetuse korral
hoone juurde jõudma – kas
ligipääs on takistatud, puudub üldse või on kitsam kui
3,5 meetrit.
On elamupiirkondi, eramuid ja aiandusühistuid,
millele juurdepääs on
kaitstud tõkkepuuga või
on väravad lukustatud.
Kui puhkeb tulekahi või
juhtub muu õnnetus, mida
päästjad ette võtavad, et
kustutama ja appi pääseda, kui keegi lukku avama
või tõkkepuud üles tõstma
ei tule?
„Sellisel juhul on päästjad
sunnitud luku või tõkkepuu
mehaaniliselt eemaldama,
kuid see nõuab lisaaega.
Teatavasti on päästetööd
väga ajakriitilised ja iga
sekund-minut võib osutuda
kellegi jaoks saatuslikuks.
Lisaks tuleb arvestada, et
tõkkepuu või luku kahjustamisest tekitatud kahju
jääb omanike kanda. Riik
päästetööde lahendamisel

Fotodel on mõned olukorrad
Saue linnas, kus ligipääs
korterelamule on väga
raskendatud või praktiliselt
võimatu.

tekkinud kahju ei hüvita,“
selgitab Maret Rannala.
Keila
päästekomando
pealik Ragnar Neudorf lisab, et kui näiteks aiandusühistul on lukustatav värav,
siis õnnetusest teataja ise või
keegi teine asjaosaline võiks
pärast teavitamist päästjatele värava avada ja andurite
ette midagi asetada. Seda
selleks, et andur saaks aru,
et auto on veel väravate vahel, ning värav ei sulguks.
„Kindlasti tuleb arvestada, et kui värav avatakse
ühele sõidukile, on sellest
vähe kasu, kuna suurema
tulekahju puhul tuleb päästemasinaid kohale rohkem.
Tihtilugu on vajalik ka kaugemalt vett vedada ja siis
jälle väravaid avada,“ täpsustab ta päästetööde spetsiifikat.
„Teadma peaks sedagi, et
kui auto on kinni parkinud

tänava või juurdepääsutee
hooneni, kus puhkeb tulekahju, ja masin tuleb päästemeeskonna teelt eemaldada,
siis ka seeläbi tekkinud kahju riik ei hüvita,“ täpsustab
Maret Rannala.
Kodu- ja korteriühistu
tuleohutuse nõustamised
jätkuvad
„Eriolukorra tõttu seiskusid
mõnevõrra plaanilised elanikele mõeldud kodunõustamised, aga need on õnneks
vaikselt taastumas,“ selgitab
Päästeameti Põhja päästekeskuse ennetusbüroo juht
Reili Kull.
Nii kodu- kui ka korteriühistu nõustamisele on võimalik registreeruda pääste
infotelefonil 1524. Nõustamine on tasuta.
Keila päästekomando pakub siinse piirkonna elanikele välja võimaluse leppida

kodunõustamine kokku otse
valves oleva meeskonnavanemaga telefonil 523 5897
või Keila päästekomando
pealiku Ragnar Neudorfiga
telefonil 502 6343.
„Lisaks kodunõustamistele oleme keskendunud ka
korteriühistunõustamistele,
mille eesmärk on, et korteriühistud teaksid tuleohutusnõudeid ja oskaksid neile ka
ise tähelepanu pöörata. Näiteks trepikojas asuvad rattad ja muud esemed takistavad ohutut evakuatsiooni
ning õnnetuse korral võivad
majaelanikud
trepikojas
olevate esemete otsa komistada ja kukkuda,“ hoiatab
Reili Kull. „Evakuatsioon
on väga ajakriitiline ja seetõttu on ääretult oluline, et
see saaks toimuda kiiresti
ja takistusteta. Samuti võivad esemed trepikojas olla
takistuseks päästemeeskonnale või kiirabimeeskonnale
abivajaja aitamisel,“ rõhutab
Kull.
Korteriühistud
saavad
kutsuda päästeautot ka
hoonele
ligipääsetavust
testima, sedagi saab teha
komandopealiku või meeskonnavanema numbril helistades.

Foto: Valdis Toomast

13. AUGUSTIL

KELL 19.00

PIIBE KODUAIAS
ALLIKU KÜLAS, KARUTIIGI ELAMURAJOONIS

PILET 15 €

Saue valla meistrivõistluste discgolfi paremik.

Selgusid Saue valla
meistrid discgolfis
Selleaastased Saue valla meistrid
discgolfis selgusid kolmeetapilise
võistluse tulemusena.
Etappide toimumispaikadeks olid
Ääsmäe, Kernu ja finaaletapina
Saue linna discgolfipark. Kõikidel
etappidel soosis võistlejaid suviselt
soe ilm.
RAINER KUKK
Saue Spordikeskus

E

simesele
võistlusele Ääsmäele
kogunes võistlejaid 38, Kernusse taga-

sihoidlikult 27 ja Sauele
37 mängijat.
Saue valla meistriks
naiste vanuseklassis tuli
Karita Vinni, teine koht
kuulus Mari–Liis Nurmestele. Kolmas koht

jäi selle vanuserühma
võistlejate nappuse tõttu
kahjuks välja andmata.
Võistlusklassis naised 40+ võttis võidu
Evely Vinni, teise koha
saavutas Reili Kaber ja
kolmas oli Aire Tark.
Noormeestest näitas
kõigi kolme etapi vältel väga kindlat mängu
Egert Möll saavutades
kokkuvõttes selle vanuseklassi esikoha. Teine
koht kuulus sellel alal
jõudsalt edasiliikuvale
Sander Saaringule. Kolmas oli seekord Mihkel
Kersa.
Meestest oli parim
Robert Kruuda, Kert

Ambuse ja Jaanus Sootla ees.
Mehed 40+ grupis
oli võidukas Mart Tsäro. Teise ja kolmanda
koha
väljaandmiseks
läks vaja ümberviskeid,
seda nimelt Armo Aasa
ja Tarvo Suvi vahel.
Mõlemal oli võrdne arv
punkte.
Kindlamaks osutus
seekord Armo ning tasuks hõbemedal, Tarvole kuulus pronks.
Eraldi auhinnaks oli
välja pandud karikad
kolme etapi kokkuvõttes
parimat mängu näidanud naisele ja mehele.
Naistest tunnistati sel-

EESTI INTERPREETIDE
KONTSERDID

A

rmastatud helilooja Olav Ehala
looming on tuntud mitmele põlvkonnale, kuulub eesti muusika kullafondi ning on
jõudnud ka laulupidude
repertuaari. Tema kaunistusterikas meloodia,

äratuntav ja isikupärane
harmoonia ning nõudlik
rütmika kõlab paljudes
näidendites ning filmides. Ehala muusika on
eranditult loodud eestikeelsetele tekstidele,
enim armastatud Saue
valla kirjaniku Leelo
Tungla luulele.
Helilooja 70. juubelile pühendatud kont-

FIENTA.EE

TÄPSEM INFO: 52 91 410

HARJUMAA
EAKATE PÄEV
le auhinna vääriliseks
Evely Vinni. Meestest
olid
kandidaatideks
Egert Möll ja Robert
Kruuda, mõlemal kolme
etapi kogusumma -25.
Olukord
lahendati
jälle ümbervisetega, kus
täpsem oli Egert ja seega
kuulus eriauhind talle.
Tänusõnad kuuluvad
viisakatele võistlejatele
ja Saue Discgolfi Klubile eesotsas võistluste
läbiviijale Valdis Toomastile.
Kõik tulemused leitavad: discgolfmetrix.
com/Saue valla Meistrivõistlused discgolfis
2020/

Olav Ehala juubelikontsert
„Meile on palju antud“ Endla talus
Endla talus leiab 4. augustil
algusega kell 19 aset kontsert
„Meile on palju antud” Olav
Ehala loomingust helilooja 70.
sünnipäeva puhul.

EELMÜÜGIS

serdil esitavad siirusest
ja soojusest pakatavat
laululoomingut sopran
Kädy Plaas, tenor Mati
Turi ning pianist Hain
Hõlpus.
Kontserdi kavas kõlavad tuntud hitid mängufilmidest „Don Juan
Tallinnas“, „Nukitsamees“ ja „Karoliine
hõbelõng“ ning muusikalidest „Thijl Ulenspiegel“,
„Kaotajad“,
„Lumekuninganna“ ja
„Arabella“. Lisaks pakuvad avastamisrõõmu
mitmed Olav Ehala vähem esitatud laulud.
Piletid hinnaga 15 või
10 eurot on saadaval Piletilevis.

TÄHELEPANU!

NISSI PIIRKONNA EAKATEL ON VÕIMALUS MINNA 8. AUGUSTIL 2020 ÄÄSMÄELE HARJUMAA EAKATE PÄEVALE
EELREGISTREERIMINE KUNI 2. AUGUSTINI
TURBAS VIIVELE (TEL 5626 6062), RIISIPERES MARELE (TEL 5330 8821), MERIKESELE, TEL 553 2953.
OSALUSTASU 5 EUROT (OSALUSTASU, TRANSPORT, PIKNIK).
BUSS VÄLJUB KELL 11.00 RIISIPEREST JA KELL 11.10 TURBAST

„KO IGILE, KEL NOORUS HINGES“
A A SMA E KU LAPLATSIL

08. augustil 2020 algusega
KELL 12.00

Tegusatelt kontsert
Jalakeerutuseks pakuvad muusikat
Toomas ja Tauri Hanni
Kontaktisikud:
Olvi Suurkü tt
Ago Kokser

mob 51922211
mob 5066573

U rituse orienteeruv lõ pp kell 16.00

U rituse toetajad:

LaitseRallyPargi
Pargi 2-päevased

8.-12. aastastele lastele 13.-14. juuli ja
10.-11. august
SÕIDAME KARTI, UURIME KIIRABIAUTOT,
ELAME KAASA DRIFTIAUTODE DEMOSÕITUDELE, TUTVUME
VANAAUTODEGA. LISAKS ORIENTEERUMINE,
AARETEJAHT JA LIIKLUSMÄNGUD.

Laa gri ma ksu mu s lap se koh
10 lapse osalusel, maks
Laager toimub vähemalt
20.
arv lapsi ühes laagris on

ta 149 €

imaalne

Lapsi ootamas 2 lõunasöögi korda ning õhtu- ja hommikusöök.

Lisainfo ja registreerimine mangudemaja@laitserallypark.ee
või telefonil 5750 2021

30. AUGUSTIL 2020

Riisiperes, Turbas ja Lehetus
NISSI KIHELKONNA

SUVELÕPUKOHVIKUD
Registreerimine kuni 20.juulini
eneken.maripuu@sauekultuur.ee
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SOBIB

EI SOBI

VAATA LISAINFOT KUHUVIIA.EE

Küpsetuspaber
Toodet sisaldav pakend
Plastist mänguasjad
Kodukeemia, liimi-, värvi- ja
teisi ohtlikke aineid
sisaldavaid pakendid
Mähkmed, hügieenisidemed,
kondoomid
Pandimärgisega pudelid
Plastist ja kummist tooted,
mis ei ole pakendid
Ehitusmaterjalid

Eemadada korgid ja kaaned,
sildid võivad jääda.

Akna- leht- ja peegelklaas
Valguslambid ja elektripirnid
Keraamika, kristall ja portselan
(nt toidunõud, vaasid jne)
Kuumuskindel klaas (nt
ahjukindlad toidunõud)

Jäta korgid-kaaned peale.

Loputa vajadusel kergelt, et ei
määriks teisi pakendeid ja kotti.

Kilekotid ja pakkekile
Toote ümber olnud penoplast
Kosmeetika- ja hooldustoodete
ning tarbekaupade pakendid
Leiva ja saia kotid, singi ja
juustu pakendid
Salatikarbid
Konservikarbid
Alumiiniumpurgid
Metallkorgid ja -kaaned
Piima- ja piimatoodete,
mahla- ning veinipakendid

Loputa vajadusel kergelt, et ei
määriks teisi pakendeid ja kotti.

KLAASPAKEND

Karastus- ja alkohoolsete
jookide pudelid
Moosipurgid
Toiduainete purgid

PLAST- JA
METALLPAKEND,
JOOGIKARTONG

PAKENDID

Määrdunud/vettinud paber ja
papp (nt pitsakarp)
Pehmepaber (nt tualettpaber)
Ajalehed, ajakirjad, raamatud
Koopia- või joonistuspaber
Fooliumi või kilet sisaldav
paber, papp, kartong (nt
mahlapakid, raamatukaaned)
Munakarbid
Tapeet

Pappkastid ja -karbid
Paberkotid
Pakkepaber
Kleeplintidega pappkastid

Veendu, et materjal on puhas
ja kuiv.

Voldi suured papist pakendid
kokku või rebi tükkideks, nii
võtavad nad vähem ruumi.

PAPP- JA
PABERPAKEND

Ajalehed, ajakirjad
Kataloogid ja reklaammaterjalid
Töövihikud, paberist ja
kartongist kaustikud
Trükiga ja puhas kirja- ning
joonistuspaber
Kontoripaber
Papp
Jõupaber
Kileaknata ümbrikud
Vanad raamatud
(kõvade kaanteta)

Määrdunud või vettinud paber
ja papp
Majapidamispaber
Kasutatud pabernõud
Kopeerpaber
Kleepsildid, teibid
Foolium, võipaber
Kommipaberid, jäätisepaberid
Tapeet, lamineeritud või
kiletatud paber
Tetrapakid, munakarbid
Kõik, mis sisaldab materjale
peale paberi ja kartongi

Tavalised kilekotid,
toidupakendid
Kassiliiv, tuhk, suitsukonid
Vedelad toidujäägid, toiduõli,
suured kondid
Kiletatud või vahatatud pinnaga
või kileaknaga paberkotid
Küpsetuspaber
Vanad ravimid
Mähkmed, hügieenisidemed
Tolmuimejakotid
Kunstlilled, küünlad
Lille- ja salatipotid

Vanapaber pane konteinerisse
lahtiselt.

Kogu paber ja kartong muudest
jäätmetest eraldi ka siis, kui teie
majal pole selleks konteinerit.

VANAPABER

Riknenud toit ja toidujäätmed
Tahked riknenud puu- ja
köögiviljad, nende koored
Liha- ja kalajäätmed, kalaluud
Muna- ja pähklikoored
Pabermassist munarestid
Majapidamispaber
Pabersalvrätid
Kohvipaks, paberﬁltrid
Lõikelilled, ilma potita
toataimed

Biojäätmed pane konteinerisse
lahtiselt, paberkotis või täielikult
biolaguneva ja komposteeruva
kotiga.

BIOJÄÄTMED

LIIGITI KOGUMINE ON LIHTNE

Toidujäätmed, puhtad pakendid
Värvĳäägid, ravimid, tule- ja
plahvatusohtlikud jäätmed,
patareid, akud, kodumasinad,
elektroonika
Ehitusjäätmed, aiajäätmed
Vedelad jäätmed (näiteks
kasutatud toiduõli)
Suuremõõtmelised jäätmed,
mööbel, peegel, vaibad,
madratsid
Ained ja esemed, mis oma
kaalu, mõõtmete või kuju tõttu
võivad ohustada mahutit,
veokit või vedajat

Jäätmed, mille liigiti kogumine
pole korraldatud
Kassiliiv, rasvane ja raskesti
puhastatav pakend, mähkmed,
hügieenisidemed, kosmeetika,
küpsetuspaber, foolium,
jahtunud tuhk, tolmuimeja
tolmukott, suured kondid,
näritud näts, kummist esemed
Hõõgniidiga lambipirnid, CDplaadid, tühjad ja katkised
pastakad, tühjad vildikad
Katkised kruusid ja taldrikud
Kasutuskõlbmatud jalanõud,
riided ja mänguasjad

Kogu pakendi- ja toidujäätmed
eraldi ja segaolmejäätmete hulk
väheneb märgatavalt!

SEGAOLMEJÄÄTMED
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МОЖНО

В контейнер разрешается помещать только сухую освобожденную от продуктов упаковку, которая не испачкает другие отходы.
Перед тем как помещать в контейнер крупногабаритные предметы, сложите их. Узнать больше https://kuhuviia.ee/ru

Испачканная / намокшая
бумага и картон
Мягкая бумага (туалетная
бумага)
Газеты, журналы, книги
Бумага для копий или для
рисования
Бумага, картон с
содержанием фольги или
пленки (коробки от соков,
обертки от конфет и
шоколада)
Обои

Изделия из пластика и
резины, не являющиеся
упаковкой
Стройматериалы
Одежда и обувь
Упаковка, содержащая
продукт, имеющий
маркировку опасного
вещества

Оконное, листовое и
зеркальное стекло
Лампы освещения и
электрические лампочки
Керамика, хрусталь и
фарфор (столовая посуда,
вазы и т.д.)
Жаропрочное стекло (посуда
для духовки)

Обычные мешки, бумага для
выпечки, упаковка от продуктов
питания
Стекло, старые лекарства
Наполнитель для кошачьего
лотка
Жидкие пищевые остатки
Большие кости, растительное
масло
Бумажные пакеты, покрытые
пленкой или с пленочным окном
Подгузники, гигиенические
средства
Зола, окурки, мешки для
пылесоса
Искусственные цветы, свечи
Цветочные горшки, горшочки
от салата

Испорченная еда
Остатки пищи
Твердые непригодные в
пищу овощи и фрукты, их
кожура
Остатки от рыбы, мяса,
кости рыбы
Скорлупа от орехов и яиц
Упаковка для яиц,
сделанная из бумажной
массы
Бумажные салфетки
Кофейная гуща
Бумажные фильтры
Чайные пакетики
Отрезные цветы (при
необходимости также
комнатные растения
включая землю)

Узнать больше https://kuhuviia.ee/ru

Загрязненная или намокшая
бумага или картон
Бумажные полотенца
Использованная бумажная
посуда
Бумага для принтера
Скотчи, стикеры, фольга,
промасленная бумага, обертки
от конфет, обертка от
мороженого
Обои
Заламинированная бумага или
бумага в пленке
Тетрапаки
Упаковка от яиц
Вся прочая упаковка, которая
содержит другие материалы
кроме бумаги и картона

Газеты
Журналы
Каталоги и рекламные
материалы
Рабочие тетради, папки из
бумаги и картона
Использованная бумага
для рисования без грязи
Бумага для принтера
Картон
Крафт-бумага
Конверты без пленочного
окна
Старые книги (без твердых
обложек)

Пищевые отходы, чистая
упаковка, oтходы от садовых
работ, строительные отходы
Опасные отходы, остатки
краски, лекарства
Огне- и взрывоопасные
отходы, батарейки,
аккумуляторы, бытовая
техника, старая электроника
Жидкие отходы (например,
использованное растительное
масло), крупногабаритные
отходы, мебель, зеркало,
ковры, матрасы, вещества и
предметы, которые по своему
весу, размерам или форме
могут причинить вред
контейнеру, транспортному
средству или оператору

Отходы, сбор которых по видам
не организован
Жирная и трудно очищаемая
упаковка, бумага для выпечки,
фольга
Подгузники, гигиенические
прокладки, косметика, наполнитель для кошачьего лотка
Изделия из резины, остывшая
зола, мешки для пылесоса
Большие кости, жеваная
жвачка, пустые и сломаные
ручки, пустые фломастеры
Лампы накаливания с ртутной
нитью, CD-диски
Сломанные игрушки и тарелки
Изделия из резины, непригодная
к носке обувь, одежда и
игрушки (но не электронные)

Отдельно собирайте упаковку
и остатки еды.
Количество смешанных
отходов значительно
снизится!

Макулатуру нужно поместить
в контейнер без мешка
Согласно закону, необходимо
собирать бумагу и картон
отдельно от других видов
отходов даже если в вашем
доме нет специального
контейнера для макулатуры.
Старую бумагу и картон
можно сдать бесплатно на
станциях приема отходов.

Биоотходы нужно помещать в
контейнер без пластикового
пакета, допускается
бумажный пакет,
компостируемый или
полностью биоразлагаемый.

Большие картонные
коробки сложите или
разорвите на куски – так
они займут меньше места.
Убедитесь, что материал
чистый и сухой.

Упаковка из бумаги и
картона (картонные ящики и
коробки, бумажные пакеты,
упаковочная бумага)

СМЕШАННЫЕ
БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

МАКУЛАТУРА

БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ
ОТХОДЫ

БУМАГА И
КАРТОН

Пластиковые флаконы,
коробки и стаканчики от
протоваров, продуктов, напитков, косметики и уходовых средств
Пластиковые пакеты, пленка
Металлическая упаковка
(например, консервные,
алюминиевые банки, коробки, канистры,металлические
пробки и крышки)
Питьевой картон (от
молочных продуктов, от
соков и вин)
Упаковка из прочих
материалов

При необходимости
ополосните, чтобы не
испачкать другие отходы.
Крышки и пробки можно
оставлять.

ПЛАСТИКОВАЯ И
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
УПАКОВКА,
ПИТЬЕВОЙ КАРТОН

Стеклянные бутылки и
банки (бутылки от
прохладительных и
алкогольных напитков,
стеклянные банки)

При необходимости
ополосните, чтобы не
испачкать другие отходы.
Удалите крышки и
пробки, этикетки можно
оставить.

СТЕКЛО

УПАКОВКА

Nr 14 / juuli / 2020

НЕЛЬЗЯ

ИНСТРУКЦИИ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ МУСОРА

9

Nr 14 / juuli / 2020

10

KUULUTUSED

KULTUURIKALENDER JUULI-AUGUST

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
Fekaalivedu ja kogumiskaevude tühjendus! Helista
ja küsi pakkumist tel 53 468 430.
Rendime prügikonteinereid suuruses 6 - 43 m3. Tel
56 479 407.
Majade ehitus, korterite remont ja pööningute väljaehitamine. Tel 5307 2076, info@viimistlusehitus.
ee
Vundamenditööd. Fassaaditööd. Katusekattetööd.
Üldehitustööd. Tel 5307 2076, info@viimistlusehitus.ee
Aiamajade, peenrakastide, kiikede ja mänguväljakute müük ning paigaldus. www.alekeskus.eu.
Tel 5015483, 55577462, e-post: info@alekeskus.eu.
Asume Laagris ja Kaasiku külas.
Teostan erinevaid ehitustöid. Vundamendid, kivitööd, puidutööd, korterite / majade renoveerimine,
aiad, terrassid jne. Tel 5614 0983.
Katuste ja fassaadide pesemine ja värvimine.
5010834
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenus koduaedades, ühistute ja äriühingute ümbruses. Helista ja küsi lisa – 5399 3595
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga.
56393588. www.väikeekskavaator.ee

Tel:

Korstnapühkimisteenus. Tel. 53330556. Korstnahooldus.ee
Ohtlike puude langetamine, hekkide ja viljapuude
lõikus, kändude juurimine. 5210334
Hauaplatside hooldus ja hauakivide ning -piirete puhastus kalmistutel üle Eesti. Tel 5592 3491,
hauaplatsihooldus@muhkel.ee
Teostame muruniitmis-, trimmerdamis-, ja võsalõikamisteenust. Hinnad soodsad. Võta julgelt ühendust. Tel 53 33 55 44, fmhaldus@gmail.com
Lõikan hekki, trimmeriga pika heina niitmine. Tel.
55547291
MÜÜK/OST
Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis, tehnika). Tel 55678016
Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinna-

15. AUGUSTIL

Jalgrattaretk

järvede vahel

ga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt
maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal
kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või 56188671 Järgi tulen puksiiriga ja tasun sulas või soovi korral ülekandega.
Vormistan ja arvelt maha võtan ise NB: Kuulutus ei
aegu. Vaata lisaks www.seisevauto.ee
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
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
Aednikule ökokompostmuld, sõelutud põllumuld, kõdusõnnik (hobuse ja lehma), liiv, kruus,
freesasfalt, graniitkillustik, killustik. Kallur väikeveod Tel: 501 5992
Müüa koos transpordiga haljastusmulda, liiva, killustikku ning pakume kopplaaduri teenust. Info
5265342.
Müüa puitbrikett, turbabrikett, kuivad kütteklotsid
110€/48 kotti, pellet premium 6 ja 8 mm, kuiv lepp ja
kask kotis. Nõmmel, Sakus ja Sauel transport tasuta. Tel. 56 924 924.
KILLUSTIK, LIIV, HALJASTUSMULD, AIAMULD,
FREESASFALT kohaleveoga. Hea läbivus ja manööverdusvõime. Tel. 5079362

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT JA AEG

KONTAKTID

01.0631.08

Liikumise väljakutse

Kõikjal, kus on võimalik
liikuda

FB: Riisipere Kultuurikeskus
tel 5553 0447, nissi@sauekultuur.ee

01.0631.08

Virtuaalne võistlus "Saue suve
sport- kolme kuuga 300 km"

Vabalt valitud kohas ja ajal

www.sauespordikeskus.ee
timo.hallist@sauespordikeskus.ee

22.07.

Õhtukontserdid Teemandi pargi
promenaadi. Esineb Jaan Pehk

kell 19 Teemandi pargis

FB: Laagri kultuurikeskus
ingrid.novikova@sauekultuur.ee

22.07.

Vestlusõhtu "Mida mehed naistele
ei räägi"

kell 20 Laitse Graniitvillas

www.piletilevi.ee
info@graniitvilla.ee

25.07.

Jalgsimatk Riisipere mõisa

Ennelõunal

KOHAD TÄIS!
FB: Riisipere Kultuurikeskus
nissi@sauekultuur.ee

26.07 ja
Laagri Kristliku Koguduse
02., 09.08 jumalateenistus

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

www.laagrikogudus.ee"

26.07.

Kontsert C-Jam "Show must go on"

kell 19 Laitse Graniitvillas

FB: TARTUKONTSERT
www.kontsert.ee

29.07.

Õhtukontserdid Teemandi pargi
promenaadil. Esineb Kate & Tõun

kell 19 Teemandi pargis

ingrid.novikova@sauekultuur.ee

01. ja
15.08

Suvine mälumängusari veebis

kell 18

FB: Riisipere Kultuurikeskus
tel 5553 0447, nissi@sauekultuur.ee

06.08.

Piknikukontsert. Birgit, Tanja ja
Mihkel

kell 20 Laitse Graniitvillas

FB: Kontserdiklubi
www.kontserdiklubi.ee

08.08.

Harjumaa eakate päev

kell 12 Ääsmäe külaplatsil

Olvi Suurkütt tel 5192 2211
Ago Kokser tel 506 6573

08.08.

Laagri Mach show 2020

kell 12 Jõekääru pargis

Eesti Prantsuse Lamba- ja
Karjakaitsekoerte Tõuühing
e-post show@eplk.ee

12.08.

Kontsert "Merelaulud"
Marko Matvere ja Peep Raun

kell 19 Laitse Graniitvillas

FB: TARTU KONTSERT
www.kontsert.ee

13.08.

Jarek Kasari kontsert

kell 19 Piibe koduaias

FB: Pikk Mari MTÜ
www.fienta.com
tel 529 1410, pikkmari@gmail.com

15.08.

Jalgrattaretk järvede vahel

Kogunemine kell 9.47
Turba jaamas

EELREGISTREERIMISEGA!
eneken.maripuu@sauekultuur.ee
FB: Riisipere Kultuurikeskus

KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Soovin üürida, hilisema väljaostuga, 3-4 toalist korterit, maja või majaosa. Eve, 5809 1529
Korralik perekond soovib osta maja/paarismaja
Saue vallas. Kui huvi müüa helistage 55568488
TÖÖ
Arula Veod otsib seoses autopargi laienemisega
oma meeskonda C, CE kategooriaga autojuhte. Tel
56 40 109
Saue Ilusalong võtab tööle juuksuri. Tel. 5074466
51.a nö vanakooli eesti mees otsib Laagri läheduses
osalise koormusega tööd. 56 566 725 Toomas
OÜ Bennett Grupp pakub tööd automehaanikule.
Töö asukoht Keila lähedal Kumnas. Täpsem informatsioon telefonil +372 502 87 25 või e-mail: arvi@
bennett.ee. www.bennett.ee
OÜ Bennett Grupp pakub tööd koostelukksepale. Töö sisuks kaubikute- ja väikebusside ümberehitustööd. Töö asukoht Keila lähedal Kumnas.
Täpsem informatsioon telefonil +372 502 87 25 või
e-mail arvi@bennett.ee. www.bennett.ee
Laagri Rimis asuv, augustis avatav lemmikloomapood otsib müüjat ja kaupluse juhatajat.
Tel.5083990
ÄRA ANDA
Anda ära täitepinnast, laadimise ja veo võimalus.
Tel 564 0109.

KEILA EHITUSPOES
E–R 8–18

L 9–15

 Hele kask brikett suvel
veelgi soodsam –
112,99 EUR/alus 960 kg

Distants Turba-Lepaste-Jaagujärv-JärveotsaLaanemaa järv-Munalaskme tee kaudu Riisiperre
Lõunat pakub Toiduvõlur
Rohkem infot FB üritusel ja registreerumisel
Riisipere Kultuurikeskuse sõnumite või
meili teel eneken.maripuu@sauekultuur.ee

AEG

 Terrassilaud 28x120 pruun
erinevates pikkustes
saadaval hinnaga
1,44 EUR/jm

 Pellet 975 kg alus hinnaga
190 EUR

Küsi ka transporti!
HAAPSALU MNT 57D KEILA TEL 5348 7421, www.puidupood.ee

Saue Vallavalitsus kutsub talente piiri tagant koju tagasi
pöörduma, kohalikke või kauge kandi parimaid nais- ja
meesjuhte leidma endas motivatsiooni, et võtta vastu just see väljakutse:
pakkuda Eesti mandriosa rahvarohkeima valla ühes raamatukogus
lugejale parimat teenust!

MEILE ON OODATUD

SAUE VALLARAAMATUKOGU
JUHATAJA
MEIE JUURES ON SUL VÕIMALUS
• motiveerida 2-liikmelist tiimi Laagri piirkonna raamatukogus;
• genereerida uusi ideid ja lähenemisi muutunud keskkonnas, kaasates
meie teisi raamatukogusid ja lugemispunkte Saue linnas, Ääsmäel, Ruilas,
Hüürus, Laitses, Kernus, Riisiperes ja Turbas ning aidates nii kaasa tugeva
ja mõnusa koostöövõrgustiku tekkimisele kogu Saue vallas;
• seista hea lugejale mugava teenuse, vajalike teavikute ja mitmekülgse info
kättesaadavuse eest, toetades nii elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.
EDU SAAVUTAMIST TOETAVAD
• raamatukogunduse või infoteaduse kõrgharidus või kutsekvalifikatsioon;
• koostöövalmidus ja oma inimesi toetav ning hoidev suhtumine;
• juhtimiskompetentsid, loominguline ja edasiviiv mõttelaad;
• analüüsi- ja planeerimisoskus;
• teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest.
MEIE PAKUME SULLE
• arenemisvõimalusi läbi ideede teostamise ja huvitavate koolituste;
• tervist edendavaid hüvesid läbi SportID;
• mõnusat meeskonda kogu vallas;
• puhkust 35 päeva ulatuses.

Kui tunned, et suudad palju enamat, kui Sinult
seni on oodatud, siis ära oota vaid kandideeri!
TÖÖAEG: täiskoormus
TÖÖASUKOHT: Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue vald
TÖÖLE ASUMISE AEG: august 2020 või kokkuleppel
LISAINFO: Kaija Velmet, kultuuritööjuht, mob 5563 4407
Konkursil osalemiseks palume esitada CV Online portaalis või e-posti
aadressil personal@sauevald.ee hiljemalt 26. juulil 2020:
• CV ja palgasoov,
• kuni kahe A4 pikkune essee teemal „Sinu kaasaegne raamatukogu –
võimalused ja väljakutsed“.
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Teemanti pargi promenaadi

ÕHTUKONTSERT
29.07

Riho Puusepp Photography

Rohkelt silmailu ja mootorimürinat!

25+ VANUSES SÕIDUKITE KOGUNEMINE JA
NÄITUS ÜHES PÕNEVA TIME ATTACK
SPRINDIVÕISTLUSEGA
Avatud on kardirada, laste
liikluslinnak, kohal laadakaupmehed ja
tänavatoidupakkujad. Päeva juhib Raiko Ausmees.

SÜNDMUSE ALGUS LaitseRallyParkis KELL 11:30
PILET 10 EUR, alla 12. aastased lapsed tasuta! PARKIMINE 2 EUR

Rohkem infot: www.youngtimer.ee

REALISEERI OMA UNISTUS TÖÖTADA LASTEAIAS

ÕPETAJA ABINA VÕI ÕPETAJA
ASSISTENDINA
NING KUJUNDADA JÄRELTULEVAT PÕLVKONDA!

PAKUME SULLE

• loomingulist, toetavat kollektiivi,
• võimalust teostada end haridusvaldkonnas ja panustada lasteaed-algkooli
arengusse,
• koolitusvõimalusi,
• kaasaegseid töövahendeid,
• võimalust olla igapäevaselt armastatud eeskuju lasteaialastele,
• kasutada endale piiramatus koguses asutuse ümbruse imelist
looduskeskkonda,
• vajadusel kütusekulu osalist hüvitamist,
• 35 päeva puhkust aastas,
• tasuta parkimist

LASTEAIA ÕPETAJA ABI/ÕPETAJA ASSISTENDI KANDIDAAT
• omab vähemalt keskharidust, kasuks tulevad valdkonnas läbitud
koolitused ja varasem töökogemus,
• omab väga head suhtlemis- ja meeskonnatöö oskust,
• on avatud haridusuuendustele,
• väärtustab haridust, usub iga lapse edusse,
• on loominguline, vastutustundlik, korrektne ja täpne.

Tööleasumine augustis (hiljemalt septembri alguses).
Avaldus, CV ning olemasolul kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad esitada marek.mannik@kernukool.ee
Lisainfo: direktor, Marek Männik, Tel: 5567 2285
Kernu Põhikool (lasteaed) on Harjumaa lõunaosas looduskaunis kohas asuv
väikene lasteaed-põhikool, kuhu jõuab Tallinna piirist 15 minutilise autosõiduga.
Kernu Põhikool on kogukonna arengut ja iga õpilase individuaalset arengut
toetav lapsesõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool.

22.07

JAAN
PEHK KATE
&
kell 19
Laagris

TÕUN

Kontserdid on tasuta!
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HEAD HINNAD JUULIKUUS!
Fire up ökol.
süütetabletid 28tk

1.25

0.89

-28%

Palmolive dušigeel
for men Refreshing
250ml

2.65

1.79

Heeringafilee kergsoola
220g Vici

TELLIMINE:
504 0304 ja info@kytame.com
ÜMAR PUITBRIKETT
(auguga) – 1000kg

150,00 EUR/alus

auguga puitbriketi
põlemise aeg 1h pikem
RUF PUITBRIKETT – 1000kg

125,00 EUR/alus

kvaliteetne ja ostjate
lemmik
PELLET – 960kg

195,00 EUR/alus

Soodne küte pelletkatlasse

JAE JA HÜLGIMÜÜK. KÜSI PAKKUMIST

Pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub*

Kodujuust klassikaline
440g Otto

Eesti Pagar
Metsmaasikarull 300g
IS!

UUD

-32%

-34%

1.65

7.16/L

Ja lisaks palju teisi häid pakkumisi kauplustes kohapeal!

LAAGRI KÜTTELADU

Kuldne grillribi
900g Rannarootsi

Saue Kaubakeskus
Kpl. Turba
Kpl. Laitse
Kpl. Nissi

1.09

4.95/kg

9.90

5.99

-39%
6.66/kg

1.99

1.49

-25%
3.39/kg

www.keilaty.ee

2.89

2.29

-20%
7.63/kg

Haapsalu mnt 57b, Keila

Triibuliine OÜ pakub tööd
KASVATAJALE/LAPSEHOIDJALE
Saue vallas asuvas päevahoius
USALDAME SULLE TÖÖ, KUI SUL ON:
• suur tahe töötada lastega
• positiivne ellusuhtumine ja hea koostöövõime
• vähemalt keskharidus
TÖÖÜLESANDED:
• õpetada, aidata, hellitada lapsi
• toetada ja suunata lapsi mängimisel,
õppetegevusel ja õueskäimisel
• suhtlemine lapsevanematega
• puhtuse hoidmine

PAKUME:
• 1,0 koormusega töökohta 4 päeva nädalas E-R
• sõbralikku ja kokkuhoidvat kollektiivi
• ühisüritusi
• tasuta hommiku- ja lõunasööki
Kandideerimiseks saada oma
CV meiliaadressile info@triibuliine.ee
Lisainfo telefonil +372 53422104

OÜ SINITIIVIK GRUPP

Aastast 2002

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

51 36 999

RUF PUITBRIKETT

PELLET

ALATES

130€

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

/ALUS

ÜMAR PUITBRIKETT
ALATES

140€
/ALUS

ALATES

190€
/ALUS

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

MTÜ Nelja Valla Kogu alustab Eesti maaelu
arengukava 2014-2020 Leader-meetme
rakendamise raames projektitaotluste
vastuvõtmist 2020. aasta rakenduskava
meetmele.
Avatakse meede 1: Kogukonna
investeeringute toetamine
Projektitoetuste dokumentide vastuvõtt
24.-30. augustil 2020 (taotlemine e-pria
kaudu)
Meetme kirjeldus ning taotlemiseks
vajalik info kodulehel www.4kogu.ee
rubriigis taotlemine.
Lisainfo www.4kogu.ee

OSTAME PÕLLUJA METSAMAAD
Oleme tegutsenud üle 21 aasta
ning meie omandis on üle 14 000ha maad
ANTS ERIK / 50 91 575

Saue Gümnaasium on kool, kus lisaks õppimisele on õpilastel võimalik
leida enesearendamiseks täiendavaid võimalusi kooli huviringidest:
tegutsevad laulukoorid, filmi-, näite-, puutöö- ja robootikaringid. Tänu tihedale koostööle
Saue Huvikeskuse ja Saue Muusikakooliga on õpilastel võimalik peale tunde aktiivselt
tegeleda erinevate huvialadega.

SEOSES ÕPILASTE ARVU SUURENEMISEGA UUEL ÕPPEAASTAL OTSIME

KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJAT
Ideaalne kandidaat on vastava aine õpetaja ettevalmistusega ning alustab tööd 17.
augustil 2020.
Kui Sa ei vasta mõnes aspektis ideaalse kandidaadi kirjeldusele, julgustame Sind
ikkagi kandideerima.
Eeldame kehtestatud kvalifikatsiooni-nõuete täitmist, eesti keele oskust tasemel C1
ning teadmisi ja valmisolekut rakendada kaasava hariduse kontseptsiooni.
Pakume võimalust töötada muutustele avatud koolis, kus tugimeeskond toetab nii
õpetajat kui õpilast.
Kuna töö on keerukas ja intensiivne, leiame võimalused kovisiooniks, osaleda
arendavatel täiendkoolitustel ja puhata 56 kalendripäeva.
Sind ootavad õpetajaks 1.-3. klasside õpilased ning 4. klasside tüdrukud. Sinu nädala
koormus on 25 tundi. Vajadusel oleme paindlikud koormuse osas.

Aiakauplus e-garden on avatud
E-R 9.00-17.00 ja L 9.00-15.00.
Asume Sauel Keskuse tänav 6
(endise Lofti sisehoovis).

Aga lisaks palgale oleme kirjeldanud oma motivatsioonisüsteemi, mis on leitav:
https://saue.edu.ee/et/toopakkumised
Ootame Sinu elulookirjeldust esimesel võimalusel või kuni 09.08.2020,
e-posti aadressil kantselei@saue.edu.ee, (kantselei juhataja tel. 5886 5045).

