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Meie vallamaja on aasta
puitehitis 2020
Aasta puitehitise
konkursi
žürii valis 41
nominendi
hulgast 2020.
aasta parimaks
puitehitiseks Saue
vallamaja.
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et puitarhitektuur on ära
teinud kauaoodatud kvaliteedihüppe. Nii eriilmelisi,
erinevate funktsioonidega ja kõrge kunstilise ning
teostusliku tasemega puitarhitektuuri teoseid pole
mina ühelgi varasemal aastal konkursil kohanud. Arvan, et puitarhitektuur ongi
see Eesti märk - meie oma
asi, mida tõepoolest tasub
igal tasandil edasi arendada,” ütles Alender.
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuhi
Henrik Välja sõnul oli kon-

Foto: Saue kodu-uurimise seltsingu fotokogu

Praegune Keskuse park
oli kunagi lihtsalt ühe
talu heinamaa ja kes see
heinamaast ikka niisama
pilte klõpsis. See foto pärineb
1970. aastate keskelt. Pood
(kaubakeskus) oli juba valmis,
aga teenuste maja (Kütise 4)
pole veel ehitama hakatud.
Dateering 1975 või 1976.

Pildil on Saue kooli kauaaegne õpetaja Ilse Laanemets 1961. aastal
tulemas läbi viljapõllu, mis kasvas praeguse vallamaja kohal. Ilse
Laanemets elas seal lähedal, nn õpetajate majas Lehtla 19, ja tema
teekond Vanamõisas asuvasse kooli kulges üle selle põllu. Ilse
Laanemets oli Aare Laanemetsa ema ja kes ei mäletaks Tootsi meie
filmiklassikast.

Kuuest eksperdist koosnevasse žüriisse kuulusid
• arhitekt ja riigikogu liige
Yoko Alender
• arhitekt Kerttu Mäesalu
(eelmise aasta võidutöö
autor)
• arhitektuuriteadlane
ja EKA õppejõud Karin
Paulus
• sisearhitekt Kätlin Ölluk
• arhitektide liidu esindaja
arhitekt Raivo Kotov
• ehitusinseneride liidu
esindaja insener ja TTÜ
õppejõud Alar Just

Saue vallamaja arhitektuurivõistlus
Saue vallamaja arhitektuurivõistluse tulemused selgusid 11.
mail 2017. Konkursi võitis ideekavand „Triangel“, mille autorid on
Karli Luik ja Johan Tali.Žürii põhjenduses seisis, et tegemist oli
võistluse kõige julgema ideega, ruumilises mõttes omapärase ja
silmapaistva lahendusega. Hoone oli kompaktne ja samas päikesele avatud. Kihiline fassaad andis hoonele tugeva iseloomu.
Žürii liige arhitekt Ott Kadarik ütles, ja ta ei eksinud, et uuest
vallamajast saab Saue jaoks oluline maamärk ja objekt, mida
tullakse vaatama. „Hoone
tekitab emotsiooni ja ilmselt
ka küsimusi, kuid selline
omanäoline arhitektuur on siia
keskkonda vajalik ja oodatud,“
märkis Kadarik. „Ruumilises
mõttes on tegu kultuurse ja
professionaalse tööga, kõik
on põhjendatud ega mõju
pingutatult,“ lisas ta.
Saue vallamaja arhitektuurikonkursile
laekus 12 ideekaAasta puitehitise tiitliga
vandit. Võistluse preemiafond
käib kaasas suur
tammepuidust klots.
oli 30 000 eurot.
Foto: Johan Tali

Foto: Lembit Anni

H

oone arhitektid on
Karli Luik, Johan
Tali, Mae Köömnemägi ja Heidi Urb arhitektuuribüroost Molumba ning
ehitaja Embach Ehitus.
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit korraldas tänavu juba 18. korda aasta
puitehitise võistluse eesmärgiga tõsta esile uusi
puitehitisi, mille puhul on
kasutatud puitu parimal
võimalikul viisil arhitektuurses, tehnilises ja ehituslikus mõttes.
Konkursi tulemused selgusid 6. novembril puitarhitektuuri konverentsil „Puit
- homse elukeskkonna võti”
#MadeinEstonia, mis toimus koroonaviirusest tingitud eriolukorra tõttu veebikeskkonnas.
Žürii liikme, arhitekt
Yoko Alenderi sõnul on
Saue vallamaja arhitektuurne teos, milliseid kerkib
Eestisse 10 aasta jooksul
parimal juhul mõnikümmend. „See hoone on ajastu
märk. Ristkihtliimpuitu on
kasutatud
uuenduslikult,
nutikalt, ratsionaalselt ja
jätkusuutlikult. Samuti on
silmapaistev hoone funktsionaalsus, mis väljendub
nii sise- kui ka välisruumis. Saue vallamaja hoone
on suurepäraselt läbitöötatud ja ajalooliste kontekstitundlike viidetega selge
arhitektuurne vorm,” sõnas
Alender.
Ta lisas, et konkursi tase
oli väga kõrge. „Tundub,

Aasta puitehitise
konkursi žürii

kursile esitatud tööde tase
võistluse ajaloo kõrgeim.
Konkursile laekunud töid
iseloomustasid
märksõnad läbimõeldus, julgus
ja uuenduslikkus. „Eesti
inimesed hindavad puitu
keskkonnasõbraliku ja loodusliku materjalina kõrgelt
ning kasutavad puitu hoonetes üha loovamalt,” ütles
ta.
Tänavusel
konkursil
osales 41 rajatist, mida

on rohkem kui iial varem.
Kõik konkursile esitatud
tööd olid ehitatud Eestis või
Eesti inimeste poolt.
Aasta puitehitise tiitliga
käib kaasas suur tammepuidust klots, mis ootab paigaldamist vallamaja ametlikul
avamispeol, mille koroonaviirus edasi lükkas.
Saue Vallavalitsust kui
tellijat tunnustab kasepuidust aukiri, mis leiab endale hoones väärilise koha.
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Saue Vallavolikogu
26. novembri istungi
päevakord
• Saue valla 2020. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

• Saue valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine - I lugemine
• Raske ja sügava puudega lapsele tugiisiku- ja
lapsehoiuteenuse osutamise ja rahastamise kord

• Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 25 „Tugiisikuteenuse
osutamise tingimused ja kord“ muutmine
• Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 22 „Sotsiaaltoetuste
ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste
suuruse kehtestamine“ muutmine
• Täisealisele isikule hooldaja määramise, hooldajatoetuse
määramise ja maksmise kord
• Sotsiaaltoetuste kord

• Vallavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise
korras

• Nõusoleku andmine pikaajalise finantskohustuse võtmiseks
• Hoonestusõiguse seadmine Veskimöldre haridusmaja
sihtasutuse kasuks Kraavi tee 2 kinnistule

• Saue Vallavolikogu 22.02.2018 määruse nr 12 „Õigusaktidega
kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete
delegeerimine“ muutmine
• Vallavara otsustuskorras tasu eest võõrandamine ja isikliku
kasutusõiguse seadmine ELA SA kasuks
• Vaideotsus Saue Vallavolikogu 24.09.2020.a. otsusele nr.
40 „Saue Vallavolikogu 30. juuni 2011. aasta otsusega nr
45 kehtestatud Alliku küla Pilliroo tn 26 ja 28 kinnistute
detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
ehitusjärjekorra osas“ esitatud vaide osas
• Nõusoleku andmine finantsvahendite kasutamiseks

Volikogu istung toimub 26. novembril algusega kell 14 Saue
vallamajas Kütise 4, Saue linn.

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

Hoiame omasid!
Saue vallamajas leitakse, et on
vastutustundlik olla elanikuna
registreeritud sinna, kus elatakse ja
hüvesid tarbitakse.
SAUE VALLAVALITSUS

Ü

helt poolt annab see
vallale
võimaluse
paremini kavandada
kohalikku elu, sest kui on
teada kasutajate arv, on võimekus tulevikku planeerida
suurem. Saab prognoosida,
kui palju on vaja lasteaia- ja
koolikohti, kui palju võib
tõusta abivajajate arv elanikkonna vananemise tõttu,
millised on huvigrupid, kes
tarbivad vaba aja teenuseid,
ja palju muud, olgu selleks
teede korrashoid ja lumest
puhtaks lükkamine, tänavavalgustuse ja kergteede
rajamine või vallasisesed
bussiliinid.
Teiselt poolt on kõikide
nende kohalike teenuste rahastamise eeldus maksude
laekumine valda registreeritud elanikelt, sest üksikisiku
tulumaks moodustab ligikaudu 80% vallaeelarvest.
Oluline kuupäev on 31.
detsember 2020
2021. aastal laekuvate maksude aluseks on rahvastikuregistri andmed 2020. aasta
31. detsembri seisuga.
Kõikide inimeste palgatulult, kes aastavahetuseks
on ametlikult valla elanikud, laekub järgmise aasta
jooksul osa tulumaksust
valla eelarvesse. Aastasisesed muutused registris tulumaksu laekumisel mõju ei
oma.
Valla eelarvest antavad
rahalised toetused või soodustused on seotud ametlikult registreeritud elukohaga, kusjuures paljudel
juhtudel saab määravaks
kõigi pereliikmete sissekirjutus Saue valda.
Teisiti öelduna - neil, kes
ei ole 31. detsembri 2020

seisuga rahvastikuregistri
andmetel Saue valla elanikud, puudub alus saada
Saue valla antavaid toetusi
või soodustusi.
Mida suurem on valla rahakott, seda suurem saab
olla pakutavate teenuste
hulk ja kvaliteet
Vallal ei ole palju võimalusi tulubaasi suurendamiseks. Lisaks maksutulule
on teenuste müük, riigi eraldatavad
sihtotstarbelised
vahendid ja erinevad projektitoetused. Ühe võimalusena saab ja kasutataksegi investeeringuteks laene.
Need aga tuleb kokku lepitud ajal koos intressidega
tagasi maksta.
Me ei tea täpset meie vallas elavate inimeste arvu,
aga see on kindlasti suurem kui end rahvastikuregistris Saue valla elanikuks
registreerinute arv. Kas
siin elab rohkem 1000 või
2000 inimest või enamgi,
on raske öelda. Aga see on
mõtlemapanev, sest siin tegelikult elavad ja teenuseid
tarbivad - olgu selleks kas
või valgustatud, hooldatud
ja lumest puhtaks lükatud
teed ja tänavad -, kuid end
Saue valda mitteregistreerinud inimesed jätavad valla ilma maksutulust, mille
eest saaks enam remontida
teid ja tänavaid, lasteaedu
ja koolimaju, rajada uusi
kergliiklusteid, parendada
valgustust, luua juurde vaba
aja veetmise ja sportimise
võimalusi ning teha muudki
vallaelanikele kasulikku ja
vajalikku.
Öeldakse, et ka üks on
lahinguväljal sõdur ja seda
ta kindlasti ongi. Seepärast
on oluline, et iga vallas elav
inimene oleks ka valda registreeritud.

Kuidas registreerida end Saue valla
elanikuks?
Tuleb täita elukohateate blankett. Perekonnaliikmed võivad
esitada ühise elukohateate.
Elukohateate esitamiseks on neli võimalust
1. Esitada elukohateade elektroonselt www.rahvastikuregister.
ee kaudu.
2. Saata täidetud avaldus e-postiga digiallkirjastatult aadressil
anneli.ritsing@sauevald.ee.
3. Täita avaldus paberkandjal vallavalitsuses või halduskeskuses
kohapeal.
• Kütise 8, Saue linn 76505, Saue vald
• Veskitammi 4, Laagri alevik 76401, Saue vald
• Riisipere tee 8, Haiba küla 73601, Saue vald
• Metsa 7, Riisipere 76202, Saue vald
4. Printida avaldus ja saata see postiga ühele ülalnimetatud
aadressidest.
Lisainfo: rahvastikuregistripidaja Anneli Ritsing, telefon 529
2820, sauevald.ee/elukoha-ja-perekonnatoimingud.

Valik Saue valla elaniku toetusi ja
soodustusi
• Sünnitoetus
• Esmakordselt koolimineva lapse toetus
• Koduse lapse toetus
• Lasteaia kohatasu soodustus
• Lasteaia toidukulu päevamaksumuse soodustus
• Huvihariduse toetus
• Eralasteaia või –hoiu toetus
• Sportlaste toetus
• Avalduse alusel erateede talihooldus
• Tasuta rongisõit valla piires
• Tasuta sõit Saue valla siseliinidel
• Elamistingimuste parendamise toetus (majapidamise joogivee
kättesaadavuse tagamine või parendamine; elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine või parendamine; aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine)

Saue valla ametlikud teated
TEADE DETAILPLANEERINGU
ALGATAMISEST
Saue Vallavalitsus algatas
04.11.2020. aasta korraldusega
nr 1126 Laagri alevikus Iltre,
Vana-Kandle,
Väike-Vartongi ja Varese (72701:005:0462;
72701:005:0467; 72701:005:0491;
72701:005:0771) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata.
Detailplaneeringu koostamise põhieesmärk on kinnistute kruntimine ja ehitusõiguse
määramine elamute püstitamiseks.
Detailplaneeringu algatamise eesmärk on Iltre, Vana-Kandle, Väike-Vartongi ja Varese
kinnistute kruntideks jagamine,
sihtotstarbe muutmine elamu-,

transpordi- ja sotsiaalmaaks.
Elamumaa kruntidele kavandatakse ehitusõiguse määramist
üksikelamute, kahe korteriga
elamute ja ridaelamu püstitamiseks.
Kokku kavandatakse 23 uut
kinnistut, millest 17 elamumaa
sihtotstarbega krunti (15 üksikelamut, üks kahe korteriga
elamu ning üks ridaelamu (6
boksiga). Kokku planeeritakse
23 eluaset.
Lisaks planeeritakse 3 haljasmaa (üldkasutatav maa)
krunti ja 2 transpordimaa krunti.
Üks kinnistu jääb osaliselt jätkuvalt maatulundusmaa sihtotstarbega, kuhu ehitusõigust ei
määrata.
Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorras-

tuse, haljastuse, juurdepääsude,
parkimise ja tehnovõrkudega
varustamise põhimõtteline lahendus.
Planeeringualale kavandatakse uus juurdepääsutee koos
kergliiklusteega, mis hakkab
kulgema Katmiku ja Jaama tänavale.
Planeeritava maa-ala suurus
on ca 7,0 ha. Kinnistud jäävad
Laagri keskuse äärealale ja piirnevad Juuliku-Tabasalu teega.
Kinnistud asuvad pikaajaliselt väljakujunenud elamuala
(pere- ja ridaelamumaa) ning
äri- ja tootmisala kontaktvööndis ning on valdavalt kaetud
kõrghaljastusega.
Detailplaneeringu algatamise korraldusega ja eskiisettepanekuga on võimalik tutvuda
Saue valla veebilehel: https://

sauevald.ee/algatatud-detailplaneeringud-2020.
Lähemat
informatsiooni
saab planeeringute peaspetsialistilt Maili Metsaotsalt: telefon
5301 9887, e-post maili.metsaots@sauevald.ee.
DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE KEHTETUKS TUNNISTAMINE
Saue Vallavalitsuse 11.11.2020
korraldusega nr 1149 lõpetati
Bessi Tuuliku (hiljem nimetatud Hingu Tuuliku) maaüksuse
detailplaneeringu koostamine
ja tunnistati kehtetuks Kernu
Vallavolikogu 28. juunil 2001
algatatud määrus nr 14 „Bessi
Tuuliku maaüksuse detailplaneeringu algatamine“.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli kinnistule Hingu
Tuulik ehitusõiguse määramine.

Iltre, Vana-Kandle, Väike-Vartongi ja Varese kinnistute ja lähiala
detailplaneeringu asukohaskeem.
Korraldusega saab tutvuda:
https://sauevald.ee/planeeringu-koostamise-lopetamine
Lähemat
informatsiooni

saab planeeringute koordinaatorilt Kaili Tuulikult: telefon
5453 6167, e-post kaili.tuulik@
sauevald.ee.
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SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

V

astastikuse turvalisuse huvides toimuvad silmast silma
vastuvõtud ainult hädavajadusel ja eelkokkulepete
korras.
Inimene lepib ametnikuga kokku kohtumise aja ja
koha. Kohtumisel on kohustuslik kanda maski.
Elanike
teenindamine
ja nõustamine toimub seega peamiselt telefoni teel,
e-kirjaga või läbi elektroonsete suhtluskanalite (Teams,
Zoom, Skype jms).
Taotlusi saab esitada
• elektroonselt
• digiallkirjastatult e-posti
aadressil info@sauevald.ee,
blanketid asuvad sauevald.
ee/koik-avaldused
• jätta allkirjastatult paberkandjal vallavalitsuse või
halduskeskuse postkasti
Kui teil ei ole võimalik
kasutada taotluse blanketti,
võib taotluse esitada vabas
vormis. Kui esitate taotluse

vabas vormis, pange palun
kirja kontakttelefon, et vajadusel saab andmeid täpsustada.
Lapsevanemad saavad
lapse sünni registreerida
e-teenusena portaalis rahvastikuregister.ee. Teenus
on kättesaadav kõikidele
vanematele, sh üksikvanemale.
Kui teil mingil põhjusel ei ole võimalik avaldust
e-keskkonnas täita, võtke
ühendust rahvastikuregistripidaja Anneli Ritsinguga telefonil 529 2820 või
e-posti teel anneli.ritsing@
sauevald.ee. Samuti elukohatoimingute puhul.

Foto: erakogu

Vallamaja ja halduskeskuste
infotelefonid
• Saue Vallavalitsus 679 0180
• Laagri halduskeskus 654 1130
• Riisipere halduskeskus 608 7231
• Haiba halduskeskus 679 3014

Uus töötaja vallavalitsuses –

jurist Anni Lehtmaa

Kõikide ametnike kontaktid
leiate
sauevald.ee/
ametnike-kontaktid

Anni Lehtmaa alustas juristina tööd Saue Vallavalitsuses 16. novembril.
Tema peamine tööülesanne on sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkonna ametnikele juriidilise toe pakkumine.
Anni sündis ja kasvas Tallinnas. Õppis Tallinna Kivimäe Põhikoolis ja Tallinna Nõmme Gümnaasiumis. Kõrghariduse omandas
ta nii bakalaureuse- kui magistriastmes Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas õppekohaga Tallinnas.
Vanematekodust välja lennates valis Anni uueks elupaigaks
Saue valla eelkõige kauni looduskeskkonna ja pealinna läheduse
tõttu.
Vallas elades kujunes tal sümpaatia ka vallavalitsuse vastu ja
kui avanes võimalus vahetada Tallinnas asuv töökoht kodulähedase töö vastu Saue Vallavalitsuses, võttis ta selle rõõmuga vastu.

Sotsiaalabispetsialistide
kontaktid ja tööpiirkonnad
Marelle Erlenheim, sotsiaalosakonna juhataja
Telefon: 5192 3338, e-post: marelle.erlenheim@sauevald.ee

Maret Maripu
Tööpiirkond: Saue linn, Aila, Jõgisoo, Valingu, Vanamõisa, Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme, Tagametsa, Tuula ja Ääsmäe küla
Telefon: 5855 6836, e-post: maret.maripu@sauevald.ee
Laine Elmik
Tööpiirkond: Laagri alevik, Hüüru, Kiia, Püha, Vatsla, Alliku ja
Koidu küla
Telefon: 513 7154, e-post: laine.elmik@sauevald.ee

SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Merike Lepik
Tööpiirkond: Haiba, Kernu, Kirikla, Kohatu, Kustja, Metsanurga,
Mõnuste, Allika, Hingu, Kaasiku, Kibuna, Laitse, Pohla, Ruila,
Vansi, Kabila ja Muusika küla
Telefon: 5551 2460, e-post: merike.lepik@sauevald.ee

Lootuse küla
mehed tulid appi EL
toiduabi pakkima

Sille Simson
Tööpiirkond: Riisipere ja Turba alevik ning Munalaskme, Aude,
Jaanika, Madila, Mustu, Nurme, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Siimika, Tabara ja Viruküla küla
Telefon: 557 1614, e-post: sille.simson@sauevald.ee
Sirli Sõstar-Peerna, eakate ja puuetega täisealiste spetsialist
Töövaldkond: hooldaja ja hooldajatoetuste määramine, koduteenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine, eeskoste
seadmine, valla eestkostel olevate isikute suhtes eestkostja
ülesannete täitmine
Telefon: 5346 2560, e-post: sirli.sostar@sauevald.ee.

Eesti Toidupank toimetas oktoobris Laagrisse suure
koguse Euroopa Liidu (EL) toiduabi Saue valla toimetulekuraskustes peredele. Selle pakkimisel olid valla
sotsiaaltöötajatel esmakordselt ja suureks abiks
vabatahtlikud – viis meest Lootuse külast.

Foto: Keila TÜ

Keila TÜ Laitse kauplus on
kevadeni remondis
Keila Tarbijate Ühistu (TÜ) Laitse
kauplus on novembrist hoone rekonstrueerimise tõttu suletud. Poe eeldatav
taasavamine on 2021. aasta kevadel.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

K

eila TÜ paneb piirkonna
inimestele
kaupluse remondi
ajaks käima tasuta bussiliini
Keilasse. Buss marsruudil
Laitse-Rõõmu
Kaubamaja-Laitse on käigus laupäeviti alates 7. novembrist. Väljumine Laitsest kell 11.00 ja
tagasi Rõõmu Kaubamaja
juurest kell 12.40 - nii jõuavad inimesed rahulikult
vajalikud ostud sooritada.
Sisseoste saab teha ka Laitsemäe kaupluses, mis on
avatud E-L kell 9-20 ja P kell
10-19.
Keila TÜ Laitse kauplu-

se ümberehitus on põhjalik:
müügisaal suureneb pea
kaks korda, uueneb kaupluse ümbrus ja laieneb kliendiparkla.
„Ega ka praegusel kauplusehoonel midagi viga
pole, kuid lihtsalt on jäänud
väikeseks," avab rekonstrueerimise tagamaid Keila
TÜ
marketingiosakonna
juhataja Helle Rätsep, kelle sõnul on Laitse piirkond
aasta aastalt kasvanud. Eriti suveperioodil suureneb
klientide arv märgatavalt,
mistõttu võttiski Keila TÜ
kaupluse laiendamise ette,
et pakkuda paremat teenindust ja suurendada kaupade
sortimenti.

Toiduainete pakkimine-komplekteerimine on füüsiliselt raske töö,
mis tänu Lootuse küla meestele kulges kiiresti. Juba keskpäevaks
oli iga toiduaine leidnud oma koha abivajaja toidupakis.
Abilised haarasid mängleva kergusega euroalustelt raskeid toiduainete kaste, viisid need komplekteerimisruumi ja jagasid toidu
abivajajate pakkidesse laiali. Suur aitäh neile!
Mehed panid kokku 142 komplekti toiduaineid. Üks, 34 toiduainest koosnev komplekt kaalub 15,5 kg ning sisaldab tatart, nisujahu, 4-viljahelbeid, riisi, kõrvitsaseemneid, rapsiõli, suhkrut, sea- ja
veiselihakonservi, skumbriaid õlis, praetud kilusid tomatikastmes,
borši, hernesuppi, praekapsast, tükeldatud tomateid, šokolaadi,
kerges siirupis ananassitükke, kohvi, teed ja mett.
Abivajava pere igale liikmele on ette nähtud üks toiduainete
komplekt. Nii ulatub näiteks 6-liikmelise pere toiduabi kaal üle 90
kilo.
EL jagab toiduabi kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. 2020.
aasta sügisel oli toiduabi õigus saada inimestel, kes taotlesid ja
said selle aasta augustis ja septembris toimetulekutoetust või
kellele maksti neil kuudel ühekordseid sotsiaaltoetusi Saue valla
eelarvest.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Praegune kauplusehoone on lihtsalt jäänud väikeseks.

Kaupluse ümberehitus on põhjalik: müügisaal suureneb pea kaks
korda, uueneb kaupluse ümbrus ja laieneb kliendiparkla.

Foto: Sirje Piirsoo

Koroonaviiruse vastastest meetmetest
tulenevalt on Saue vallamaja ning
halduskeskused Laagris, Riisiperes
ja Haibas külastajatele avatud
eelregistreerimisega, töötajatele on
antud soovitus olla kaugtööl.

Lootuse küla mehed aitasid valla sotsiaaltöötajatel EL toiduabi
pakkida.
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Koroonaviirus on muutnud
vallamaja ja halduskeskuste
töökorraldust

Jõulud, mis helge ootusena pimedate sügisõhtute
varjus ikka jälle meelde tulevad, on käegakatsutavas kauguses.
Juba me mõtleme, kalkuleerime ja kavandame, milliste kingitustega lähedasi rõõmustada, kuidas korraldada piduõhtu, keda
külla kutsuda ja millised hõrgutisi serveerida.
Kas valida lapsele kingituseks uus mänguasi, soe talvekombe
või korvitäis maiustusi, kas pakkuda prae kõrvale traditsioonilist
kapsast-kartulit või mõnd peenemat lisandit. Vahvaid sebimisi
on jõulude eel hulganisti!
Kuid vahel, kesk neid kiireid ettevalmistusi ja südantsoojendavat jõulumelu, kerkivad meelde inimesed, kes põhjusel-teisel
pole saanud endale seda elevust lubada. Kel napib raha või tervist või meelerahu pakkuda jõulurõõmu iseendale ja lähedastele. Küll tahaks siis aidata, jagada hingesoojust, toitu, kingitusi. Et
jõuluõhtul oleks kõigil hea!
Saue linna selts on võtnud nõuks viia jõulurõõm ja -soojus
kõikidesse Saue valla peredesse, kus palju lapsi või parasjagu
kitsamad ajad. Soovime katta nende laua hää-parema toidukraamiga, viia neile jõulupraadi ja piparkooke, et kõht saaks täis,
tuba jõululõhnaline ja meeled rõõmsad.
Abivajajate privaatsust me seejuures häirida ei soovi, toidukorvid ja kingitused jõuavad jõulupühade eel nendeni valla sotsiaaltöötajate vahendusel.
Jaa, Sinagi saad aidata!
Olgu siis väikese ülekande näol või jagades abivajajaile midagi,
mida oled ise valmistanud-kasvatanud. Pole sugugi tähtis, kui
väike või suur Sinu panus on. Oluline, et saad kaasa lüüa ja pakkuda rõõmu. Nõnda hakkab ju endalgi hinges soe ja maailm me
ümber kasvab südameheaduse läbi senisest suuremaks.
Sinu heatahtlik abi on oodatud kuni 15. detsembrini. Rahalise
panuse saad üle kanda Saue linna asumiselts MTÜ arveldusarvele EE292200221072407313 (Swedbank), märkides selgituse reale
“Jõulurõõm”. Muu abipakkumise osas võta palun ühendust Kairega (tel 5559 5228, sildnikkaire@gmail.com), Ilsega (tel 552 5211,
ilse.metsamaa@gmail.com) või Eveliniga (tel 5667 5252, evelinpovel@gmail.com).
Helget ja hingesooja jõuluootust! Olgem ikka terved ja hoitud!
EVELIN POVEL
Saue linna selts

Foto: erakogu

Aitame üheskoos leida
Lisale uue kodu Saue vallas

Jõulurõõmu
jagugu kõigile

Foto: scanpix
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Mittetulunduslik õpilasvahetuse
organisatsioon ASSE otsib Saue vallast
seitsmeks kuuks uut vastuvõtvat
eestikeelset ja -meelset perekonda
16-aastasele Lisale Saksamaalt.
ASSE

L

isa osaleb kooliaastapikkuses kultuurivahetuse programmis,
mis tähendab elamist kohalikus perekonnas, eesti keele õppimist ja eesti kultuuri
tundma õppimist. Ta käib
koolis Keilas.
Nüüd on ASSE Eesti
MTÜ-l mure, millele organisatsioon otsib lahendust.

Lisale tuleb allesjäänud
seitsmeks kuuks leida uus
vastuvõttev perekond, kuna
olemasolevast perekonnast
peab ta välja kolima.
ASSE Eesti otsib avatud
suhtumisega
perekonda,
kes elaks Saue vallas ning
kes sooviks Lisale oma peres majutust pakkuda, et
Lisa saaks jätkata kooliteed
Keila koolis, kus talle väga
meeldib.

Lisa, mis oli see, mis sind
just Eestisse meelitas?
Ma teadsin, et soovin vahetusaastale minna põhja poole, kogeda
külma ja lund.
Töötasin läbi riigid, nagu Norra, Rootsi ja Soome, aga ei leidnud
kohe seda klikki.
Seejärel jõudsin Eestini ja see paelus mind kohe kui edumeelne väike riik.
Järgmisena võtsin ette paar sammu tagasi, töötasin läbi ajaloo
kuni tänapäevani ja hei-hopsti! – nüüd olengi Eestis.
Ma tõepoolest väga tahan ära õppida eesti keele ja ma soovin
saada endale veel ühe perekonna, päris oma Eesti perekonna,
kellega tunnen ennast nagu pereliige. Need on minu kaks peamist eesmärki.
Ma olen Eestis olnud kolm kuud ning iga kord, kui räägin
sõprade või peredega kodumaal, küsitakse ikka, et kuidas sul ka
läheb? Ma ütlen alati, et see on uskumatult põnev kogemus ja
mulle väga meeldib Eestis. Olen kindel, et nii ka jätkub! Eesti on
üks lahe koht!
Rohkem infot Lisa kohta: asse.ee/asse-eesti/vahetusopilane-lisa-saksamaalt-otsib-uut-vastuvotvat-perekonda-eestis

Vahetusõpilane Lisa soovib saada endale veel ühe perekonna,
päris oma Eesti perekonna.

Miks hakata vahetuspereks?
Igal aastal saabub maailma eri paigust Eestisse õppima mitukümmend 14-18-aastast noort, kes veedavad õppeaasta Eesti peredes
elades.
Vahetusõpilase võtmise põhjus võib olla huvi teiste kultuuride
vastu, soov avardada enda ja laste maailmapilti või lisada vürtsi
pere argipäeva. Kindlasti annab vahetusõpilase võtmine võimaluse praktiseerida võõrkeelt.
Vahetusperena muutuvad pere traditsioonid ja pühad tähendusrikkamaks ning vahetuspereks olemine aitab näha peret ja
Eestimaad läbi kellegi teise silmade. Iga pere saab ise valida
sobiva vahetuslapse.
Kes sobib vahetuspereks?
Vahetuspereks hakkamise tingimus on teie pere motivatsioon.
Sisuliselt on see teisest kultuuriruumist pärit teismelise kasvatamine, kes alguses ei oska keelt ega tunne Eesti kombeid. Siiski
muudab see kooskasvamise kogemus terve pere ühtsemaks ja
avatumaks ning need toredad mälestused ja argipäeva naljakad
juhtumised jäävad meelde kogu eluks.
Vahetuspere ei koosne vaid emast-isast-pojast-tütrest, vaid
vahetusõpilasele võib kodu pakkuda ka üksikvanem või näiteks
vanemad, kelle lapsed on juba suureks kasvanud ja välja kolinud.
Saabuvale õpilasele on vaja tagada soe toit ja head tingimused
koolitööde tegemiseks. Keeleoskus ei ole oluline, sest vahetusõpilased hakkavad Eesti keeles vabalt suhtlema tavaliselt umbes
poole aastaga, mõned ka varem.
Info vahetusperekonnaks olemise kohta asse.ee/vahetuspere

Inglipuul ootavad täitmist
Saue valla laste jõulusoovid
Vallavalitsus peab
jõulude ajal meeles
raske ja sügava
puudega lapsi
On traditsioon, et Saue Vallavalitsus peab
jõulude ajal meeles Saue vallas elavaid
raske ja sügava puudega lapsi, kes on
0-15-aastased.
See aasta on teistmoodi ja tavapärast pidu
ei saa toimuda, kuid meeles soovime teid
pidada ikka.
Selleks palun saatke lapse nimi ja
postiaadress hiljemalt 11. detsembril
2020 e-posti aadressil helen.veensalu@
sauevald.ee.

Tänavune väga erakordne aasta
on peagi lähenemas lõpule. Enam
pole mägede taga pühadeperiood
koos saabuva rõõmuga jõuluvana
kingikotist.
MAXIMA EESTI

S

amas on meie hulgas
lapsi, kel ühel või teisel
põhjusel soovitud kink
võib unistuseks jäädagi.
Just neile lastele mõeldes
kogusid Maxima ja Eesti Lasterikaste Perede Liit
kokku laste soovid üle kogu
Eesti – koostöös vallavalitsusega ka 50 Saue valla lapse kingisoovi.
„Juba 17. novembril paigaldati Inglipuu Saue Maxima kauplusesse. Nii saab
Sauel olla isiklikuks ingliks
kokku 50 kodukoha lapse-

le,” lausus heategevusprojekti eestvedaja Janne Laik
Maximast.
Igal Inglipuu sedelil on
kirjas lapse nimi, tema vanus ja kingisoov.
Heategevusliku ettevõtmise kauaaegne patroon
lauljanna Gerli Padar paneb inimestele südamele, et
kingisoovi puult võttes ostja
kingi võimalusel kas kohe
või järgmise poeskäiguga
soetaks ning kaupluse infoletti annaks.
„Nii saame olla kindlad,
et kõik kingid - olgu selleks
mõni mänguasi, arendav
mäng, koolitarve või ka soe

riideese - , kenasti soovijateni jõuavad," lisas ta.
Sarnaselt Sauega jõuavad
laste kingisoovid 17. novembrist 8. detsembrini Inglipuudele Tallinnas ning linnades ja valdades üle Eesti.
Kokku saavad head inimesed osta jõulukingi ja olla
isiklikult ingliks 2000 lapsele. Sealjuures on koostöös
Eesti Lasterikaste Perede
Liiduga nende hulgas ka 500

last, kellel peres vendi-õdesid kokku neli või enamgi.
Kingisoovi
täitmiseks
pole vaja teha muud, kui valida Inglipuult lapse jõuluunistus. Jätta seejärel ostetud
kingitus - soovi korral pakkimata kujul - poe infoletti
või kassasse. Soovitud kingi võib ka ise valmistada ja
tuua see tagasi just sellesse
Maximasse, kust kingisoov
võetud.

SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

O

sales 69 last, kelle
seast valis žürii välja
22 lauljat, kes kõik
esindasid meie valda oma
vanusegrupis
Harjumaa
laululapse konkursil, kust
parimad pääsesid ETV konkursile „Tähtede lava".
Harjumaa
laululapse
võistlusel läks meie valla
lastel hästi. Esikohale tulid
Isabella Aben 3-4-aastaste
tüdrukute ja Mattias Donner 13-15-aastaste noormeeste seas.
Teine
koht
kuulus
5-6-aastaste poiste hulgas Raimond Teinbasile
ja 7-9-aastaste poiste seas
Maiko Orglale - Mattias
Eru tuli samas vanusegrupis
kolmandaks.
7-9-aastaste
tüdrukute vanuseklassis pälvis
eripreemia Inessa Pilve.
ERR-i tähtede lava lauluvõistlusele läheb meie
vallast Harjumaad esindama väike, alles augustis
4-aastaseks saanud Isabella
Aben, keda juhendab Elviira Alamaa.
Oktoobri lõpus-novembri alguses oli meil kõigil

aga võimalik valida valla
tublimate laululaste seast
videote vahendusel publiku
lemmik. Ka publiku südame
võitis Isabella Aben Jan Johansoni lauluga „Pipi laul“.
Elviira Alamaa ütleb
naljaga pooleks, et Isabella
õpetamine on neil tüdruku isa Andreas Abeniga,
kes on Saue muusikakoolis
trompetiõpetaja ja kellega ta
klassiruumi jagab, vastastikune koostööprojekt.
Elviira
iseloomustab
Isabellat väga musikaalse
ja tantsulise lapsena, kellel
rütmikama pala puhul kohe
puus nõksuma hakkab. Isabellal on Elviira sõnul ka
oma vanuse kohta väga hea
diktsioon ja talle ei pea saateks meloodiat kaasa mängima.
Kodus aga kasvab Isabellal väike vennake, kes
juba aastasena laulu lööb.
„Mõmm-mõmm nutab karujõmm, tuleb tal juba hästi
välja,“ näeb Elviira uut väikest laululast kasvamas.
Valla laululapse korraldajad vabandavad
Inimliku eksituse tõttu jäid
novembri alguse vallalehes
ilmunud laululapse konkur-

Fotod: seltsing Tammetõru

Fotod: Kaija Velmet

Saue valla laululapse võistlus ei
jäänud viiruseohule vaatamata ära,
konkurss toimus sedapuhku hoopis
videovooruna.

Haibas oli tublidele lauljatele abiks saatebänd koosseisus Hain
Hõlpus, Henrik Leibur ja Kristjan-Robert Rebane.

Anne Ehala ühe oma mõtte ja kätetööna valminud vaibaga.

Sauelane Anne
Ehala võiks üles
seada huvitava
näituse

Käes on kuldne sügis, mis andis värvi ka seltsingu
Tammetõru oktoobrikuu lõpupäevil toimunud koosviibimisele.

Isabella ja Saue valla laululapse võistluselt tuntud konn.

si võitjate nimistust välja
Artur Komissarov ja Janelle
Nugis, kes olid haigestunud
ja seetõttu ei esinenud kontserdil Haiba rahvamajas.
Nii läks pall veerema ja vi-

deodki ei jõudnud publiku
lemmiku hääletusele. Tuhat
vabandust teile, Artur ja
Janelle, ning teie õpetajatele Mari-Liis Simovartile ja
Anne Adamsile.

Meie külaline oli Saue linna elanik Anne Ehala, kelle sünnikodu on
Laitses ja kes alustas kooliteed Ruila koolis. Tema klassijuhataja
oli meie armastatud kirjanik-luuletaja Leelo Tungla ema Helmes
Tungal.
Anne suutis lapsepõlve ja noorusaja pajatuste ning osavate
käte meisterlikkusega kõiki koosviibijaid üllatada. Ka neid, kes
teda pikemat aega tunnevad.

Saue Simmajate nais- ja
segarühm andis 14. novembril
Saue kontserdisaalis meeleoluka kontsertetenduse
„Ühiselt teel“. Kaasa lõid
Rõõmutallad ja Kohila naised
Kohilast. Kahjuks pidi Saue
gümnaasiumi noorte tantsurühm eneseisolatsiooni tõttu
esinemisest loobuma.
Saue Simmajad tähistavad
järgmise aasta sügisel 30.
sünnipäeva. See kontsert oli
pühendatud 11 aastale, mil nad
on õpetaja Ulvi Mägiga ühiselt
teel olnud.

KORTERIÜHISTUTE INFO- JA KOOLITUSÕHTU HAIBA RAHVAMAJAS

3. detsembril 2020 algusega kell 18 Riisipere tee 6, Haiba
Kestvus orienteeruvalt 3 tundi (koos pausidega).

TEEMAD
1. Saue valla korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse tutvustus.
Avaliku ruumi spetsialist Miia Kraun ja heakorra spetsialist Marju Norvik
2. Korteriühistute toimimise põhimõtted
3. 24. mail 2020 jõustunud seaduste muudatused
4. Üldkoosolekute korraldamine, otsuste vastuvõtmine ja protokollimine
Lektor: jurist Urmas Mardi, Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna juhataja,
Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige
Palume osalemine registreerida e-posti aadressil info@sauevald.ee. Pange kirja osaleja nimi, kontakttelefon ning
korteriühistu nimi ja aadress, keda esindate. Saue Vallavalitsus järgib info- ja koolitusõhtu korraldamisel COVID-19
leviku tõkestamiseks Terviseameti soovitusi.

Foto: Sirje Piirsoo

Piltuudis – kontsert „Ühiselt teel“

Anne looming on väga mitmekesine ja rikkalik.

Maal „Kõrred” valiti 2012. aastal akrüülmaali kursuse
näitusel kõige kaunimaks ja paremini maalitud tööks.
Anne looming on nii mitmekülgne ja ta ise nii ettevõtlik ja positiivne. Ta maalib, koob, tikib, laulab ja mida kõike veel. Anne käte
osavus, loomupärane sära ja sädelus kajastub ka tema loomingus.
Anne maal „Kõrred” valiti 2012. aastal akrüülmaali kursuse näitusel kõige kaunimaks ja paremini maalitud tööks.
Üks tema mõtte- ja kätetööna valminud vaip on tikitud erinevate tikkimispistetega valge villase lõngaga, mida täiendab lambanahast välja lõigatud lammas. Lõnga viht ja lõngakerad on tavalisest
villasest lõngast.
Imeilus ja pärltikandis tehtud kunstiteos „Moonid” nõudis erilist kannatlikkust, selle loomiseks kasutatud imeväikesed kivikesed on kleebitud pintsettidega alusmaterjali peale mustri järgi.
Anne looming on väga mitmekesine ja rikkalik, see võimaldaks
üles seada huvitava näituse.
Oleme Annele väga tänulikud.
SELTSING TAMMETÕRU
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Valla laululapse võistluse publiku
lemmik on Isabella Aben
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Ideeviit toetab noorte
ideede elluviimist

Fotod: Saue noortekeskus
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Sügisel algas uus hooaeg Saue
noortekeskuses väga hoogsalt.
Hooaja avas laste-ja noortepäev Saue
jaanituleplatsil, millele järgnes palju
muid vahvaid üritusi.
MARIS LINDMANN
Noortejuht

M

öödunud
koolivaheajal näiteks
toimusid erinevad
väljasõidud noortele SuperSkyparki, Tallinna loomaaeda ja Suurupi tuletornidesse.
Ellu on viidud kaks noortealgatusprojekti, mille noored esitasid Teeviida korraldatud ideeviida konkursile
ja mida rahastas haridus-ja
teadusministeerium.
Noorte omaalgatust toetav projektikonkurss „Ideeviit“ on ellu kutsutud, et
toetada noorte ettevõtlikkust ja osalust.
Projektikonkurss toetab
noorte ideede elluviimist,
mis on suunatud teadlikkuse tõstmisele neid huvitavates valdkondades ja neile
meeldivas vormis, näiteks
koolitused, sündmused, seminarid või töötoad.
Kui sinul või su sõbral on
lahe idee, mida te teistega
jagada tahaksite, siis taotlemine on kaks korda aastas,
märtsis ja augustis.

Taotlemine ei ole raske, selle jaoks on vaja head
ideed, mida esitada, millel
oleks tore eesmärk ja saavutatav tulem.
Idee esmaseks esitamiseks pead täitma projekti
tutvustava lühikese taotluse ja kui Teeviit selle heaks
kiidab, määratakse igale
projektile mentor, kes aitab
kaasa edaspidise vormistamise ja hiljem ka aruandlusega. Kui mentoriga on idee
täiendatud ja plakat tutvustusega valmis, läheb see
uuesti hindamisele.
Sel aastal toimus hindamine Facebookis sedasi, et
plakat pidi saama vähemalt
100 laiki. Kui laigid olid
koos, sõlmiti lepingud ja
projekt sai ametlikult alata.
Noortekeskuse tänavune esimene projekt kandis
nime „Digipädev kodanik“.
Selle autor oli 12-aastane
Stella Vanamölder Riisipere
noortetoast, keda juhendas
sama noortetoa noortejuht
Karini Kenzap.
Stella projekt oli suunatud Saue valla vanematele
kodanikele, toimus 30. sep-

Digipädeva kodaniku projektis osalejaid koolitas Nissi põhikooli
arvuti- ja tehnoloogiaõpetaja Reelika Väli.

Seiklusmängu korraldas 360kraadi.

tembril ning koosnes koolitusest ja seiklusmängust,
mida korraldas 360kraadi.
Osales 11 inimest vanuses 35-60, kes arendasid
teadmisi internetimaastikul. Koolitusel osalejad said
teada, mida kõike nutitelefonides, arvutites, tahvlites
teha saab. Õppisid ka kõige
tavalisemaid nippe, kuidas
telefoniga screenshot'i teha,
kuidas kalendrisse tähtpäevi märkida ja nii edasi.
Osalejaid koolitas Nissi põhikooli arvuti- ja tehnoloogiaõpetaja Reelika Väli.
Teine projekt „Tervi-

sepäev noorelt noorele”
toimus 24. oktoobril Saue
noortekeskuses.
Projekti autor oli 21-aastane Sandra Metsa, juhendada aitas artikli autor.
Sandra projekti idee sai
alguse tema enda võimsast
ja inspireerivast teekonnast
kaalulangetuse ning terviseprobleemide maastikul,
mida ta väga ka teiste noortega jagada tahtis.
Tervisepäeval oli kaks
loengut, millest ühe viis
Sandra läbi ise ning teise
SaChe
Tantsutüdrukute
asutaja, treener ja eestve-

Tervisepäeva loengutes puudutati lähemalt ka vaimse tervise
probleeme, sotsiaalmeedia kuvandeid kaalulangetusest ja
erinevaid toitumishäireid, mis noorte seas aina aktuaalsemad on.

daja ning Eesti Cheeri liidu
liige Tiina-Riin Uulma.
Loengutes puudutati lähemalt ka vaimse tervise
probleeme, sotsiaalmeedia
kuvandeid kaalulangetusest
ja erinevaid toitumishäireid, mis noorte seas aina
aktuaalsemad on.
Päeva mahtusid veel
sportlik töötuba ja tervislik

lõuna. Kokku osales tervisepäeval 16 noort vanuses
12-20.
Novembri lõpus toimub
üle-eestiline
noorsootöö
nädal, millest võtab osa ka
meie noortekeskus. Nädala
jooksul toimuvad erinevad
üritused, nii et hoidke meie
sotsiaalmeediakanalitel silma peal!

Karjääriõpe lasteaia moodi
Pika tööaja jooksul oleme tutvustanud
Turba kooli lasteaiaosa lastele
lähipiirkonna ettevõtteid, kus töötavad
või töötasid meie rühma laste
vanemad. Lasteaia õppekava näeb ette
ametite tutvustamist ja seda on kõige
õigem teha kohapeal.
TIINA UMBSAAR
Buratino rühma õpetaja

A

lati on olnud tore
tõdeda, et me oleme olnud oodatud.
Rääkimata arendavast kogemusest ka iseenda jaoks,
sest tuleb tunnistada, et poleks endalgi asja uudistama
firmasse, kui sa pole klient
ega tellija. Oleme tänulikud
selle võimaluse eest, et meile pole ära öeldud ja on tihti
meeldivalt üllatatud külalislahkusega.
Kui ikka autoparandustöökojas ootas lapsi valge
lina all morss ja kõrsikud,
olime meeldivalt üllatunud. Või siis ootas vanaema
vanavanematepäeval söögikohas, kus ta töötas,

värskelt valminud pannkookide ja maasika toormoosiga. Usun, et sellised hetked
jäävad meelde, liidavad
lapsi omavahel ja tekitavad
uudishimu erinevate ametite vastu.
Kord külastasime emadepäeva eel Turba kauplust, kus Elvika ema töötas
kassapidajana ja kus lapsed
said oma kaupa „piiksutada”, ise enda raha eest ostu
sooritada.
Poe juhataja Õie tutvustas enda tööülesandeid:
kauba vastuvõtmine, kaupade väljapanemine, töögraafikud.
Hiljem oli matemaatikatund: kui palju raha oli ja
kui palju alles jäi.
Ühel isadepäeval käisi-

me külas Turba puukojas,
kus töötas meie rühma tüdruku vanaisa Andrei. Selle
ettevõtte tooted - puidust
autod - on meil lasteaiaski
kasutusel.
Turba üks tööandja on
filtrite tootja Industri Textil
JOB, mis aitab mitmekesistada pakutavate töökohtade
valikut. Ettevõttes leiavad
tööd filtrite koostajad ja
õmblejad. Filtritehases käisime vaatamas isa Ranno
tööd.
On jäänud veel paar ettevõtet, siis on kõigile läheduses asuvatele firmadele ring
peale tehtud.
Sel sügisel käisime isadepäeva eel Lehetus asuvas
Seve Ehituses. Puitmaju
tootev ettevõte on Turba
kandi kolmas töökohtade
looja - koostetehases töötab
25 inimest, nende seas meie
rühma Minny isa Rando.
Minny isa Rando tööks
on väljamineva kauba ja
majade pakendamine ning
korrektse ja nõuetekohase
laadimise teostamine. Oma
töös kasutab ta peamiselt
kahveltõstukit ja kraanat,
aga ka kopplaadurit . Samuti oskab ta vajadusel püs-

Buratino rühma lapsed Seve Ehitusel külas

tituse ajal kraanaga maja
kokku tõsta.
Tootmisjuht Peeter ütles
Minny isa kohta tunnustavalt: „Rando näol on tegemist pikaaegse Seve töötajaga, kes on väga hinnatud
masinate kasutamise oskuste poolest.”
Seve Ehituse vastutulelik
tootmisjuht Peeter tutvustas
meile ettevõtet ja näitas,
kuidas valmivad majade
detailid. Selgus, et Eestisse
neid hetkel ei valmistata.
Kogu toodang imporditakse

detailidena suurtes konteinerites teistesse riikidesse,
ka Gröönimaale ja Islandile,
kus maja tervikuks kokku
pannakse.
Pole ime, kui teele läheb
korraga 20 konteinerit. Turgu on leitud Eestis, Šveitsis,
Norras, Soomes ja Rootsis.
Majade elemendid valimivad siseruumides kontrollitud
niiskusrežiimil.
Kogu tootmismaterjal on ladustatud veekindlates ladudes. Ettevõte kasutab ainult
sertifitseeritud materjale ja

kontrollitud lahendusi.
Puitmaterjali lõikamine
toimub Wienmanni täisautomaatsel
järkamisliinil,
mis võimaldab käsitööst
oluliselt suuremat täpsust ja
tööviljakust.
Nüüdseks juba 25-aastases ettevõttes töötab 19
kõrgharidusega inseneri või
arhitekti.
Selgus, et majade nimed
(palju on naiste nimesid)
tekivad müügiprotsessis erinevalt, kindlat reeglit ei ole:
vahel aadressi järgi, vahel
kliendi nime või soovi järgi,
seega suhteliselt erinevalt.
Seve Ehituse AS annab
tööd ka vaegkuuljatele, kes
moodustavad ettevõtte töötajaskonnast märkimisväärse osa. Ettevõte toetab heategevusjooksudest saadava
tuluga lastekodude lapsi.
Me ei tea, millise ala
valivad meie rühma lapsed
tulevikus. Teame aga seda,
et kõik tööd on vajalikud ja
ootavad tegijaid. Veel toredam, kui enda ettevõtte edu
kõrval osatakse märgata ka
abivajajaid.
Kingiks kaasa antud majade kataloogi saime lasteaias edasi imetleda.

Ääsmäe külakeskuses käib elu
sõltumata segastest aegadest
Foto: Rando Viisma / Ääsmäe Külakogu

T

urvaliselt saavad toimuda erinevad klubiüritused ja trennid,
toimuvad kontserdid ja kinoseansid, võimalus on käia
juuksuris, kosmeetiku ja
massööri juures ning võtta
osa muusikakooli pilliharjutustest.
Sõltumata segastest aegadest, elab maja oma elu ja
see on tegelikult väga vahva,
sest just praegu on inimestel
vaja ka stressi maandada ja
sotsialiseeruda.
Ääsmäe Külaplatsi kohvik on avatud igal üritusel ja
pakub häid koduseid küpsetisi. Kohvikust on võimalik
tellida erinevatele sündmustele koduseid, maitsvaid ja
alati värskeid küpsetisi, suupistelaudu ning ka toitlustust suuremaks juubeliks või
firmaürituseks. Pakutavaga
saab tutvuda https://www.
facebook.com/Kylaplatsikohvik.
Külakeskuses on hoo sisse saanud erinevad põnevad
klubid, mis koondavad ühiste huvide ja hobidega inimesi ning millega on alati ühinema oodatud kõik, kellele
need huvi pakuvad.
RAAMATUKLUBI. Ei ole
me keegi ära unustanud seda
head ja vana raamatut. Meis
on endiselt säilinud huvi inimeste vastu, kes on suutnud
panna kaante vahele neid
põnevaid lugusid. Raamatuklubi eesmärk on tuuagi
kokku inimesed, keda huvitab kirjandus, kirjanikud
ja üldse põnevad inimesed.
Näiteks 10. detsembril tutvustab Allan Muuk enda
kirjutatud raamatut „Mina
reporter“.
LOOVUSKLUBI. On üks
enneolematult põnev klubi,
kus saab käelist tegevust ja
mõttetegevust ning mida
veab Loovusmaja perenaine Rave Puhm, keraamikakunstnik, loovterapeut, TLÜ
lektor (loovuse teemad).
Loovusklubi koguneb 26.
novembril kell 19. Jõulukuulide akrüülvalamise töötoa
hind on 20 eurot. Töötoas
osaleja saab koju kaasa 3
enda kujundatud jõulukuuli.
Vajalik on eelnev registreerimine.
VEINI JA JAZZIKLUBI.
Et mitte minna päris töiseks
ja tõsiseks on ju vahest päris hea võta klaasike veini
ja kuulata juurde head muusikat. Veiniklubi plaanib
tutvustada erinevate maade

jooke, rääkida joogikultuurist, jookide juurde sobivatest maitsetest ja paljust
muustki. Veini ja jazziklubi
koguneb iga kuu viimasel
reedel kell 19. Vajalik on
eelnev registreerimine
PILJARDIKLUBI. Tegutseb aastaid, projektiga on
väga korralik ja uhke piljardilaud soetatud. Üks klubi
eestvedajatest on külavanem
Ahto Oja.
DISCGOLFIKLUBI. Organiseerib võistlusi naaberküladega, hoiab korras
Ääsmäe 19 korviga rada ja
kutsub sõpru meile mängima. Klubi eestvedaja on
meie oma küla tubli mees
Tiit Viet.
LAUA M Ä NGU K LU BI.
Tänapäevased lauamängud
ei ole enam need, mis kunagi olid meile kõigile tuntud „Tsirkus“, „Reis ümber
maakera“ jpt. Tänapäevased
lauamängud on ülipõnevad
strateegiamängud, mis haaravad sind kaasa põnevatele
seiklustele.
Lauamänguklubisse on
oodatud kõik mänguhimulised, kes soovivad õhtut
veeta meeldivas seltskonnas
koos põnevate tegelastega
erinevatest strateegiamängudest. Sügis ja talveõhtud
on justkui selleks loodud.
Klubi eestvedajateks on Annika Kruus ja Tanel Prik.
KLUBIDESSE REGISTREERIMINE https://aasmae.weebly.com/klubid.
html
Treeningud Ääsmäe
külakeskuses
Pea iga päev on keskuses
erinevad keha ja vaimu turgutavad treeningud, millest
osa on juba hoo sisse saanud
ja osa vajab veel tutvustamist.
AEROFIGHT. Suurepärane hoogsa muusika saatel
tehtav intensiivne poksilaadne trenn, mis kestab 50
minutit ning arendab kogu
keha vastupidavust ja koordinatsiooni. Tund on sobilik meestele ja naistele ning
ei eelda mingit varasemat
võitluskunstide tundmist.
Trennid toimuvad laupäeviti
kell 10. Treener Annemary
Kruus.
PILATES. Pilates on aeglases tempos tehtavate harjutuste programm keha
keskosa
tugevdamiseks,
mille jooksul haaratakse
kaasa kogu keha lihaskond.
Paraneb rüht, tasakaal,
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Ääsmäe külakeskus juba toimetab
ja tegutseb, kuigi avamispeo peab
praegust olukorda arvestades edasi
lükkama.
AVE KRUUS
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painduvus, koordinatsioon,
hingamistehnika, vaimne
keskendumine, keha üldine
heaolutunne. saab leevendust
seljaprobleemidele.
Treeningud toimuvad kolmapäeviti kell 18.30. Treener Kairi Sule.
ZUMBA. Lõbus, lihtne ja
efektiivne fitnesstreening,
mis sobib oma varieeruva
intensiivsuse tõttu kõikidele trennihuvilistele. Zumba
põhineb Ladina-Ameerika
rütmidel, teeb tuju heaks,
meeled erksaks ja treenib
keha suuremaid lihasgruppe. Trennid toimuvad esmaspäeviti kell 18.30. Treener Ave Kongo.
RINGTRENN / JÕUTRENN. Ringtreening sobib
kõigile, vaatamata eale ja
füüsilisele ettevalmistusele.
See on hea vaheldus suures
grupis rühmatreeningutele ja jõusaalile. Treeningud
toimuvad teisipäeviti 18.15
ja neljapäeviti 18.30. Treener
Lembi Laid.
ÄKKPUMP. Raskustega
jõutrenn muusika saatel.
Treeneri jaoks on oluline, et
inimene saaks trennis meeldiva elamuse ja hea füüsilise
koormuse, omandades eelkõige korrektse sooritusteh-

nika. Treening toimub teisipäeviti kell 19.30. Treener
Eneke Õun.
VÄIKELASTE
VÕIMLEMINE.
Beebide
ja
väikelaste võimlemine on
koosolemise aeg emadele
oma pisikestega. Lapse harjumuste, oskuste ja tulevase
elustiili kujundamisel on regulaarne võimlemine üheskoos lapsega väga tähtis.
Esimestel eluaastatel õpivad
lapsed suurima osa oma jämemotoorsetest oskustest,
mida nad kasutavad kogu
elu. Võimlemises kasutame
erinevaid tehnikaid alates
massaažist ja kergematest
liigutustest, lõpetades akrobaatika ja füsioteraapias kasutusel olevate harjutustega,
mis aitavad toetada beebi
loomulikku arengut. Treening toimub neljapäeviti kell
13 grupi täitumisel. Treener
Ave Lähker.
TEADLIKU HINGAMISE RING. Ringis on võimalus lasta vabaks pinged
ning avada sügav ja lähedane ühendus kehaga. Inimlikkus, oma immuunsussüsteemi tugevamine ja võime
toime tulla meid psüühiliselt
raputavate
sündmustega
on kvaliteedid, mis on täna
tähtsamad, kui ei kunagi

varem. Oled kutsutud osalema hingamispraktikale, kus
avaneb võimalus õppida erinevaid tehnikaid, mis sind
sellel teekonnal abistavad.
Hingamise seansi jooksul
kasutame lisaks vabastava
hingamise loovale mustrile,
muusikat ja aroome. Treening toimub iga kuu viimasel kolmapäeval kell 18.30
grupi täitumisel. Treener
Heiki Tomson.
SEENIORIDE VÕIMLEMINE. Võimlemistreener
Kai Ilp kutsub kõiki eakamaid inimesi (ja miks mitte ka nooremaid) alustama
ergutava
võimlemisega.
Võimlemistunni harjutuste
valikul on arvestatud esmajoones nende sobivust ja
vajalikkust just eakamatele
inimestele, teiseks ei piirdu
Kai Ilp üksnes harjutuste
ettenäitamisega, vaid iga
etteastet saadab sõnaline
tekst, selgitamaks, miks
just selline liikumisharjutus
on tähtis kaasa teha ja oma
sportlikku repertuaari talletada. Treening toimub grupi
täitumisel (min 10 inimest).
JUDO. Judoklubi Dokyo
oma väga energiliste ja lõbusate treeneritega, kes suudavad taltsutada ka kõige suuremaid mürakarusid, pakub

6-12 aastastele lasteaia- ja
koolilastele erakordset võimalust. Loe Judoklubist lähemalt https://dokyo.ee/.
Registreerida saab https://dokyo.ee/tule-judotrenni/, täites liikmeks astumise
ankeedi ja valides Ääsmäe
Asjalike rühma. Treeningud toimuvad teisipäeviti
ja neljapäeviti kell 16-17.30.
Treener sensei Jaanus Olev.
Võimalus on avada ka täiskasvanute grupp, kuid eeldab vähemalt 5 inimese registreerimist.
REGISTREERI TRENNI: https://aasmae.weebly.
com/trennid.html
Ilu-ja terviseteenused Ääsmäe külakeskuses
Ääsmäe külakeskuses on
võimalik osa saada ka erinevatest ilu ja terviseteenustest: Vana-Eesti massaaž
ehk soonetasumine, jalatalla teraapiline Vana-Eesti
massaaž, klassikaline üldlõõgastav massaaž, ülakeha
ehk turjamassaaž, keha koorimine koos kerge aroomimassaažiga
Janika ilusalong pakub
kulmude korrigeerimist ja
värvimist, ripsmete värvimist ja juuksuriteenuseid.
ht t ps://a asmae.we ebly.
com/massaa381iluteenused.html.

Foto: Timo Hallist

Isad ja vanaisad võistlesid
staadionijooksul
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Isadepäevale
pühendatud
jooksuvõistlusele
Saue gümnaasiumi staadionil
oli 7. novembril
ilusat sügisilma
nautima tulnud
ligikaudu
poolsada suurt
ja väikest
spordihuvilist.
TIMO HALLIST
Saue spordikeskuse projektijuht

Isadepäeva staadionijooksul on lapsed traditsiooniliselt stardis koos isade ja vanaisadega.

L

nooremad kaks staadioniringi (540 m).
Kõik distantsi lõpetanud
isad ja vanaisad said kaela
medali graveeringuga „Tub-

apsed jooksid koos
isade ja vanaisadega:
üle 10-aastased neli
staadioniringi (1080 m) ja

li ja aktiivne isa 2020“.
Üritusel loositi välja auhindu, uue omaniku leidsid
mitmed spordivahendid.
Täname kõiki lapsi, isa-

sid ja vanaisasid, kes üheskoos sportima tulid, ning
emasid ja vanaemasid, kes
innukalt kaasa elasid!

Foto: PartnerAkro

PartnerAkro oli edukas hooaja ava- ja
Eesti meistrivõistlustel sportakrobaatikas
Kevadel ära jäänud võistlus
„KevadAkro 2020“ toimus oktoobris
pärast pikaajalist, lausa 10-kuulist
pausi.
MERIT ILLAK
treener, projektijuht

H

ooaja avavõistlusel
oli akrobaatikakooli
PartnerAkro koondisel väga häid sooritusi,
aga ka ebaõnnestumisi.
Võistlus oli heaks harjutuseks kolmandatele Eesti
Meistrivõistlustele
sportakrobaatikas, millelt PartnerAkro noored tõid Saue
valda kaks meistritiitlit.
Saue noorte parimad saa-

vutused KevadAkrol
Eva Roots, Neili Kass ja
Carolina Fjodorova: 1. koht,
8-13-aastaste laste klass
Herzi
Lootsar,
Anna-Grete Alt, Eliisabet Kadak: 2. koht, 9-16-aastaste
noorte klass
Eesti meistrid
Lisanne
Kopti,
Anete
Õunpuu, Kelli Norling:
8-13-aastaste laste klass
Kirke Kuusk, Freeta Dikker, Ele-Riin Elmanovitś:
9-16-aastate noorteklass

Herzi Lootsar, Anna-Grete Alt, Eliisabet Kadak.

Fred Mandre tuli lauatennises kolmandaks
Vabariiklik laste GP võistlussari
lauatennises jätkus kolmanda etapiga
8. novembril Haapsalus. Meie vallast
osalesid noored Sauelt ja Haibast.
KALJO PÕLDARU

MTÜ Eesti Taevanähtuste Uurimisagentuur
Korraldab Laagri Kultuurikeskuses 05. dets kl 16:00

VÄLISKOSMOSE JA TEHNOLOOGIATE
TEEMAÕHTU
Esinevad: Einar Laigna, Argo Vilberg
ja Mart Vihmand
Sissepääs: 15 € sisaldab tervituskohvi ja suupistet

T

oreda saavutusega sai
hakkama Saue Hobipinksi noormees Fred
Mandre (pildil paremal),
kes võitles välja kolmanda
koha vanuseklassis P-11.
See vanuseklass ongi
Saue valla poistele kõige
edukam. Kuues oli Art Milatškov (Haiba), seitsmes
Ralf Mandre (Saue) ja üheksas Joosep Põldaru (Haiba).
P-13 grupis meie võistlejatel 10 parema hulka asja

polnud.
P-15 vanuseklassis tegi
väga hea esituse Marten
Virt Haibast, kes saavutas
tugevas konkurentsis kaheksanda koha. Marteni
kaksikvend Maerold pidi
leppima 13. kohaga.
Saue Hobipinksi noored
Ivo Veergi juhendamisel
on vabariiklikel võistlustel
täitsa arvestatavad mängijad. Viiruse levikust hoolimata loodame, et noorte
hoog ei rauge ja huvitegevust päris lukku ei panda.

Me loodame, et ei juhtu,
kuid tahame olla valmis

SAUE VALLAVALITSUS

E

lutähtsad teenused,
mille toimepidevuse
või taastamise eest
hädaolukorras
koostöös
ettevõtetega
vastutavad
kohalikud omavalitsused,
on kohalike teede läbitavus, vesi, kanalisatsioon ja
küte.
Saue Vallavalitsus soovib, et igaüks eraldi ja
erasektori asutused ühiselt vallaga koos oleksid

valmis kõikvõimalikeks
hädaolukordadeks,
mis
võivad ette tulla meie valla
territooriumil.
Sestap pöördub vallavalitsus ettevõtete poole
eesmärgiga koondada ressursside infot juhuks, kui
on vaja tekkinud hädaolukorraga toime tulla.
Palume
ettevõtjatel,
kellel on valmisolek kriisisituatsioonis appi tulla,
teada anda e-posti aadressil info@sauevald.ee enda

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

Me hakkame juba unustama 2010. aasta lumetormi Monika.

valduses olevatest mehhanismidest (traktorid, kraanad, bussid, generaatorid
jne) või muust võimekusest (ööbimise või toitlustuse võimalus), mida valla
palvel hädaolukorra lahendamisel (näiteks lumetorm
või ulatuslik voolukatkestus) teenusena pakkuda.

Vald ei soovi ressurssi kasutada tasuta, vaid maksab
selle eest kokkuleppehinna ja endast teada andmine
ei too kaasa kohustusi.
Lisainfot jagab abivallavanem Riho Johanson:
e-post
riho.johanson@
sauevald.ee, telefon 508
2974.

iseseisvalt toime tulema. Lisaks trükisele
saab vajalikku informatsiooni mobiilirakendusest „Ole valmis!“ ning kodulehelt
olevalmis.ee.
Käitumisjuhiste avaldamine ei ole
märk sellest, et Päästeametil oleks infot
mingist võimalikust kriisist, mis võiks lähiajal puhkeda. Küll aga on viimased aastad
näidanud, et kriisid tabavad ka Eestit.

Tark inimene mõtleb läbi, kuidas tavapärasest erinevas olukorras toime tulla,
hoolitseb selle eest, et kodus oleksid
piisavad toidu-, joogi- ravimi- ja esmatarbekaupade varud ning mõtleb läbi ka
selle, kuidas aidata eakaid lähedasi. Teeb
koostööd koostööd naabritega.
PÄÄSTEAMET

Postiteenused tulevad
maal ka koju kätte
Eesti Post toob postiteenused koju.
Piirkondades, kus postiasutus asub
kaugemal kui 5km või kus kohalik
postiasutus on ajutiselt suletud, on
selline postiteenus kliendi jaoks tasuta.
OMNIVA

M

aksta tuleb vaid
tellitud teenuse
eest: postmargi
ost, kirja ja paki saatmine. Kehtivad täpselt samad
hinnad kui postiasutustes.
Teenus on eriti mugav
neile, kel ea, tervise või
transpordi puudumise tõttu
postiasutusse minek raskendatud.
Kirjakandja saab inimese juures müüa postmarke,
vormistada ajalehtede-ajakirjade tellimusi või panna
tema eest kirjad ja pakid
teele. Kirjakandja vahendusel saab tasuda ka oma
arveid või võtta vastu pakke ja kirju.
Teenuse saamiseks tuleb
täita Omniva kodulehel

omniva.ee/era/abiinfo/kirjakandja_tellimine ankeet
või helistada klienditeenindusse numbril 661 6616.
Tellimuse vormistamisel
tuleb märkida, mida soovitakse kirjakandja abil teha,
mis kuupäeval, kellaajal
ning mis aadressil. Seejärel võtab klienditeenindaja
ühendust ja lepib kokku
teenindamise aja.
Kirjakandja tuleb tellimust täitma üldjuhul juba
järgmisel tööpäeval, aga
mitte rohkem kui kolme
tööpäeva jooksul. Kirjakandja tuleb koju või tööle
tööpäeviti kell 8-16.
Suur valik postmarke
otse postkasti
Markide ostmiseks ei pea
kodust lahkumagi, neid

Hädaolukorra seadus paneb omavalitsustele tõsised ülesanded kriisideks valmistumisel, mis puudutavad eeskätt elutähtsate teenuste
toimepidevuse tagamist, elanike teavitamist, evakuatsiooniks valmistumist ja hädaolukorra lahendamise plaanide koostamist.
Elutähtsad teenused, mille toimepidevuse või taastamise eest hädaolukorras koostöös ettevõtetega vastutavad kohalikud omavalitsused, on kohalike teede läbitavus, vesi, kanalisatsioon ja küte.
Saue Vallavalitsus soovib, et igaüks eraldi ja ühiselt koos vallaga
oleks valmis kõikvõimalikeks hädaolukordadeks, mis võivad ette tulla
meie valla territooriumil, sest turvalisus on meie jaoks väga oluline.
Hädaolukorrast teavitamine
Vallavalitsuse üks ülesanne hädaolukorras on jagada elanikele infot,
mis on juhtunud ja kuidas käituda, sestap käivitas Saue Vallavalitsus
koostöös AS-iga Telia Eesti vallaelanike jaoks operatiivse ohuteavitamise süsteemi, mille kaudu edastada SMS-i teel olulist infot vaid hädaolukorras.
Ohuteavitusega on võimalik liituda kõigil, kes edastavad enda mobiiltelefoni numbri vallavalitsusele. Usaldust ei kuritarvitata. SMS-iga
saabub vaid ohuolukorraga seonduv hädavajalik info.
Numbri edastamine
Telefoninumbri saab sisestada aadressil
sauevald.ee/ohuteavitamise-susteem.
SAUE VALLAVALITSUS

Kriise ei tasu karta, kuid nendeks tuleb valmis olla
Novembri algusest alates paari kuu jooksul jõuavad kõikide Eesti elanike postkasti
juhised, kuidas võimalikes kriisiolukordades edukalt hakkama saada. Kriisi puhul
tuleb arvestada, et korraga on abivajajaid
palju, mistõttu jõuab abi hädasolijateni
tavapärasest kauem. Seepärast ongi
oluline, et iga leibkond oleks tavapärasest
erinevas olukorras võimeline mõnda aega
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Mis on hädaolukord?
Hädaolukord on sündmus, sündmuste ahel või elutähtsa teenuse katkestus:
• mis ohustab paljude inimeste elu või tervist, põhjustab suure
varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke
häireid teiste elutähtsate teenuste toimepidevuses;
• mille lahendamiseks on vajalik mitme asutuse või nende
kaasatud isikute kiire kooskõlastatud tegevus ja on vajalik rakendada tavapärasest erinevat juhtimiskorraldust ning kaasata
tavapärasest oluliselt rohkem isikuid ja vahendeid.

Kingi oma vanale
autole uus elu
Eesti Autolammutuste Liit, Kuusakoski AS ja BLRT
Refonda viivad autoromud 18. novembrist kuni 2. detsembrini üle Eesti tasuta ära.

saab osta e-poest pood.omniva.ee ja lasta tuua postkasti. Markide postkasti
tellimine maksab 0,90 eurot. Marke pakiautomaati
tellides on teenustasu 2,46
eurot.
E-poest on võimalik soetada ka ümbrikuid, postkaarte ja muud postikaupa.
Kirjakastid leiad nüüd
kaardilt
Selle aasta suvest on kõik
- ligi poolteist tuhat - kirjakasti ja nende tühjendusajad märgitud kaar-

dile omniva.ee/abi/kaart.
Kaardirakendus võimaldab
vaadata kas ainult pakiautomaatide,
kirjakastide,
postkontorite ja postipunktide või kõiki asukohti korraga.
15. oktoobrist muutusid
kõikide kirjakastide tühjendamisajad.
Linnades
tühjendatakse kirjakaste
esmaspäevast reedeni kell
9 ja mujal esmaspäeval,
kolmapäeval ja reedel kell
8. Erandiks on väikesaared, kus postikanne sõltub
praamiliiklusest.

Liiklusregistris on jätkuvalt väga suur arv mootorsõidukeid, mis on üle
kümne aasta vanad, kuid ei ole käinud aastaid tehnoülevaatusel ega
oma liikluskindlustust.
Aias, metsatukas, linnatänaval või parklanurgas kasutult seisvad ja
lagunevad autoromud ei riku ainult vaatepilti ega hõiva parkimiskohti,
vaid on ohtlikud ka keskkonnale. Autoromu, millelt ei ole eemaldatud ohtlikke osi, liigitatakse ohtlike jäätmete hulka. Maha kallatud või
põletatud mootoriõli, gaas õhukonditsioneerist ohustab keskkonda ja
inimese tervist.
Ka kasutuskõlbmatu vana aku on ohtlik tervisele ja loodusele ning
tuleb toimetada ümbertöötlemisele. Rääkimata sellest, millist kahju
põhjustab, kui romust pärinevast plastist põletades lahti tahta saada. Sestap anna romusõiduk lammutada vaid keskkonnaluba omavale töötlemiskojale, mis suunab masina taaskasutusse ja väljastab
lammutustõendi, mille alusel kasutuselt kõrvaldatud sõiduk registrist
kustutatakse.
Romusõidukitest on võimalik ringlusse võtta rehve, õlifiltreid,
akusid ja metalle. Romusõidukite plastosad ja vedelikud suunatakse
energiakasutusse. 2018. aastal oli kogutud romusõidukite ringlussevõtt 87% ja taaskasutamine 91,2%. Romukampaaniaga koguti 2018.
aastal kokku 250 ja 2019. aastal 430 sõidukit.
LISAINFO
BLRT Refonda telefon 1817
Eesti Autolammutuste Liidu telefon 5787 7233
Kuusakoski tasuta lühinumber 13 660
KESKKONNAMINISTEERIUM
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Keelekursused Saue gümnaasiumis
KEELED
• inglise keel (keskkooli lõpueksamiks/
CAE rahvusvaheliseks eksamiks
ettevalmistamine)
• inglise ärikeel
• hispaania keel algajatele
• itaalia keel algajatele
• soome keel (erinevad tasemed)
• saksa keel (erinevad tasemed)
• vene keel (erinevad tasemed, k.a
tööalane keel)
ÕPILASTE ARV
• grupp avatakse minimaalselt 6 õpilasega

KOOLITUSE TOIMUMISE AEG
• 1 x nädalas 2 akadeemilist tundi korraga,
täpsemad ajad kokkuleppel;
• 16 nädalat (32 akadaailist tundi), jaanuar
2021 – mai 2021
KOOLITUSE HIND
• 258 eurot inimene (sisaldab
käibemaksu)
MAKSETINGIMUSED
• 100% enne kursuse algust

INFO JA REGISTREERIMINE
Saue Kultuuri- ja Huvikeskus
E-post: saue@sauekultuur.ee Tel +372 523 4339

Koolitust pakub Adelante Koolitus OÜ

Saue linnas
hakkab kino
saama

Pärast arvukaid sooviavaldusi ja
ootust on lõpuks Saue linnas vaatajate
ette jõudmas esimene kinoseanss!
Juba 5. detsembril kell 17 näidatakse
Saue noortekeskuse suures saalis
kodumaist Eesti

spioonipõnevikku O2

Piletid on saadaval Piletimaailmas
ning pool tundi enne algust kohapeal.
Tule tervena ning palun kanna maski!
Ootame kinno!

LOOVUSRING LASTELE
JÕGISOO SELTSIMAJAS
Kas sulle meeldib maalida, joonistada või
hoopiski meisterdada?
Erahuvikool Mängutegu ootab lapsi
vanuses 4-8aastat loovusringi. Korra
nädalas loome koos midagi toredat ja
kaunist, vaatleme ja uurime looduse võlu,
õpime märkama ümbritsevat.
Saaksime kokku üks kord nädalas
LAUPÄEVITI KELL 11.00-12.30
Meie esimene kohtumine toimuks
9.jaanuar kell 11.00

Vajalik eelregistreerimine: mangutegu.ee
email: mangutegu@gmail.com
Tel: 55566431

Alates 14. jaanuarist 2021
neljapäeviti kell 18.30-20.00 Saue Gümnaasiumis

LASTE JÕULUPIDU
20.detsembril 2020 kell 11:00
Jõgisoo seltsimajas
Külla tuleb jõuluvana ja lasteteater Sõber etendusega

„Rüütel Robert ja viimane Ükssarvik“

Palume eelnevalt registreerida 14. detsembriks 2020
info@jogisooseltsimaja.ee
Osalustasu 6 EUR. Osalejate arv on piiratud.
MTÜ Saue-Jõgisoo Haridusselts a/a EE322200001120083061
(selgitusse panna laste nimed)
Vanematele on üritus TASUTA.
Lisainfo: www.jogisooseltsimaja.ee Liisi 51909011
Ürituse ära jäämisel tagastame raha.

Kalligraafia kursus täiskasvanutele
KURSUSE EESMÄRK
• tutvumine Euroopa klassikalise kalligraafia e. ilukirjaga
• arendada kursuslaste ilukirja alaseid teadmisi ja oskusi
• õpetada erinevaid töövõtteid, kirjutades tušši ning kirjasulepeas asetseva sulega
• julgustada vaba eneseväljendust, fantaasiat ja loomingulist ellusuhtumist
• teha praktilist tööd, mille tulemusena valmib õnnitluskaart, järjehoidja, inspireeriv
seinakaunistus
Õppetöö toimub ühe kalendrikuu pikkuste moodulitena nii, et ühe kuu jooksul
õpib kursuslane selgeks ühe kirjastiili ja kujundaks vastavalt oma soovile
õnnitluskaarti, järjehoidja, inspireeriva seinakaunistus või midagi, mida ise soovib.
Juhendaja poolt on alustuseks ilukirjakomplekt, mis koosneb paberist, sulest,
sulepeahoidjast ja tušist.
Juhendaja Eve-Ly Villberg
Info ja registreerimine saue@sauekultuur.ee, tel 5234 339

AS M.V.Wool
pakub tööd
KOMPLEKTEERIJALE
(meesterahvale).
Lisainfo telefonil
5123540
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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.
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel:
56393588. www.väikeekskavaator.ee
Korstnapühkimisteenus. Tel. 53330556. Korstnahooldus.ee
Hoonete renoveerimine, juurdeehitused, pööningute välja ehitamine, muinsuskaitse tööd, fassaadide, katuste, vundamentide soojustamine ja renoveerimine. T. 53072076, info@viimistlusehitus.ee
Fassaaditööd. Katusekattetööd. vundamenditööd
ja üldehitustööd. T. 53072076, info@viimistlusehitus.ee
Korstnapühkija ja pottsepa teenused; ohtlike puude/okste langetamine; viljapuude lõikamine; trimmerdamine; heki lõikus ja pügamine. Tel. +372 5348
7318, e-post igor@inkteenused.ee
Anda rendile bensiinimootoriga halumasin. Masin
asub Harjumaal Kose vallas. Tel: 55948418
Töökeskkonnaspetsialist (FIE) nõustab töötajaid
ja tööandjaid töötervishoiu ja tööohutuse alaselt ja osutab töökeskkonnaalast täisteenust.
T.5101084, ain.ohutustehnika@gmail.com.
Majade, korterite remont ja ehitustööd. Kõik
tööd, mis vaja, et teie korter või maja oleks korras ja kaasaegne. Hinnapakkumine nii tööle, kui
ka materjalile. Töödele ja materjalile garantii. Tel:
56900480, jare.ehitus@gmail.com.
Korterite ja eramute remont, renorveerimine ja
ehitus. Kontakt: 56623584, evehitus@gmail.com
Korterite ja majade renoveerimine, üldehitus. Pisemad remonditööd. 56965277
Sõiduautode kere ja keevitustööd Jõgisoo külas.
romuravi@gmail.com tel:52 62 258
Matemaatika järeleaitamise tunnid neile, kellel raskused matemaatikas. Helistage telefonil 56953773.
MÜÜK/OST
Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis, tehnika). Tel 55678016
Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinnaga 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 sularahas. Vormistan ja arvelt maha
võtan ise. Vaata lisaks www.seisevauto.ee
Kuiv okaspuu al 55 €/rm, kask al 62 €/rm, haab al
50 €/rm, metsakuiv al 45 €/rm; toores kask al 52 €/
rm, okaspuu al 44 €/rm. Pikkus 30, 40, 50 cm. Tel
516 4278
Üks eluraamat on sulgunud.....
Lahkus meie kallis ema, vanaema ja
vanavanaema

EEVI OJA

09.12.1937 - 06.11.2020 †
Omaksed

KULTUURIKALENDER NOVEMBRIS
Aednikule ökokompostmuld, sõelutud põllumuld, kõdusõnnik (hobuse ja lehma), liiv, kruus,
freesasfalt, graniitkillustik, killustik. Kallur väikeveod Tel: 501 5992
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja
pelletit. Müüme ka väikseid koguseid. Info 55597572
Ostan kokku autosid. Sobivad igas seisukorras. Autode arvelt kustutamine. Järgi tulemine puksiiriga.
Telefon 53451955, e-mail autosober@gmail.com.
Kuulutus ei aegu.
Auto Ost. Ostan kasutusena jäänud seisva sõiduki
(sõiduauto, maastur, kaubik). Ei pea olema sõidukorras. Võib olla arvelt maas. Kiire tehing ja vormistamine. Tel 53654085, skampus@online.ee
Keila Lemmikloomapood müüb kvaliteetset kodulindude täissööta (tibudele, noorkanadele, munevatele kanadele, broileritele, kalkunitele). Poes
saadaval kõik linnupidamiseks vajalik inventar:
sööturid, jooturid, inkubaatorid jms. Täiendav info:
628 8888. Asume: Haapsalu mnt 21, Keila. Avatud:
E-R 10:00-18:00, L 10:00-14:00
Erinevas vanuses kanade müük Sauel. Info 50 74710.
Samas võimalik tellida vuti- ja kanamune. Sauele
toimetan kohale teisipäeviti, teistel päevadel saab
kätte Keilas.
Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega lepp,
sanglepp, kask, metsakuiv okaspuu, kuiv lepp. Hinnad soodsad. Küsi hinda? Tel. 5099598, pakhalupuu@gmail.com, www.pakhalupuu.ee
Müük. Kuivad küttepuud, 30 cm, 40 L võrkkott: lepp
2,70 €, kask 3,20 €. Kohale veoga. 5270884
KÜTTEPUUD. Müüa küttepuud pikkusega 30-60 cm.
Toores segalehtpuu alates 43 €/rm. Toores sanglepp alates 46 €/rm. Kuiv segalehtpuu alates 57 €/
rm. 30cm kuiv lehtpuu 40L võrgus 3,10 ja halujäägid
(5-25cm) võrgus 1,90. Tel. 5042707
KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Ostan kinnistut eramaja või paarismaja ehituseks,
pakkuda võib nii Saue kui Saku vallas. Portaalide
kuulutustega kursis. 56212231
Ostame talumaja koos metsa või põllumaaga. Hooned võivad vajada põhjalikku remonti. Telefon 5666
9006

AEG

ÜRITUS

nov-dets Irja Kändleri juubelinäitus

TOIMUMISKOHT JA AEG

KONTAKTID

Laagri kultuurikeskuse
pikas saalis

FB: Laagri kultuurikeskus tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

nov-dets

Droonifotode näitus " Saue vald
aastal 2020"

Saue vallavalitsuse fuajees

FB: Laagri kultuurikeskus tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

nov-dets

Eneken Maripuu näitus "Aasta
rott 2020"

Laagri kultuurikeskuse II
korrusel

FB: Laagri kultuurikeskus tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

25.11.

Reelika Eerik "Söömise ja nõude
ajalugu"

kell 18 Jõgisoo seltsimajas

liisi@jogisooseltsimaja
www.jogisooseltsimaja.ee

27.11.

Kino "O2"

kell 11 ja 19 Laagri
kultuurikeskuses

FB: Laagri kultuurikeskus tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

28.11.

Saue valla MV koroonas

kell 10 Haiba rahvamajas

tel 521 4206, kpoldaru@gmail.com

29.11.

Advendiküünla süütamine Saue
linna jõulupuul

kell 16 Keskuse pargis

tel 523 4339,
sirje.luberg@sauekultuur.ee

29.11.

Novembrikuu jazzi ja veini õhtu

kell 18.30 Ääsmäe
külakeskuses

FB:Ääsmäe www.aasmae.weebly.com

29.11.

Laagri Kristliku Koguduse 1.
advendi lootuse hommik. Külas
Viljar Liht

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

www.laagrikogudus.ee

01.12.

Sofia Rubina kvartett

kell 18.30 Saue
kontserdisaalis

www.sauemuusikakool.ee

06.12.

Laagri Kristliku Koguduse 2.
advendi jumalateenistus

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

www.laagrikogudus.ee

07.12.

Haiba mälumängusarja II voor

kell 19 Haiba rahvamajas

tel 505 2463, kuldar.paju@sauevald.ee

10.12.

Raamatuklubi. Allan Muuk "Mina,
reporter"

kell 19 Ääsmäe
külaplatsikohvikus

FB:Ääsmäe www.aasmae.weebly.com

12.12.

Jõululaat

kell 11 Keskuse pargis

tel 523 4339,
sirje.luberg@sauekultuur.ee

T
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JÕGISOO SELTSIMAJA

VÄÄRIKATE
JÕULUPIDU
Esineb
Tamme
Heidy

18.DETSEMBER 2020 KELL 13
MAJA AVATUD 12-16

Eelregistreerimine kuni 14.detsember

Vaata lisaks https://aasmae.weebly.com/

Korraldab Ääsmäe Külakogu

OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5, Saue, otsib laotöötajat,
kelle tööülesanneteks on kauba komplekteerimine.
Avaldus koos CV-ga saata: kuulutus@zoovet.ee

Kui oled julge ja hea suhtleja siis see pakkumine on
sulle! Fontakt OÜ otsib Saue kontorisse telefonimüügi
assistente. Kasuks tuleb vene keele oskus. Palun saata CV andre.arus@fontakt.com.

JUMALATEENISTUSED
SAUE KIRIKUS
29. november kell 13 esimene advent
Teenistust juhatab Vahur Utno. Muusikaga teenib
ansambel Eluallikas ja sõbrad.
6. detsembril kell 13 teine advent
Jumalateenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld.
8. detsember 20 kell 19
Akordionimuusika õhtu Saue kirikus, esinevad
Saue muusikakooli akordioniõpilased
13. detsembril kell 13 kolmas advent
Jumalateenistust juhatab ja jutlustab Vahur Utno.

06.12.2020
10:00-18:00
Jõulukaubad
Töötoad
Meelelahutus
Avatud kohvik

telefonil: +372 501 2033 Ülle

TÖÖ
PROTTEN F.S.C. OÜ võtab tööle oktoobris avatud
uude tehasesse ÕMBLEJAID ja OVERLOK (äärestus
masin) tegijaid. Naiste kergrõivad. Töökoht asub
KEILAS. CV saata: protten@protten.ee

Novembris avab uksed Harkus (Allika tööstuspargis
Angerja tee 38) uus Allika Bufee, seoses sellega ootame oma meeskonda rõõmsat nõudepesu prouat. Info
aare@holeinone.ee või tel. 50 27 899

Jõuluorg Ääsmäe
Külakeskuses

TREENINGUD

November Ääsmäe Külakeskuses
22.11. Sõõrikuhommik kohvikus koos
kinoga „Ruuduline Ninja“
25.11. kino Tõlkijad
26.11. Loovusklubi-Jõulukuulid
27.11. Jazzi ja veiniklubi
29.11. Advendikohvik

ÄÄSMÄE KÜLAKESKUSES
• ESMASPÄEVAL KELL 18:30 ZUMBA
• TEISIPÄEVAL kell 16:00 JUDO
• TEISIPÄEVAL kell 18:15 RINGTRENN
• TEISIPÄEVAL KELL 19:30 ÄKKPUMP VÕI STRETŠING
• KOLMAPÄEVAL KELL 18:30 PILATES
• NELJAPÄEVAL kell 16:00 JUDO

Vaata lisaks hLps://aasmae.weebly.com/
Korraldab Ääsmäe Külakogu (55 660 875)

OÜ SINITIIVIK GRUPP

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

• NELJAPÄEVAL KELL 18:30 RINGTRENN
• LAUPÄEVAL KELL 10:00 AEROFIGHT

RAAMATUPIDAMISTEENUS
väike –ja keskmistele firmadele.
Balance11 OÜ
Tel. 50 76 577
E-mail: balance11.ee@gmail.com
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TOLMUIMEJAD

ELEKTRIPIRNID

KÕRVAKLAPID

NAISTE JOPED
JA MANTLID

-20%
Haapasalu mnt 57b, Keila

-20%

-20%

www.keilaty.ee

avatud 9-22

AS SAMI ambitsioonikasse
meeskonda on oodatud

· CNC TREI- JA
FREESI-KESKUSE (HAAS)
OPERAATOR

Rohkem infot:
personal@sami.ee või 51976863

Aadress:
Tule 20, Saue linn 76505, Saue vald

WWW.SAMI.EE

Aastast 2002

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

51 36 999

RUF PUITBRIKETT

PELLET

ALATES

130€
/ALUS

ÜMAR PUITBRIKETT
ALATES

140€
/ALUS

ALATES

190€
/ALUS

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

LAAGRI KÜTTELADU

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

Pakume kõiki matuseteenuseid
Haua-, urni- ja
tuHastamismatused

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

matuse vormistamise
võimalus internetis
korraldame matuseid üle eesti

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

Pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub*

AS Alliku OS
Piimatootmisega
tegelev
põllumajandusfirma
Alliku külas pakub tööd

FARMITÖÖLISELE
ROHKEM INFOT:
allikuos@gmail.com või
56633942
AADRESS:
Kurvi tee 410, Alliku küla,
Saue vald, Harjumaa

Barem OÜ on Sauel asuv väiketootmisettevõte, mis valmistab matusetarbeid ja
turustab neid peamiselt Soome turul.
Töömahu kasvuga soovime leida uut
usinat kolleegi, liitumaks meie tööka,
sõbraliku ja toreda seltskonnaga.
TÖÖD LEIAB TOOTMISSPETSIALIST,
kelle tööks on matusetarvete valmistamine. Töö on õpitav ja eelnevat
kogemust ei nõua, kuid kasuks tuleb
eelnev kokkupuude õmbluse, juurdelõikuse või polsterdustöödega.
 Eeldame, et sa oled füüsiliselt vastupidav (töö on püstijalu), kohusetundlik
ja korrektne.
 Pakume toredat kollektiivi, stabiilset ja
kindlat töökohta, paindlikku tööaega.
Kui leiad, et töö on sulle, tutvusta end,
 saates meile CV info@barem.ee
 või Barem OÜ, Tule 29/1, 76505 Saue.
Martin Vähejaus
529 3399

Tallinna
KremaToorium

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

OSTAME PÕLLUJA METSAMAAD

-20%

ööPäevaringne transPort
kaks kabelit
www.krematoorium.ee
telefon 623 8808 (24h)
Pärnamäe tee 36
Tallinn

Lemmikloomapood

Asume Laagri Rimi kaubanduskeskuses
Pärnu mnt. 556a
Müügil lemmikloomatoidud ja -tarbed
ning söödalisandid.

