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Erinevalt tervest ülejäänud
aastast viirus advendialgust
ära ei varastanud
Grinchi pikki näppe oli küll korraks Saue linnas näha, sest jõulupuu planeeritud
hetkel tuledes särama ei löönud. Tunnike hiljem oli roheline rõõm juba
tulukestega kaetud, imposantsed hõbedased jõulukuulid veiklemas. Puud said
pidusesse ehtesse ka mujal vallas.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

K

Kena minikontserdi andsid kohalikud laululapsed Elviira Alamaa juhatusel. Sümboolne küngas
vallamaja juures sai esimese katsetuse esinemislavana, töötas täitsa hästi
Foto: Marleen Vitsut

oroonaviirus on läbi
aasta tervet universumit
väsitanud,
ablas ja küllastamatu nagu
ahjualune. Neid ärajäänud
üritusi, edasilükatud sündmusi on ikka kümneid ja
kümneid, sestap on ekstra tänuväärt, et Sauel sai
advendiaja algus traditsiooniliselt üheskoos käima lükatud. Maskid ees ja ilma
liigse läheduseta, aga siiski.
Lastekoorid laulsid harduse hinge, küünlatuled hubisesid lootustandvalt, kõnedes räägiti armastusest ja
hoidmisest. Oli õrn, armas,
õrn…
Ilusat jätkuvat advendiaega!

SAUE LINN

Päris kuuse lõhnal on siinses kultuuriruumis jõulude juures märgiline roll. Ilma ei lähe mitte.
Saue linna pühadepuule sai roheliste sõrmedega paharet vist korraks küüned taha, sest
pühadetulukesed keeldusid süttimast õigel ajal, aga nõks hiljem lummasid linnarahvast ja
kutsusid pildistama. Jõulupuu sära jätkus mujalegi – Riisiperre ja Vatslasse näiteks

Foto: Kaarle Palo

VATSLA

Foto: Facebook

RIISIPERE

Foto: Eneken Maripuu

→ Uue aja normid. Maskid
ei takista üritust nautimast.
Rõõmustavalt paljud
valisid ka väliürituse puhul
maskikandmise

Keskuse pargi poolele on
lipumasti kallistama paigaldatud
pisikesed kuusepojad. Neile
võivad linnaelanikud soovi
korral oma käega ornamente või
paberlumehelbeid riputada terve
advendiaja. Või siis riputada sinna
hoopis kaardike heade soovidega?
Tundmatule linnanaabrile, üleaia
sõbrale, koolikaaslasele või
salaarmastusele... Kui neid ikka
koguneb, saab teha kollaaži
vallalehte või hoida niisama hinges

Jõuluinstallatsioon
Keskuse pargis
PEAL(T)KIRI

Audiovisuaalne konstruktsioon
Elo Liiv, Alyona Movko
Audiolahendus: Taavi Suisalu
Maailm on kirju. Maailm on kirjatud. Kaunilt kootud käpikud ja sokid, mustritega kaunistatud tekid, vaibad, riided, arhailiste kujunditega esemed ja mööbel. Neid samu mustreid kajastavad linnulennul meie metsad, põllud, külad, linnaruum, haljastus, tantsuringid,
elurattad, saaniteed. Visualiseeritud südame elektrokardiogramm,
lõpmatu DNA-kood, tõmbe- ja tõukejõud, resoneerivad helilained
ja peegelduvad valgusvõnked on nagu esivanemate aegadest pärit
kiri meile tänapäeva. Kogu lainelise maailma resoneeriv kood, mille sümboolikat me lõpuni sõnadesse ja tähendustesse formuleerida ei suuda, kuid millest inspireeritult üha uusi ja uusi elukirjatud
kompositsioone moodustame, kirjutame, elame ja mille alguse ja
lõpu ajarelee nuppe otsime.
Kujutledes vöökirjade kahemõõtmelised jooned kolmemõõtmelisteks kujunditeks, avastame ajaloost tänapäeva jõudnud maailma abstraktsed konstruktsioonid – lae alla riputatud õlgedest ja
roost tehtud jõulukroonid.
Vanema rahvakalendri järgi algavad jõulud pööripäevaga 21.
detsembril ning lõppevad mõni päev peale uut aastat. Uusaasta
esimesel päeval (25.12) on looduses juba valgust enam kui eelmistel päevadel. Ametlik uusaasta on nihkunud 1. jaanuarile kalendrireformide järel.
Jõuludel on Päike oma pesas, valgust meie maailma jõuab vähe
ja on selline piiripealne aeg – vana luuakse uueks. Jõuluajal tehtust
ja tegemata jäetust sõltub uue aasta õnn. Vanas kombestikus toodi
õled tuppa ja tehti ohutisteks jõulukroone, jõulupuud hakati moeasjana mõisa, kiriku ja linna eeskujul tuppa tooma alles 19. sajandi
keskel.
Teie ees seisev 7,2 meetri kõrgune kuuseprussist ja opaalklaasist ehitatud audiovisuaalne installatsioon, millele on projitseeritud erinevaid ajastuid ja kujundeid ühendavad visuaalid, keskendub just sellele vanemale jõulupärimusele. Teose heli vibreerib
läbi konstruktsiooni ja viib talvise veetsükli, kaamose ja uueksloomise radadele. Vesi ja selle erinevad avaldumisvormid muudavad
ruumi uueks, senised rajad haihtuvad, liikuda saab pindadel, mis
muul ajal läbimatud.
Helide täielikuks kuulamiseks tuleb panna kõrv vastu puitkonstruktsiooni.
Aitäh, Eesti Rahva Muuseum, OÜ Eventcenter ja OÜ Funtime!
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Tulevikus võib
saada Sauelt
rongiga otse
Rail Baltica
Ülemiste
ühisterminali
Kuna Saue vallale on oluline tagada
oma inimestele mugavad liikumisvõimalused, otsustas Saue vallavolikogu
toetada riigi eriplaneeringu ja raudtee
eelprojekti koostamist kokku kuni 100
000 euroga perioodil 2022–2028.
Tallinna ringraudteed on kavandatud juba aastakümneid. Algselt oli ringraudtee peamine eesmärk
viia kaubaveod Tallinna kesklinnast mööda otse
Paldiski sadamasse. Praeguseks on naftaajastu
lõpusirgel ning raudtee peamine eesmärk on võimaldada Tallinnast lääne poole jäävate piirkondade elanikel pääseda mugavalt ja keskkonnasõbralikult Rail Baltica Ülemiste ühisterminali, kust saab
ümber istuda kiirrongile, lennukile või bussile. Samuti ühendab ringraudtee Tallinna läänepoolseid
piirkondi Rae, Saku ja Kiiliga.
Harju maakonnaplaneeringus on ringraudtee
trassikoridor olnud märgitud juba 1999. aastast,
ning Saue valla üldplaneeringus 2005. aastast.
Vahepealsel ajal on täpsustunud õigusruum ning
selleks, et saaks astuda sammu lähemale raudtee
rajamisele, on vajalik riigi eriplaneeringu koostamine koos raudtee eelprojektiga.
Praeguses maakonnaplaneeringus ja omavalitsuste üldplaneeringutes on kavandatava raudtee
trassikoridor liiga lai, samas on aga piirkonnas
suur arendussurve. Riigi eriplaneeringu ja koos
sellega valmiva eelprojekti abil on võimalik selgeks teha, millise ala hõlmab Tallinna ringraudtee
trassikoridor ning milline ala on vaba muuks arengutegevuseks. Seega saab määrata kinnistud, mida
raudtee ehitus puudutab ning vajadusel alustada
nende võõrandamisega. Teised praeguses koridoris olevad kinnistud oleksid arendamiseks vabad.
Koos eriplaneeringuga kavandatakse müraleevendusmeetmeid ka olemasolevale raudteetrassile
(sh Saue linna piirkonnas).
Riigi eriplaneeringu ja eelprojekti koostamise
maksumus on hinnanguliselt pea 3,37 mln eurot
ning planeering koos raudtee eelprojektiga peaks
valmima aastaks 2028. Suurema osa kulust kannavad Eesti riik ja Tallinna linn. Saue vallavolikogu
otsustas toetada riigi eriplaneeringu ja raudtee
eelprojekti koostamist kokku kuni 100 000 euroga.
INDREK EENSAAR
arendusosakonna nõunik

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 Kütise 8, Saue
linn 76505, Saue vald, Harjumaa / 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

Kui on palju nõukaaegseid
maju, on ka miljonite eest
renoveerimist
2021. aastal läheb
kinnisvara mõttes
suurem aur
eelmise sajandi
sünninumbriga
haridusmajade
remontimise peale.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

Riisipere lasteaed
Riisiperre on kerkimas mitme
funktsiooniga teenustekeskus,
kuhu teadupärast saab oma
majatiiva ka Riisipere lasteaed.
Maja peaks valmima uue aasta
esimeses kvartalis. Kas kohe
lasteaia rahvas ümber kolib,
pole küll veel päeva täpsusega
selge, aga fakt on see, et senine
hoone jääb tühjaks. „Ega meil
selle kinnistu osas väga head
plaani pole,“ nendib vallavanem
Andres Laisk.
Maja on amortiseerunud,
ekspertide hinnangul ka vajub,
nii et selle kordategemine pole
mõistlik ei ehituslikult ega rahaliselt. Kui just mõni ettevõtja ei taha seal ilma suuremate
investeeringuteta tootmist püsti panna, siis vast hoone veel
mõnda aega teeniks.
Et aga sellist kosilast väga
võtta pole, on vallavalitsusel
plaan maja maha lammutada ja
kinnistu ühte serva rajada munitsipaalmaja, sellise nagu need
on juba valminud Laagris ja
Turbas. 20 korteriga, suunatud
kohalikule töötajaskonnale. Finantseerimiseks on plaan taotleda CO2 meetmest toetusraha.
„Meedet pole veel vastu võetud
ega tingimusi välja kuulutatud,
aga eelnõuna on see aruteludest
läbi käinud ja hakkab olema
suunatud vanade hoonete lammutamisele ja nende asemele
uute ehitamisele,“ selgitab abivallavanem Kalle Pungas. Muidugi ei ole sealt finantseerimise
saamine kindel, aga plaan taotlus esitada on.
Kavandatav munitsipaalmaja
jääb lasteaia krundi ühte serva
ega kata kaugeltki tervet kinnistu mahtu. „Ülejäänu osas ei ole
väga selget plaani, tõenäoliselt
vaagime vaheetapina avaliku
ideekorje korraldamist,“ mõtiskleb mees. Tema sõnul võiks
ka kogukond sisendit anda,
mida kohapeale vaja on.
„Esmalt peame loomulikult
silmas mõistlikult realiseeritavat ja põhjendatud avalikku
huvi. Mõttes on ka koostöö erasektoriga, aga asukoht seda ülemäära ei soosi, aga usku peab
olema,“ täiendab vallavanem.
Turba lasteaed
Turba lasteaias algavad 2021.
aastal
rekonstrueerimistööd,
maja soojustatakse ja paigaldatakse kaasaegne sundventilatsioon, vahetatakse aknad,
tehakse ka lihtsamaid sisetöid.

Saue gümnaasium

Peale remonti kolitakse Turba
lasteaeda ka praegu Riisipere
lasteaias olev köök. Finantseering tuleb osaliselt kohalike
omavalitsuste energiatõhususe meetmest, kuhu vald esitas
taotluse ja see kiideti heaks.
Tööd algavad eeldatavasti
2021. aasta sügisel. „Maja on
kuue rühmaruumiga, aga praegu on lasteaias vaid 3 rühma.
Seega saab remondi sättida
kahes etapis nii, et lasteaed on
ühes otsas, teises toimub remont
ja pärast vastupidi, manööverpinda jätkub,“ usub Pungas, et
renoveerimistööd lasteaia elu
segama ei hakka.
Ääsmäe kooli vana osa renoveerimine
Mõned aastad tagasi sai Ääsmäe kool juurdeehituse, nüüd
aga hakatakse renoveerima
vana osa. Ümber- ja ilusakstegemisele lähevad õppekorpus
ja aula, võimla ja raamatukogu
poolne tiib jääb sellest etapist
välja. „Projekt on päris põhjalik, garderoobid on kavas viia
0-korrusele, see eeldab keldrikorruse väljaehitamist, kandvate seinte muutmist, sisuliselt
võetaks maja karbini lahti,“ selgitab Laisk.
Kavakohaselt võiks ehitus
alata juba 2021. aasta märtsis,
sest ehitus- ja projekteerimishange on juba läbiviidud, leping
kirjutatakse alla veel selle aastanumbri sees. Sarnaselt Turba
lasteaiaga tuleb ka Ääsmäel
hakkama saada paralleelselt
õppetöö ja remonditegevusega.
„Ega see lihtne ei ole, aga on
siiski tehtav,“ usub abivallavanem Pungas.
Investeeringud tulevad osaliselt n-ö koroonatoetusest. Nimelt andis riik omavalitsustele
sel aastal lisatoetust investeeringuteks ja Saue vald sai sealt
1,1 miljonit eurot.
Saue gümnaasiumi
juurdeehitus
Hoone raamatukogupoolsesse
tiiba on kavas ehitada 12 täismõõdus klassiga uus osa. Raamatukogu peab välja kolima,
kuhu, on hetkel veel lahtine.
Läbi on käinud mitmeid mõtteid, nii koolihoonesiseselt kui
rendipindadele mõeldes. Inves-

Ääsmäe kool

2021. aastal algavad renoveerimistööd
Riisipere lasteaia lammutamine ja munitsipaalmaja ehitamine
• Ideaalplaan: projekt valmis 2022. aasta lõpuks
• Investeering: ca 2 miljonit eurot
• Toetus: KOV hoonete energiatõhususe meede (CO2)
Turba lasteaia renoveerimine
• Ideaalplaan: ehituse algus 2021. a septembris, tööd valmis 2022. a
septembriks
• Investeering: ca 1,2 miljonit eurot, millest 370 000 on toetusraha
• Toetus: KOV hoonete energiatõhususe meede (CO2) ja vallaeelarve
Ääsmäe kooli vana osa renoveerimine
• Ideaalplaan: ehituse algus 2021. a märtsis, projekt valmis 2021. a
detsembriks
• Investeering: ca 2,4 miljonit
• Toetus: riigieelarvest
Saue gümnaasiumi juurdeehitus
• Ideaalplaan: ehituse algus suvi 2021, projekt valmis suvi 2022
• Investeering: ca 1,5 miljonit eurot
• Rahastus: vallaeelarvest

Kotka uus lasteaed
Päris uue projektina on alustatud ka Alliku küla Kotka ja Kraavi tee
nurgale planeeritava lasteaia lähteülesande kokkupanemist. Viimaste
aastate sisseränne sellesse piirkonda on nii suur, et lubab prognoosida
ühe täiendava 6-rühmalise lasteaia vajadust. Vallal on seal üks sobilik
kinnistu, mille on arendaja lasteaia rajamiseks andnud vallale.
Kotka lasteaed (projekti nimi)
• Ideaalplaan: ehituse algus 2021. a sügisel, projekt valmis 2022. a
septembriks
• Investeering: ca 2–2,3 miljonit eurot
• Rahastus: vallaeelarvest/toetusmeetmetest

teeringuks on planeeritud suurusjärgus 1,5 miljonit eurot ca
1000 m2 peale.
Peale seda tuleks vallavanema sõnul leida uutest võimalikest EL projektimeetmetest kaasfinantseering ka Saue
gümnaasiumi olemasoleva osa
renoveerimiseks. Uus osa oleks
selleks ajaks valmis ja annaks

koos praeguste moodulpindadega piisava manööverdamisruumi, et remont ja õppetöö ei
segaks üksteist.
„Olemasoleva osa remont on
suur investeering, ligi 5-6 miljonit ja selle jaoks peame vajalikuks uue perioodi struktuurfondidest finantstuge otsida,“
ütleb Andres Laisk.

Foto: Indrek Eensaar

Muudatused sotsiaaltoetuste
maksmisel - märksõnaks
vajaduspõhisus
Volikogu muutis sotsiaaltoetuste korras
mitmeid punkte, sisuliste muudatuste
poolelt on märksõnaks vajaduspõhisus
ehk soov senisest rohkem toetada
neid vallaelanikke, kelle abivajadus on
põhjendatult tavapärasest suurem.
ANDRES KAARMANN
abivallavanem

T

ugitoetuse sihtrühm
laienes
Põhimõt telisemaks
muudatuseks on see, et volikogu laiendas tugitoetuse
saajate sihtrühma. Varem
maksti tugitoetust kuni
16-aastasele puudega lapsele ning üle 65-aastastele elanikele. Alates 2021. aastast
on tugitoetust õigus saada
ka raske ja sügava puudega
ning puuduva töövõimega
16-25-aastastel vallaelanikel.
Ravimi- ja terviseabi
toetus
Teiseks suuremaks muutuseks on see, et sissetulekust
sõltuva toetusena tõstetakse
alates järgmisest aastast ravimi- ja terviseabi toetuste
väljamaksmise aluseks olevat sissetuleku piiri. Neid
toetusi makstakse raske ja
südava puudega täisealistele
isikutele ning puudeta vanaduspensionäridele.
Seni said ravimi- ja terviseabitoetust taotleda need,
kelle sissetulek leibkonna
liikme kohta oli alla kahekordse toimetuleku määra
ehk alla 300 euro. Selliseid
isikuid oli aga väga vähe
ja toetust said taotleda üksikud. Nüüd kehtestas volikogu toetuse saamiseks
sissetulekuna kolmekordse
toimetulekupiiri ehk 450
eurot.
Ranitsatoetuse väljamaksmine jooksvalt
Oluline on ka välja tuua, et
esmakordselt kooli mineva lapse toetust hakatakse edaspidi välja maksma
jooksvalt ning ei pea ootama avalduste esitamise tähtaja lõpuni.
Tõusid
hooldajatoetuse
määrad
Hooldajatoetuse määrad on
olnud seotud riigieelarves
kehtestatud sotsiaaltoetuste määradega ning püsinud
praktiliselt muutumatuna
juba 10 aastat. Seni oli kehtiv määr 25,57 eurot kuus
ning sügava puude korral
51,14 eurot kuus
Arvestades hindade üldist kasvu ning soovi senisest tõhusamalt toetada
puudega isikute hooldajaid,
otsustas volikogu tõsta
hooldajatoetuse määrasid.

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Laagri alevikus Pilliroo põik
16 (katastritunnus: 72701:001:1419; 2528m² elamumaa 100%) kinnistul. Taotleja soovib kinnistule rajada kolme korteriga ridaelamu. Pilliroo tänav 16 kinnistul puudub kehtiv detailplaneering,
kuna tegemist on 2016. aastal tagastatava maaga. Pilliroo põik 16
kinnistu asub Saue valla üldplaneeringu kohaselt tiheasustusalal
(Veskimöldre elamupiirkonnas) ning planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Arvamused esitada hiljemalt 19.12.2020 Saue Vallavalitsusse (Kütise
tn 8, 76505 Saue linn; info@sauevald.ee).
Lähemat informatsiooni projekteerimistingimuste kohta saab
Urmas Elmikult telefonil 516 6441, urmas.elmik@sauevald.ee

Alates 2021. aastast on uued
toetuse määrad tulenevalt
hooldatava vanusest ja puudeastest üldjuhul 50 kuni
100 eurot kuus.
Vältimatul
sotsiaalabil
kaotati piirmäär
Valla kohustus osutada
oma elanikele vältimatut
sotsiaalabi tuleneb sotsiaalhoolekande seadusest. Seni
on vältimatu sotsiaalabitoetuse piirmäär olnud 300
eurot aastas, kuid seaduse
järgi tuleb vältimatut abi
osutada isikule seni, kuni ta
pole enam elatusvahendite
kaotuse või puudumise tõttu
sotsiaalselt abitus seisundis.
Sellest lähtuvalt tunnistati
kehtetuks vältimatu sotsiaalabi rahaline piirmäär.
Tugiisikuteenus vajadusel
100% vallaeelarvest
Tugiisikuteenustega toetatakse vallas neid lastega peresid, kus on sotsiaalsed ja
majanduslikud probleemid,
mis võivad ohtu seada peres
elavate laste heaolu. Seni oli
võimalik tugiisikut määrata pere enda motiveeritud
taotluse alusel. Uue võimalusena saab perele tugiisiku
määrata ka lastekaitsespetsialisti ettekirjutisena, kes
märkab juhtumitöö raames
pere abivajadust, kuid nad
ei soovi abi küsida.
Saue vallal on juba täna
hea koostöö SOS Lasteküla Eesti Ühinguga, kellega
viiakse vallas ellu peretugevdusprogrammi,
mille
eesmärk on tagada riskiperede lastele võimalus kasvada üles oma bioloogiliste
vanemate hoole all.
Tugiisikuteenus on üldjuhul tasuline ja pere omaosalus on 10% teenuse
maksumusest. Tulenevalt
abivajajate majanduslikust
seisust ning põhjendatud
vajadusest on vallavalitsusel
õigus katta Saue valla elarvest omaosalus täielikult.
Raske ja sügava puudega
lapsele tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse rahastus vallaeelarvesse
Alates 2015. aastast on raske
ja sügava puudega lapse tugiisiku- ja lapsehoiuteenust
rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Ühe
abivajava lapse kohta on
sotsiaalfondi eraldatud arvestuslik summa olnud 4918
eurot aastas. Kui see summa

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK MENETLUS
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Saue linnas Sooja tn 3a (katastritunnus: 72601:002:0151; 2872 m², tootmismaa 90%, ärimaa
10%) ja Sooja tänav T2 (katastritunnus: 72601:002:0191; 6121 m²,
transpordimaa 100%) kinnistutel. Taotleja soovib täpsustada
Saue linnavolikogu poolt 24. novembril 2005.a. otsusega nr 17
kehtestatud Sooja tn 3 detailplaneeringut selles määratud reoveetorustike lahenduse ning asukoha osas. Arvamused esitada
hiljemalt 19.12.2020 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue
linn; info@sauevald.ee).
Lähemat informatsiooni projekteerimistingimuste kohta saab
ehitusspetsialist Andres Joalalt (tel. 501 0802, e-post andres.
joala@sauevald.ee).

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks Haiba külas Kuuse tee 3a (katastritunnus:
29701:001:0664; 286m² ärimaa 100%) kinnistul. Taotleja soovib
laiendada olemasolevat kauplusehoonet üle 33%. Kinnistu ei
paikne planeerimisseaduse §125 lõike 1 kohaselt detailplaneeringu kohustusega alal. Arvamused esitada hiljemalt 19.12.2020
Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn; info@sauevald.ee).
Lähemat informatsiooni projekteerimistingimuste kohta saab
Urmas Elmikult telefonil 516 6441, urmas.elmik@sauevald.ee

Hooldajatoetuste
olemasolevad ja uued määrad
SIHTRÜHM

TÄNANE
TOETUS

TOETUS
ALATES 2021

Sügava puudega täisealise
inimese hooldajad

51,14

100

Raske puudega täisealise
inimese hooldaja

38,36

50

3-16-aastase keskmise, raske või
sügava puudega lapse esindaja
või hooldaja

25,57

30-60

Sh keskmise puudega

25,57

30

Sh raske puudega

25,57

50

Sh sügava puudega

25,57

100

16-18-aastase sügava puudega
lapse esindaja või hooldaja

38,36

100

16-18-aastase raske puudega
lapse esindaja või hooldaja

25,57

50

Vähemalt 12-aastase
hooldusvajadusega puudeta
isiku hooldaja

-

30

on aastas ära kasutatud, siis
jätkas teenuse eest tasumist
Saue vald. Keskmiselt kasutatakse nimetatud teenuseid vallas tervikuna ühes
kalendrikuus 20 000 euro
ulatuses ning teenuste kogumaht on aastas ligikaudu
200 000 eurot.
Sotsiaalfondi
rahastus
hakkab aga lõppema ja
jääke on võimalik kasutada kuni 2022. aasta lõpuni,
misjärel on teenus täielikult
omavalitsuse enda rahastada. Sellest johtuvalt tuli
vallal tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse osutamise korraldus viia kooskõlla sotsiaalhoolekande seadusega.
Ehk tegemist ei ole edaspidi
enam Euroopa Sotsiaalfon-

di vahendite jagamise, vaid
vallaeelarvest rahastatava
teenustega.
Euroopa
Sotsiaalfondi
soovituslik teenuse määr
kalendriaastas sügava puudega lapse kohta on 6 654
ning raske puudega lapsel
2 218 eurot. Teenuse saaja
omaosalus on sarnaselt teistele analoogsetele teenustele
10% teenuse maksumusest.
Tugiisiku- ja lapsehoiueenus on tasuta kui
leibkonna sissetulek leibkonna liikme kohta on alla
kolmekordse toimetulekupiiri. Vallavalitsusel on õigus ka muudel põhjendatud
juhtudel katta teenuse saaja
omaosalus täielikult Saue
valla eelarvest.

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks Saue linnas Viigimarja tn 8 (katastritunnus: 72801:003:0116; 1514m² elamumaa 100%) kinnistul. Taotleja
soovib suurendada ehitisealust pinda 10% võrreldes Saue linna
Kadaka piirkonna Vana-Keila mnt 2 ja Vana-Keila mnt 2A detailplaneeringus 200m² sätestatuga (kehtestatud Saue Linnavolikogu 11. august 2003. aasta otsusega nr 74). Taotleja soovib rajada
1-korruselist hoonet, millega väheneb oluliselt detailplaneeringus lubatud brutopind, kuid tekib vajadus ehitisealuse pinna
suurendamiseks. Arvestades, et ehitisealuse pinna suurendamine ei välju lubatud hoonestualast ja ei muudeta muid detailplaneeringus ette antud parameetreid, otsustas Saue Vallavalitsus
kaalutletud otsusena tuginedes ehitusseadustiku¹ §27 lõikele 4
punktile 4 lugeda ehitisealuse pinna suurendamine 10% põhjendatuks. Arvamused esitada hiljemalt 19.12.2020 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn; info@sauevald.ee).
Lähemat informatsiooni projekteerimistingimuste kohta saab
Urmas Elmikult telefonil 516 6441, urmas.elmik@sauevald.ee
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks Riisipere alevikus Kungla tn 6 (katastritunnus:
51802:003:0454; 1918m² elamumaa 100%) kinnistul. Taotleja soovib vähendada lubatud katusekallet kuni 10% ulatuses (20…45⁰)
võrreldes Nissi vallas Riisipere alevikus Kungla katastriüksuse
detailplaneeringus 30…45⁰ sätestatuga (kehtestatud Nissi Vallavolikogu 18. detsembri 2007. aasta otsusega nr 57). Tulenevalt
samal detailplaneeringu alal ja ka lähiümbruses välja kujunenud
katusekalletest, kus soovitud tegevus kinnistul Kungla tn 6 sobitub kogu lähiümbrusega, otsustas Saue Vallavalitsus kaalutletud
otsusena, tuginedes ehitusseadustiku¹ §27 lõikele 4 punktile 4,
lugeda katusekalde vähendamine põhjendatuks. Arvamused esitada hiljemalt 19.12.2020 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505
Saue linn; info@sauevald.ee).
Lähemat informatsiooni projekteerimistingimuste kohta saab
Urmas Elmikult telefonil 516 6441, urmas.elmik@sauevald.ee
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Saue valla aasta tegijatele viidi tänu
ja tunnustus koduuksele
Sel aastal on pooled asjad
pooleli või täitsa ära jäänud,
koroona ju lõi kõik segi. Aga
õnneks on ikka juhtunud ja
tehtud ka.

AASTA SPORTLANE VÕI AASTA
VÕISTKOND

Nominendid:
1. Eili Paap
2. Harju JK Laagri meeskond
3. Riisipere O-RC võistkond
4. SaChe tantsutüdrukute esindustiim
5. Tiia Brakmann

ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

S

aue valla aasta tegijate konkursile
igatahes laekus rõõmustavalt palju
ettepanekuid. Ja kuigi kõikidele nominentidele oli plaanitud pidu ja pokaalid,
siis viimaste koroonanumbrite tõus tõmbas
sellele kriipsu peale.
Nii rändas seltskond vallaametnikest
ning kaamera- ja tromboonimehest piltlikult külast külla ja talust tallu ja viis tänu
ja kingitused koduuksele.

AASTA VABAÜHENDUS

Nominendid:
1. MTÜ Baltic Astronomy Club
2. MTÜ Hüüru külaselts
3. MTÜ Laagri taadid
4. MTÜ Lootuse Küla
5. MTÜ Saue Asumiselts
6. MTÜ Saue Invaühing

Aasta vabaühendus 2020:
MTÜ Hüüru Külaselts
Esitajad Anne-Ly Sumre, Kaija Velmet

Iga külaseltsi loomise algne idee on suuresti
kogukonna areng ja kestmajäämine. Kuidagi
on Eesti külades nõnda, et enamasti on
kõige suuremaks ülesandeks leida koht ja
maja, kus saaks hakata kultuuri tegema ja
koos käima.
Ega Hüüru külaselts väga ei erine. Juba
aastaid on korraldatud jaanitulesid ja sügislaatasid, aga taamal on varjus olnud suur
mure. Maja – mõisamaja, mis külarahval
kasutada – seisis peaaegu nagu ausõna peal
koos. Üks asi on visuaalne esteetika, hoone
välimus jättis muidugi soovida, aga palju
hullem lugu oli maja tehnilise seisukorraga – seinad sooja ei hoidnud, põrandad
pehkinud.
Aastaid otsis külaselts maja kordategemiseks rahastust. Lõpuks oli 2017. aastal üks
taotlusprojekt õnnemärgiga ja rõõmustati
juba ette – maja saab korda. Paraku kohe
ei saanud. Teha tuli mitu ehitusprojekti,
nurjus mitu riigihanget ehitaja leidmiseks,
juba kummitas ka võimalus, et lubatud
finantseering võetakse tagasi, sest tähtajad
jooksid umbe. Usutavasti said seltsi liikmed
juurde nii mõnegi halli juuksetuti, unetud
ööd ja ehk ka mõne maohaava.
Kui lõpuks hange õnnestus, hakkas maja
oma iseloomu näitama. Suurt miskit ei läinud plaanipäraselt. Põrnand ei kandnud siin
ja vahesein oli pude teisal. Lammutustööd
venisid ootamatute üllatuste pärast topelt
pikkusesse.
Aga täna püüab hoone juba kaugelt
pilke – puhas, hele ja kutsuv koht jõekäänu
kaisus. Seestki soe ja kujutlusvõimet kergitav – mida kõike saab siin nüüd korraldama
hakata!
Mõni inimene pole oma kodumajassegi
nii palju energiat pannud kui Hüüru külaseltsi omad külakeskuse uueks hingamiseks.
Aitäh teile!

Aasta võistkond 2020: Harju JK
Laagri meeskond
Esitaja Saue spordikeskus

Harju JK Laagri meeskond võitis 2019. hooajal U15 esiliiga, mis on Eesti Jalgpalli Liidu
egiidi all toimuv üle-eestiline võistlussari,
kus mängis sama vanuse 10 parimat võistkonda. Klubi esindaja sõnul ei ole nii kõrgel
noorte tasemel mitte kunagi varem Saue
valda esindatud ega ka võidetud.
Meeskond treenib Laagri staadionil neli
korda nädalas ning lisaks on tipphooajal
pea igal nädalavahetusel mäng või turniir.
Talvel teevad noored trenni Saue linna jalgpalli sisehallis. Sellest meeskonnast on mitu
mängijat kutsutud 2020. hooajal Eesti U15 ja
U16 koondisesse.
2020. hooajal on meeskond U16 esikoha
kursil – U16 vanuseklassis hoiavad nad
hetkeseisuga II kohta, klubi loodab ka sellel
hooajal aasta vanemas vanuseklassis Saue
valda esindades I koha koju tuua. Lisaks
mängivad selles võistkonnas enamus mängijad ka aasta vanemas liigas ehk U17 eliitliiga
esiliigas ning
Peatreener Erik Listmann (hooaja esimeses pooles oli Miguel Machado Portugalist.
Treenerid Victor Da Silva (Portugal) ja Andre
Järva. Väravavahtide treener Sten Marten
Vahi

AASTA VABATAHTLIK
Nominendid:
1. Aivar Hunt
2. Ants Kiisa
3. Mati Leivategija

Aasta vabatahtlik 2020:
Ants Kiisa
Esitajad Kristiina Hunt, Anne-Ly Sumre ja Kaija Velmet

Ants Kiisa on müstiline mees.
Ainult tema võis tulla mõttele
avada selle aasta 12. septembril Turba staadion nii suurejooneliselt,
et kutsuda sinna Eesti raskejõustiku paremik.
Ja ajas asja nii kaua ja veenvalt, et avamisest
ja võistlustest tegi otseülekande Postimees
ja seda kajastati ka ERR-i uudistes.
Turba kooli staadioni nimetas üks võllaroog enne ümberehitust „kahe väravaga
heinamaaks“. Kas nüüd just nii, aga selle
kaasajastamine maksis tõesti üle 200 000
euro. Ja nagu Ants Kiisa meile kõigile veenvalt tõestas – sellel staadionil saab korraldada spordivõistlusi ja lausa selliseid, et
sünnivad ka hooaja tipptulemused.
Ants Kiisa korraldatud staadioni avaüritusse mahtus kõike: lastele mõeldud võistlus,
Ksenia Balta ja Gerd Kanteriga ühiselt joostud soojendusring ja lindilõikamine. Kuulitõukevõistlusel oli kohal suurem osa Eesti
eliidist. Pärast kuulitõukevõistlust astusid
heiteringi kettaheitjad. Martin Kupper heitis
Turbas hooaja parima tulemusegi.
Nii et ei mingit kahe väravaga heinamaad
enam. Päris staadion, päris sportlased ja pikk
ning selge vaade tulevikku.

AASTA SÄDEINIMENE
Nominendid:
1. Elen Turi
2. Jaanika Käärst
3. Mari-Liis Simovart
4. Viigi Viil-Kangur

Aasta sädeinimene
2020: Mari-Liis Simovart

Esitajad Ede Teinbas, Eneken
Maripuu, Signe Traks, Katrin
Õisma, Terje Otstavel, Ingrid
Novikova, Juhan Särgava, Mihhail Jallajas
,Anneli Võõras, Annely Ajaots, Kaido Katalsepp, Ethel Espenberg

Erahuvialakooli Nissi Trollid direktor
Mari-Liis Simovart on tõeline sädeinimene – hästi koostöövalmis, sõbralik ja tegus
inimene. Hoolimata oma tagasihoidlikust
loomusest saab ta võluväel ja naerusuul
hakkama kõigega, mida ette võtab.
Riisipere lasteaia muusikaõpetajana on
Mari-Liis väga loov ja tema muusikatunnid
on tõeliselt sütitavad ja ideedeküllased. Nii
Nissi Trollide muusikakooli lapsed kui Mariliisi juhendatavad lasteaialapsed on saanud
auhinnalisi kohti lauluvõistlustelt.
Mari-Liis korraldas 2019. aastal Nissi
Trollide suvelaagri, mille lõppkontsert toimus Arvo Pärdi keskuses. Et laagrisse saaks
tulla lapsed ka vähekindlustatud peredest,
on Mari-Liis kirjutanud projekte, mis on
aidanud osaliselt osalustasu katta.
Mari-Liis on laiendanud Nissi Trollide
tegevust kaugelt üle temalt oodatud tegevuspiiride. Tema valmidus trollide tegevusega laieneda ja õpilastele lähemale tulla on
imeline! Lisaks Turbale ja Riisiperele saavad
muusikaharidust nüüd ka Laagri ja Ääsmäe
lapsed ja on olemas valmisolek laieneda ka
Haibasse.
Mari-Liis ei mõtle kunagi, miks midagi
teha ei saa, vaid püüab leida võimalusi,
kuidas saaks. Veel rohkem ja veel paremini. Lisaks lastele saavad Nissi Trollide
huvialakoolis eri kohtades pilliõppest osa
ka täiskasvanud muusikahuvilised.
Mari-Liis aitab vedada muusikalist projekti „Teekond läbi loomaaia“. See on pillide
tutvustus läbi muusika, mida esitavad Nissi
Trollid. Selle kavaga käiakse üle vabariigi
lasteaedadele ja koolidele esinemas.
Mari-Liis haarab hooga koostööettepanekutest kinni ja mõtleb välja uudseid
lahendusi, kuidas oma tegevusi tutvustada
ning lapsi ja noori muusikapisikuga sütitada.
Näiteks eelmisel aastal vedas ta Riisipere ja
Turba kohvikutepäeval mobiilset trollikohvikut, mis liikus Nissi–Lehetu–Turba liinil koos
orkestri ja kohvikuga. Oli väga trollilik ja
mastaapne ettevõtmine.
Ei ole kohalikku kultuurisündmust, kus
Nissi Trollid pole esindatud. Tore on paindlikkus, millega Nissi Trollid on alati valmis
välja tulema ja esinema, olenemata ürituse
mastaapidest või iseloomust. Mitmed Saue
valla sündmused on trollide muusikast
pidulikkust juurde saanud. Tuletagem
kasvõi meelde Turba raudteelõigu avamist,
kus Mari-Liis ja Karina Looveer olid lastele
õpetanud selgeks Karina loodud vahva
rongilaulu, millega esimese rongi saabumist
tervitati.
Mari-Liisi eestvedamisel, suure pühendumuse ja kindlasti teatud osa närvide kaoga,
on korda saanud ajalooline Nissi Trollide
maja. Mari-Liis on kirjutanud projektid ja
läbi rääkinud kaasrahastuse.

AASTA NOORSPORTLANE
Nominendid:
1.Eloura Charles
2.Liisa-Marie Lääne
3.Timo Kaarus
4.Romet Pajur

Aasta noorsportlane
2020:
Liisa-Marie Lääne

Esitaja Saue spordikeskus
Liisa-Marie Lääne (19) on
noor sõudja, kelle viimane
võistlushooaeg on olnud igati edukas. Kuigi
see aasta on olnud koroonaviiruse tõttu
tavapärasest veidi erinev, ei jäänud neiul
treeningud tegemata. Klubi sulgemisel käis
Liisa-Marie kuu aega iseiseisvalt Rummu
karjääris treenimas. Tõusis varahommikul,
vahel juba kell 5, sest ka kooli pidi jõudma.
Ja 2020. aastal tuli tal esimest aastat võistelda ka juba naistearvestuses.
Huvitavamaks kogemuseks peab
Liisa-Marie selle aasta veebruaris Pariisis
toimunud sisesõudmise maailmameistrivõistlusi, kus ta kahjuks kaotas pronksmedali ühe kümnendikuga. Pronks rändas
Tassaneem Arafaga Egiptusesse, aeg 1.36,2;
Liisa-Marie aeg oli 1.35,3 ja ta sai 13 atleedi
seas IV koha.

AASTA ABISTAJA
Nominendid:
1. Ester Tiru
2. Jonel Põld

Aasta abistaja 2020:
Jonel Põld
Esitajad Saue päevakeskus, Anne-Ly Sumre, Kaija
Velmet

Kevadine koroonakriis tõi
teravat välja need inimesed, kes jäid natuke
hätta. Üksindusse, eraldatusse, pidid leppima väiksemate võimalustega. Aga koroonakriis tõi välja ka need, kes küsimata abi ja
toe ulatasid. Vaikselt, aga tõhusalt.
Üks neist oli Jonel, muidu tuntud pulmapidude korraldaja ja toitlustaja Endla talust
Koppelmaalt. Kes siis sel kevadel pidusid
või pulmi pidas? Jonelil ja tema tiimil oli
korraga aega laialt käes ja tekkis arusaamine, et ses üldises turbulentsis on ehk just
neil võimalik kaasa aidata, et elu natukenegi normaalsem tunduks.
Võeti ette ja hakata keetma liitrite kaupa
sooja suppi. Siis pandi see ise auto peale ja
mindi üle Saue valla ringile. Peatuti eakate
juures, kel lähedasi nappis või olid kaugel ja
viidi lõunasöök koju kätte. Ka suurperedes,
kus lapsed kõik korraga koolist ja lasteaiast
kodus, võeti söök tänuga vastu. Väike asi ju
tegelikult, aga väiksed ja südamest asjad
just loevadki.
Juba siis tahtis vallaleht uudisnupu teha,
et vaat selline mees. Aga Jonel ei tahtnud. Ütles, et pole vaja, jätke järele. Et iga
normaalne inimene, kellel võimalik, teeks
samamoodi.
Seda ajalehe lugu ei tulnudki. Aga sellesse nimekirja sobib Jonel sajaga.
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AASTA LOOMEINIMENE
Nominendid:
1. Aleksander Ots
2. Elen Turi
3. Eneken Maripuu
4. Irja Kändler
5. Robert Jürjendal

Aasta loomeinimene
2020: Eneken Maripuu
Esitajad Katrin Õisma, Juhan
Särgava, Mihhail Jallajas,
Kaido Katalsepp, Nele
Musten, Olvia Laur, Gaute
Kivistik, Raina Vaarmaa, Reelika Väli, Signe
Traks, Ülle Kraht, Raivo Õisma, Maie Sepp,
Heli Puussepp, Anneli Võõras, Mariann
Hatto, Annika Roosimägi, Sirje Liiv, Sander
Roosimägi, Aita Ojand, Emili Roosomägi,
Keiti Strömqvist, Anu Parts (Nissi naisseltsi
nimel)
Nissi kandis ei ole viimastel aastatel
möödunud ilmselt ühtegi kultuurisündmust,
millega ei oleks Eneken olnud ühte- või
teistpidi seotud. Olgu siis ideede generaatori või nõuandjana, aga enamikel juhtudel
kogu ürituse algusest lõpuni elluviijana.
Ta teeb kõike suurima pühendumusega,
viimistledes iga detaili ja nõudes ka kõigilt
teistelt ainult parimat. Eneken ei lepi suhtumisega, et maainimesele on süldiansamblist
küll ja toob sageli kohalikule kultuurihuvilisele publikule artiste ja esinejaid, kes muidu
ainult ehk suurtel lavadel üles astuvad. Ei
ole ilmunud ilmselt ühtegi Saue Valdurit,
mis ei sisaldaks tema kirjutisi või kultuurisündmuste kajastusi. Enekeni ennast
jätkub nii laste kui täiskasvanute üritustele,
haarates kaasa kõikvõimalikke huvigruppe
ja innustades kaasa lööma neidki, kes pigem
harjunud kultuuri- ja seltsielust eemale
hoidma. Arvukad traditsioonilised ja temaatilised sündmused saavad tema juhtimisel
maitsekalt ja põnevalt läbi viidud. Ta oli ka
Porikuu festivali Nissi-poolne vedur ning
Nissi kihelkonna suvelõpukohvikute üks
elluviijatest. Lisaks korraldustööle valmistas
Eneken kõikidele kohvikupidajatele tänuks
tassid ja kinkekotid.
Põhitöö kõrvalt leiab ta sageli mahti avaliku kultuuriruumi loominguliseks ilmestamiseks – tema kujundatud on näiteks Nissi
Trollide maja silt ja tuulelipp. Parimatest
üritustest võib esile tuua traditsioonilise
aastalõpupeo, erinevad näitused, kultuuriliselt sisustatud temaatilised matkad:
valgusretk Turbast Ellamaale, rattaretk
kohalike järvede vahel jne. Eneken oli Wabaduserongi ja raudteenäituse üks initsiaatoritest. Kõige selle kõrval viis ellu Facebookis
ka rotiaastale pühendatud joonistuste sarja,
millest kujunes nii näitus kui ka imelised
rotikotid. Lisaks veel Nissi kooli kunstiringi
vedamine ning keraamikatunnid lasteaia- ja
koolilastele, paljude koolis toimuvate suuremate ja väiksemate pidulike sündmuste
kujundamine nii dekoratsioonide kui kogu
sisuloomega.

AASTA ETTEVÕTE

Nominendid:
1. Ats Marek Tender
2. Kardo Kutti
3. Karini Kenzap
4. Stella Vanamölder

Nominendid:
1. Hammerjack OÜ
2. Kukupesa OÜ
3. Njamm OÜ
4. Sagro AS
5. Toiduvõlur OÜ
6. Turba Puukoda OÜ

Tegus noor 2020:
Ats Marek Tender

Aasta ettevõte 2020:
Hammerjack OÜ

Esitaja Ulvi Urgard

Saue gümnaasiumi 11. klassis
õppiv Ats Marek Tender
on silma paistnud aktiivse
tegutsemise ja suurepäraste tulemustega
paljudel erinevatel aladel: aineolümpiaadidel ja -võistlustel, robootikas, koorilaulus,
bändis, ujumises, robootikarühmade juhendamisel ja esindanud Saue valda lugematutel maakondlikel, riiklikel ja rahvusvahelistel
üritustel.
Uue kooliaasta künnisel rääkis Saue
Valdur noormehega ja küsis, kuidas ta küll
jõuab. Ats Marek vastas: „Laps peab õppima,
kuidas oma aega planeerida ja leidma asjad,
mis teda huvitavad ning proovima erinevaid
alasid. Kooliaeg ongi see aeg, mil tuleb kõike katsetada ja läbi selle kogemusi saada.“
Nii on Ats Marek Tender osalenud TÜ
Teaduskooli Eesti koolinoorte bioloogia,
geograafia, füüsika, keemia ja matemaatika
aineolümpiaadide piirkonnavoorudes ning
TalTechi korraldatud maateaduste olümpiaadi eelvoorus ja tulnud nendes kuues
aines Harjumaa õpilaste hulgas esikolmikusse. Väga head tulemused geograafia,
matemaatika ja maateaduste olümpiaadidel
võimaldasid tal konkureerida teiste Eesti
koolide õpilastega üleriigilistes lõppvoorudes ja ka seal häid tulemusi saavutada.
Peale olümpiaadide on Ats Marek Tender
osalenud TÜ Teaduskooli üleriigilistel lahtistel ainevõistlustel matemaatikas ja füüsikas.
Reaalained, kus on vaja loogilist mõtlemist
ja iseseisvat tööd, meeldivadki talle rohkem.
Ats Marek Tender on pühendanud end ka
robootikale ja osalenud Robotex Internationalil juba kuus korda. Sellel õppeaastal
saavutas ta maailma suurimal robootikavõistlusel Robotex International 2019 V koha
MakeBlock joonejärgimise alal.
Ats Marek Tender jagab oma IKT teadmisi
ja kogemusi ka nooremate õpilastega. Praeguseks on ta üle võtnud kõigi Saue kooli
robootikaringide juhendamise ja eelmise
aasta sügisel käivitas ta Eesti esimese
tüdrukute robootika rühma. Talle sobib ka
õpetaja roll.
Vabal ajal tegeleb Ats Marek Tender
ujumise, muusika ja mälumänguga.
Eesti meistrivõistlustel saavutas ta 50 m
vabaujumises juunioride arvestuses XI koha.
Selleks tuli teha ränka tööd, et ka füüsiliselt
vormis olla.
Saue muusikakooli rütmimuusikaosakonnas õpib Ats Marek Tender viimast aastat
džässmuusikat. Noorte bändis Sokiparadiis
mängib ta kitarri ja 2020. aasta suvel esindati Sauet rahvusvahelisel festivalil Visioon.
Lisaks laulab ta Saue noorte meeste kooris
ja võtab koos perega osa Saue mälumängusarjast.

Seltskond vallaametnikest ning kaamera- ja tromboonimehest rändas piltlikult külast külla ja talust
tallu ja viis tänu ja kingitused tunnustatutele koduuksele. Fotol võtab selle seltskonna vastu üllatunud
moega Jonel Põld, kes sai pärjatud aasta toetaja tiitliga

Iga tunnustatu sai koduhoovis personaalse
minikontserdi ansambli Svjata Vatra solisti
ja tromboonimängija Ruslan Trochynskyi
temperamentses esituses

NOORTE LEMMIK (selle kategooria võitja

selgus noorte endi antud häälete järgi, mitte
ei otsustanud volikogu)

Nominendid:
1. Elina Lill
2. Üllar Põld

Noorte lemmik 2020:
Üllar Põld
Esitaja Saue noortekeskus

Üllar Põld töötab Saue
noortekeskuses 2003.
aastast. Nende 17 aasta
jooksul on ta jõudnud üles kasvatada terve
põlvkonna noori, kellesse on ta süstinud
matka- ja loodusearmastuse pisiku. Täna
osalevad tema matkaringis juba kunagiste
noorte lapsed. Lisaks propageerib ta teiste
Eesti noortekeskuste hulgas looduses liikumist ka laiemalt. Nii näiteks kutsus ta ellu
ja viis läbi Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale
pühendatud ühisprojekti „Kas hundil on
pojad või kutsikad?“, millest sai osa üle 100
noortekeskuse ja ligi 2000 noort üle Eesti.
Igal aastal viib Üllar Saue valla noortega
koos ellu mõne matkaprojekti, et meelitada
noored ekraanidest eemale ja õpetada neile
looduses liikumise ja käitumise põhitõdesid ja muidki tarkusi, mida loodusel meile
õpetada on. Näiteks sel aastal kriisiajal isolatsioonis viibinud noorte taasintegreerimine sotsiaalsesse suhtlusesse ja seltskonda.
Tänu Eesti Noorsootöö Keskuse rahalisele
lisatoele toimus sel suvel 13 vabaõhutegevust/matka kümnes erinevas kohas (10
ühepäevast ja 3 kahepäevast matka).
2019. aastal vedas ta projekti „Mugavustsoon on igavustsoon“. Selle projekti raames
toimusid valla erinevates piirkondades
matkateemalised infopäevad ja kevadel
toimus ühepäevane matk Sauelt Simisallu.
Liiguti jalgsi, jalgratta ja tõukerattaga ning
lähtuvalt võimetest 40, 50 või 100 km.
2018 vedas Üllar projekti „Motivatsioon
tuleb pärast tegu“. Märtsist aprillini toimus
kolm erinevat matkaetappi – 40, 60 ja 20
kilomeetrit. Kõige pikemat etappi nimetasid
noored „kannatuste rajaks“.
2017. aastal oli projekt „Koos oleme
tugevad“ – üle 100 noore läks loodusesse
liikuma nii jalgsi, jalgratastel kui kanuudega.
Tekkis osalejate ühismälu – ühise pingutuse
tulemusena saavutati suur eesmärk ja läbiti
kaks pikka Eestit läbivat RMK matkarada.
2016. aasta projekt kandis pealkirja „Vändates Pivarootsi“ – see noorte omaalgatuslik projekt viis 10 matkaselli jalgratastel
Sauelt Pivarootsi, et jõuda seal toimuvasse
kunstilaagrisse.
Need on vaid mõned näited viimaste
aastate ettevõtmistest. Oma noorsootöötaja karjääri algusaastatel viis Üllar meie
noored nii Slovakkiasse kui Soome, õppis ja
õpetas seikluskasvatuse põhitõdesid ja on
toonaste kasvandike jaoks tänaseni olemas.
Ideed lähevad aastatega aina suuremaks ja
uhkemaks – järgmisel, 2021. aastal, on Üllaril
plaan koos noortega läbida jalgratastel 15
päevaga kõik Eesti maakonnad, ikka päev ja
maakond.

Esitajad Anne-Ly Sumre, Kaija
Velmet
Pool suve näris meedia
selle kallal, et kuna koroonapandeemia tõttu võõrtööjõudu enam
Eestisse ei lastud, jäid kõik maasikad põllule
mädanema. Miskipärast kohalik tööjõud ei
sobinud ja saati siis veel noored. Et kes see
viitsib nendega jännata ja seljataga seista
ja et vastutustunnet neil lumehelbekestel
ju pole.
Laagri firma Hammerjack ujus ses mõttes
vastuvoolu. 25 alla 18-aastast noort said
firma laos terve suve tööd. Jah, käidi satside
kaupa, kes kaks nädalat, kes kaks kuud.
Jah, tekkis ka probleeme ja mässamist oli,
aga kust see noor siis tööharjumuse peaks
saama. Nii põhjendas firma üks omanikke
Raido Ingerainen.
Ja noored olid tänulikud. Võimaluse
eest üldse midagi teha, sest nagu üks noor
töötaja arvas, oleks ta kodus terve suve
diivanil veetes hulluks läinud. Muidugi on
oluline ka taskuraha, mida noor kaader
pidas üksmeelselt korralikuks suvepalgaks.
Ei hakatud Hammerjackis sellega närutama
ega töö tegemise motivatsiooni maha kiskuma. Küllap olid nende Saue valla noorte
vanemadki Hammerjackile selle natuke nagu
sotsiaalprojekti eest tänulikud.
See ei olnud firmale ka esimest korda
noortele tööd pakkuda. Kolmas juba. Ja ei
jää viimaseks.

Aasta noorettevõtja 2020:
Gerda Pak (üks nominent)
Esitaja Ede Teinbas
Gerda Pak, endine edukas
noorsportlane, kolmekordne
Eesti meister 200 m liblikujumises ja mitmekordne Eesti
meister, on nüüd panustanud
oma energia pereettevõtte
arendamisse.
Olles elanud ja treeninud viis aastat
Itaalias, pöördus ta 2018. aastal kodumaale
tagasi ning alustas kohe tööd pereettevõttes Kadarbiku Köögivili OÜ projektijuhina,
samal ajal end Tallinna Ülikoolis täiendades.
Kadarbiku Köögivili on tootmisega
tegelev ettevõte, kus toimub köögiviljade
kasvatamine, ümbertöötlemine, mahlade
tootmine ja pakendamine.
Gerdale olulised teemad on innovatsioon ja keskkonnahoid. Et tootmisettevõte
puutub igapäevaselt kokku jäätmeprobleemidega, on Gerda alustanud ringmajanduse
juurutamisega Kadarbiku talus.
Ettevõttes hoitakse lahus looduslikud ja
tehislikud materjalid, et suurendada nende
taaskasutusvõimalust. Palju on kasutusel
puidust konteinereid ja aluseid, mis suunatakse hakkepuidu valmistamisse. Tootmisest
tekkiv praak (plastpudelid, pudelikorgid,
kanistrid, koormakiled, papp) läheb sorteerimisse ja taaskasutusse.
Gerda tulevikuplaan on vähendada
köögivilja ümbertöötlemisest ja mahlade
tootmisest tekkinud köögivilja töötlemisjääke. Tulemiks on kvaliteetne jahu, mida
saab kasutada edukalt toidutööstuses ja
loomasöödana. Lisaks on suur probleem
tootmises vee kasutusel, seega soovitakse
tulevikus soetada süsteemid, mis tagavad
vee korduvakasutuse.
Gerda on nutikas, rõõmus, koostööaldis
ja edasipüüdlik noor inimene. Ta on löönud
kaasa mitmetes piirkondlikes ettevõtete
arendus- ja koostööprojektides. Gerdal on
alati aega kuulata ära koostööpakkumised
ning ta leiab võimalusi oma ettevõtte abil
toetada noori ja sporti.
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Saue valla aasta vabaühenduseks valitud
Hüüru külaselts täitis kogukonna
ammuse unistuse
Remonditud mõisamaja, mis on küla
kultuuri- ja seltsielu keskne koht,
on saanud uue ilme. Viimased kolm
aastat on Hüüru külaseltsi liikmed
olnud piltlikult nii projektijuhid kui
ehitusmeistrid, nii sisedisainerid kui
raamatupidajad. See suur töö sai ära
märgitud ka 2020. aasta vabaühenduse
tiitliga (loe ka lk 4-5).
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

K

una Hüüru mõis ei
ole muinsuskaitse
all, oli tema renoveerimine mõnevõrra kergem kui tavaliselt mõisate
puhul. Ometi püüti võimalusel vanasse majja lugupidavalt suhtuda, aga samas
leida ka kõige mõistlikumaid funktsionaalseid lahendusi.
Laud- ja linoleumpõrandad vahetati parketi vastu,
alla sätiti veel soojustuski.
Siiamaani tuli põhiline küte

ahjudest ja õhksoojuspumpadest, aga ikkagi tuli jahedusest jakihõlmu koomale
tõmmata. Nüüd on majas
õhk-vesi soojuspumbad ja
põrandaküte.
Siin võeti mõni sein
maha, seal nihutati paar
meetrit, mõnda kohta tehti
aken juurde. Välisukse juures olnud tuulekoda lammutati maha, sest algselt seda
hoonel polnudki. Spetsialistide soovitusi arvesse
võttes jäeti puutumata vana
ja väärtuslik – aknakaared,
osa vanast mantelkorstnast,
hoone puitosa seinapalgid.

Hüüru mõisahoone kuulub Saue vallale, kohalik külaselts toimetab seal
lepingu alusel. Remondiks saadi osaliselt raha PRIA-lt (ligi 200 000), vald
lisas üle poole juurde (ligi 350 000). Eraldi projektiga tehti hilissügisel veel
uus katuski peale (vallaeelarvest umbes 120 000)

Kunagi tegutses mõisamajas pood. Aga siin on olnud ka
kool, täitevkomitee, siiamaani tegutseb raamatukogu.
Mõisa ajaloost on teada, et Hüüru oli Harku mõisa
karjamõis, teateid sellest leiab juba aastast 1371

Maja tagapoolel nurgas asub ütlemata hea auraga käsitöötuba. Kui enne olid vanas käsitöötoas perenaise Liliani sõnul kärbserohelised isikupäratud seinad, siis nüüd on ajalookihi alt
välja puhastatud palkseinad, üks aken on valguse jaoks juurde tehtud ja ühes seinas on taas
õnnestunud leida üks ukseava, millest enne kellelgi aimu polnud. Toakese perenaine ütleb, et
ta ei taha enam kojugi minna, sest olemine käsitöötoas on lihtsalt nii mõnus

Mõisale annab mõnusa romantilise noodi juurde aknast nähtav
jõesiil. Vulin ja pardid ja veevool…

REMONDIFAAS

Loomulikult ei puudu majas korralik köök. Ja
mõeldud ei ole mitte ainult sellele, et saaks tassi
kohvi teha, vaid ikka suuremalt. Ruumi on nii palju,
et korraldada saaks ka ühiskokkamisi või kasvõi
pidada väiksemaid olenguid. Kööki saab kasutada
ka saalist sõltumatult, sel on eraldi ühendusuksed
teiste ruumidega

Maja uued WC-d on
vaatamisväärsused omaette.
Invatualetis on seinaks näiteks
vana mantelkorsten, teises
seinas renoveerimistööde
käigus leitud aken, mis mitte
kuskile ei avane. Miks on aken
keset maja asuvas seinas, ei
saa keegi päris täpselt aru, aga
sisedisainielemendina on see
muidugi hea leid

Romantilisi kujutluspilte
ergutab ka maanteepoolne
teise korruse rõdu, kus nüüd
renoveerimise käigus katus
eemaldati. Rõdule praegu
minna veel ei saa, sest
maja teine korrus on alles
välja ehitamata. Katus saab
küll kohe vahetatud, aga
sellest, et terve katusealune
kasutamiskõlbulikuks saaks,
saab külaselts unistada, aga
reaalseid vahendeid veel ei ole

VALMIS

Enne remonti oli peasaali seisukord üsna nukker – laetalad osaliselt mädad,
seinad luitunud, niiskus ja kerge kopitus sees. Nüüd on saanud sellest hele ja
soe ruum, mille polstripõhjaga toolid on piisavalt mugavad kasvõi kolmetunnise
teatrietenduse jaoks. Ja etendusi on majja loota, sest huvi tunnevad loomingulised
kollektiivid juba praegu. On ju Hüüru mõisa saal oma endises konditsiooniski
aastaid edukalt mõisateatrina tegutsenud, nüüd on potentsiaali veel rohkemakski

Külavanem Arnold seisab n-ö eakate klubi toas. Seegi ruum on saanud
helgemaks ja heledamaks, lühtrid laes ja otseühendus köögiga

Peasaali kõrvalt leiab valgusküllase veranda, kust
viivad kahelt poolt uksed ka õue jõeäärde. See
ehitati pea nullist üles, kunagi oli siin samasugune,
ainult katuseta. Funktsionaalsust silmas pidades
otsustati siiski tuba pealtpooltki kinni katta. Praegu
seisab sael valge klaver, aga tulevikus võib see
olla nii toitlustuse tagala kui tähtsate privaatsete
jutuajamiste koht

Maanteeamet, Saue vallavalitsus
ja OÜ Chester Universal sõlmisid
suvel koostöökokkuleppe Saue–Topi
ühendustee rajamiseks. Ehitustegevus
puudutab enim Saue linnas Kuuseheki
tänava elanikke.
INDREK PIKK
teedespetsialist

T

egemist on Saue linna ja Laagri vahelise
ühendusteega, mida
on kavandatud vähemalt
kümmekond aastat. Tee
kulgeb paralleelselt raudteega ja on otseühendus
Topi ristmiku ja Saue linna
Kuuseheki tänava vahel.
Ühtlasi on tegemist ka juurdepääsuteega Gate Tallinna
arendusalale. Kokkuleppe
järgi finantseerib tee-ehitust pea poole ulatuses OÜ

Chester Universal.
Ehitatava lõigu kogupikkus on 2,8 km ja tegemist
on 1+1 teega, mille kõrvale rajatakse ka valgustatud
jalg- ja jalgrattatee. Lisaks
ühendusteele rajatakse ka
raudbetoonsild üle Vääna
jõe. Tööde kogumaksumus
on pea 4,2 miljonit eurot
koos käibemaksuga.
Ehituse töövõtjaks on
AS YIT Eesti ja omanikujärelevalvet teeb Sweco
EST OÜ.
Ehitustöödega alustatak-

Saue–Topi ühendustee
Ehitusperiood:
Pikkus:		
Maksumus:
Ehitaja:		
Lisainfo:		

detsember 2020 kuni detsember 2021
2,8 km
ca 4 miljonit eurot
AS YIT Eesti
Indrek Pikk, indrek.pikk@sauevald.ee

se selle aasta 7. detsembril
ning ehitusele kulub eeldatavasti 12 kuud. Alustatakse raadamistööde ja
väljakaetetega koos pinnase äraveoga. Kõige rohkem
puudutab ehitus Kuuseheki tänava elanikke, eriti
Kuuseheki 50 ja 52 majade
omi, sest osaliselt toimuvad objektilt väljaveod läbi
Kuuseheki tänava ning ehitustööd eelmainitud majade
ja raudtee vahelisel alal.
Ehitustöödega
kaasneb
müra, tolmu ja vibratsiooni. Töövõtjale on pandud
kohustus Kuuseheki täna-

vat iga päev vähemalt üks
kord puhastada ja kohalikke elanikke võimalikult
vähe häirida. Pinnase vedu
linnapoolsest otsast hakkab
kulgema mööda Tule tänavat ja osaliselt üle raudtee
mööda Suurevälja teed.
Mürarohkemate tööde osas
on vald juhtinud tähelepanu
vajadusele mitte planeerida
neid nädalavahetustele ja
varahommikustele ning hilisõhtustele aegadele
Valla seisukohalt on tegemist strateegilise ühendusteega, mis oluliselt lähendab Laagrit ja Sauet

Pea kümmekond aastat tühjalt seisnud äripargis on
arendaja otsustanud alustada planeeringuala-sisese
teedevõrgu ja veevärgi ning kanalisatsiooni väljaehitamisega, mis võiks potentsiaalseid rendihuvilisi
juurde tuua.
Gate Tallinn on Saue linna ja Topi ristmiku vahel raudtee ääres asuv
ca 620 000 ruutmeetri suurune kinnisvaraarendusprojekt, arenduse ala koosneb 33 kinnistust. Projekt hõlmab ehitusõigust ligikaudu
240 000 ruutmeetrile, mille hulgas on peamiselt logistika- ja kaubanduspinnad, aga ka mõned kortermajad.
Sel sügisel levis meedias uudis, et ühe ettevõttena asub Gate
Tallinnas tegutsema Jaapani tööriistatootja ning Baltikumi suurim
elektritööriistade müüja Makita. Kavandatakse laopinda ja ka koolitusala, kus saab seadmeid testida. Kompleks peaks valmima 2022.
aastaks.
Teadupärast räägiti pikalt ka sellest, et Gate Tallinn saab ankurrentnikuks Ikea, aga Rootsi mööblifirma otsustas Rae valla kasuks. Aivar Kempi, äripargi ühe omanikfirma Chester Universal OÜ
juhatuse liige, nentis, et kuna viimaste aastate põhiline läbirääkimisfookus oligi Ikea meelitamisel, siis praegu peale Makita ühtegi
suuremat klienti läbirääkimistelaua taga veel ei ole.
„Omanikud otsustasid, et ehitame siis välja planeeringuala
kommunikatsioonid ja taristu, mis peaksid valmima 2021. aasta
sügiseks,“ kinnitab Kempi. Infrastruktruuri ehitushanke võitis YIT
Eesti.
SAUE VALDUR

VÄÄNA SILD

VÄÄNA SILD

Topi liiklussõlme ja Saue
linna vahelise ühendustee
kergliiklustee

Koondise tn

←LAAGRI

Topi liiklussõlme ja
Saue linna vaheline
ühendustee

SAUE

Kuuseheki tn

Veskimöldre haridusmaja juurde rajatakse kümme
parkimistaskut, vasakpööret kooli juurde ei tule
Kahe esimese kasutamiskuu jooksul
selgus, et parkimine võiks uue
hoone juures olla sujuvam. Lisaks on
kostunud nurinat ka n-ö suurelt teelt
Teelehe teele vasakpöörde puudumise
kohta.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

H

ommikuti olid nii
olemasolevas parklas kui ka maja ees
parajad segadused ja toppamised, kõik ju enam-vähem ühel ajal ühe tee peal.
Et laste autost väljalaskmiseks ju otseselt parklasse
polegi vaja minna, otsustati
liikluse sujumiseks ehitada
10-kohaline kiirparkla, kus
saavad vajadusel peatuda ka
ekskursioonibussid. Ehitus
lõpeb detsembrikuu keskpaigas.
Vasakpöörde puudumise
üle on imestanud Laagri ja
Koidu küla poolt autoga tulijad - miks peab haridusma-

ja juurde sõitmiseks tegema
ligi kilomeetrise ringi.
See Saku–Laagri kõrvalmaantee on Maanteeameti
halduses ja planeeringu järgi on selle ülesanne sujuva
ühenduse tagamine Tallinna
ringteena linnast väljuvate/
sisenevate erisuunaliste riigimaanteede vahel. Tee on
kõrvalasuvate
asumitega
ühendatud ainult parempöörete ja ringristmikega.
„Sellest kohast ca 300
meetri kaugusele jäävad
ringristmikud, kust saab
teha pöördeid vajalikku
suunda. Koolihoone juures
oleva ristmiku lahendus ei
võimalda sellel vasakpöörete sooritamist ja seetõttu
ei saa neid seal ka lubada,“

selgitab Maanteeameti põhja teehoiu osakonna liikluskorraldaja Jaan Saia.
Tema sõnul on Möldre
haridusmaja mõeldud eelkõige teenindama piirkonna
elanikke ja asumi siseteedelt
pääseb hoone juurde mugavalt. Vasakpöörde lubamine sellele ristmikule eeldab
ristmiku
suuremahulist
ümberehitust, mis sisaldaks
endast bussipeatuste nihutamist ja täielikult kanaliseeritud ristmiku ehitamist.
Selle tarvis tuleks muuta
kehtivat detailplaneeringut
ja koostada ristmikualale
uus projekt.

Mugavus vs. ohutus
„Peab meeles pidama, et tegemist ei ole linnatänavaga.
See on transiittee kiirusepiiranguga üldjuhul mitte
alla 70 km tunnis ja selle
kategooria teedel ei lubata ohutuse kaalutlustel vasakpöördeid, see on olnud
Maanteeameti seisukoht,“
sekundeerib ka vallavanem
Andres Laisk.
Samas on siiski autojuhte, kes liiklusreegleid eirates
vasakpöörde Teelehe teele teevad. „Vasakpöördeid
ristmikul sooritavad vastutustundetud liiklejad, kes
ei hooli liiklusseaduses sätestatust ning kaasliiklejate

turvalisusest. Nendest tuleb
teavitada liiklusjärelevalvet.
Kui sellest lahendist ei piisa, tuleb ristmikul kasutada
ehituslikke tõkestusvahendeid,“ leiab Saia. Maanteeameti andmetel liigub täna
teel ligi 4200 sõidukit ööpäevas, sellest 12% on veokiliiklus.
„Juba
parempöördega
sisse- ja väljasõit oli valla
jaoks läbirääkimiste töövõit, Maanteeamet näinuks
toona, et kogu liiklus koolimajani kulgenuks siseteid
kaudu ringteele,“ ütleb vallavanem kriitikutele. Ta on
isegi ära mõõtnud, et kooli
sõitmine Laagri keskasulast ringtee kaudu on ainult
200 meetrit pikem kui Hoiu
tänava kaudu tulemine keelatud vasakpöördega. Probleem on nendel, kes tulevad
Saue poolt või Pärnu maantee kaudu.
Väljasõidul on võimalik
mõlemale poolele valida sobilik liikumissuund. Seega
neljast liikumissuunast ühel
võib olla 25% ulatuses probleem, suurele osale igapäevasest liiklusest pakub see

ristmik sellisel kujul olulist
leevendust. „Piirkonnas on
ka hea jalg- ja jalgrattateede võrgustik. Suurt sisulist
probleemi seega pole, pigem
harjumused. Tean mõndagi
liiklejat, kes mingil põhjusel tuleb Möldre koolimajja
Veskitammi
piirkonnast
Hoiu tänava kaudu, kuigi
võiks kasutada Instituudi
teed. Ohutuse kaalutlustel
ei toeta ka mina täna sinna
mitmesuunaliste
pöörete
avamist, isegi kui see oleks
teoreetiliselt võimalik,“ resümeerib Laisk.
Pika perspektiivi aruteludes on silmas peetud, et
Saku–Laagri kõrvalmaantee võib kunagi muutuda
2+2 maanteeks. Instituudi
tee ringteest kuni Tabasaluni vastavat eelprojekti praegu koostatakse. „Selle lõigu
ümberehitus 2+2 maanteeks
ei ole riigiteede teehoiukavas sees. Seega ei ole seda
vähemalt järgmise 10 aasta
jooksul oodata,“ kinnitab
Jaan Tarmak, Maanteeameti
põhja regiooni strateegilise
planeerimise juht.
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Elustub dekaadi jagu laual
olnud projekt – Saue–Topi
ühendustee ehitamine

Samal ajal
Saue–Topi teega
algab taristu ehitus
Gate Tallinna äripargis
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Horteses avati
uus kohvik
Laagri piirkond on saanud juurde ühe söögikoha.
Muidu Tallinna kesklinnas tegutsev Bopp on peamiselt tuntud oma
tervisliku ja värvilise menüü poolest. Saadaval on isuäratavad viilukausid, vrapid, grillvõikud, smuutikausid.
KOHVIK ON AVATUD
E-R: 11:00 - 19:00
L: 11:00 - 18:00
11:00 - 17:00
www.bopp.ee

Kohalike koguduste ja
valla sotsiaalosakonna
koostöövõimalused
Novembris
said vallamajas
esmakordselt
kokku Saue
vallas tegutsevad
kristlikud
kogudused, et
arutada, kuidas
saaks nii ühiselt
kui koos sotsiaalosakonnaga valla
ellu panustada.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

S

otsiaalosakonna juhataja Marelle Erlenheimi eestvõttel toimunud kokkusaamisel olid
laual mitmed teemad. „Kogukonna abi on ju inimesele lähemal, kui vald iial
jõuab olla. Nii suures vallas
ei saagi sotsiaaltöötaja tunda kõiki elanikke, seetõttu
on oluline, et meil on partnerid, kes annavad meile
teada, et kusagil on abivajajaid,“ selgitab Erlenheim
kohtumise tausta.
Ja on ju iga koduse olemuslik funktsioon muuhulgas ka diakooniatöö,
mis on sisuliselt nii oma
liikmetele kui ka teistele toe ja abi pakkumine,
et probleeme leevendada.
Olgu need probleemid siis
näiteks üksindus, alkoholism, vaesusrisk või muud
varjatud mured. Sellest ka
siis sotsiaaltöö ja koguduste
ühisosa.

PAKUME ÕPETAJALE TÖÖD
TALLINNA LÄHEDAL IDÜLLILISES
MÕISAKOOLIS

KLASSIÕPETAJALE
0,5 AMETIKOHTA
(TEISES KOOLIASTMES)

Kandidaatidelt ootame kvalifikatsioonile
vastavat haridust.
Pakume paindlikku töökorraldust,
toetavat keskkonda,
konkurentsivõimelist töötasu,
arenguvõimalust, huvitavat tööd, mille
nimel oma energiat panustada, huve
rakendada ja võimalusi ideid ellu viia.
Vajadusel pakume ametikorterit ja
kompenseerime sõidukulud.
Avaldus, CV ja koopiad haridust
tõendavatest dokumentidest esitada
ruilakool@ruilakool.ee 14. detsembriks
2020
Info tel 5163534
Direktor Tiia Rosenberg

Koos panustamise võimalusi on hingehoiust hooldusperedeni
Inimesed, ennekõike vanemad ja eriti tänavusel koroona-aastal, on tihtipeale
segaduses, sest infot tuleb
palju ja erinevat, sellega ei
tulda alati toime. Või siis on
lihtsalt soov kellegagi suhelda, sest üksiolek rõhub.
Koguduste liikmete seas on
ehk inimesi, kes soovivad ja
suudavad hingehoiuteenust
pakkuda.

Juha Väliaho, EELK Saue Pauluse koguduse abiõpetaja. Kogudus on Sauel iseseisvalt tegutsenud kaks
aastat, enne seda alates 2012. aastast oli luterlik kogudusetöö Keila koguduse alluvuses. Keskel
Anu Väliaho, kes on diakon EELK Saue Pauluse koguduses. Matthias Burghardt EELK Keila Miikaeli
koguduse õpetaja ja Saue gümnaasiumi reigiooniloo õpetaja

Igal aastal on vallas 4-5
sellist lahkunut, kellel ei ole
maailmas enam mitte kedagi. Vallal on olemas kohad
kalmistul ja vald tagab ka
hauatähise, kuid praegu
teeb kalmistuvaht üksi kõik
vajaliku. Aga ehk on mõni
kogudus, kes oleks valmis
tulema ja ütlema ka neile
lahkunuile kaasa häid sõnu.
Toiduabi jagamine on
väga töömahukas ja seda
saab vald teha piiratult.
Riik annab ette kriteeriumid, kellel on õigus minna
toidupanka, aga inimene
vajab minemise võimalust
ja selles osas vald aidata ei
saa, jõudlust ei ole.
Saue vallal on asendushooldusel kuus last, neist
viis hooldusperes. On puudus peredest, kes on valmis
tegelema ka teismelise lapsega, tihti on nad ju pigem
keerulised, mitte lihtsad
teismelised. Kogudus saab
ehk aidata leida oma liikmete hulgast peresid, kes
oleks valmis oma kodu ja
hoolt pakkuma.
Koguduste ja valla sotsiaalosakonna koostööd on
võimalik aidata luua pikaajalistele töötutele ja sõltuvuskäitumisega inimestele
teenused, mis toetaks nende jõudmist iseseisva toimetulekuni. On vajadus, on
olemas ka rahalised võimalused, aga on vaja kedagi,
kes võtaks teha.

Kogudused Saue vallas
• EELK Saue Pauluse kogudus
• Saue vabakogudus
• EKNK Lootuse küla kogudus
• EELK Nissi Maarja kogudus
• EKBL Laitse kogudus
• Laagri kristlik kogudus

ei osalenud koosolekul:
• EKNK Turba kogudus
• Alliku kristlik kogudus
Ühendus Kristuses

Sotsiaaltöö numbrites
• 01.11.2020 seisuga on Saue vallas 753 töötut.

• Saue vallas on rahvastikuregistri andmetel ca 2600 eakat,
kes elavad üksi (samale aadressile ei ole teisi inimesi sisse
kirjutatud).

• Puudega isikuid 1379 (sh lapsi 177, eakaid 641, tööealisi 561).
• Sügava puudega 191 (sh lapsi 13, eakaid 110, tööealisi 68).
• Toimetulekutoetust saavaid inimesi 150.

Toimetulekutoetus
Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele.
Toetust makstakse siis, kui kõik muud vaesuse ja puuduse
leevendamise abinõud on osutunud ebapiisavaks.
Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava
inimese või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning
toimetulekupiir.
2020. aastal on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või
perekonna esimesele liikmele 150 eurot kuus. Iga alaealise
liikme toimetulekupiir on 2020. aastal 180 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 120
eurot kuus.

Riigigümnaasiumi ehitustööd on alanud
Neil päevil on tennisekeskuse ja Laagri
koolimaja vahelisel krundil juba
töömehi näha.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

E

hit uster r itoor iu m
on piirdeaia ümber
saanud, tegeletakse

ettevalmistustöödega - tööprojektide koostamise, ajutiste kommunikatsioonide
loomisega jne. Ehitaja antud
tööde graafiku järgi algab
hoonealuse süvendi kaeva-

mine jõulunädala alguses
ja vundamentide ehitus jaanuari keskel, seinteni jõutakse märtsis. Ehitatakse
paralleelselt nii õppe- kui
spordihoonet.
Elanikud peaksid arvestama sellega, et Kooli tänava parklast läheb väike osa
ehitussoojakute alla, aga
muid
liiklemispiiranguid
pole ette näha. Arvestama
peab küll asjaoluga, et liik-

lemise ruumi peab ümbritsevatel tänavatel jagama
ehitust teenindava transpordiga. Tõenäoliselt on ka
pisut müra ja tolmu nagu
ehitustel ikka.
Lepinguline ehituse valmimise tähtaeg on 17. juuni
2022.
Riigigümnaasium alustab Laagris tööd septembris
2022.

Kui
kodanikupäeva
tähistaval
novembrikuul
tänati meie valla
sädeinimesi, siis
kohe sabas tuleb
uus konkurss.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

V

alla tunnustamise
korra järgi on vaja
detsembrikuu lõpuks kokku koguda sauevallakate ettepanekud, mis
võiks olla Saue valla 2020.
aasta tegu ning kes on väärt
Saue valla vapimärki.
Saue valla vapimärk on
kõrgeim tunnustuse vorm
ja see antakse sauevallakast väärikale kodanikule,
kes on kohusetundlikult
ja pikka aega täitnud oma
tööülesandeid, saavutades

2019. aastal anti vapimärk Vahur Utnole .....

kõrge kvalifikatsiooni ning
autoriteedi vallas oma ala
spetsialistide hulgas; ettevõtjale või ettevõtte juhile,
kes on edukalt arendanud
ettevõtlust ja Saue valla
majanduselu ning pakkunud tööd Saue valla elanikele.
Vapimärgi
kandidaadiks võib esitada inimese
nii isiklike kui ettevõtete
juubelite puhul või ka välisriigi kodaniku, kes on
programmide, projektide,
aktsioonide kaudu kaasa
aidanud Saue valla sot-

siaalsele, kultuurilisele ja
majanduslikule arengule.
Aasta tegu on auhind,
mis antakse, et tunnustada
kogukonnale olulise tähtsusega ettevõtmist ja selle
eestvedajat. Saue valla aasta teole oodatakse ettepanekuid koos põhjendusega,
aga esitamisel ei peaks end
liialt ahistama mingite kriteeriumitega.
See võib olla juhitud nii
ettevõtte,
omavalitsuse,
lihtinimese kui külaseltsi
poolt. See võib olla suur
asi, nagu näiteks muuseumi

.... ja Tõnu Sal-Sallerile

SAUE VALLA AASTA TEGU 2019

• Riisipere-Turba rongiliikluse taaskäivitamine

SAUE VALLA AASTA TEGU 2018

• Saue valla suur- ja vähekindlustatud perede 70 lapsele
koolikoti ja spordijalatsite kinkimine ning 60 Saue valla
lapsele jõulukingi tegemine hooldustöötajate ja MTÜ
Proovime Vähemalt koostöös
avamine, aga samahästi ka
väike, et keegi tegi kellegi
elu palju ilusamaks, või on
miski, mis võibolla välja
suurelt ei paistagi, aga on
küla jaoks hullult tähtis.

Esitatavad ettepanekud
pannakse
hääletamiseks
välja 4. jaanuarist 31. jaanuarini Saue valla Facebooki lehel, valla kodulehel,
halduskeskustes ja raama-

Kalendripildistamise aastaring

S

aue koduloolased on
korduvalt korraldanud
erinevas
formaadis
Saue linna pildistamisi või
piltide kogumisi. Öeldakse
ju, et üks pilt on enam väärt
kui tuhat sõna. Koduloolase
pilgu läbi on olulised mõlemad, täiendavad teineteist ja
avavad tagamaid.
Ühel järjekordsel fotonäitusel Saue mõisa pargis
jäime Sauel elava piltniku
Valdur Vachtiga arutlema,
et meil on tekkinud päris
hea ülevaade sellest, kus
õitsevad sirelid, puhkevad
õunapuuõied ja rohetavad
murusiilud. On ju pildistamise päevad ikka kevadesse
langenud.
Aga mida pakub Saue suvel, sügisel või talvel? Kui
kokku koguda erinevatel üritustel tehtud ülesvõtted, saab
pisut aimu küll. Aga kui võtaks teadlikult märgata Sauet
– loodust, inimesi ja hooneid
– läbi aasta? Sellest saaks
vahva kroonika ja miks mitte nende fotode põhjal kokku

seada üks imekaunis Saue
linna kalender. Meenutuseks eelmisest aastaringist,
võrdluseks uues või lihtsalt
nautimiseks ja kuupäevade
jälgimiseks.
Valdur, kes koos Keila
Lehe toimetusega korraldab
juba mitmeid aastaid fotojahti Keila linnas, jagas sealset
kogemust ja pakkus pildistamisel abi. Võtsime vedu!
Sadakond uut kaadrit
aastaga
Alustasime oktoobris 2019
kolme fotograafi – Valdur
Vachti, Kati Raudsepa ja
Aivo Oblikase –piltidega,
innustades järgmisel kuul
kaasa lööma kõiki sauelasi. Jooksva kuu pildid olid
oodatud kuni järgmise kuu
viienda kuupäevani, igalt pildistajalt kuni viis fotot enda
äranägemisel. Jäädvustada
võis täpselt seda, mis Sauel
enim kõnetas.
Koduloolaste osaks oli
fotode arhiveerimise kõrval
nende postitamine FB-lehtedele Saue: aeg ja lugu ning
Saue linna kodanik ja hilisem fotode valik kalendrisse.

Oluline
• Aasta teo nominentide
ning vapimärgi saajate
kandidaatide ettepanekud koos põhjendustega
saata 31. detsembriks 2020.
aastaks e-posti aadressile
info@sauevald.ee või Saue
vallamajja (Kütise 8, Saue
linn).
• Avalduste vormid on leitavad valla kodulehelt.
• Vapimärgi saajad valib
ja kinnitab volikogu oma
otsusega.
• Aasta teo valib ja kinnitab
vallavalitsus vastavalt avalikule hääletustulemusele.

tukogudes. Favoriidid kinnitab vallavalitsus vastavalt
hääletustulemustele ja need
pärjatakse veebruaris, kui
Saue vald tähistab piduliku
vastuvõtuga Eesti Vabariigi
aastapäeva.
Esita oma ettepanekud
juba täna ja näitame, et tegelikult me ikka märkame
ja oskame hinnata.

Samuti võib kalendri soetamiseks kirjutada aadressil
evelinpovel@gmail.com või
helistada telefonil 5667 5252.
Kalender maksab 5 eurot.

Saue kodu-uurimise seltsing andis
kolme kohaliku hobifotograafi kaasabil
välja 2020. aasta kalendri, kus sees 16
sõnumi ja mõnusa kompsitsioontajuga
kaadrit valla keskusest.
EVELIN POVEL
Saue kodu-uurimise seltsing
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Fotod: Erlend Štaub

31. detsembriks on oodatud
ettepanekud aasta tegu 2020 ja
vapimärkide kandidaatidele

9

Kalender on huvilistele saadaval Saue linna raamatukogus ja asumiseltsis ning Saue linna jõululaadal
12. detsembril. Kalendri kaanepildi autor on Aivo Oblikas

Valimise juures olid abiks
FB-lehtede ümber koondunud kogukondade soovitused, nii nende emotsioonid
kui kommentaarid. Nõnda
oli see algusest lõpuni kogukondlik ettevõtmine.
Saue kodu-uurimise seltsingu fotokogu täienes aastaga enam kui saja kaadri
võrra Saue eri paigust ning
lähiümbrusestki. Fotod on
kõik tallel ning kindlasti
jõuavad järgmistele fotonäitustele Saue avalikus ruumis. Üks ettevõtmine jäi aga
pooleli. Nimelt oli kuni kevadise eraldatuseni võimalik
valida lemmikpilte Saue linna raamatukogus ülesseatud

Kalendrist jäi kriipivalt palju pilte välja. Näiteks see Valdur Vachti
ülesvõte, kus päikesemäng on nii vahvasti tabatud

ja iga kuu täieneval näitusel.
Kuusteist fotot on jõudnud
Saue 2021. aasta trükisooja kalendri kaante vahele,

mis on huvilistele saadaval
Saue linna raamatukogus ja
asumiseltsis ning Saue linna
jõululaadal 12. detsembril.

Läbimõeldud
lugudega kaadrid
Enam kui fotode kogus on
oluline nende kvaliteet,
kaadri läbimõeldus, kompositisioonitaju, sõnumid,
mida pildid endas kannavad.
Jäädvustatu väärtus tõuseb
ajas. Hea kaader peegeldab
pildistaja oskust võtta aega
ja keskenduda, pildi sisse
sulada, näha välisest pinnast
sügavamale, kihiti. Selles
on hulk eri varjundiga lugusid, nii neid, mida pildistaja
on püüdnud edasi anda kui
neid, mida vaataja fantaasia
pakub. Telefoniga klõpsitud
jooksu pealt tehtud piltides
on rahu ja loomingulisus
pigem juhuslikku laadi, ent
on neilgi sageli oma koht,
näiteks mõne siin ja praegu
toimuva fakti kinnitamiseks.
Heameel on tõdeda, et koduloolasteni jõudsid eranditult
läbimõeldud lugudega kaadrid. Tuhat tänu kõigile, kes
seda ilu ning rõõmu on loonud ja sellele kaasa elanud!
Pildistamised jätkuvad! Tulge aga pildistama ja pildiilu
nautima!
Kas uuest aastaringist ka
kalender saab, sõltub suuresti tänavuaastaste huviliste
rohkusest.

Talisuplus on
sõltuvust tekitav hobi

Sulgpallis esikoht
Laagri võistkonnale
Ruila spordihoones selgusid Saue valla meistrid
sulgpallis.
Meestest alistas otsustavas finaalmängus Peeter Tubli Ääsmäelt
Ülari Pärnoja Laagrist. Kolmanda koha kohtumises oli Jaan Valtin
Ääsmäelt üle Rain Tombakust Kohatu külast.
Noortest oli parim Hendrik Okspuu Muusika külast. Naistest
võitis Triin Tombak Kohatu külast. Teine koht läks eelmise aasta
võitjale Heli Milberile Haibast ja kolmas koht Kristel Kivile Laagrist.
Võistkondlikult läks esikoht 126 punktiga tugevale Laagri
võistkonnale. Teisel kohal Haiba 122 ja kolmandal Ääsmäe 119
punktiga.
Võistlused viis läbi Saue spordikeskus koostöös Kuuse spordiklubiga. Suur tänu võistlejatele, kes täitsid korrektselt ohutusnõudeid ja pakkusid kõrgetasemelist sulgpalli! Korraldajate
poolt tänusõnad Rainarile ja Estrile!

Seltskond Riisipere kandi talisuplejaid
teevad vallalehe jaoks näidissessiooni
ja püüvad selgitada, miks nad just
niimoodi hulluks minna otsustasid.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

Fotod: Rainer Kukk

KALJO PÕLDARU
spordijuht

Naiste paremik: Heli Milber, Triinu Tombak, Kristel Kivi

Meeste esikolmik: Ülari Pärnoja, Peeter Tubli, Jaan Valtin

SügisPinksi medalid
jagasid omavahel Haiba
spordiklubi ja Saue
klubi Hobipinks
21. novembril toimus Saue noortekeskuses ülevallaline lauatennise võistlus SügisPinks 2020, mille
korraldas Hobipinksi klubi.
Mängijaid oli tulnud mitmest koduvalla paigast: Saue linnast,
Laagrist, Kiiast, Haibast, Vatslast ja Vanamõisast. Konkurentsi pakkus Tallinna soome kool. Kokku oli 27 võistlejat, enamus
neist lapsed ja noored. Eakad võistlejad jäid seekord mõistetavatel põhjustel kõrvale. Kõige noorem võistleja oli 8-aastane Arti
Rästas.
Nooremas vanusegrupis (sündinud 2009–2012) saavutas esikoha Markus Sepp Haiba spordiklubist, II koha Crister Lakson
(Hobipinks) ja III koha Ralf Mandre (Hobipinks).
Vanemas vanusegrupis (sündinud 1973–2008) võidutses Marten Virt (Haiba), II koht Sandri Segasaar (Hobipinks) ja III koht
Mairold Virt (Haiba). Naistest oli parim Karoliina Võõsa (endine
Hobipinksi mängija) ja tüdrukutest Meya Ahola (Tallinna soome
kool).
Mängurõõm oli siiras ja auhinnad mõnusad. Täname kõiki
osavõtjaid võitlusliku hoiaku ja suurepärase distsipliini eest!
Täname toetajaid Balsnacki ja Saue valda! Ning muidugi Saue
noortekeskust, kus oli hea vastuvõtt ning avar ja õhurikas saal.
Loodame kohtuda veebruaris TalvePinksil. Olge terved!
ÜLLA VEERG
klubi Hobipinks
Foto: Ivo Veerg
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Noorema vanusegrupi võitjad: vasakult Crister Lakson, Markus
Sepp ja Ralf Mandre

N

ovembrikuine pärastlõuna.
Maha
langenud puulehed
kleepuvad vastu saapaid ja
kuigi temperatuur on küll
veel plussis, siis tuule- ja
vihmakindel jope tundub
ainuõige valik. Kuidagi kipub see kõle hall kontidesse
ja ajukurdudesse. Riisipere
tiik tundub olevat üks jumalast maha jäetud koht
korrusmajade vahel. Aga on
kokkulepe, et täna kogunevad siia kohalikud talisuplejad, annavad aru ja teevad
leheinimese jaoks näidiseks
sissesulpsatuse ka.
Kusjuures see seltskond
ei ole mingi uisapäisa hulljulgete kamp. Idee käivitajaks on siin paberitega
tervisedendaja Sille Simson
(tööajal vallamajas sotsiaaltööspetsialist), kes on taliujumise kohta koolis terve
teadustöö kirjutanud. Tema
teab, et põhimõtteliselt ei
ole haigust, mille vastu ei
aitaks karastamine külmas
vees, aga põhiline kasutegur, mille Sille välja toob,
on pigem vaimse tervise
valdkonda kuuluv.
„See on looduslik antidepressant. Mõjutab serotoniini, noradrenaliini ja
dopamiini tasakaalu nendes
aju osades, mis reguleerivad
meeleolu, reaktsiooni stressile ja füüsilisi tunge, nagu
uni, söögiisu ja seksuaalsus,“ kinnitab naine oma
uurimistööle toetudes.
Suts nagu sõltuvus
Vaikselt hakkavad kogunema. Paar tükki lähenevad
kõrvalasuvast korrusmajast,
hommikumantlid
seljas.
Parklasse jõuab viis-kuus
masinat, väljuvad inimesed
plätudes ja paljasääri. Üks
väntab rattaga kohale.
Meeleolu on nagu enne
kuuendike
klassiekskursiooni – elevus on õhus, itsitused on spontaansed. Nagu
oleks natuke mingite ainete
mõju all. Muide, Sille sõnul
see ei olegi nii väga vale tähelepanek. Tema uurimistöö ütleb, et talisuplust võib
võrrelda natuke sõltuvusega
küll.
„Kiire temperatuuri vaheldumise tulemusena hakkab keha tootma dopamiini
ja serotoniini, mis suurendavad inimese õnnetunnet.
Dopamiini arvatakse seotud
olevat ka naudingu ja sõltuvusega. Näiteks kokaiini,
kanepi, amfetamiini tarbimine vabastab samuti ajus
dopamiini,“ teab Sille.
Riisipere lasteaia direk-

tor Katrin on kaasa toonud
pihuga villaseid sokke. Ise
kudus ja jagab nüüd laiali,
sest need on head peale vees
käiku varba otsa panna. Eks
veest väljatulek tõmbab ihukarvad külmast püsti.
Katrin teeb ka kohe selgeks, et tänane veetemperatuur on kuus plusskraadi. Aga kui hakkad juba
septembris käima, siis pole
novembris enam vahetki,
kui madalale temperatuur
läheb, keha ju harjub.
Vees võiks olla müts
peas ja kindad käes. Müts
sellepärast, et läbi peanaha
eraldub kehast tohutult soojust. Ja kindad sellepärast, et
sõrmed kipuvad vees olles
külmetama. Kindad on need
veesportlaste omad, kalipso
materjalist.
Alguses seltskond vallamaja naisi
Alguses oli pundis paar
Sille kolleegi vallmajast:
raamatupidaja Reet, andmebaaside haldur Mare, sotsiaaltöötaja Merike. Aga siis
hakkas kohalikku rahvast
ka seltskonda imbuma. No
kui ikka koduaknast näed
seda kampa, tekib ju huvi.
Nüüd käivad nad koos
paar korda nädalas. Nii kuni
kevadeni välja. „Mis kevadeni!“ sekundeerib Reimo.
„Elu lõpuni ikka!“
Aga käiakse eraldi ka,
kui aeg ei klapi. Näiteks
Riisipere lasteaia direktor
Katrin ja kohalik kultuurijuht Eneken käisid 6. juunist
6. oktoobrini lausa iga päev
vees (6. juuni läheb meie
kliimas ka talisupluse alla).
„Miks sõita soojale maale ujuma, kui meil Eestis
on veekogusid ka?“ viskab
Eneken õigustatud küsimuse õhku. Seda enam, et ega
sel aastal väga nagu sooja
mere äärde sõita saanudki.
Muide, Eneken ja Katrin
on ka oma lapsed kaasanud
ujumisprojekti. Kusjuures
Katrin ütleb end olevat varasemalt olnud suhteliselt veepõlgliku. Korra suve jooksul
ja põlvini ikka sai vette, aga
mitte rohkem.
Aga Reet näiteks karastas enne tiigiprojekti juba ka
kodus duši all. Ütles, et teda
vaevas tihti nohu, pelgas, et
juba kroonilinegi, aga nüüd
on see läinud. Reet muide
suvel suuremat ujumas ei
käi, alles siis läheb vette, kui
ilmad külmemad.
Mare jälle luges enne läbi
kogu Sille lõputöö ja vaatas
netist lisagi. Ütles alguses,
et tema küll ei lähe. Siis, et
hea küll, ma korra proovin.
Nüüd käib ise ja on mehe
ja tütre ka talisupluseusku

Uuringute järgi on talisuplejad tervemad ja õnnelikumad. Praktika
kinnitab seda. Lisaks veel paar grammi elevust ja mõnusat
kambavaimu

Tulemused Sille uurimustööst
Taliujumise viis kõige populaarsemalt põhjust
1) Soov end proovile panna, kogeda midagi uut ja oma
mugavustsoonist välja tulla.
2) Kuulsin selle positiivsest mõjust kehale ja/või vaimule.
3) Sõber/tuttav/perekonnaliige soovitas/kutsus.
4) Sportlikel eesmärkidel.
5) Terviseprobleemi tõttu, millele lootsin leevendust leida.
Hea ainevahetushäirete ja ülekaalulisuse vastu
Teadlased tegid katseid hiirtega ja selgus, et külma keskkonda
sattumisel korraldavad soolebakterid oma elutegevuse ümber.
See suurendab rasva põletamist, mis võimaldab kätte saada ka
täiendavaid glükogeenivarusid. Leid võib osutuda huvitavaks
ravivõimaluste väljatöötamisel ülekaalulisuse ja ainevahetuse
häirete tarvis.
Sille Simson, „Talisuplemine: harrastajate motivatsioon ja enesehinnang tervisele“. Tallinna ülikooli Haapsalu kolledž, tervisejuhi
õppekava

pööranud. Mare on isegi
saanud teada, et ka tema
vanaema oli talisupleja, nii
et tal see nagu DNA-ga kaasas.
Võtab veerand tundi päevast
Talisupluse harrastus võtab
tegelikult päevast 15 minutit. Selle sees on ka riietumine ja kohaleminek. Vees
ju ollakse vaid minuti jagu
aega. Paras lõunasupieelne
sutsakas.
Mõistlik on küll enne
teha paar võimlemisharjutust, anda kehale teada, et
midagi on tulemas. Vees
teeb üks mõned käetõmbed,
teine loeb mõttes sajani, kolmas kilkab niisama. Eneseületus on see ka kogemustega talisuplejale. „Tuleks end
vaimselt ette valmistada.
Teadlikult hingata sügavamalt, lõdvestuda. Külma
vette minek on peas kinni,“
kinnitab Sille.
Miks ometi?
„Jube hea enesetunde annab. Oled nagu uuesti sündinud. Kui välja tuled, siis

keha tulitab nagu peale sauna või päevitamist. Õhtuni
on hea tunne,“ kirjeldab
Reet.
„See on jumalast äge
hobi. Ja ei pea tunde spordisaalis või metsas rassima.
Ja päriselt ka, eelmisel aastal mul ei olnud isegi nohu,“
hõiskab Raina.
„Mina vaatasin aknast, et
käivad. Nüüd tulin ka kampa. Üksi nagu ei taha,“ nendib kõrvalmaja Kristi kambavaimu tähtsust.
Katrinile tundub, nagu
oleks ses taliujumise päevas
korraga kaks päeva. Enne
üks ja pärast teine. Energiat
on nii palju.
Sille toonitab head mõju
tervisele. Ta käis aasta jooksul iga päev ujumas ja haige
oli kaks päeva, siis ka mitte
nohu ja köhaga, vaid väikse
palavikuga. „Aga palavikuga läksin ka. See ju aktiveerib antikehad, organism
hakkab võitlema,“ teab naine.
Ta ütleb, et ei tasu alahinnata ka rõõmu oma saavutustest ja tundest, et pagan,
ma olen äge!

HEAK

K

aks mittetulundusühendust – Ellamaa
külaarenduskeskus
ja Ellamaa loodusselts –
tegutsevad käsikäes, neil
on ühiseid eestvedajaid,
sõlmitud on ka koostööleping. Ellamaa külaarenduskeskus
pesitseb
100-aastases hoones, mida
on järk-järgult erinevate
projektide, Leaderi programmi ja kohaliku omaalgatuse programmi toel
korrastatud. Ehitamisel on
tihti kasutatud vanu võtteid
(nt savikrohv ja lubikrohv
roomattidel), mis annavad edasi maja ajaloolist
hõngu. Hoone on olnud ka
vana koolimaja ning taastatud on hoone ajalugu meenutav klassiruum. Viima-

ne projektitaotlus Leaderi
taotlusvooru, mis sai sel
kevadel positiivse otsuse,
oli külakeskuse jaoks lava
soetamine ja lavataguste
ruumide
renoveerimine.
Üheskoos on tehtud remont- ja korrastustöid ning
on toodud majja järjest rohkem tegevusi ja elu.
Ellamaa külaarenduskeskuse ruumidesse mahub ka loodushariduskeskus, mille eestvedajaks
on Ellamaa loodusselts.
Loodushariduskeskus pakub programme õpilastele,
korraldab loodusõhtuid ja
matku. Uue ideena on kavas luua loodusõppeklass
RabaLabor, mis tutvustab
põhjalikult 100 aastat tagasi rahvamaja lähedal alustatud turbatootmise ajalugu.
Selle projekti elluviimiseks
saadi toetust samuti Leade-

Fotod: Erik Riikoja

Harjumaa aasta vabaühenduseks 2020
valiti Ellamaa külaarenduskeskus ja
Ellamaa loodusselts.

Selle tarvis kirjutas külaselts kohaliku omaalgatuse programmile ehk
KOP-ile projekti uue tehnika soetamiseks. Nüüd on majas uued ja lintsenseeritud tarkvaraga arvutid – üks on lauaarvuti, teine sülearvuti.
Viimane jääb suuresti külaseltsi töövahendiks. Lisaks õnnestus projektiga soetada ka laserprinter, dataprojektor ja ekraan. „Ka printimisteenust saavad külaelanikud kasutada. Dataprojektorit koos ekraaniga
saame kasutada oma õpitubades ja kui ruume välja rendime, siis saab
rentija soovi korral seda tehnikat kasutada,“ ütleb Olvia Laur Lehetu
külaseltsist.
KOP-i projektiga „Uuendatud arvutipark Lehetu külakeskuses“
saadi toetusraha 3150 eurot, omafinantseering vallaeelarvest oli 616
eurot.
SAUE VALDUR

Pärnu–Harju
lauatennises 62–38

Natali Käsk, Merike Palts, Marje Suharov, Ellamaa
Külaarenduskeskus ja Ellamaa Loodusselts- Harjumaa aasta
vabaühendus 2020

ri programmist. Õppeprogrammide läbiviimise toel
on võimalik teenida omatulu. Ellamaa looduselts
kannab hoolt ka populaarse Valgejärve matkaraja
eest ning sel aastal osaleti
Hooandja programmis ja
saadi hoogu juurde uue ti-

pitelgi ostmiseks.
Loode-Eesti
Porikuu
festivalil lõi Ellamaa külaarenduskeskus kaasa festivali avalöögi ehk laternamatka korraldamises, mis
kulges Turbast Ellamaale
ja lõppes pidulikult külakeskuse juures.

Haiba võimlas toimus järjekorras 36. kohtumine lauatennises 10-liikmeliste Pärnu ja Harju võistkondade vahel.
Alates 1985. aastast on kõik kohtumised toimunud Haibas. Tugev
Pärnu oli seekord parem 62–38. Pärnu parimaks oli Eesti esireket ja
vabariigi koondise peatreener Vallot Vainula, Harju parimaks kerkis
nooruke Maksim Vuhka Maardust, kes alistus ainult Vallotile. Seekordse võiduga asus Pärnu ka sarja juhtima 18,5–17,5, sest eelmine
kohtumine lõppes viigiga 50–50. Saue vallast olid võistkonnas Simo
Venski, Rainer Kukk ja Väino Nüüd. Samad mehed esindavad ka Haiba spordiklubi vabariigi võistkondlikel meistrivõistlustel, kus esimese ringi järel hoitakse liidrikohta.

2020 kandidaadid:
• SA Anija mõisa haldus (Anija vald)
• Veljo Tormise kultuuriselts MTÜ (Kuusalu vald)
• EELK Harju-Madise kogudus (Lääne-Harju vald)
• Ellamaa külaarenduskeskus ja Ellamaa loodusselts (Saue vald)
• Aave spordiklubi MTÜ (Raasiku vald)

Aastal 2017 pälvis sama tiitli samuti Saue
valla ühing MTÜ Lootuse küla.

Üldjuhul on külamajades võimalik ka arvuteid kasutada. Kui kodus internetti pole, saab seal arveid maksta
või kevadel mõnest veebipoest roosiistiku tellida.
Lehetu külas ei ole see teistmoodi, ainult et arvutipark
oli kole vana.

KALJO PÕLDARU
spordijuht

Tiitliga kaasnes 150-eurone Hortese kinkekaart, et kevadel saaks
maja juurde istutada midagi selle tiitli meenutuseks. Kinkekaart
ja silt Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse poolt, üle andis HEAK-i
juhataja Hannes Ojangu

Justiitsministri antavad aumärgid
kuuluvad inimestele, kes on oma
vaprate tegudega aidanud peatada
kurjategijaid ning andnud panuse
ühiskonna turvatunde tagamisele ja
suurendamisele. Kuue tunnustatu seas
oli ka Lehetu küla elanik Bronislav
Škaperin.
JUSTIITSMINISTEERIUM

B

ronislavi lugu
11. aprilli viimastel minutitel nägi
Bronislav Škaperin Harjumaal juhuslikult pealt,
kuidas üks mees lasi teisele
ammuga noole pähe. Kuna
kurjategijal oli käes ka tei-

ne laetud amb, reageeris
Bronislav kiiresti ja jooksis
laskja pikali. Pärast seda
aitas mees kannatanut ning
suhtles häirekeskuse töötajatega, kuni kohale jõudsid
politsei ja kiirabi. Bronislav päästis sellega kannatanu elu. Kohus mõistis
laskjale karistuseks reaalse
vangistuse.

Foto: Justiitsministeerium

Sauevallakas Bronislav
Škaperinit tunnustati
kodanikujulguse aumärgiga

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

Lehetu külaselts
uuendas arvutiparki
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Telli kõik vajalik kirjade
ja kingituste saatmiseks,
otse oma postkasti.

› pood.omniva.ee

KULTUURIKALENDER DETSEMBRIS

Hea Saue valla elanik
OLEME VÄRSKELT AVANUD

AEG

nov-dets Irja Kändleri juubelinäitus

KEILA PESUMAJA

Meie teenuste hulka kuuluvad:
• pesupesemine
• plekieemaldus
• vaipade pesemine
• triikimine
Ootame Teid endale külla!
PÕLLU 3, KEILA

E-R 9-17

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

07.12.

Haiba mälumängusarja II voor

kell 19 Haiba rahvamajas

tel 505 2463, kuldar.paju@sauevald.ee

09., 16. ja EELK Saue Pauluse koguduse
23.12.
piiblitund

kell 14 veebi vahendusel

tel 5694 3660

09. ja
16.12

Jõulukuu töötoad Laagris

kell 17 Saue
vallaraamatukogus

tel: 679 6869, laagri@
saueraamatukogud.ee

09.12.

Kino "Ülo Sooster. Mees, kes
kuivatas rätikut tuule käes"

kell 20 Ääsmäe
külakeskuses

FB:Ääsmäe
www.aasmae.weebly.com

10.12.

Raamatuklubi.
Allan Muuk ""Mina, reporter"

kell 19 Ääsmäe
külaplatsikohvikus

FB:Ääsmäe
www.aasmae.weebly.com

11.12.

Saue Seeniorteatri etendus
"Limonaadi Ets"

kell 19 Laagri
kultuurikeskuses

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

12.12.

Jõululaat

kell 11 Keskuse pargis

tel 523 4339,
sirje.luberg@sauekultuur.ee

13. ja
20.12.

Laagri Kristliku Koguduse advendi
jumalateenistus

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

www.laagrikogudus.ee

13. 20. ja
27.12.

"EELK Saue Pauluse koguduse
jumalateenistus"

kell 13 Saue päevakeskuses tel 5694 3660

13. ja
20.12.

Jumalateenistus EELK Nissi Maarja
kirikus

kell 12

FB: EELK Nissi Maarja Kogudus

18.12.

Detsembrikuu jazzi ja veini õhtu

kell 19 Ääsmäe
külakeskuses

FB:Ääsmäe
www.aasmae.weebly.com

19. 12.

Eakate jõuluüritus

kell 12
Haiba rahvamaja juures

Registreerimine kuni 13.12
tel 505 2463, kuldar.paju@sauevald.ee

19.12.

Kino "Jõulud džunglis"

kell 15 Saue
noortekeskuses

FB: Saue kultuuri- ja huvikeskus
tel 5363 8621,
marleen.vitsut@sauekultuur.ee

20. 12.

Laste jõulupidu Jõgisool

kell 11 Jõgisoo seltsimajas

Registreerimine kuni 14.12
info@jogisooseltsimaja.ee

registreerida
photographyemilia@gmail.com

20.12.

Kino "Jõulud džunglis"

kell 12
Ääsmäe külakeskuses

FB:Ääsmäe
www.aasmae.weebly.com

30 min (15 töödeldud faili) 90.60 min (25 töödeldud faili) 150.kaks erinevat tausta

20.12.

Kontsert "Helisev Trollide maja"

kell 17 Nissi Trollide maja
akendel

FB: Riisipere kultuurimaja

21.12.

Laagri jõuluturg

kell 17 Laagri
kultuurikeskuse pargis

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

24.12.

Laagri Kristliku Koguduse
jõulukirik

kell 16 Laagri
kultuurikeskuses

www.laagrikogudus.ee

AASTA LÕPU
NI
KÕIGILE TEE
NUSTELE
S O O D U ST U S

-30%

WWW.KEILAPESUMAJA.EE

TEL: 5837 7200

Jõulupildistamine Laagri
kultuurikeskuses kuni 20.12

Jõulupildistamine Saue
stuudios Kasesalu 12 kuni 20.12

registreerida
kristitohvrifotograaf@
gmail.com

www.facebook.com/
Emilia-Photography

25 minutit, hind 35.üks taust

ÜRITUS

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
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.
Korterite ja eramute remont, renorveerimine ja
ehitus. Kontakt: 56623584, evehitus@gmail.com
Matemaatika järeleaitamise tunnid neile, kellel raskused matemaatikas. Helistage telefonil 56953773.
Korterite ja majade renoveerimine, üldehitus. Pisemad remonditööd. 56965277
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

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

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

KÜSI PAKKUMIST!

ALATES

190€

ALATES

140€

/ALUS

/ALUS

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

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
Müüme purustatud betooni, killustikku, liiva,
freesasfalti. Pakume kopplaaduri ja roomikekskavaatori teenuseid. Lisaks truupide, trasside,
kanalisatsiooni ehitust, maakütte ja septikute paigaldust jne. Vaata lisa www.kalsep.ee. Tel 5265342.
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

Tallinna
KremaToorium
Pakume kõiki matuseteenuseid
Haua-, urni- ja
tuHastamismatused
matuse vormistamise
võimalus internetis
korraldame matuseid üle eesti
ööPäevaringne transPort
kaks kabelit
www.krematoorium.ee
telefon 623 8808 (24h)
Pärnamäe tee 36
Tallinn

Ostame talumaja koos metsa või põllumaaga.
Hooned võivad vajada põhjalikku remonti. Telefon
5666 9006
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
Pakun tööd MEIEREI TÖÖTAJALE. Elamispind olemas.
Läheduses pood, kool, lasteaed. Info: 510 8866

MUU

18.12 Riisipere Jõulukuu laat Nissi tee 55 platsil. Info
58050167, laadakorraldus@gmail.com

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

Aeg varuda küttepuid
järgmiseks talveks!

Lemmikloomapood

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

TOORES LEHTPUU
alates 32€/ruum

METSAKUIV OKASPUU
alates 42€/ruum
Hind sõltub puude pikkusest
ja transpordi vahemaast.
Laotud puude tarne
10 ja 15 ruumi kaupa.

tel 521 1377
502 4895
www.pajakapuit.ee

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.

AS Arco Color otsib Sauele
oma töökasse kollektiivi:

• TÖÖDE
ETTEVALMISTAJAID

PÄKAPIKU
TÖÖTOAD JÕGISOO
SELTSIMAJAS
13.12.2020 algusega kell 12.00

Töö kahes vahetuses.

Jõulupärjad
Jõuluehted
Maitsvad piparkoogid

LIIA MÄGI

Huvi korral võta ühendust:
karl@arcocolor.ee
+3725067058

surma puhul.

Vaata lisa
www.jogisooseltsimaja.ee
ja pane ennast töötuppa kirja!

www.arcocolor.ee

Lisainfo tel. 25012033

• PULBERVÄRVIJAID

Kolleegid Ääsmäe Lasteaiast

Hoonete renoveerimine, juurdeehitused.
Pööningu-, katuse-, fassaadi-,
vundamendi soojustamine
ja renoveerimine.

JAE JA HÜLGIMÜÜK. KÜSI PAKKUMIST

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

kaotuse puhul

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

Soodne küte pelletkatlasse

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid kollektsioneerimise
esemeid. Tel. 6020906 ja 5011628 Tim

ISA

Teie soovid,
tehtud meie kätega!

Müük. Kuivad küttepuud, 30 cm, 40 L võrkkott: lepp
2,70 €, kask 3,20 €. Kohale veoga. 5270884

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

Südamlik kaastunne Hellele
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Hea Lea,
Tunneme Sulle kaasa kalli õe

Töökaaslased Saidafarmist.
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Head jõuluaja pakkumised
Rukkijahu piparkook 300g Rakvere verivorst 500g

1.98

1.79

6.60/kg

1.29

-28%
2.58/kg

Seapraad Klassikaline Jõulukapsas pohlade ja
Rakvere
rõõsa koorega
820g Põltsamaa

4.99

3.99

-20%

/kg

2.99

1.99

-33%
2.42/kg

2.89

2.19

Nurmesalu 9, Saue
Tööülesanded:

Omalt poolt pakume:

-maitsva kooli- ja lasteaiatoidu valmistamine

-peresõbralik tööaeg 06:00-14:30

vastavalt menüüle ja retseptidele (1300'le sööjale)

-lisa tervisekindlustus või Sport-ID

- kauba vastuvõtt ja inventuuris osalemine

-soodne omapere toitlustus

-tooraine ratsionaalne ja säästlik kasutamine

-ühisüritused

-köögi korrashoid ja töökoha koristamine
Huvi korral võta kindlasti ühendust telefonil 53937655 või kirjuta cv.ee@balticrest.com

-24%
5.48/kg

www.keilaty.ee

AS SAMI ambitsioonikasse
meeskonda on oodatud

Saue Gümnaasiumi Daily köögis

Pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub*

Otto toorjuust 400g

Ja lisaks palju teisi häid pakkumisi kauplustes kohapeal!

Pakume tööd SUURKÖÖGI KOKALE

Saue Kaubakeskus
Kpl. Turba
Kpl. Nissi

· 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

SMILE
küpsetuspaber 24 lehte

1.65

1.25

-24%

Haapsalu mnt 57b, Keila

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727 • 24 h

Vaata, kes ennustajatest
on hetkel liinil: ennustus.ee

OÜ SINITIIVIK GRUPP

Teostame vaipade puhastust
villa, sünteetiliste, kaltsu ja
narmasvaipadele.
Transport uksest ukseni tasuta!
55 917 562
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Esmaspäev 7. detsember
Väike kodutehnika

Teisipäev 8. detsember

-20%
Neljapäev 10. detsember

Mänguasjad ja raamatud

Kolmapäev 9. detsember

Portselan- ja klaasnõud, kristall, keraamika

Tekid, padjad, pleedid, voodipesu

-20%

-20%

Reede 11. detsember

Meeste ja naiste valmisriided ning jalatsid

Köögi ja
Rõõmu ja tooted
sko
Küpsetu

-20%

-30%

Laupäev 12. detsember

Pühapäev 13. detsember

Ehted,kinkekomplekid, parfüümid ja tualettveed

Küünlad
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Tekk ja kaks patja
Robottolmuimeja

äev
hap

Pü

-20%

äev
jap

Nel

-20%

e
eed

R

Kaasaskantav kõlar

Juhtmeta kõrvaklapid

Rento saunatarvikute
komplekt

www.keilaty.ee

Haapsalu mnt 57b, Keila
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Ööjõulumaal toimub sel
aastal valgusrännak
Ööjõulumaa kogu programm toimub väljas, et saaks
värske õhu käes turvaliselt kõigest osa. 19. detsembril
toimub Vanamõisa Ööjõulumaal valgusrännak koostöös
Valgusfestivali ja Laternamatkadega.
KATRIN KRAUSE
projektijuht

T

egevused toimuvad
vabaõhukeskuse väliterritooriumil
ja
loodusrajal. Programmis on
suur ja väike rännak.
Suure valgusrännaku
raja pikkus on 4 km, raja
läbimisele kulub umbes 1,5
tundi ja on jõukohane lastele alates 8. eluaastast. Kuulda saab põnevaid lugusid
minevikust ja jõuluootusest
looduses. Suure valgusrännaku puhkepeatus koos
sooja teega on Sõeru ohvriallikal. Kõik pileti soetanud
saavad teele kaasa valgust
andva laterna. Suure valgusrännaku osavõtjate arv
on piiratud ning rännakule
saab minna kahel erineval
kellajal.
Vabaõhukeskuse territooriumil toimuvad väikesed
valgusrännakud.
Külastajad saavad osa kaunist valguse vaatemängust
ning kohtuvad jõuluvana
Juliuse, õnnenaelu taguva
sepp Rauli ja müstilise šamaani ja miimiga. Valguse

AJAKAVA
Suur valgusrännak loodusrajal
19. detsembril kell 16.10 ja 18.00. Kogunemine Vabaõhukeskuse
laululava ees (kohal olla 10 min enne algust)
Väike valgusrännak Vabaõhukeskuse territooriumil
19. detsembril kell 16.15, 17.00, 18.00 ja 19.00. Väikese valgusrännaku programmi pikkus on umbes 45 minutit
Territoorium on avatud kõigile pileti ostnuile ja ringi saab
jalutada ka oma tempos vahemikus kell 16-20. Piletid eelmüügis
veebilehel www.jõulumaa.ee, kohtade arv on piiratud.

vaatemängu toovad külastajateni valguskunstnikud
Ilvar Piisk, Aleksander
Bachmann, Iiris Müntel ja
Margus Kontus. Osa saab
põnevatest valgusinstallat-

LAAGRI
JÕULUTURG
21. DETSEMBRIL
ÕHTUSEL AJAL
KULTUURIKESKUSES
JA PARGIS

KELL 17-20 JÕULUTURG
KÜLLA TULEB JÕULUVANA
MARTIN
KELL 18.30 LED TULEDE SHOW
“LUMEKUNINGANNA“

sioonidest looduses, näha
valgusest helendavaid loomajälgi ning palju muud
üllatavat. Programm on
sobilik nii väikestele kui
suurtele.

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.

Detsmibrikuu jazzi ja veini õhtu
18.12 kell 19:00
Ääsmäe Külakeskuses
Õhtut sisustab:
✓ Ingrid Hagel jazz-folk vokaal ja
v ii u l
✓ Degusteerime šampanjat, prosecot ja
cavat
Klubiõhtut korraldab Ääsmäe Külakogu (55
660 875)
Vajalik eelnev registreerimine:
https://aasmae.weebly.com/eelregistreerimine.
html

Detsmibrikuu filmid
Ääsmäe Kinopunktis
✓
✓
✓

02.12. kell 20:00 film “Hüvasti
NSVL”
09.12. kell 20:00 “Ülo Sooster. Mees,
kes kuivatas rätikut tuule käes”
20.12. kell 12:00 film “Jõulud
džunglis”

Korraldab Ääsmäe Külakogu (55 660 875)

