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Titest saadik tallides
toimetanud Eha Kirsipuu
sai Saue valla kõrgeima
tunnustuse
Foto: Robin Roots (Naisteleht)

Sauevallakad valisid
2020. aasta teoks Ääsmäe
külamaja valmimise

Saue valla
vapimärgi saaja
on küll valitud,
aga tunnustuse
üleandmine
lükkub
kevadesse.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee
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avapäraselt on laureaadid välja kuulutatud
vabariigi
aastapäeva peo käigus,
aga sel aastal jääb kena
üritus pidamata. No oleks
ju võinud küll teoreetiliselt otsida hirmsuure ruumi, joonistada seal maha
piisava hajususega kohad,
panna uksele kelneri asemel desotilgutaja... Aga ei
tundunud mõistlik. Poleks
enam nagu see pidu ega see
energia.
Praeguste plaanide kohaselt saavad tunnustatule
tänusõnad üle antud ehk
aprilli alguses, mil on kavas väike tähistamine, et
markeerida ühinemislepingu allakirjutamisest mööduvat viit aastat.
Aga nüüd asja juurde.
Vapimärgi tiitlile võib
nomineerida nii lihtsaid
inimesi kui ettevõtete juhte ja ametiisikuid. Teod ja
saavutused peavad olema
silmapaistvad ja valla arengut soosivad. Vapimärke
on seni Saue (ühend)valla
ajaloos välja antud kuus.
2020. aastal oli esitatud
viid nominenti, volikogu
otsustas valida neist ühe.
Eha Kirsipuu – ratsaspordi arendamise eest
Kui Eha Kirsipuu Ruila

Ruila tallide perenaine Eha on hobuste lummuses olnud nii kaua, kui ta end üldse mäletab

tallides tiiru teeb, on kohe
näha, kes on pealik. Paarimeetrise turjakõrgusega
suured nooblid loomad
vaatavad naise suunas
nõnda, nagu näeksid karja
juhti. Püüavad hirnatades
tähelepanu, liigutavad rõõmust kõrvu, kui Eha neid
nina pealt sügab või nimepidi kõnetab. Ruila tallides
on kokku umbes kuuskümmend hobust, Eha on
siin perenaine olnud juba
40 aastat ja silmnähtavalt
loomade usaldusalune.
Hobuste lummuses on
Eha olnud nii kaua, kui ta
üldse ennast mäletab. Lapsepõlv vanaisa Vastloodud
vabariigi muutumistuhinas
soetas omale Ruila kolhoosi omaaegsed laudad ja
tänaseks on Ruila tall tema
käe all üks esinduslikumaid võistlushobuste talle
Eestis, seal elab nii mõnigi
vabariigi kiireim ja kalleim
ratsu.
Eha ei pea ka 67-aastasena veel tööst pausi. La-

Vapimärgid 2019-2020
Vapimärgid 2019
• Leelo Tungal: Ruila küla loo tutvustamise eest
„Seltsimees laps" raamatus ja filmis
• Ülle Rondo: järjepideva seltsielu edendamise eest SaueJõgisoo haridusseltsis
• Ilse Metsamaa: Saue linna kogukonna eestvedamise eest
Vapimärgid 2020
• Vahur Utno: Saue linna rahva vaimuliku teenimise eest 30
aasta jooksul
• Tõnu Sal-Saller: südame ja pühendumisega tehtud töö
eest 25 aasta jooksul huvialakoolis ja orkestris Nissi Trollid
• Timo Rein: ettevõtluse edendamise eest

treid ta enam ise ei puhasta
ega vii hobuseid koplisse
jalutama, aga pilk on tallielul ikka peal. Suhelda
tuleb ka sportlaste ja omanikega, kirjutada eurorahataotlusi.
„Ma olen 24 tundi ööpäevas talli jaoks olemas.
Loomad tulevad minu
jaoks enne inimesi. Et miks
need hobused mul eluaeg?
Tead, kui viskad sõnnikut,
siis oled 100% kohal. Kui
ratsutad, oled samamoodi

üdini selles hetkes. Minu
jaoks on kõige armsam,
kõige rahustavam, kui lähen õhtul talli ja teised
on selleks ajaks juba ära
läinud. Annan hobustele
süüa. Vihma sajab, loomad
krõmpsutavad rahuolevalt,
tallid on puhtad... Seal on
see oma spetsiifiline talli lõhn, mis paljudele ei
meeldi, aga mida mina armastan. Ja olengi õnnelik,“
ütleb Eha.
Aitäh, Eha!

Nelja aasta jooksul on aasta teo vääriliseks peetud nii
erakapitalil kultuurisaavutusi, heategevuslikke ettevõtmisi
kui ühistranspordi arengud. Seekord on esile tõstetud kogukondlik panus küla arengusse.
Aasta tegu on auhind, millega tunnustatakse kogukonnale olulist ettevõtmist ja selle eestvedajat. See võib olla juhitud nii ettevõtte, omavalitsuse,
lihtinimese kui külaseltsi poolt. See võib olla suur asi nagu muuseumi 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.
2020. aasta teoks on valitud Ääsmäe külamaja valmimine
Seda külamaja asja on Ääsmäel üle kümnendi peast paberile pillutud. Juba
2010. aastal esitati Leaderile taotlus ehitusprojekti koostamiseks, aga
maja enda ehitamiseks enam eurorahasid saada ei õnnestunud. Vahepeal
muutus külamaja visioon ja valmis uus eskiisprojekt ja püüti jälle leida
ehituse jaoks rahastust: kirjutati fondidesse, otsiti kaasrahastajad, käidi
pankades. Lõpuks tuli otsus, et vallaeelarvest saab 700 000 eurot, sisetöödeks seda küll ei jätkunud, nii tuli maja seest viimistleda ja disainida külaaktivistidel endil. Aga läks kümnend ja maja on valmis. Esimene hooaeg
läks koroonakriisi kiuste kenasti tööle, jõuti korraldada nii mõnigi kontsert
ja ühisõhtud. Respekt ja tänukummardus ääsmäekatele!

Aasta tegu 2018-2019
Saue valla aasta tegu 2018
Saue valla suur- ja vähekindlustatud perede 70 lapsele koolikoti
ja spordijalatsite kinkimine ning 60 Saue valla lapsele jõulukingi
tegemine MTÜ Proovime Vähemalt ja hooldustöötajate koostöös.
Saue valla aasta tegu 2019
Raudtee Riisiperest Turbasse - pärast 24 aasta pikkust pausi
sõitis rong taas Turba jaama, pidulikult avati Riisipere ja Turba
vaheline kuue kilomeetri pikkune Eesti kiireim raudteelõik, mille
maksimaalne lubatud tunnikiirus on 140 kilomeetrit tunnis ja mille
ehituse maksumuseks kujunes 7,72 miljonit eurot.

Aasta tegu 2020 nominendid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Beebipidu koduuksel
Saue Lionsi klubi korraldatud silmakontroll Saue gümnaasiumis
AS Seve Ehituse korraldatud kurepesa päästmisaktsioon
Saue uue vallamaja valmimine
Ääsmäe külamaja valmimine
Haiba rahvamaja valmimine
Hüüru mõisa renoveerimine
Nissi Trollide maja kuldse tuulelipu saamislugu
Mõnuste külla kõvakattega tee rajamine
Saue linna asumiseltsi jõulurõõmu kogumise kampaania Saue
valla vähekindlustatud peredele
11. Hea sõna jõud - positiivse tagasiside andmine ja tunnustust
vääriva märkamine

Leelo Tungal
sai Harjumaa
aukodanikuks

+8.23

VAADE A

+3.93
+2.33

±0.00

Põline sauevallakas Leelo Tungal pälvis tunnustuse luule- ja proosaloominguga kultuurilukku särava jälje jätmise ning meie kultuuri- ja kogukonnaellu pikka aega antud panuse eest.
Traditsiooniliselt toimub maakonna aukodanikule tunnustuse
üleandmine Eesti Vabariigi aastapäevaks korraldataval vastuvõtul. Sel aastal antakse teenetemärk laureaadile üle kevadel,
pärast koroonakriisi taandumist korraldataval tänuüritusel, kus
tunnustatakse ka Harju maakonna teenetemärkide ja HOLMERi
tunnustusauhindade saajaid.
+0.97
Harjumaa aukodaniku teenetemärk on Harjumaa Omavalitsuste Liidu poolt kord aastas antav Harju maakonna kõrgeim
tunnustus maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate
saavutuste eest.
Leelo Tunglale Harjumaa aukodaniku teenetemärgi andmine otsustati Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 13. jaanuari
2021. aasta otsusega nr 1.
Harjumaale olulisi, erinevatel elualadel tegutsevaid isikuid on
aukodaniku teenetemärgiga tunnustatud 2009. aastast.
Ka Saue vald on tunnustanud kohalikku armastatud luuletajat
Saue valla vapimargiga aastal 2019.
SAUE VALDUR

+0.97

+8.23

+3.93

VAADE A

Laagris avatakse peagi
Maxima kauplus
+8.23

Harjumaa Omavalitsuste Liit tunnustas Leelo Tungalt Harjumaa aukodaniku teenetemärgiga.

Foto: Diana Unt
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VAADE B

+3.93
+2.33

±0.00

VAADE B

Suve lõpuks
seab Laagris
Veskitammi 3
hoone alumisel
korrusel
end sisse
VAADE C
uus toidupood.

+8.23
+7.53
+5.93
+3.93
+2.33

±0.00

+8.23
+7.53
+5.93
+3.93
+2.33

+0.97

ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

T

egemist on Maxima
X kauplusega, millest
võiks saada inimeste
kodupood. „Kogu Euroopas
on praegu trend, et inime+0.97
sed käivad järjest tihedamini oma kodu lähedal olevas
poes. Kuigi ka teistel jaekaubanduskettidel on Laag-

±0.00

ris kauplused, siis meie pika
kogemusega analüütikud
on teinud kindlaks, et selles piirkonnas on kauplusC
teVAADE
järele
veel vajadust, eriti
arvestades, et me pakume
klientidele kõige odavamat ostukorvi,“ põhjendas
Laagrisse uue kaupluse
avamist Maxima turunduse
ja avalike suhete osakonna
juht Tiia Schapel.
Avamise täpset kuupäeva on raske ennustada, sest
ehituse ettevalmistusprot-

sessiga alustati alles hiljuti. „Kuna tegemist on üsna
vana hoonega, siis loodame,
et ümberehituse käigus ei
tule suuri üllatusi, mille tõttu protsess võiks venida,“
ütleb Schapel.
Hoone välimust otseselt
muuta ei planeerita, seega
ümberkaudsetele elanikele
ehitusega müra- või tolmuprobleeme ei teki. Maja välimust küll värskendatakse,
kuid peamiselt ootavad ees
sisetööd.

Valmiva kaupluse kõrvale suuri lao- ja laadimispindu ei planeerita, sest Rae
vallas on Maximal suur logistikakeskus ja sealt jõuavad kaubad kiirelt Laagri
kauplusesse.
Laagri piirkonna elanikel on praegu võimalik kasutada Selveri, Selver ABC,
Rimi, COOP Maksimarketi
kauplusi, tõsi, aleviku sees,
kus Maxima end sisse seab,
tegutseb vaid Selver ABC.

Laagri halduskeskuse
hoonesse kavandatakse
uue teenusena lastehoidu
VAADE D

+8.23

+8.23

+3.93

+8.23

+2.33
+3.93
+2.33

VAADE D

+3.93
+2.33

+2.33

Sportlase toetuse
taotlemine muutus
elektroonseks
Taotlused tuleb nüüd esitada Spoku-nimelises keskkonnas. Link taotluste e-keskkonda on leitav Saue
valla kodulehelt.
Taotlusi vaatab läbi vallavalitsus läbi neljal korral aastas- iga
kvartali viimasel istungil. Osalemiseks tuleb taotlus esitada vallavalitsusele kaks nädalat enne istungi toimumist.
2021. aasta I jaotusvooru taotlusi hinnatakse Saue vallavalitsuse I kvartali viimasel istungil, 31. märtsil. Taotlus I jaotusvoorus
osalemiseks tuleks esitada hiljemalt 17. märtsiks 2021.
SAUE VALDUR

Ilmub kaks korda
kuus ja toimetatakse
tasuta kõikidesse postkastidesse üle valla. Lisaks on leht
saadaval vallamajas, halduskeskustes ja kultuurimajades.
Tiraaž 10 000. / Toimetus: Saue Vallavalitsus Tule tn 7,
Saue linn 76505, Saue vald, Harjumaa / 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.

Aasta lõpus toimus Veskitammi
4 teise korruse ruumide rendile
andmiseks avalik konkurss, kuhu
laekus üheksa pakkumist. Kõiki
asjaolusid kaalutledes valiti välja
lastehoiuteenus.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

Ü

heksast tehtud pakkumusest viis olid
iluteenused,
kaks
haridusliku
tugiteenuse
suunitlusega ja kaks lastele
suunatud (hoid, mängutuba)
teenused. Pakkumisi esitati
nii üksikute ruumide kui ka
terve korruse üürimiseks.
Konkursikomisjon lähtus valikul avalikust huvist
ja hoone tehnilistest võimalustest. Oluline on ka see, et
kuna maja tuleks umbes 10
aasta perspektiivis lammutada, pole suuri investeeringuid mõistlik teha.
Pakkumiste seas oli ka
üks soov üürida terve korrus korraga laste päevahoiu
teenuse pakkumiseks. Selle
taga on Triibuliine OÜ, mis
on juba selles valdkonnas
kogenud ettevõte, omades

kaht hoiukohta Saue linnas,
lisaks on neil üks lastehoid
Hüürus. Komisjon otsustaski
anda viieks aastaks terve teise korruse rendile Triibuliine
OÜ-le. Kõik vajalikud sisetööd tuleb teha firmal endal.
Iluteenused (juuksur, maniküür, pediküür, massaaž)
on Laagris olemas, nende lisandumiseks on avalik huvi
piiratud. Avalikust huvist
lähtuvalt oleksid komisjoniliikmed soosinud ka erivajadustega laste nõustamise
ja logopeediteenust, aga lastehoid on nõudluse ja valla
arengukavaga kõige paremini kooskõlas.
Hoone esimesel korrusel
toimetab edasi vallavalitsuse
Laagri rakuke. Hoone esimesel korrusel jätkavad tööd
Laagri piirkonna halduskeskuse osad ametnikud ning
koroona hajudes jätkub ka
vastuvõtt.

Uusi hoiukohti kokku 28 lapsele
Üürikonkursist võtsime osa mitmel põhjusel. Oleme seadnud
eesmärgiks panustada koduvallas lapsehoiuvõrgustiku loomisele
ja oleme lisaruume otsinud pea poolteist aastat. Soovime,
et lapsehoiuteenus 1,5-3-aastastele oleks taskukohane ja
kättesaadav igas Saue valla piirkonnas.
Laienemiseks annab julgust ka koostöö Saue vallaga, kes
on lapsehoiuteenuse ettevõtteid võtnud usaldusväärsete
partneritena. Lapsevanemale sõimekohtade pakkumisel teeb
vald koostööd erasektoriga ja toetab lapsevanemaid rahaliselt.
Veskitamm 4 ruumid on küll heas seisukorras ning suured
ja avarad, suurte akendega, mis on lastehoiuruumide juures
suureks plussiks, kuid nõuavad siiski üsna head planeerimist,
et need lastehoiuks kohaldada. Oleme Veskitammi ruumidesse
arvestanud luua kaks hoiurühma ja mõlemas rühmas kohti kuni
14 ehk kokku kuni 28 lapsele.
Ruumide ümberehitustööd, mitmesugused kooskõlastused,
töötajate leidmine ning tegevusloa taotlemine võtavad aega,
plaanime hoiurühmade avamist 2021. aasta augusti alguses.
SIGNE LAAR, Triibuliine OÜ tegevjuht

+

+0.97

On heaks tavaks iga aasta alguses peale
vallaeelarve vastuvõtmist avalikustada
ka vallalehes kultuuritoetuste saajad.
KAIJA VELMET
kultuuritööjuht

Tabelis olevate numbrite
juurde tuleb kindlasti kohe
öelda, et väga keeruline
on tõmmata joont kultuuri
ja muu raha vahele, kuna
kultuuriraha on ju ka külaseltsile antav investeeringutoetus või talgutoetus või
ka see, et raamatukogud on
avatud ja hästi komplekteeritud kogudega. Samuti see,
et töötavad kultuurimajad
valla halduskeskustes. Siinsetes tabelites on kirjas vaid
külakeskuste tegevustoetused, investeeringutoetused
ja kultuurivaldkonna projektitoetused.
Kuna Saue valla rahakotis on meie kõigi raha, siis
jagatakse seda projektide
vahel väga läbimõeldult ja
vastavalt kehtivatele kordadele. Kultuuri rahastamine
käib peamiselt ühe õigusakti alusel ja selleks on 2018.
aasta septembri lõpus vastu
võetud „Saue valla asumiseltside ning kogukondlike ühistegevuste toetuste
eraldamise tingimused ja
kord“. Pealkiri on pikk ja
samuti kord ise, kuid samas
on kõik, mis seal kirjas, selge ja loogiline. Nimelt on
selles pika nimega korras
kirjas, millistel alustel Saue
vallas tegutsevatele mittetulundusühingutele, siht-

asutustele ja eraisikutele
tegevus- ja projektitoetusi
jagatakse.
Igal külal või tõmbekeskusel on võimalik saada
vallalt tegevustoetust. Tegevustoetuse summa sõltub sellest, kas ollakse I, II
või III tasandi piirkondlik
asum, mis omakorda sõltub suuresti elanike arvust.
Samuti kaetakse vallaeelarvest seltsimaja või külakeskuse ruumide ülalpidamiskulud, kui hoone või
ruumid kuuluvad vallale
või on sõlmitud pikaaegne
avaliku kasutamise leping.
Esimese tasandi piirkondlike asumite (Laitse, Ääsmäe, Vanamõisa, Hüüru,
Turba) tegevustoetuse summas on ka 1,5 ametikoha
töötasu (kultuuritöötaja ja
abitööjõud). Tegevustoetuse osaks on ka n-ö vaba raha
oma piirkonna sündmuste
korraldamiseks ja see summa sõltub otseselt piirkonna
elanike arvust, kes on Saue
valda sisse kirjutatud.
Lisaks tegevustoetusele on võimalik taotleda ka
projektitoetust. Projektitoetust võib mittetulundusühing, sihtasutus või eraisik
küsida mitmele eri projektile, kuid summa summarum
on ühel taotlejal projektitoetusi võimalik saada kalendriaastas 3200 euro eest.
Selge on ka see, et raha

2021. aasta projektitoetused

2021. aasta
tegevustoetused
Taotleja

tegevustoetus

Taotleja

Summa Toetuse eesmärk

MTÜ Harju Jalgpallikool

3 200

Rahvusvahelise jalgpalliturniiri SpringCup 2021 ja linnalaagrite
korraldamine, talvise siseturniiri korraldamine Saue spordihallis

MTÜ Saue Jalgpalliklubi

3 200

Saue JK esindusmeeskonna osalemine 2021. a Eesti jalgpalli MV
II liigas ja Saue JK rannajalgpalli meeskonna osalemine 2021. a
rannajalgpalli MV-l

MTÜ Hobipinks

600

Lauatennise seeriavõistluse SauePinks korraldamine

MTÜ Saue Taekwondo Klubi

3 200

Saue Taekwondoklubi suvelaagri korraldamine ja sportlaste
võistlustel käimise toetamine

Rain Rõigas

1 200

2021 talv/kevad korraldada III Saue valla sisemeistrivõistlused
tennises

MTÜ Ellamaa
külaarenduskeskus

17 400

MTÜ Hüüru Külaselts

48 900

MTÜ Laitse Seltsimaja

58 500

MTÜ Hüüru Külaselts

3 200

Koolivaheaja temaatilised lastelaagrid Hüüru piirkonna lastele

MTÜ Lehetu Külaselts

16 600

MTÜ Maidla Külaselts

17 500

MTÜ Saue Autoklubi

3 200

2021 suvel Jõgisoo seltsimajas ja hoovialal laste päevalaagrite
korraldamine

MTÜ Ruila mõis

22 540

2 510

Päevase vabaõhulaageri „Augustitreff“ korraldamine

MTÜ Saue-Jõgisoo
Haridusselts

MTÜ Kultuuri, hariduse ja
spordi selts

21 600

2 790

MTÜ Omakogu Noodipuu linnalaager ja suvised töötoad 2021. a

MTÜ Tuula Tutulus

21 900

MTÜ Omakogu huvikool
Noodipuu

MTÜ Vanamõisa Küla

52 600

Rain Rõigas

1 500

2021.a Saue valla lastele tennise linnalaagrid 4 vahetuses

MTÜ Ääsmäe Külakogu

45 400

MyDance Tantsuklubi

3 200

Ülevallalised MyDance linnalaagrid eelkooliealistele lastele

MTÜ Vatsla Külaselts

5 200

MTÜ Eakate selts Sügiskuld

3 200

Saue valla Hüüru piirkona eakate seltsitegevuse korraldamine

MTÜ Mõnuste
Külaarendamise Selts

960

MTÜ Nissi valla pensionäride
ühendus

3 181

Saue valla Nissi piirkonna eakate seltsitegevuse korraldamine

MTÜ Eakate Naiste Selts
Pihlamari

3 200

Saue valla Laagri piirkonna eakate seltsitegevuse korraldamine

MTÜ Ääsmäe pensionäride
ühendus Sügis

3 200

Saue valla Ääsmäe piirkonna eakate seltsitegevuse korraldamine

MTÜ Saue linna invaühing

3 200

Saue linna eakate ja puuetega inimeste seltsitegevuse korraldamine

MTÜ rahvatantsuselts Laagri
Leegid

3 200

Rahvatantsurühma Laagri Leegid juhendaja töötasu

MTÜ Segakoor Wannamoisa

3 200

Segakoor Wannamoisa koori dirigentide töötasu

Piret Kunts

3 200

Ääsmäe segarühma osalemine Harjumaa põlvkondade peol, IV
meeste tantsupeol, III naiste tantsupeol

MTÜ Saue Segakoor

3 200

Saue segakoori dirigendi töötasu

MTÜ Ääsmäe Rahvatants

3 200

Ääsmäe naisrühma osalemine Harjumaa põlvkondade peol, III naiste
tantsupeol, V üle-eestilisel võimlemispeol

Marii-Olivia Malve

3 200

Harrastusteatri juhendaja töötasu

MTÜ Lääne Harju Koostöökogu

600

Loode-Eesti piirkondliku festivali Porikuu festival 2021 korraldus-,
teavitus- ja turunduskulude osaline kaasrahastamine

MTÜ Vanamõisa küla

3 200

Jõulumaa ja ööjõulumaa korraldamine

MTÜ Sinimustvalge Saue

1 500

Saue linna mälumängusarja korraldamine

MTÜ Saue linna asumiselts

2 880

Asumiseltsi korraldatavad ühistegevused

KOKKU

71 161

MTÜ Kultuuriselts Nissi
61 000
Särts
Ääsmäe Kultuuri ja
Spordi SA

34 000

MTÜ Rahvaspordiklubi
Kuuse

14 000

MTÜ Muusikaselts Nissi
78 000
Trollid

KOKKU

516
100 €

ja tabel ise kultuuri ei
tee. Kuidas tabelis olevad
numbrid kultuurielamuseks
muutuvad, saame loodetavasti kõik omal nahal kogeda.
Põnevat ja kultuurset
aastat!

2021.a investeeringutoetused
MTÜ

Projekt

Eelarves

Kaasfin (KOP,
LEADER jms)

Omafin

Projekti
kogumaksumus

Hetkeseis

Tähtaeg

MTÜ Hüüru Külaselts

Hüüru mõisapargi korrastamine II etapp

3200

0

520

3720

kinnitatud

30.11.2021

Jalgpalliklubi Kernu Kadakas

Kernu tenniseväljaku aluse ehitus

3200

2000 annetused

2069

7269

kinnitatud

30.11.2021

Saue linna asumiselts

Kütise 4 asumiseltsi tegevusruumides valgustite vahetus ja elektripliidi soetamine

840

0

100

940

kinnitatud

30.11.2021

MTÜ Lehetu Külaselts

Lehetu küla lipuväljaku taastamine (sh projekteerimine)

3 200

3060 KOP

200

6460

Ellamaa Külaarenduskeskus

Ellamaa rahvamaja õppeklassi, lava ja lavataguse renoveerimine (moodullava
soetamine) ning kaldtee/trepi ehitus (sh projekteerimine, OJV, õhk-vesi
küttesüsteem rajamine)

21 860

LEADER 56 276, KOP 2961

400

81497

kinnitatud

30.11.2021

Mittetulundusühing Välja Selts

Välja elamurajooni mänguväljaku arendus (pallivälja kinnistu) - köisronila

3 200

0

763

3963

kinnitatud

30.11.2021

Haiba küla arendamise selts

Haiba mõisatiigi puhastamise ja veeringluse taastamise eelprojekti koostamine

3 200

0

100

3300

kinnitatud

30.11.2021

Mittetulundusühing Tuula
Tutulus

Markiisi soetamine Tuula seltsimaja terrassile

3 200

0

2 324

5524

kinnitatud

30.11.2021

Mittetulundusühing Vanamõisa
küla

Vanamõisa matkaraja infostendid (14 tk) ja
betoonist välitualetid (3 tk), II etapp

6 800

LEADER 20 283

3 522

kinnitatud

30.11.2021

KOKKU

48 700

33 805 (millest 3200
kaetakse 2020. a
investeeringutoetusest)

30.11.2021

SAUE VALLA ÜLDPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKU TULEMUSTE AVALIK ARUTELU
28.01.2021 otsustas Vabariigi
Valitsus, et statsionaarse
istekohaga avalikele koosolekutele
ja üritustele kehtestatakse ruumi
kuni 50 protsendi täitumuse nõue
istumise alal ning istumisel tuleb
arvestada hajutatust. Inimeste
piirarv jääb samaks, siseruumis
toimuvast üritusest tohib osa võtta
kuni 400 inimest.

Sellele tuginedes toimuvad Saue valla
üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste
avalikud arutelud järgmiselt:
• 1. märtsil 2021, Laagri Kultuurikeskuses,
Veskitammi 8, Laagri alevik;
• 2. märtsil 2021, Haiba halduskeskuses, Riisipere
tee 6, Haiba;
• 3. märtsil 2021, Riisipere kultuurimaja, Nissi tee
53c, Riisipere;
• 5. märtsil 2021, Saue Noortekeskuses, Koondise
20, Saue linn.
Kõik arutelud algavad kell 17.30.

Kõikidel aruteludel tagatakse desinfitseerimisvahendite olemasolu ning peetakse kinni 2+2 reeglist. Eestis kehtib (alates 24. novembrist) avalikes siseruumides maskikandmise või nina ja suu katmise
kohustus, palume sellega arvestada.
Planeeringu materjal, sh avalikul väljapanekul
laekunud arvamusavaldused ning vallapoolsed seisukohad on kättesaadavad valla veebilehel https://
sauevald.ee/koostatav-uldplaneering
Planeeritavaks alaks on kogu Saue valla haldusterritoorium (suurusega ca 630 km²) ning planeeringuala piiriks on Saue valla halduspiir. Üldplanee-

ringus on ühtlustatud ühinenud omavalitsuste Saue
valla, Saue linna, Nissi valla ja Kernu valla üldplaneeringute maakasutus- ja ehitustingimused. Täpsustatud on tiheasustusega alade piire, sh on ühiseks tiheasustusega alaks ühendatud Laagri alevik
ja Saue linn. Laagri aleviku ja Saue linna keskustes
on kasutusele võetud uus juhtotstarve keskuse maa.
Üldplaneeringu elluviimisega eeldatavalt ei kaasne
olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid.
Lähemat informatsiooni saab planeeringute
koordinaatorilt Kaili Tuulikult: telefon 5453 6167,
e-post kaili.tuulik@sauevald.ee.
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Doktor Triinu-Mari Ots:
„Olen 100% veendunud, et
vaktsiin ei tekita ühtegi pikaajalist
ega püsivat tervisekahjustust“
Foto: Kaisa-Maarja Pärtel
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Laagri tervisekeskuse juhataja nendib,
et ega maailmarevolutsioonilised
vaidlused kellegi tõde ei muuda,
igaühel on õigus oma veendumusele.
Doktor ise usub vaktsiini ohutusse ja
kaitsvasse toimesse ning edastab seda
sõnumit patsientidele, aga ei pea oma
isiklikuks kohustuseks kõiki keeldujaid
iga hinna eest ära vaktsineerida.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

Läksin hea sõbrannaga
tülli. Vaktsineerimise pärast. Ta hoiatas mind, et
ma jumala eest ei teeks
seda. Tahtsin, et ta oma
arvamust põhjendaks, aga
kahjuks läks asi tuliseks.
Inimesed on vaktsineerimise teemaga justkui kahte leeri löödud. Mis Sa arvad sellest asjade käigust?
Olen märganud, et vaktsineerimine kütab kirgi nii
sotsiaalmeedias kui eravestlustes. See on mõistetav,
teema on aktuaalne ja puudutab kõiki kõige olulisemast ja isiklikumast kohast
– minu keha, minu tervis.
Inimeste teadmised ei saagi
olla nii suured, et kõikidele
küsimustele vastus olemas
oleks. Seega hakkab tööle
kaitsemehhanism – millest ma piisavalt ei tea, on
hirmutav. Kui kõiki infoallikaid võrdselt usuksime,
olekski see potentsiaalne
oht tervisele.
Mina soovitan usaldada arste, nende otsuseid ja
meie teadusnõukoja soovitusi. Neil ei ole vähimatki
huvi anda edasi pooltõdesid
või kellegi kasuks otsustada, nende seisukohad põhinevad kogu maailma teadusuuringutel ja veelkord
– nad ei tööta ega otsusta
kellegi teise huvides, vaid
parima teadmise ja rahva
tervise nimel.
Arusaadav, et mõnikord
võib ka lähedane sõber või
pereliige asjadest teistmoodi
aru saada ja see teeb suhtlemise keeruliseks. Siis võib
mõelda, et igaüks saab siiski
vaid enda tervise ja otsuste
eest vastutada ning maailmarevolutsioonilised vaidlused kellegi tõde ei muuda.
Kas Sa ise oled vaktsinee-

ritud? Kas Laagri perearstikeskuses on kõik teised ka?
Mina olen kahe doosiga
vaktsineeritud, nii ka kõik
keskuse arstid ja õed, kellel
puudusid selleks vastunäidustused (nt rasedus). See
oli vabatahtlik üksmeelne
otsus, olime selle teema üle
eelnevalt palju arutanud ja
osalenud
vaktsineerimiskoolitustel. Laagri perearstikeskus oli ka valvekeskusena teiste ümberkaudsete
perearstikeskuste
vaktsineerija, seega olime ennast
teemaga kurssi viinud.
Isiklikult
otsustasin
vaktsineerida väga lihtsal
ja praktilisel põhjusel – olen
100% veendunud (ja see
100% on arsti kohta väga
julge väide), et vaktsiin ei
põhjusta mulle ühtegi pikaajalist ega püsivat tervisekahjustust, küll aga ei ole
mul lihtsalt võimalust pikalt haige olla. Meedikuna
tunnen end vastutavana, et
minu kaudu oleks oht nakkust saada minimaalne –
on ju väga kurb, kui terve
inimene saaks arsti juurde
tulles nakkuse. Enda vaktsineerimine ei olnud minu
jaoks üldse küsimus, mille
kallal juurelda, pigem ootan, et tuleks vaktsiin, mis
oleks lubatud ka lastele ja
saaksin ka oma lähedastele
kaitset pakkuda.
Loomulikult
arutasime keskuses ka erinevate
vaktsiinide teemal, nende
toimemehhanismi ja tehtud
uuringute üle. Küsimusi tekitas, kuidas nii kiiresti sai
vaktsiin valmis ja kas see
ikka on usaldusväärne, kuid
neile küsimustele oleme
nüüdseks vastused saanud.
Räägitakse, et veebruaris
hakatakse riskirühmasid
vaktsineerima. Kes need
on?

Triinu-Mari Ots

Nimekirjad on haigekassa tõesti juba koostanud
ja perearstidele laiali
saatnud. Prioriteetsus on
seatud vanuse ja kaasuvate haiguste järgi. Üldistatult võib öelda, et
kõik üle 70-aastased
inimesed, kellel on mõni
kaasuv haigus, on vaktsiinisaajate nimekirjas
esimesed. Meie keskusel
on valmisolek alustada
kasvõi kohe, kuid esialgu
ei ole veel teada, millal
saabub vaktsiin.
Kuidas neid informeeritakse? Helistate?
Paljudele tuleb tõesti helistada. Kaalumisel on ka
veebipõhine registreerimine riskirühmadele,
aga kindlasti ei jää see
ainukeseks registreerimise viisiks. Oleme teinud erinevaid stsenaariume nii võimalikeks
laupäevakuteks kui ka
tööpäevasteks vaktsineerimisteks ja tundub, et
tuleme olemasoleva ressursiga kenasti toime.
Kindlasti ei pea keegi
muretsema, et kui teda
üks kord telefonitsi kätte ei saadud, siis jääbki
vaktsiin saamata. Ka

Vaktsiini toimeaineks on mRNA –
nukleiinhapetest koosnev „õpetus”, mille alusel
hakkavad organismi enda rakud tootma viiruse
ogavalku. Selle ogavalgu õpib
organism ära tundma ja
oskab päris kokkupuutel
viirusega seda
juba kahjutuks
teha.

Mina soovitan usaldada arste,
nende otsuseid
ja meie teadusnõukoja
soovitusi. Neil ei ole
vähimatki huvi anda
edasi pooltõdesid või
kellegi kasuks otsustada

ei ole kasu ise keskusesse
tulemisest, sest vaktsineerimine eeldab eelregistreerimist – siis jõuame eeltöö
patsiendi terviseandmetega
varem ära teha ja ei pea inimese palja käsivarre kohal
tema terviseandmetes surfama hakkama.
Tõsi on see, et vaktsineerimine ei ole vaid nõelatorge, väga oluline on üle
vaadata patsiendi eelnev
terviselugu ja pärast vaktsiinisüsti tuleb inimest ka
veerand tundi jälgida – see
teeb vaktsineerimise ajamahukaks. Samal ajal peame tagama, et liiga palju
inimesi ei oleks korraga ei
oote- ega jälgimisruumis.
See on päris keeruline logistika, kuid õnneks on üks
meie keskuse arst dr Sadrak
ka riiklikus COVID-töögrupis ja aitab korraldada
kogu vaktsineerimist, seega
on teema meie jaoks põhjalikult läbi mõeldud.
Kui palju neid inimesi
Laagri tervisekeskuse nimistus on?
Nelja nimistu peale on meil
praegu riskigruppide nimekirjas umbes 1500 patsienti,
kõigile neile on riigi poolt
ka vaktsiini lubatud. Ootamatud tarneraskused, nagu
ka praegu Astra Zeneca
vaktsiiniga on tekkinud,
võivad vaktsineerimisprotsessi venitada, kuid see ei
ole meie kätes.
Millal jõuab järg n-ö tavalise inimeseni?
Mina olen optimistlik ja
usun, et kui riskigruppide
vaktsiin on olemas ja tehtud, on iga vaktsiinitootja
huvi tootmist jätkata ja seega usun, et veel sel kevadel-suvel jõuab vaktsiin ka
kõigi soovijateni.
Kas on võimalik lihtlausetega selgitada, mis see
vaktsiin ikkagi on, mis
meie organismi süstitakse? Igasuguseid jutte
liigub. Küll et pannakse
meile mikrokiip sisse või
et süstitakse sedasama viirust kangema doosina.
Vaktsiin ei sisalda nõrgestatud COVID-viirust,
vaid nende toimeaineks on
mRNA – nukleiinhapetest
koosnev „õpetus”, mille
alusel hakkavad organismi
enda rakud tootma viiruse
ogavalku. Selle ogavalgu
õpib organism ära tundma

Kas vaktsineerite ainult
keskuses või saab inimene
vajadusel teenuse ka koju
tellida?
Nii Pfizeri kui Moderna
vaktsiin on natuke kapriissed transpordi suhtes. Seega
ühekaupa koju vaktsineerima minna ei ole võimalik.
Astra Zeneca oodatav vaktsiin on transpordi suhtes
paindlikum, sellega võib
kõne alla tulla ka vaktsineerimise keskusest väljaspool.
Ka sellele teenusele otsime
lahendust pigem riiklikult,
sest üksiku inimese juurde
minna, seal kogu protsess
läbi teha ja veel 20 minutit
jälgida, teeks vaktsineerimise ajamahukaks ja keeruliseks. Erinevad võimalused
on kaalumisel nii koostöös
sotsiaalosakonnaga kui erateenuseid kasutades.

ja oskab päris kokkupuutel
viirusega seda juba kahjutuks teha. Seega ei saa
vaktsiinist mitte kuidagi koroonaviirust saada ja mikrokiipe oleks oluliselt lihtsam
panna toidupoes näiteks
leiva sisse, kui keegi väga
vandenõuteooriaid uskuda
tahab.
Kui kiiresti vaktsiin mõjuma hakkab?
Esimesi antikehasid hakkab
organism tootma juba paari
päevaga, et antikehasid aga
piisavalt oleks ja et need ka
piisava kaitse tagaks, läheb
aega paar nädalat. 95% antikehadest on olemas umbes
nädal peale teist vaktsiinidoosi.
Mis need antikehad on?
Antikeha on vere valgeliblede toodetud valk, mis tekib
siis, kui mõni võõras haigustekitaja, näiteks viirus
või bakter, satub organismi
– see käivitab kaitsereaktsiooni, et antikehad saaksid seonduda haigustekitaja
külge, et hävitada võõras
viirus või bakter. Kui sama
haigustekitaja satub organismi uuesti, siis suudab organism juba kiiresti reageerida ja käivitada antikehade
abil uue immuunreaktsiooni
kiiremini kui esimesel kokkupuutel.
Miks pea 30% inimestest
ei soovi vaktsineerida?
Mis siis saab, kui riskirühma kuuluv inimene siiski
ei soovi?
Olen seda meelt, et vaktsineerimist ei saa vägisi teha,
igaühel on õigus oma veendmumusele, isegi kui see
ei ühti minu arvamusega.
Mina usun vaktsiini ohutusse ja kaitsvasse toimesse
ning edastan seda sõnumit
ka patsientidele, aga ma ei
pea oma isiklikuks kohustuseks kõiki vaktsineerimisest
keeldujaid iga hinna eest ära
vaktsineerida.
Mida me meedikutena
saame teha, on anda võimalikult selgeid ja üheseid
sõnumeid
vaktsineerimi-

se tõendatud toimest, aga
samuti kõrvaltoimetest ja
võimalikest ohtudest. Otsus
jääb inimese enda teha.
Kui riskigrupi inimene
vaktsiini
meditsiinilistel
näidustustel ei saa, oleks
hea, kui ta lähedased oleksid vaktsineeritud – siis
väheneb tema oht haigust
saada.
Millised on levinud kõrvaltoimed? Paar inimest
olla ära surnud peale
vaktsineerimist.
Inimesi sureb ikka, nii enne
kui pärast vaktsineerimist,
aga need ei toimu vaktsineerimise tõttu. Vaktsiin
põhjustab sageli lokaalseid
kõrvaltoimeid – esineb süstekoha punetust, valu, turset ja ka üldist lihasvalu.
Uuringud – ja nüüd juba ka
meie väike kogemus – näitavad, et kõrvaltoimeid esineb rohkem teise doosi järel
ning sageli esineb ka palavikutõusu ja üldist väsimust,
haiglast olekut.

rõhutan, et nendest tuleb
informeerida, et ei tekiks
ehmatust ega hirmu, kui
need peaks tekkima. Sellised reaktsioonid mööduvad
kiirest ja ei jäta püsivat kahjustust – mida me ei saa väita koroonaviiruse põdemise
järgselt. Meie keskuse 20
töötajast kolmel tekkis teise
doosi järel palavikureaktsioon ja halb enesetunne,
mis möödusid 24 tunniga.
Riskigrupi inimestele on
pigem positiivne uudis see,
et vanematel inimestel tekib
noortega võrreldes kõrvaltoimeid oluliselt vähem, ka
see on uuringutega kinnitunud.
Kauaks immuunsus tekib?
Immuunsus pidi tekkima
95 protsendil, 5 protsenti
vaktsineeritutest võib siis
ikkagi haigestuda?
Nende vaktsiinidega tehtud
uuringud on olnud lühikesel
ajateljel, seega ei saa pikaajalise immuunsuse teket
kindlalt väita, teadusuu-

Kõrvaltoimeid ei pea
kartma, need on
mööduvad
ja ei ole ohtlikud, nendest
tuleb inimesi informeerida,
et ei tekiks ehmatust
ega hirmu, kui need peaks tekkima
Tegu ei ole koroonaviiruse läbi põdemisega, vaid
immuunsüsteemi
reaktsiooniga. Need kõrvaltoimed kestavad tavaliselt
ühe, harvem ka kaks päeva
ja mööduvad ilma püsivaid
kahjustusi jätmata. Oluline
on teada, et selline reaktsioon on võimalik ja pigem
ootuspärane. Tekkinud valu
ja palavikku võib paratsetamooliga maha võtta, vaktsiini toimet reaktsioon ei
kahjusta.
Kõrvaltoimeid ei pea
kartma, need on mööduvad
ja ei ole ohtlikud, veelkord

ringud ei saa põhineda oletustel. Lihtsalt ei ole olnud
piisavalt aega, et hinnata,
kui kaua antikehad püsivad.
Seetõttu on esialgne garanteeritud kaitse tõesti lühiajaline. Samas on tõenäoline, et kaitse püsib pigem
kauem.
Tõepoolest, ükski vaktsiin ei anna 100% garantiid.
Mõne inimese immuunvastus on palju aeglasem ja
mõnel antikehasid lihtsalt
ei teki. Niipalju kui olen
erinevaid uuringuid lugenud, siis rasket haigestumist
vaktsineeritute hulgas ei ole

Mis Sa ütleksid neile, kellel selget seisukohta vaktsineerimise osas ei ole?
Kas inimeste soovimatust
või hirmu vaktsiini ees
peaks aktsepteerima?
Minu töö on inimesi informeerida ja teha selgitustööd,
mitte neid hirmutada või ähvardada. Kindlasti kuulan
ära inimese hirmud ja küsimused vaktsiiniga seoses,
küsimustele, millele oskan
vastata, annan vastuse ja
paljud saavadki sellisest
vestlusest otsuse tegemisel
abi. Nüüd saan rääkida lisaks teadusuuringutele ka
enda isiklikele kogemustele
tuginedes ja oma keskuse
näitel.
Ütlen veelkord - minu
isiklik kindel usk ja veendumus on, et vaktsiini oodatav kasutegur on kordades
suurem kui võimalik oht ja
kahju, aga ma aktsepteerin
ka teistsugust arvamust –
eriti, kui see põhineb natuke
enamal kui vaid naabrinaise
jutt või Perekooli foorum.
Seega hirmud tuleb selgeks
rääkida. Täiesti mõistetav,
et inimestel on hirm uute ja
võõraste ravimite ees – eriti,
kui selle kohta pole piisavat
infot. Minu asi on infot võimalikult selgelt edastada, et
inimene saaks otsuse teha.
Kas peale vaktsineerimist
ei ole vaja enam maski
kanda ja võib vabalt elada?
Vabalt edasi elada saab
kindlasti, aga maskikandmise kohustusest vaktsiin
esialgu ei vabasta. Nagu ei
saa ka kõik vaktsineeritud
kohe ringi reisima hakata.
Küll aga vabastab kahe doosiga vaktsineerimine meedikud isolatsiooninõudest
kokkupuutel koroonahaigega. Ma olen kindel, et kui
vaktsineerituid on juba rohkem, siis vaadatakse ka kõik
piirangud ja maski kandmise nõuded uuesti üle. Praegu
on kaks peamist põhjust,
miks neid piiranguid kohe
ei leevendata – esiteks ei ole
täpselt teada, kui palju vaktsineerimine koroonaviiruse
kandlust vähendab ja teiseks
ei ole piisavalt inimesi veel
vaktsineeritud Ja vaktsineerimine ei ole kõigile kättesaadav, et selle alusel saaks
kuidagi erisusi teha.

Korterelamutele
kuni 3200
eurot toetust
haljastuse
ja hoovide
korrastamiseks
Saue valla korteriühistud saavad 2021. aastal taas
taotleda korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetust, et valla kaasabil hoovide ja õuealade
välisilmet paremaks muuta.
Toetust on võimalik taotleda Saue valda registreeritud korteriühistul või korteriühistutel (lubatud on ka ühistaotlus, milles taotletava
toetuse maksimumi on võimalik summeerida). Kui korteriühistusse
kuulub rohkem kui üks korterelamu, on võimalik toetust küsida igale korterelamule eraldi või kõigile ühiselt.
Toetuse saamiseks peab korteriühistu esitama taotluse ning
vajalikud lisadokumendid. Loodetavasti tuleb sel aastal juurde ka
võimalus esitada e-taotlus Saue valla taotluste e-keskkonnas.
• Toetust antakse kuni 50% tegevustele kulutatud summast, millest 50% on alati omafinantseering.
• Toetust ei maksta ettemaksuna, mis tähendab, et korteriühistul
peab olema vajalikul hulgal rahalisi vahendeid, et viia kogu tegevus ellu.
• Toetus makstakse välja kuludokumentide alusel.
• Maksimaalne toetuse suurus on 3200 eurot. Projekti elluviimist
ei tohi alustada enne toetuse saamise otsust.
• Toetus on suunatud korterelamutele – ehitisregistris märgitud
koodiga 11222, mis on kolme või enama korteriga elamu, mille
alla ei kuulu ridaelamud.
• Toetust antakse üks kord aastas.
• Taotlusi saab 2021. aastal esitama hakata 1. märtsil ning esitamise tähtaeg on 31. märts.
Kuna taotluste esitamiseks on sel aastal aega vaid üks kuu,
palume huvilistel aegsasti tutvuda määrusega „Korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise tingimused ja
kord“ ning taotluse esitamise nõuetega. Enne taotluse esitamist on
olenevalt tegevusest vajalik teha nii mitmedki tegevused, mis vajavad aega (KÜ üldkoosolek või KÜ juhatuse koosolek jms).
Toetuse eelarvest vähemalt 20% on suunatud korteriühistutele,
mis asuvad väljaspool Laagri alevikku ja Saue linna, seega ootame
kindlasti ka väiksemate asulate korteriühistuid toetust taotlema.
Taotluse info ja juhised
Saue valla kodulehelt www.sauevald.ee ning Riigi Teatajast.
Taotlusi on võimalik esitada elektrooniliselt Saue valla kodulehel,
info@sauevald.ee või tuua paberkandjal vallamajja ja kõikidesse
halduskeskustesse (Saue linn, Riisipere, Laagri, Haiba).
Lisainfo ja küsimused
Avaliku ruumi spetsialist Miia Kraun, miia.kraun@sauevald.ee, telefon 5309 9202.
MIIA KRAUN
avaliku ruumi spetsialist
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esinenud, selle eest vaktsiin
siiski kaitseb.
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Põnevad
virtuaalsed
vidinad
aitavad
ajalugu
visualiseerida
Kui paljudel juhtudel keskenduvad värsked mõisaomanikud maja korrastamisele, siis
Sakk on (võibolla oma IT- ja
koolitajataustast tulenevalt)
mõtelnud läbi ka turunduse
ja kasutajakogemuse Voore
mõisa poole ning loonud
ägedaid virtuaalseid lahendusi.
Näiteks satud mõisa juurde uitama,
aga härrasrahvast pole kohal. Kui
juhtub olema internetiühendusega telefon taskus, saab korraldada
omale iseseisva ruumilise mõisatuuri. Virtuaaltuurid, taaslavastatud
ajaloolised ruumid, helindatud info
mõisamiljööst leiab spetsiaalselt interaktiivselt mõisakaardilt https://
www.3dmanor.eu.
„See on ellu kutsustud Eesti mõisate tutvustamiseks, et aidata külastajatel leida neid ajaloolisi kohti.
Eesti mõisate 3D portaal on hea interaktiivne abivahend nii kohapeal
kui ka eemal arvuti ja telefoni abil
mõisaga tutvumiseks,“ tutvustab
Sakk projekti.
Voore ja Raikküla mõisa koostööst on tekkinud mõisate tutvustamiseks uus virtuaalne keskkond, kus
kõik mõisad saavad tasuta materjali
avaldada. Seda võivad teha nii omanikud kui ka kõik teised huvilised.
Praegu on olemas info Padise, Kirna,
Taagepera, Vihula, Raikküla ja Voore
mõisa kohta. Fotomaterjali ja infot
on seal ligi poolesaja mõisa kohta
üle Eesti, aga Eestis on kõvasti rohkem mõisaid, ainuüksi Saue vallaski
on neid kümmekond.
Kui härrasrahvas on kohal ja on
võimalus ka peamajja sisse piiluda,
siis seal saab ette VR-prillid ja nagu
filmis ilmub silme ette maja omaaegne interjöör. Saab puldist vahetada tapeedimustreid, liikuda toast
tuppa. Kasutajad kiidavad, et loob
täitsa ehtsa elamuse.
Enamgi veel – kaasaegne härrasrahvas on lähenenud virtuaalreaalsete vahenditega ka kultuurilisele
meelelahutusele. Nimelt on ühel
hetkel kaameraga ülesvõetud pooletunnine etendus, päris loo ja näitlejatega, mida siis huviline VR-prillidega vaadata saab. Ei ole mingeid
kindlaid etenduse algusaegu ega
kõrval toolil köhivat naabrit, saab
täitsa personaalse teatrielamuse.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

Voore mõisa taastamine –
ei mingeid kaasaegseid
tapeete, kipsplaate ega
põrandate sirgeks lihvimist
Fotod: Kristjan Sakk, Anne-Ly Sumre
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Leidub inimesi,
keda uue ja
sileda asemel
vaimustab just
vana ja väsinum.
Näiteks selliseid,
kes usuvad, et
vanades majades
on peidus nii
kultuuri- kui
ajalugu ja just
seda tuleb
alles hoida,
mitte ,,surnuks
remontida”.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

K

MÕISAMAJA TAGANTPOOLT
Voore mõisa härrastemaja on Voore tee poole õieti tagumise küljega. Esikülg on hoopiski teisel pool maja, kus veranda toetub
ümmargustele sammastele. Õuepoolsel küljel eenduvad väljaehitusena otste suunas nihutatud eeskojad. Peauks oli parema pool
otsaseinas, maja teisel korrusel asus kaks tapetseeritud suvetuba. Erinevad mõisaaegsed tapeetide kihid on siiamaani nähtaval

ristjan Sakk on just
selline mõisaperemees. Mõisahärra
õieti. Mässab koos kaasaga juba seitsmendat aastat
Koppelmaa külas Voore
rüütlimõisa kompleksis.
Nägi läbi võsa potentsiaali
„Terve kompleks koos majade ja üle kümne hektari
maaga oli oksjonil. See just
loobki väärtuse, et Voore
on tervik, üheksast algupärasest hoonest oli püsti veel
kaheksa. Muinsuskaitse
seatud kaitsevöönd veel
ümber,“ rõõmustas ostja
juba toona. Tema sõnul on
Eestis läinud nii, et pigem
on alles ainult mõisasüdames olevad härrastemajad,
needki tihti ümber ehitatud, maad on läinud ja
autentset mõisamiljööd ja
vaateid on kaunis keeruline leida, kui aknast mõni
kortermaja paistab.
Voorega seda muret polnud. Küll aga oli kõvasti
peamurdmist olemasoleva
seisukorra üle. Härrastemajas ja teenijatemajas oli
vamm sees, katused lasid
läbi, „mõisamaik“ sisemiste vaheseintega lootusetult
kadunud.
Mõisapargist
tuli traktoriga sodi kokku
korjata, tee pealt läbi võsa
hooned peaaegu ei paistnudki. Ega seal potentsiaali nähtud, sest Sakk oli ainus pakkuja ja sai kinnistu
omale. „Keegi vallamaja

MÕISAMAJA ESIFASSAAD
koridorides veel naeris, et
noh, võtsidki selle vare,“
meenutab Sakk oma 2013.
aasta tehingut.
Esimesel aastal väga
palju ei juhtunudki. Hooned tuuldusid. Tohutult oli
paberitööd: igasuguseid
uuringuid ja projekte tuli
teha, maja ju muinsuskaitse all. Täna teab Sakk, et
see just ongi õige lähenemine, sest vana ei saa
lihtsalt niisama uueks üle
vuntsida, nii rikutakse
kiirustades palju ära. Temalgi on visioon teadmiste kasvades ja tunnetades
aastate jooksul mitu korda
muutunud. „Mõisa taastamiseprotsess on teine, kui
lihtsalt maja remont. Kogu
aeg tuleb midagi uut välja,
kogu aeg õpid. Vana maja
taastamine vajab aega.“
Konserveeriv taastamine
Plaan on sekkuda nii vähe
kui võimalik ja säilitada

seda vana, mis olemas ja
tegelikult väärtuslik on.
„Näed, siin söögitoas on
põrand kulunud ja värvivigadega. Aga siin ju kõndisid teenijannad aastaid
härrasrahvale toite ette
kandes, selles kulumises
on oma lugu,“ muutub
Sakk emotsionaalseks.
Jah, mõne seina puhul Voorel võib vaadata,
et siin on ilmselt mingid
tööd pooleli jäänud, aga
see ongi teistmoodi vana
maja esteetika. Seda on
välismaalt mõisa külastanud inimesed nentinud, et
enamasti on vanad hooned
tänaste ilustandardite järgi
korda tehtud, kadunud on
vana ehedus, nagu Voore
mõisas alles on.
Peidust välja
Vahepealsel
nõukogude
ajal elanike poolt ülesnäidatud ehituskunst on
plaanis kõik eemaldada

ja nässu läinud parendused või lammutamised on
kavas taastada, aga ikka
algupärasel kujul. Näiteks
aknad – praegused nõukogudeaegsed on suurte ruutudega, aga originaalis olid
väikestega. Saali nurgas on
olnud suur kahhelahi, mille tükke siit-sealt üle maja
on leitud, seegi ehitatakse
algupärasena üles.
Ühe leiu üle on Sakk
silmnähtavalt uhke. Majast
tuli vaheseinu maha võttes
välja hiiglaslik mantelkorsten.
„Kindlasti Eesti üks
suurimaid, see on ikka
tohutu pirakas,“ elavneb
mees. Ta usub, et see on
säilinudki tänu sellele, et
oli vaheseinte taga peidus,
muidu oleks välja lõhutud,
väga suur ju, võtab ruumi.
Vanemad külaelanikud on
rääkinud, et seal peitsid
inimesed end küüditamise eest ja mingil ajal tegid

seda ka metsavennad.
Majas on teinegi mantelkorsten, küll väiksem.
Seda kasutati mõisa varakambrina.
Infot vähevõitu
Mõisa sisustust on Sakk
ostnud enamasti oksjonitelt ja eraisikutelt. Oluline kriteerium on, et oleks
ikka õigest ajastust ja õige
asi, mitte Belgia antiik
või uusantiigist koopia. Ja
tähtis on järgida ka Voore
maja lugu. Nii näiteks ei
olnud Voorel suuri lühtreid
laes, vaid seinabraad (seinalühtrid), enam-vähem
on teada, kus paiknesid
peeglid. Mõisa ajal kasutati interjööris nimelt palju
peegleid, see lisas luksuslikkust ja suurust.
Aga ega materjale Voore mõisa kohta väga leida
olegi. Sellepärast on Sakk
väga tänulik, kui leidub
inimesi, kellel on kodus

Voore tee sai eelmisel aastal korraliku katte, nüüd
viib kena tee lisaks Voore mõisale veel kolme erineva
maamärgini. Pärnu maanteelt küll ühtegi silti külastajale kätte ei paista, aga pööre maanteelt maha
tasub ära.

MÕISA SALONG

Voore mõisa ajalugu
Barokse Voore mõisa (Forby) väljakujunemine langeb põhiliselt
16.-17. sajandisse. Seda on Johann Berendes zur Fohre
omanduses mainitud juba 1586. aastal. Suguvõsale kuulus mõis
üle 100 aasta.
17. sajandil mõisasüda hoonestati. Sama sajandi lõpul
käsitletakse seda mõnda aega koos naabrusesse jääva
Ääsmäe mõisaga. 18. sajandi lõpukümnendil kuulus mõisasüda
Brümmerite perekonna valdusesse. Ilmselt langeb sellesse
perioodi härrastemaja ehitus.
1798. aastal omandas mõisa J. J. von Tiesenhausen. 1859.
aastal ostis Voore P. A. Fray, kellelt see pärilussidemete kaudu
1883. aastal läks A. von zur Mühlenile, kelle valdusesse jäi mõis
kuni võõrandamiseni Eesti Vabariigi maadekreediga.
Eesti Vabariigi maareformiga 1919. aastal natsionaliseeritud
Voore mõisa omandas 1922. aastal kindral Andres Larka. 1929.
aastal ostis mõisa härrastemaja Karl Kilgas. Vendadele Kilgastele
kuulus mõis kuni nõukogude võimu tulekuni.
Nõukogude aja alguses läks mõis riigi omandusse ning
Harju sovhoosi Voore osakonna kasutusse, hiljem, 1960.-1970.
aastatel, anti Ääsmäe sovhoosi koosseisu. Sovhoosi ajal rajati
Voorele mesila ja mõisahooned oli mesila kontoriks ning tööliste
korterelamuks.
Tehti palju ümberehitusi: kivikatused asendati eterniidiga,
ehitati tellistest vaheseinu, aga härrastemaja õnneks säilis,
midagi väga ei lammutatud. Paljud puitelemendid, näiteks
trepipulgad ja käsipuud, põletati ahjus sooja saamiseks.
Vaheseinad on nüüdseks kõik maha võetud. Sovhoosiaja 43
ruumist on täna alles algupäraselt 18.
Praegu kuulub Voore mõisakompleks eravaldusse ja on
terviklikult säilinud üheksa hoonega, millest kaheksa hoonet ja
mõisa piirdeaed on mälestistena kaitse all.

mõni Voore mõisa päritolu
asi või mööbliese, kasvõi
toolijalg pööningul – see
kõik aitaks tervikpildi kokku panemisele kaasa," on
Sakk lootusrikas.
Korra küll käinud mõisa
juures keegi välismaa mees,
olla olnud vanade omanike
järeltulija, aga Sakk polnud
ise kohal ja kontakt kadus.
Teine kord tulnud keegi oma
vanaemaga, kelle isa olnud
mõisa metsavaht, aga proua
ei olnud oma vanuse tõttu intervjuuks valmis. Sakk pel-

gab, et koos inimestega kaob
Voore mõisa lugu jäädavalt.
Jääb avatuks kasutuseks,
kuid peab välja paistma
nagu kodu
Mõisakompleksi kuuluvad
valitseja-, teenijate- ja härrastemaja, viinaköök, sepikoda, aidad. Tänasel mõisarahval on plaan kompleks
avatuna hoida. Ajaga on ka
selginenud mõtted, kuidas
võõrustada külalisi. Soovitakse, et mõisa külastajal
jääks tunne, et nad on ooda-

tud külla, mitte ei tule lihtsalt muuseumi või kultuurimajja. Mõis oli ju ka vanasti
ehitatud koduks ja kasutusel
koduna.
,,Natuke oleme võtnud
endale ka missiooniks tõsta
inimeste teadlikkust mõisast kui sellisest, et mõisaid
ei seostataks ainult spaavõimaluse, kontserdi, teatri
või hotelliga, vaid et mõisa
tulles inimene tunnetaks
ajaloolist hõngu kohe mõisa
väravatest sisenemisest peale. Igal mõisal on oma lugu.
Seda soovime ka oma külalistele pakkuda," ütleb Sakk.
Peamajja saab sel kevadel ka tualett sisse, tõsi, see
tuleb ikka tänapäevaste võimalustega. „Kui nüüd suure
saali ahju ka kevadel valmis
saame, siis pole enam kaugel aeg, kui võime hakata
mõtlema maja avatuna hoidmisele, mõne kammerlikuma üritusegi teha,“ prognoosib Sakk. Tema sõnul
on peasaali terrassil suvisel
ajal imelised vaated ja ülim
rahu.
Eks korrastamist vajavad
veel nii mõnedki hooned
ja pargi osad. Pikem plaan
näeb ette ühe suurema rehihoone kultuuriaidaks vormimist, perspektiivis ka majutusvõimaluste loomist.
Mõisahärra süda on juba
praegu rahul, sest kõik on
sinnamaani taastatud, et midagi enam edasi ei lagune.
Aga juba praegu saab
mõisa territooriumil jalutamas käia ja tulijaid suvisel
ajal jagub, eriti nüüd, kui
vald Voore tee ka korda on
teinud. Kui Sakk on ise kohal, saab ka sisse piiluda.
Külastajaid ootab peama-

Foto: endlatalu.ee

Vasakpoolne tiib oli härra
oma, parempoolne kuulus
prouale. Härra poole peal
oli ka varakamber, mille
rauduksed on ära viidud ilmselt
segastel üheksakümnendatel.
Proua salongi lage kaunistas
laemaaling, mis on saanud küll
kannatada, aga siiski osati
vaadeldav ka täna. Peasaalis
asus ka barokne ahi, mis on
plaanis sel kevadel taastada

jaesisel platsil väike rahalise
panuse kast. „Alguses olime
niisama avatud, kuid siis pidime üha enam plastpudeleid ja erinevat prahti kokku
korjama, nüüd panime välja
sildi ja annetuskasti, see
hoiab ehk eemale inimesed,
kes ei väärtusta mõisakompleksi ning toob siia jalutama
ikka päris huvilised,“ loodab
Sakk.
Pildistamisteks, ekskursioonideks, üritusteks saab
muidugi ka eraldi kokkuleppeid teha.
Muide, koos ostuga sai
Sakk kaasa ka rentniku.
Mehe, kes on siin sündinud
ja eluaeg elanud. „Tema ongi
meil siin nagu mõisavalitseja, hoiab silma peal,“ rõõmustab Sakk.
Maamärk ja Eestimaa kultuurilooline koht
Mõisahärra usub, et mõis
hakkab ühel hetkel äriühinguna tegutsema, aga mitte
selliselt, et see investeeritu tagasi tooks. Siis peaks
ikka mõni tootmine olema,
näiteks nagu omal ajal olid
Voore mõisas peamiseks tuluallikaks karjakasvatus ja
viinaköök.
Kui küsida, kas Sakk
võtaks tänase kogemuse
najal uuesti sellise projekti
ette, siis vastab mees eitavalt. „Praegusel hetkel mitte. Kahjuks ei ela me keegi
200-aastaseks, tööd on siin
aja jooksul palju tehtud ja
palju on vaja veel teha.“
Samas on tal heameel, et
seitse aastat tagasi see julgus
ikka oli. Nüüd jääb temast
lastele ja lastelastele maamärk maha. Ja üks Eestimaa
kultuurilooline koht ka.

Voore teest vasakule Keila jõe kaldale jääb Koppelmaa mõis,
millest on esimesi teateid 1566. aastast. Oma staatuselt oli Koppelmaa poolmõis, st tal ei olnud rüütlimõisa statuuti. Kahekorruseline
kitsas kivist peahoone on ehitatud arvatavasti 18.-19. sajandi vahetuse kandis. 1930. aastatel on hoone tagaküljele tehtud ühekorruseline juurdeehitus. Algselt on peahoonet ümbritsenud rohtaed
ja ka park, millest on säilinud üksikud põlispuud. Ka peahoone romantilised verandad ja rõdud on tänaseks hävinud. Majas elab täna
paar elanikku. Omanikul on kinnistuga ka tulevikuplaanid, millest
küll praegu on veel vara rääkida.

Järgmisena saab sisse keerata Sambliku puumajade juurde. Põnev koht, kus saab nautida päiksetõusu puu otsas linnulaulu keskel, aga nautida samal ajal hotellile omaseid mugavusi. Hooajal on
võimalus lisaks rentida saunasid (leili-, vanker- ja tünnisaun), sõita
kajaki ja aerulauaga, süüa hommikusööki ja õhtul pakutakse pitsat.
Talvel on kolmest puumajast avatud küll vaid üks. www.treehouseestonia.ee
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee
Foto: treehouseestonia.ee

Mõisahärra Sakk on püüdnud
sekkuda nii vähe kui võimalik,
et säilitada vana maja
esteetika. Söögitoas on seinal
aukohal tapeedinäidised
erinevatest aegadest

Esimesena leiab huviline parempöördelt keset kaunist loodust ning
rahu ja vaikust mõnus Endla talu, kus kallitele külalistele pakutakse vahvat peopaiga ja konverentsisaali renti, majutusteenust ning
ruumika sauna kasutamise võimalust. Kompleks koosneb peamajast, kus on ka 16 tuba ööbimiseks ning peosaal. Lisaks saab ööbida
ka saunamajas, kus on tagasihoidlikumad magamistingimused, aga
see-eest mõnus saun, tiik, grill ja suitsuahi. Valge küün on pulmade
ja teiste pidulikemate sündmuste tarvis, kompleksi kuulub veel ka
kaheksa puhkemaja, millest üks seisab justkui multifilmitareke kanajalgadel. www.endlatalu.ee
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leiab ekstra
palju turismipotentsiaali
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Laitses koguti kokku
inimeste tunded
Eesti sünnipäeva tähistamise võimalused on sel
aastal kasinad. Laitse seltsimajas tuldi vahvale
mõttele – paluda Eesti 103. sünnipäeva eel inimestel
kirja panna, kuidas nad end tunnevad.
Laitse seltsimaja perenaise Margot Kulli sõnul on inimesed elanud nüüd pea aasta elu, mida vabadusega harjunud põlvkonnad
ette kujutada ei osanud. „Oleme pidanud tahaplaanile jätma
paljud oma tavapärased tegevused ja harjumused ning olnud
sunnitud elama korraldustest korraldusteni. Meie arusaamad,
hakkamasaamise võimalused, vaimne tervis ning kohanemisvõime on väga erinevad,“ sõnab Margot.
Paljud inimesed ja pered on väga keerulistes olukordades.
Eestlased on väga vaprad - nad neelavad alla, suruvad maha,
teevad hea näo ja saavad kindlasti paremini hakkama kui naaber ning ei kaota kunagi lootust, aga hinges võib pulbitseda pettumus, kurbus, viha, lootusetus. Neid mõtteid mõeldes tekkis
Margotil soov kõigile õlale patsutada ja küsida: „Saad hakkama
aga kuidas sa tegelikult end tunned?“
Naine pani kokku väikese küsimustiku, millele piirkonna viie
küla inimesed said vastata. „Justkui väike teraapiavorm, et vaatan korraks enda sisse ja lasen auru välja,“ muheleb Margot.
Üleskutsele reageeriti kõigist viiest külast, ligi veerand vastajatest on mehed, esindatud on pea kõik vanuserühmad, enim
vastajaid vanuses 30-60.
Ja nagu eeldada võis - vaatamata võimalusele auru välja lasta, jääb eestlane ikka optimistiks. „Enamus vastanutest tõdeb,
et saavad hakkama, et nende peres on kõik hästi ja loodavad, et
küll läheb paremaks. „Õnn on elada Eestis“, „Minu kodu on minu
kindlus“, „ Mina ja meie pere oleme terved“, „Olen tänulik kõige
eest“, „Seni, kuni tervis on korras, on kõik hästi“,“ toob Margot
näiteid inimeste vastustest.
Samas on väljendatud hirmu tervise pärast, muret töökaotuse ja rahanappuse pärast, rahulolematust riigi tegevusega. Kasutatud on ka võimalust ning kurdetud kohaliku elu-olu üle, vanematele inimestele teeb muret arsti juurde pääsemine ja see,
et kohalik kauplus on remondis ja bussiliiklus vilets. Inimesed
ootavad väga kergliiklusteed ning et leiduks rohkem tegevusi
igavuse peletamiseks.
„„Ma olen väsinud koroonauudistest“, „Terviseprobleemid ja
sobivat tööd ei leia“, „Mis on saanud tegelikust vabadusest?“,
„Tahaks kooli tagasi!“, „Mure riigi saatuse pärast“, „Arstile ei
pääse“, „Kauplusse ei saa“, „Suukorvistatud kodanikud aastal
2021!“,“ lisab Margot
veelgi inimeste mõtteid.
Laekunud
tunnetest kujundatakse plakat ning see
pühendatakse Eesti
Vabariigi aastapäevale (koroonapiirangute leevenedes ehk
ka presenteeritakse
seda seltsimajas 24.
veebruaril), et jäädvustada ajalukku väike tundejälg sellest,
kuidas meie inimesed
tundsid ennast sel
segasel ajal vahetult
enne vabariigi 103.
aastapäeva.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@
sauevald.ee

Seltsimaja perenaisele Margotile
laekus päris priske paberivirn
kohalike elanike tundekirjeldustega

Nõlvaku lasteaias saavad
lapsed haamrid ja akutrellid
pisikestesse pihkudesse
Fotod: Meelis Mäekalle, Karolin Kabanen
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Eelmisest
aastast saavad
vanemate laste
rühmad esimesed
kogemused
puutöös.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

E

hk mõnes kodus võetakse lapsed ligi, kui
vaja seina auk puurida või riiul kokku klopsida, aga ilmselt juhtub seda
pigem vähe. Korterites pole
ju näiteks ruumigi, et hakata
tööriistadega müdistama.
Spetsiaalselt
lastele
mõeldud puutööpink oli
Nõlvaku majas juba ammu
olemas, kuid alles viimasel
paaril aastal on see laiemalt
kasutusele võetud. Õpetaja
Meelis Mäekalle sõnul lastel nokitsemistahet jätkub,
see on ju selline päris tegevus. Maja teisele korrusele
endisesse riietusruumi sisse
seatud puutöötuppa mahub
korraga kolm last. „Nii saan
ka kõikidel pilgu peal hoida
ja juhendada,“ ütleb Meelis.
Õnneks on need ajad
möödas, kui arvati, et väikesed tüdrukud peavad
sahmima nukuvankri, mitte
haamriga, ja nii on ka Nõlvaku lasteaia 5-7-aastased
piigad õhinal asja kallal.
Ja ei toksita niisama, ikka
täitsa korralikud asjad tulevad. Näiteks tehti isadepäevaks puidust kikilipsud, jõuludeks meisterdati
kuusk, nüüd talvel tehakse
lumememmesid ja kevadeks
plaanib Meelis lindude söögimaja valmistamist.
Hea on ka see, et puutööd
saab lõimida teiste käeliste
tegevustega. Näiteks lipsud
kaunistati hiljem rühmas
värvidega, kuusele kleebiti ehteks nööpe. „Esimese

Puutöötunnis ei toksita niisama, ikka täitsa korralikud asjad tulevad. Näiteks jõuludeks meisterdati kuusk

Lasteaiamaja teisele korrusele endisesse
riietusruumi sisse seatud puutöötuppa mahub
korraga kolm last

tööna lõime niisama puuklotsile naelad püsti ja nende ümber ja vahele põimiti
pael, tulemuseks olid väiksed korvikesed,“ toob Meelis näite.
Õpetajani on jõudnud ka
tagasiside, et üks isa käivat

Õnneks on need ajad möödas, kui arvati, et
väikesed tüdrukud peavad sahmima nukuvankri,
mitte trelliga

iga päev puidust kikilipsuga kusagil ministeeriumis
töölgi.
Lauajuppe otsib Meelis
oma maja pööningult, toob
sõbra juurest saekaatrist
klotse või korjab metsast tugevamaid oksi.

„Lapsed õpivad tundma
ohutusreegleid ja nautima
puidulõhna ning teevad tutvust lihtsamate töövõtetega. See võiks olla ju sama
loomulik kui joonistamine,
laulmine või pillimäng,“ resümeerib õpetaja Meelis.

Koertel on nüüd koht, kus lihased mudimas käia
Saue loomakliiniku juures pakutakse
koertele massööri teenust.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

E

namus
inimestele
massaaž meeldib, ainult üksikud võdistavad vastumeelsusest õlgu.
Koertega on sama lugu.
„Ega loom ei erine palju
inimesest, esineb neilgi
ülitundlikkust teatud keha
piirkondades, kuid peab ütlema, et koer hakkab lõpuks

ikkagi massaažist mõnu
tundma,“ kinnitab massöör
Monika Lindström. Väike
vahe on selles, et inimene
saab massöörile öelda, kus
tal valus või ebamugav on,
looma puhul tuleb jälgida
tema kehahoiakut, näoilmet.
Massaaž aitab koeral
säilitada pehmete kudede ja
liigeste elastsust, mõjutada
verevarustust ja lümfirin-

get, tugevdada immuunsüsteemi, vähendada stressi,
kiirendada ainevahetust,
suurendada vastupidavust,
taastuda ja ennetada vigastusi. Jälle üsna sama lugu
nagu kahejalgsegi puhul.
Koerale võib massaaži
lasta teha sõltuvalt looma
tervislikust seisundist ja
vajadusest. Mõned välistused on maksa-, neeru- ja
südamepuudulikkus, vererõhuhäired, endokriinhaigused, ägedad traumad,
põletikud, halvaloomulised
kasvajad, tiinus, jooksuaeg,
nakkushaigused, nahahai-

gused, põletikud, epilepsia.
Monika on lõpetanud
Eesti massaaži- ja teraapiakooli,
praktiseerinud
nii oma kui tuttavate koerte peal. „Kassid on veidi
isepäisemad loomakesed,
kui neile ikka ei sobi, siis
ei sobi. Hamstritega pole
ka veel tegelenud,“ naerab
Monika.
SAUE LOOMAKLIINIK
E-R 15-19; L,P suletud
Telefon 600 3382
E-post:
info@sauekliinik.ee

Saue valla laululapse konkursi eelvoor
toimub ka sel aastal videokonkursina, kuna
praegustes oludes on keeruline ennustada,
kas ja millal on taas võimalik suurematel
rahvamassidel pikemat aega ühes ruumis
viibida.
SAUE VALLA KULTUURIJA HUVIKESKUS

Vanuserühmad Saue valla
laululapse konkursil:
• 3-4-aastased
• 5- 6-aastased
• 7- 9-aastased
• 10-12-aastased
• 13-15-aastased
• 16-18-aastased (19, kui õpib
veel koolis)
Vanust
arvestatakse
16.04.2021 seisuga.
Laululapse konkursil saavad
osaleda kõik soovijad, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on
Saue vald. Kõik registreerunud
kontrollitakse registrist üle.
2020. aastal Saue valla laulu-

lapse konkursist osavõtnud laps
ei tohi esitada sama laulu.
Igast vanuserühmast valib
3-liikmeline žürii kuni neli
lauljat, kes pääsevad lõppkontserdile ja Harjumaa laululapse
konkursile.
Iga osaleja saab diplomi ja
kingituse, vanuserühmade võitjad saavad auhinnad.
Nõuded videosalvestusele
Konkursil osalemiseks kvalifitseerub video, kus laps laulab
otse, teda salvestatakse laulmise hetkel nii helis kui pildis
samaaegselt. Taotlus on saada
võimalikult objektiivne ülevaade noore laulja vokaalsest võimekusest ja lavalisest olekust.

Tehnilistele vahenditele (videokaamera, mobiiltelefon jms)
erinõuded puuduvad. Salvestus
peab olema tehtud võimalikult
müravabas keskkonnas ning
laulja nägu peab olema selgesti
nähtav. Video peab olema töötlemata, otsast lõpuni üks tervik.
Video tuleb laadida Youtube'i keskkonda, video määratlus
peab olema avalik või registriväline. NB! Video saatmisega
nõustute seda jagama korraldajate, žürii ning teiste osalejate ja
juhendajatega.“

Kontsert
... toimub laupäeval, 10. aprillil kell 14 Haiba rahvamajas
(proovid samal päeval alates kl
10-st). Kontserdile valib saadetud videote põhjal žürii igast
vanuserühmast neli osalejat.
Kontserdil paremusjärjekorda
enam ei valita, see on mõeldud
selleks, et anda lauljale enne
Harjumaa laululapse konkurssi esinemisvõimalus publiku
ees. Kõik kontserdile pääsenud
lauljad lähevad edasi Harjumaa
laululapse konkursile. Kontserdil saadab lauljaid bänd Hain

Hõlpuse juhendamisel. Kontserti filmitakse ja peale kontserti toimub nädala jooksul
kontserdil salvestatud esituste
seast rahva lemmiku valimine.
Kõik kontserdil osalejad saavad
diplomi ja auhinna, rahva lemmik saab eriauhinna peale hääletamise toimumist.
Tähtajad
NB! Registreerimiseks peab
juba olemas olema ka laulu video.
• Registreerumise ja videolingi saatmise tähtaeg 25.03.2021
kell 23.59.
• Iga vanuseklassi nelja parema
laululapse juhendajale teatamine 02.04.2021.
• Kontserdil (10.04.2021) osalemisest või mitteosalemisest teatada kuldar.paju@sauevald.ee
hiljemalt 06.04.2021 kella 17ks. Samaks ajaks saata juhendajatel samale aadressile ka noot
bändi jaoks ja 2-3 iseloomustavat lauset laululapse kohta.
Lisainfo: kuldar.paju@sauevald.ee, 505 2463

Varesekujuline sünnipäevamatk
Kuna Laagri lasteaias
on liikumissaasta,
tähistati maja 52.
sünnipäeva matkaga.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

E

ga siseruumides ju pidu
praegu pidada saakski. Et
aga mitte niisama sirget
matkarada marssida, joonistati maha varesekujuline kõnnitrass. On ju vares maja vapilind. Varest andis täitsa kokku
kõndida, pea kolm kilomeetrit
tuli samme. Väiksemad jalad
läbisid pool linnukesest.
Varesematk oli tubliks täienduseks teistele liikumistegevustele, mida sel õppeaastal on eriti
palju.
Kõik lapsed osalesid Tallinna
maratonil, mille sai läbi viia en-

dale sobival ajal ja kohas. Käidud on Viru rabas ja õpetajad
lugesid 21kesi pundiga samme
- eesmärk oli viis miljonit, tegelikult tuli seitse ja pool.
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Tarbija küsib: mis vahet
on poe ja väiketootja
munadel?
VASTAB ÄDU KRIISA ALLIKU KÜLAST
(AHJUMEISTRI KODULINNU MUNAD)

Nagu vanasõna ütleb: kana muneb nokast. Seega muna toiteväärtus oleneb sellest, mida kanad söövad. Mina olen vilja usku
ja sellepärast annan ka oma kanadele põhitoiduks erinevate teraviljade segu. Sinna juurde lisan täiendsööta, et kõik vajalikud
vitamiinid ja mineraalid oleks olemas.
Samas saavad vabalt peetavad kanad süüa kõike, mis õue
peal kasvab ja munadele lisaväärtust annab. Talvel, kui õues
pole lisa nokkida, annan kõrvitsat ja jahvatatud maisi, need annavad munakollasele värvi juurde.
Kui väiketootja söödab kanu vabrikutoiduga, kanu kanalast
välja ei lase, siis pole mõtet võrrelda mune suurtootja omadega.
Samad „lahjad” munad mõlemal. Kõik sõltub kana söögivalikust.
Kui ma teen hommikul omletti oma munadest, püsib kõht lõunani täis.

Noored on Tiktokis.
Noortekeskus ka
Saue noortekeskus ühines
ülemaailmse videokommuuniga
TikTok, luues endale kasutajakonto
@sauevallanoortekad.

ikTok on Hiina päritolu
sotsiaalmeediakeskkond, mille
omapäraks on selle erilised
efektid. TikTok on eriti populaarne just alla 16-aastaste noorte seas. Äpp
võimaldab luua lühikesi
muusika- ja tantsuvideoid,
mis kestavad 3–15 sekundit. Klippidele saab lisada
erinevaid visuaalseid efekte
ja neid siis sõprade ja maailmaga jagada. Sel platvormil
domineerivad naljad, lühiklipid ja kaadrid koos meemide ning videodega.
Hiinas avati keskkond
2016. aasta septembris, aga
ülejäänud maailma jaoks
sai see kättesaadavaks alles
augustis 2018. Platvormid
on kõigis riikides sarnased,
kuid töötavad eri serveritel,
et täita Hiina tsensuuripoliitika nõudeid. Mobiilirakendust laadis näiteks 2018.
aasta esimeses kvartalis alla
45,8 miljonit inimest ja tänaseks on see kogunud populaarsust üle maailma.
Saue noortekeskusel on

küll ka kasutajakontod
Facebookis ja Instragramis, aga et ajaga kaasas
käia, ühineti ka Tiktokiga. Tiktokis on erinevalt
Facebookist väga puust ja
punaseks ette antud kogu
postituse
ettevalmistamine. Väga palju on võimalik kasutada erinevaid
visuaale,
meloodiaid,
värvigammasid jms, mis
teevad postitamise tohutult atraktiivseks. Seda
enam, et näiteks Facebooki osas näib viimaste aastate trendina, et on harv
isegi see, kui põhikooli
lõpetajal on seal konto.
Seega tundus TikTok hea
lisakanalina, mille kaudu
noortega ka keerukamal
karantiiniajal kontaktis
olla ning neile ägedaid väljakutseid esitada.
Konto osutus päris popiks, vaid paari postituse
käigus tuli vaatamisi-reaktsioone sadade ringis, sealt
edasi juba tuhandetega. Jälgijaid on veidi alla 400 ehk
sarnane number noortekeskuse Instagramiga.
Noorteka kasutajakontoga on haakinud end kõik
Saue valla noortekeskus-

te töötajad ja nemad on ka
postituste eest vastutavad,
kuid on võimalik ka noori
sisuloomesse kaasata, kui
mitmepoolne nõusolek on
olemas.
Kutsume kindlasti üles
kõiki meid jälgima ja seda
olenemata vanusest - noori,
et neid oma väljakutsetega
(sportlikud, mõtlemapanevad, lõbusad) kaasata ning
nende vanemaid ja vanava-

nemaid, et noorte eluga kursis olla, kui just ise ka kaasa
teha ei soovi!
Kokkuvõttes võib öelda,
et kui rakendust kasutada
targalt ja oma eesmärgid
läbi mõelda, võib igal kasutajakontol olla mingi kindel
nišš ning seejuures ka õpetlik sisu. Seda kõike Saue
noortekeskus TikTokiga liitudes silmas pidaski.

ning muud elukorralduse
„häired“ andsid võimaluse
päevavalgel kokku saada ja
veidi esinemisvaesesse aega
lusti tuua.
Laagri Leegid kogunesid
Saue tammikus ja keerutasid tantsusamme, kohalik
fotograaf Kati Raudsepp

kaameraga aina kannul.
Suure tõukekelguga vaatama jäänud proualt laenati
fotoseeriasse kelk ja sealsamas lähedal kelgutavad
lapsedki tegid lumerõõmust
pausi. Külmakraadid ei seganud kedagi, rahvariie ju
soe ja elevus andis olemise-

le kuuma lisaks. Kuigi jah,
Mari sõnul oli paras väljakutse igasse tegevusse kaks
meetrit õhku vahele arvestada ning käed tavalisest
pikemaks sirutada.
„Aga rahvatantsija on uskumatult vapper tegelane:
valmis ka õues praegu tren-

ni tegema, ikka suvesoojade ürituste ootuses-lootuses. Möldre haridusmaja õu
on sellele tantsuseltskonnale armas juba piirangute
algusest, vähemalt korra
nädalas tehakse seal trenni
ja korralikult,“ ütleb tantsuõpetaja.

TIINA-RIIN UULMA
Saue noortekeskus

T

Kuvatõmmis noortekeskuse TIKToki kontolt

Laagri Leegid laotasid rahvarõivaste
värvilise ilu lumevalgele maastikule

Fotod: Kati Raudsepp
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Eesmärk oli
tuua linnaruumi
väheke elevust
ja saada ilusaid
esindusfotosid.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

„S

eirates Eestimaa
elu läbi ajaloo
ning
surfates
muuseumi materjalide lõpmatuses võib tabada end
mõttelt, et oot, kas mõnes
kandis polegi rahvarõivaid?
Ohoo, kas on miskipärast
paiku, kus laule, tantse,
mänge ei leidu?“ mõtiskleb
tantsuõpetaja Mari Tomp.
Nii võib tõesti juhtunud
olla, kui pole hoidjaid. Pole
oskajaid. „Kui on kadunud
õpetajad ja edasiandjad. Ei
ole mahti olnud üles kirjutada. Aga mingit „oma“ tahaks inimene siiski armastada. Millegi nimel vaeva
näha, pingutada või lausa

võidelda,“ lisab naine.
Nii võttiski rahvatantsuselts Laagri Leegid ühel ilusal talvepäeval ise ajalugu
teha. On ju ajad esinejatele,
huvitegijatele ja paraku just
tantsijatele olnud kummalised ja keerulised. See ja ka
töötamised kodukontorites
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PSÜHHOLOOG

LOGOPEED

kelle eesmärk on laste heaolu ja eakohase arengu
toetamine läbi varase märkamise ning sekkumise.

kelle eesmärk on kõneravi vajavate ja arenguliste
erivajadusega laste õppe ja arengu toetamine
eesmärgiga soodustada isiksuse eakohast arengut
koostöös lastevanemate, haridustöötajate ja teiste
erialaspetsialistidega.

SINU PEAMISTEKS ÜLESANNETEKS ON

• lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine, tehes
lahenduste leidmiseks koostööd lapsevanemate,
lasteasutuse töötajate ja teiste spetsialistidega;
• laste psühholoogiline nõustamine isikliku elu ja
õppetööga seotud murede lahendamisel, toetades
lapse eneseteadvuse ja sotsiaalsete oskuste
arenemist;
• osalemine last ümbritsevas koostöö võrgustikus, sh
juhtumiplaani ja selle juurde kuuluva tegevuskava
koostamine;
• lapsevanemate nõustamine lapse tervist, õppimist
ja käitumist mõjutavate tegurite osas;
• lasteasutuste personali valdkonnaalane nõustamine
ja koolitamine ning üheskoos ennetustöö
planeerimine;
• erialase dokumentatsiooni ja aruandluse täitmine.

OOTAME JUST SIND, KUI

• Sa suudad mängleva kerglusega luua lastega
kontakti ja hoida usaldussuhet;
• Sinu ladus suhtlemis- ja eneseväljendusoskus on
aluseks edukal koostööl lapsevanemate ja teiste
spetsialistidega;
• Sa oled pühendunud ja usaldusväärne kuulaja,
omad vastutustunnet ja julged teha otsuseid;
• Sul on erialane magistrikraad või sellele vastav
kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse;
• Sinu eesti keele oskus on kõrgtasemel;
• Sul on B-kategooria autojuhiluba;
• Sulle sobib liikuv töö, panustades Saue valla
erinevatesse haridusasutustesse.

OMALT POOLT PAKUME SULLE

• abikätt sisseelamisperioodil ja arutelukaaslasi nii
valla kui ka haridusasutuste tugipersonali hulgast;
• võimalust oma tööpäeva ise kujundada ja teha
ettevalmistavat tööd kaugtööna ehk tööta kodus,
kohvikus või suvises pargis;
• motiveerivat töötasu ja isikliku sõiduauto kulude
hüvitamist;
• erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja
täiendkoolituste;
• lõõgastuseks massaaži, energia hoidmiseks
spordivõimalusi ja rõõmuks vahvaid ühisüritusi;
• tervise turgutamiseks tasustatud „jää koju – saa
terveks“ päevi;
• puhkust 56 kalendripäeva aastas.
TÖÖAEG: täis- või osakoormus
TÖÖASUKOHT: Saue vald
TÖÖLE ASUMISE AEG: kokkuleppel
LISAINFO: Birgit Tammjõe-Tulp, haridusosakonna
juhataja, 5860 7677

SINU PEAMISTEKS ÜLESANNETEKS ON

• tugiteenust vajavate laste väljaselgitamine ja sobiva
lähenemise leidmine koostöös lapsevanemate,
lasteasutuse töötajate ja vajadusel ka teiste
spetsialistidega;
• individuaalsete ja rühma kõneravitundide
ettevalmistamine, vajalike õppematerjalide
koostamine ja tundide läbiviimine;
• osalemine last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja
selle juurde kuuluva tegevuskava koostamisel;
• lapsevanemate nõustamine lapse arengut
mõjutavate tegurite osas, abistades vanemaid
lahenduste leidmisel lapse normaalse arengu
tagamiseks;
• lasteasutuste personali valdkonnaalane nõustamine
ja juhendamine;
• erialase dokumentatsiooni ja aruandluse täitmine.
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SAUE VALLAVALITSUSSE ON OODATUD

ANDMEANALÜÜTIKGIS PROJEKTIJUHT
Kas Sina näed teemakaardis lõuendit ja andmetes
pintsleid, värve? Sa soovid ennast teostada,
omandada väärtuslikke kogemusi ja seda kõrgete
eesmärkidega meeskonnas?

MEIE POOLT ON SULLE

• mitmekülgsed ja huvitavad tööülesanded;
• mõnus kollektiiv ja hubane töökeskkond
ainulaadses triangelhoones;
• võimalus valida endale sobivaid valdkondlikke ja
motivatsiooni sütitavaid koolitusi;
• kümme tasustatud „jää koju-saa terveks“ päeva, kui
keha või vaim vajab turgutust;
• võimalus teostada ka kaugtööd – tööta kodus,
kohvikus või suvises pargis;
• spordivõimalused tervise hoidmiseks ja rõõmuks
ägedad ühisüritused;
• põhipuhkus 35 kalendripäeva.

SINU POOLT ON MEILE

• erialane magistrikraad või sellele vastav
kvalifikatsioon või eripedagoogi (logopeedi) kutse;
• eesti keele oskus kõrgtasemel (C1 tase);
• soov töötada lastega, pühendumus ja
missioonitunne;
• hea arvuti kasutamise oskus;
• suurepärane suhtlemise ja eneseväljenduse oskus;
• vastutustunne, algatus- ja otsustusvõime;
• oskus tagada usaldusväärsus;
• B-kategooria autojuhiluba.

• varasem kogemus GIS tarkvara kasutamisel
(ArcGIS või muu);
• oskus teostada andmeanalüüse ja ka visualiseerida
tulemusi;
• kõrgharidus geograafia või matemaatika erialal;
• väga hea MS Exceli kasutamise oskus;
• initsiatiiv, süsteemsus ja hea eneseväljendamise
oskus;
• võime töötada detailidega nähes sealjuures ka
suurt pilti;
• garantii, et oled suurepärane meeskonnamängija;
• B-kategooria juhiluba.

OMALT POOLT PAKUME SULLE

SINU ÜLESANNETEKS ON

OOTAME JUST SIND, KUI SUL ON

• motiveerivat töötasu ja vajalike transpordikulude
hüvitamist;
• valdkondlikke ja just Sulle huvipakkuvaid koolitusi;
• võimalust panustada huvitavas valdkonnas
vastutusrikkal ametikohal;
• paindlikku tööaega;
• võimalust osaleda seltskondlikel ühisüritustel ja
edendada sportlikke eluviise;
• vajadusel kasutada tasustatud “jää koju, saa
terveks päeva”.
TÖÖAEG: täis- või osakoormus
TÖÖASUKOHT: Tervise 2, Laagri (erinevad Saue valla
haridusasutused)
TÖÖLE ASUMISE AEG: kokkuleppel
LISAINFO: Sju Nuuter, personalijuht, tel 654 1149

• Saue valla juhtimis- ja arendustegevuseks vajalike
analüüside koostamine;
• geoinfosüsteemi arendusprojekti juhtimine
(juurutamine, haldamine, kasutajate nõustamine);
• arendusprojektide juhtimine.
TÖÖAEG: täiskoormus
TÖÖASUKOHT: Kütise 8, Saue linn
TÖÖLE ASUMISE AEG: kokkuleppel
LISAINFO: Indrek Eensaar arendusosakonna juhataja,
+372 511 4930
Pakutavale ametikohale kandideerimiseks esita CV,
motivatsioonikiri ja palgasoov hiljemalt 11. veebruariks
läbi portaali või e-posti aadressile
personal@sauevald.ee

Pakutavale ametikohale kandideerimiseks esita CV,
motivatsioonikiri ja palgasoov läbi portaali või e-posti
aadressile personal@sauevald.ee.

Pakutavale ametikohale kandideerimiseks esita CV,
motivatsioonikiri ja palgasoov läbi portaali või e-posti
aadressile personal@sauevald.ee.

Eesti mandriosa rahvarohkeim vald sündis 24. oktoobril 2017. aastal Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemisel.
Enam kui 23 000 elanikuga Saue valda teenindab Saue Vallavalitsus 85 teenistuja ja 28 hallatava asutusega. Saue vallas
hoitakse oma joont, maad ja inimesi – Saue vallas on ilus elada, õppida ja töötada.

KULTUURIKALENDER VEEBRUARIS
AEG

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT JA AEG

KONTAKTID

jaanveeb

Droonifotode näitus
"Saue vald aastal 2020"

Laagri kultuurikeskuses

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

jaanveeb

Meelis Võsu fotonäitus

Saue vallamaja fuajee
akendel

saue@sauekultuur.ee

10., 17.02

EELK Saue Pauluse koguduse
piiblitund

kell 14 veebi vahendusel

tel 5694 3660

13.02.

Sõbrapäev Mustkunstiteatriga

kell 12 Haiba rahvamajas

FB:Haiba rahvamaja. tel 505 2463
kuldar.paju@sauekultuur.ee

14.02.

Fotograafiakursus vabas õhus

kell 11 Saue linnas

saue@sauekultuur.ee

14., 21.
02.

Laagri Kristliku Koguduse
jumalateenistus.

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

www.laagrikogudus.ee

14., 21. ja EELK Saue Pauluse koguduse
28.02
jumalateenistus

kell 13 Saue päevakeskuses tel 5694 3660

15.02.

Kontsert-etendus "Agulihärrad"

kell 19 Laagri
kultuurikeskuses

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

20.02.

Koolitus. Näonaha hooldus ja
jumestus iseendale

kell 11 Saue päevakeskuses

FB: Saue kultuuri- ja huvikeskus
tel 5234 339, saue@sauekultuur.ee

21.02.

Vabariigi aastapäev vastlapäevaga kell 11 Haiba tiigi ääres

FB:Haiba rahvamaja, tel 505 2463
kuldar.paju@sauekultuur.ee

21.02.

Eesti Vabariigi aastapäeva
kontsert. Estonian Voices

kell 17 Saue kontserdisaalis

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

22.02.

Kontserttuur "Sõnadeta
pühendus" Tanel-Eiko Novikov ja
Tiit Joamets

kell 19 Laagri
kultuurikeskuses

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

24.02.

Eesti Vabariigi 103. aastapäeva
tähistamine Riisiperes

kell 13.30 mälestushetk
Vabadussõja ausamaba
juures, kell 14 kontsert
Nissi Maarja kirikus

FB: Riisipere kultuurimaja
tel 56453916 nissi@sauekultuur.ee

24.02.

Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul
pidulik jalutuskäik Saue linnas

kell 13.45 kogunemine
kell14 jalutuskäigu algus

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

24.02.

Eesti Vabariiigi 103. aastapäevale
pühendatud jumalateenistus

kell 15 Saue vabakirikus

Saue Kristlik Vabakogudus

26.02.

Kino "Viimased"

kell 11 ja 19 Laagri
kultuurikeskuses

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

27.02.

Kino "Hüvasti, NSVL"

kell 17 Saue
noortekeskuses

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

SHINDO ZUMBA
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1. veebruarist muutus bussillini S8
Saue-Ellamaa sõiduplaan
PUHASTID OÜ OTSIB

HOOLDUSMEEST
TÖÖ KIRJELDUS:
• Reoveepuhastite tehnoloogiline hooldus
• Pumplate ja rasva,- õlieraldajatae hooldus
• Seadmete juhtautomaatika seadistamine ja
paigaldus
• Hooldustööde planeerimine ja tööde
akteerimine
• Uute klientide sisestamine.
OOTUSED KANDIDAADILE:
• huvi tehnika vastu
• tehniline taiplikus
• aktiivsus
• arenemisvõime
• kiire kohanemis- ja õppimisvõime
• B-kategooria juhiload
KASUKS TULEB:
• B pädevustunnistus
• vene keele oskus
• inglise keele oskus
• arvuti kasutamise oskus
• võimalus viibida lähetustel
ETTEVÕTE PAKUB:
• vaheldusrikast tööd üle Eesti ja ka välismaal
• tööks vajalikku väljaõpet ja vajalikke koolitusi
• kaasaegset töökeskkonda
• noort ja rõõmsameelset meeskonda
• stabiilset sissetulekut
• palk 1000-1200 neto
KONTAKT: Kadri-ly@puhastid.ee, 56 894 898

Suunal Saue - Ellamaa

Suunal Ellamaa - Saue

kell 09:55->10:15

6:30 jääb samaks

kell 13:30->13:45

11:30->12:05

kell 16:55->17:00

15:05->15:15

TEISIPÄEVITI ALATES
16. VEEBRUARIST KELL 18.30-19.30
SAUE PÄEVAKESKUSE SAALIS (KÜTISE 4, SAUE)
Juhendaja Ave Kongo
Zumba on lõbus, lihtne ja efektiivne fitnesstreening,
mis sobib oma varieeruva intensiivsuse tõttu kõikidele
trennihuvilistele.
Zumba põhineb Ladina-Ameerika rütmidel
ning markeerib paljusid tantse.
Zumba teeb tuju heaks, meeled erksaks ning
treenib sinu keha suuremaid lihasgruppe!
Tasu 5 eurot kord.
Registreerimine saue@sauekultuur.ee, telefon 5234 339

ESMASPÄEVITI ALATES
15. VEEBRUARIST KELL 19.00-20.00
SAUE NOORTEKESKUSE PEEGELSAALIS
(KOONDISE TN 20 SAUE)
Juhendaja Erme Martin/sertifitseeritud Shindo juhendaja
(aastast 2014) ja psühholoog. Shindo grupijuhendaja
kogemus nii Eestis kui Hispaanias.
Shindo on Jaapani vanadel traditsioonidel põhinev
venitus- ja lõdvestusharjutuste süsteem, mis aitab kehal
energiablokeeringutest vabaneda ja seeläbi oma tervist ja
elukvaliteeti parandada.
Kuutasu 30 eurot (4 x kuus), 1 x 10 eurot.
Registreerimine saue@sauekultuur.ee, telefon 5234 339

Meie immunsus ja psüühiline
seisund on räsitud hetkel
Covid-19 põhjustatud
piirangute ja kahjuliku mõju
tõttu tervisele. Läbi aegade on
sport olnud tervisliku seisundit
tugevdava mõjuga.
Tule koos minuga treenima
Saue spordihoone jõusaali.
Annan sulle motivatsiooni, teadmised
seadmetest, harjutustest ja toitumisest.
Paneme paika just sinule sobiva plaani ja
strateegia kuidas saavutada parim vorm.
Kui oled huvitatud võta ühendust.

TREENER ERKO 58118903

MAALIKURSUS
Pühapäeviti
kell 12.00
JUMALATEENISTUSED
PÜHAPÄEVAKOOL LASTELE

LAAGRI KULTUURIKESKUS, VESKITAMMI 8

14.

VEEBRUAR
JUMALATEENISTUS
JUTLUSTAB PEETER TAMM

21. VEEBRUAR

JUMALATEENISTUS
VABA RIIK JA VABAKIRIK
JUTLUSTAB PEETER TAMM

Vaata otseülekandeid meie kodulehelt!

OLED OODATUD!
Lisainfo: www.laagrikogudus.ee

SAUE GÜMNAASIUMI RUUMIDES

RULLSALONGI
SÜNNIPÄEVA
sOODUSTUSED
1.- 14.VEEBRUAR

ALATES 1.03.2021
V
ESMASPÄEVITI

210€

KELL 18.30-20.00
KOHTUME 8 KORDA

135€

kõik kunstihuvilised on oodatud,
eelnevad oskused ei ole olulised
INFO JA REGISTREERIMINE
SAUE@SAUEKULTUUR.EE
523 4339
JUHENDAJA KEIU KURESAAR
WWW.KEIUKURESAAR.COM

195€

20X SÕBRAKAART
RULLMASSAAŽ/VAAKUM
(TAVAHIND 330€)

10X KAART
RULLMASSAAŽ/VAAKUM
(TAVAHIND 180€/190€)
12X ULTRATONE
KAART
(TAVAHIND 249€)
KOHTUMISENI!
Veskitammi 4, Laagri
www.rullsalong.ee

Saue valla ametlikud teated
piirkonna Vana-Keila mnt 2 ja 2A
detailplaneeringu osaline kehtetuks
tunnistamine Viigimarja tn 8 krundi
osas avatud menetlusena eesmärgiga määrata kinnistule 1-korruselise
üksikelamu ehitusõigus projekteerimistingimuste alusel. Arvamused
palume esitada hiljemalt 24.02.2021
e-postile info@sauevald.ee või postiaadressil Kütise tn 8, Saue linn
76505.
Lähemat informatsiooni saab
planeeringute koordinaatorilt Kaili
Tuulikult, telefon 5453 6167, e-post
kaili.tuulik@sauevald.ee.
DETAILPLANEERINGU OSALINE
KEHTETUKS TUNNISTAMISE
Saue Vallavalitsus annab teada,
et Saue Vallavolikogu tunnistas
28.01.2021. aasta otsusega nr 3
osaliselt kehtetuks Vanamõisa küla
Vau, Vau 1, Vau 2, Vau 3 ja Nurme 1
kinnistute detailplaneeringu Pistriku tee 2 krundi osas ja määras projekteerimistingimused Vanamõisa
külas Pistriku tee 2 (katastritunnus:
72701:002:2068; 1804m², üldkasutatav maa 100%) kinnistul. Arendaja

soovis kinnistu Pistriku tn 2 sihtotstarbe muutmist elamumaaks
eesmärgiga rajada kinnistule üksikelamu ja seda teenindav abihoone.
Täiendavalt panustab arendaja piirkonna laste mänguväljakusse. Otsusega on võimalik tutvuda Saue valla
veebilehel: https://sauevald.ee/planeeringute-kehtetuks-tunnistamine
Lähemat informatsiooni saab
planeeringute koordinaatorilt Kaili
Tuulikult, telefon 5453 6167, e-post
kaili.tuulik@sauevald.ee.
DETAILPLANEERINGU OSALISE
KEHTETUKS TUNNISTAMISE JA PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE EELNÕU
ARVAMUSE AVALDAMISEKS
Teavitame, et Saue Vallavalitsuse 26.
aprill 2011. aasta korraldusega nr 237
kehtestatud Alliku küla Tiiri 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise ning projekteerimistingimuste eelnõu Alliku
külas Kraavi tee 2 (katastritunnus:
72701:002:1997; 5003m² ühiskondlike
ehitiste maa 100%) kinnistul osas
on võimalik arvamust avaldada.
Eelnõuga saab tutvuda Saue valla

veebilehel: https://sauevald.ee/planeeringute-kehtetuks-tunnistamine
Detailplaneering on ühiskondlike hoonete krundi osas tänase
päeva seisuga realiseerimata, on
ajas vananenud ja ei võimalda rajada tänastele vajadustele vastavat
lasteaeda. Sellest tulenevalt ühiskondlike hoonete krundi omanik
(Saue vald) soovib planeeringu elluviimisest loobuda detailplaneeringus toodud kujul ning on algatanud
Alliku küla Tiiri 1 kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu osalise kehtetuks
tunnistamise ühiskondlike hoonete
krundi osas avatud menetluse eesmärgiga määrata krundile kaasaja
nõuetele vastava lasteaia hoone
ehitusõigus
projekteerimistingimuste alusel.
Arvamused palume esitada hiljemalt 6.03.2021 e-postile info@
sauevald.ee või postiaadressil Kütise tn 8, Saue linn 76505.
Lähemat informatsiooni saab
planeeringute koordinaatorilt Kaili
Tuulikult, telefon 5453 6167, e-post
kaili.tuulik@sauevald.ee.

Toetus elamistingimuste parendamiseks, keskkonnareostuse
likvideerimiseks või heakorra tagamiseks

hoonetele ning abikõlbulik ei ole
füüsilise ja juriidilise isiku kaasomandis olevad kinnistud.

tamine;
5) keskkonnaohtliku või maastikupilti kahjustava ehitise likvideerimine;
6) reostusallika või tekkinud
reostuse likvideerimine;
7) keskkonnareostuse tagajärjel
kasutuskõlbmatuks või nõuetele
mittevastavaks muutunud joogivee süsteemi likvideerimine,
uue süsteemi rajamine või olemasoleva süsteemi parendamine.

Toetatavaid tegevusi on kokku
seitse:
1) majapidamise joogivee kättesaadavuse tagamine või parendamine;
2) elamu heitvee nõuetekohast
kanaliseerimist tagava süsteemi
rajamine või parendamine;
3) aastaringselt ligipääsetava
juurdepääsutee rajamine;
4) ebasedusliku isetekkelise
jäätmeladestuskoha likvideerimine või prügistatud ala koris-

Toetuse suurus: maksimaalselt saab toetust küsida 3200
eurot (sh käibemaks), kuid mitte
rohkem kui 50% kavandatava
tegevuse kogumaksumusest ja
toetust antakse kuni 50% tegevusele kulutatud tegelikust
summast (kui tegevuse tegelik
maksumus osutub väiksemaks,
siis toetus selle võrra ka väheneb). NB! Toetust ei saa taotleda tegevustele, mis on ellu viidud enne toetuse eraldamise

Eraisikud saavad hakata taotlema Saue
valla toetusmeetmest toetust, et
parendada elamistingimusi, likvideerida
keskkonnareostust või tagada heakorda.
Tähtaeg taotluste esitamiseks on 31. märts.
BIRGIT PANKSEPP
keskkonnaspetsialist

T

oetus on mõeldud füüsilistele isikutele, kellele
kuulub Saue valla territooriumil toetuse saamise tingimustele vastav kinnistu (täpsemad tingimused on toodud
tabelis). Kindlasti tasub täiendavalt läbi lugeda toetusmeetme
määrus tingimuste ja taotlemiseks vajalike dokumentide esitamise kohta.
Saue valla keskkonnaprogrammi toetus ei ole mõeldud
korterelamutele, tootmis- ja/või
ärihoonetele või ühiskondlikele

otsuse tegemist.
Toetuse väljamaksmise eritingimus: toetust ei maksta ettemaksuna! Toetus makstakse
välja alles pärast tegevuste täielikku elluviimist, kui tegevuse
eest on makstud, on esitatud
aruanne, kuludokumendid ja
tegevus on ellu viidud õigusaktides toodud nõuete kohaselt (nt
ehitamisele seatud tingimused
jne). See tähendab, et enne taotluse esitamist peab taotleja hindama, kas tal on endal olemas
kogu kavandatava tegevuse elluviimiseks vajalikud vahendid.
Toetuse tingimused ja taotluse vormi leiab Saue valla
kodulehelt
http://sauevald.ee/
keskkonna-valdkonna-toetused. Toetuse määrus „Keskkonnareostuse likvideerimise,
heakorra tagamise ja elamistingimuste parendamise toetuse
maksmise tingimused ja kord“.
Taotlus „Lisa 1 Toetuse taotluse
vorm“.

Toetatavad tegevused ja taotluse esitamine
TEGEVUS:

1. majapidamise joogivee
kättesaadavuse tagamine või
parendamine;

2. elamu heitvee nõuetekohast
kanaliseerimist tagava süsteemi
rajamine või parendamine;
3. aastaringselt ligipääsetava
juurdepääsutee rajamine.

ERITINGIMUSED P 1.-3.
TEGEVUSTELE:
• sissekirjutus Saue vallas 1. jaanuari
2021 seisuga
• kinnistul paiknev elamu on kantud
ehitisregistrisse (www.ehr.ee)
• ehitisregistri andmetel on
ehitusluba hoonele väljastatud enne
1999. aasta 22. märtsi, uuematele
ehitistele toetus ei laiene
• kinnistu asub väljaspool
aiandusühistute territooriumi või
suvilarajooni
NB! Suvilarajoonis ja AÜ-des
asuvatele kinnistutele nende
tegevuste jaoks toetust ei anta.

TÄHTAEG:

Taotluste esitamise
tähtaeg 31. märts 2021.

Põhitähtaeg 31. märts
2021
4. ebaseadusliku isetekkelise jäätmeladestuskoha likvideerimine või
Taotlusi p 4.-7. toodud
prügistatud ala koristamine;
tegevustele võib esitada
ka jooksvalt 2021. aasta
5. keskkonnaohtliku või maastikupilti kahjustava ehitise likvideerimine;
6. reostusallika või tekkinud reostuse likvideerimine;
vältel. Pärast 31. märtsi
esitatud taotluste
7. keskkonnareostuse tagajärjel kasutuskõlbmatuks või nõuetele
mittevastavaks muutunud joogivee süsteemi likvideerimine, uue süsteemi puhul otsustatakse
rajamine või olemasoleva süsteemi parendamine.
toetuse eraldamine vaid
eelarveliste vahendite
NB! Tegevustele 1.-7. saab taotleda toetust eraisik, kellele kuulub Saue
valla territooriumil toetuse saamise tingimustele vastav kinnistu.
olemasolul.

TAOTLEMINE:
Taotlemiseks vajalikud dokumendid
• taotlus
• kaks võrreldavat hinnapakkumust
• veesüsteemide parendamise projekti korral veeanalüüs,
tõendamaks, et olemasoleva joogiveekaevu vesi ei vasta kehtestatud
joogivee nõuetele
• volikiri, kui taotluse esitab taotleja esindaja
Taotlus tuleb esitada korrektselt täidetuna (kõik lahtrid on
kohustuslikud) ja põhjendused peavad olema korralikult välja
toodud. Eelarve tabeli täitmine ja kahe hinnapakkumuse lisamine
taotluse juurde on kohustuslik.
Taotluste esitamine:
Taotlused saata aadressile info@sauevald.ee. E-posti teel
saadetavale taotlusele tuleb lisada digiallkiri.
Kui digiallkirja võimalust ei ole, saab allkirjastatud taotluse saata
tavaposti teel või tuua taotluse Saue Vallavalitsusse aadressidel:
• Saue Vallavalitsus: Kütise tn 8, Saue linn 76505, Saue vald, telefon
679 0180;
• Laagri halduskeskus: Veskitammi 4, Laagri alevik 76401, Saue vald,
telefon 654 1130;
• Riisipere halduskeskus: Metsa tee 7, Riisipere 76202, Saue vald,
telefon 608 7231;
• Haiba halduskeskus: Riisipere tee 6, Haiba küla 76301, Saue vald,
telefon 679 3014.
Lisainfo: keskkonnaspetsialist Birgit Panksepp: birgit.panksepp@
sauevald.ee,
telefon 5344 6686
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DETAILPLANEERINGU OSALISE
KEHTETUKS TUNNISTAMISE JA PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE EELNÕU
ARVAMUSE AVALDAMISEKS
Saue Vallavalitsus annab teada, et
Saue Linnavolikogu 11. august 2003.
aasta korraldusega nr 74 kehtestatud Saue linna Kadaka piirkonna Vana-Keila mnt 2 ja 2A detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise
ja projekteerimistingimuste eelnõu
osas on võimalik arvamust avaldada. Eelnõuga saab tutvuda Saue
valla veebilehel: https://sauevald.
ee/planeeringute-kehtetuks-tunnistamine
Saue Vallavalitsus on koostanud
Saue linna Kadaka piirkonna Vana-Keila mnt 2 ja 2A detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise
eelnõu Viigimarja tn 8 krundi osas
ja eelnõu projekteerimistingimuste
määramiseks avatud menetlusena
Saue linnas Viigimarja tn 8 (katastritunnus: 72801:003:0116; 1514m²
elamumaa 100%) kinnistul. Kuna
Taotleja soovib planeeringu elluviimisest loobuda detailplaneeringus
toodud kujul, on algatatud Kadaka
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HEI ANDEKAS IT
HUVILINE!
Meie juures on Sul võimalus areneda läbi
tegude, sealjuures kaasa rääkida Saue
Vallavalitsuse ametiasutuse ja hallatavate
asutuste IT protsesside väljakujunemisel,
olles vankumatuks lüliks meie tegusas
neljaliikmelises IT tiimis

IT PEASPETSIALIST
MEIE POOLT ON SULLE

• vaheldusrikas töö IT valdkonnas
– on omaette nokitsemist ja tiimis
toimetamist; sagedat liikumist
erinevate objektide vahel ja palju
suhtlust;
• hubane töökeskkond ainulaadses
triangelhoones;
• nii professionaalsed sõbrad
kokkuhoidvas IT tiimis, kui ka noored
tegijad ning vilunud spetsialistid
kollektiivis laiemalt;
• erialased koolitused õppimiseks,
spordivõimalused tervise hoidmiseks
ja rõõmuks ägedad ühisüritused;
• võimalus teostada aeg-ajalt kaugtööd
– tööta kodus, kohvikus või suvises
pargis…
• kümme tasustatud päeva aastas
tervise turgutamiseks ehk „jää koju
ja saa terveks“ ning põhipuhkus 35
kalendripäeva.

SINU POOLT ON MEILE

• IT-alased teadmised ja erialane
kõrgharidus (võib olla omandamisel);
• varasem töökogemus IT valdkonnas;
• põhjalikud teadmised arvutivõrkudest,
operatsioonisüsteemidest ja
infoturbest;
• teadmised võrgumonitooringust;
• teadmised Microsofti
pilvetehnoloogiatest (sh Intune)
ja System Center Configuration
Managerist;
• hea koostöö- ja suhtlemisoskus;
• vastutustunne ja korrektsus;
• B-kategooria juhiluba.

SINU FUNKTSIOON ON PAKKUDA
SAUE VALLAVALITSUSELE JA
HALLATAVATELE ASUTUSTELE IT
TUGE, SH
• arvutivõrkude haldamine ja
monitooring;
• serverite haldamine;
• MS SCCMi ja Intune konfigureerimine
ning kasutamine töökohtade
haldamiseks;
• infoturbealaste sisekoolituste
läbiviimine;
• infoturbedokumentatsiooni
kaasajastamine ja selle täitmise
jälgimine;
• teostatud tööde dokumenteerimine;
• kasutajajuhendite koostamine;
• kasutajate nõustamine ja abistamine
IT vahendite kasutamisel;
• osalemine IT arendusprojektides ja
uute süsteemide juurutamisel.
TÖÖAEG: täiskoormus
TÖÖASUKOHT: Kütise 8, Saue linn
TÖÖLE ASUMISE AEG: kokkuleppel
LISAINFO: e-teenuste arendusjuhilt
Kätlin Nõgols +372 5197 4757
Pakutavale ametikohale
kandideerimiseks esita CV ja
motivatsioonikiri, mis sisaldab kirjeldust
Sinu varasemast IT-alasest kogemusest
ja palgasoov hiljemalt 16. beevruariks
läbi portaali või e-posti aadressile
personal@sauevald.ee
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KUULUTUSED

TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P
suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil
aeg ette registreerida! Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude
tervisliku seisundi hindamist. SOODSAD HINNAD.
Telefon 5220321, www.arbormen.ee.
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega.
53 529 476 mehitus@gmail.com
Korstnapühkimisteenus. Tel. 53330556. Korstnahooldus.ee
Korstnapühkija ja pottsepa teenused; ohtlike puude/okste langetamine; viljapuude lõikamine; lume
koristamine; heki lõikus ja pügamine. Tel. +372 5348
7318, e-post igor@inkteenused.ee
Fekaalivedu ja kogumiskaevude tühjendus! Helista
ja küsi pakkumist tel 53 468 430.
Puude hooldus ja raie, hekkide ja viljapuude hooldus, istutamine jt arboristitööd. Haljastusalane
konsultatsioon. Kutsetunnistusega arborist. 56
999 884, laur@puujuuksur.ee
Korterite ja eramute remont, renorveerimine ja
ehitus. Kontakt: 56623584, evehitus@gmail.com
INVATRANSPORT. Siki Naeratus OÜ Pakub transporti nii lamavatele kui liikumispuudega inimestele.
Telefon :58058652
Kivikorstnate ehitamine 51 88889
Ohtlike puude langetus, õunapuude ja hekkide lõikus 56613900
Korterite ja eramute remont, renorveerimine ja
ehitus. Kontakt: 56623584, evehitus@gmail.com
MÜÜK/OST
Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega lepp,
sanglepp, kask, metsakuiv okaspuu, kuiv lepp..
Hinnad soodsad. Küsi hinda? Tel. 5099598, pakhalupuu@gmail.com, www.pakhalupuu.ee
Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis, tehnika). Tel 55678016
Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt
maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal
kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või 56188671 Järgi tulen puksiiriga ja tasun sularahas. Vormistan ja arvelt maha
võtan ise. Vaata lisaks www.seisevauto.ee
Kuiv okaspuu al 55 €/rm, kask al 62 €/rm, haab al
50 €/rm, metsakuiv al 45 €/rm; toores kask al 52 €/
rm, okaspuu al 44 €/rm. Pikkus 30, 40, 50 cm. Tel
516 4278
Ostan kokku autosid. Sobivad igas seisukorras. Autode arvelt kustutamine. Järgi tulemine puksiiriga.
Telefon 53451955, e-mail autosober@gmail.com.
Kuulutus ei aegu.

Toores segalehtpuu alates 43 eurot/rm. Toores
sanglepp alates 46 eurot/rm. Kuiv segalehtpuu
alates 55 eurot/rm. 30cm kuiv lehtpuu 40L võrgus
3,10 ja halujäägid (5-25cm) võrgus 1,90. Tel.5042707
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja pelletit. Müüme ka väikseid koguseid.
Info 55597572
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.

OLEV MEREMAA
kaotuse puhul.
Saue Gümnaasiumi XV lend

KINNISVARA?
Võta meiega
ühendust!

Müüa puitbrikett RUF 115€/960kg, pellet premium
6 ja 8mm 170€/975kg, kütteklotsid 2€/kott, lepp ja
kask kotis, tel. 517 0257.
KÜTTEPUUD. Müüa küttepuud pikkusega 30-60 cm.
Toores segalehtpuu alates 43 €/rm. Toores sanglepp alates 46 €/rm. Kuiv segalehtpuu alates 55 €/
rm. 30cm kuiv lehtpuu 40L võrgus 3,10 ja 50cm kuiv
ahjupuu 40L võrgus 3 €. Tel. 5042707
KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 50 45
215, 51 45 215, info@est-land.ee
Ostan kinnistut eramaja või paarismaja ehituseks,
pakkuda võib nii Saue kui Saku vallas. Portaalide
kuulutustega kursis. 56212231
TÖÖ
Handler OÜ Keila lähistel pakub tööd elektrikilpide
montööridele. Vajalik hea tehniline taip ja erialane
kogemus. Töö sobib ka pensionäridele. Info ja kandideerimine: 53586353, reelika@handler.ee
Otsin hoolsat ja sõbralikku, soovitavalt hoolduskogemusega majapidajat 80. a meesterahvale. Vaja
on nädala sees iga päev valmistada lõunasöök, aeg
ajalt koristada tuba ning pesta pesu. Ajakulu iga
päev ca 1-1,5 tundi. Tasu kokkuleppel. Tel. 51919944

Mälestame kolleeg

OLEG TOPPER’ IT
Saidafarm OÜ kollektiiv

Mõni hetk on elus valusam, kui teine
mõni hetk on kohe väga, väga valus.
On ahkunud meie kallis vend

VIKTOR SELGE
Õde Laine perega, vend Ants

Eltech Solutions OÜ otsib

ELEKTRIKU

Töö kirjeldus:
• Kesk- ja madalpingeseadmete montaaž
• Seadmete paigaldamine/siseinstallatsiooni
tööde teostamine
Nõudmised kandidaadile:
• Töökogemus madal- ja/või keskpingeseadmetega
• Skeemide lugemisoskus
• Iseseisvus ja initsiatiivsus
• Eesti keele oskus suhtlustasemel
• B-kategooria juhiluba

EVELY KINK
evely.kink@uusmaa.ee

504 6088

VERONICA VELBERG
veronica.velberg@uusmaa.ee

5696 0351

Kasuks tuleb:
• Juhtimisahelate montaaži kogemus
• Vene ja Inglise keele oskus
• Korrektsus, suhtlemisoskus, täpsus
Asukoht: Tammi tee 46, Rannamõisa küla,
Harku vald. Tel: 59128416

OÜ SINITIIVIK GRUPP

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

KÜTTEPUUD. Müüa küttepuud pikkusega 30-60 cm.

Siiras kaastunne Epp Meremaale kalli isa

Soovid müüa
või üürida

Teie soovid,
tehtud meie kätega!
KÜSI PAKKUMIST!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine, juurdeehitused.
Pööningu-, katuse-, fassaadi-,
vundamendi soojustamine
ja renoveerimine.

AS M.V.Wool pakub tööd
KOMPLEKTEERIJALE
(meesterahvale). Lisainfo
telefonil 5123540

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

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727 • 24 h

Vaata, kes ennustajatest
on hetkel liinil: ennustus.ee

MERIKE
KÄVER
+372 528 7233
merike@raid.ee

Sauel asuv tehnika-ja ainduskauplus
e-garden otsib osalise koormusega
(vastavalt soovile 0,5 või 0,75 kohta)

KLIENDITEENINDAJAT

Helista: 56911288, kirjuta: info@prochemical.ee
või tule ise kohale Keskuse tn. 6, Saue

Siiras kaastunne Epp Meremaale kalli isa

OLEV MEREMAA
kaotuse puhul.
Liisi ja Eero Särak

a
Vali he
r!
maakle

KINNISVARA
OST-MÜÜK-ÜÜR

SILMADE
KONTROLL
JA PRILLIDE
MÜÜK
5. MÄRTS ALATES 10.00

SAUE
PÄEVAKESKUSES
KÜ Tule 4 mälestab kauaaegset juhatuse
liiget ja elanikku

TAIMI REVA
1945-2021
Sügav kaastunne lähedastele

Siiras kaastunne Epp Meremaale kalli isa

OLEV MEREMAA
kaotuse puhul.
Saue Gümnaasiumi XV lend

Südamlik kaastunne lähedastele

TAIMI REVA
lahkumise puhul
Saue Päevakeskus

Ettereg. tel. 5323 2454
*kuivasilmatest
*silmarõhu mõõtmine
*optilised päikeseprillid

Silmade kontroll 15€,
prilliostjale TASUTA

15

-refreshing
-revitalising sport

2.65

1.75

-34%
7.00/L

Regina Super Clean
majap. paber

3.25

2.45

-24%

Ja lisaks palju teisi häid pakkumisi kauplustes kohapeal!

Ehe ajupraad 500g
eelküpsetatud
Rannarootsi

6.30

3.99

-37%
7.98/kg

Tere või 82%
200g

-20%

1.99

1.59

7.95/kg

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

Hernesupp suitsulihaga Eesti pagar Vastlakuklid
-vahukoorega 2x80g
530g Salvest
-martsipaniga 2x75g

2.79

1.99

• CNC trei- ja freesikeskuse HAAS
operaator
• Keevitaja
• Painutuspingi operaator
• Laooperaator
• Tõstukijuht
• Tootmise abitööline
Rohkem infot:
personal@sami.ee või 51976863
Aadress:
Tule 20, Saue linn 76505, Saue vald

WWW.SAMI.EE

3.75/kg

www.keilaty.ee

LAAGI KÜTTELADU
AS SAMI ambitsioonikasse
meeskonda on oodatud

-29%

TELLIMINE:

504 0304 JA INFO@KYTAME.COM
ÜMAR PUITBRIKETT (auguga) – 1000kg

alates 150,00 EUR/alus

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

alates 125,00 EUR/alus
kvaliteetne ja ostjate lemmik

PELLET – 960kg

alates 195,00 EUR/alus
Soodne küte pelletkatlasse

KOSE VALLAS TRANSPORT TASUTA

Lemmikloomapood

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

2.19

1.65

-25%
11.00/kg

Haapsalu mnt 57b, Keila

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
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Palmolive for men
dušigeel 250ml

HEAD HINNAD
VEEBRUARIKUUS!
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umised
Head pakk
veebruaris
ub
pa jätk

*kuni kau
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20% SOOD

Esmaspäev
8. veebruar
Pesupulbrid, pesukapslid,
loputusvahendid

Teisipäev
9. veebruar
Keeduvorstid

arvatud
(NB! Välja
ed!)
naga toot
in
h
ia
n
a
a
kamp
Neljapäev
11. veebruar
Taimsed joogid

Esmaspäev
15. veebruar
Kohvimasinad

Teisipäev
16. veebruar
Teed

Kolmapäev
17. veebruar
Pitsad

Neljapäev
18. veebruar
Õlid

Reede
19. veebruar
Naiste sukkpüksid, põlvikud

Laupäev
20. veebruar
Juuksehooldusvahendid
(Šampoonid, palsamid,
juuksemaskid)

Pühapäev
21. veebruar
Lihakonservid

Esmaspäev
22. veebruar
Laste sukkpüksid, põlvikud

Teisipäev
23. veebruar
Pähklid ja kuivatatud puuviljad

Neljapäev
25. veebruar
Mahlad, mahlajoogid

Reede
26. veebruar
Lokitangid, föönid

u 19.-21.
Nädalalõp
akkumine
veebruar p

ünlad

Lipud ja kü

Kolmapäev
24. veebruar
Kommikarbid

Reede
12. veebruar
Käterätid, saunalinad

ja lisaks palju teisi pakkumisi!

Laupäev
13. veebruar
Külmutatud pelmeenid, frikadellid

Pühapäev
14. veebruar
Rõõmu Küpsetuskoja koogid
ja tordid

Kolmapäev
10. veebruar
Lastemähkmed

Laupäev
27. veebruar
Täissuitsuvorstid

www.keilaty.ee

Pühapäev
28. veebruar
Perejäätised

Haapsalu mnt 57b, Keila

