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Elus on hoolimist
Heategevuslik saade „Jõulutunnel“,
vähiravifond „Kingitud elu“, Tallinna
lastehaigla toetusfond, Keila SOS Lasteküla,
kampaaniad kodutute kasside ja koerte
abistamiseks.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Seda loetelu võiks pikalt jätkata ja päris kindlasti on paljud
meist neile oma abistava käe
ulatanud. See on ühtpidi hooliv
ja teistpidi väga armas.
Teisalt aga paljud meie valla elanikud ilmselt ei teagi, et
meil endil on päris oma heategevusfond „Elus on hoolimist“,
mille kaudu tulla appi neile,
kes elavad kõrvalkorteris, naabermajas, kodukülas, alevikus
või linnas. Neile, kes küll on
igati tublid ja proovivad kõigest
väest…
Aga pere on suur ja töökäsi
napib, sest üks vanematest on
läinud taevastele teedele.
Kallale on tulnud haigus või
juhtunud õnnetus, mille ravi
või abivahendi soetamine on nii
kallis, et jaks ei käi üle, ja riigi või omavalitsuse vahendid,
mida on võimalik eraldada seaduste piires, ei kata kõiki neid
kulusid, mis oleksid vajalikud
teha, et tagada parim.
Vahel aga on vajalik selline
ravim, mille ostu haigekassa
täna veel ei rahasta, kuid mis
võib aidata mõnel juhul jõuda
täieliku tervenemiseni.
Vahel aga on vaja lihtsalt
toetada suurperede laste huviharidust või sportimist ringitasude katmise või vahendite
soetamisega, osta majapidamisesse vajalik kodumasin, nagu
külmkapp, tolmuimeja või pesumasin.
Me kõik saame neid aidata
läbi meie oma heategevusfondi,
sest mõtelgem, kui palju meid
vallas elab. Ligi 24 000. Kui iga
töötav Saue valla elanik annetaks igal kuul kas või ühe euro,

koguneks suurusjärk 10 000
eurot kuus.
Kui leiate võimaluse ja soovite, saate heategevusfondi toetada läbi Saue Vallavalitsuse
arveldusarvete või poetada sularaha annetuskasti suurematel
vallaüritustel.
Kui minna ajaloos tagasi,
siis heategevusfondi „Elus on
hoolimist“ loomine jääb detsembrisse 2013, mil toonane
ühinemiseelse Saue valla volikogu fondi luua otsustas.
Enne veel, kui fond loodi,
oli juba kogunenud 209 eurot
valla sünnipäevapeolt. Märtsis
2014 sai fond endale esimesed
püsiannetajad. Toonase vallavalitsuse kaheksa ametnikku
otsustasid fondi väiksema või
suurema summaga igakuiselt
toetada. Väiksemaid ja suuremaid summasid laekub fondi
pidevalt.
Näiteks Laagri kooli lapsed
on annetanud fondi suvealguse
festivalil isetehtuga kaubeldes
teenitud 358,01 eurot ja vallamajarahvas Laagri kohvikupäeval Valla(hullu) maja puhvetis isevalmistatud küpsetiste
müügist saadud 349 eurot.
2017. aastast alates annetab
Laagri Tennisekeskus heategevusliku jõuluturniiri osavõtutasud heategevusfondile. Seni
on korraldatud kolm turniiri,
millega on kogutud fondi ligi
7000 eurot. Viimane turniiridest jäi Covid 19 tõttu ära.
„Laagri Tennisekeskuse külastajad ja sõbrad on suures osas
Saue vallast või lähiümbrusest.
Seetõttu soovimegi tennisekogukonnana natukenegi toetada
kohalikke abivajajaid,“ selgitab
tennisekeskuse juhatuse liige
Rain Rõigas, miks nad meie

Tere tulemast,
pisikesed
vallaelanikud!
2020. aastal sündis Saue vallas 294 last.
Koos möödunud aastal mujal sündinud,
aga aasta jooksul Saue valda kolinud
lastega on eelmisel aastal sündinud
laste arv Saue vallas 334.

Heategevusfond „Elus on hoolimist“
Saue valla heategevusfondi „Elus on hoolimist“ eesmärk on
lisavahendite kaasamine ja kolmandatele isikutele võimaluse
andmine sihtotstarbeliste annetuste tegemiseks, toetamaks Eesti
rahvastikuregistri järgi Saue vallas elavaid
• erivajadusega isikud ja neile teenuseid pakkuvaid sihtasutusi ja
mittetulundusühinguid,
• vaesusriskiga peresid, eelkõige paljulapselisi peresid,
• muid isikuid või neile teenuseid pakkuvaid sihtasutusi ja
mittetulundusühinguid volikogu komisjoni ettepanekul.
Heategevusfondi annetusena kogunenud raha jaotamise otsustab
vallavalitsus korraldusega vallavolikogu sotsiaal- ja hariduskomisjonid
ettepanekul. Ettepanekuid kogunenud raha jaotamise kohta võib teha
iga Saue valla elanik.
Saue Vallavolikogu 2018. aasta 25. jaanuari määrus nr 2 „Annetuste
kogumise, arvelevõtmise ning jaotamise tingimused ja kord“.

Saue Vallavalitsusese arveldusarved
• EE021700017001821116 Luminor
• EE097700771000592478 LHV
• EE532200001120155821 Swedbank
• EE781010220028782015 SEB

valla heategevusfondi toetavad.
Heategevusfondi laekunud
annetustest on toetatud õnnetuses ühe vanema kaotanud
lapsi, lapse operatiivset ravi välisriigis, lapsele meditsiinilise
abivahendi soetamist ja kahele
paljulapselisele perele hädavajalike kodumasinate ostmist.
Lähiminevikus on fond ulatanud abikäe kampaaniale „Aitame Jürgeni kõndima“ ja toe-

NB! Selgituse reale märkige
kindlasti „Elus on hoolimist".
https://sauevald.ee/
elusonhoolimist

tanud Saue valla maapiirkonna
väiksemates koolides vaesusriskis olevate paljulapseliste
perede huvitegevust.
2020. aasta 31. detsembri
seisuga oli fondis 3 762,35 eurot. Lehe ilmumise ajaks on
toimunud vallavalitsuse istung,
kus oli otsustamisel toetada
sügava puudega lapsele vajaliku seadme soetamist 600 euro
ulatuses.
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Saue vallas on kolme lapsega peresid 469. Neli
last kasvab 77 peres. Üheteistkümnes peres on
lapsi viis. Kolm perekonda vallas on 6-lapselised.
Kaksikuid sündis eelmisel aastal vaid kolme
perre, igat varianti üks. Üks tüdrukutepaar, üks
poistepaar ning ühte perre tüdruk ja poiss.
Eelistatumad nimed tüdrukute seas olid Saara,
Emma, Luna, Marta ja Elli.
Poisid said nimedeks enim Robin, Remi/Remy,
Ron, Gustav, Kaspar ja Aron/Aaron.
Populaarseteks hakkavad saama ka tänaste pisipõnnide 100 aasta vanuste esivanemate nimed,
nagu Aksel, Alfred, Elias, Feliks, Amelia, Hermiine
ja Linda.
Eelmise aasta populaarseimaks nimeks Eestis
oli poistel Robin ja tüdrukutel Sofia. Statistikaameti esialgsetel andmetel registreeriti Eestis
möödunud aastal 13 130 sündi. Poisid said 2212 ja
tüdrukud 2580 erinevat nime.
Kui perre sünnib laps, tuleb uue ja hoopis
teistsuguse elukorraldusega harjuma hakata silmapilk hiljem. Lapsele tuleb nimi leida ning sünd
registreerida.
Lapse sündi saab mugavalt registreerida
e-teenusena iseteenindusportaalis rahvastikuregister.ee. Ka abielus mitteolevad vanemad ja
üksikvanemad saavad lapse sündi e-teenusena
registreerida.
Kui lapsevanematel ei ole võimalik kasutada
digiallkirjastamist, Mobiil-ID-d või Smart-ID-d,
sest just nendega on võimalik sisse logida rahvastikuregistrisse, on võimalik lapse sünd registreerida Saue vallavalitsuses või halduskeskustes
kohapeal.
Kohale peavad tulema ka need lapsevanemad,
kelle laps sünnib kodusünnitusel. Sel juhul ei ole
lapsel isikukoodi ja sellist sündi e-teenusena registreerida ei saa.
Elu beebiga ei ole odav. Et kulusid natukenegi
leevendada, maksab Saue vald omadele sünnitoetust. Toetust on võimalik taotleda kuni kuus
kuud pärast lapse sündi, minnes aadressile iseteenindus.sauevald.ee. Pärast sisselogimist valige taotluste alt sünnitoetus.
ANNELI RITSING
rahvastikuregistripidaja

Palju õnne, armas Eesti! Ilusat vabariigi aastapäeva kõigile!

ÜLDPLANEERINGU AVALIKU
VÄLJAPANEKU TULEMUSTE
AVALIK ARUTELU
Vabariigi Valitsus otsustas 28. jaanuaril, et statsionaarse
istekohaga avalikele koosolekutele ja üritustele
kehtestatakse ruumi kuni 50 protsendi täitumuse nõue
istumise alal, 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 kultuurimajas, Nissi tee 53c,
Riisipere;
• 5. märtsil 2021, Saue noortekeskuses, Koondise 20, Saue
linn.
Kõik arutelud algavad kell 17.30. Kõikidel aruteludel
on olemas desinfitseerimisvahendid ja peetakse kinni 2+2
reeglist. Eestis kehtib alates 24. novembrist 2020 avalikes
siseruumides maskikandmise või nina ja suu katmise
kohustus, palume sellega arvestada.
Planeeringu materjal, sh avalikul väljapanekul
laekunud arvamusavaldused ja vallapoolsed seisukohad
on kättesaadavad valla veebilehel sauevald.ee/koostatavuldplaneering.
Planeeritav ala on Saue valla haldusterritoorium
suurusega ca 630 km². Planeeringuala piir on Saue valla
halduspiir. Üldplaneeringus 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
tiheasustusalaks ühendatud Laagri alevik ja Saue linn.
Laagri aleviku ja Saue linna keskuses on kasutusele võetud
uus juhtotstarve keskuse maa. Üldplaneeringu elluviimisega
ei kaasne eeldatavalt olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid.
Juhul, kui COVID-19 piirangutest tulenevalt olukord
muutub ja avalike koosolekute läbiviimine siseruumides
keelatakse, toimub Saue valla üldplaneeringu avaliku
väljapaneku tulemuste avalik arutelu Teamsi keskkonnas
veebikoosolekuna 11. märtsil 2021 kell 17.30.
Palume kõigil koosolekul osaleda soovijatel ennast
eelnevalt registreerida.
Osalemise soovi palume saata hiljemalt 8. märtsil 2021
e-postile uldplaneering@sauevald.ee või postiaadressil
Kütise tn 8, Saue linn 76505, Saue vald.
Palume registreerumisel kirja panna e-posti aadress,
millele soovite koosolekul osalemise linki. Kui teil ei ole
võimalik arvutit kasutada, andke ka sellest kindlasti teada.
Kõikidele registreerunutele saadetakse 11. märtsi 2021
hommikul Teamsi link koosolekul osalemiseks.
Teamsis on võimalik koosolekut jälgida, jooksvalt
küsimusi esitada ja aktiivselt arutelust osa võtta.
Kui mingil põhjusel peaks kellelgi juhtuma, et Teamsi
lingiga ühendust ei saa, on võimalik arutelu jälgida ka
Youtube kaudu.
Koosolekust tehakse Youtube´s otseülekanne, mille
kaudu on võimalik arutelu jälgida.
Kuna Youtube´s jooksvalt küsimusi esitada ei saa,
avatakse eraldi küsimuste lahter, kuhu on võimalik soovi
korral küsimusi esitada.
Kõik Youtube´s esitatud küsimused vaadatakse enne
arutelu lõppu üle ja neile vastatakse arutelu lõpus.
Koosolekul osalemise lingi Youtube´s saadame samuti
kõikidele registreerunutele 11. märtsi 2021 hommikul.
Samuti avaldatakse Youtube link Saue valla veebilehel
(https://sauevald.ee/koostatav-uldplaneering) ja Saue valla
Facebooki lehel.
Juhuks, kui peaks tekkima olukord, kus kellelgi jäi mingil
põhjusel 11. märtsil 2021 toimuval üldplaneeringu avalikul
arutelul küsimus esitamata, võib küsimused saata
pärast avaliku arutelu toimumist kuni 14. märts 2021
e-postile uldplaneering@sauevald.ee.
Lähemat informatsiooni saab planeeringute
koordinaatorilt Kaili Tuulikult: telefon 5453 6167,
e-post kaili.tuulik@sauevald.ee.
KAILI TUULIK
Planeeringute koordinaator

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.

Kinnisvaratehingute
hinnad vallas näitavad
tõusutrendi
Kinnisvaramaastikul võis 2020. aastal
Saue vallas näha kasvavat huvi elamute
ja elamumaade vastu. Muuhulgas
näitasid kasvutrendi ka hinnad
LAURI ESKO
Kinnisvarakonsultant

K

innisvaratehinguid
toimus
erinevaid.
Näiteks müüdi kalleim elumaja eelmisel aastal
Saue vallas peaaegu poole
miljoni euroga, kui odavaima korteritehingu maksumus oli 200 eurot.

Korterite ostu-müügitehingute arv langes, kuid
hinnad näitasid tõusutrendi
2020. aastal sõlmiti Saue
vallas kokku 473 korteri ostu-müügitehingut, mida on
viiendiku võrra vähem kui
eelneval aastal.
84% kõigist Saue valla
tehingutest tehti Saue linnas, Laagri alevikus ja Alliku külas.
Kui keskmised Saue korterite ruutmeetri hinnad
tõusid varasemaga võrreldes 45 eurot ruutmeetri kohta ligikaudu 1800 eurot/m 2
piirimaile, siis Laagri korterite hinnad tõusid suisa 139
eurot ning olid 2020. aastal
keskmiselt 1841 eurot/m 2.
Alliku küla paarismajade
ja ridaelamute ruutmeetri

hind oli 2020. aasta lõpuks
kerkinud 1709 euroni.
Võrdluseks - Tallinna
korteri keskmine ruutmeetri hind 2020 oli 1936 eurot/
m 2.
2020. aastal tõusid ka
Turba korterite hinnad 20
eurot/m 2 ja Riisiperes suisa
120 eurot/m 2. Ilmselt võib
positiivse hinnatõusu trendi
taga näha üsna tiheda rongiliikluse avamist Tallinnaga
2019 aastal, mis parandas
oluliselt alevike logistilist
positsiooni.
Saue vald - populaarne
elurajoon
Ka elumajade ja elamumaade tehinguid tehti enim
Saue linnas, Laargi alevikus ja nende lähiümbruses.
Elamuturu tehingute arv
on püsinud eelneva aastaga võrreldes stabiilne, kuid
turul on Saue ja Laagri läheduses tunda isegi elamute
ja elamumaade mõningast
defitsiiti.
Saue linnas tuli aastal
2020 elamu ruutmeetri eest
keskmiselt tasuda 970 eurot,
Laagris 1307 eurot. Kõige
kallimad maju ja uusarendusi Saue vallas müüakse
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Kõige kallimad maju ja uusarendusi Saue vallas müüakse kiiresti
arenevas Alliku külas hinnaga 1906 eurot/m2.

3 kasulikku nõuannet, millele enne
kinnisvara müüki mõelda
1. Kinnisvara hind. Kuulutusteportaalides Sulle nähtavad hinnad
ei ole tegelikud nn tehinguhinnad. Pea nõu asjatundjaga ja müü
vara õiglase väärtusega.
2. Dokumentatsioon. Oled korteri või maja juures midagi ümber
ehitanud? Veendu, et Sul on sellekohased vajalikud dokumendid
olemas või asu nendega tegelema. Õige dokumentatsiooni
puudumisel ei pruugi potentsiaalne ostja pangast laenu saada.
3. Kosmeetiline miniremont ja koristus. Kergem sanitaarremont
või ülevärvitud sein võib kinnisvara müügihinda isegi
kümmekond protsenti tõsta. Vaata üle vannitoa vuugid, seintel
olevad plekid ja kriimud ning vii enne müüki läbi korralik
koristus. Nii veendud parimas võimalikus esmamuljes.
Kui vajad kinnisvaraalast nõu, võta ühendust
kinnisvarakonsultandiga. Statistika ülevaates on
kasutatud Maa-ameti andmebaase.

kiiresti arenevas Alliku külas hinnaga 1906 eurot/m 2.
Suvilate turul on populaarsed paigad Kaasiku ja
Laitse, kus tehti kokku peaaegu 50 ostu-müügitehingut.

Ruutmeetri hind näitas
mõlemas külas varasemaga
võrreldes tõusutrendi vähemalt 66 eurot ruutmeetri
kohta. Laitses näitab statistika ka paari väga kõrge
hinnaga tehtud tehingut.

Saue Vallavalitsuse 3. veebruari 2021. aasta korraldusega
nr 125 lõpetati Kivimäe vkt 12
detailplaneeringu
koostamine ning tunnistati kehtetuks
Kernu Vallavalitsuse 3. märtsi
2015. aasta korraldus nr 112 “
Kivimäe vkt 12 detailplaneeringu koostamise algatamine ja
keskkonnamõju
strateegilise
hindamise algatamata jätmine“.
Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks oli jagada Kivimäe
vkt 12 kaheks võrdse suurusega
elamukrundiks, hoonestusala ja
hoonestustingimuste määramine üksikelamute ehitamiseks.
Korraldusega saab tutvuda:
https://sauevald.ee/planeeringu-koostamise-lopetamine
Lähemat informatsiooni saab
planeeringute koordinaatorilt
Kaili Tuulikult, telefon 5453 6167,
e-post kaili.tuulik@sauevald.ee.

üksikelamute ehitamiseks koos
abihoonega. Korraldusega saab
tutvuda: https://sauevald.ee/
planeeringu-koostamise-lopetamine
Lähemat informatsiooni saab
planeeringute koordinaatorilt
Kaili Tuulikult, telefon 5453 6167,
e-post kaili.tuulik@sauevald.ee.

Saue valla ametlikud teated

DETAILPLANEERINGU OSALISELT
KEHTETUKS TUNNISTAMINE
Saue Vallavolikogu tunnistas
28.01.2021. aasta otsusega nr 2
osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 25. septembri 2007.
aasta korraldusega nr 700
kehtestatud Koppelmaa küla
Tee-Pundi ja Vana-Pundi kinnistute detailplaneeringu veevarustuse lahenduse osas, st jätta
ära kaheksa (8) ärimaa kinnistutele (Sinika tee 2/Voore tee 1,
Sinika tee 3, 4, 6, 8, 10, 12, Voore
tee 3) kavandatud ehitusõigused
veevarustuse ka kanalisatsiooni lahenduse osas ning lubada
ärimaa kruntide veevarustus lahendada ehitusprojektide alusel
kinnistupõhiste puurkaevudega
ja kanalisatsioon biopuhastite
ja/või kogumismahutite baasil.
Lisaks lubada Sinika tee 2/Voore
tee 1 kinnistu täisehituse protsendiks määrata kuni 40%.
Planeeringuala paikneb hajaasustusalal Koppelmaa külas
ning piirneb Tallinna-Pärnu-Ikla
maanteega ja põhja suunal Keila
jõega.
Saue valla üldplaneeringus
on kehtestatud detailplaneeringu alusel määratud maa-ala
maakasutuseks ärimaa. Planeeringuala suurus on 7,8 ha.

Otsusega on võimalik tutvuda Saue valla veebilehel https://
sauevald.ee/planeeringute-kehtetuks-tunnistamine.
Lähemat informatsiooni saab
planeeringute peaspetsialistilt
Maili Metsaotsalt: telefon 5301
9887, e-post maili.metsaots@
sauevald.ee.
DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE KORRALDUSTE KEHTETUKS TUNNISTAMINE
Saue Vallavalitsuse 3. veebruari
2021. aasta korraldusega nr 126
lõpetati Uuetamme detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Kernu Vallavalitsuse 24. august 2010. aasta
korralduse nr 340 “Uuetamme
detailplaneeringu algatamine
ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmine“.
Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks oli Uuetamme katastriüksuse jagamine kolmeks
ja sihtotstarbe muutmine elamumaaks. Korraldusega saab
tutvuda: https://sauevald.ee/
planeeringu-koostamise-lopetamine
Lähemat informatsiooni saab
planeeringute koordinaatorilt
Kaili Tuulikult, telefon 5453 6167,
e-post kaili.tuulik@sauevald.ee.

Saue Vallavalitsuse 3. veebruari 2021. aasta korraldusega
nr 124 lõpetati Kullerkupu detailplaneeringu koostamine ning
tunnistati kehtetuks Kernu Vallavalitsuse 7. augustil 2007. aasta
korraldus nr 405 “Kullerkupu detailplaneeringu algatamine“. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli määrata ehitusõigus

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE
AVALIK MENETLUS
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud
menetlusena Hüüru külas Veski
tee 4 kinnistul (katastritunnus
72601:001:0419; 14 655 m², 100%
elamumaa).
Taotleja soovib kinnistule rajada üksikelamu. Kinnistu paikneb Saue valla üldplaneeringu
kohaselt tiheasumis. Kehtiv detailplaneering puudub.
Arvamused esitada hiljemalt
06.03.2021 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn;
info@sauevald.ee).
Lähemat
informatsiooni
projekteerimistingimuste kohta
saab vallaarhitekt Urmas Elmikult telefonil 516 6441, urmas.
elmik@sauevald.ee.

Kernu ja Nissi piirkonnas
vahetub jäätmevedaja
MARIKA ILVES
Keskkonnaspetsialist

Ü

hinemiseelse Saue
valla ja Saue linna
territooriumil jääb
korraldatud jäätmeveo osas
kõik samaks, sest siin alustas AS Ragn-Sells teenuse
osutamist juba 1. mail 2020.
Vedaja vahetusega lõppevad Kernu ja Nissi piirkonnas senikehtivad jäätmeveo
lepingud MTÜ-ga Jäätmehalduskeskus.
Ragn-Sells saadab hiljemalt märtsi alguses kõikidele jäätmevaldajatele kliendikirja ja uued eeltäidetud
jäätmeveolepingud.
Kliendikirjast leiate kogu
info korraldatud jäätmeveo
kohta.
Kui te ei ole märtsi keskpaigaks mingil põhjusel
jäätmeveolepingut
kätte
saanud, tasub võimalike segaduste vältimiseks AS-iga
Ragn-Sells ühendust võtta.
Palume teil kontrollida
lepingus toodud andmeid,
vajadusel neid uuendada.
Küsimuste korral pöörduge
AS-i Ragn-Sells klienditeeninduse poole telefonil 606
0439 või saatke e-kiri info@
ragnsells.ee.
Tõrgeteta teenuse osutamiseks on vajalik sõlmida uus jäätmeveoleping.
Lepingu mittesõlmimine
ei vabasta jäätmevaldajat
korraldatud jäätmeveost.
Võimalike arusaamatuste
vältimiseks, nagu näiteks

AS Ragn-Sells alustas korraldatud jäätmeveoga olmejäätmete, paberi ja kartongi,
biolagunevate jäätmete ja
suurjäätmete veoteenuse
osutamist Saue vallas 1.
mail 2020 - esmalt ühinemiseelse Saue valla ja Saue
linna territooriumil.
Ühinemiseelne Kernu ja Nissi valla territoorium liitub 1.
aprillist 2021, sinnani osutab
neis piirkondades teenust
MTÜ Jäätmehalduskeskus.

mahuti suurus, väljaveosagedus, veo- ja postiaadress,
ning muu olulise info täpsustamiseks on leping poolte vahel vägagi tarvilik.
Jäätmeseadusest tulenevalt on kõik jäätmevaldajad jäätmeveoga automaatselt liitunud
Ragn-Sells alustab jäätmete
vedu kõikidelt jäätmevaldajatelt vallavalitsuselt saadud
jäätmevaldajate registri alusel, olenemata sellest, kas
jäätmevaldajal oli leping
eelmise vedajaga või mitte.
Vedaja vahetusega muutuvad suure tõenäosusega
senised väljakujunenud ja
harjumuspäraseks saanud
jäätmeveo päevad.
Meeldivam muudatus on
see, et olmejäätmete mahutite tühjendushinnad muutuvad senisest soodsamaks.
Hinnakiri on ära toodud
selles lehenumbris, kuid on
leitav ka ettevõtte kodulehelt aadressil https://www.
ragnsells.ee/hinnakiri.
Kui teil on hetkel teise
vedaja jäätmemahuti ja soovite sellest loobuda, paigaldab Ragn-Sells enda mahuti
teile tasuta kuni 30. september 2021. Seejärel rakendub
hind vastavalt hinnakirjale.
Jäätmekonteineri
rent
ettevõttelt on tasuline. Rendikonteinerist on võimalik
loobuda ja endale isiklik
soetada - osta see ehituspoest või jäätmevedajalt.
Juhul kui te täna otsustate Ragn-Sellsi rendikon-

teineri kasuks, kuid soovite tulevikus rentimisest
loobuda või mahuti näiteks
väiksema vastu välja vahetada, sest prügi sorteerides
selle kogus väheneb, tuleb
teada, et lisandub konteineri tühjendamise ja pesemise
tasu. Kui te aga konteineri
ise olete tühjendanud, näiteks poest ostetusse, ja vana
konteineri puhtaks pesnud,
siis neid kulutusi ei ole.
Kui teil on isiklik mahuti
olemas, võite seda edasi kasutada, kui see vastab Saue
valla jäätmehoolduseeskirja
§ 7 toodud nõuetele.
Mahuti tuleb välja tänava
äärde tuua hiljemalt tühjenduspäeva hommikul kella
6-ks (puhkepäevadel kella
7-ks). Mahutid võivad asetseda kuni 10 meetrit jäätmeveoki peatumise kohast.
Kaugemal asuvate mahutite
käsitranspordi eest on vedajal õigus küsida teenustasu.
Juurdesõiduteed mahutitele peavad olema piisava
kandevõimega ja tasased.
Talvisel ajal peab mahuti
ümbrus ja kaas olema lumest puhastatud.
Lisainfo: keskkonnaspetsialist Marika Ilves, telefon
5357 3361, marika.ilves@
sauevald.ee.

Lisateenused
Kirjeldus

Ühik

Hind

Kuni 800L konteineri paigaldamine või äratoomine; vahetamine teist tüüpi konteineri vastu5

tk

60,06 €

tk

70,00 €

1500L ja suuremate konteinerite paigaldamine või äratoomine; vahetamine teist tüüpi
konteineri vastu5
Süvamahutite paigaldamine (töö hind, paigalduse tingimused jms)

Jäätmekoti või ratastel kuni 800L konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-15m veoki
võimalikust peatumiskohast)

kokkuleppel RagnSellsiga
kord

1,26 €

Jäätmekoti või ratastel kuni 240L konteineri käsitransport jäätmeveokini (16-40m veoki
võimalikust peatumiskohast)

kord

3,00 €

Kliendi luku sh. värava või tõkkepuu avamine koos sulgemisega (võti, pult, kaart)

Kliendi luku sh. värava või tõkkepuu avamine koos sulgemisega (mobiiltelefoniga)

kord

1,04 €

ASSA või ABLOY tabalukk kodeeritud Ragn-Sellsi võtmega (ei lisandu luku avamise tasu)

kord
tk

45,60 €

Konteineri pesu (teenus kortermajadele)

1,70 €

m3/kord 180,66 €

Veograafiku korduv väljastamine eritellimusel posti teel

tk

3,85 €

240L biolaguneva koti vahetamine

kord

4,50 €

Kuni 140L biolaguneva koti vahetamine

Jäätmeveokiga tagurdamine 50m - 100m, kui mahuti läheduses puudub ringikeeramise koht

kord
kord

Jäätmeveokiga tagurdamine pikemalt kui 100m, kui mahuti läheduses puudub ringikeeramise koht kord

3,42 €
7,20 €

25,00 €

5 mahutite paigaldamine, äratoomine ja vahetamine on tasuta kuni 30.09.2021. Alates oktoobrist
rakendub hind hinnakirja järgi. Ragn-Sellsi rendikonteineri ümbervahetamisel või äratoomisel (kliendi
soovil, lepingu lõppemisel või Ragn-Sellsi algatusel kliendi võlgnevuse tõttu) lisandub konteineri
tühjendustasu ja pesu 80L-1100L 25,55 € ja 1500L-4500L 44,75 €.
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Saue Vallavalitsuse korraldatud
riigihanke tulemusel vahetub Kernu
ja Nissi piirkonnas jäätmevedaja.
1. aprillist 2021 hakkab ka neis
piirkondades korraldatud jäätmeveo
teenust osutama Ragn-Sells AS.
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Jäätmekäitlusteenuste hinnakiri Saue vallas
Jäätmeliik

Mahuti tüüp

Graafikujärgne
tühjendus

Graafikuväline
Tühisõit
tühjendus
(tellimisel)

Mahuti
rent
(kuu)

Mahuti
müük

jäätmekott kuni 150L

1,60 €

2,39 €

0,80 €

-

-

120L konteiner

1,27 €

1,91 €

0,64 €

-

-

80L konteiner

140L konteiner

1,49 €

240L konteiner

2,54 €

370L konteiner

3,92 €

600L konteiner

6,37 €

660L konteiner

Olmejäätmed

7,01 €

770L konteiner

8,17 €

800L konteiner

8,50 €

1100L konteiner

11,69 €

1500L konteiner

15,94 €

2500L konteiner

26,56 €

4500L konteiner

47,80 €

800L süvamahuti1

1300L süvamahuti1
3000L süvamahuti

1

5000L süvamahuti

1

Paber ja kartong

Aia- ja
haljastujäätmed
Suurjäätmed

1,27 €

2,23 €

3,82 €

5,88 €
9,54 €

10,50 €
12,24 €
12,72 €

17,50 €

23,86 €
39,76 €
71,56 €

0,42 €
0,74 €
1,27 €

1,96 €
3,18 €

3,50 €

4,08 €
4,25 €

5,84 €
7,97 €

13,28 €

23,90 €

1,60 €
2,80 €
3,36 €
4,16 €
6,17 €

6,17 €

6,79 €

6,79 €
9,12 €

19,20 €

26,88 €
30,72 €

50,00 €
65,00 €

135,00 €

240,00 €

240,00 €
245,00 €

245,00 €
270,00 €

550,00 €
770,00 €

1045,00 €

12,72 €

4,25 €

21,31 €

-1

31,86 €

47,70 €

15,92 €

33,94 €

-1

13,81 €
53,10 €

20,68 €
79,50 €

6,90 €

26,54 €

28,06 €
41,94 €

0,00 €

3,82 €

1,27 €

3,36 €

770L konteiner

0,00 €

12,24 €

4,08 €

6,79 €

660L konteiner

47,48 €

8,50 €

240L konteiner

0,00 €

10,50 €

3,50 €

6,17 €

-1
-1

65,00 €

240,00 €
245,00 €

1300L süvamahuti1

0,00 €

20,68 €

6,90 €

28,06 €

-1

80L konteiner

0,00 €

1,27 €

0,42 €

1,60 €

47,48 €

240L konteiner

0,00 €

3,82 €

1,27 €

3,36 €

3000L süvamahuti1

Biolagunevad
köögi- ja
sööklajäätmed

0,85 €

140L konteiner

0,00 €
0,00 €

47,70 €
2,23 €

15,92 €
0,74 €

33,94 €
2,80 €

-1

50,00 €
65,00 €

800L süvamahuti1

0,00 €

12,72 €

4,25 €

21,31 €

-1

1 m3

7,09 €

15,90 €

5,30 €

-

-

1m

0,00 €

0,00 €

5,30 €

-

-

1300L süvamahuti1

3

0,00 €

20,68 €

6,90 €

28,06 €

-1

1 Hinnakirjas on ära toodud Classic süvamahutite laenutuse hind. Laenutamise hind võib muutuda
vastavalt mahuti katte ja sisu valikule. Süvamahutite laenutamise ja müügi hinna ning paigalduse kohta
saab infot e-aadressilt kristo.kaur@ragnsells.com

Lisatasud
Kirjeldus

Ühik

Hind

Konteinerite mahtu ületavate jäätmete või konteineriväliste vahetult konteineri
kõrval asuvate pakendatud jäätmete äravedu2

m3

15,94 €

Hüvitus rikutud paberi ja papi eest

m

3

15,90 €

m3

15,90 €

m

4,55 €

3

Hüvitus rikutud biojäätmete eest3
Võlateate vormistamine tasumata arve kohta

4

3

2 ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant
ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks
jäätmeteks. Konteineriväliste ja konteineri mahtu ületavate jäätmete kogumisel hindab Ragn-Sells AS
töötaja jäätmete kogust visuaalselt ja arvestab jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõivatava ruumi järgi.
3 hüvitist rikutud paberi ja biojäätmete eest rakendatakse, kui konteiner sisaldab mittevastavaid
jäätmeid.
4 alates 01.09.2020 ei esitata arvet kordusarve vormistamise eest. Tähtaegselt tasumata arve kohta
väljastatakse meeldetuletused. Kui arve jääb ka siis tasumata, vormistatakse võlateade. Võlateate
vormistamine on tasuline!

Kogumismahutitele esitatavad nõuded
Kogumismahuti peab tagama
• jäätmete kogumise nende levikut ja lendumist
takistaval viisil
• jäätmete hoidmise haisu levikut takistaval viisil
• lekete vältimise
Kogumismahutina võib kasutada vastupidavast
materjalist valmistatud
• suletavaid käsitsi teisaldatavaid (ratastel) kogumismahuteid (põhiliselt 80, 120, 140, 240, 360,
370, 600, 660, 800, 1100 liitrit), mida on võimalik
tõstemehhanismiga varustatud jäätmeveokiga
tühjendada
• süvakogumismahuteid (molok-tüüpi mahutid),
pressmahuteid ja muid suletavaid, sh tõstesüsteemiga kogumismahuteid (näiteks 1500-, 2500-,
4500-liitriseid), mida on võimalik tõstemehhanismiga varustatud jäätmeveokiga tühjendada
• erandkorras kuni 150-liitrist jäätme- või kile-

kotti (välja arvatud ühismahutina) vähima tühjendamise sageduse korral eramutes ja kui leibkonna jäätmeteke on alla 10 kg kuus
Kokkuleppel jäätmekäitlejaga võib jäätmevaldaja kasutada ka teistsugust kogumismahutit, mis
on kooskõlas jäätmevedaja poolt kogumismahutitele esitatavate nõuetega, ei põhjusta prügistamist, ohtu keskkonnale või inimese tervisele.
Jäätmemahuti peab olema kompaktne, terve,
korralikult suletav ja sellele peab olema tagatud
juurdepääs.
Ümbruskonna saastumise vältimiseks tuleb
kogumismahutit puhastada ja desinfitseerida
piisavalt sageli, kuid mitte harvemini kui üks
kord aastas.
Kogumismahuti, selle ümbruse puhtuse ja
mahuti õige kasutamise eest vastutab jäätmevaldaja, kui jäätmekäitlusleping ei sätesta teisiti.
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Saue Vallavolikogu
25. veebruari istungi
päevakord
1. Saue valla erivajadustega laste ja toimetulekuraskustes
perede laste huvihariduse ja huvitegevuse toetuste eraldamise
tingimused ja kord

2. Saue valla loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia huvihariduse
ja huvitegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord
3. Saue Vallavolikogu 22.02.2018. a määruse nr 11 „Saue valla
põhimäärus“ muutmine II lugemine

4. Saue Vallavolikogu 30.11.2017 määruse nr 20 „Volikogu
liikme, volikogu komisjoni liikme ja vallavalitsuse liikme
teenistuslähetusse saatmise, puhkuse vormistamise ning tasu ja
hüvitiste maksmise tingimused ja kord“ muutmine
5. Saue valla heakorraeeskiri

6. Korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse
maksmise tingimused ja kord
7. Servituudi seadmine

8. Servituudi seadmine

9. Haiba külas asuva Riisipere tee 8 kinnistu otsustuskorras
tasuta kasutusse andmine

10. Hüüru külas asuva Harku tee 1 hoonete otsustuskorras tasu
eest kasutusse andmine
Saue Vallavolikogu 25. veebruari istung algab kell 14 ja on
elektroonne. Istungit saab jälgida Youtube´s. Lingi leiate
aadressilt sauevald.ee/volikogu-istungid.

Talgutetoetust saab
taotleda läbi kogu aasta
Talgutetoetus on sisu poolest ühekordne toetus,
mida saab taotleda aastaringselt
Taotluse talgute läbiviimiseks saab esitada elektroonselt, selle
leiab aadressilt sauevald.ee/taotlused.
Maksimaalne toetuse summa on 1600 eurot. Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus kuu aja jooksul taotluse laekumisest. Taotlejaks saab olla MTÜ, SA või eraisik.
Toetuse eraldamisel hinnatakse:
• taotluse vastavust valla ja küla arengukavas sätestatud põhimõtetele;
• eelarve kulude põhjendatust;
• taotleja võimekust tegevuse elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust.
Lisainfo: heakorraspetsialist Marju Norvik, telefon 515 6878,
marju.norvik@sauevald.ee

Kui ma ei saa tugitoetuse
taotlust esitada Saue valla
iseteeninduskeskkonnas
Jaanuarist 2021 on kõigil
tugitoetuse saajatel võimalik toetuse
taotlusi esitada läbi Saue valla
iseteeninduskeskkonna Spoku, kuhu
pääseb aadressilt https://iseteenindus.
sauevald.ee/. Taotluse esitamiseks on
vaja kehtivate sertifikaatidega ID-kaarti
ja PIN 1. Siseneda saab ka smart-ID ja
mobiil-ID-ga.
MARELLE ERLENHEIM
Sotsiaalosakonna juhataja

K

uni 18-aastaste puudega laste või noorte
eest esitab taotluse
tema vanem või muu seaduslik esindaja. Täisealise
isiku taotluse peab sisestama tema enda ID-kaardi ja
koodidega.
Iseteeninduskeskkonna
kasutamine lühendab oluliselt nii taotluse esitamisele
kui ka töötlemisele kuluvat aega. Seetõttu palume
kõigil, kes saavad, esitada
taotlus läbi Spoku.
Juhul, kui see võimalus
puudub, saab taotlusi endiselt esitada ka paberkandjal. Paberkandjal taotluse
võib kirjutada ka valgele
paberile.
Kriisiolukorra tõttu sotsiaaltöötajate
vastuvõtte
hetkel ei toimu, taotluse
saab jätta vallavalitsuse või

halduskeskuse
postkasti
või saata postiga aadressile
Saue Vallavalitsus, Kütise
8, Saue linn 76505, Saue
vald, Harju maakond.
Mida panna kirja taotlusesse, kui esitate tugitoetuse taotluse paberkandjal?
• Eestkostja andmed (juhul, kui taotluse esitab eestkostja): eesnimi, perekonnanimi, isikukood, telefon,
e-post. Üks sidevahend on
kohustuslik märkida.
• Toetuse saaja andmed
(isik, kes on õigustatud toetust saama): eesnimi; perekonnanimi, isikukood, telefon, e-post. Üks sidevahend
on kohustuslik märkida.
Märkige, kas toetuse saajal
on raske või sügav puue.
• Arvelduskonto andmed:
arvelduskonto
number,
konto omaniku nimi, konto
omaniku isikukood.

Tugitoetused
Tugitoetuse eesmärk on kompenseerida eakatele, puuetega
lastele ja puuetega tööealistele inimestele lisakulusid,
mis võivad tuleneda nende tervislikust seisundist või eaga
kaasnevast tegevusvõime langusest.
Tugitoetus jaguneb eakate tugitoetuseks ja puudega inimeste
tugitoetuseks.
Eakatele makstavat tugitoetust makstakse vähemalt
65-aastasele inimesele, kellel ei ole kehtivat puuet.
Puudega inimeste tugitoetust makstakse
• puudega lapsele 15. eluaasta lõpuni
• raske või sügava puudega vähemalt 65-aastasele inimesele
• raske või sügava puudega ning puuduva töövõimega 16- kuni
65-aastasele inimesele
Toetust saavate inimeste, lapse puhul eestkostja, elukoht
rahvastikuregistri andmetel peab toetuse maksmise aasta 1.
jaanuari seisuga olema Saue vald.
Tugitoetuse suurus on 45 eurot aastas. Puudega inimestele
makstakse tugitoetust kahekordses toetuse suuruses, s.o 90
eurot aastas.
Tugitoetust makstakse ühel korral aastas hiljemalt kuu aja
jooksul nõuetekohase taotluse esitamise kuupäevast.

Toetus elamistingimuste parendamiseks, keskkonnareostuse
likvideerimiseks või heakorra tagamiseks
Eraisikud saavad taotleda 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 sauevald.ee/taotlused).
Saue valla keskkonnaprogrammi toetus ei ole
mõeldud korterelamutele,
tootmis- ja/või ärihoonetele
või ühiskondlikele hoonetele ning abikõlbulikud ei ole
füüsilise ja juriidilise isiku
kaasomandis olevad kinnistud.

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) ebaseadusliku isetekkelise jäätmeladestuskoha likvideerimine või prügistatud
ala koristamine;
5) keskkonnaohtliku või
maastikupilti
kahjustava
ehitise likvideerimine;
6) reostusallika või tekki-

nud reostuse likvideerimine;
7) keskkonnareostuse tagajärjel kasutuskõlbmatuks
või nõuetele mittevastavaks
muutunud joogivee süsteemi likvideerimine, uue
süsteemi rajamine või olemasoleva süsteemi parendamine.
Maksimaalselt saab toetust küsida 3200 eurot (sh
käibemaks), kuid mitte rohkem kui 50% kavandatava
tegevuse
kogumaksumusest. Toetust antakse kuni
50% tegevusele kulutatud
tegelikust summast. Kui
tegevuse tegelik maksumus
osutub väiksemaks, siis toetus selle võrra ka väheneb.
Toetust ei saa taotleda tegevustele, mis on ellu viidud
enne toetuse eraldamise otsuse tegemist.
Toetus makstakse välja
alles pärast tegevuste täielikku elluviimist, kui tegevuse eest on makstud, kui
on esitatud aruanne, kuludokumendid ja kui tegevus

on ellu viidud õigusaktides
toodud nõuete kohaselt (nt
ehitamisele seatud tingimused).
See tähendab, et enne
taotluse esitamist peab taot-

leja hindama, kas tal on olemas kavandatava tegevuse
elluviimiseks vajalikud vahendid.
Toetuse täpsemad tingimused ja taotluse vormi

leiab Saue valla kodulehelt
sauevald.ee/taotlused.
Lisainfo: keskkonnaspetsialist Birgit Panksepp,
birgit.panksepp@sauevald.
ee, telefon 5344 6686.

TÄHELEPANU! Saue vallas asendab hajaasustuse programmi selles
artiklis kirjeldatud toetuse taotlusvoor.

Fotod: Marika Ilves, Malle Võsa, erakogu
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Eesti Raudtee taristu ülesõidud said möödunud aasta
novembris uued infotahvlid. Nii ka kõik Saue vallas
asuvad ülesõidud.
Tahvlil näete ülesõidu numbrit, ülesõidu nime ja rongidispetšeri
telefoninumbrit. See info on vajalik selleks, et ülesõidu asukohta
üle-eestiliselt kiiremini positsioneerida.
Juhul, kui ülesõidul on olukord, mis vajab operatiivset sekkumist (nt inimkannatanutega rongi ja sõiduki kokkupõrge), helistage häirekeskuse telefoninumbrile 112 ja kasutage asukoha
kirjeldamiseks infotahvlil märgitud informatsiooni.
Kui ülesõidule on jäänud takistus, informeerige sellest rongidispetšerit, kes saab kiiremas korras rongiliikluse peatada.

Foto: Riho Johanson

RIHO JOHANSON
Abivallavanem

Lossi pood Laitses suleb
märtsist uksed
1. märtsist suleb Lossi pood Laitses
uksed, põhjuseks nagu paljudel teistelgi
tegevuse lõpetanud maakauplustel, et
poe pidamine ei tasu end ära, kuna pole
piisavalt ostjaid.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

M

aaelu on juba kord
selline, et kohapeal on töökohti
vähe ja inimesed käivad
ametis linnades, kus kauplused suuremad ja valikut
rohkem. Nii astutakse teel
töölt koju marketist läbi ja
ostetakse vajalik sealt.
Kodulähedasse
poodi

sattutakse aga siis, kui miski esmavajalik ootamatult
otsa lõpeb või ostmata ununes: piim, leib, sai, või.
Ehkki Lossigi poes on
kõik eluks vajalik müügil,
ruumid värskelt remonditud, puhtad ja hubased, ei
suuda väike kauplus suurte
poekettide ja nende pakutavate hindadega võistelda.
On kaubagruppe, mille väikepood tootjalt kätte saab

hinnaga, millega see suures
kaupluses müügil.
Lossi pood, mis varasemalt kandis nime Laitsemäe kauplus, on tänaseks
tibukollaseks
võõbatud
hoones Elvira Allikmetsa
käe all tegutsenud alates
aastast 2001.
Algul pidas Elvira Allikmets poodi rendipinnal,
seejärel ostis maja septembris 2011 omanikult ära
ja tegi aasta hiljem hoonele
põhjaliku remondi.
Neli aastat tagasi langetas ta raske südamega otsuse hoone rendile anda, sest
vanus oli juba selline, et
enam ise ei jaksanud ning
tütre ja tütretütrega kahasse
on neil teinegi kauplus Ruilas pidada. Selle poe kohta

lausub Elvira, et niikaua
kuni Ruila tall ja kool on
nende lähistel, jagub ka ostjaid. Mõningast leevendust
pakub, et Ruila külapood
tegutseb ka postipunktina.
Täna otsib Elvira Allikmets Lossi poele ostjat, kes ideaalis kauplustki
võiks edasi pidada, kuid ei
ole veel lõplikult loobunud
mõttest uus rentnik leida.
Lisaks poele on majas ka
kaks korterit, ühes neist üüriline sees.
Paariks kuuks jääb Laitse poeta, sest Keila Tarbijate Ühistul on praegu remondis olev Laitse kauplus
plaanis kõige varasemalt
avada aprilli lõpus, kuid
kindlasti mais.

Üks uhke saanisõit kuulub
vastlapäeva juurde
Riisipere lasteaia vastlapäeva
kuulusid saanisõit, lumehoki, matiga
liugulaskmine ja suusatamine.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

K

õige enam elevust
tekitas lastes saanisõit: mõni pisike
nägi hobust esimest korda
ja nii suur loom paistis ühemeetrimehe silmis ehk natuke hirmuäratavgi.
Saani ees aga oli tõeliselt
kuninglik hobune Hobuteenuste OÜ-st, mis Laitse lähedal asub. 8-aastane Hylke on pärit Hollandist, friisi
tõugu ja just sellist tõugu
hobustega sõidab Hollandi
kuninganna. Friisi hobused sobivad kõigeks: tööte-

gemiseks, saani ja kaariku
ette ning ratsutamiseks.
Nad on intelligentsed, kuid
elavaloomulised.
Nii otsustas Hylkegi vahepeal, et kaua sa vaikselt
tatsud, võiks teha natuke
kiiremat sõitu, kuid ta ei arvestanud, et saanis on pisikesed pudinad. Hobujuhid
lõpetasid suksu isetegevuse
kohe.
Kui kõik muud vastlategevused tehtud, läks
kõike vanem rühm veel
liikumisõpetaja Epp Hallikuga suusatama. Aitäh rajameistritele Saue vallavarahaldusest.

Infotahvlil on kirjas ülesõidu number, ülesõidu nimi ja
rongidispetšeri telefoninumber.

Maalikursus
„Maagiline maalikeel“
Maalikursus „Maagiline maalikeel“ toimub Saue
gümnaasiumi ruumides esmaspäeviti kell 18.30-20.00
(kaks akadeemilist tundi). Esimene kohtumine leiab
aset 1. märtsil.
Kursusel tutvume erinevate maalimistehnikatega ja kasutame
erinevaid kattevärve (guašš, akrüül, tempera).
1. ja 2. kohtumine
• Asjad meie elus. Objektide maalimine. Natüürmordid.
3. ja 4. kohtumine
• Koloriit ja kompositsioon. Abstraktsed lillemaalid.
5. ja 6. kohtumine
• Loodus. Maastiku maalimine.
7. ja 8. kohtumine
• Individuaalsus ja karakter. Autoportree maalimine.
Maalikursus lõppeb näitusega.
Maalikursuse hind on 100 eurot (saab maksta kahes osas),
sisaldab juhendamist ja maalivahendeid. Juhendaja on kunstnik
ja kunstiõpetaja Keiu Kuresaar www.keiukuresaar.com.
Palun registreerida saue@sauekultuur.ee.

Nr 4 / veebruar / 2021

Kauplusehoone enne ja pärast renoveerimist.

Uued infotahvlid
raudtee ülesõitudel
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Kuidas tunda ennast koolis paremini?
Tänapäeva lapsed on võimatud ja
mulle aitab! See on ennekuulmatu,
kuidas üks normaalne laps üldse nii
võib käituda? Räägin ja räägin, aga
miskit ei mõju, nad üldse ei kuula
mind. Mina ei oska enam midagi teha.

VEIKKO KÕRV
Turba Kooli koolijuht

Ü

hel või teisel viisil
oleme selliste emotsionaalsete hinnangutega kõik tuttavad. Pädevuse tunne on tähenduse ja
kuuluvuse tunde kõrval üks
olulisemaid motivatsiooni
aluseid. Oma oskamatuse tajumine võib mõjutada
meid sedavõrd, et hakkame
kahtlema oma panuse vajaduses ja õpetajana oma töö
tähenduses.
Mida siis teha, kui enam
üldse midagi teha ei oska?
Õpetaja rollist sõltuv autoriteet enam ei toimi. Isikliku
autoriteedi ülesehitamine
on aga suur väljakutse. Vastus on lihtne - tuleb õppida ja paremaks saada. Aga
mida ja milles?
Enamasti on lastega seo-

tud probleemide tekkimise
ja nende püsimise põhjuseks
see, et täiskasvanud ei oska
mõista lapsi, kelle moodi
nad ise ei ole olnud.
Kui meie lapsepõlv on
möödunud õnnelikult, siis
on raske mõista, mida katkistest peredest pärit lapsed
tegelikult läbi elavad.
Kui oleme oma kooliaastatel olnud tublid ja eeskujulikud viielised, siis on keeruline aru saada, miks on
vaja lastel teha vahel lihtsalt
igavusest lollusi.
Me oleme unustanud
enda täiskasvanuks saamise
raskused.
Mõista püüdmise asemel
kasutame tihti oma võimupositsiooni, mõtlemata, kuidas see lastele mõjub. Meile
vastuvõetamatu käitumise
või hoiakute korral oleme
ärritunud ja solvunud. Süüdistame last kasvatamatuses
ja kodu tegemata töös.
Emotsioone taltsutades
püüame jääda viisakaks,
kuid valjemaks ja kõrgemaks muutuv hääletoon
ning kehakeel annavad
märku meie tegelikust seisundist, soovist lapsele koht
kätte näidata, halvemal juhul teda karistada.
Kogemus ütleb, et ena-

mus lapsi ei taju väljakujunemata enesemääratluse
tõttu karistamise tegelikku
põhjust õigesti ja ei seosta
seda enda tegevusega. Nad
tunnevad, et nad ei meeldi
õpetajale, õpetaja on nende
suhtes pahatahtlik ja kiusab
neid. Seega ei võta nad ka
oma käitumise eest vastutust. Nad võivad vaid pealtnäha muutuda kuulekaks.
Tänasesse kooli vana allumise ja kuuletumise paradigma ei sobi. Probleemidele paneb aluse koolisüsteem
varakult, kui enamus lapsi
pannakse kolmveerand tunni kaupa pooleks päevaks
vaikselt istuma.
Noored ei talu mõtet, et
teha tuleb seda, mida üks
täiskasvanu autoritaarselt
ette kirjutab. Liiatigi veel
siis, kui selle täiskasvanuga
seostuvad tunded on ükskõiksus, hoolimatus, ärevus, hirm.
Üha enam lapsi annab
puuduvast heast suhtest
õpetajaga rohkemal või vähemal määral märku. On
see siis mittekohase käitumisega, õppetöös mitteosalemisega või lausa sigaduste
korraldamisega.
Kui laps ei tunne ennast
hästi, siis ei tule heast koostööst ja õppimisest midagi
välja. Tulemuseks saame
ebaõiglust tundva, õpihuvi
kaotanud,
protestimeelse
või halvemal juhul depressiivse õpilase. Soovida, et
laps oskaks näha olukordi
täiskasvanu vaatenurgast,
on siinkohal liiast. Seda haruldast sotsiaalset oskust ei
oma me täiskasvanutenagi
kõik hästi.

Esimene asi, milles meil
tuleks paremaks saada, on
õppida laste käitumise suhtes mitte üle reageerima.
Teiseks tuleb meil õppida
looma lastega usalduslikke
suhteid.
Kas õpetaja suhted õppijatega on tähtsamad, kui
ainevaldkonna tundmine
ja metoodilised oskused?
Siin ei ole küsimus selles,
et kumb on tähtsam. Isiklik
eeskuju ja usalduslikud suhted on eelduseks hea aine
tundmise ja metoodiliste
oskuste rakendamiseks.
Toetudes
mitmetele
uuringutele, toovad John
Hattie ja Gregory C.R.Ya-

tes oma raamatus „Nähtav
õppimine ja teadus sellest,
kuidas me õpime“ välja olulised põhjused, miks õpetajad peaksid arendama õppijatega häid suhteid.
Esiteks on varajased kooliaastad kriitilise tähtsusega
inimese kohanemismustrite
väljakujunemisel. Positiivsete suhete ülesehitamine
õpilaste ja õpetajate vahel
käivitab sündmuste jada,
mis avaldab pikaajalist
soodsat mõju, sisaldades endas usaldust ja kiindumust.
Teiseks on positiivsete
suhetel otsene mõju õpilaste
õpitulemuste paranemisele.
Õpetaja ja õpilase vahe-

lised positiivsed suhted on
tähtsad mitte niivõrd suhete
enda väärtuse tõttu kui hoopis seetõttu, et need aitavad
luua usalduse, mille raames
julgetakse teha vigu, küsida
abi, tõsta enesekindlust ja
uuesti proovida ning teadmise, et õpilased ei ole rumalad, kui nad ei saa kohe
esimese korraga kõigest
jagu. Usalduslik suhe on vajalik õppimise jaoks.
Arvan, et suurem osa
lastest ei vajaks tulevikus
psühholoogi või sotsiaalpedagoogi abi, kui täiskasvanud suhtlemisel lastega
paremaks saaksid.
Lõpetuseks tahan kõigile
õpetajatele öelda, et tegelikult ei peaks keegi kahtlema
õpetajatöö tähenduslikkuses. Inimeste mõjutamisel
on kõige suurem roll eeskujul ja suhetel. Arvestades sellega, kui palju aega
lapsed ja õpetajad omavahel
koos veedavad, avaldavad
õpetajad lastele potentsiaalselt suuremat mõju, kui perekond või sotsiaalmajanduslik taust.
Õpetajad on need täiskasvanud, kes...
...aitavad noortel oma elu
üle suuremat kontrolli saada.
...kannavad edasi neid
tähtsaid asju, mida inimkonna ajaloos on mõeldud ja
räägitud.
...valmistavad noori ette
selleks, et ühiskonnaelus
aktiivselt osa võtta ja maailmas midagi korda saata.
...aitavad noortel leida
endale rahuldustpakkuv ja
tähenduslik elukutse.
Edu paremaks saamisel!

Eelmisel aastal langesid sajad Eesti elanikud
internetis tegutsevate kelmide ohvriks
Veebruari teisel teisipäeval tähistati
ülemaailmset turvalise interneti
päeva. Et eelmisel aastal said Eesti
elanikud suure kahju eeskätt internetis
tegutsevate kelmide tõttu, pööras
politsei tänavusel turvalise interneti
päeval erilist tähelepanu kelmuste
ennetusele.
LÄÄNE-HARJU
POLITSEIJAOSKOND

E

elmisel aastal langesid sajad Eesti elanikud internetis tegutsevate kelmide ohvriks. Raha
väljapetmiseks kasutavad
kurjategijad erinevaid skeeme, alates tasuta kutsika või
päranduse pakkumisest ning
lõpetades isikuandmeid õngitsevate e-kirjade ja tutvumisäppidega.
Kõige rohkem varalist
kahju tekitasid kelmid investeerimispakkumistega.
Samuti jäid paljud inimesed säästudest ilma, langedes libapangatöötaja õnge.
Kelmusi, kus inimeste-

le pakuti võimalust panna
raha tulusalt teenima aktsiaturgudel või krüptorahasse
investeerides, registreeris
politsei mullu kokku 170.
Kogukahju on üle 5,6 miljoni euro. Tänavu jaanuaris
lisandus veel 19 juhtumit,
kogukahju on ligi 136 000
eurot.
Mullu juulist hakkas levima skeem, kus inimestele
helistavad kelmid Eestis tegutsevate pankade nimel ja
veenavad ohvreid, et nende
pangakontodel on toimumas
kahtlased mahhinatsioonid.
Et tehinguid tõkestada,
on vaja helistajale üle anda
erinevaid andmed, sh kasutajatunnus või krediitkaardi

number ja kaardi tagaküljel
olev CVC-kood, ning sisestada libapangatöötaja palvel Smart-ID või Mobiil-ID
PIN-kood, millega kinnitab
ohver seda ise aimamata
raha ülekandmise võõrale
kontole.
Eelmisel aastal pöördus
sellise kelmuseskeemi tõttu
politseisse 193 inimest, kellele tekitati kahju kogusummas üle 624 000 euro. Jaanuaris registreeris politsei
veel 50 sellist kuritegu, kahju on üle 239 000 euro.
Põhja prefektuuri kelmuste ja majanduskuritegude talituse juht Paul Pihelgas
rõhutab, et selliste kelmuste
ennetamise võtmesõna on
andmete kaitsmine. „Nii,
nagu me ei annaks võõrale
inimesele oma rahakotti, ei
tohi lasta võõrast ka oma
arvutisse. Kelmid saavad
arvutisse sisse, paludes alla
laadida programmid nagu
AnyDesk või TeamViewer,
millega pääsevad ligi ohvri
andmetele, e-pangale ja sellega ka rahale. Samuti ei tohi
telefonivestluses võõrale inimesele öelda pangakonto
andmeid ega kellegi palvel
sisestada PIN-koode. Pole

tähtis, kelleks helistaja end
nimetab või kui veenvat juttu räägib. PIN-koode tohib
sisestada ainult tehingute
puhul, mille algatajaks olete
teie ise,“ lisab Pihelgas.
Pihelgas ütleb, et kelmuse ohvriks võivad langeda
kõigi vanusegruppide esindajad, ent eakamatel inimestel on mõnikord keerulisem
pealetükkivale
helistajale
ära öelda.
„Mõni inimene tunneb
kohustust kelmi palvetele
vastu tulla, eriti kui pakutakse „investeerimist“ või
„lisakaitset pangakontole“.
Sellised kõned on paraku
kelmide leib ja nad on valmis inimesega suhtlema
tunde, päevi ja isegi kuid,
peaasi, et raha kätte saaks.
Inimesed tunnevad siis, et
inimene on nende peale aega
kulutanud ja oleks ebaviisakas ära öelda,“ ütleb politseinik. „Seega oleks kindlasti
paslik teema pereringis veel
kord läbi rääkida, vaadata
üle pangaülekannete päevalimiidid ja hinnata, kas kõigi
pereliikmete nutiseadmetes
on Mobiil-ID või Smart-ID
vajalikud, kui seda igapäevaselt ei kasutata.“

Jälgi vara hoidmiseks lihtsaid
nõuandeid
• Kui sulle saabub pakkumine, mis lubab kiiresti suurt tulu või
pakutakse müügiks toodet, mis on raskesti kättesaadav, siis
suhtu sellesse ettevaatlikult.
• Ära edasta võõrastele andmeid ID-kaardist, PIN-koodidest,
infot muudest isikut tõendavatest dokumentidest, fotosid
krediitkaardist jms.
• Ära tee ülekannet enne, kui oled kontrollinud ettevõtte tausta.
• Ära lae tundmatu inimese palvel arvutisse programme, mis
lubavad tal võtta üle pilti sinu arvutist – TeamViewer või
AnyDesk.
• Kui saad panga nimel kahtlase kõne, lõpeta kõne kohe ja anna
sellisest teada kas pangale või politsei infoliinile 612 3000.
• Kui oled saanud kahju, pöördu politseisse.

KRISTI PAAS
Saue Noortekeskuse juhataja

K

aks meie varasematest vabatahtlikest
on pärast teenistust
lausa Eestisse elama jäänud.
Nüüd on meil hea meel
tutvustada teile Ukrainast
pärit Iljad, kes alustas veebruaris oma õpiteekonda
Eestis ja veedab palju aega
kõikides Saue valla noortetubades, aga miks ka mitte
teistes asutustes.
Muuhulgas näiteks plaanime ta kaasata kohalikku
laulukoori, sest Ilja on õppinud muusik ja laulab ka kodumaal erinevates koorides.
Küsimused Iljale aitasid
kokku panna tema uued kolleegid kõikidest Saue valla
noortetubadest.
Kust Sa pärit oled? Kas
oled seal elanud terve elu
või oled ka kolinud?
Olen pärit Harkovist, kuhu
kolisin 2019. aastal, mil asusin õppima sealses ülikoolis. Harkov on suur tudengilinn (1,5 miljonit elanikku)
Ukraina kirdeosas. Enne
kolimist elasin ja õppisin
ma Mõkolajivis, mis on linn
Lõuna-Ukrainas. See on mu
kodulinn.
Mis on Su lemmikkoht kodulinnas?
Mu kodulinn ei ole väga
suur - umbes 500 000 elanikku. See on Ukraina kohta väike linn. Linnas voolab
kaks jõge: Inhul ja Pivdennyj Buh. Mu lemmikkohaks
on vaateplatvorm, kust on
näha jõgede ühinemiskoht.
Tegemist on arheoloogilise alaga Dykyi Sad – linn,
mis ehitati umbes 1250925 aastat enne Kristust ja
teadlased on pakkunud, et

tegemist on kimmerlaste
linnaga, millest Homeros
rääkis „Odüsseias.“ Kui see
on tõsi, teeb see Mõkolajivist vanima Ukraina linna,
mida on kirjalikes allikates
mainitud.
Kelleks Sa tahtsid lapsena
saada?
Kui ma olin laps, tahtsin ma
saada politseinikuks. Tahtsin valvata reeglite täitmise
üle, viia läbi uurimisi nagu
Sherlock ning mu austus
reeglite ja õiguste vastu on
säilinud tänaseni. Aga ma
olen muusik. Seetõttu meeldib mulle vahel ka reegleid
rikkuda.

Milline on Su lemmikriik,
kuhu oled reisinud?
Kui me Eestit ei arvesta, siis
ma arvan, et see on Soome
või Saksamaa. Soome on
ühe mu lemmikhelilooja,
Jean Sibeliuse, sünnimaa.
Kaljude, kivide ja tihedate
metsade maa nagu Eestigi.
Ja Saksamaa – riik, kus
on palju erinevaid inimesi ja
maid - liidumaad -, kuid mis
on siiski üks rahvus ühise
ajaloo ja kultuuriga, nagu
Eestigi oma rahvustega: setud, võrokesed ja teised.

Kui suur on Su pere?
Mu pere ei ole suur. See
koosneb mu emast, õest ja
minust. Mu õde on minust
neli aastat noorem. Ta on
16-aastane ja ta nimi on
Sophia. Mu ema nimi on
Maryna ja ta on 43-aastane.
Kes on Su lemmikloom?
Ma arvan... ma arvan, et
mul ei ole ühte kindlat lemmiklooma. Mulle meeldivad
metsIoomad: karud, oravad,
kitsed, põdrad, metsalinnud. Mulle meeldib metsik
loodus ja Põhjamere-äärne
loodus.
Suured võimsad karud,
väikesed kohevad oravad,
graatsilised hirved ja väärikad põdrad koos lindudega,
kes laulavad oma traditsioonilisi, kuid haruldasi meloodiaid, mida me kuuleme

Mida Sa Ukraina juures
armastad?
Ma armastan Ukraina mitmekülgsust. Meil on erinevad looduslikud alad. Mõkalajivi lähedal on stepp. Sõna
tuleb ukraina keelest inglise
keelde, ukraina keeles ütleme me [stɛp], inglise keeles
step by step ehk samm-sammult. Metsa-stepp, kus on
kanjonid. Metsad Ukraina
põhjaosas, mäed Krimmis
ning Karpaadid ja ilusad
järved Ukraina lääneosas.
Ma armastan ka ukrainlasi,

Noortekeskuse uus vabatahtlik Ukrainast, Ilja Gumenyk, on
muusik, koorilaulja ja dirigent, ta on õppinud eesti keelt.

kes on avatud, loomingulised ja targad.
Mis on kolm õige tähtsamat asja, mida igaüks
peaks Ukraina kohta
teadma?
Esiteks, Ukraina pealinn on
Kyiv, mitte Kiev või Kiiev,
sest need sõnad tulevad
vene keelest, aga ukraina
keeles me ütleme [ˈkɪjiu̯ ] ja
ainult Kyiv ja Kõiv on õiged. Ukraina peamine jõgi
on Dnepr.
Teiseks, Ukraina kuulsaim poeet ja kirjanik
on Taras Hryhorovych
Shevchenko. Meil on ka
luuletaja Lesya Ukrainka
ning helikopterite ja lennukite pioneer Igor Sikorsky
on samuti ukrainlane.
Kolmandaks, Ukraina on
modernne ja huvitav riik.
Kuidas Ukrainas noorsootööd tehakse? Kas Teil
noortekeskused on ja kui
on, siis millised need on?
Meil on Ukrainas noortekeskused, aga kuna neid
ei ole eriti palju, siis ei ole
need väga populaarsed. Uk-

Kauneid ehteid pole kunagi liiga palju
Ja kui vahel tundub, et siiski on midagi
puudu, saab ehteid ise juurde teha ja
just täpselt selliseid, mida hetkel vajad.
EVELIN KAUNISSAAR
Kristalliteraapia & ehted

T

ule, osale hubases laupäevases poolvääriskividest ehete töötoas,

mis toimub 13. märtsil kell
11.00-12.30 Saue Päevakeskuses ja kus saad oma maitse järgi meisterdada endale
või kingituseks kauni ehte.
Valikus on üle 60 pool-

vääriskivi. Lisaks hõbedasi
ja kuldseid vahetükke. Võimalik on meisterdada käevõrusid, autokaitseid, helkivaid ripatseid, kotiripatseid,
kaelakeesid, võtmehoidjaid.
Räägime kristallide omadustest, nende puhastamisest ja laadimisest. Töötuba
sobib ka lastele!
5-eurosele osalustasule
lisandub kasutatud materjalide tasu 10-15 eurot ehte

Aga ainult Eestist leian ma
põhjamaise vaimu, korra ja
vaikuse.
Mida Sa tahad Eestis olles saavutada? Kas on
midagi, mida Sa kindlasti
tahad siin olles ära teha?
Kohti, mida külastada?
Kuna mulle väga meeldib
Arvo Pärt, siis ma tahaksin
kõigepealt külastada Arvo
Pärdi Keskust. Kindlasti tahan minna metsaradadele ja
rabasse matkama, järvedes
ujuda, mägesid avastada,
viibida palju Eesti looduses
ja teha aktiivsed tegevusi,
v.a kiiking, sest see on mu
jaoks liiga hirmus.
Mis on Su lemmik eesti
toit?
Mul ei ole veel lemmikut
eesti toitu, ma kahjuks ei
söö eesti toitu. Ma tean, et
rootsi kultuuris on hapendatud räim ehk hapusilk ja
Eestis on teil midagi sarnast, aga võibolla ma eksin,
ma ei tea. Ma kavatsen selle
välja uurida.

Mida Sa õppinud oled?
Ma õppisin koolis keemiat,
bioloogiat ja füüsikat, aga
muusika oli mu lemmikaine. Seetõttu läksin edasi õppima muusikakolledžisse,
kus ma õppisin koorijuhiks
ja heliloojaks. Pärast seda
jätkasin koorijuhi õpinguid
muusikaakadeemias.
Mis tööd Sa seni teinud
oled?
Kui ma õppisin kolledžis,
läbisin praktika laste muusikakoolis, kus ma õpetasin
erinevas vanuses lastele nii
koori- kui soololaulu. Meil
olid laste ja noortega erinevad laulud ja harjutused.
Lisaks olin ma näitleja
ja režissöör kunstistuudio
German õpilaste esitatud
muusikalis „e-moll“, mis
oli seotud F. Chopini eluga.
Nüüd, kui ma olen muusikaakadeemia tudeng, on mul
oma koor ja ma olen kaasdirigent Harkovi Katedraali
kooris.

Missugune noor Sa ise
olid-oled?
Ma olin rahulik ja vaikne
beebi ja kui ma sain suuremaks, olin ma selline noor,
kes pidi kõike teadma ja igal
pool olema.

Foto: Saue Noortekeskus

Viimaste aastate jooksul on Saue
Noortekeskusel saanud traditsiooniks
võõrustada välisvabatahtlikke. Anda
neile kogemus elamisest ja töötamisest
teises kultuuriruumis, proovida
noorsootöötaja ametit, õppida eesti
keelt ning koguda Eestist võimalikult
palju uusi tuttavaid ja sõpru.

ainult põhjapoolsetel aladel.
Atlandi lunn oma väga spetsiifilise välimusega on ka
mu lemmiklind.

kohta.
Palun võta kaasa sularaha.
Töötuba viib läbi kristalli-reiki meister Evelin Kaunissaar. Kohapeal on võimalik osta valmisehteid nii
meestel kui naistele.
Kuna kohtade arv on
piiratud, palun registreeri
ennast e-maili teel saue@
sauekultuur.ee.
Kohtumiseni!

rainas teevad noorsootööd
peamiselt vanaisad ja vanaemad kodus ning muusika- ja kunstikoolid. Meil on
ka pikapäevarühmad, kus
lapsed saavad mängida ja
koduseid ülesandeid lahendada.
Milline on Sinu seos Eestiga?
Eesti laulukultuur. Ma olen
muusik, koorilaulja ja dirigent ja see on minu jaoks
väga huvitav. Loomulikult
laulu- ja tantsupidu. Suur
hulk inimesi korraga kooris laulmas, rahvuslik vaim,
see on hämmastav. Ja muidugi helilooja Arvo Pärt
oma muusikalise keelega
- musica sacra, tintinnabuli. Tema imelised teosed on
sügavad ja tõsised.
Kas Sa plaanisid vabatahtlikuks minna ka mõnda teise riiki? Millistesse
ja miks? Ja miks valisid
siiski Eesti?
Ma mõtlesin küll teistele
riikidele ka, Saksamaa ja
Soome peale, mis on Eestile
suhteliselt sarnased riigid.

Mida Sa Eestist ootad?
Milliste ootuste ja lootustega Sa siia tulid?
Ma loodan veeta huvitavalt
aega huvitavate inimeste ja
tegevustega. Tahan omandada uusi teadmisi tööst
noortega, kohata uusi sõpru
ja luua sooje suhteid. Lisaks
tahan avastada eesti kultuuri ja propageerida Eestis ukraina kultuuri.
Me teame, et oled varasemalt õppinud eesti keelt.
Miks just eesti keelt? Miks
mitte läti või leedu keelt?
Ma arvan, et eesti keel on
ilusam ja huvitavam kui läti
või leedu keel. Ja loomulikult meeldib mulle ennekõike eesti kultuur ja loodus
ning seejärel keel.
Kus Sa näed ennast viie
aasta pärast?
Viie aasta pärast olen ma
loodetavasti algaja koorijuht
mõnes noortekeskuse kooris
või koorijuhtimise-heliloomise õpetaja mõnes kolledžis.
Mis on Su suurim unistus?
Rahu, kord ja muusika kogu
maailmas.
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Ilja Ukrainast
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Nagu suusatamises nii ka kardisõidus jäi kahe parema võistkonna vaheks üks punkt.
See ongi spordi võlu ja valu. Kahel esimesel alal tagasihoidlikult esinenud Kaasiku-Klibuna võistkond saavutas esikoha 135
punktiga ja edastas väga tugevat Saue võistkonda ühe punktiga.
Kolmas koht tuli Ääsmäe võistkonnale 109 punktiga.
Individuaalselt meestest kolm paremat: Sander Siniorg
Sauelt, Mihkel Vaher Kaasiku-Kibuna võistkonnast ja Mart Ojapõld Sauelt. Poistest saavutas esikoha Oskar Männamets Laitse
võistkonnast.
Naistest kolm paremat: Brenda Prants ja Karin Lähker Kaasiku-Kibuna võistkonnast ning Brita Porovarde Ääsmäelt. Tütarlastest oli kiireim Martaliisa Meindorf Ääsmäelt.
Talimängude üldarvestuses on juhtpositsioonil eelmise aasta
võitja Ääsmäe võistkond 39 punktiga.
KALJO PÕLDARU

Sarja kolmanda ala, kardisõidu võitis naistest Karin Lähker.

Ivo Miller ja Mirje Tombak
on terasmehe ja terasnaise
võistlussarja liidrid
Tänu pandeemiale kulgeb Kernu terasmehe ja terasnaise võistlussari väga visalt.
Pärast kolme ala on naistest kindel liider mitmekülgne Mirje
Tombak. Tal on ala järel 68 punkti. Teine on Agne Piibar 60 ja
kolmas Kaidi Unas 56 punktiga.
Tütarlastest juhib Mirje õde Linda Tombak 35 punktiga.
Meestest ihaldab trofeed Ivo Miller 101 punktiga. Järgnevad
Jaan Valtin 96,5 ja Margus Mäeots 91 punktiga.
Poiste liider Egert Möllil on 58 punkti.
Sarja kolmas ala, kardi võidusõit peeti maha 14. veebruaril
LaitseRallyPargis. Meestest kihutas kõige kiiremini Jaan Valtin,
teine oli Risto Kõresoo ja kolmas Egert Möll.
Poistest oli võidukas Egert Möll.
Naistest oli kiireim Karin Lähker, teiseks sõitis end Brita Porovarde ja kolmas oli Agne Piibar.
Tütarlaste nobedaim oli Anete Saaring.
Sisealadega peame veel ootama, sest vaenlane on visa taanduma. Ei loe isegi see, et tegemist on terasest rahvaga. Vaenlane
ei vali!
KALJO PÕLDARU

Foto: Triin Verner

Võistkondlikus arvestuses käis võistlus esikohale
Saue ja Kaasiku-Kibuna ühendvõistkonna vahel.

Tuleskulptuur sai sarved
pähe ja pühvliaasta algus
tähistatud
Õhtumatk ja
jõulukuuskedest
tuleskulptuuride
põletamine
Riisipere
kultuurimaja
taga kirikumõisa
pargis
toimub Nissi
naiskodukaitsjate
eestvedamisel
juba teist aastat.
Hakkab kujunema
traditsiooniks!
NISSI NAISKODUKAITSJAD

Skulptuur valmis koostöös
tegusate lastega.

Õ

oli üksjagu, sest 13. veebruariks olid peetud juba
mitmed jõulupühad.
Piirangute tõttu tuli õhtumatka ja kuuskede põletamise osavõtjate arvu hoida
50 piires. Huvilisi oli eelmisel aastal kolm korda rohkem, aga parata ei olnud midagi. Lihtsalt lootma peab,
et ajad taas stabiliseeruvad.
Sel korral sai tuleskulptuur endale sarved pähe ja
sellega ka pühvliaasta algus
tähistatud.
Skulptuur valmis koostöös tegusate lastega. Matkalt tulijaid ootas lõkkeplatsil Nissi naiskodukaitsjate
esinaise Triin Verneri keedetud maitsev borš, pakuti
teed ja küpsiseid. Oli väga
tegus laupäev!

htumatk oli sel aastal
neli kilomeetrit pikk.
Algas Nissi Põhikooli parklast, jõudis tiiruga
läbi Ürjaste küla, Riisipere
jaama metsa ja kulges Nissi
tee kergliiklusteed mööda
kirikumõisa parki.
Matka ilmestasid Nissi
Põhikooli ajalooõpetaja Julius Liivi pajatused kodukandist, mis olid sedapuhku
ajalukku vaatavad ja peamiselt mõisaaega käsitlevad.
Riisipere mõis on sel
aastal saamas 200 aastat vanaks, mis oli ka hea põhjus
ajalukku tagasivaatamiseks.
Juba lõunast tehti ettevalmistusi lõkkeplatsilgi, kuhu
kohalikel on kombeks tuua
oma jõulukuused. Kuuski

Foto: Elina Kutti

Talimängude kolmanda
alana oli kavas kardisõit
LaitseRallyPargis

Foto Olev Vaim
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Õhtumatk oli sel aastal neli kilomeetrit pikk.

Nissi Naiskodukaitse tänab...
... südamest kõiki, kes aitasid sellel üritusel teoks saada: Eneken
Maripuu, Vallo Sassi ja Nissi Vabatahtlik Päästekomando, Julius
Liiv, Nissi Maarja kogudus, Saue vald ja Indrek Brandmeister,
Edgar Verner, Andrus Kiisa, Mauno Reinmann, Stella Vanamölder,
Paul Peeter Verner, Kasper Verner, Kardo Kutti, Ats Joosep
Kivistik, Iko Juulius Kivistik , Eke Joonas Kivistik, Markus Õisma,
Laureen Tamm, Kurmet Kutti, Sanna Ylönen.

Karin Lehtme ja Ain Kilk on Saue valla
meistrid suusatamises
Saue valla meistrid suusatamises
selgusid Alema suusarajal, mille
rajameister on Tanel Ehrpais.
KALJO PÕLDARU
Kernu piirkonna spordijuht

M

õnus ilm meelitas
rajale 102 suusatajat üheksast erinevast võistkonnast. Piirangute
tõttu toimusid stardid kolmes erinevas grupis.
Absoluutselt
parimad
ajad saavutasid koduradadel
võistlelnud Karin Lehtme ja
Ain Kilk Riisiperest.
Võistlused toimusid neljas
vanusegrupis nii meestele
kui naistele.
VANUSEGRUPPIDE
KOLM PAREMAT
Tüdrukud sündinud 2005
ja hiljem
1. Karmel Jano, Laagri, 11.46

2. Karolin Suits, Ääsmäe,
12.17
3. Cristel Tahk, Ääsmäe,
15.22
Poisid sündinud 2005 ja
hiljem
1. Jaagup Sule, Ääsmäe,
12.49
2. Marten Tombak, Kohatu,
12.54
3. Priidik Kiilberg, Ääsmäe,
12.57
Naised 2004-1987
1. Liisa Marie Lääne, Ruila,
11.10
2. Mirje Tombak, Kohatu,
11.40
3. Ann Lepik, Ruila, 11.48
Mehed 2004-1982
1. Kaspar Kallion, Ääsmäe,
9.14

2. Marco Kahu, Riisipere,
9.41
3. Kaimo Kure, Ruila, 11.33
Naised 1986 – 1977
1. Karin Lehtme, Riisipere,
10.25
2. Virginija Aurylaite, Laagri, 11.42
3. Katrin Pihlakas, Haiba,
12.29
Mehed 1981-1967
1. Ain Kilk, Riisipere, 8.28
2. Marko Pruus, Saue, 9.23
3. Ivo Miller, Ääsmäe, 9.28
Naised sündinud 1976 ja
varem
1. Ester Leiten-Kukk, Laitse,
12.21
2. Kaidi Unas, Laitse, 12.25
3. Margit Mägi, Ruila, 12.39
Mehed sündinud 1966 ja
varem
1. Rein Pill, Ruila, 10.33
2. Jaanus Kallion, Ääsmäe,
11.05
3. Aare Noormaa, Allika,
12.34

Võistkondlikult oli konkurents äärmiselt pingeline
Ääsmäe võistkond saavutas
seitse ja Ruila kuus auhinnalist kohta.
Võistkondlik paremusjärjestus
1. Ääsmäe 141 punkti
2. Ruila 140 punkti
3. Riisipere 137 punkti
4. Laitse 132 punkti
5. Mõnuste-Kohatu 127
punkti
6. Haiba 124 punkti
7. Laagri 123 punkti
8. Saue 114 punkti
9. Kaasiku 76 punkti
Kuna võistlus oli hajutatud, lükkus võitjate pidulik
autasustamine edasi. Koht
ja aeg teatatakse hiljem.
Võistluste edukal läbiviimisel suured tänud Tanelile ja
Kaiele, samuti Saue Spordikeskusele ja Haiba rahvamajale.

KAAREL VISSEL
Eesti Põllumajandusmuuseum

V

aldkondade peensustest rohkem huvitavad meid ajastu
iseärasused, mille kohta
tänapäeval on teavet leida
juba pisut raske.
Kuidas hangiti, valmistati ja kohandati töövahendeid, müüdi või realiseeriti
muul kombel oma saadusi,
mida üldse sel ajal aianduse
ja mesinduse juures oluliseks peeti.
Esimene väike väljapanek laekunud materjalidest
avatakse Eesti Põllumajandusmuuseumis Ülenurmes
Tartumaal 4. septembril.
Materjale on plaanis
kasutada ka muuseumide
vahelisel ühisnäitusel, mis
on osa Tartu kui Euroopa
2024. aasta kultuuripealinna programmist.
Pange kirja oma teadmised selle eesti rahva hakkamasaamist käsitleva huvitava ja olulise teema kohta!
Soovi korral teeme teiega
intervjuu.
Suunav küsimustik
• Kirjeldage tulevaste põlvede jaoks mõnda aiandus-või
mesindusalast probleemi,
millele püüdsite ise lahendust leida (näit kärjeraamide
traatimine – kas kasutasite
ka elektrivoolu; mõnda varroatoosi raviks kasutatud
võtet vms).
• Kui olulised olid erinevad

meetodid istikute, töövahendite jms hankimiseks
(vabamüügilt kauplustest,
EAMS-i kaudu, eraviisiliselt jne). Kirjeldage mõnda
üleskerkinud probleemi ja
selle lahendust.
• Kas olete valmistanud keerulisemaid ja töömahukamaid abivahendeid aianduse
või mesinduse jaoks? Näit
kasvuhoone,
vahapress,
kahjurilõksud,
aiatraktor
vms. Kust saite materjalid,
kas kasutasite palgatööjõudu, milliseid nutikaid lahendusi kasutasite?
• Kuidas saite hakkama aiasaadusi ründavate taimehaiguste ja aiakahjuritega?
Milliseid
huvipakkuvaid
võtteid ja preparaate kasutasite? Kas kasutasite kahjurite tõrjumiseks ka DDT-d
ehk rahvakeeli tusti? Kas
meisterdasite
konkreetse
töövahendi(d) tõrjetööde tegemiseks?
• Millega arvestati piirdeaedade ja hekkide rajamisel (saadaolevad materjalid,
nägusus, kaitstus pilkude
eest, koduloomade liikumine, n-ö kahejalgsed maasikakratid vms)? Kas teie
aias oli bassein, välikamin
jms?
• Kas Eesti Aianduse ja Mesinduse seltsi üritused olid
kasulikud töövõtete õppimiseks? EAMS-i suvepäevad,
näitus-seminarid jne.
• Kas olete vahetanud seemneid, lillesibulaid vms posti
teel? Kui see oli nõukogude

Fotod: Eesti Põllumajandusmuuseum

Eesti Põllumajandusmuuseum kogub
andmeid aianduse ja mesinduse kohta
nõukogude perioodi lõpul ning uue
iseseisvusaja alguses, ligikaudu aastail
1970-2000.

Kino peab saama!

ajal, siis kas hiljem vajadus
selle järele vähenes?
• Kas kasutasite oma pere
vajadustest üle jäävate aiasaaduste müügiks ETKVL-i
(Eesti Tarbijate kooperatiivide Vabariiklik Liit) varumiskontori teenust näiteks
kartuli, õunte marjade jm
turustamisel? Kuidas see
toimus?
• Kas müüsite ise oma aiasaadusi (turul, EAMS-i
müügipunkti kaudu, ajalehekuulutuse, isiklike suhete
kaudu, sh vahetuskaubana)?
Kirjeldage mõnda sellega
seotud mälestust.
• Kas olete käinud müümas
ka Leningradi turul? Milli-

sel kümnendil seda varianti
kasutasite? Kuidas hankisite transpordi ja kas koondasite mitme pere peale ühise
kauba viimise Leningradi
turule? Milliseid vahendeid
kasutasite, et kaup talvel
sõidu ajal ära ei külmuks?
• Milline oli vastaja põhitöö, haridus ja elukoht?
Vastused palume saata aadressil kaarel.vissel@
memu.ee või Eesti Põllumajandusmuuseum, Pargi
4, Ülenurme 61714, Kambja
vald, Tartumaa. Oodatud on
ka fotod ja muu materjal.
Küsimustik on näha ka aadressil maaelumuuseumid.
ee/aiandusmesindus.

Õ

pime
klassikalise
lehtmetallidega kuldamise nippe, mida
saab kasutada edaspidi
ka muude asjade kaunistamisel. Soovijad saavad

ma-Kangur, kunstnik ja
juhendaja, kes teinud töötubasid nii lastele kui õpetajatele 100 erineval teemal

Näitus „Lelude küla“
Harjumaa muuseumis
Meil kõigil on üks mänguasi, mis on kõige armsam.
Lelu, millega on seotud palju ilusaid mälestusi ja
suuri tundeid.
„Lelude külas“ saate tutvuda valikuga kohalike inimeste lemmikmänguasjadest ja lugeda nendega seotud meenutusi.
On avatud ka nostalgiline 90-ndate aastate mängumaa, mis
pakub väiksematele rohket avastusrõõmu ja suurematele toredat
ajarännakut.
Näitus on avatud 28. märtsini Harjumaa muuseumis aadressil
Linnuse 9, Keila linn.
HARJUMAA MUUSEUM

Lihavõttekaunistuste töötoas, mis leiab
aset 27. märtsil kell 11-12.30 Saue
päevakeskuses, kaunistame tõeliselt
dekoratiivses kuldamistehnikas
kaks plastmuna ja minilillepotist
munaaluse, et kevadine päike saaks
lihavõttelaualt mõnuga vastu särada.
proovida ka glitterpuruga
dekoreerimist. Töötoa hind
ühele osalejale või vanemale koos ühe lapsega on 14
eurot (sisaldab 2 plastmuna
ja ühe lillepoti), „lisalapse“
hind on 6 eurot (saab lisaks
2 muna ja väikese lillepoti).
Juhendaja on Iris Jur-

Pärast kinoseansi lõppu ei pea klass kultuurimajast kohe lahkuma,
mis annab omakorda võimaluse diskussiooniks laste vahel vaadatud linateosest kohe peale filmi lõppu, mitte järgmisel tunnil koolis,
mil palju nähtust on juba ununenud.
Projekt „Noortekino“ toob koostöös Saue Noortekeskuse, Turba
ja Riisipere noortetubadega kultuurimajja noortefilmide, sh kultusfilmide linastused. Noortel ja nende juhtidel on võimalik neile sobiv
film otsida ja seda siis meie majas vaadata.
„Klassiõhtud kinoga“: klassiõhtute korraldamine Turba kultuurimajas koos kinoseansiga vastavalt klassi soovile.
Turba kultuurimaja on ideaalne paik nii „Klassiga kinno“, „Klassiõhtu kinoga“ kui ka noortekeskusega kinoprogrammide läbiviimiseks, kuna Turbasse saab sõita mugavalt Elroni elektrirongidega.
Kinotehnika soetamist toetasid Kohalik Omaalgatuse Programm
ja Saue vald.
Täpsem info ja broneerimine e-posti nissisarts@gmail.com teel.
KAJA VAHAR

Säravad lihavõtted:
kuldamistehnikas munad ja
dekoratiivne munaalus

SAUE KULTUURI- JA
HUVIKESKUS

Turba kultuurimajas tegutsev kultuuriselts Nissi Särts
alustab uute projektidega.
Projektiga „Klassiga kinno“ pakume piirkonna koolidele ja lasteaedadele võimalust tulla kinno koos
õpetajatega vaatama aine õppeprogrammiga seotud
filme, animatsioone, populaarteaduslikke, dokumentaal- ja loodusfilme.

üle Eesti. Tule ja veeda koos
üks mõnus päev!
E el reg ist re e r i m i ne:
saue@sauekultuur.ee.
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ja mesinduses
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Kuidas soojusvarustuse
katkestuseks valmis olla?
WWW.OLEVALMIS.EE

• Selgita välja, millistest
teenustest sõltub sinu kodu
kütmine: keskküte, elektri,
maagaasi või vedelkütusega
varustamine.
• Hangi endale võimaluse
korral täiendav kütteseade,
mida saab ohutult siseruumis kasutada: gaasikamin,
puuküttega ahi või kamin,
elektriradiaator või -puhur.
Kodus võiks olla vähemalt
üks elektrist sõltumatu kütteseade.
• Kortermajas hinda koos
teiste korteriühistu liikmetega alternatiivsete kütteseadmete kasutatavust ja
nende kasutamise tingimusi. Keskkütte puhul selgitage välja, kas piirkonna
kaugküttesüsteem
jätkab
tööd elektrikatkestuse korral ja kas majasisest tsirkulatsioonipumpa on vaja
elektrigeneraatoriga
töös
hoida.
• Alternatiivse kütteseadme
(nt ahi, kamin jne) kasutamisel vali sobiv ruum, kus
saad kütte katkemisel kogu
perega ööpäev ringi olla ja
mida saab kõige paremini
soojapidavaks muuta.

• Varu nii põhi- kui ka alternatiivse küttesüsteemi küttematerjali vähemalt üheks
nädalaks, kui selleks on olemas nõuetekohane ja piisava
suurusega hoiukoht.
• Vee- ja küttetorustiku
külmumisohu vältimiseks
soojusta torud (soojusisolatsioon, elektrikaabel jne).
• Vee- ja küttetorustikust
vee välja laskmine ja tsirkulatsioon vähendavad torude
külmumisohtu. Kui elad
kortermajas, tee selgeks,
kes korteriühistus saab seda
teha.

Kuidas soojusvarustuse
katkestuse korral tegutseda?
• Lülita välja hoone sundventilatsioon, sule uksed,
aknad ja ventilatsiooniavad
ja tihenda kohad, kust soojus võib hoonest väljuda.
• Kui küte katkeb külmal
ajal, riietu kodus soojalt.
Püsi teiste pereliikmetega
ühes toas, sest iga inimene
annab sooja juurde.
• Kasuta sooja hoidmiseks
vaid ühte ruumi, mis on
teistest isoleeritud. Soovituslik on kasutada ruumi,
mille aknad on lõuna poole.
Kata põrand vaibaga, soo-

Lahendused soojusvarustuse
katkemise puhuks

Puupliit on hea alternatiivne abimees soojusvarustuse ja
elektrikatkestuste ajal.

justa aken ning tõmba ööseks kardinad ette.
• Kui soojendad tuba kamina või ahjuga, tee seda
vaid siis, kui oled ärkvel,
ning kustuta kütteallikad
enne uinumist. Ära kasuta
siseruumis lahtist tuld, kui
selleks ei ole tuleohutuid
tingimusi.
• Kui tunned, et ruumis hakkab hapnik otsa saama, siis
tuuluta ruumi lühidalt, kuid
korralikult. Tuuluta ruumi
sagedamini, kui kasutad
soojuse või valguse saami-

seks küünalt või kaminat.
• Kui kodu teistes ruumides
langeb temperatuur nii madalale, et tekib vee- ja küttetorustiku külmumise oht,
soojenda torud täiendavalt
riidega. Veetorude külmumisoht väheneb, kui lased
veel järelevalve all aeg-ajalt
kraanist voolata.
• Kui sa ei saa soojusvarustuse katkestuse korral kodus
ise ohutult hakkama, mine
lähedaste juurde või pöördu abi saamiseks kohaliku
omavalitsuse poole.

• Ahi, kamin või gaasikamin.
• Elektriradiaator (kui elektrivõrk seda ei võimalda, tasub
kaaluda võimsuse suurendamist või elektrivõrgu renoveerimist).
• Soojuspump.
• Küttematerjali ühenädalane varu nii põhi- kui ka alternatiivse
kütteseadme jaoks.
Iga küttesüsteemi kasutamisel tuleb alati arvestada
tuleohutusnõuete ja lubatud koormusega (kui sageli võib
ahju või kaminat kütta, kui suurt koormust kannatab hoone
elektrivõrk jne). Nõuetele mittevastav küttesüsteemi kasutamine
võib tuua kaasa elektrikatkestuse või tuleohu.
Hoonete jahtumise kiirus kütte katkemisel sõltub oluliselt
ilmastikutingimustest (külm ja tuul) ning hoone soojapidavusest,
kuid ka sellest, kui palju õnnestub vältida olemasoleva sooja
väljalaskmist.

Kriisiolukordade juhised
Saue vallavalitsus avaldab elanikkonnakaitse eesmärgil
vallalehes regulaarselt erinevate valdkondade kriisiolukordade
juhiseid.
Käitumisjuhised kriisiolukordadeks leiab veebilehel www.
olevalmis.ee. Need on kättesaadavad eesti, inglise ja vene
keeles. Keelevalik tuleb teha lehekülje ülaservas ja avanebki
veeb täies mahus võõrkeelsena.
Käitumisjuhised leiab ka tasuta nutirakendusest „Ole valmis",
mida on võimalik kasutada offline`s ehk ka siis, kui elektrit ei
ole, kui see on juba eelnevalt nutiseadmesse alla laetud.

Hoonete katuseid tuleb regulaarselt
jääst ja lumest puhastada
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve
Amet (TTJA) tuletab hooneomanikele
meelde, et katustelt langevad lumi ja
jää on ohtlikud nii katuste all liiklejaile
kui varale, näiteks autodele.
TTJA

O

ht suureneb veelgi
sulailmadega, mil
jää ja lumi hakkavad katustelt alla libisema.
Ohu puhul tuleb piirata inimeste ligipääs räästa alusele alale ja puhastada kohe
nii katus kui räästad.
TTJA paneb südamele,
et katuseräästad peavad
olema ohutud igal ajahetkel. Majaomaniku kohustus
on jälgida lumeperioodil
katusele kogunevat lume ja
jää seisukorda. Kaasomandi puhul vastutavad omanikud ühiselt ja nii lumi kui
jää tuleb õigeaegselt ja korrektselt eemaldada.
„Ohu puhul tuleb lumi ja
jää kõrvaldada viivitamatult ja esimesel võimalusel.
Ei piisa pelgalt sellest, et
seatakse tokid koos piirdelindiga paika ja oodatakse,

et lumi ise alla kukub,”
märkis TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik.
Lisaks lindiga piiramisele peab omanik tekitama
olukorra, et ohutsoonist
arusaamine on üheselt
mõistetav, ka näiteks laste
puhul, ning inimestel puudub võimalus kogemata
ohutsooni sattuda.
Kui inimene saab piiretele ja ohutuslindile vaatamata ohutsoonis katuselt
langeva lume või jääga
viga, vastutab õnnetuse
eest hoone omanik.
Samuti ohustab liigne
lumekoormus teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste osasid
(varjualused, varikatused,
karniisid), lameda katusega
või väikese katusekaldega ehitisi (bensiinijaamad,
spordirajatised, angaarid,
estakaadid) ning vanemaid
amortiseerunud ehitisi.

Lisaks tuleb vältida
lume ja jää kogunemist katuse räästarennidesse ning
sadevee äravoolutorudesse ja -lehtritesse, kuna see
võib kahjustada sadeveesüsteeme ning takistada
katuselt lumesulamise vee
ärajuhtimist.
Lumekoormuse hindamisel tuleb
silmas pidada, et seisnud
ning märgunud lume kaal
on tunduvalt suurem värske
lumekihi kaalust. Arvestama peab ka hoonete projekteerimisel ette nähtud
võimalikke lisakoormusi.
Üleliigne lumi tuleb katustelt eemaldada ja paralleelselt jälgida, et see ei tekita
ajutist lisakoormust (nt ajal,
mil enne lume alla viskamist kogutakse lumi kokku
ühte katuse serva).
Lume ja jää eemaldamisel
soovitame järgida järgmisi nõudeid:
• katusel liikudes tuleb kasutada turvavarustust ning
end kindlalt konstruktsiooni külge kinnitada;
• kui hoone omanikul puudub nõuetekohane turvavarustus ja muud tööohutuse
tagamiseks vajalikud vahendid, siis tellida katuse
lumekoristustööd
sellele

Katustelt langevad lumi ja jää on ohtlikud katuste all liiklejaile ja
varale, näiteks autodele.

spetsialiseerunud ettevõttelt;
• katusele minnes arvestada
ilmastikutingimustega, sest
jää, tugev lumesadu ja tuul
võivad alla kukkumise riski oluliselt suurendada;
• lund ei tohi visata hoone
kõrgemalt osalt madalama-

le osale, kuna nii võib tekkida liigne koormus hoone
madalamale osale ning
põhjustada selle varingu;
• kui lund visatakse inimeste ja sõidukite liikumistsooni, tuleb eelnevalt
piirata ligipääs sellesse
tsooni;

• ohutuks liikumiseks on
soovitatav paigaldada katusele katusesillad ja -redelid;
• lume ja jää katuselt varisemise takistamiseks paigaldada katusele lumetõke;
• lume ja jää sulatamisel
vältida keemilisi aineid ja
tehnoloogiaid, mis võivad
kahjustada katusekatet või
sadeveesüsteeme, samuti
vältida jää lõhkumisel teravaid esemeid, mis võivad
katusekatet vigastada;
• lume ja jää mehaanilisel
eemaldamisel kasutada õigeid vahendeid, et vältida
külmaga rabedaks muutunud katuse või selle katte
lõhkumist.
Ehitise omaniku kohustuste eiramisel võib
füüsilist isikut karistada
rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ja juriidilist isikut
rahatrahviga kuni 32 000
eurot.
Hoonetel oleva lume ja
jää ohutus on heakorra küsimus ja seda kontrollivad
kohalikud omavalitsused.
Varalise kahju tekkimisel vastutab omanik tsiviilkorras, teisele inimesele
tervisekahjustuse põhjustamisel võib järgneda omaniku vastutus karistusseadustiku alusel.
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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

24.02 ja
06, 13.03

EELK Saue Pauluse koguduse
piiblitund

kell 14 veebi vahendusel

tel 5694 3660

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 13.15 supp ja glögi
Saue Keskuse pargis, kell
13.45 kogunemine Ladva 1,
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

28.02 ja
03.,
10.03

Laagri Kristliku Koguduse
jumalateenistus.

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

www.laagrikogudus.ee

28.02 ja
03.,
10.03

EELK Saue Pauluse koguduse
jumalateenistus

kell 13 Saue päevakeskuses tel 5694 3660

01.03.

Haiba mälumängusari 2020-2021

kell 19 Haiba rahvamajas

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

06.03.

Naistepäevakontsert
Mihkel Mattiseniga

kell 17 Saue
kontserdisaalis

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

12.03.

Kontsertsari Klassikatähed 2020
Siret Sui ja Mirjam Avango

kell 19 Laagri
kultuurikeskuses

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

13.03.

Poolvääriskividest ehete töötuba

kell 11 Saue päevakeskuses

FB: Saue kultuuri- ja huvikeskus
tel 523 4339, saue@sauekultuur.ee
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KULTUURIKALENDER VEEBRUAR-MÄRTS

2016

Saue valla vapp
Põhivapp

Põhivapp kui hõbedast värvi ei ole võimalik kasutada

SPOT

CMYK / RGB

Punane

Hõbe
(asendusvärv valge)

Must

PANTONE 185C
PANTONE 185U
C0 / M100 / Y100 / K0
R228 / G0 / B43

PANTONE 877C
PANTONE 877U

PANTONE Black C
PANTONE Black U
C0 / M0 / Y0 / K100
R0 / G0 / B0

ALUFIN Satingloss

Ühevärvilised vapid

Vapi miinimumlaius on 15mm

Kultuurikalendrisse ürituste lisamiseks saatke info
aadressil kristiina.hunt@sauevald.ee.

Pühapäeviti
kell 12.00

Jah,

me teeme!

Kutsume oma mõttemeeskonda uusi
ägedaid ja oma kogukonna arengus
kaasa rääkida soovivaid inimesi.
Meile on iga küla tähtis. Oleme südamega
panustanud valla juhtimisse läbi aastate.
Värske mõttega läheme ka uutele
valimistele vastu.

facebook.com/KoostooVL www.koostoo.ee andres.laisk@gmail.com

JUMALATEENISTUSED
PÜHAPÄEVAKOOL LASTELE

LAAGRI KULTUURIKESKUS, VESKITAMMI 8

28. VEEBRUAR

JUMALATEENISTUS
JUTLUSTAB HELINA VOOGNE

7.

MÄRTS
JUMALATEENISTUS
JUTLUSTAB PEETER TAMM
Vaata otseülekandeid meie kodulehelt!

OLED OODATUD!
Lisainfo: www.laagrikogudus.ee

SAUE VALLAVALITSUSSE ON OODATUD
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EHITUSOSAKONNA
JUHATAJA
kes võib olla ka juhi eeldustega jurist ja spetsialist.
Eeldame Sinult põhjalikke juriidilisi eelteadmisi,
juhi potentsiaali ja vilumust ehitustegevuse – ning
planeeringuvaldkonnas.

SINU TEGEVUSRUUM ON SAUE
VALD, KUS EHITUSTEGEVUSE,
RUUMILISE PLANEERIMISE, MAA JA
KESKKONNAKORRALDUSE VALDKONNAS

• tagad õigusaktide ja lepingute juriidilise
korrektsuse koostöös erialaspetsialistide ning valla
juristidega;
• oled 15- liikmelise professionaalidest koosneva
meeskonna eestvedajaks – motiveerid, korraldad
tööjaotust ja infovahetust;
• räägid kaasa valla strateegilises planeerimises läbi
eelarve ja arengukava koostamisel osalemise;
• konsulteerid ja nõustad erinevaid huvigruppe teenistujad, valitsuse liikmed, kodanikud.
Sisseelamisel on Sulle toeks valdkonna abivallavanem,
juristid ja oma ala spetsialistid.

SA TUNNED ENNAST PEAGI SÕIDUVEES, KUI

• omad või omandad kõrgharidust soovituslikult
õigus- ja/või planeerimisevaldkonnas;
• ideaalis oled kokku puutunud ruumilise
planeerimise, ehitusvaldkonna, maa- ja
keskkonnakorraldusega või vähemalt mõnega neist
ning neid seob sinu jaoks õigusruumi valdamine;
• mõistad õigusmaailma toimimismudelit,
vorminõudeid ja oled võimeline koostama
valdkonna üld- ja üksikakte;
• sõnaline ja kirjalik eneseväljendus, ei tekita Sinus
probleeme – valdad nii proosat, kui luulet ☺
• suudad vastu võtta otsuseid, töötada nii
detailidega, kui ka näha suurt pilti;
• Sul on analüütiline ja strateegiline mõtlemine ning
hea (aja)planeerimisoskus;
• eesti keele oskus vastab C1 tasemele ja ühe
võõrkeele oskus B2 tasemele;
• taskus on B-kategooria juhiluba.

ME HOIAME OMASID PAKKUDES SULLE

• mõnusat kollektiivi avatud ja ausas õhkkonnas;
• hubast töökeskkonda 2020. aasta parimaks
puitehitiseks tituleeritud triangelhoones;
• võimalust valida endale sobivaid valdkondlikke ja
motivatsiooni sütitavaid koolitusi;
• kümmet tasustatud „jää koju-saa terveks“ päeva,
kui keha või vaim vajab turgutust;
• võimalust teostada kaugtööd ja mitte ainult
koroonaajal – tööta vajadusel kodus, kohvikus või
suvises pargis;
• brutopalka 2 580 eurot kuus;
• tervise edendamiseks hüvitist (sport, massaaž jms)
ja rõõmuks ägedad ühisüritusi;
• põhipuhkust 35 kalendripäeva.
TÖÖAEG: täiskoormus
TÖÖASUKOHT: Kütise 8, Saue linn
TÖÖLE ASUMISE AEG: kokkuleppel
LISAINFO: abivallavanem Kalle Pungas mob 506
6974
Pakutavale ametikohale kandideerimiseks esita CV ja
motivatsioonikiri läbi portaali või e-posti aadressile
personal@sauevald.ee

PSÜHHOLOOG

PSÜHHOLOOG

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

(osakoormusega) kelle eesmärk on laste heaolu ja
eakohase arengu toetamine Turba Koolis.

SINU PEAMISTEKS ÜLESANNETEKS ON

MEIE PAKUME SULLE

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

• 20% koormusel s.o 1 päev nädalas tööd Turba
Koolis (lasteaed-põhikool);
• abikätt sisseelamisperioodil ja arutelukaaslasi nii
valla, kui ka haridusasutuste tugipersonali hulgast;
• võimalust oma tööpäeva ise kujundada;
• erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja
täiendkoolituste;
• tervisedendushüvitist 360 eurot eest aastas;
• rõõmuks vahvaid ühisüritusi;
• brutopalka 320 eurot kuus ja isikliku sõiduauto
kompensatsiooni 150 eurot kuus;
• puhkust 56 kalendripäeva aastas.

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 koostöövõrgustikus, sh
juhtumiplaani ja selle juurde kuuluva tegevuskava
koostamine;
• lapsevanemate nõustamine lapse tervist, õppimist
ja käitumist mõjutavate tegurite osas.

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;
TÖÖAEG: osakoormus
TÖÖASUKOHT: Turba
TÖÖLE ASUMISE AEG: kokkuleppel
LISAINFO: Birgit Tammjõe-Tulp, haridusosakonna
juhataja, 5860 7677
Pakutavale ametikohale kandideerimiseks esita
CV läbi portaali või e-posti aadressile personal@
sauevald.ee.
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LOGOPEED

IT – PRAKTIKANT

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

MEIE JUURES ON SUL VÕIMALUS ARENEDA
LÄBI TEGUDE OLLES OSA MEIE ÄGEDAST
NELJALIIKMELISES IT TIIMIST, KUS SINU
ÜLESANNETEKS ON

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.

OOTAME JUST SIND, KUI SUL ON

• 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.

OMALT POOLT PAKUME SULLE

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

• kasutajate nõustamine ja abistamine IT vahendite
kasutamisel;
• riist- ja tarkvara paigaldamine, testimine,
hooldamine ja remonditööde organiseerimine;
• IT süsteemide turvalisuse tagamisele kaasa
aitamine;
• arvutivõrkude haldamine ja monitooring;
• juhendmaterjalide loomine ja korrastamine;
• teostatud tööde dokumenteerimine.

MEIE POOLT ON SULLE

• vaheldusrikas töö IT valdkonnas – on omaette
nokitsemist, tiimis toimetamist, liikumist objektide
vahel ja palju suhtlust;
• paindlik praktika teostamise aeg;
• omaala profid praktikajuhendajad;
• tulevased head sõbrad ja hubane töökeskkond
ainulaadses triangelhoones;
• võimalus osa võtta ägedatest ühisüritustest.

ASUME kohe Tallinna külje all Saue linnas, Kütise 8
KÜSI LISA e-teenuste arendusjuhilt Kätlin Nõgols

+372 5197 4757

Huvi korral kirjuta meile, millal soovid praktika läbida
ja lisa juurde oma CV e-posti aadressil personal@
sauevald.ee.

Eesti mandriosa rahvarohkeim vald
sündis 24. oktoobril 2017. aastal
Kernu valla, Nissi valla, Saue linna
ja Saue valla ühinemisel. Ligi
24 000 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.

Vanaduspensionäridele 40% soodustust. Kuni
30.06.2021.a. kehtib Sotsiaalkindlustusameti
pilootprojekti korras soodustus ka tööealistele,
vajalik vaid arstitõend. Tellimused esitada 5
tööpäeva varem.
Inkotoa buss toob tellitud kauba Haiba
Kultuurimajja 04.02. ja 04.03. kell 10:00 ning Turba
lillepoodi 03.02. ja 03.03 kell 11:00.
Tellimused ja täpsem info
telefonil 5343 9837.

SOOVID VAHETADA
OLEMASOLEVAT TÖÖKOHTA VÕI
TEENIDA LISA?

SA HARAKA KODU võtab tööle

TEGEVUSJUHENDAJA

Töö kirjeldus
• Noorte igapäevaelu korraldamine (juhendamine
ja abistamine riietumisel, söömisel,
hügieenitoimingutes, eluruumide korrashoiul,
huvitegevuste leidmisel).
• Töö graafiku alusel 24h (alates kl 9.00) vahetustes.
Pakume Sulle
• Kaasaegset töökeskkonda uutes peremajades.
• Kütusekompensatsiooni ja vajadusel transporti.
• Ettevõtte ühisüritusi, töötajate toetamist
erinevate hüvede näol (terviseedenduse osaline
kulude katmine).
• Väga paindlikku tööaega Sulle sobiva graafiku
alusel.
• Puhkust 35 kalendripäeva.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel,
kokkuleppel
Võimalik töötada osalise tööajaga (0.75 koormus)
või ajutiselt (puhkuste asendaja). Sobib ka
üliõpilastele ja krapsakale pensionärile.
Asukoht: Maidla küla, Saue vald.
Tel 55 22 631, e-mail harakakodu.sa@gmail.com

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

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.
KÜTTEPUUD. Müüa küttepuud pikkusega 30-60
cm. 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

Korstnapühkimisteenus. Tel. 53330556. Korstnahooldus.ee

Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja pelletit. Müüme ka väikseid koguseid.
Info 55597572

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

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

Fekaalivedu ja kogumiskaevude tühjendus! Helista ja küsi pakkumist tel 53 468 430.

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

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

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
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

Lume ja jääpurikate eemaldamine hoonete katustelt! Küsi lisa - 53335544 või fmhaldus@gmail.com

KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 50
45 215, 51 45 215, info@est-land.ee

Korterite ja majade ehitus ja renoveerimine,
maalritööd. Võib pakkuda ka pisemaid remonditöid. 56965277

Ostan kinnistut eramaja või paarismaja ehituseks, pakkuda võib nii Saue kui Saku vallas. Portaalide kuulutustega kursis. 56212231

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

Müüa 1990ndate alguses ehitatud kelpkatusega
maja Mõnuste külas. Köök, elutuba, magamistuba 60m2, tuba teises tiivas 25m2. Täiskelder 60m2,
Saun 50m2. Garaaž 25m2. Puurkaev, vesi majas.
Tel 5547356.

Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis, tehnika). Tel 55678016

Ostan garaazi. tauno.omanik@mail.ee.

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.

Avaldama kaastunnet
Svetlana Pavlovale kalli

ISA
kaotuse puhul
Anne ja Piret

Südamlik kaastunne Urvele perega kalli
abikaasa, isa ja vanaisa

Südamlik kaastunne Urvele ja Ailile
peredega abikaasa, isa ja vanaisa

MART PALM

MART PALMI

kaotuse puhul

surma puhul.

Mälestavad Pormeistrid peredega

Sõbrad Saue Kapellist

Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis elupuu.
Mälestame head naabrimeest

MART PALMI
Südamlik kaastunne lahkunud omastele
Janek ja Tiivi perega

Avaldame südamlikku kaastunnet Urve
Palmile abikaasa, isa ja vanaisa

MART PALMI
kaotuse puhul.
Saue Kägara veteranid

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

Sügav kaastunne Kerlin Coverdale`ile
varalahkunud

ISA
surma puhul
Leiname koos
Ema Sirje ja lähedased

Elu on laul, on kurbus ta viis,
heliseb hetke... ja katkeb siis.
Südamlik kaastunne Urvele kalli abikaasa

MART PALM
kaotuse puhul.
Rahvatantsurühm Saue Kägara

Soovid müüa
või üürida

KINNISVARA?
Võta meiega
ühendust!

EVELY KINK
evely.kink@uusmaa.ee

504 6088

VERONICA VELBERG
veronica.velberg@uusmaa.ee

5696 0351

S
täieslhlie reklaa
nnag miga
a kau
p

-10%

R, 05.03 kl 10-13.00
Turba Kaupluse juures

Votex House puuvillase voodipesu
SUUR SOODUSMÜÜK!

puuvillasatiinist voodipesu,
kummiga voodilinu,
puuvillaseid tooteid
www.votex.ee
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2.10

1.59

-24%

Zewa Deluxe tualettpaber 8rulli 3kih.
Pure white; kummel

3.99

2.79

Vürtsikilu filee
100g Viru Rand

-30%

-22%

1.79

Ja lisaks palju teisi häid pakkumisi kauplustes kohapeal!

1.39

13.90/kg

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

Eesti Uluk põdraliha
täissuitsuvorst
juustuga 180g
Rannarootsi

2.70

1.99

-26%
11.05/kg

Piimašokolaad
“Kalevipoeg” 300g

4.39

3.39

-23%
11.30/kg

www.keilaty.ee

Pagarini OTTO tort
540g

10.50

7.89

-25%
14.61/kg

Haapsalu mnt 57b, Keila

AS SAMI ambitsioonikasse
meeskonda on oodatud

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

WWW.SAMI.EE

LAAGI KÜTTELADU
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

Tallinna
KremaToorium
Pakume kõiki matuseteenuseid
Haua-, urni- ja
tuHastamismatused
matuse vormistamise
võimalus internetis
korraldame matuseid üle eesti
ööPäevaringne transPort

Lemmikloomapood

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

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

alates 195,00 EUR/alus
Soodne küte pelletkatlasse

KOSE VALLAS TRANSPORT TASUTA

SILMADE
KONTROLL
JA PRILLIDE
MÜÜK

Teie soovid,
tehtud meie kätega!
KÜSI PAKKUMIST!

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

30. MÄRTS ALATES 10.00

ÄÄSMÄEL KÜLAKOGU RUUMIDES
Ettereg. tel. 5323 2454
*kuivasilmatest
*silmarõhu mõõtmine
*optilised päikeseprillid

Silmade kontroll 15€,
prilliostjale TASUTA

SAUEL TEGUTSEV SENSEI OÜ
OTSIB OMA 36m2 KÜTISE TN ESINDUSES
PIDEVA PUHTUSE TAGAMISEKS

KORISTAJAT
KORISTAMISE SAGEDUS KORD NÄDALAS.
KÕIK VAHENDID ON KOHAPEAL OLEMAS.
KONTAKT:
sensei@sensei.ee
50 999 00

Nr 4 / veebruar / 2021

Domestos WC
värskendaja Power 5
lime; ocean 55g

HEAD HINNAD
VEEBRUARIKUUS!
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KIIIIRMÜÜK!

Škoda Laagrist saad uue laoautoga kaasa

TASUTA TALVEREHVID
JA HOOLDUSED *
Tule Škoda Laagrisse
ja vali välja. Väledamatele
parem valik!

Škoda Laagri / Pärnu mnt. 543, Laagri 76404 / Tel: 683 7070
*Tutvu kampaania tingimustega:
www.skodalaagri.ee

Kasuta
aega
targalt
kindlusta perele
turvatunne kodu
kasutusloaga

projektibüroo.ee

On sobiv aeg
dokumentide
korrastamiseks
Võta meie spetsialistidega
ühendust, ajame teie kodu
andmed seadusega kooskõlla.

