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Kotka lasteaed Alliku külla
valmib 2022. aasta sügiseks
Laagri aleviku ja Alliku küla kiire
areng ning rahvastikukasv on tinginud
vajaduse üha rohkemate lasteaiakohtade
järele. Täna Kotka lasteaiaks nimetatav
lasteaed on piirkonnas juba kuues.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee
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Planeeritav ajakava
2021. aprill
2021. mai		
2021. mai-juuni
2021 juuli-august
2021 sügis		
2022 august

eelprojekt ja mahutabelid on valmis
rahastustaotluse esitamise tähtaeg
põhiprojekti hange ja projekti valmimine
ehitushanke läbiviimine
ehituse algus
lasteaed valmis
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Uus lasteaia maja tuleb Kotka
ja Kraavi tee ristumisnurka
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septembris koha saajad, lisatakse see võimalus oma
eelistuse määramiseks ka
süsteemi. Muretseda ei ole
vaja, ka need inimesed, kes
on lapse juba lasteaia järjekorda pannud, saavad oma
eelistusi muuta ja peale Kotka lasteaia ilmumist valikusse ka selle oma eelistus-

KA
KOT

d
Par

lles eelmisel aastal
avati Veskimöldre
haridusmaja ja juba
on vähemalt paberil valmis
ka järgmine lasteaed selles
piirkonnas. Alliku külla
Kotka ja Kraavi tee ristile
on planeeritud kahekordne
lasteaiamaja 6+2 rühmaruumiga. Mõlemale korrusele
tuleb kolm tavasuuruses
rühmaruumi, aga esimesele
korrusele lisaks kaks väiksemat rühma erivajadustega
lastele.
„Viimastel aastatel on
erivajadustega laste hulk
kasvanud. Üldjuhul lähevad nad tavarühma, kuid
see nõuab mitmeid ümberkorraldusi. Kotka lasteaeda
planeerime kohe pisemad
rühmad kuni kaheksale lapsele, kus saab hariduslike
erivajadustega lastele rohkem tähelepanu pakkuda ja
nende vajadustega arvestada,“ nendib abivallavanem
Andres Kaarmann.
Uue Kotka lasteaia rajamise investeering on arvestuslikult umbes paar
miljonit eurot. „Oleme planeerinud esitada ka taotlu-

se välisrahastuseks, nimelt
meetmest „Kohaliku omavalitsuse üksuste liginullenergiahoonete
ehitamine“,“ ütleb Silver Libe,
Veskimöldre haridusmaja
SA juhataja. Seesama sihtasutus saab ka uue lasteaia
omanikuks ja haldajaks.
Millal rahastustaotluse
vastus tuleb, ei ole praegu
teada, aga Libe sõnul on
sihtasutuse 2021. aasta eelarves esimeste ehitusetappide jaoks raha planeeritud.
„Töödega tahame alustada
juba sel sügisel, et jääks
ikka 10-12 kuud ehituseks,“
nendib Libe.
Hetkel ei ole veel otsustatud, milliste vanuserühmade vahel 6 rühma jagunevad. Sõimerühmasid ei
tule, Saue vallas on alla kolmeaastaste hoid korraldatud
koostööpartnerite
baasil.
Näiteks sõlmis vald just
eelmisel kuul kokkuleppe
Triibu ja Liine lastehoiuga,
et vanasse Laagris asuvasse
vallamajja rajatakse selleks
sügiseks uus lastehoid.
Momendil ei ole Kotka
maja valikut ka lasteaedade järjekorra infosüsteemis,
aga peale seda, kui kevadel
määratakse ära 2021. aasta

tesse lisada.
Laagri ja lähiümbruse
piirkonnas on praegu viis
lasteaia maja, kokku 700
kohaga.

Munitsipaallasteaiad Laagris ja lähiümbruses
1. Laagri lastaed
2. Tuleviku lasteaed
3. Nõlvaku lasteaed

4. Veskitammi lasteaed
(tegutseb kahes majas)
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ÜLDPLANEERINGU AVALIK
ARUTELU TOIMUB VEEBIS
Seoses koroonapiirangutega jäid ära kõik märtsi esimesele
nädalale planeeritud Saue valla üldplaneeringu avalikud
arutelud.
AVALIK ARUTELU TOIMUB TEAMSI KESKKONNAS
VEEBIKOOSOLEKUNA 11. MÄRTSIL 2021 KELL 17.30.
• Osalemise soovi palume saata hiljemalt 08.03.2021
e-postile uldplaneering@sauevald.ee või postiaadressil
Kütise tn 8, Saue linn 76505, Saue vald.
• Palume registreerumisel märkida e-posti aadressi,
millele soovite koosolekul osalemise linki. Kui Teil ei ole
võimalik arvutit kasutada, siis palume kindlasti ka sellest
registreerumisel teada anda.
• Kõikidele registreerunutele saadetakse 11. märtsi
hommikul koosolekul osalemiseks Teamsi link.
• Kui peaks tekkima olukord, kus kellelgi jäi mingil
põhjusel 11. märtsil toimuval üldplaneeringu avalikul
arutelul oma küsimus esitamata, võib kuni 14. märtsini
saata küsimused e-postile uldplaneering@sauevald.ee.
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’i kaudu. Koosolekust
tehakse Youtube’is otseülekanne, et kõigil soovijatel oleks
võimalik koosolekut jälgida.
Kuna Youtube’is jooksvalt küsimusi esitada ei saa, avatakse
eraldi küsimuste lahter, kuhu on võimalik soovi korral küsimusi esitada. Kõik Youtube’is esitatud küsimused
vaadatakse enne koosoleku lõppu üle ja neile vastatakse koosoleku lõpus.
Koosolekul osalemise lingi Youtube’is saadame
samuti kõikidele registreerunutele nende e-posti
aadressile 11. märtsi hommikul.
Samuti avaldatakse Youtube’i link
Saue valla veebilehel (https://sauevald.ee/koostatav-uldplaneering)
ja Saue valla Facebooki lehel.

Saue valla
ametlikud teated
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK MENETLUS
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Saue linnas, Kütise, Kuuseheki ja Koondise tänavate ja keskuse pargi ümberehitamise
ehitusprojekti koostamiseks. Lähemat informatsiooni tingimuste kohta saab teedespetsialist Indrek Pikalt 5680 4890, indrek.
pikk@sauevald.ee
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Alliku külla, Koruserva
üldmaa (72701:001:2070) kinnistule seiklusraja ja sellega seonduvate ehitiste ehitusprojekti koostamiseks. Lähemat informatsiooni tingimuste kohta saab võrkude spetsialistilt Arvo Brandmeistrilt 509 0662, arvo.brandmeister@sauevald.ee
Arvamused esitada hiljemalt 20.03.2021 Saue vallavalitsusse
(Kütise tn 8, 76505 Saue linn; info@sauevald.ee)
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks Saue linnas Viigimarja tn 12 (katastritunnus: 72801:003:0112; 1806m² elamumaa 100%) kinnistul lubatud
ehitisealuse pinna suurendamiseks 10% võrreldes kehtivas Saue
linna Kadaka piirkonna Vana-Keila mnt 2 ja 2A detailplaneeringus
sätestatuga (kehtestatud Saue Linnavolikogu 11. augusti 2003.
aasta otsusega nr 74). Muudatus, mis tuleneb soovist ehitada
1-korruseline elamu ei mõjuta detailplaneeringu lahenduse tervikpilti. Arvamused esitada hiljemalt 20.03.2021 Saue vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn; info@sauevald.ee).
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks Vatsla külas Vatsla tee 16 (katastritunnus:
72701:001:1870; 1496m² elamumaa 100%) kinnistul lubatud katusekalde kuni 10% ulatuses (20…45˚) vähendamiseks võrreldes
Vatsla küla Vatsla tee L2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringus
sätestatuga (30…45˚) (kehtestatud Saue Vallavalitsuse 30. august
2016. aasta korraldusega nr 604). Soovitav muudatus tuleneb
soovist ehitada 1-korruseline elamu, kus katusekalle 30˚ kujuneks mittevajalikuks ja ebaproportsionaalselt suureks. Arvamused esitada hiljemalt 20.03.2021 Saue vallavalitsusse (Kütise tn
8, 76505 Saue linn; info@sauevald.ee).
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks Jõgisoo külas Nõlvaru tee 5 (katastritunnus:
72703:002:0124; 1229m² elamumaa 100%) kinnistul lubatud katuseharja suuna muutmiseks paralleelseks kinnistu kirdepiiriga,
lubatud ehitisealuse pinna suurendamiseks kuni 10% ja hoonestusala nihutamiseks 10% nii kirde kui edelasuunal võrreldes
Jõgisoo külas Nõlvaru kinnistu detailplaneeringus sätestatuga
(kehtestatud Saue Vallavolikogu 23. novembri 2003. aasta otsusega nr 077). Arvamused esitada hiljemalt 20.03.2021 Saue vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn; info@sauevald.ee).
Eelnõusid puudutavate küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Urmas Elmikuga telefonil 516 6441 ja e-posti aadressil urmas.elmik@sauevald.ee

Valdav enamus nõustub,
et parki tuleb uuendada
Veebruari alguses küsiti Saue linnarahva arvamust Keskuse parki kavandatavate
uuendusplaanide kohta. Üldine vastukaja pakutud lahendusele ja selle
elementidele oli positiivne. Tugevat eitust väljendasid üksikud vastajad, status
quo säilitamise poolt või pigem negatiivse hoiakuga oli ligi 20% vastanutest.
jääks võimalus korraldada
vabaõhuüritusi,
pidulikke lipuheiskamisi ja muid
sündmusi.

ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee
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uur osa sauekaid pargis pikemalt aega ei
veeda, enamasti kasutatakse seda transiitkoridorina või külastatakse
ürituste ajal. Ainult 19%
vastajatest on pargis püsivalt viibijad, kellest suur osa
omakorda veedavad pargi
mänguväljakul aega lastega
(vaata joonist).
Küsimusele, kas park
vajab uuenduskuuri, vastas
82% nõustuvalt ja 18% eitavalt. Uuendamisvajaduse
põhjenduseks toodi, et praegu on park igav, aegunud
ning täiskasvanul/noorel ei
ole seal midagi teha. Inimesed, kes uuenduskuuri ei
pooldanud, arvasid, et toimvat asja pole mõtet lõhkuda,
ressursse on mujal vaja ja
tegutsetakse kiirustades.
Pargipaviljonid
Peamised teenused, mida
eskiisis väljapakutud pargipaviljonides näha sooviti,
olid korralik kohvik, jäätisekiosk, tänavatoit. Kui
vaadata
toitlustusvõimalustest kaugemale, pakuti
väga põnevaid mõtteid: suvine pop-up raamatukogu,
mängutarvikute
laenutus
(talvel uisud-suusad, suvel
discgolf, lauamängud, õuemängud vms), noorsootöö/
kultuuriürituste läbiviimise
koht, välikino võimalus jne.
Ligi 15% vastajatest arvasid, et paviljone ei peaks
parki planeerima.

Lasteala
Küsiti ka, milliseid mänguelemetne
eelistatakse.
Esikolmikusse jõudsid erinevad kiiged, liumägi ja
ronimis- või turnimisatraktsioonid. Osad vastajad
(36%) soovisid näha mänguelemente ka kohvikutealal, tuues välja, et Saue
on peresõbralik linn ja see
loob lastega väljas käimiseks mugava keskkonna.
Teised (64%) jälle arvasid,
et pigem on hea, kui puhkeja mänguala oleksid eraldi.
Nii saavad täiskasvanud rahulikult olla ning samas ei
jookse lapsed mööda parki
laiali, vaid on üks kompaktne mänguala.

Purskkaev
Purskkaevule andis keskmisest positiivsema hinnangu 76% vastanutest. Palju
toodi välja teiste linnade
(Keila, Kuressaare, Tallinn,
Pärnu) näiteid, millest tasuks projekteerimisel eeskuju võtta. Enamus pooldab purskkaevu, mis oleks
erineva valgusega, huvitav
ja kus lapsed tohiks mängida. Inimesed väljendasid ka
muret hoolduse, vastupidavuse ja ohutuse üle.
Lipuväljak
Lippude asetuse osas oli
ülekaalukas (76%) poolkaares lipuväljaku ääres
paiknemise variant. Lisaks
toodi välja, et lipud peaksid
paiknema nii, et väljakul

Tänavad
Ühesuunalise Kütise tänava
tulevase suuna kohta jagunesid vastused üsn võrdselt.
40% vastas, et sobib mõlemat pidi ning ülejäänud
vastused jagunesid pooleks – 31% Kuuseheki poolt
Koondise tänavani ja 29%
Koondise poolt Kuusehekini. 7,5% olid ühesuunalise
tänava vastu.
Veel avaldati arvamust
parkimise kohta Kütise tänava ääres, kiirusepiirangute ning ühesuunalise lõigu
ümbersõidu korraldamise
kohta. Samuti tunti muret
kortermajade vahetus läheduses müra tekitavate
funktsioonide loomise üle
ning toodi välja, et haljastust võiks rohkem olla ja ala
võiks jääda pigem rahulikuks olemiseks.
Kogu küsimustiku täitis
180 vastajat, aga osadel teemadel andis hinnangu lausa
300 inimest. Aitäh kõigile!
Üldine meelestatus pärast eskiisprojekti piltidega
tutvumist oli vastajatel hea,
mis on projekti eestvedajate
seisukohalt selge märk, et
kogukonna toetus projektiga edasiminemiseks on olemas. Projekt saab valmis aprillis, seejärel korraldatakse
ehituse riigihange. Ehituse
lõpptähtaeg on planeeritud
2021. aasta septembri lõpuks.

Viiruse levik Eestis on laialdane ning
prognoositakse, et kasvab veelgi. Viiruse
leviku pidurdamiseks ning nakatumiste
vähendamiseks hakkasid alates
1. märtsist üle Eesti kehtima täiendavad
piirangud, muudatused puudutavad
loomulikult ka elu Saue vallas.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

VALLAMAJA JA
HALDUSKESKUSED
Saue vallamaja ning halduskeskused Laagris, Riisiperes
ja Haibas on avatud eelregistreerimisega, töötajatele on
antud soovitus olla kaugtööl.
Turvalisuse huvides toimuvad silmast silma vastuvõtud
ainult hädavajadusel ja eelkokkulepete korras. Kohtumisel on kohustuslik kanda
maski.
Taotlusi saab:
• esitada elektroonselt;
• esitada digiallkirjastatult
e-posti aadressil info@sauevald.ee, blanketid asuvad
sauevald.ee/taotlused;
• jätta allkirjastatult paberkandjal vallavalitsuse või halduskeskuse postkasti;
• esitada vabas vormis, kui ei
ole võimalik kätte saada blanketti.
Lapse sünni saab registreerida portaalis rahvastikuregister.ee. Kui ei ole võimalik avaldust e keskkonnas
täita, võtke ühendust rahvastikuregistripidaja Anneli Ritsinguga telefonil 529 2820 või
e-posti teel anneli.ritsing@
sauevald.ee. Samuti tuleks
toimida elukohatoimingute
puhul.

on 1.-4. klassi õpilased ning
täiendavat tuge vajavad lapsed. Erilist tähelepanu pööratakse lõpuklasside noortele
ja nende toetamisele, et kooli
lõpetamine oleks võimalikult
edukas ja sujuv.
Suurem osa Saue valla
kooliõpetajatest on vaktsineeritud, järg on lasteaia töötajate
käes. Asutuseti on vaktsineeritute hulk erinev, sest vaktsineerimine on vabatahtlik ja
õpetajad ise saavad otsustada,
kas seda teha praegu või võtta
täiendavat mõtlemisaega.

Vallamaja ja halduskeskuste infotelefonid
• Saue Vallavalitsus 679 0180
• Laagri halduskeskus 654
1130
• Riisipere halduskeskus 608
7231
• Haiba halduskeskus 679
3014
Ametnike kontaktid sauevald.
ee/ametnike-kontaktid.

KULTUURIMAJAD,
HUVIHARIDUS JA TEGEVUS
Märtsikuuks planeeritud üritused (näiteks Mihkel Mattiseni
naistepäevakontsert,
teater ja töötoad Sauel, klassikatähtede kontsert, kino
ja teater Laagris, mälumäng
Haibas jm) tuleb seoses kehtivate piirangutega edasi lükata.
3.-28. märtsini on spordi- ja huvitegevus lubatud
vaid individuaaltegevusena.
Kultuurimajad on eelneva
kokkuleppe alusel avatud
individuaalseks huvitegevuseks, aga kõik rühmaviisiline
huvitegevus kultuurimajade
siseruumides peatatud.
Koolide/lasteaedade huvitegevus on peatatud, v.a järgmistel juhtudel:
• huvitegevuses osalevad ühe
rühma/klassi lapsed ja juhendaja on nende õpetaja. Väljaspoolt tulev juhendaja ei ole
lubatud;
• individuaalne huvitegevus,
järgides 2+2 reeglit ja muid
ettevaatusabinõusid;
• huvitegevus toimub õues ja
seal osaleb kuni 10 inimest
(juhendaja on 10 hulgas).

HARIDUS
Lasteaiad on avatud, koolis

RAAMATUKOGUD
1.-31. märtsil on Saue valla-

Pikaaegne Laagri sotsiaaltööspetsialist Laine
Elmik suundus väljateenitud vanaduspuhkusele
ja tema asemel on alates 25. jaanuarist koha
sisse võtnud Sille Simson.

Koroonajuhtumid Saue vallas ööpäevade lõikes

raamatukogus Laagris, Saue
linna ja Riisipere raamatukogudes ainult kontaktivaba
laenutus, arvuti kasutamiseks
tuleb aeg eelnevalt telefoni
või meili teel kokku leppida. Teised raamatukogud on
avatud tavapärastel aegadel,
kindlasti tuleb raamatukokku minnes kasutada maski ja
hoida distantsi.
Kõigis valla raamatukogudes on võimalik kontaktivaba
laenutus, st teavikud saab ette
tellida kas lugeja.ee lehel, helistades või kirjutades raamatukokku. Tellitud raamatud
jäetakse kokkulepitud kohta.
Raamatukogude kontaktid: www.saueraamatukogud.
ee.

ka paarismängud, seega sulgpall Saue spordikeskuses on
lubatud. Kui seni tuli sisetingimustes tagada, et ruumi
täituvus ei oleks rohkem kui
50%, siis alates 3. märtsist
vähenes see 25%. Et tagada
piisav hajutatus ja ohutus, on
soovitatav tagada iga harrastajapaari kohta 20 ruutmeetri
suurune ala.
Rühmatreeningud basseinides (ei Laagris ega Sauel) ja
saalides ei toimu. Basseinid
on individuaalseks tegevuseks avatud.
Saue jõusaalis on märtsikuust kehtestatud kodulehel eelregistreerimise nõue.
Ühes tunnis saab end treenima registreerida 15 inimest.

SPORT
Laste, noorte ja täiskasvanute sportimisel ei ole kuni 28.
märtsini rühmaviisiline tegevus või treening siseruumides lubatud.
Spordialadel, mis lähevad
individuaalspordi mõiste alla
(näiteks tennis), on lubatud

SAUE PÄEVAKESKUS
28. märtsini on huvi- ja seltsitegevus pausil. Kõik muud
teenused jätkuvad (saab pesu
pesta, duši all käia, avaldusi
täita), aga seda kõike ainult
eelregistreerimisega.

Muru pole enam vaja sentimeetri täpsusega niita
Saue valla
heakorra eeskirja
tehti mõned
muudatused.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee
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ajadus muuta hetkel
kehtivat Saue valla
heakorraeeskirja tulenes eelkõige õiguskantsleri
poolsest pöördumisest. Kehtinud eeskirjas oli keelatud
korterelamu rõdul ja terrassil
grillimine. Siseministri määrusega kehtestatud „Küttekoldevälise tule tegemise ja
grillimise koha nõuetes“ on
lubatud küttegaasil ja elekt-

ril töötavate grillseadmete
kasutamine korterelamu rõdul ja terrassi, kui jälgitakse
tootja poolseid juhiseid. Seega eemaldati eeskirjast antud
punkti.
Kui varasemalt sätestas
eeskiri, et linnalises piirkonnas (eelkõige Laagris ja
Sauel) tuli kinnistu omanikul hoida muru kõrgus alla
10 sentimeetri, tiheasustuspiirkonnas alla 20 sentimeetri, siis nüüd lähtutakse
teadmisest, et liigne niitmine
kahjustab elurikkust.
„Püüame harjutada inimesi mõttega, et liigne niitmine pole alati vajalik. Pidev
niitmine, eriti põuasel ajal,
muudab looduse liigirikkust
ja võib tekkida olukord, kus
on raske eksisteerida nii pu-

tukatel kui taimedel,“ selgitab heakorra spetsialist
Marju Norvik. Tema sõnul
uuriti eelnevalt ka Tallinna
linna kogemust, seal on sarnast loogikat kasutatud linna
heakorra puhul juba eelmisel
aastal.
Norvik loodab, et inimesed niidavad oma murulappe
teadlikumalt ja teisalt ei ootaks ka avalikus ruumis mullapiirini pügatud rohealasid.
Vältimaks kulu teket ja
tagamaks tuleohutust, jääb
siiski kohustus tiheasustusalal niita minimaalselt neljal
korral aastas, hiljemalt 20.
juuniks ja 1. septembriks, hajaasustusalal üks kord aastas
hiljemalt 1. septembriks. Samuti on kinnistu omanikel
kohustus hoida kinnistut võ-

sastumise eest ning hooldada
haljastust, mis on avalikust
kohast (tänavalt) nähtav.
Kolmas oluline muudatus puudutab mootorsõiduki omanikke, kelle masinad
takistavad hooldustööde tegemist. Sellisel juhul on sõiduki omanikul või kasutajal
kohustus ise mootorsõiduki
ümbrus ühe meetri raadiuses
korras hoida.
Selle muudatuse taga on
talviste lumekoristustööde
probleemid, kui masinad kipuvad sahale ette jääma isegi
siis, kui on palutud masinad
tööde ajaks ümber paigutada. „Vallavalitsusel on õigus
teisaldada heakorra- ja hooldustöid takistavad sõidukid
vastavalt liiklusseaduse sätestatule,“ hoiatab Norvik.

Sille tööpiirkond on Laagri alevik ja ümberkaudsed külad
(Hüüru, Kiia, Püha, Vatsla, Alliku, Koidu). Enne Laagrisse tööle asumist töötas Sille poolteist aastat Saue valla Riisipere
halduskeskuses samal ametikohal.
Sotsiaaltööspetsialistina on tema eesmärk sotsiaalteenuste, vältimatu
sotsiaalabi
ja
muu abi andmise korraldamine,
sotsiaaltoetuste
määramise
ja
maksmise korraldamine, informatsiooni kogumine abivajajate
kohta ning nende
nõustamine selles osas, millised
on
sotsiaalabi
taotlemise võimalused. Pöörduge julgelt!
Sille Simson
Mobiil: 513 7154
E-post: sille.simson@sauevald.ee
Asukoht: Laagri tervisekeskus, Tervise 2, Laagri alevik, Saue
vald
Vastuvõtud: eelregistreerimisega telefoni või meili teel

Laagri riigigümnaasiumi
direktor saab valitud
märtsi lõpuks
Haridus- ja teadusministeerium kuulutas veebruaris välja Laagri uuele gümnaasiumile direktori konkursi. Konkursil osales 16 kandidaati.
Kandidaadid olid ministeeriumi sõnul mitmekülgsete kogemustega. Konkursi teise vooru pääsenud pidid esitama
Laagri gümnaasiumi kohta põhjaliku visiooni.
„Kandidaatide hindamisega on komisjon tegelenud
veebruari viimase nädala vältel ja siit edasi pääsenud kandidaatide seast loodame valida uuele koolile direktori hiljemalt märtsi lõpuks,“ ütles riigigümnaasiumite rajamise
koordinaator Ülle Matsin.
Laagri riigigümnaasium koos spordihoonega avatakse
2022. aasta septembris Laagris, tänase Laagri kooli kõrval.
Õppehoone ehitamist rahastab haridus- ja teadusministeerium, spordihoone rajab Saue vald omavahenditest. Laagri
riigigümnaasiumis on kohti 540 noorele.

LAULULAPSE KONKURSS
APRILLIS JÄÄB ÄRA

Kuna koroonaviirus levib üha agressiivsemalt
ja taas on kehtestatud piirangud nii õppe- kui
huvitegevusele, on paraku nii, et Harjumaa
laululapse konkurss jääb aprillikuus ära.
Saue valla laululapse konkurss on omakorda
eelvoor Harjumaa konkursile ja nii jääb ära ka
see. Praegu on lootust, et sügisel saame ehk
natuke vabamalt hingata ja loodetavasti ka
laulukonkursid ära pidada.
Uued otsused tulevad sügisel, uue õppeaasta
alguses. Kui vähegi olud võimaldavad,
korraldame Saue valla laululapse konkursi
sügisel ikka, seda ka siis, kui Harjumaa
konkurss otsustatakse sootuks pidamata jätta.
Aga iga asi omal ajal ja kui sügis käes, on ka
(koroona)pilt selgem.
Aga praegu oleme lootusrikkad ja julgeme
öelda, et sügisel kohtume ja laulame!
Head tervist kõigile!
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Seoses Kaasiku, Laitse–Vansi ja
Kibuna vee- ja kanalisatsiooniprojektiga käis 2019. aasta suvel kohalik
külaaktiiv viie nädalaga läbi pea 1500
majapidamist, sest sellele projektile
rahastuse saamiseks tuleb esitada
ka vähemalt 60% potentsiaalsete
liitujate nõusolek.
Praegu on kruntidel lokaalsed puurkaevud ja
erinevad mahutid (nõukaaegsetest betoonkastidest moodsate lekkekindlate plastmahutiteni). Projekti tulemusel tekib piirkonda
ühisveevärk ja –kanalisatsioon (ÜVK). Ehk
siis tavapärane tsentraalne veevarustus uute
piirkondlike puurkaevude baasil ning reovee
ärajuhtimine uude ehitatavasse puhastisse.
„Kohtusime sadade huvitavate inimestega, vahetasime tuhandeid sõnu eesti, vene,
soome ja inglise keeles ning mis kõige olulisem – kogusime juurde 327 liitumissoovi. See
on väga oluline panus kogu projekti õnnestumisse! Praeguseks on vajalik 60% sooviavaldusi koos,“ ütleb Laitse piirkonna eestvedaja
Einar Alliksaar.
Nüüd on poolteist aastat möödas, aga
projekt on kuidagi toppama jäänud.
Abivallavanem Kalle Pungas nendib,
et hetkel on seis selline, et valla poolt on
keskkonnaministeeriumile esitatud Kaasiku,
Laitse–Vansi ja Kibuna reoveekogumisalade
moodustamise taotlus ja ministeerium menetleb seda. „Ministeerium küsis meilt täiendavat infot, millele andsime veebruari keskel
vastuse. Seega loodame ja ootame positiivset otsust,“ ütleb Pungas.
Tema sõnul on tõenäoline asjade käik selline, et reoveekogumisalad moodustatakse
ära ning siis loodetavasti 2022. aastal avatakse uus euroraha taotlusvoor, kust vald saab
hakata toetust taotlema.
„Toetuse taotlus on meil juba esitamiseks valmis. Ametlikku infot, kas, millal ja
kui palju uue eurotoetuste perioodi raha ÜVK
valdkonda riik suunab, praegu veel pole. Aga
me loodame, et ikka suunab,“ on Pungas optimistlik.

Suvised
valverühmad
avatakse juulikuus
Tuleviku ja
Midrimaa lasteaias
Selle aasta juulikuus avatakse suvised valverühmad Laagri alevikus asuvas Tuleviku lasteaias ja Saue linnas
Midrimaa lasteaias.
Suverühmas saavad kohta kasutada lapsed,
kes juba käivad mõnes Saue valla munitsipaallasteaias ja kelle vanem esitab lasteaia
direktorile 15. märtsiks avalduse.
Munitsipaallasteaia osalustasu soodustused ja toitlustustoetus juulikuus ei kehti. Suvise valverühma koha eest, olenemata sellest,
mitu päeva laps kohta kasutab, tuleb vanemal
tasuda 116,8 eurot. Ettemaksuarve esitab valla
raamatupidaja. Hilisemal kohast loobumisel
ettemakstud suverühma osalustasu ei tagastata. Toidupäeva maksumus on suverühmas
2,20 eurot.
Lisainfot lasteaedade suvise töökorralduse
kohta on võimalik küsida lasteaiast, kus laps
käib või haridusspetsialist Lily Roobilt tel
5302 1854, e-post lily.roop@sauevald.ee.

Koroonakriis on Laagri noortetoa
avamist mitu korda edasi lükanud
Ühine!

Laagrisse raamatukogu kõrvalruumidesse - sinna, kus
vanasti volikogu kogunes - tuleb Laagri noortetuba.
Võinuks juba jaanuariski uksed avada, aga teadupärast
ei olnud suuremad kogunemised lubatud siis ega ole
nüüdki veel.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

A

ga küll ta avatakse. Ruum on
olemas ja noortepärasemaks kujundamisel,
noorsootöötaja
Lisette Lillemäe ka juba
end kohalike noorte eluga kurssi viimas. Kui
koroonaolud leevenevad,
tuleb pidu, seni võib Lisette sõnul huvi korral
ka ükshaaval tutvuma ja
mõtteid pakkuma tulla.
Laagri
noortetuba
hakkab tegutsema Saue
noortekeskuse tiiva all,
niisamuti nagu noortetoad Riisiperes, Laitses,
Turbas ja Haibas. Laagris
kohapeal hakkab toimetama Lisette, Hiiumaal
sündinud ja nüüd viis
aastat Saue linnas elanud
südikas noor naine, kes
on Saue noortekeskuses
töötanud juba aasta jagu
päevi.
„Nii põnev on nullist
alustada,“ on ta ise ka
elevil. Lisette on uidanud
Laagri tänavatel ja katsunud kaardistada, kus ja
millal noored liiguvad,
käinud Laagri koolis õpilasomavalitsuse jutul ja
lähenenud otse noortele
küsimusega, mida nood
ootavad ja tahavad. Mõnel juhul on tulnud isegi
selgitada, mis see noortetuba üldse on, ei ole ju
Laagris ajalooliselt sellist
kohta olnud, noortetöö

www.facebook.com/
LaagriNoored
www.instagram.com/
laagrinoored

Saue noortekeskus
• Haiba nooretuba
• Riisipere noortetuba
• Turba noortetuba
• Laitse noortetuba
• Laagri noortetuba

Noortetuba ühiskasutusse
raamatukoguga
Hommikuti (enne noortetoa avamist noortele) saab
naabriks oleva raamatukogu rahvas kasutada ruumi
ka lasteaiarühmade ja kooliklasside teematundideks.
Nipet-näpet on seal ruumis juba tegelikult detsembrist
saati korraldatud ka, aga vahelduva eduga, sest vahepeal
oli remont ja siis jälle koroonapiirangud.Lisaks saab
vajadusel kasutada raamatukogu ruumi ka muul ajal,
näiteks töötubadeks, klubilisteks tegevusteks jms.
Töötoad detsembris juba toimusidki, alustada taheti ka
laste klubiga, kuid rohke viiruse levik on sellele praegu
kriipsu peale tõmmanud.
Igatahes on soovitus jälgida raamatukogu FB-lehte,
seal hakkavad viirusepuhangu taandudes kindlasti kõik
ettevõtmised kirjas olema.

Laagri piirkonnas hakkab noortega tegelema Lisette
Lillemäe

on koondunud peamiselt
kooli.
„Mõnel olid täitsa
ulmelised ettepanekud.
Pidin võtma ruumide
plaani lausa kaasa, et
oleks parem aru saada,
mis võimalused on,“
selgitab Lisette. Võimalused on sellised, et
noorte käsutusse antakse
umbes sajaruutmeetrine
ruum, kus on ka täisvarustuses köök ja eraldi
n-ö söögituba. Vaba aja
veetmiseks tuuakse sisse pinksilaud (see oli ka
noorte poolt enim soovitud) ja koroona- ning
õhuhokilaud,
seinale
tuleb ekraan, mugavaks

olemiseks
kott-toolid,
meeleolu loovad vaibad
ja diivanid.
„Olengi
selgitanud
lastele, et sellest saab
mõnus koht, kus näiteks
peale kooli vanemaid
töölt koju oodata või
huviringi ja tundide vahel aega parajaks teha.
Et nad ei pea poe juures
külmetama, vaid saavad
sõpradega siia tulla,“ ütleb Lisette. Noortetoas
saab kasvõi omale lõunaks muna praadida või
õppetükke teha.
Lisaks lihtsalt ajaveetmiskohale tulevad
kindlasti ka matkad ja
väljasõidud, laagrid ja

Noorte käsutusse antakse umbes sajaruutmeetrine
ruum, kus on ka köök. Vaba aja veetmiseks tuuakse
pinksilaud ja koroona- ning õhuhokilaud

töömalevad, selles mõttes on hea, et Saue noortekeskuse aastatepikkused kogemused on abiks.
Kuigi ametlikult käivad noorte alla 7-26-aastased inimesed, siis
senine kogemus Sauel
ja mujal näitab, et noortekeskuse peamised ka-

sutajad on pigem just
pisemad, kuni põhikooli vanuseni lapsed. „Ja
tullakse arvutite tagant
välja küll,“ on Lisette
lootusrikas ka Laagri
noortetoa
käivitumise
osas. „Kasvõi uudishimust, et mis koht see selline on,“ muheleb ta.

Noortekeskus ja õpilasomavalitsused on
arutanud noortevolikogu loomist
Foto: Andre Kaljumäe

Kaasiku piirkonna veevärgi
investeeringuteks 2021. aastal
rahastust ei ole

Fotod: Lisette Lillemäe
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Saue vallas ei ole toimivat
noortevolikogu kunagi olnud ja
noortekeskus on seisukohal, et
soov selle käivitamiseks peaks
tulema noortelt endilt, mitte n-ö
ülevalt alla.
KRISTI PAAS
Saue noortekeskuse
juhataja

S

ee aga võib tähendada ka seda, et
noored ei oskagi
äkki mingit noortevolikogu tahta ega küsida.
Kuna noorte kaasamine
otsustusprotsessidesse
on siiski oluline, proovime
noortevolikogu
ideed alustada läbi õpilasesinduste, sest nende

liikmed on ometi juba
natuke harjunud otsustes
kaasa rääkima.
Seni on Eesti Noorteühenduste Liidu toel
toimunud üks õpilasesinduste liikmete kohtumine Sauel, kust võtsid
osa kõikide valla koolide
õpilasesinduste esindajad, kokku 25 erinevas
vanuses noort. Esimene
kohtumine kulus tuttavaks saamisele ja noorte
jaoks oluliste teemade

Eesmärk on kaasata noored ka vallas tehtavate otsuste üle
arutamise juurde

kaardistamisele.
Järgmine kohtumine
oli planeeritud eelmise aasta lõppu või selle
aasta algusesse, kuid
tänu keerulisele olukorrale riigis ei ole see
veel teoks saanud. Seega
saame täna vaid loota, et

kohtume noortega füüsiliselt taas aprillis, et siis
juba
konkreetseimaid
plaane arutada. Vahepeal püüame nendega
kohtuda virtuaalselt läbi
veebinoorteka.
Miks üldse selline
noorte kaasamise kogu

võiks olemas olla? Sest
noored on päris suur osa
meie valla rahvast ning
nende arvamus on oluline. Samas on nad veel
piisavalt noored, et ei
oska või ei taha kaasarääkimiseks traditsioonilisi meetodeid kasutada (ei räägi foorumites
kaasa, ei lähe valima, ei
osale avalikel debattidel
jne) ning seetõttu peame
leidma sellised moodused, mis aitavad neil
kaasa rääkida nii, nagu
neile sobib.
Praegu saavad noored
kaasa rääkida koolides
ning
noortekeskustes
toimuva osas – eesmärk
on nad kaasata ka vallas
tehtavate otsuste üle arutamise juurde. Et noorte
kaasamine oleks loomulik osa meie valla valitsemise protsessist.

Foto: Olerex

Eesti suurim kütusemüüja Olerex
ehitab selle aasta juuniks Saue
linna piirile, Tallinna ringteele uue
täisteenindusjaama. Olemasolev
tankla lammutatakse, kuid klientide
teenindamine jätkub ajutiselt
paigaldatud müügipaviljonis, kus on
saadaval peamised teenused ja tooted.
HANNES HAMBURG
Olerex

„S

aue tankla oli üks
esimesi moodsaid
teenindusjaamasid, mille Olerex 90ndate lõpus ehitas. Nüüd saab Saue
samuti ühena esimeste seas
meie uue kontseptsiooniga
tankla, milles varasemast
enam väärtustame kiirust,
mugavust ja kvaliteeti. Uudse teenusena hakkame Sauel
pakkuma toitu ettetellimiskioskist, et kaup järjekorras
seismata kätte saada,“ lausus Olerexi tegevjuht Piret
Miller.
Saue uues Olerexi teenindusjaamas saab olema suure

teenindussaarega kohvik ja
puhvetlaud, laia valikuga
toidu- ja esmatarbepood
ning avar puhkeala. Tanklas
hakatakse müüma bensiini
B95 ja B98, diislikütust, eridiislit, kütuselisandit AdBlue ja LPG autogaasi ning
teenusena on Sauel ka haagiste rent.
Saue tankla valmis 2000.
aastal, viimase põhjaliku
uuenduskuuri läbis tankla
2008. Saue uue teenindusjaama ehitab Harjumaa ehitusettevõte Tesron Ehitus,
investeeringu suurus ulatub
1,5 miljoni euroni. Olemasoleva tankla lammutustööd
algasid märtsi esimesel nädalal.

Varem olen töötanud metsandussektoris, koolis
loodusainete õpetajana ning viimased kolm aastat olen olnud ametis kohalikus omavalitsuses
planeerimis- ja keskkonnaspetsialistina.
Saue Vallavalitsusse ajendas mind kandideerima just andmeanalüütik-GIS projektijuhi ametikoht oma töö sisu ja
väljakutsetega. Andmeanalüütik-GIS projektijuhi ametikoha
peamine eesmärk on valda puudutavate analüüside läbiviimine, mis on aluseks läbimõeldud otsuste kujundamisele,
samuti valla analüüsikeskkonna arendamises osalemine, sh
geoinfosüsteemide arendamine.
Geoinformaatika ja andmeanalüüs on mind huvitanud
juba aastaid, ka magistritöö, mille eelmisel kevadel edukalt
Eesti Maaülikoolis keskkonnakorralduse ja –poliitika erialal
kaitsesin, põhines eelkõige geograafiliste andmete analüüsil
ja tulemuste tõlgendamisel.
Ka oma eelmises töökohas arendasin põhitöö kõrvalt
geograafilisi informatsioonisüsteeme. Paljud kohalikud omavalitsused on aru saanud, et geoinfosüsteemide arendamine
on oluline nii kodanikele informatsiooni jagamiseks ja nende
kaasamiseks kui kohaliku omavalitsuse töö kvaliteedi tõstmiseks. Usun, et minu töö Saue vallas on vajalik ja aitab kaasa valla arengule.
Töövälisel ajal tegelen külateatriga, meeldib kirjutada nii
miniatuure, luuletusi, mängida malet, olla looduses kui reisida.

Olerexi tankla ka Turbasse
Saue vallavalitsus andis Olerexile välja ka ehitusloa
tanklateenindushoone ja kaasnevate rajatiste ehituseks Jaama
tee 18 kinnistule Turbas. Esimeses etapis rajatakse kinnistule
juurdepääs, kõvakattega platsid, maapealsed ja -alused rajatised
ning tehnovõrgud.
Teises etapis ehitatakse välja tanklahoone - kauplus koos
autopesulaga.
Ajalised perspektiivid ei ole hetkel täpsustunud, tõenäoliselt
läheb infrastruktuuri rajamiseks vajalike kooskõlastuste ja lubade
taotlemiseks aega ja 2021. aastal tanklahoone ehitamiseni veel ei
jõuta.

Kibuna külal nüüd oma külaplats
Suur rõõm on teada anda, et Kibuna
MTÜ sõlmis veebruaris Saue vallaga
rendilepingu Kakumetsa kinnistu
kasutusõiguseks.
MARI-LIISA LEMMATS
asumivanem

E

elnevalt kogukonna
elanike
hääletusel
valitud maatükk sai
kinnituse ka vallalt ja nüüd
saame hakata sinna looma

oma külaplatsi, lastemänguväljakut ja terviserada.
Esimesena tuleb teha
suurem puhastus võsast ja
ohtlikest puudest, siis saab
juba hakata seal jalutama,
kuid seegi on meie küla
jaoks suur võit, sest kerg-

liiklusteid meil veel ei ole
ning autoliiklus tiheneb iga
aastaga.
Ilmade soojenedes on kavas korraldada usinate külaelanikega üheskoos talgud.
Jooksva info saamiseks liituge Facebooki grupiga KIBUNA KÜLA RAHVAS.
Facebooki puudumisel kirjutage kibunakyla@gmail.
com ja lisan soovijad meililisti, kus saadan jooksvat
informatsiooni kogu küla
puudutavate küsimuste ja
mõtete kohta.
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Olerex ehitab Sauele
uue jaama

Uus töötaja
vallamajas –
andmeanalüütik ja
GIS projektijuht
Kuldar Pärn
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Saue valla naised võtavad naistepäeval
heameelega tähelepanu ja lilled vastu
→ Tore on, kui meeskolleegide poolt
tehakse üllatus, etteaste või lillesülem
naistele.
→ Ühel päeval aastas ju võib ennast
tunda ikka eriti hästi.
→ Muidugi on see tore traditsioon,
kui see tuleb südamest.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

N

eli naist - Jane Priimägi (44) Riisiperest, Kristiina Tikenberg (31) Haiba külast,
Sille Salutee (32) Muusika
külast ja Birgit Panksepp
(31) Laagrist - jagavad oma
mõtteid 8. märtsil tähistatava naistepäeva kohta.
Mis on naistepäeva mõte
Sinu jaoks?
Jane: Naistepäeva mõte
peaks olema enamas kui
lillekimbus. Kui vaid lillekimp pihku suruda, et siis
linnuke kirjas, ei ole see
ikka see. Muidugi on tore,
et naistepäev on kõigil naistel, sest on ju naisi, kellel
pole võimalik emadepäeva
pidada.
Kristiina: Naistepäeva
mõte on minu jaoks võib-olla see, et sellel päeval on
just naine ja pereema rohkem esile toodud ja tunnustatud kui ehk tavapäevadel.
Ja võibolla on mehel, kes
muidu lilli väga kinkima ei
kipu, just naistepäeval väga
tore võimalus seda teha.
Sille: Sel päeval on ikka
natuke erilisem tunne kui
mõnel muul päeval, sest siis
on kogu maailma fookus
pööratud natuke rohkem
naisi puudutavatele teemadele.
Birgit: Ega tänasel päeval vist suurt sügavat mõtet sellel päeval ei ole. Aga
mõnus on, kui on aastas üks
päev, kus sind lihtsalt toreduse mõttes meeles peetakse. Jälle põhjust kooki süüa!
Kuidas suhtud sellesse, et
naistepäeval nii oma mees
kui meeskolleegid lilli
toovad ja muidu poolpühalikult käituvad? Tore
traditsioon?
Ebamugav
olukord?
Jane: Näidake naist, kellele ei meeldi lilled ja tähelepanu. Eriti armas on, kui
seda teeb oma meespere.
Muidugi on see tore traditsioon, kui see tuleb südamest.
Kristiina:
Väga-väga
tore traditsioon, sest kui
naised on austatud igal
päeval, siis sellel päeval on
nad just väga esile tõstetud.
Ühel päeval aastas ju võib
ennast tunda ikka eriti hästi.
Sille: Ikka on tore, kui
ühel päeval saavad naised
natuke rohkem tähelepanu,
sest võibolla igapäevatoime-

tuste juures ei hinnata naisi
piisavalt ja võetakse iseenesestmõistetavana. Üldjuhul
naistele ikka meeldib, kui
neile lilli kingitakse ja tähelepanu pööratakse, mõnele
vähem, mõnele rohkem.
Minu töökollektiivis väga
palju mehi ei ole ja need,
kes on, sel päeval naiskolleegidele erilist tähelepanu
ei pööra. Kahjuks. Tore on
ju lugeda ja kuulda, mida
mehed on oma naistele/naiskolleegidele välja mõelnud,
et nende päeva erilisemaks
muuta. Tegemist on igati
toreda traditsiooniga, kuid
mõnele naisele võib selline
tähelepanu olla ebamugav.
Olgu siis tegemist väga tagasihoidliku naisega või
vastupidi feministiga, kelle
jaoks on see ehk isegi alandav.
Birgit: See on väga tore
traditsioon, ebamugavat siin
kindlasti midagi ei ole. Ebamugav on ehk ainult siis,
kui keegi kolleegidest peaks
lilledest päris ilma jääma.
Tore on, kui meeskolleegide
poolt tehakse mõni üllatus,
etteaste või lillesülem naistele. Eelmises töökohas tegid mehed ühel naistepäeval
isegi luuletuse naistele ja
sinna juurde vahva üllatuspeo. Aga kahjuks pole mind
ennast veel sellise mehega
seni õnnistatud, kes sel päeval lilli koju tassiks.
Kas on veel võimalusi, kuidas (ka igapäevasemalt)
välja näidata, et naised on
hinnatud ja märgatud?
Jane: Kindlasti! Ja naised peaksid alati meeles
pidama, et nad aktsepteeriksid seda, kes nad on. Sa
oled tark, ilus, väärtuslik
inimene. Siis hinnatakse ja
märgatakse sind ka rohkem.
Lilli peaksid mehed naistele
rohkem kinkima ja mitte ainult tähtpäeval.
Kristiina: Igapäevaselt
on võimalik näidata naisele,
et temast hoolitakse ka kõige
lihtsamate ja loomulikemate asjadega. Kasvõi näiteks
hommikukohvi keetmisega,
kodutöödes aitamisega või
hästi sooja kallistuse ja pehme suudlusega. Need kõik
on väga olulised asjad, et
tunda ennast täisväärtusliku ja armastatuna.
Sille: Viimasel ajal on
liiga palju negatiivset selle
ümber, et naised tunnevad
end ebamugavalt või isegi
ahistatuna, kui mõni mees
neid aitab või üritab aidata.

Birgit

Jane

Ülikooli ajal oli mul peika, kes tõi lilli
täiesti suvalisel ajal, lihtsalt niisama
ning lihtsalt sellepärast, et
on kolmapäev ja ma meeldin talle.
Mehed, võtke õppust!
Mehed on sellega ära hirmutatud, et iga nende liigutust võidakse valesti mõista
ja hiljem tuleb sellest rohkem kahju kui kasu. Eesti
naised on väga ägedad ja
saavad absoluutselt kõigega
ise hakkama, aga vahetevahel on ju tore, kui keegi
sind aitab ja sulle tähelepanu pöörab ja minu arust on
seda kindlasti vaja.
Birgit: Mitte ainult…
Naised ise peaks ka märkama ja väärtustama iseennast! Kui tahad lilli, siis ära
tee kaudseid ja otseseid vihjeid lillepoe ees – mine ja

osta ise endale need lilled,
kui sa neid soovid! Iga mees
peaks oma naist muidugi
iga päev hoidma, hindama
ja märkama. Lihtsad asjad
nagu hommikune suudlus
enne tööleminekut, lihtsalt
igapäevased komplimendid
ilusa seeliku või naise tehtud maitsva õhtuöögi kohta.
Aga tunded on vastastikused – tee teisele seda, mida
sa soovid, et sulle tehakse.
Me kõik soovime olla hoitud.
Ülikooli ajal oli mul peika, kes tõi lilli täiesti suvalisel ajal, lihtsalt niisama

Kristiina

Sille

ning lihtsalt sellepärast, et
on kolmapäev ja ma meeldin talle. Vaat see oli armas
viis näidata, et oled oluline.
Mehed, võtke õppust!

guslikkust. Meestega sama
palk on ehk kõige põhilisem, aga kindlasti ei tohi
unustada, et naine on siiski
õrn ja hell olevus, kes loodud ju ikkagi pere loomiseks ja pere kooshoidmiseks ja armastuseks ning
usalduseks.
Sille: Tänapäeval on
fookus võibolla liikunud
mujale, kuid need on kindlasti teemad, millest ei saa
mööda minna ja mida võiks
unustada. Eesti on jõudnud
juba päris kaugele sellega,
et meil on naispresident
ja –peaminister ja sellega
oleme eeskujuks kogu maailmale. Tulevikus on naiste
roll ühiskonnas kindlasti
suurem ja mõjukam.
Birgit: Kõik need teemad on igapäevaselt nagunii aktuaalsed, kuid eks
need naistepäeval tõstetakse eriti esile, aga mingit
suuremat seost ma siin ei
looks.

Ajalooliselt olla naistepäeval tähelepanu fookus olnud pigem suurematel teemadel: võrdõiguslikkus,
paremad töötingimused,
õigus hääletada, palgavõrdus, stereotüübid jne. Kas
need väärtused üldse veel
seostuvad naistepäevaga
või on see pigem puhas
ood naiselikkusele?
Janne: Ma arvan, et pigem mitte. Praegu tundub,
et palgavõrdsus ja võrdõiguslikkus on igapäevased
teemad meie ühiskonnas.
Naistepäev on praegu pigem
see päev, kus pööratakse tähelepanu naistele ja naiselikkusele.
Kristiina: Tänapäeval
tundub küll, et naised ajavad väga taga seda võrdõi-

Kõik, kelle kodune lemmik on
mingil põhjusel kaduma läinud,
teavad, et mure matab hinge ja
igasugu hirmsad stsenaariumid
käivad silme eest läbi. Sauekas Ketlin
otsis selle talve kõige lumisematel ja
külmematel päevadel 24 päeva oma
kassihärrat Hugot, kasutades otsinguks
erinevaid võimalusi, sealhulgas
nii raadioreklaami kui 500-eurost
preemialubadust.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

H

ugo on laudakassi
geenikombinatsiooniga. Suure liikumisvajadusega, isepäine,
aga väga armas. Suured
silmad, kohev kasukas, just
selline eksemplar, kes lisaks oma pererahvale võlub
ära ka naabrid. Hugo sünnikodu on hoopis Pärnumaal,
kus Ketlin ta naabertalu
laudaseina vahelt päästis ja
„merekooli“ saatmise asemel beebi koju tõi.
Üsna pea selgus, et Hugo
on vaba hing. Kortermaja
seinte vahel pidas ta vastu
viis-kuus päeva, siis kippus
tormakalt mööda kardinaid
turnima ja muidki lollusi
tegema, et märgataks tema
vabadussoovi. Ei jäänudki
muud, kui Ketlin hakkas
nurrikuga õues käima. Saue
linna peal jalutamas, aga ka
kohe päris matkamas. Hugo
on ühistel retkedel ööbinud
koos Ketliniga küll telgis,
küll puu otsas võrkkiiges
ning nautinud metsas vabalt
ringi tormamist.
„Matkamine on jah
meie teema,“ nendib Ketlin. Tema sõnul käitubki
Hugo rohkem koera moodi, tuleb kutsumise peale,
jookseb ja nuusib metsaradu, istub jõekaldal ja vaatab üksisilmi mööda voolu
libisevaid puulehti. Ketlin
veedab palju aega Pärnus,
sünnikodus, ja Hugo on
alati kaasas ning õues inimestega koos toimetamas.
„Eks ta sai seal harjumuse
kätte, et vabalt õues kas-

sielu nautida on okei,“ pidi
hakkama Ketlin ka Sauel
Hugot väikestele jalutustiirudele laskma. Tuli teine
kutsumise peale koju tagasi, vahel kutsumatagi, istus
välisukse juures, kuni mõni
kortermaja naabritest sisse
lasi ja sõbra saabumisest
uksekellagagi märku andis.
Ühel jaanuaripäeval oligi Hugo tavapäraselt väljas
tiirul, aga tagasi enam ei
tulnud. Ei ise, ei kutsudes.
Õhtu saabudes hakkas Ketlin juba murelikuks muutuma, käis taskulambiga
otsimas, aga ei midagi.
„Lootsin, et ju ta hommikuks ikka tuleb, kõht läheb
tühjaks,“ meenutab Ketlin.
Naine eriti ei peljanud, et
midagi halba on juhtunud,
Hugo on selline iseseisev,
hea hiirepüüdja, korra on
kohalikule rebaselegi tuule
alla teinud.
Hugot ei olnud ka
hommikul. Ketlin hakkas
kõikvõimalikke Facebooki
gruppe otsimiskuulutustega üle puistama. Kleepis
paarkümmend tükki linna
peale laiali. Jälgis varjupaikade lehti, pani raadiosse
kuulutuse. „Kuskilt lugesin, et Elmari kaudu on kadunud loomade ülesleidmise protsent kõige suurem,“
ütleb Ketlin. Samal ajal käis
nii päeval kui öösel Hugot
Saue vahel otsimas. Ütleb,
et ikka paarkümmend kilomeetrit päevas tuli ära.
Päeval otsis lume pealt jälgi, öösel lootis näha silmi
taskulambi valguses vastu
helkimas. Ükskord nägi ka,
aga olid võõra kassi silmad.
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Puudub ühtne infosüsteem
Ketlin pani Hugo otsimiskuulutuse üles kümnetele Facebooki
lehtedele. Sellist ühtset ja kõigile teadaolevat lihtsalt ei
ole. Venekeelsed lehed on veel täitsa eraldi. Ei ole kuskile
infosüsteemi võimalik teada anda, et konkreetse kiibinumbriga
kassi otsitakse, et kõik loomaarstid või varjupaigad saaksid
reaalajas kontrollida, kas nende juurde toodud looma keegi
otsib. Ketlin helistas ükshaaval kliinikuid läbi, et tohtritele teada
anda. Kiibiregistreid leidis ta kaks tükki, ühe tasulise, teise
ilma, aga märget, et omanik otsib, ei saanud kummagi juurde
lisada. Hugo otsime käigus leidis Ketlin näiteks kadunud kassi
kuulutuse ühest Kakumäe grupist, sama looma pildi, et selline
on leitud, tuvastas ta kesklinna grupis ja suunas siis ise leidja ja
otsija kokku.

Ketlin ja Hugo matkamas. Metsas käitub Hugo rohkem koera
moodi, tuleb kutsumise pale, jookseb ja nuusib metsaradu, aga kui
väsib, istub perenaise kukile

Nüüd otsustas naine
proovida viimase õlekõrrena vaevatasu pakkumist.
„Leiutasu suurus oli perekeskis põhjalikult arutamisel. Et saja euro eest ilmselt
ei hakka keegi teda sihilikult otsima, aga viiesaja
eest ehk ikka,“ ei jätnud
naine midagi juhuse hooleks.
Kuidas Sa end tundsid?
„Õudne oli,“ vastab Ketlin
lakooniliselt. Ja hakkab
nutma. Isegi kuu aega hiljem on emotsioonid veel
nii ergud. Oli süütunne,
oli kurbus ja arusaamatus,
miks Hugo niimoodi ära
läks. „Auto alla jäämist ma
isegi nii väga ei peljanud.
Saue valla kodaniku Facebooki grupis antakse alati
kiirelt teada, kui on leitud
auto alla jäänud või muul
viisil hukkunud kass. Aga
sellist postitust Hugo kohta õnneks ei tulnud,“ rõõmustab Ketlin. Kõige enam
kartis ta seda, et keegi on
Hugo endale võtnud ja kass
on seal segaduses ja hirmul,
tahab koju, aga ei saa.

Aktiivseid kaasaelajaid
sauekate seas oli päris
palju. Keegi kena inimene
helistas ja soovitas uurida
ümberkaudsetest firmadest,
sest seal on palju angaare ja
töökodasid, kuhu peituda.
Ka vaevatasu idee tuli hoolivalt naabrilt. Ketlin hakkas soovitustest kohe kinni.
Otsimiskuulutuse all kohalikus grupis Facebookis
ütles nii mõnigi, et hoiab
jalutades silmad lahti. Üks
poiste seltskond võttis vaevaks ka helistada - andsid
teada, et nemad käivad otsimas ning teadku Ketlin,
et ta pole mures üksi.
Ühtegi salvavat kommentaari, et miks perenaine oma kassil siis paremini silma peal ei hoidnud,
Ketlin ei saanud: „Ma olen
väga tänulik Saue inimestele, kes kaasa elasid!“
Ühel päeval, kui Ketlin
oli Pärnumaalt auto nina
Saue poole suunanud, tegi
telefon piiks ja seal oli kiri
Pääskülast. Tundmatu nimega naine kirjutas, et ta
on justkui näinud Hugo

Ketlin pani välja ka 500 eurose leiutasu, aga leidja seda siiski
vastu ei võtnud

sarnast kassi viimastel päevadel Pääskülas kolamas.
Ketlin lubas kohe Tallinnasse jõudes otsima tulla.
Samal ajal oli ka teataja õue
otsinguile läinud ja mõne
aja pärast sai Ketlin juba videokõne, kus hooliva tundmatu kõrval oligi Hugo.
„Muidugi nutsin juba autos,“ vastab Ketlin küsimusele, kas pisar tuli ka silma.
Taaskohtumine Hugoga ei olnud päris selline
nagu filmis. Hugo oli käitumiselt päris võõras. Hirmus kõhn, pilk ekslemas
ringi, justkui isegi ei fikseerinud ära, et perenaine
tuli. Oma koju jõudes olid
looma meeled veel pikalt
ärevil, ta ei saanud magada, iga krõpsu peale olid
silmad lahti. „Oli näha, et
ta oli ikka hingelise trauma saanud,“ tunnistab Ketlin. Füüsilisi traumasid oli
muidugi ka – veepeetus ja
külmakahjustus käppadel.

Aga vitamiinide ja perenaise kaisutamise abil on
Hugo tänaseks juba peaaegu endine, natuke memmekam ehk. Naabritelegi tegi
kohevsaba koju saabumine
palju rõõmu, mõni tuli Hugole külakostigagi külla.
Hugo
leidja
lükkas
500-eurose leiutasu tagasi.
Ütles, et saab suurepäraselt
aru, et kass on pereliige ja
see on jube, kui ta niimoodi
kaduma läheb. „Olen ääretult tänulik, et ta oli tähelepanelik, märkas Hugot
ja võttis minuga ühendust,
see on hindamatu!“ ütles
Ketlin.
„Ostsime nüüd Hugole
GPS-seadmega kaelarihma,“ ütleb Ketlin. Kuigi praegu ei kannata kassi
käpad üle viie minuti õues
olla, teab perenaine, et kui
kevad tuleb, löövad Hugo
instinktid jälle tugevalt välja, aga siis on vähemalt igal
hetkel tema asukoht teada.

Pühapäeviti
kell 12.00
JUMALATEENISTUSED
SEOSES PIIRANGUTEGA TOIMUVAD
ÜLEKANDED AINULT VEEBIS!

14.

MÄRTS
JUMALATEENISTUS
JUTLUSTAB PEETER TAMM

21. MÄRTS

JUMALATEENISTUS
JUTLUSTAB ANTI SIINMAA

Täpsem info meie kodulehel!

OLED OODATUD!
Lisainfo: www.laagrikogudus.ee

Meie omasid on
märgatud
Nissi Trollide kornetiõpilane Hannela Aasa osales „Parim noor
instrumentalist 2021“ Harjumaa konkursil ning saavutas suurepärase II koha. Palju õnne! Suur tänu õpetaja Kaarel Kroonmäele
ja klaverisaatja Maarja Peäskele.
Anna Raudkatsi fondi halduskogu määras 2021. aasta Anna
Raudkatsi nimelise stipendiumi Kalev Järvelale, kes on tantsupedagoog ja -looja, tantsupidude üldjuht ja rahvatantsuliikumise
edendaja. Kalev Järvela õpetab noortele rahvatantsu ka Nissi
põhikoolis. Palju õnne!

Pidu katku ajal ehk
Eesti Vabariigi aastapäev
koroona varjus
Sel aastal tuli Eesti Vabariigi 103. sünnipäeva tähistamisel arvestada
koroonaviirusest tingitud piirangute ja nõuetega kogu riigis. Nii seisis ka
Saue vald küsimuse ees, kuidas kodumaa pidupäeva väärikalt tähistada.
Aastatega väljakujunenud traditsioonid said nii mõneski valla piirkonnas tänu
hetkeolukorrale uue kuue.
Foto: Marleen Vitsut

MARLEEN VITSUT
Saue linna kultuurijuht

S

Eesti Vabariigi 103.
sünnipäev Lehetu külas
24. veebruari varahommikul oli unises Lehetu külas
liikvel ebatavaliselt palju autosid - Lehetu küla valmistus Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistama.
Harju maleva kaitseliitlased, Turba ja Nissi noorkotkad ning kodutütred, Nissi Trollide trummarid, Turba ja Nissi vabatahtlikud pritsumehed, Turba Lionsi lubi liikmed rivistusid paraadiks ning Toiduvõlur koos Lehetu vabatahtlike ja Nissi naiskodukaitsjatega sättisid
külakeskuse õuealal kohvilaua valmis. Ja siis algas pidu – pidulik
jalutuskäik marssis kapten Heiki Pajuri juhtimisel ja trummipõrina saatel ühises rivis Lehetu küla lipuväljakule. Seal ootas kapten
Andres Sikka, kes paraadi vastu võttis ning kõne pidas, Nissi Trollide
trompetimängijate esitatud hümni saatel heiskas külaelanik Andres Laur lipu, Saidafarmi peremees Juhan Särgava lasi ilutulestikku,
külavanem Riho Kivisild ajas kahuripaukudega viimased unimütsid
külas üles ning siis oli aeg minna Lehetu külakeskuse õuealale kohvile ja koogile.

Saue mälestuskivi juurde asetati pärjad Eesti iseseisvuse nimel langenute mälestuseks
Foto: Marleen Vitsut

Koondati
lähiümbruse Kaasiku,
Kibuna, Laitse, Munalaskme ja Vansi
küla 103 elanikku,
sel korral küll vaid
paberil, kaardistades nende inimeste tunded.
Seltsimaja
perenaine koostas väikese küsimustiku ja palus
ümberkaudse viie
küla 103 inimesel
vastata küsimusele „Mida Sa praegu tegelikult tunned?“. Tunnetest
valmis plakat „Tundejäljed ajas“, mille läbi jääb ajalukku jälg sellest,
kuidas tundsid end viie väikese küla elanikud sel keerulisel ajal, vahetult enne Eesti Vabariigi 103. aastapäeva.

Foto: Margot Kull

Laitse seltsimaja otsustas sel aastal, eriolukorrale
kohaselt, läheneda Eesti Vabariigi 103. aastapäeva
tähistamisele hoopis eriliselt.

aue linnas on kombeks olnud tähistada meie riigi tähtsat
päeva piduliku kontserdi,
jalutuskäigu ja pärgade asetamisega, mis seekord said
toimuda kas vabaõhuüritustena, veebi teel või siis
siseruumides, kuid igal juhul silmas pidades ohutuid
vahemaid ja vältides suurte
rahvahulkade kogunemisi.
Pärja ja küünalde asetamise
ning kontserdiga on tavaks
olnud vabariigi aastapäeva
tähistada ka Riisiperes, kus
samuti piirangud sündmusele raame seadsid.
21. veebruaril Saue kontserdisaalis toimunud Eesti
Vabariigi aastapäeva kontserdil rõõmustas rahvast
lisaks vallajuhtide kõnedele
vokaalansambel Estonian
Voices. Kontserdisaali pääses publik aga vaid piiratud
arvul ning eelregistreerimisega. Need, kes saali ei
mahtunud või tulla ei saanud, võisid kontserti nautida veebi vahendusel oma
kodus. Kontsert oli tõeliselt kaunis ning Estonian
Voices võlus publikut nii
kohapeal kui ka kodudes
oma kaunite lauluhäälte
ning hea huumoriga. Saalisolijad tänasid ansamblit
kontserdi lõpus püsti seistes valju aplausiga ning nii
laulis kollektiiv tänutäheks
veel ka lisaloo.
24. veebruaril toimus
aga Saue linnas traditsiooniline pidulik jalutuskäik ja pärgade asetamine
koostöös Kaitseliidu Saue
kompanii ning Saue vabakirikuga. Saue vallamaja
juures pakkusid naiskodukaitsjad sõdurisuppi, glögi
ja piparkooke ning Kaitseliidu Saue kompanii juurest
startis pidulik rongkäik mälestuskivi juurde, millele
rahvas tänavate ääres kaasa elada sai. Mälestuskivi
juurde jõudes asetati pärjad
Eesti iseseisvuse nimel langenute mälestuseks. Peale
pärgade asetamist pakkus
kirik omalt poolt sündmusel osalejatele veel ka kuuma teed ning kehakinnitust.
Ka Riisiperes asetati
24. veebruaril Vabadussõja mälestussamba jalamile
pärg ja küünlad, seejärel oli
Nissi Maarja kirikus kontsertaktus, kus astusid üles
kohalikud inimesed ning
muusika- ja tantsukoos-

24. veebruaril toimus Saue linnas traditsiooniline pidulik jalutuskäik

seisud. Sündmuse lõpus
pakuti kõigile ka kirikus
teed ja küpsiseid. Haiba ja
Riisipere piirkonna kultuurijuht Johann Sirel nentis,
et viirusepuhang sündmuse
korraldamist lihtsaks ei teinud - oli mitmeid, kes, olles
tõbine või lähikontaktne,
kontserdist viimasel hetkel
siiski osa võtta ei saanud.
Kõigi vabariigi aastapäeva sündmuste puhul
pidid korraldajal kogu aeg
kuklas olema märksõnad:
hajutamine, desinfitseeriv
vahend ja 50% täituvust.
Need on viimasel ajal meie
töös lausa põhielementideks muutunud. Inimesed
on kogu sellest viirusest
üsna väsinud ning ootavad
normaalsust tagasi. Samas
on piiranguterohke olukord
sundinud otsima loovaid ja
leidlikke lahendusi vabaõhu- või veebiüritustena.
Kõike ei saa alati ette
näha ning muutustega tuleb
jooksvalt kohaneda. Muutustega, isegi kui need on

Foto: Johann Sirel

Jälg ajalukku

Foto: Olvia Laur
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Ka Riisiperes asetati 24. veebruaril Vabadussõja mälestussamba
jalamile pärg ja küünlad, seejärel oli Nissi Maarja kirikus
kontsertaktus

harjumatud või pealesurutud, käib enamasti kaasas
areng. Nii on ka vaatamata meie igapäevaelu varjutavale viirusepuhangule
siiski traditsioonid vaikselt
oma rada edasi kestnud

ja meid ikkagi omamoodi uues võtmes rõõmustanud. Loodame siiski, et
normaalsus taastub peagi
ning saame vanaviisi endale armsaid sündmusi edasi
tähistada!

Tütarlapsest sirgub juutuuber

9
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Laagri tüdruku Mirteli Youtube’i kanalil on pea 2,5 miljonit vaatamist ja ümmarguselt 22 000 subscriber’it. Need
numbrid tähendavad seda, et see 14-aastane koolitüdruk saab nüüd Youtube´ilt palka ja unistab juba julgemalt sellest, et
täiskasvanuna ongi see tema päristöö.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

Ema Evelini kommentaar

P

Poole aastaga nullist kümnete tuhandeteni
Täna ulatub Mirteli jälgijaskond pea 23 000 inimeseni, statistika ütleb, et
enamus neist on pluss-miinus 20-aastased ja valdavalt
USAst, Brasiiliast, Filipiinidelt. „Tegelikult oli mul kõige suurem heameel siis, kui
tulid esimesed sada fänni,“
meenutab Mirtel. Alguses
tähistas ta oma mängukeskkonna sõpradega iga tuhande uue liikme täitumist, aga
7000 juures tundus see muutuvat juba liiga tihedaks.
Esimene suurem läbimurre tuli sügisel, kui Mirteli uut videot tutvustav
väikepilt (thumbnail) pälvis
ootamatult palju tähelepanu.

Olin päris pahviks löödud tema videote kommentaare lugedes.
Kui näed kümneid ja kümneid kommentaare oma tütre kohta,
et ta on nii äge. Ja kui paljudele tema tegemised korda lähevad!
Sain aru, et on vist viimane aeg ise ka jälgjaks hakata. Aga seda,
et Youtube’is on võimalik raha teenida, sain küll alles nüüd
teada.
Emana arvan ma, et Youtube’i kanali loomine on olnud
väga õpetlik protsess. Ühest küljest andnud tehnilisi oskusi ja
teadmisi, teisalt tekitanud arusaama näiteks autoriõigustest
ja sostiaalmeedia haldamisest. Kui esimesed videod viraalseks
läksid, oli omamoodi kurb näha, kuidas varasem mängurõõm
asendus töökohustusega – tundega, et sa pead avaldama
järjekordse video, et oma fänne ja vaatajaskonda hoida ja mitte
kaotada. Eks omamoodi keerukas ole olnud see ka õppimisele kui hobi, sõbrad ja potentsiaalne teenistus kutsub, siis on päris
raske öelda ja veenda, et „Kalevipoeg“ peaks kah veel samal
ajal läbi loetud saama. See napp sotsiaalse suhtlemise pool
päriselus teeb muidugi natuke murelikuks. Jaapanis räägitakse
juba ju kadunud põlvkonnast, kes ainult virtuaalreaalsuses
elabki.
Aga kui ma mõtlen, mille kõigega 14-aastased veel tegeleda
võiksid, siis on meil tegelikult päris hästi läinud.

Mirtelist on poole aastaga sanud nagu väikeettevõtja

„Kõik ootasid Robloxi sügisesi uuendusi ja kui mina
oma pisipildil Halloweeni
dekoratsioone
kasutasin,
siis arvati, et uuendused on
tulnud,“ selgitab Mirtel esimest edu. Tema sõnul ongi
seesama pisike pilt üks kõige olulisemaid turundusnippe, mis uute kasutajate tähelepanu köidab. Tähtsad on
ka märksõnad, mida video
kirjelduse juures kasutada,
neid kasutavad inimesed
otsinguid tehes. Kui näiteks
Facebookis saab kontoomanik soovi korral reklaami
osta, siis Youtube´is seda
võimalust ei ole. Jälgijate
arv peab tekkima puhtalt
huvitava sisu põhjal.
Kuu aja pärast läks veel
üks Mirteli majaehitamise
video viraalseks ja täitus tuhande jälgija piir. 1000 jälgijat ja 4000 vaatamistundi
on ka see maamärk, millest
alates hakkab Youtube kanali omanikule tasu maksma. Näitab videote vahele
reklaame ja maksab selle
eest kanali omanikule.
Mõned lepingulised toimingud ja ühtäkki oligi
Mirtelist saanud justkui
väikeettevõtja. „Ausalt öeldes ma ei teadnuki, et juutuuberid niimoodi raha saavad teenida,“ nendib Mirtel.
Nüüd aga tunneb ta kerget sisemist survet, et peab
„tööd tegema“, isegi siis,
kui vahel tuju ja tunnet, et
tahaks arvuti taha istuda,
polegi. Ühe lihtsama maja
tegemiseks läheb tal 3-4
tundi, kõige rohkem on ta
ühe maja kallal töötanud 12
tundi.
„Aga kui ma tahan kuulsaks juutuuberiks saada,
siis peaksin ju praegu seda
võimalust ära kasutama ja
jälgijaskonda kasvatama,“
mõtleb tüdruk ratsionaalselt.
Täitsa nagu pärisäri
See tähendab, et ta peab
proovima aimata vaatajate
ootusi (enamasti tahetakse
vaadata ilusaid suuri vil-

Allikas: socialblade.com

aar viimast põlvkonda
noori on oma vanemaid hulluks ja halliks
ajanud sellega, et näpud on
justkui kleebitud nutiseademetele ja klaviatuuridele. Rahvastepalli ei mängi
enam peale kooli keegi. Hea
küll, aastajagu päevi on see
vanakooli meelelahutus koroona tõttu ka võimatu olnud.
Igatahes on Mirtel üks
neist noortest. Tema veedab aega videomängude
platvormil Roblox, kus on
erinevaid võimalusi alates
strateegiamängudest kuni
oma
fantaasiamaailmade
loomiseni. Mirtel valis majaehitamise Robloxi mängus Bloxburg, pani oma kujutlusvõime tööle ja hakkas
villasid looma. Ehitamine
ekraanil tähendab seda, et
võtad aga hiirega seinad-katused, valid materjalid, sisustad…
Arvutimängudekaugele
inimesele võib kogu lugu
tunduda arusaamatu nagu
hiina keel, aga noorte seas
on see ülipopulaarne. Võibolla mitte niiväga Eestis, aga
maailmas laiemalt. „Osad
on builder’id ehk ehitajad,
aga siis on veel need, kes
vaatavad, kuidas ehitajad
ehitavad, kommenteerivad
või proovivad nende tehtut
kopeerida,“ püüab Mirtel
selgida ekraanitaguse elu
tagamaid. Tema ehitab oma
majad iseenda fantaasia
põhjal, aga on ka neid, kes
püüavad järgi teha mõnd
kuulsat ehitist või lossi muinasjutust.
Tegelikult on Mirtel juba
mõnda aega tahtnud saada
juutuuberiks. Ühel hetkel
hakkas ta neidsamu oma
maju ja nende loomise protsessi salvestama ning videosid Youtube´i üles riputama.
Oli ta ju ise teiste samasuguseid videosid jälginud ja
lootis, et ehk võiks temagi
päris oma kanalile elu just
sellega sisse puhuda.

Mirteli kanalil on ligi 70 videot

Näide, kuidas kujunevad tasud Youtube kanalis sõltuvalt fännide
lisandumisest ja vaatamistest

Üks Mirteli video sai üle 700 000 tuhande vaatamise

lasid), tabama nende maitse-eelistusi (liiga erksad
värvid ei lähe peale, pigem
pastelsed). Ta suhtleb teadlikult oma jälgijate kogukonnaga, tänab neid kommentaaride eest, korraldab
vahelduseks niisama küsitlusmänge. Ta on teada saanud, mis on autoriõigused,
jälgib konkurente, kellega
tema fännid kattuvad, mõtleb selle peale, kuidas sisu
regulaarselt toota, et oma
auditooriumi huvi üleval
hoida.
Üsna sama loogika nagu
pärisäriski – tunne klienti,
pane ta end hästi tundma
ja paku seda, mida ta soovib. Ja nagu pärisäriski, on
Mirtelist saanud ka maksumaksja- vanemad tegid talle LHV pangas ettevõtluskonto. Detsembrikuu tulu
küündis tüdrukul üsna eesti

keskmise palga tasemele. Tasu sõltub viimase 30
päeva vaatajate Youtube’is
veedetud tundidest ja lisandunud fännide arvust, seega
tuleb kogu aeg pingutada ja
algsele edule ei saa lootma
jääda.
Teeninud raha ei ole
Mirtel aga niisama sihitult
kaubanduses tuulutama hakanud. Pigem on investeerinud töövahenditesse. „Ostsin uue arvuti, monitori,
kontoritooli, kõrvaklapid,
mikrofoni,“ loetleb noorettevõtja.
Ise häbelik introvert
Vahel läheb see majaehitus
tal igavaks kätte ka. „Kui
oled juba seitsmekümnendat kööki või viiekümnendat lastetuba tegemas, siis
vahel ei viitsi küll,“ tunnistab Mirtel. Sellepärast

ongi tal plaan hakata varsti ehk ka muud sisu tootma. Näiteks hääle ja näoga
kommenteerima teiste töid,
ka see on täiesti eraldi nišš
noorte seas. Tema sõnul on
paljud läinud majade ehitamisest just sellele formaadile üle.
„Ma olen ausalt öeldes
täitsa introvert,“ pelgab
Mirtel tegelikult oma näoga
kuskile avalikkuse ette minna. Ütleb, et enamus tema
sõbrad mängukeskkonnas
on samuti häbelikud. Pikka
aega ei leidnud Mirteli Youtube’i kanalilt ühtegi viidet,
et ta on eestlane, kasutajanimi Le Yuii kõlab ka pigem
jaapanipäraselt.
Mirtel tunnistab, et ega
õue mängima teda eriti ei
kisu, mis teeb omakorda

vanemaid murelikuks. Kooliasju praegune töö segama
ei ole hakanud, tüdrukul
on ema-isaga kokkulepe, et
üheksa klassi tuleb korralikult ära lõpetada, siis vaadatakse edasi, kuidas selle
Youtube’is miljonite teenimisega läheb.
„Ma ei tea, kui andekas
ma nüüd olen. Keskmisest ehk andekam, aga kui
ma vaatan teisi, siis tunnen vahel küll, et minul nii
originaalseid ideid ei ole,“
mõtiskleb Mirtel pisut enesekriitiliseltki.
Kas tulevikus võiksid
äkki arhitektiks õppida ja
päriselt maju ehitama hakata?
„Ei-ei, minust saab ikka
juutuuber,“ on Mirtel oma
unistuses kindel.

Otsime Saue
tehasesse

SEADISTAJAT JA OPERAATOR-MONTEERIJAID

Kandidaadilt eeldame lõpetatud kesk- või kutseharidust,
kesktasemel eesti keele oskust, arvuti kasutamise oskust
algtasemel.
Omalt poolt pakume: väljaõpet kohapeal, tööd graafiku
alusel (12h, päevased ja öised bahetused), sporditoetust.
Täpsem info tööpakkumiste ja kandideerimiste kohta on
leitav CV keskusest.
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KUULUTUSED

TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P
suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee.
Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil aeg ette registreerida! Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude
tervisliku seisundi hindamist. SOODSAD HINNAD.
Telefon 5220321, www.arbormen.ee.
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd.
Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. 53 529 476 mehitus@gmail.com
Korstnapühkimisteenus. Tel. 53330556. Korstnahooldus.ee

€/rm, okaspuu al 44 €/rm. Pikkus 30, 40, 50 cm.
Tel 516 4278
Ostan kokku autosid. Sobivad igas seisukorras.
Autode arvelt kustutamine. Järgi tulemine puksiiriga. Telefon 53451955, e-mail autosober@gmail.
com. Kuulutus ei aegu.
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja pelletit. Müüme ka väikseid koguseid.
Info 55597572
Auto Ost. Ostan kasutusena jäänud seisva sõiduki (sõiduauto, maastur, kaubik). Ei pea olema
sõidukorras. Võib olla arvelt maas. Kiire tehing ja
vormistamine. Tel 53654085, skampus@online.ee

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

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 € ja 50cm
kuiv ahjupuu 40L võrgus 3 €. Tel. 5042707

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

Müüa saepuru kottides (0,8 m3), hind 25 €. Pakume
ka transporti, hind kokkuleppel. Tel 566 80 222.

Puude hooldus ja raie, hekkide ja viljapuude hooldus, istutamine jt arboristitööd. Haljastusalane
konsultatsioon. Kutsetunnistusega arborist. 56
999 884, laur@puujuuksur.ee

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

KINNISVARA

Kivikorstnate ehitamine 51 88889

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

Ohtlike puude langetus, õunapuude ja hekkide
lõikus 56613900

Ostan garaazi. tauno.omanik@mail.ee.

Korterite ja eramute remont, renorveerimine ja
ehitus. Kontakt: 56623584, evehitus@gmail.com
Kevadine viljapuude hooldus- ja noorenduslõikus. Tel 555 18 638
Korterite ja majade ehitus ja renoveerimine,
maalritööd. Võib pakkuda ka pisemaid remonditöid. 56965277
Müün segalehtpuid (enamus lepp) ca 46cm (kuivanud 4 aastat katuse all) ja puud sanglepast ca
30cm (1 aasta kuivanud). Transport väikestes kogustes. Tel. 5517893
Kui soovid kevadkoristuseks konteinerit, siis helista 56 479 407.
MÜÜK/OST
Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega lepp,
sanglepp, kask, metsakuiv okaspuu, kuiv lepp..
Hinnad soodsad. Küsi hinda? Tel. 5099598, pakhalupuu@gmail.com, www.pakhalupuu.ee
Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis, tehnika). Tel 55678016
Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega,
arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid.
Koha peal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi
ootan seisevauto@gmail.com või 56188671 Järgi
tulen puksiiriga ja tasun sularahas. Vormistan ja
arvelt maha võtan ise. Vaata lisaks www.seisevauto.ee

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.
Otsin Saue linnas, lähiümbruses vôi ka Saue Vallas
krunti/elamumaad. Ühendust saab vôtta telefonil
5158006.
Noor ja tegus pere ostab remontivajava maja
Laagris, soovi korral vahetusvõimalus renoveeritud
3-toalise korteri vastu vaiksel kõrvaltänaval Tallinna
kesklinnas. 58134585
Soovite osta, müüa või rentida garaaži? Saan teile
kasulik olla. Tutvuge garaažid.ee lehega või helistage Tel: 56214956 Tasuta hindamine!

SILMADE
KONTROLL
JA PRILLIDE
MÜÜK
Ostujuhtimise teenus Sortimendi
koostamine Sortimendi haldus
Tegeleme ettevõtete ja eraisikute lühi- ja
pikemaajaliste ostuprojektidega
Sortimendiga seotud konsultatsioonid
maaletoojale
Tooteportfelli haldamise teenus tarnijale

www.valleysalu.ee

info@valleysalu.ee

www.facebook.com/valleysalu +372 58 056 645

Mänguväljakuid tootev ettevõte Tänassilmas otsib
oma kollektiivi asjalikku keevitajat. Tel: 53047542
E-mail: paul.raid@lappset.com

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

Silmade kontroll 15€,
prilliostjale TASUTA

Online-tunnid algajaile ja edasijõudnutele

+ nädalane järelvaatamise võimalus

MUU

Kingitakse Laagris: paarisvoodi valge 200 x 160
osadena. Peab ise tassima 4-lt korruselt alla. Teated
tel 5039253, Rauno
Hea käsitöötegija, tule Rubentirts lõnga poodi. Saadaval meriino, alpaka, puuvillased lõngad. E-poodwww.rubentirts.ee. FB Rubetirts. Poodi, Kruusa 2113, Keila, ettehelistamisega 56 819 530.
Tundides ja kursustel tutvume iidse kundalini jooga tehnikate ja
humanoloogiaga, et saaksid alustada või jätkata teadliku praktikaga nii
online- kui saalitundides. Õpime kasutama erinevaid keha- ja
käteasendeid ning hingamistehnikaid ja kehalukke. Harjutame mediteerimist ja
sügavat lõdvestumist ning laulame väega mantraid. Kui tunned, et vajad
lisaenergiat, meeleselgust ja hingerahu, oled oodatud kogema!

reklaam@sauevald.ee

www.simran.ee
raili@simran.ee
FB Simran Jooga

Avaldame kaastunnet Kalmar Liivile kalli

Avaldame kaastunnet lähedastele

EMA

ANU ROOSALU

kaotuse puhul.

surma puhul

töökaaslased Angroo Ehitus OÜ-st

Saue Vallavalitsus

Avaldame sügavat kaastunnet
Heldurile ema

Avaldame südamest kaastunnet
Sirje Piirsoole armsa ema

LINDA KÄÄRDI

REET JÄRVELA

Terrat AS kollektiiv

RIISIPERE
NISSI MAARJA
KOGUDUSEMAJAS

KUNDALINI JOOGA

TÖÖ

Kuiv okaspuu al 55 €/rm, kask al 62 €/rm, haab al
50 €/rm, metsakuiv al 45 €/rm; toores kask al 52

lahkumise puhul

6. APRILL ALATES 10.00

lahkumise puhul
Töökaaslased Saue Vallavalitsusest

Südamlik kaastunne Arturile
kalli isa

ENDRE PAASOJA
surma puhul.

Jääme armastusega igavesti mäletama
kallist abikaasat, isa ja vanaisa

ANTI KÕDAR´T
10.02.1945 - 11.03.2020

Töökaaslased Harmetist.

tema esimesel surma-aastapäeval.
Abikaasa Galy, Kersti ja Kerli Sauelt

Mälestame kallist kolleegi

Su elu nagu linnul tormis
nii ootamatult murdus õhtu eel …

ANU ROOSALU
15.10.1971-26.02.2021 †
Südamlik kaastunne lahkunu omastele.
Leinavad kolleegid Baltic Restaurants
Estonia AS-ist

Südamlik kaastunne Evele ja Margole
kalli poja ja venna

ROBERTI

kaotuse puhul
Endised kolleegid ja sõbrad Kodumaili päevilt
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MÄRTSIKUU PAKKUMISED

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

Zewa majap.paber
Nature Lover 4rulli

2.75

1.99

-27%

Zewa tualettpaber
Nature Lover 8 rulli
3 kihti

3.25

2.29

-29%

Ja lisaks palju teisi häid pakkumisi kauplustes kohapeal!

Kalapulgad Smart
Choice 250g Vici

0.85

0.59

-30%
2.36/kg

OÜ SINITIIVIK GRUPP

AS SAMI ambitsioonikasse
meeskonda on oodatud
• Müügiassistent
• CNC trei- ja freesikeskuse
HAAS operaator
• Keevitusroboti operaator
• Painutuspingi operaator

Rohkem infot:
personal@sami.ee või 51976863
Aadress:
Tule 20, Saue linn 76505, Saue vald

WWW.SAMI.EE

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

Kolme juustu
Ahjukana Tallegg

-29%

4.20

2.99

/kg

Sulatatud juust
Viola 185g
erinevad maitsed

1.49

0.99

TELLIMINE:

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

alates 150,00 EUR/alus

auguga puitbriketi põlemise aeg 1h pikem

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727 • 24 h

Vaata, kes ennustajatest
on hetkel liinil: ennustus.ee

-33%

RUF PUITBRIKETT – 1000kg

alates 125,00 EUR/alus
kvaliteetne ja ostjate lemmik

PELLET – 960kg

0.79

5.35/kg

www.keilaty.ee

LAAGI KÜTTELADU

Eesti Pagar
Haputaina pehmik 4tk
240g

0.59

-25%
2.46/kg

Haapsalu mnt 57b, Keila

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

alates 195,00 EUR/alus
Soodne küte pelletkatlasse

KOSE VALLAS TRANSPORT TASUTA

Lemmikloomapood

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

Teie soovid,
tehtud meie kätega!
KÜSI PAKKUMIST!

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

RÕÕMU KAUBAMAJA

5. - 21. märts 2021
Nivea dušigeel 250ml
Care Apricot
Power Refresh

-53%

3.39

1.59

6.36/L

Palmolive vedelseep
Plus Lotion 250ml
Orchid-Coconut milk
Shea-Cocoa butter

3.10

1.35

-56%
5.40/L

Eestimaine broileripoolkoib vp Tallegg

3.10

1.99

-36%

/kg

Maksikrevetid Sabaga,
Keedetud 300g Vici

7.90

3.99

-49%
13.30/kg

Kreeka pähkel
750g NäksNäks

13.50

8.99

Nivea Soft kreem 50ml

2.15

1.15

23.00/L

11.98/kg

Kellad

Grite Blossom 4 rulli
3 kih.

1.69

0.99

-41%

Pealinna pelmeenid
1,5 kg külmutatud

6.30

4.39

-30%
2.93/kg

Külmsuitsu lõhe 500g
Wool

15.90

7.99

-49%
15.98/kg

6.29

1.99

-68%
6.63/kg

Golden Lady
Sukkpüksid

-20%

-46%

Aprikoos 300g
Premium Germund

-33%

Nurme Kosmeetika

-27%

7.50

Seinakell
hall, roosa

-25%

11.90

15.90

Karastusjook 7Up
ja Mirinda 0,33L purk

-45%

0.53

0.29

Marineeritud klaarsäga
250g Wool

5.99

3.99

-33%
15.96/kg

Mesi 1kg
Nordmel (kreemjas)

9.99

6.99

ja lisaks palju teisi pakkumisi!

-30%

/kg

18.00

Ploominektar
1L Cido

0.69

-45%
/L

Hellmann’s majonees
650ml

3.59

2.19

-39%
3.37/L

Kohv Tchibo
Exclusive 500g

5.99

2.99
www.keilaty.ee

-20%
19. - 21. märts
Seemned ja aiatööriistad

-20%

-21%

23.00

1.25

0.88/L

+ pant 0.10

-20%
Laualamp

Äratuskell 10.90

12. - 14. märts
Vaibad

-50%
5.98/kg

Prima Dog 600g koertele
Liha eine
Kana eine

2.80

1.59

-43%
2.65/kg

AXA krõbe müsli
marjadega 270g

1.99

0.89

-55%
3.30/kg

Pringels Tortilla
Nacho Cheese 160g

2.59

1.39

Haapsalu mnt 57b, Keila

-46%
8.69/kg

