Ohtlike, elektroonikajäätmete,
vanarehvide ja
eterniidi kogumisring 24. ja 25. aprillil
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ühinemislepingu

lk 6

lk 4-5

lk 8

NR 6 (78) MÄRTS 2021

Saue vald
rekonstrueeris
ehitusregistris kontorklubi nime kandnud
Riisipere haldus- ja
kultuurikeskuse,
endise vallamaja
kaasaegseks
keskusehooneks.

Fotod: Sirje Piirsoo

Riisipere keskusehoone on valmis
uksi avama, kui koroona lubab

Foto: erakogu
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72 aastat tagasi, 25. märtsil
algas suur märtsiküüditamine,
Eestimaalt deporteeriti 20 000
süütut inimest.

SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

M

aja jagavad nüüd omavahel sõbralikult viis
asutust: halduskeskus,
lasteaed, kultuurimaja, raamatukogu ja noortekeskus. Selles on
kaks suurt saali, jõusaal, käsitööja savituba.
Hoone rekonstrueeris AS Megaron-E. Hanke tulemusel ja ehitustööde järgselt kujunes ehitustööde maksumuseks 1 897 447
eurot. Hoone sisustuse maksumus
koos jõusaaliga on 163 188 eurot.
Hinnad ei sisalda käibemaksu.
Ehitusprojekti koostas P.P Projekt OÜ. Ehitusjärelevalvet teostas ATLM Group OÜ.
Keskusehoone on valmis,
mööbel ning muu inventar saabunud või saabumas ja kolimine
käib. Enne veel, kui koroona uksed päris lukku keeras, kasutasid
uue näo saanud saale juba tantsijad ja noortekeskuski oma ruume.
Vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Silver Libe prognoosib, et neli asutust saavad
pärast kolimist uues hoones tööd
alustada aprillis, kuid lasteaed
alustab uutes ruumides pärast
suvepuhkust, sest nii on mõistlik. Hoonesse rajatud jõusaal on
spordiinventariga sisustatud, kuid
riigis kehtivad piirangud veel
treeningutega alustada kahjuks ei
luba.
Kui muidu säilis maja samas
mahus, siis lasteaia tarbeks ehitati

72 aastat märtsiküüditamisest

Kammersaal

Riisipere rekonstrueeritud keskusehoone.

Üks rühmaruumidest.

juurde kahekorruseline osa neljale rühmale.
Keskusehoone juures on 41
parkimiskohta, millest kaks on
mõeldud liikumispuudega inimese sõidukile.
Uus keskusehoone mahutab

Jõusaal.

maksimaalselt 500 inimest, mille
alusel on planeeritud teenindavad
ruumid ja tualetid. Maja kahte
korrust ühendab lift.
Kui maja välisviimistluses
domineerivad valge, hall ja tumepruun, siis seest avastab värvi-

de pillerpalligi.
Elmar Kitse fresko "Viljalõikuspidu" ja selle restaureerimine
keskusehoone kammersaalis vajab aga omaette lugu, mille leiab
Saue Valduri aprilli teisest numbrist.

2. APRILL SUUR REEDE
4. APRILL ÜLESTÕUSMISPÜHADE 1. PÜHA
5. APRILL ÜLESTÕUSMISPÜHADE 2. PÜHA

1949. aasta 25. märtsist kuni 29. märtsi
õhtuni viisid Nõukogude Liidu võimud
Eestis läbi massilise elanike vägivaldse
ümberasustamise Eestist Venemaa Siberi piirkonda.
NSVL Ministrite Nõukogu 29. jaanuari
1949 määrus pani paika väljasaadetavate arvud Baltikumis. Eesti NSV-s 7500
perekonda, 22 500 inimest, Läti NSV-s
13 000 perekonda, 39 000 inimest ning
Leedu NSV-s 8500 perekonda, 25 500
inimest.
Kokku kuulus määruse järgi ümberasustamisele 29 000 perekonda ja 87
000 inimest.
Noorim küüditatu Eestist oli teadaolevalt 3-päevane Anne Ojaäär Hiiumaalt, vanim 95-aastane vanamemm
Maria Räägel Abja vallast.
Esimene ešelon läks sihtkohta teele Tapa raudteejaamast 992 inimesega
26. märtsil 1949 kell 12.32, viimane Võru
raudteejaamast 1064 inimesega 29.
märtsil kell 21.10.
Küüditatute mälestuseks süütavad
Saue naiskodukaitsjad koos noortega 25.
märtsil Saue linna raudteejaamas Saue
rongipeatuse rajajate mälestuskivi juures küünlad.
Rongipeatuse rajajate mälestuskivi juures seetõttu, et teadaolevalt viidi
Sauelt küüditamisele kuulunud inimesed Keilasse ja kuigi küüditatute rong
Saue jaamas ei peatunud, sõitis see siiski siit läbi.
Küünlatule teekond saab alguse
Paldiskist rongijaamas asuva mälestuskivi juurest, teeb vahepeatuse Keilas ja
jõuab siis Sauele.
SAUE VALDUR
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maatulundusmaa sihtotstarbe
osaline muutmine (ärimaa 10%
ja maatulundusmaa 90%) ning
määratakse ehitusõigus ühe ärihoone püstitamiseks.
Ärihoone kavandatakse planeeritava hipodroomi teenindamiseks, mis hakkab koosnema
administratiivhoonest (korruselisus 3, hoone põhiosa kõrgus
maapinnast kuni 9,0 m, kohtunike torni osas kuni 12,0 m)
ning hoone juurde kuuluvatest
rajatistest, ehitisealuse pinnaga
kokku kuni 1000 m².
Lisaks kavandatakse osaliselt
Lainela kinnistule rahvusvahelistele nõuetele vastav hipodroomi
ovaal, mida hakatakse kasutama
igapäevaselt hobuste treeningrajana ja traavivõistluste kohana
ning mille rajamiseks on väljastatud projekteerimistingimused
ehitusprojekti koostamiseks.
Täiendavalt tehakse planeeringuga ettepanek võimaliku
kohtkindla tribüüni rajamiseks
varasemalt projekteeritud 2,5 m
kõrguse pinnasvalli lõunapoolsele nõlvale. Vallile kavandatud
tribüün tagab hobuvõistluste
mugava jälgimise ning toimib
ühtlasi müratõkkena olemasolevate elamute ja hipodroomi
kompleksi vahel. Tribüün on lu-

met

HARKU TEE 1
ESKIISETTEPANEK
JA ASENDISKEEM
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DETAILPLANEERINGU
KEHTESTAMINE
Tuula küla, Lainela kinnistu
Saue Vallavalitsus kehtestas
23.02.2021 aasta korraldusega nr
196 Tuula küla Lainela kinnistu
(katastritunnus 72601:001:0026,
suurus 10,16 ha, sihtotstarve
100% maatulundusmaa) ja lähiala detailplaneeringu.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maasihtotstarbe
osaline muutmine ärimaaks ja
ehitusõiguse määramine ühe
ärihoone püstitamiseks. Ärihoone kavandatakse tulevikus
rajatava hipodroomi kompleksi
tarbeks. Detailplaneeringust huvitatud isik on Hipodroom OÜ,
mis kavandab Lainela ja lähiala
naaberkinnistutele hobuvõistluskeskust.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva
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4

6,5

25

Ø 220

asukoht, kõrgus ja pikkus tuleb
anda detailplaneeringu koostamise käigus.
Lisaks hoonete püstitamisele
tuleb planeerida kinnistu korrastamist ja kujundamist hooldekodu elanike puhkealaks.
Planeering peab võimaldama
rajada vajaliku arvu kliendikohti,
arvestades seejuures asukohast
tulenevate piirangutega ja muude iseärasustega, põhjustamata
ehitamisel ebamõistlikke täiendavaid kulusid.
Juurdepääs
detailplaneeringualale kavandatakse Vatsla
teelt. Planeeritava hoonestusõiguse ala suuruseks on ligikaudu
3,0 ha.
Täna kehtiva Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maaala hajaasustusega alal ning
planeeritava maa-ala olemasolev maakasutuse sihtotstarve
on ühiskondlike hoonete maa.
Täna on menetluses Saue valla uus üldplaneering (Saue Vallavolikogu algatas 22. veebruari
2018 otsusega nr 20 Saue valla
üldplaneeringu koostamise ning
selle keskkonnamõju strateegilise hindamise), mis määratleb
valla ruumilise arengu eesmärgid järgnevateks aastateks ning
selle kohaselt on kõnealusel
maa-alal määratud juhtotstarbeks ühiskondlike hoonete maa
ning Hüüru küla osas on kavandatud laiendada olemasolevat
tiheasustusala piiri, mille kohaselt jääb Harku tee 1 kinnistu
uue üldplaneeringu kohaselt
tiheasustusalale.
Eelpool kirjeldatud eesmärkidel detailplaneeringu algatamine on avalikes huvides ja
kooskõlas Saue Vallavolikogu
poolt kehtestatud Saue valla
arengukavaga 2010-2015 (2026)
ning Saue valla üldplaneeringutega.
Kinnistu asub Hüüru külas
11191 Harku-Rannamõisa tee,
8 Tallinna-Paldiski maantee ja
Vatsla tee vahelisel maa-alal.
Juurdepääs kinnistule on täna
tagatud
Harku-Rannamõisa
teelt. Maa-ala idapoolsel alal
hoonete juures kasvavad üksikud puud, lääne poole jääb
haritav maa, mida läbivad kaks
35-110kV elektriõhuliini (kõrgepingeliinid).
Detailplaneeringu algatamise korralduse ja eskiisiga saab
tutvuda Saue valla veebilehel
sauevald.ee/algatatud-detailplaneeringud-2021.
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DETAILPLANEERINGU
ALGATAMINE
Hüüru küla, Harku tee 1
Saue
Vallavalitsus
algatas
10.03.2021 aasta korraldusega nr 234 Hüüru külas Harku
tee 1 kinnistu (katastritunnus
72701:001:0826,
sihtotstarve
100% ühiskondlike ehitiste maa,
suurusega 9,31 ha) ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama
korraldusega
keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata.
Detailplaneeringust huvitatud isik on Südamekodud OÜ,
mis kavandab kinnistule püstitada üldhooldekodu koos seda
teenindavate hoonetega.
Harku tee 1 kinnistu on Saue
valla omandis, sellel asub Saue
vallale kuuluv endise Harku
Hooldekodu peahoone koos kõrvalhoonetega: 1907. aastal rajatud paekivist peahoone, hoovimaja ja majandushoone.
Saue vallale kuulunud hooldekodu tegutses pikka aega, aga
ebarentaabluse, personalipuuduse ja teenuste ümberkorraldamise tõttu see suleti.
Olemasolevad hooned koos
teenindamiseks vajaliku maaga
on täna lapsehoiuteenust pakkuva ettevõtte kasutuses.
Seoses elanikkonna vananemise ja oodatava eluea tõusuga
on suurenenud hooldekodu kohtade vajadus. Käesoleval ajal on
probleemiks ruumide puudus,
mis takistab efektiivse ja kvaliteetse hoolekandeteenuse osutamist. Seetõttu on vajalik hooldekoduteenuse parendamine ja
laiendamine.
Saue Vallavalitsus korraldas
avaliku kirjaliku enampakkumisega konkursi hoonestaja leidmiseks, mille eesmärk oli Saue
vallale kuuluva Harku tee 1 asuva kinnistu tasu eest kasutusse
andmine. Hoonestusõiguse konkursi võitjaks osutus erahooldekodusid opereeriv ettevõte
Südamekodud OÜ.
Saue valla ja Südamekodud
OÜ vahel on sõlmitud notariaalne võlaõiguslik eelkokkulepe
hoonestusõiguse seadmiseks ja
võlaõiguslik eelkokkulepe hoonestusõiguse ostueesõigusega
koormamiseks.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitada Harku tee
1 kinnistule etapiviisiliselt või
üheetapiliselt kuni 200 kohaga
üldhooldekodu hoone koos seda
teenindavate teede ja parklate
ning taristuhoonete ja rajatiste
toimimiseks vajalike ehitistega.
Sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste püstitamine ning avalikule teele juurdepääsu ehitamine.
Hooned võivad olla kuni
2-korruselised, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 9,0
m.
Hoonestuse planeerimisel
tuleb arvestada elektripaigaldiste olemasolevate ja perspektiivsete
kaitsevöönditega.
Hooldekodu turvalisuse osas on
oluline puhvertsooni loomine
Tallinna-Paldiski ja tulevase Juuliku-Tabasalu maantee vahetusse lähedusse.
Hoolekandeasutuse ruumid
tuleb projekteerida võimalikult kaugele nimetatud magistraalidest. Harku tee 1 kinnistu
ja Tallinna-Paldiski maantee
vahelisele maa-alale tuleb kavandada puhverala müravalli ja
haljastusega. Müravalli täpne
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Saue valla ametlikud teated
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batud rajada katusega.
Hoonestusala minimaalne
kaugus kinnistu piirist on 10 m
ning olemasolevatest elamukruntidest
planeeringualast
põhjapool vähemalt 50 m.
Planeeritav ärihoone koos
kohtunike torniga ja piiretega
on kinnistul kavandatud sellisel
kujul, et minimeeritakse müra
planeeringualast
põhjapoole
jäävatele elamukruntidele.
Planeering näeb ette säilitada võimalikult palju olemasolevat looduslikku põllumaad,
samuti kõrghaljastust Tuula tee
servas.
Lubatud kõrg- ja madalhaljastusega ala on kavandatud

kinnistu põhja- ja lääneküljele,
et takistada maksimaalselt võimalikku müra levikut Lainela
kinnistust põhjapool paiknevatele elamukruntidele ning luua
haljastusega puhverala projekteeritud parkla ja hoonestatud
katastriüksuste vahele.
Juurdepääs planeeringualele
on ette nähtud asfaltkattega kohalikult Tuula teelt.
Lainela kinnistu kuulub rajatava hipodroomi kompleksi,
millega moodustatakse ühtset
eesmärki kandev terviklik ala.
Hipodroomi kompleksi tegevus kuulub põllumajandusharu
valdkonda, milleks on eeskätt
hobuste kasvatamine ja treeni-

mine, aga ka võistluste korraldamine.
Kompleksi terviklikuks toimimiseks nähakse hipodroomi
koosseisus ette vajadus hoonele, mille peamine eesmärk on
toetada kompleksi tegevust ja
selle tulemuslikkuse hindamist
hobuvõistluste läbiviimisel.
Lainela kinnistule planeeritavasse ärihoonesse kavandatakse
kohtunike torn, mis on oluline
paik kohtunikele, kes hindavad
traavi- ja ratsaspordi võistlusi.
Torni kõrgus tagab kohtunikele
vajaliku hea ülevaate võistlustest ja kogu kompleksi territooriumil toimuvast.
Kompleksi töötajatele, võist-

3

LAINELA KINNISTU
PLANEERINGUALA
LAHENDUST
ILLUSTREERIVAD
JOONISED JA
ASUKOHASKEEM

lustel osalejatele, pealtvaatajatele ja kohalikele elanikele
soovitakse hoonesse kavandada
ka ruum(id) kohviku tarvis, et
võimaldada toitlustamist töö- ja
võistluspäevadel ning pakkuda
meeldivat ja mugavat olemist
siseruumis juhul, kui näiteks ilmastikutingimused ei soosi traaviraja ääres seismist.
Sama hoone koosseisus soovitakse lahendada ka kontoriruum(id) kompleksi töötajatele
ning hoones on võimalik vastu
võtta külalisi, korraldada hobuspordi koolitusi ja seminare.
Hoone multifunktsionaalsus
tagab selle pideva kasutuse ja
efektiivsuse.
Hoone rajamisel on vajalik arvestada selle sobivusega

kompleksi ja ümbruskonda tervikuna ning tagada territooriumil
maksimaalne põllumajanduslik
kasutus.
Varasemalt on Tuula hipodroomiraja ja sellega seotud rajatiste ehitusprojektiga paika
pandud ehitised, millest Lainela
kinnistule ulatuvad hipodroomirada, pealtvaatajate ala, tseremoonia ala, pinnasvall/tribüüni
asukoht, juurdepääs, parkimisala, tiik ja kraavid.
Planeeringuga on lahendatud
juurdepääsud, parkimine, tuletõrje veevarustus, sademeveesüsteemide lahendus, heakorrastus ja haljastus.
Planeeringuala piirneb Velise kinnistuga, kus paikneb
olemasolev lagunenud lauda-

hoone, mida kavandatakse ümber ehitada või rekonstrueerida
hipodroomi teenindavaks hooneks. Kuna üldplaneeringu järgi
hajaasustuses põllumajandushoonete osas detailplaneeringu
koostamise kohustus puudub,
siis antud hoone ümberehitamine lahendatakse vajadusel projekteerimistingimustega.
Hipodroomi kompleksi tegevus kuulub põllumajandusharu
valdkonda, milleks on eeskätt
hobuste kasvatamine ja treenimine, aga ka võistluste korraldamine, läbi mille hoitakse elus ja
tutvustatakse Eesti traavisporti.
Ärihoone puhul on tegemist
väikeettevõtlusega ning detailplaneeringu eesmärk ei ole vastuolus Saue valla üldplaneerin-

guga.
Planeeringuala ja lähiala on
maakasutuselt ja ehituslikult
sobilik külakeskuse edasiarendamiseks, mis on üks omavalitsuse ülesandeid.
Detailplaneering võeti vastu
ja suunati avalikustamisele Saue
Vallavalitsuse 09. detsembri
2020. aasta korraldusega nr 1253.
Detailplaneeringu avalikustamine toimus 11. jaanuarist kuni 24.
jaanuarini 2021.
Detailplaneeringu
avaliku
väljapaneku toimumise ajal esitati detailplaneeringu kohta üks
ettepanek. Ettepaneku esitas
Lainela kinnistu detailplaneeringu lähinaabruses asuva kinnistu
(Tuulamõisa tee 24) omanik, ettepanekuga kavandada planeeringulahenduses Tuulamõisa tee
24 kinnistu suhtes müratõke.
Varasemalt on Tuula hipodroomiraja ja sellega seotud rajatiste ehitusprojektiga paika
pandud ehitised, millest Lainela
kinnistule ulatuvad hipodroomirada, pealtvaatajate ala, tseremoonia ala, pinnasvalli/tribüüni
asukoht, juurdepääs, parkimisala, tiik ja kraavid. Lahenduses
on jäetud viimase elamukrundi
(Tuulamõisa tee 24) müratõke

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE
AVALIKUD MENETLUSED
Alliku küla, Metsmaasika tn 8
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu 18. detsembri 2019. aasta
korralduse nr 1486 „Projekteerimistingimuste määramine Alliku
külas Metsmaasika tn 8 kinnistul“ osaliseks muutmiseks punkti
1.2 osas, kus oli sätestatud hoone suurim lubatud ehitisealune
pind.
Taotleja poolt täpsustatud
soovitud ehitisealuseks pinnaks
on 600m², mille puhul kujuneb
kinnistu täisehituse protsendiks
17%, mis on endiselt vastavuses
kehtiva detailplaneeringu vastava näitajaga.
Arvamused esitada hiljemalt
03.04.2021 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn,
info@sauevald.ee).
Eelnõud puudutavate küsimuste korral palun ühendust
võtta vallaarhitekt Urmas Elmikuga telefonil 516 6441 või
e-posti aadressil urmas.elmik@
sauevald.ee.
Riisipere alevik, Metsa tn 7
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu projekteerimistingimuste
määramiseks Riisipere alevikus
Metsa tn 7 kinnistul (katastritunnus 51802:003:0437; 9027m²;
100% ühiskondlike ehitiste maa)
olemasoleva, kuid kasutusest
välja arvatud amortiseerunud
lasteaia hoone lammutamiseks
ja selle asemele uue 3-korruselise munitsipaal-sotsiaalmaja rajamiseks, mis täidab tänase Saue
valla ühiskondlikku nõudlust ja
vajadusi antud piirkonnas.
Hoonesse planeeritakse valdavalt 1-toalised, vähem 2-toalised sotsiaalkorterid. Hoone
paigutub kinnistu lõunapoolsele
osale.
Arvamused esitada hiljemalt
03.04.2021 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn,
info@sauevald.ee).
Eelnõud puudutavate küsimuste korral palun ühendust
võtta vallaarhitekt Urmas Elmikuga telefonil 516 6441 või
e-posti aadressil urmas.elmik@
sauevald.ee.
Saue linn, Tule tn 53
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu projekteerimistingimuste
määramiseks Saue linnas Tule

tn 53 kinnistul (katastritunnus
72801:003:0292; 564m²; 100% ärimaa) varem kinnistul paiknenud
reklaamtulba asemele iseteenindava sõiduautode 2-boksilise
käsipesula rajamiseks. Arvamused esitada hiljemalt 03.04.2021
Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8,
76505 Saue linn, info@sauevald.
ee).
Eelnõud puudutavate küsimuste korral palun ühendust
võtta vallaarhitekt Urmas Elmikuga telefonil 516 6441 või
e-posti aadressil urmas.elmik@
sauevald.ee.
Saue linn, Paju tn 15 ja 17
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks Saue linnas Paju tn 15 (katastritunnus
72703:001:0392; 3991m²; 10%
ärimaa ja 90% tootmismaa)
ja Paju tn 17 (katastritunnus
72703:001:0393; 3990m²; 10%
ärimaa ja 90% tootmismaa) kinnistutel kahe kinnistu liitmiseks
ning lubatud hoonestusalade
ühendamiseks ja lubatud ehitusõiguste summeerimiseks.
Liidetud kinnistule soovitakse
rajada lao- ja tootmishoone. Kinnistu aadressiks jääb Paju tn 15.
Kinnistutel on kehtiv Saue
linna Männiku kinnistu detailplaneering (kehtestatud Saue Linnavolikogu 18. jaanuari 2007. aasta
otsusega nr 85, koostaja arhitektuuribüroo Lokomotiiv OÜ, töö nr
T0706).
Arvamused esitada hiljemalt
03.04.2021 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn;
info@sauevald.ee).
Eelnõud puudutavate küsimuste korral palun ühendust
võtta vallaarhitekt Urmas Elmikuga telefonil 516 6441 või
e-posti aadressil urmas.elmik@
sauevald.ee.
Laagri alevik, Pärnu mnt 558a
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks Laagri alevikus Pärnu mnt 558a kinnistul
(katastritunnus 72701:001:1926,
33485m², 100% ärimaa) autode
käsipesula lammutamiseks ning
selle asemele McDonald's kiirtoidurestorani püstitamiseks.
Arvamused esitada hiljemalt
03.04.2021 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn;
info@sauevald.ee).
Eelnõud puudutavate küsimuste korral palun ühendust
võtta vallaarhitekt Urmas Elmikuga telefonil 516 6441 või
e-posti aadressil urmas.elmik@
sauevald.ee.
Laagri alevik, Tervise tn 13
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks Laagri alevikus
Tervise tn 13 kinnistul (katastritunnus 72701:001:1395, 1709m²,
100% elamumaa) lubatud ehitisealuse pinna ja brutopinna suurendamiseks kuni 10% ulatuses,
võrreldes Veskitammi tn, Kuuse
tn, Kuuse põik ja Redise tn vahelise ala detailplaneeringus sätestatuga (kehtestatud Saue Vallavolikogu 28. märtsi 2002. aasta
otsusega nr 135).
Arvamused esitada hiljemalt
03.04.2021 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn;
info@sauevald.ee).
Eelnõud puudutavate küsimuste korral palun ühendust
võtta vallaarhitekt Urmas Elmikuga telefonil 516 6441 või
e-posti aadressil urmas.elmik@
sauevald.ee.
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lahendamata. Detailplaneeringus on arvestatud ja näidatud
olemasolevate elamute suunal
müratõkkeks ette nähtud pinnasvall.
Saue Vallavalitsuse seisukohalt on ettepanek õigustatud
ning planeeringus on arvestatud
ettepanekuga. Planeeringu lahendust on täpsustatud ja täiendatud, mille kohaselt on planeeritud pinnasvalli pikendada 39,3
m, st pikendatakse Tuulamõisa
tee 24 kinnistuni, st kuni naaberkinnistu (Mõisaääre) kinnistu
piirini.
Täpsustatud lahendus ei
muutnud detailplaneeringu põhilahendust ning Saue Vallavalitsus detailplaneeringu avaliku
arutelu ning uut planeeringu
avaliku väljapanekut ei korraldanud.
Detailplaneeringu materjaliga
saab tutvuda Saue valla veebilehel:
sauevald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud-2021.
Lähemat informatsiooni saab
planeeringute peaspetsialistilt
Maili Metsaotsalt: telefon + 372
5301 9887, e-post maili.metsaots@sauevald.ee.
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Jäätmejaamad
ja punktid,
avalikud
pakendikonteinerid
Saue valla elanikud saavad jäätmeid
ära anda jäätmejaamas ja selleks
ettenähtud jäätmepunktides ning
pakendeid viia avalikesse pakendikonteineritesse.
Pakendiseadus ei reguleeri vanapaberi
kogumist. Vanapaberit saab tasuta ära
anda Pääsküla jäätmejaama või tellida
teenusepakkujalt mahuti kas eramu
või kortereramu juurde - korraldatud
jäätmeveo miinimumpakett seda ei
sisalda ega kohusta. Vallal on aga
plaanis paigaldada vanapaberi kogumise mahutid jäätmepunktidesse Saue
linna, Riisipere alevikku ja Kaasiku
külla (rajamisel).
Avalike pakendikonteinerite asukohad
Saue vallas
Pakendite (papp- ja paberpakend,
klaaspakend, plast- ja metallpakend,
joogikartong) kogumiseks on taaskasutusorganisatsioonid paigaldanud Saue
valda avalikud pakendikonteinerid.
Asukohad leiate sauevald.ee/jaatmejaamad-ja-punktid.
Pääsküla jäätmejaam
Aadress: Raba tn 40, Pääsküla, Tallinn
(sissepööret osutab suunaviit tekstiga
„Jäätmejaam")
Lahtiolekuaeg: E, T, K, R kell 12-20 ja
L-P 10-18. Neljapäeviti ja riigipühadel
on jäätmejaam suletud.
Telefon: 1345 (24h)
Hinnakiri ja vastuvõetavad jäätmeliigid: jaatmejaam.ee/paaskula-jaatmejaam.
JÄÄTMETE KOGUMISPUNKTID
Saue linna jäätmete kogumispunkt
Aadress: Saue linn, Kasesalu tn 5
Lahtiolekuaeg: T, N kell 16-18 ja P kell
12-16.
Vastuvõetavad jäätmeliigid:
• ohtlikud jäätmed
• vanarehvid
• elektroonikaromud
Ääsmäe küla elektroonikaromude
kogumispunkt
Aadress: Ääsmäe küla, Mõisa tee 15
Infokaitsesüsteemide OÜ hoovis
Lahtiolekuaeg: E-R 9-16, konteineri
avavad ettevõtte töötajad (territooriumil kaamera)
NB! Vastuvõtuaja väliselt jäätmeid mitte tuua. Konteineri kõrvale on jäätmete
panek keelatud.
Operaator: MTÜ Eesti Elektroonikaromu
Riisipere aleviku jäätmepunkt
Aadress: Töökoja tee 9, Riisipere alevik
Lahtiolekuaeg: E-R kell 9-18.30, muudel
aegadel eelneval kokkuleppel
Vastuvõetavad jäätmeliigid
• vanarehvid
• pakendijäätmed
• vanapaber
• lehtklaas
Kontaktisik: Vallo Sassi, tel 516 8792
MTÜ Riidepunkt konteinerid
• Saue linn, Tule 7 hoone tagune parkla
• Laagri alevik, Veskitammi 3a parkla
• Riisipere alevik, Nissi tee 53c
• Turba alevik, Tehase 1
• Haiba küla, Kuuse tee 7
MTÜ Riidepunkt tegeleb riiete kogumise ja annetamisega abivajajatele Eestis, aga ka näiteks Aafrikas. Kogutud
riideid müüakse ka heategevuslikul
eesmärgil. Konteineritesse on oodatud
vaid puhtad riided, korralikud jalatsid,
mänguasjad, korralikud tekstiilitooted.

Ohtlike ja elektroonikajäätmete
ning vanarehvide kogumisring
24. aprillil 2021
Saue Vallavalitsus korraldab laupäeval, 24. aprillil, elanikelt ohtlike ja elektroonikajäätmete ning vanarehvide kogumisringi.
NB! Palun olge täpsed: vald on suur, sõidugraafik tihe ja jäätmemasinad ei saa ettenähtud ajast pikemalt peatuspunktides seista!
VEORING I

VEORING II

VEORING III

09:00- 09:15

Vatsla küla, Vatsla tee / Paesoo tee rist
(autolammutustöökoja juures)

09:00- 09:15

Maidla küla, Maidla aiandusühistud (Jõe AÜ ja
Trelli tee ristis)

09.00-09.15

Ellamaa küla, Ellamaa-Koluvere tee /
maantee rist

09:20-09:45

Vatsla küla, Vatsla tee / Kodasema tee rist

09:30-09:50

Maidla küla, Maidla külaseltsi hoonete juures

09.25-09.45

Ellamaa küla, Antsuküla tee ääres garaažide
juures

09:55- 10:20

Hüüru küla, Hüüru Mõisa parkla (Jõe tee 2)

10:00- 10:25

Maidla küla, keskuse autobussipeatus (Haraka
tee ristis)

09.55-10.20

Turba alevik, Turba kaupluse parkla (Jaama
tee 8)

10:30- 10:45

Kiia küla, Kiia küla mänguväljak

10:40-10:55

Ääsmäe küla, Kuuskmetsa elurajoon (Kasemäe
/ Kaseurva tee jäätmeplats)

10.35-10.50

Lehetu küla, Saida farmi kontori ees (TurbaLehetu tee)

10:55- 11:20

Alliku küla, Vanamõisa seltsimaja parkla

11:05-11:25

Ääsmäe küla, Meie poe parkla

11.05-11.20

Nurme küla, Nurmemõisa farmi juures

11:30- 11:55

Alliku küla, Klaokse elurajoon (Uus-Klaokse /
Veski tee rist)

11:40-12:00

Haiba küla, Kuuse tee 7

11.35-12.10

Riisipere alevik, Kadaka tee L1 (lõunapoolses
otsas tootmishoone ees)

12:05- 12:25

Alliku küla, Karutiigi elurajoon (maantee /
Karutiigi tn rist)

12:15-12:40

Kohatu küla, Krooningi tankla

12.25-12.45

Munalaskme küla, Pärnapuu (hooldekodu
juures)

12:35-13:00

Alliku küla, Kotka tee ja Kauri tee ristmik

12:55-13:15

Allika küla, Härgesoo tiik

Lõuna

Lõuna
14:00-14:30

Alliku küla, Pääsukese ja Tammetalu tee parkla 14.15-14.30

Ruila küla, Ruila kauplus

14.00-14.25

Kibuna küla, Kibuna AÜ bussipeatuse juures
(Laitse-Kibuna tee)

14:40- 15:05

Laagri alevik, Kuuse põik jäätmeplats (Adveni
uus katlamaja Vae / Kuuse põik)

14.40-15.00

Muusika küla, Vanakupja talu / Muusika farm

14.40-15.10

Vansi küla, Laitse tee bussipeatuse juures
(AÜ Vikerkaar juures)

15:15- 15:45

Koidu küla, Koidu põik ja Koidu tee ristmik

15.15-15.40

Koppelmaa küla, Koppelmaa AÜ-de plats

15.25-15.55

Kaasiku küla, seltsimaja, jäätmeplats enne
aiandusühistute sissesõitu

15:55-16:25

Vanamõisa küla, Vabaõhukeskuse tee / Viirpuu
15.55-16.20
tee parkla

Jõgisoo küla, Tedremaa tee / Lõokese tn rist

16.10-16.35

Kaasiku küla, Maasika / Ladaaia / Indaste
AÜ-d bussipeatus

16:35-17:00

Vanamõisa küla, Välja tee „ringristmik“

16.35-16.55

Aila küla, Valingu-Jõgisoo tee jäätmemaja ees

16.50-17.20

Laitse küla, Lossi tee 6

17:10-17:30

Aila küla, Pikamäe tee sissesõit (vahetult enne
Saue linna sissesõitu)

17.10-17.30

Valingu küla, Puiestee tee / Ööbiku tee rist

17.35-18.00

Tuula küla, Tuula seltsimaja juures (VanaTuula tee)

17:40- 18:00

Laagri alevik, Nõlvaku lasteaed / Kaselaane
tn rist

17.45-18.00

Jõgisoo küla, Kanama-Jõgisoo tee kurv (enne
Saue linna)

LISAINFO. Kogumisringi ajal kogutakse Saue valla
elanikelt kokku kodumajapidamises tekkivaid
ohtlikke jäätmeid, velgedeta vanarehve ja
elektroonikajäätmeid.
Asutused ja ettevõtted peavad jäätmed (sh
vanarehvid) ise üle andma otselepingutega
vastavatele jäätmekäitlusettevõtetele.
Vanarehvid peavad olema velgedeta ja suurema
mustuseta (st rehvi sisemuses ei tohi olla mulda,
lehti vms). Mulla alt välja kaevatud või näiteks
põllumajanduses muuks otstarbeks kasutatud
määrdunud rehve tuleb enne üleandmist
puhastada.
OHTLIKUD JÄÄTMED.
• patareid ja akud
• vanad värvid, lahustid, lakid, liimid ja nende
jäägid
• trükivärvid
• vanaõlid, õlised kaltsud, õlifiltrid
• ravimid
• päevavalgus- ja säästulambid, elavhõbedaga
kraadiklaasid
• tundmatud või mittevajalikud kemikaalid

• ohtlikke aineid sisaldavad pakendid
• väetised ja pestitsiidid
• rotimürk ja teised biotsiidid jms

VANAREHVID - Velgedeta ja puhtad vanarehvid.

ELEKTROONIKAJÄÄTMED
• suured kodumasinad (külmikud,
pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud,
elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid
jms) ja väikesed kodumasinad (tolmuimejad,
õmblusmasinad, röstrid, kellad, kaalud,
kohvimasinad jms)
• kodused IT- ja telekommunikatsiooniseadmed
(personaalarvutid, sülearvutid, telefonid,
mobiiltelefonid, automaatvastajad, printerid jms)
• tarbeelektroonikaseadmed (raadiod, televiisorid,
videokaamerad, magnetofonid, muusikariistad
jms)
• luminofoorlampide valgustid ja sirged
luminofoorlambid, kompaktlambid
• elektritööriistad (v.a tööstuslikud), elektrilised
mänguasjad
• seire- ja valveseadmed (suitsuandurid,
kütteregulaatorid, termostaadid jms)

KUI TEKKIB KÜSIMUSI
sauevald.ee/jaatmeringid

Keskkonnaspetsialist Birgit Panksepp
• telefon: 5344 6686,
• e-post: birgit.panksepp@sauevald.ee
Keskkonnaspetsialist Marika Ilves
• telefon: 5357 3361,
• e-post: marika.ilves@sauevald.ee

HEAD SAUE VALLA ELANIKUD!

Kogumisringil võtab vallavalitsuse tellitud masin
ohtlikke jäätmeid, elektroonikaromusid ja vanarehve
vastu ainult 24. aprillil graafikus märgitud kellaajal ja
kohas. Palun ärge reostage neid paiku muul ajal oma
jäätmete, elektroonikaromude ja vanarehvidega.
Kogumisringide vahepealsel ajal saavad Saue valla
elanikud jäätmeid ära anda Pääsküla jäätmejaamas
ning jäätmepunktides Saue linnas, Riisipere alevikus
ja Ääsmäel.
Jäätmete ladustamine selleks mitte ettenähtud
kohta on keelatud ja jäätmeseaduse alusel
karistatav rahatrahviga kuni 3200 eurot.

Eterniidi kogumisring 25. aprillil 2021
Eterniidi kogumisring on mõeldud ainult eraisikutele ja käib ainult etteregistreerimise teel. Eterniiti võetakse vastu igalt kinnistult kuni 2m3.

Eterniidi äratoomise
soovist tuleb teada anda
Saue Vallavalitsusele
telefonidel

• 679 0180 (Saue linn)
• 654 1130 (Laagri halduskeskus)
• 679 3014 (Haiba halduskeskus)
• 608 7231 (Riisipere
halduskeskus)
Teates tuleb märkida
eterniidi tooja nimi, millises
peatuspunktis eterniiti
kavatsetakse ära anda, asukoht,
kust eterniit pärineb, ja eterniidi
kogus. Kogus tuleb esitada
kuupmeetrites.

Telefoni teel saab ette registreerida vaid tööpäeviti ajavahemikul 9.00-16.00.
Etteregistreerimine lõpeb 21. aprillil 2020 kell 16.00.
KOGUMISRING I

KOGUMISRING II

9.0011.00

Vatsla küla, Vatsla tee /
Kodasema tee rist

09.0011.00

Riisipere alevik, Kadaka
tee L1 (lõunapoolses otsas
tootmishoone ees)

11.0012.00

Auto tühjendus

11.0012.00

Auto tühjendus

12.0013.30

Hüüru, Veski tee L1, Hüüru Veski
parkla

12.0013.30

Kaasiku küla, seltsimaja,
jäätmeplats enne
aiandusühistute sissesõitu

13.3015.00

Auto tühjendus ja LÕUNA

13.3015.00

Auto tühjendus ja LÕUNA

15.0017.00

Laagri alevik, Kuuse põik
jäätmeplats (uus Adveni
katlamaja Vae / Kuuse põik)

15.0017.00

Ääsmäe küla, Meie poe parkla

Saue linna jäätmeplatsil Kasesalu tn 5 kell 12.00-16.00

KUI TEKKIB KÜSIMUSI
sauevald.ee/jaatmeringid
Keskkonnaspetsialist Birgit Panksepp
• telefon: 5344 6686,
• e-post: birgit.panksepp@sauevald.ee
Keskkonnaspetsialist Marika Ilves
• telefon: 5357 3361,
• e-post: marika.ilves@sauevald.ee

В субботу, 24 апреля, управа волости Сауэ организует сбор опасных и электронных отходов и использованных покрышек.
Внимание! Пожалуйста, будьте точны: волость большая, график плотный, а машины для сбора отходов не могут задерживаться на остановках
дольше положенного!
I РЕЙД

II РЕЙД

09:20-09:45

д. Ватсла, перекресток Ватсла теэ / Паэсоо теэ (возле
мастерской по разборке автомобилей)
д. Ватсла, перекресток Ватсла теэ / Кодасэма теэ

09:30-09:50

09:55-10:20

д. Хюэру, автостоянка Hüüru Mõisa (Йыэ теэ 2)

10:00-10:25

10:30-10:45

д. Кийя, детская площадка деревни Кийя

10:40-10:55

09:00-09:15

09:00-09:15

III РЕЙД
д. Майдла, садоводческие товарищества «Майдла» (на
перекрестке Jõe AÜ и Трелли теэ)
д. Майдла, возле зданий общества Maidla Külaselts
д. Майдла, автобусная остановка центра (перекресток
Харака теэ)
д. Ээсмяэ, жилой район Куускметса (площадка для сбора
отходов Каземяэ / Казеурва теэ)

09:00-09:15

д. Элламаа, перекресток Элламаа-Колувере теэ / шоссе

09:25-09:45

д. Элламаа, возле гаражей у Антсукюла теэ

09:55-10:20

пос. Турба, автостоянка магазина Турба (Яама теэ, 8)

10:35-10:50

д. Лехету, перед офисом фермы Сайда (Турба-Лехету
теэ)

12:35-13:00

д. Аллику, автостоянка общественного дома
«Ванамыйза»
д. Аллику, жилой район Клаоксе (пересечение улиц УусКлаоксе / Вески теэ)
д. Аллику, жилой район Карутийги (пересечение шоссе/
ул. Карутийги)
д. Аллику, перекресток Котка теэ и Каури теэ

14:00-14:30

д. Аллику, парковка на Пяэсукезе и Тамметалу теэ

14:15-14:30

д. Руила, магазин Ruila

14:00-14:25

14:40-15:05

пос. Лаагри, площадка для сбора отходов Куузе пыйк
(новая котельная Adveni Vae / Куузе пыйк)

14:40-15:00

д. Муузика, хутор Ванакупья / ферма Муузика

14:40-15:10

15:15-15:45

д. Койду, перекресток Койду пыйк и Койду теэ

15:15-15:40

д. Коппельмаа, площадка садовых товариществ
Koppelmaa

15:25-15:55

15:55-16:25

д. Ванамыйза, парковка Вабаыхукескузе теэ / Вийрпуу
теэ

15:55-16:20

д. Йыгисоо, перекресток Тедремаа теэ / ул. Лыокесе

16:10-16:35

16:35-17:00

круговой перекресток д. Ванамыйза, Вялья теэ

16:35-16:55

д. Айла, перед домиком для мусорных контейнеров
Валингу-Йыгисоо теэ

16:50-17:20

д. Лайтсе, Лосси теэ, 6

17:10-17:30

д. Валингу, перекресток Пуйесте теэ/Ёэбику теэ

17:35-18:00

д. Туула, возле народного дома Туула (Вана-Туула теэ)

17:45-18:00

д. Йыгисоо, изгиб дороги Канама-Йыгисоо (перед
городом Сауэ)

10:55-11:20
11:30-11:55
12:05-12:25

17:10-17:30
17:40-18:00

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ
• батареи и аккумуляторы
• старые краски, растворители, лаки, клеи и их остатки;
• печатные краски;
• отработанные масла, масляные тряпки, масляные
фильтры;
• лекарства;
• люминесцентные и энергосберегающие лампы, ртутные
термометры;

д. Ээсмяэ, автостоянка магазина Meie pood

11:05-11:20

д. Нурме, возле фермы Нурмемыйза

11:40-12:00

д. Хайба, Куузе тее, 7

11:35-12:10

пос. Рийзипере, Кадака теэ L1 (на перед
производственным зданием с южного торца)

12:15-12:40

д. Кохату, АЗС Krooning

12:25-12:45

д. Муналаскме, Пярнапуу (перед домом престарелых)

12:55-13:15
ОБЕД

д. Айла, въезд на Пикамяэ теэ (непосредственно перед
въездом в город Сауэ)
пос. Лаагри, перекресток детсада «Ныльваку» /
Казелаане теэ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Во время сбора
отходов у жителей волости Сауэ будет вестись сбор
опасных бытовых отходов, старых покрышек без дисков и
электронные отходы.
Учреждения и предприятия должны сами передавать
отходы (включая использованные шины) по прямым
договорам в соответствующие фирмы по утилизации
отходов.
Старые покрышки должны быть без дисков и грязи (т.е.
внутри шины не должно быть земли, листьев и т. п.).
Грязные шины, выкопанные из земли или используемые,
например, для других сельскохозяйственных целей,
должны быть очищены перед передачей.

11:05-11:25

•
•
•
•

д. Аллика, пруд Хяргесоо

ОБЕД

неизвестные или ненужные химические вещества
упаковка, содержащая опасные вещества
удобрения и пестициды
крысиный яд и другие биоциды и тому подобное.

Старые покрышки - Старые покрышки без дисков.
ОТХОДЫ ЭЛЕКТРОНИКИ
• крупная бытовая техника (холодильники, стиральные
машины, электроплиты, микроволновые печи,
электрические радиаторы, кондиционеры, вентиляторы
и т. п.) и мелкая бытовая техника (пылесосы, швейные
машины, тостеры, часы, весы, кофемашины и т. п.);
• домашнее ИТ- и телекоммуникационное оборудование
(персональные компьютеры, ноутбуки, телефоны,
мобильные телефоны, автоответчики, принтеры и т. д.);
• бытовая электроника (радио, телевизоры, видеокамеры,
магнитофоны, музыкальные инструменты и т. д.);
• светильники с люминесцентными лампами и прямые
люминесцентные лампы, компактные лампы;
• электроинструменты (кроме промышленных),
электрические игрушки;
• оборудование для мониторинга и охраны (дымовые
датчики, регуляторы отопления, термостаты и т. д.).

д. Кибуна, на автобусной остановке Kibuna AÜ (ЛайтсеКибуна теэ)
д. Ванси, возле автобусной остановки Laitse (возле AÜ
Vikerkaar)
д. Каазику, народный дом, площадка для сбора
отходов перед въездом в садовые товарищества
д. Каазику, автобусная остановка садовых
товариществ Maasika / Ladaaia / Indaste

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ
• sauevald.ee/jaatmeringid
• специалист по окружающей среде Биргит Панксепп:
телефон 5344 6686, электронная почта birgit.panksepp@
sauevald.ee
• специалист по окружающей среде Марика Ильвес:
телефон 5357 3361, электронная почта marika.ilves@sauevald.ee

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВОЛОСТИ САУЭ!

Во время рейда машина, заказанная волостной управой,
будет собирать опасные отходы, отходы электроники и
изношенные шины только 24 апреля во время и в месте,
указанном в графике. Пожалуйста, не захламляйте эти
места в другое время отходами, старой электроникой и
покрышками. Между рейдами сбора жители волости Сауэ
могут сдавать отходы на станцию сбора отходов Пяэскюла
и в пунктах сбора отходов в городе Сауэ, пос. Рийзипере и
Ээсмяэ.
Складывать отходы в месте, не предназначенном
для этой цели, запрещается, это влечет наложение
штрафа в размере до 3200 евро на основании Закона
об отходах.

Рейд по сбору этернита (шифера) 25 апреля 2021 года
Рейд по сбору этернита предназначен только для частных лиц и только по предварительной регистрации. Этернит принимают с каждого участка в объеме не более 2 м3.

О желании вывоза этернита
необходимо сообщить в
волостную управу Сауэ по
телефонам
• 679 0180 (город Сауэ)
• 654 1130 (административный центр
Лаагри)
• 679 3014 (административный центр
Хайба)
• 608 7231 (административный центр
Рийзипере)
В уведомлении необходимо указать
имя лица, сдающего этернит, в каком
месте остановки желают сдать этернит,
место происхождения этернита, а
также его количество. Количество
должно быть указано в кубометрах.

Предварительно зарегистрироваться по телефону можно только по рабочим дням с 09:00 до
16:00. Предварительная регистрация заканчивается 21 апреля 2021 года в 16:00.
I РЕЙД

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ

II РЕЙД

9:0011:00

д. Ватсла, перекресток Ватсла теэ/
Кодасэма теэ

09:0011:00

пос. Рийзипере, Кадака теэ L1
(на перед производственным
зданием с южного торца)

11:0012:00

Опорожнение машины

11:0012:00

Опорожнение машины

12:0013:30

Хюэру, Вески теэ L1, парковка Hüüru 12:00Veski
13:30

д. Каазику, народный дом,
площадка для сбора отходов
перед въездом в садовые
товарищества

13:3015:00

Опорожнение машины и ОБЕД

13:3015:00

Опорожнение машины и ОБЕД

пос. Лаагри, площадка для сбора
15:00отходов Куузе пыйк (новая
17:00
котельная Ваэ/Куузе пыйк)
площадка для сбора отходов г. Сауэ, с 12:00 до 16:00
15:0017:00

д. Ээсмяэ, автостоянка магазина
Meie pood

• sauevald.ee/jaatmeringid
• специалист по окружающей среде Биргит
Панксепп: телефон 5344 6686, электронная почта
birgit.panksepp@sauevald.ee
• специалист по окружающей среде Марика
Ильвес: телефон 5357 3361, электронная почта
marika.ilves@sauevald.ee

Жители волости Сауэ могут сдавать
отходы на станциях для сбора отходов и
предназначенных для этого пунктах сбора
отходов, предусмотренных для этой цели, а
упаковку сдавать в общественные контейнеры
для сбора упаковки.
Закон об упаковке не регулирует сбор
макулатуры. Макулатуру можно бесплатно
сдавать на станцию по переработке отходов
Пяэскюла, или заказать у поставщика услуг
контейнер к частному или многоквартирному
дому — он не входит и не обязателен в
минимальном пакете организованного вывоза
отходов. Однако волость планирует установить
контейнеры для сбора макулатуры на
пунктах сбора мусора в городе Сауэ, в поселке
Рийзипере и деревне Каазику (в стадии
строительства).
Местонахождение общедоступных
контейнеров для упаковки в волости Сауэ
Для сбора упаковки (картонная и бумажная
упаковка, стеклянная тара, пластиковая и
металлическая тара, картон для напитков)
организации по переработке отходов
установили в волости Сауэ общественные
контейнеры для упаковки. Вы можете найти
адреса на сайте sauevald.ee/jaatmejaamad-ja-punktid.
Пяэскюлаская станция утилизации
отходов
Адрес: ул. Раба, 40, Пяэскюла, Таллинн (поворот
обозначен указателем с надписью «Jäätmejaam»)
Часы работы: Пн, Вт, Ср, Пт 12-20 и Сб-Вс 10-18.
Станция для отходов закрыта по четвергам и в
праздничные дни.
Телефон: 1345 — круглосуточно
Прейскурант и принимаемые виды отходов:
jaatmejaam.ee/paaskula-jaatmejaam.
ПУНКТЫ СБОРА ОТХОДОВ
Пункт сбора отходов в Сауэ
Адрес: Город Сауэ, улица Казесалу, 5
Часы работы: Вт, Чт 16-18 и Вс 12-16.
Принимаемые виды отходов:
• опасные отходы
• старые покрышки
• старая электроника
Пункт сбора электронного мусора в
деревне Ээсмяэ
Адрес: д. Ээсмяэ, Мыйза теэ, 15, во дворе
Infokaitsesüsteemide OÜ
Часы работы: Пн-Пт 9-16, контейнеры
открывают работники предприятия (на
территории ведется видеонаблюдение)
Внимание! Просьба не приносить отходы в
нерабочие часы. Запрещается складывать
мусор рядом с контейнером.
Оператор: MTÜ Eesti Elektroonikaromu
Пункт сбора отходов в поселке Рийзипере
Адрес: Тёэкоя теэ, 9, д. Рийзипере
Часы работы: Пн-Пт 9-18:30, в остальное время
— по предварительной договоренности
Принимаемые виды отходов:
• старые покрышки
• отходы упаковки
• макулатура
• листовое стекло
Контактное лицо: Валло Сасси, тел. 516 8792
Контейнеры MTÜ Riidepunkt
• город Сауэ, Туле, 7 парковка за зданием
• пос. Лаагри, парковка Вескитамми, 3а
• пос. Рийзипере, Нисси теэ, 53c
• пос. Турба, Техазе, 1
• д. Хайба, Куузе теэ, 7
MTÜ Riidepunkt собирает и раздает одежду
нуждающимся не только в Эстонии, но и,
например, в Африке. Собранная одежда
продается также в благотворительных целях.
В контейнеры допускается складывать только
чистую одежду, приличную обувь, игрушки,
приличный текстиль.
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Сбор опасных и электронных
отходов, а также использованных
шин 24 апреля 2021

Станции и
пункты сбора
отходов,
общественные
контейнеры для
сбора упаковки

1. Saue Vallavalitsuse siseauditi ülevaade, e- teenused

2. Koolieelse eralasteasutuse ja –hoiu kohatasu hüvitamine
3. Nõusoleku andmine Saue Linnaraamatukogule ruumide
üürimiseks

4. Lehetu külas asuva Tiigi kinnistu osa otsustuskorras tasuta
kasutusse andmine
5. Loa andmine kinnisasja omandamiseks

6. Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia
tegevuskava muutmine

7. Saue Linnavolikogu 11. august 2003. aasta korraldusega nr 74
kehtestatud Saue linna Kadaka piirkonna Vana-Keila mnt 2 ja 2A
detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Viigimarja tn 8
krundi osas ja projekteerimistingimuste määramine
8. Saue Vallavalitsuse 26. aprill 2011. aasta korraldusega
nr 237 kehtestatud Alliku küla Tiiri 1 kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ühiskondlike
hoonete krundi osas ja projekteerimistingimuste määramine
9. Arvamuse andmine Vatsla II uuringuruumi geoloogilise
uuringuloa taotluse kohta
10. Informatsioonid
• Avaldus üldplaneeringu menetluse peatamiseks

Saue Vallavolikogu 25. märtsi istung algab kell 14 ja on
elektroonne. Istungit saab jälgida Youtube´s. Lingi leiate
aadressilt sauevald.ee/volikogu-istungid.

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.

Vallavalitsus langetas ulatuslikest
piirangutest tulenevad
kohapealsed otsused
ÜLE-EESTILISED PIIRANGUD JA NENDE
LEEVENDUSED LEIATE
www.kriis.ee/et/kehtivad-piirangud-janende-leevendused.

Saue Vallavalitsus võttis 10. märtsi
istungil vastu ulatuslikest piirangutest
tulenevad kohapealsed haridust
(lasteaiad, koolid, eralasteaiad ja
-hoiud) ning huviharidust puudutavad
otsused.
MUNITSIPAALLASTEAIAD
• Kõik Saue valla lasteaiad
on avatud ja lapsed, kelle
koju jätmine pole võimalik,
on jätkuvalt oodatud. Kontaktide minimiseerimiseks
ja sellega viiruse seljatamisele kaasaaitamiseks palus
vallavalitsus kaaluda võimalust lapsega koju jääda.
• Lapsevanem saab aprillikuus ajutiselt kohatasu
maksmisest vabastuse, kui
ta andis lasteaiale hiljemalt
14. märtsi õhtuks teada valmisolekust last 15. märtsist
kuni 14. aprillini lasteaeda
mitte tuua. Lapsevanemaid
teavitati sellest võimalusest
valla kodulehe, FB lehe ja
lasteaedade siselistide kaudu.
• Kui elu teeb korrektiivid
ja vanem vajab siiski sel
perioodil lapse hoidmisel
lasteaia abi, tuleb arve selle
perioodi eest, mis jääb koha
kasutamise alguse ja perioodi lõpu (14. aprill) vahele.
• Neile, kes kasutavad lasteaiakohta tavapäraselt, saabuvad ka kohatasuarved tavalisel moel ja suuruses.

HUVITEGEVUS
ERAHUVIKOOLIDES
JA -RINGIDES
• Huvitegevus erahuvikoolides ja -ringides on korraldatud juhendaja poolt
vanematega kokkulepitud
tingimustel ja viisil.
• Kui erahuvikool või -ring
väljastab vanemale aprilli
eest arve ja vanem selle ka
tasub, lisab vald vanema
makstavale omaosalusele ta-
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SW Energia OÜ alustab sel kevadel
Haiba külas kaugküttepiirkonnas asuvate
soojatrasside rekonstrueerimistöid.
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Ristumine riigimaanteega nr 11360, Riisipere - Kernu tee
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öid teostatakse praeguste tarbijateni viivatel trassidel ja lisanduvad ka uued trassid, mis
liidavad kaugküttega Saue
vallale kuuluvad hooned.
Ehitustööde orienteeruv
aeg on 15. maist kuni 15. oktoobrini 2021.
Tööde teostaja on Novaproff OÜ.
Kaevetööde teostamise
ajal võib esineda lühiajalisi
teesulge ja ümbersõite. Pa-

OLEME ALATI
OLEMAS
• Kui Sul on koroonaga seotud mure, vajad sotsiaalabi
või lihtsalt infot või head
nõu vallas toimuva suhtes, pöördu julgesti vastava
vallaametniku poole. Koos
leiame vastused ja parimad
võimalikud
lahendused.
Saue Vallavalitsuse kontaktid leiad sauevald.ee/ametnike-kontaktid.
Need otsused puudutavad
järgmist kuud. Edaspidised
otsused teeb vallavalitsus
aprilli esimeses pooles lähtuvalt üldisest olukorrast ja
Vabariigi Valitsuse korraldustest.

60
65/1
2xDN

Kasutada ol.ol kanalit!
2x

EVA PUUSTA
Haiba halduskeskuse juhataja

MUUD TEENUSED
• Saue Päevakeskus on seltskondlikuks ja huvitegevuseks suletud. Sotsiaalteenused toimivad. Duši all käik
ja pesu pesemine on vaja
kindlasti eelnevalt registreerida telefonil 5615 7828,
perenaine Tiina Univer. Lisainfo päevakeskuse juhatajalt Liivi Lentsilt telefonil
5303 5883.
• Kultuurimajad on suletud.
• Raamatukogudest saab
raamatuid laenutada ja tagastada vaid kontaktivabalt.
Arvutit saab kasutada eelregistreerimisega. Lisainfo
saueraamatukogud.ee.
• Bussiliiklus Saue valla siseliinidel jätkub tavapärasel
moel.

PIKAPÄEVARÜHM
• Kuivõrd Saue Gümnaasiumis läksid kõige väiksemadki õpilased üle distantsõppele, ei toimu pikapäevarühma
tegevust ja selle eest vanemale aprillis arvet ei esitata.

YK-1, sisend Kuuse tee 7 katlamajja

lume mõistvat suhtumist.
Küsimuste korral palume
pöörduda kas SW Energia
OÜ arendusjuhi Vadim Nogtevi poole telefonil +372
5668 6539 või meiliaadressile vadim.nogtev@swenergia.ee, samuti Haiba halduskeskuse juhataja Eva Puusta
poole telefonil +372 5380
4563 või meiliaadressile
eva.puusta@sauevald.ee.
Haiba küla kaugkütte rekonstrueerimise asendiplaanid leiate Saue valla kodulehelt ehituse ja planeerimise
valdkonna alt.

vapärase 20 eurot.

SAUE MUUSIKAKOOL
• Saue Muusikakool on töö
ümber korraldanud, arvestades piirangutega, ja kui
tunnid toimuvad virtuaalselt
või mõnel muul moel, väljastab vald vanemale ka aprillis
arve.

TOIDUPAKID
KOOLIDEST
• Kõigile lastele on koolides
tagatud soovi korral toidupakk, mille saab kätte kooli
juhtkonna ja toitlustaja poolt
kokku lepitud reeglite alusel.
• Toidupaki soovist andke
palun koolile eelnevalt teada
ja järgige kehtestatud reegleid. Reeglid on vajalikud
selleks, et maksimaalselt hajutada toidupakile järele tulijaid ja vähendada juhuslikke
kontakte.
• Ärge palun tellige pakki,
kui see jääb kooli seisma.

ERALASTEAIAD
JA -HOIUD
• Eralasteaedade ja -hoidu-

Haibas algab
soojatrasside
rekonstrueerimine

HUVIHARIDUS
MUNITSIPAALKOOLIDES
• Huviharidus Saue valla
koolides on koroonaajal leidnud sageli uued väljundid,
aga kui see pole õnnestunud,
saavad lapsed seda aega kasutada liikumiseks väljas või
tubasteks tegevusteks kodus. Igal juhul ei ole ühelgi
Saue valla munitsipaalkooli
ringis käiva lapse vanemal
aprilli eest arvet oodata.

de uksed on endiselt avatud,
kuid Saue vallavalitsus on
teinud volikogule ettepaneku lubada vallal tasuda ka
eralasteaedades ja -hoidudes
käivate laste vanemate eest
kohatasu 15. märtsist kuni
14. aprillini, kui laps sel
perioodil hoius ei käi. Vastavast soovist tuli vallavalitsusele hiljemalt 14. märtsi
õhtuks teada anda.
• Kui vallavolikogu annab
25. märtsi istungil heakskiidu vallavalitsuse ettepanekule, tasub vallavalitsus
kohatasu (kuni 116.80 eurot)
kõigi nende laste eest, kes
15. märtsist kuni 14. aprillini
hoius ei käinud ja vastavast
otsusest eelnevalt ka vallavalitsust teavitasid.

SAUE VALLAVALITSUS
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Saue Vallavolikogu 25. märtsi
istungi päevakord
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2020.-2021. õppeaasta on Saue Gümnaasiumi juubeliaasta. Kooli asutamisest
möödus 35 aastat. Traditsiooniliselt on kooli sünnipäeva tähistatud novembris,
aga koroonaviiruse tõttu polnud see sel sügisel võimalik.
GRETE PÕLDMA
Huvijuht

K

oolis käisid vaid
algklasside õpilased
ja kogu kooliperele
mõeldud ettevõtmisi ei saanud ega tohtinud planeeritud kujul läbi viia.
Üks läbi aastate kestnud
kooli traditsioone on kooli
aastapäeval
tööjuubeleid
tähistavate õpetajate meelespidamine ja tänamine
ning 10. klassile kooli sõrmuste üleandmine.
Kui kooli sõrmused sai
Saue Gümnaasiumi XXXVI lend kätte jaanuari keskpaigas, siis Eesti Vabariigi
103. aastapäeva eel tänasime meie koolis 35, 30, 25,
20, 15 ja 10 aastat töötanud
õpetajaid.
35 aastat on koolis õpetanud Ann Lemnits, Anu

Vasakult: Merike Saul, Ulvi Urgard, Ann Lemnits, Aleksei Alekseejev, Anu Lauri, Hellen Floren, Karin
Tümanok ja Eneli Pruul.

Lauri, Hellen Floren, Merike Saul ja Ulvi Urgard. 25
aastat Karin Tümanok, 15
aastat Aleksei Alekseejev

ning 10 aastat Eneli Pruul
ja Lea Mändla.
Pidulikku hetke rikastasid Eesti autorite laululoo-

minguga kooli vilistlane
Joosep Talumaa kitarril
ja solist Kristina Viktoria
Hedman.

11. märtsist algas
taas distantsõppe
periood, ka Saue
Gümnaasiumis.
Täpselt aasta tagasi
olime ähmi täis
ega teadnud, mida
ja kuidas teha,
kuid täna oleme
juba kogenumad.
KAISA TAMM
Saue valla sotsiaalpedagoog
ANU PÄRN
Saue Gümnaasiumi
tugiteenuste juht

I

gasugune elukorralduse
muutus kutsub inimeses esile vastupanu ja
ärevustki, sest turvaline
rutiin ei saa jätkuda. Ajule
on väga ebamugav ja kohanemine uute oludega nõuab
palju energiat - selles oleme
inimestena kõik sarnased.
On igati kohane tunda väsimust, mõningast
motivatsiooni langust ja
meeleolu alanemist, kuid
enamasti mööduvad need
ajas.
Telia, Hitsa ja Lastekaitse
Liidu uuring 2020 kevadel näitas, et 80% õpilastest tunneb ennast koduses
keskkonnas turvaliselt ja
pooled olid varasemaga
võrreldes produktiivsemad,
õnnelikumad ja rahulikumad.
Head suhted perekonnas muutusid veelgi olu-

Foto: Kristi Hiiemäe

Distantsõpe on uus normaalsus

Kaisa Tamm ja Anu Pärn kutsuvad lapsi ja vanemaid distantsõppe ajastul vajadusel abi otsima, sest
lahendused on olemas, kuid neid ei pruugi üksi näha.

lisemaks olukorras, kus
õpetajate toetus ei olnud
käepärast ning sõpradega
suhtlus oli piiratud.
Oluliselt suurenes perekonnaga koos veedetud aeg ja
kodus olles suhted vanematega paranesid.
Koroonaeelses
terviseuuringus ilmnes, et head
suhted peres on kaitsefaktor. Lapsed, kellel on kodus
toetavad suhted, kogevad
vähem koolistressi, meeleolu alanemist ja esineb vähem riskikäitumist.
Head suhted perekonnas
mõjuvad positiivselt laste
vaimsele heaolule ja toetavad edukat toimetulekut
õppetööga. Head suhted ja
kontakt kooliperes on samuti oluline. Koostöö kooli
ja kodu vahel on määrava
tähtsusega õpiedu saavutamisel ning vaimse ja füüsilise tervise hoidmisel.
See on nagu plaksutamine,
mida saab teha vaid mõlema käega.
Haridusfoorumi uuring
näitas, et ligi kolmandikule
lastest distantsilt õppimine
sobib, kolmandikul ei ole
suurt vahet ja kolmandiku-

le valmistab distantsõppel
õpitulemuste saavutamine
raskusi. Tähelepanu, mõistmist ja hoolimist vajavad
kõik osapooled, sest algul
tühisena näivad mured võivad kiiresti muutuda kannatusi põhjustavateks probleemideks.
Inimesed, kes suudavad muutunud oludes leida
eneses tasakaalu ja oma
elukorralduse ümber organiseerida, kogevad kiiremini rahulolu ja eduelamust,
kuid kõigega ei peagi üksi
toime tulema.
Mõtteid, kuidas muutustega toime tulla
• Loo endale / lapsele uus
rutiin: mõtle läbi päevakava, et aega jätkuks tööks /
õppimiseks,
sotsiaalseks
suhtluseks, perega koosolemiseks, aeg iseendale lõõgastumiseks.
• Alustage päeva koos: ühine hommikusöök häälestab
eesmärke täitma, ka iseseisvalt ülesandeid lahendama.
• Tee pause oma tegevustes:
su aju vajab info salvestamiseks puhkust ja keha
heaks enesetundeks liiku-

mist!
• Võta aega suhtlemiseks
oma lapse, vanema ja õpetajaga, küsi, kuidas läheb ja
süvene vastusesse.
• Mõista ja toeta, kui laps
on sattumas raskustesse.
• Toeta last probleemide lahendamisel, vajadusel aita
teha kokkuleppeid õpetajatega.
• Tunnusta last, julgusta
teda jätkama ka raskuste
korral ja märka ka väikseid
positiivseid märke.
• Vajadusel otsi abi, sest lahendused on olemas, kuid
neid ei pruugi üksi näha.
Mure korral saab rääkida
• oma lapse klassijuhatajaga
• kooli sotsiaalpedagoogide
(Kaisa Tamm 5346 1821 ja
Einar Ilves 5192 6988) ning
psühholoogidega
(Kairi Kull 5788 0827, Kristel
Kormik 5854 1798, Anu
Pärn 5627 7374)
• lasteabi telefon 116111,
lasteabi Chat www.lasteabi.
ee
• www.lahendus.net
• www.peaasi.ee nõustajatega

Saue vallas elavatel, 7-19-aastaste erivajadustega
laste ja noorte ning toimetulekuraskustes perede
laste vanematel on 2021. aastal võimalik taotleda
huvitegevuses osalemiseks toetust.
Toetust saab taotleda aastaringselt, hiliseim tähtaeg on 10. detsember 2021.
Tegemist on riigieelarvest omavalitsusele eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse toetusega. Toetuse saamise eeldus on, et
Eesti rahvastikuregistri järgi on lapse ja vähemalt ühe vanema
elukoht Saue vallas seisuga 1. jaanuar 2021.
Toetust antakse vahendite soetamise, õppemaksude,
osalemistasude, üritustel või võistlustel osalemise kulude ja
transpordikulude kompenseerimiseks. Toetust saab taotleda
juba tehtud kulude katmiseks.
Erivajadusega lapse huvihariduse ja huvitegevuse toetust
saab taotleda lapsele ja noorele, kellele on sotsiaalkindlustusamet määranud puude. Toetuse suurus on kuni 400 eurot
lapse või noore kohta aastas.
Toimetulekuraskustes perede laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eesmärk on toetada peresid, kelle
leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on taotluse
esitamisele eelnenud kalendrikuus alla kolmekordse riikliku
toimetulekumäära, mis on 450 eurot. Toetuse suurus on kuni
400 eurot lapse või noore kohta aastas.
Juhul kui laps on erivajadusega ja pere on toimetulekuraskustes, on toetuse suurus kuni 800 eurot lapse kohta aastas.
Kummagi toetuse saamiseks tuleb esitada eraldi taotlus.
Taotluse vormi leiate https://sauevald.ee/taotlused.
Toetuse taotlemiseks esitage
• allkirjastatud avaldus paberkandjal või elektroonselt info@
sauevald.ee
• kulutusi ja nende tasumist tõendavad dokumendid
• huvitegevust või huviharidust korraldava organisatsiooni kinnituskiri noore osalemise kohta huvihariduses või huviringis
Lisainfo: haridusspetsialist Margit Ots, 511 2820, margit.
ots@sauevald.ee
MARGIT OTS
Haridusspetsialist

Riiklikud
koroonapiirangud
hariduselus
Õppijad on distantsõppel
Alates 11. märtsist on distantsõppel kõik üld-, kutse ja kõrgkoolide õpilased ja üliõpilased. Kontaktõppele ei lubata isegi
põhikooli lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujaid, samuti olümpiaadideks ettevalmistujaid.
Koolis tohib viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või teeb
eksameid või teste.
Erandina nähakse ette, et algklasside õpilastel on vältimatutel juhtudel võimalik siiski viibida ka koolihoones ja osaleda
seal korraldatud tegevustes.
Kutsekoolides toimuv praktiline õpe tuleb võimalusel edasi
lükata. Kui see ei ole võimalik ega otstarbekas, siis tuleb kasutada kõiki ennetusmeetmeid, et ei toimuks viiruse levikut.
Lasteaialaps jäägu koju
Valitsus annab tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu. Lastele, kelle vanemal või
hooldajal pole võimalik jääda kaugtööle või luua muul moel
võimalusi lapse kojujätmiseks, tuleb võimaldada jätkuvalt lasteaias või -hoius käimine.
Huvitegevused siseruumides on keelatud
Huvihariduse ja -tegevuse, nootrsootöö, täiendkoolituse ja
-õppe läbiviimine on siseruumides keelatud. Võimalusel tuleks
tegevustega jätkata distantsilt.
Välitingimustes toimuvate tegevuste puhul võib koos olla ja
liikuda kuni 2 inimest, kes peavad teistega hoidma 2-meetrist
vahemaad.
Piirangud ei kehti neile täienduskoolitustele ja nendega
seotud eksamitele (näiteks sõidueksamid), mis on vajalikud
kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse
saamiseks.
KRIIS.EE
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Saue Gümnaasium
tänas kolleege

Erivajadustega laste ja
toimetulekuraskustes
perede huvihariduse ja
huvitegevuse toetus

Kui saabub politsei
Hädaabinumbrile 112 laekuvate kõnede ajendiks on enamasti füüsilise vägivalla või sellega ähvardamiseni eskaleerunud
konflikt, mille taga võib olla aastatepikkune vaikiv kannatus.
Sündmuskohale reageeriva politseipatrulli esmaseks ülesandeks on olukord maha rahustada, saada ülevaade toimunust ja
planeerida järgmised sammud. Põhja prefektuuri praktika kohaselt toimetatakse vägivallatseja vajadusel kainenema või leitakse muu lahendus osapoolte eraldamiseks, et olukord pärast
politsei lahkumist uuesti ei halveneks. Konflikti käigus tekitatud
vigastused ja valu tähendab aga juba kriminaalmenetluse alustamist ning vägivallatseja kinnipidamist kuni 48 tunniks.
Piirkonnapolitseinik kui võtmeisik
Arusaadavalt ei ole patrulli võimuses harutada lahti keerulisi suhteid või muuta vägivallatseja vildakaid mõttemustreid.
Ametnike kogutud info ja tähelepanekud on sellegipoolest määrava tähtsusega edasise abi planeerimisel. Peretülile kutsutud
patrull koostab toimunu kohta ettekande, täidab infolehe ning
teeb esmase riskihindamise vägivalla võimaliku kordumise ja
abivajaduse kohta. Kannatanu nõusolekul on võimalik ta suunata ohvriabiteenusele, mille kaudu on võimalik saada edasist
toetust ja nõustamist.

Patrulli kogutud informatsioon edastatakse piirkonnapolitseinikule, kelle peamine ülesanne ongi enda piirkonna elanikke aidata ja toetada. Peretüli kohta teate laekumisel võtab
piirkonnapolitseinik esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui
viie tööpäeva jooksul osapooltega ühendust. Madala riski korral
võib suhtlus toimuda telefoni teel. Keskmise ja kõrge riski puhul külastavad piirkonnapolitseinikud osapooli kindlasti nende
kodus, mis annab võimaluse hinnata ka näiteks laste elamistingimusi või panna tähele varjatud vägivallale viitavaid tunnuseid
osapoolte käitumises.
Järgmised sammud
Ühekordse juhtumi ja madala riski korral konflikti kordumiseks
piirdub piirkonnapolitseiniku roll järelkontrolli läbiviimise, kannatanu nõustamise-toetamise ja toimepanijaga suhtlemisega.
Pikaajalisemat ja süsteemset sekkumist nõuavad eeskätt need
olukorrad, mille puhul on vägivald korduv ja seotud ka näiteks
alkoholi liigtarvitamise, puudulike sotsiaalsete oskuste või
muude keerukamate teguritega. Sellistel juhtudel teeb piirkonnapolitseinik koostööd kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna, Sotsiaalkindlustusameti, naiste tugikeskuste ja vajadusel
lastekaitsega. Lähtuvalt olukorrast on erinevate asutuste koostöös võimalik leida abivajajale ajutine elamispind ning toetav
ja turvaline nõustaja-spetsialist, pakkuda abi töö ja koolituste
leidmisel, toetada võlanõustamise või psühholoogilise abi pakkumisega.
Abi on olemas
Patrulli kohalkäimine ei pruugi koheselt lahendada pikemat
aega kestnud keerukat olukorda, kuid avab ukse võimalusele
luua uus, vägivallavaba elu. Piirkonnapolitseinikud ei jäta kedagi oma murega üksi, vaid aitavad ja toetavad turvatunde loomisel ning olukorrast väljumisel – nii kaua, kui seda on vaja. Saue
valla piirkonnapolitseinikutega saab ühendust telefonidel 524
8777 ja 5382 9277.
ARNO LAUK
Lääne-Harju politseijaoskonna ennetusspetsialist

SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Foto: Anne-Ly Sumre

Naabrite juurest kostuvate tülide kohta tehtud hädaabikõned
on samuti tõusutrendis, kuid reeglina jõuab info vägivalla kohta
abistajateni ikkagi tänu seda kogenute julgusele.

Aeg möödub tõesti märkamatult. 31. märtsil 2016 kinnitasid nelja ühineva omavalitsuse volikogud Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemislepingu ning selle lisad. Tegu oli ajaloolise otsusega, mille poolt hääletasid kõigi
ühinevate omavalitsuste volikogud üheaegselt ja mille tulemusena moodustus
tänaseks ligi 24 000 elanikuga Saue vald, Eesti mandriosa suurim.

J

ust sellist nime - Saue
vald - soovisid uuele
omavalitsusele rahvaküsitluses osalenud.
29. veebruarist kuni 6.
märtsini kestnud rahvaküsitlus ise aga küttis kirgi.
Saue linnas alustas üks volinikest linnavalitsuse ees
ühinemise vastu suisa näljastreiki.
Küsitlusest selgus, et
Saue, Nissi ja Kernu valla
rahvas pooldas ühinemist,
kuid linnaelanikud mitte.
Linnas avaldas arvamust
ühinemise kohta 42% hääleõiguslikest elanikest, neist
500 oli ühinemise poolt ja
1384 (72%) vastu.
Ühinemisvastaste
üks
hirmudest nii siin kui sealpool piiri oli raha jagamine. Üks pool arvas, et kogu
tähelepanu suundub maale, teine pool, et kogu raha
suunatakse linna. Tegelik
elu aga on näidanud, et tähelepanu jagub igale poole
ja toidulaud on saanud rohkem või vähem kaetud nii
siin kui seal.
Sellegipoolest - 2017. aasta kohalike omavalitsuste
volikogude valimistele mindi juba ühendvallana. Valimisringkond hõlmas Kernu
valla, Nissi valla, Saue linna
ja Saue valla haldusterritooriumi.
Ka sellest ajast, mil ühinejad päriselt leivad ühte
kappi panid, on parasjagu
vett merre voolanud, et igaüks saaks anda subjektiivse
või objektiivse hinnangu,
kuidas meil läinud on.
Ühinemisjärgselt sündinud vallaleht Saue Valdur,
„tõelise Eesti mehena“, ütleb, et pole paha.
Kas ühinejad täna juba
igal sammul ühte jalga käivad? Vist mitte, sest seda ei
juhtu ilmselt mitte kunagi
mitte kusagil ning see oleks-

Ühinemislepingu allkirjastasid volikogude esimehed, vallavanemad ja linnapea.
Foto: Sirje Piirsoo

Koduseinte vahel toimuv vägivald jääb tihti nähtamatuks kõigile, kes pole sellest ise puudutatud.
Üha enam pöörduvad politsei poole vanemate vahelisi konflikte pealt nägevad ja neis kannatavad
lapsed.

31. märts viis aastat tagasi

Hääletus
volikogudes
Saue Linnavolikogus
hääletas ühinemise poolt
10 volinikku ja vastu
oli seitse. Kernu vallas
pooldasid ühinemist kõik
12 volikogu liiget. Nissi
vallas oli poolt kaheksa ja
vastu neli volinikku. Saue
Vallavolikogus kogunes
poolthääli 13, kaks volikogu
liiget jäi erapooletuks.

ki igav ja ilmselt vähem
edasiviiv. Rattad aga ei ole
kandilised. Ilusti ümarad ja
veerevad päris sujuvalt.
Kas me kõik üle valla nii
tuttavaks oleme saanud, et
kadunud oleks kahtlus, et
mõne kandi inimestel on
kuus varvast, ei tea.
See hirm aga, et Nissis on
trollid, on kadunud. Ongi
trollid, aga mõnusad ja musikaalsed. Ja teises kandis
jälle teistmoodi toredad
inimesed ja tegemised ja nii
üle kogu valla.
Saue Valdur ühmab, et oli
mõistlik leivad ühte kappi
panna, sest nii jagub kõigile

Hääletus linnavolikogus - ühinemise poolt 10 ja vastu seitse
volinikku.
Foto: Sirje Piirsoo

Kõne
politseile avab
pääsemistee

Linnavolikogu aseesimees Matti Nappus protestis ühinemise vastu
näljastreigiga

rohkem, ja lisab häbenedes,
sest Eesti mees ei näita ju
tundeid välja, et tema arvates meeldivad talle peaaegu
kõik Saue valla elanikud,
sest tegelikult on 24 000

elaniku kohta väga vähe
pahatahtlikke sõnavõtte ja
lihtsalt virisemist. Pigem
on Saue valla elanik selline,
kes viga näeb laita, kuid tuleb ja aitab.

Riigi saadetud toidupakid
jõudsid abivajajateni
Saue Vallavalitsuse sotsiaalosakond
jagas märtsis riigi saadetud toiduabi.
Nimekirjades oli 170 pakisaajat.
MARELLE ERLENHEIM
Sotsiaalosakonna juhataja

T

oiduabi saajate nimekiri on koostatud
jaanuarikuus toimetulekutoetuse ning kohaliku omavalitsuse vajaduspõhiste toetuste taotluste ja
saajate alusel.

Toidupakk sisaldas lisaks
kuivainetele liha- ja kalakonverve, õli, praekapsast
porgandiga, mett, teed,
kuivatatud puuvilju ja šokolaadi. Toidupakkide komplekteerimisel aitas sotsiaalosakonda MTÜ Lootuse
küla, aitäh neile!
Toidupakkidega
koos

läks abivajajatele 16-leheküljeline
retseptiraamat,
milles on välja toodud mitmeid madala maksumusega
ja lihtsaid viise toidulaua
rikastamiseks.
Retseptiraamatu
leiate
ht t ps://w w w.sm.ee/sites/
default/files/toidupaki-retseptivihik-a5_web_003.pdf.
Lehe ilmumiseks on enamus pakke valla abivajajateni jõudnud, üksikud väljastamata pakid jagatakse
välja märtsikuu jooksul.
2021. aastal jagab riik toiduabi neli korda.

Foto: Marelle Erlenheim
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Kunstikonkursile „Meditsiin tänapäeval“ ootame
osalema kõiki kunstihuvilisi Saue valla noori vanuses 7-18 aastat. Konkursi tööde esitamise tähtaeg
on 30. aprill 2021. Siin inspiratsiooniks ka mõned
teemalahendused.

Kunstnik Anne Lindti maalimisstiili võiks nimetada assotsiatiivseks
sürrealistlikuks abstraktsionismiks, mida iseloomustavad eelkõige tundlik
maalimistehnika ja paljud sümbolistlikud kujundid, mis avavad omapäraselt
maalide kordumatu sõnumi.
Foto: Sirje Piirsoo

SAUE VALDUR

A

nne Lindt on pärit
Pärnust,
õppinud
ülikoolis viis aastat
maalimist Peeter Mudisti,
Lembit Sarapuu, Sigrid Uiga
jpt juhendamisel.
Kunstnik alustas oma
loominguga
üheksakümnendate algul. Sellest ajast
on pärit pastell-akrüülmaal
„Noblesse oblige“ (1994),
mida eksponeeriti Pärnus
näitusel „Mees ja Naine“.
Kahtlusteta tähistas see uue
ja omapärase kunstniku lisandumist meie kunstiparnassile.
Kuna nüüd kunstnikuseisus juba kohustaski, toimusid Anne Lindti järgmised
näitused aastal 2001 Ballymore`i Eustasi galeriis ja
2002. aastal EV saatkonnas
Iirimaal, kui kunstnik seal
elas ja töötas.
Järgnesid näitused Pärnus 2009 ja Abja-Paluojal
2008, mille tööde müügitulu
eest soetas ja annetas Anne
Lindt Väikemõisa väikelastekodule üle 60 lasteraamatu. Mälestuseks kõikidele
lastele, kes pidid ootamatute
elumuutuste tõttu viibima
aastaid lastekodus. Ka Anne
Lindt ise elas ema raske operatsiooni tõttu aasta lastekodus.
Anne Lindti loodud sügavamõtteline maailm on peidus värvikireva pealispinna
taga. Aga just see annabki
põhjalikumalt tema maa-

Et kunstnikule ei meeldi endale tähelepanu
juhtida, tutvustab ta end läbi autoportree.

liloomingusse
süvenedes
võimaluse panna ennastki
proovile, lahendades piltidel
loodud keerulisi, kuid vaieldamatult inimlikke mõistatusi.
Anne Lindti maalide
teemad on seotud inimese
sisemaailmaga, kusjuures
iga pildi puhul on talle oluline sisu, mis hakkab liikuma vaid positiivses võtmes.
Ta püüdleb oma töödega
ideaalse ja harmoonilise
maailma poole ning ei taha
maalida kurjust ja õelust,
ängistavaid pilte.
Kunstnik usub reinkarnatsiooni ja taassünnist
räägibki maal „Siiami kaksikud“. „Kui inimesed ei an-

Maalinäitusele tulekuks ei pea vallamajja sisenema.

desta üksteisele selles elus
ja teises elus ja veel ja veel,
kui antakse võimalus, siis
lõpuks sünnidki Siiami kaksikuna. Ei saa ära minna.
Jääb üle vaid andestada,“
toob kunstnik välja sisu, mis
ajendas teda maali looma.
Anne Lindti arvates on
meile kõigile sündides kaasa antud looja võime ja me
ei tohiks lasta end mõjutada
kellegi poolt, kes kamandaks meid. Me ei tohiks
muutuda karjaelemendiks.
Nii sündis maal „Karjane
valvab lambaid“. „Püha perekond“ kannab endas aga
mõtet, et kõik inimesed on
väärtusega.
Kunstnik rõhutab, et ab-

soluutselt igal inimesel on
olemas anne, ükskõik milline - tikid või nõelud või
joonistad või laulad või teed
hästi süüa – ja kutsub kõiki
oma annet kasutama just
nüüd, selle õudse „katku“
ajal. „Leidke üles oma anne,
tegelege sellega ja tundke
rõõmu,“ soovitab ta, sest
end andesse unustada on
nii lõõgastav. „Raadiod-telekad kinni mingiks osaks
päevast. See on niivõrd positiivselt energeetiline, kui
sa keskendud mingile oma
hobile.“
Anne Lindi loominguga
saab tutvuda www.annelindt-gallery.com ja suhelda
anne.lindt@gmail.com.

Meie poisid tulid võistulaulmisel
kõrgetele kohtadele

7-9-aastased kooliealised
poisid
• I koht Tobias Tark, juhendaja Mariliis Kreintaal
• II koht Trevor Vesso, juhendaja Piret Puusta
• III koht Maiko Orgla, juhendaja Elviira Alamaa
10-11 aastased poisid
• II koht Mattias Eru, juhendaja Elviira Alamaa, akor-

Kuni 12-aastased ja vanemad poisid kuni häälemurdeni
• III koht Oskar Kiilberg, juhendaja Triin Ella
Kuni 16-aastased häälemurde läbiteinud noormehed
• I koht Mattias Donner,
juhendaja Elviira Alamaa,
klaveril saatis õpetaja Priidik Purga
Võistulaulmist
hindas

3-liikmeline žürii koosseisus Tallinna Reaalkooli
muusikaõpetaja ja koorijuht
Heli Roos, vokaaltehnika
pedagoog ja koorijuht Anu
Aimla ning Eesti Muusikaja Teatriakadeemia koorijuhtimise eriala magister
ja H. Elleri nimelise Tartu
Muusikakooli
koorijuhtimise eriala õppejõud Kuno
Kerge, kes on erialaselt olnud seotud mitmete laulupidude korraldamise ja neil
juhatamistega ning on Tartu
Akadeemiline Meeskoori,
Tallinna Poistekoori, Virumaa poistekoori ja EMLS
noormeestekoori dirigent.

Foto: Saue Muusikakool

6-7-aastased eelkooliealised poisid
• I koht Trevor Tambu, juhendaja Elviira Alamaa

dionil saatis õpetaja Anastassia Varlõgina
• III koht Georg Kalvet, juhendaja Elviira Alamaa

Tingimused
• Iga osaleja võib konkursile esitada kuni kaks tööd.
• Töö peab olema ühepoolne, paksemal paberil.
• Töö pealkiri, autori nimi, vanus, kontaktandmed (e-post, telefon), kooli nimi ja kunstiõpetaja nimi tuleb kirjutada töö tagaküljele. Soovituslik on kasutada selleks lisapaberit, mis on töö
taha kleebitud.
• Hindamisele pääsevad ainult need tööd, mis on saabunud hiljemalt 30. aprillil 2021.
• Osaleja annab esitatud tööga konkursi korraldajale üle õigused seda tööd avalikus ruumis tasuta kasutada, sh avaldada
trükis, veebis, ülesse panna näitustel.
• Võistlusele esitatud tööd / töid autorile ei tagastata. Soovi
korral tuleb ise ühendust võtta.
• Keelatud on oma tööd / töid enne võistluse lõppu internetis
avaldada.
Töid hinnatakse viies vanusegrupis
• I grupp 7-8-aastased
• II grupp 9-10-aastased
• III grupp 11-12-aastased
• IV grupp 13-15-aastased
• V grupp 16-18-aastased
Vanusegruppide parimad tööd selgitab välja žürii. Võitjad
kuulutatakse välja hiljemalt 10. mai 2021. Võitjatega võetakse
ühendust. Parimate tööde autoritele auhinnad.
Täiendav info Heidi Kaldlaur: heidikaldlaur@saue.edu.ee,
517 9117.
HEIDI KALDLAUR
Huvijuht

Eesti Meestelaulu Selts korraldas XII üle-eestilise poiste-solistide võistulaulmise
Harjumaa ja Tallinna eelvooru videokonkursina. Meie valla noored mehed tulid
võistulaulmiselt tagasi muljetavaldavate tulemustega.
SAUE VALDUR

Käisin arsti juures. Elupäästja kiirabi. Arstid muutuvas maailmas. Mida nad suudavad teha patsiendi tervise heaks ja mida
võiks tulevikus. Laboratoorium, unistuste töökoht.
Meditsiinil on tähtis osa meie elus. Kõigil meil on kokkupuuteid meditsiiniga: kes on kasutanud perearsti abi, käinud
hambaarsti juures, käinud vaktsineerimas või koguni viibinud
EMO-s või haiglas ravil.
Võib-olla on kellelgi unistus saada medõeks, arstiks, töötada tulevikus parameedikuna kiirabi meeskonnas või hoopis
saada teadlaseks ja arendada meditsiiniteadust.
Leia oma ideedele sobiv kunstiline lahendus, maali või joonista oma kogemustest või unistustest. Tööd võivad olla erinevates tehnikates ja sulle sobiva formaadiga. Töö tuleb saata
hiljemalt 30. aprillil märksõnaga „Meditsiin tänapäeval“ Saue
Gümnaasiumisse. Aadress Nurmesalu 9, Saue linn 76506, Saue
vald.
Palume võimalusel saata kõik ühe kooli tööd korraga. Võid
töö ka ise kohale tuua ja jätta valvelauda. Pane ka siis tööd
ümbrikusse ja lisa märksõna.

Pühapäeviti
kell 12.00
JUMALATEENISTUSED
SEOSES PIIRANGUTEGA TOIMUVAD
ÜLEKANDED AINULT VEEBIS!

28. MÄRTS

Palmipuudepüha jumalateenistus
JUTLUSTAB PEETER TAMM

04.

APRILL
I Ülestõusmispüha jumalateenistus
JUTLUSTAB PEETER TAMM
Täpsem info meie kodulehel!

Mattias Donner esitas konkursil
laulu „You Are The Reason“,
mille muusika on kirjutanud
Calum Scott. Teksti autorid on
Jon Maguine ja Corey Sanders.

OLED OODATUD!
Lisainfo: www.laagrikogudus.ee
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Saue vallamaja akendel on
märtsis ja aprillis avatud
Anne Lindti maalide näitus

Kunstikonkurss
2021 „Meditsiin
tänapäeval“
Saue valla õpilastele

Sirje Nokkuri tantsutuurid läbi ajakanga

Muutuv maailm nõuab uusi oskusi nii täiskasvanutelt kui lastelt. Mis on aga püsiv ja hoiab juured
kõvasti maa sees kinni? Mis loob kindlustunde?
Oleme oma väikeses koolis leidnud küsimusele vastuse. Kindlustunde loovad traditsioonid.
Tuleb tunnistada, et traditsioonid on saanud küll uue näo,
kuid nad jäävad, on jäänud seni ja jäävad edaspidi. Juba meie
esivanemad on tähistanud rahvakalendris erinevaid tähtpäevi
ja ajaloosündmustega seonduvatest päevadest pole eestlane
kunagi päriselt mööda läinud.
Tegus tuisukuu ehk veebruar väärib koolikeskkonnas traditsioonide osas lugupidamist.
Tegutsemine sai alguse turvaliselt internetis nädalast
Tegime plaani ja märkisime end tegevustega „Targalt internetis“ kodulehel olevale kaardile.
Toimusid praktilised tegevused interneti turvalisuse teemal. Algklassid orienteerusid BluBot robotitega, liikudes
programmeerimise abil erinevate küsimuste ja vastuste vahel.
Kombati teadmisi interneti- ja arvutimaailma kohta. Orienteerumine tekitas põnevust ja nii mõnigi fakt turvalisuse loomisest sai selgemaks.
Teise ja kolmanda kooliastme noored osalesid huvijuhi tunnis, kus simulatsioonimängude kaudu analüüsiti enda ja kaaslaste käitumist internetiavarustes. Noored mõtestasid käitumist, filmides videoklippe. Nii mõnigi videolõik oli ohtude eest
hoiatava ja tähelepanu juhtiva sisuga.
Kuues klass ja sõbrapäev käivad meie koolis käsikäes juba
mitmeid aastaid
Sellest on saanud esimene suurem katsumus kuuendatele
klassidele ürituse korraldamisel, kuna tegemist on ülekoolilise sõbrapäeva tähistamisega. Sel aastal võeti korraldust
põhjalikult.
Kohviku, kaardiposti ja vahetunnimängude saginale lisandus põhjalik stend valentinipäevast.
Tihti võtame üle erinevaid tähtpäevi kaugemalt, täpselt
teadmata, miks ja mida konkreetsemalt sel päeval tähistatakse. Stendi kaudu sai koolipere ülevaate valentinipäeva ehk
sõbrapäeva olemusest.

Vastlakuklite priskuse eest kannab hoolt kooli õpilasesindus
Tähtpäevakalendrisse vaadates otsisime välja mängud ja ilmaennustused, mis vastlapäevale kohased ning kohtusime
kooli kelgumäel. Traditsiooniks saanud kahemehesuusad ja
pesukausid juba ootasid, et mõõta kooli pikim liug, ning kada
ajamisest sai taasleitud vana vastlamäng.
Rõõmu sai kooliõu täis ja ega osanudki enamat soovida kui
üks priske vastlakukkel veel kõige tipuks. Vastlakuklite priskuse eest kannab juba mitu aastat hoolt kooli õpilasesindus, nii
ka sel aastal.
Pidupäevi, mil on võimalus kokku saada, tänases ajas napib. Õnn on olnud nautida kaunist talve ja üks pidupäev karges talvehommikus kooliperele siiski jäi – Eesti Vabariigi 103.
sünnipäev.
Kogunesime hommikul päikesetõusuga lasteaia hoovis
pidulikuks lipuheiskamiseks. Lipu heiskamise au oli lasteaia
vanema rühma poistel. Neid assisteerisid noored kotkad ja
kodutütred.
Direktori aastapäevakõnest jäi kõlama, et igaühe Eesti on
täpselt nii suur, kui suured me oleme. Lasteaias käies on iga
lapse jaoks Eestimaa koduhoov ja lasteaia mängud. Kooliõpilasele on Eestimaa koduklass ja külatänav ning kasvades ikka
suuremaks ja minnes kodust kaugemale, avardub ka väike Eesti.
Täna, mil oleme kodudes, jäävad traditsioonid meid väikeses Eestis endiselt kokku hoidma.
ENELI ÖÖPIK
Huvijuht

24. märtsil tähistab Kernu ja Nissi kandi staažikas tantsuõpetaja Sirje Nokkur
80. sünnipäeva, artikkel on õnne ja tervist sooviva kogukonna tänukummardus
juubilarile.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

S

irje Nokkur on kultuurivallas tegutsenud
1973. aastast alates.
1975. aastal asutas ta Haibas
külakapelli, andes kohalikele pillimeestele tegevust
– tantsuks mängimas käidi
igal pool.
Alustas Kernus meesansambel – juhendaja Sirje.
Alustas 8 paariga segarahvatantsurühm – juhendaja
Sirje. Alustas laste tantsurühm, vajas esinemisriideid – juhendaja ja õmbleja
Sirje.
„Naine nagu orkester,“ ütleb Sirje kauaaegne kolleeg
Melli Puht ja imestab, kuidas Sirje kõike seda pere ja
kolme lapse - Marika, Risto
ja Sigridi - kõrvalt jõudis ja
jaksas.
Ta lisab, et kui 1984. aastal valmis Haibas Kernu uus
rahvamaja, siis alles tõeliselt
tegutsemiseks läks. Melli
töötas rahvamajas juhatajana ja Sirje oli kunstiline
juht.
Kui segarühm vajas rahvaste sõpruse peoks Leedu
rahvarõivaid, ei hirmutanud
pikad sõidud Leetu kanget
naist. Kaks bussireisi Leedumaale ja kaunid rõivad
olidki olemas.
Uus rahvamaja tõi tööd
kuhjaga: lasteringide juhendamine, tantsuorkester Taaniks, tantsuõhtud, kontserdid, proovid, esinemisriiete
õmblemine.
Rahvas tahtis tantsima

Sirje Nokkur Slovakkias folgifestivalil naine kui orkester.

õppida ning 1987. aastal
algasid peotantsukursused
Maia ja Grigori Ivaštšenko
juhtimisel. Ja uskumatu –
rahvusvahelised
peotantsuvõistlused kolmel aastal
Haibas, millest võttis osa
paare Soomest, Lätist, Leedust, Leningradist, Donetskist ja mujalt.
Rahvamaja
organiseeris sügisnäitusi, nunnukonkursse,
seenenäitusi
koos mükoloogiga, aiandusloenguid. Lisaks olid
teemaõhtud autojuhtidele,
loomakasvatajatele, mehhanisaatoritele. Jaaniõhtud
ning esinemised Soome ja
Rootsi turistidele Kernu kõlakojas.
Reishuviline on Sirje ka.
Sõidud kas taidlejatega või
viktoriini võitjatega viisid
teda Razlivi, Leningradi,
Lätti ja Leetu.
Kõike seda aga sai enne
Eesti taasiseseisvumist korraldada vaid Haiba sovhoosi

Rocca-Al Mare tantsupäeval.

abiga. „Meil olid eesotsas
imelised inimesed. Ametiühingu esimees Ene Puusta,
direktorid Erich Lõokene ja
Rein Viilu, kes kõike seda
toetasid,“ meenutab Melli
Puht toetajaid hea sõnaga.
Sirje on inimene, kes oskab enda ümber hea sõpruskonna moodustada, kes
aitavad ja toetavad: Kernu
kooli õpetaja Leili Orumäe, Riina Lotamõis, Leena Aksalu ja teised toredad
inimesed. Sõpru jagus, aga
kultuuritöö ongi meeskonnatöö, mis kogukonna toetuseta ei toimi.
1999. aasta suvel alustas Sirje Harjumaa memme-taadi lustipidude korraldamist ja oli 11 aastat
ettevõtmise eesotsas. Sirje
enda sõnadega: „Oh, see
oli ju nii lihtne. Tantsurühmade juhendajad olid sõbrad-tuttavad“.
Sirje tantsurühmad ja naisansambel on osa võtnud ki-

helkonnapäevadest Hageris
ja Kurtnas, Saaremaa simmanist Kuressaares, rahvatantsupäevadest Rocca al
Mare vabaõhumuuseumis.
Tema rühmad on tähistanud
rahvusvahelist tantsupäeva
ja käinud folkloorifestivalidel Slovakkias, Poolas, Lätis, Ungaris ja Makedoonias.
Sirje Nokkur on pälvinud
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi (ERRS)
hõbemärgi rahvatantsutraditsiooni hoidmise ja edasikandmise eest. Rahvatantsu
juurde jõudnud Sirje aga
15-aastaselt ja kuna juhendaja ei saanud tantsukirjeldusest aru, tuli endal härjal
sarvist võtta. Akordioni- ja
klaverimängugi õppinud ta
ise selgeks.
Lisaks Haiba rühmadele
ja naisansamblile on Sirje
Riisiperes juhendanud rühma Roosid – seda veel eelmiselgi hooajal - ja Riisipere
Tantsumemmesid.

Jõgisoo rahvas pidas Eesti sünnipäeva
seltsimaja õuel paksus uduvihmas
Foto: Saue-Jõgisoo Haridusselts

Tegus
tuisukuu
Turba koolis

Foto: Eneli Ööpik
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Haridusseltsi esinaine Ülle Rondo teab,
et kui kuidagi ei saa, siis miskitmoodi
ikka saab - nagu Õnne tänava Are.
SAUE-JÕGISOO HARIDUSSELTS

K

ui vabariigi aastapäev kuulub seltsi
traditsiooniliste tähistamiste ritta ja külarahvas seda pikisilmi ootab,
tuleb korraldamine ette võtta, olgu või koroonapandeemia. Või sadagu või paksu
uduvihma.
Arvestades olukorraga,
tuli siseruumides peo pidamisest loobuda. „Järelikult
tähistame EV 103. aastapäeva õuel,“ otsustas Ülle.
20. veebruari hommikul
lükkas naaberküla Tuula
mees Rein Riga traktoriga

seltsimaja tagused spordiväljakud hangedest priiks,
seltsi liikmete abiga sai väljak ja maja piduehteisse.
Kõnede ja esinemiste tarbeks oli kohandatud korvpalliplats: sini-must-valged
plagud, prožektorid ja punane vaip. Platsi teises otsas, lava ees pakkus Kaie
Ratasepa talust kirsiveiniga
tembitud kuuma glögi.
Õhtupimeduses
tõrvikutesäras platsile kohaletulnuid oli just parasjagu
hajutatult. Oleks mahtunud
kolm korda rohkem!
Ülle rõõmustas, tervitas
külarahvast.
Vallavanem
Andres Laisk tunnustas

Üleelusuurune proua president (Henrik Normann) pidas
südantsoojendava kõne Jõgisoo rahva ettevõtmistest läinud
koroona-aastal.

Jõgisoo rahva, eriti Ülle,
järjekindlust aastapäevapeo
korraldamisel.
Lõpuks tippis protokolliülema saatel kohale kontskingades ja punase-sinises
kostüümkleidis üleelusuurune proua president (Henrik Normann) ning pidas
südantsoojendava kõne Jõgisoo rahva ettevõtmistest
läinud koroona-aastal.

Proua president andis üle
tänukirjad külarahva „hingehoidjale“ Maili Talile
ning seltsimajas toimuvate
Mängukooli ja lastelaagrite
korraldajale Ivika Suigusaarele.
Peo lõpetas tuleteater
Zerkala fantastiline tuleshow. Sadas paksu uduvihma, aga pidu läks korda ja
oli tõeline tujutõstja.

Foto: Reelika Riimand

Kohtusin teleri vahendusel ühe
ammututtava noore naisega, kes oli,
tõsi, vormis, ja kohe ma ei tundnudki
teda ära. Tegu oli naabri tütre Kelly
Miidoga. Tiitrid tutvustasid teda kui
Politsei-ja Piirivalveameti Lääne-Harju
politseijaoskonna Mustamäe-Kristiine
piirkonnavanemat. Piirkonnavanemaks
valiti Kelly juba 2020. aasta märtsis.

E

TV+ telesaate teema
oli
naabritevahelised kaklused. Saates
esinenud külalise jaoks oli
häiriv pikemat aega kestnud
joobes naabri räuskamine ja
ropendamine. Teemat kommenteerisid erinevad ametnikud, kes pakkusid olukorrale lahendusi. Kuulati
ära majaühistu esimehe ja
politsei seisukohad, viimast
esindas selle loo peategelane Kelly Miido.
Politseiniku amet nõuab
head sotsiaalset närvi ja
kannatlikku meelt. Ilmselt
ka usku, et suudad tõesti
midagi muuta.
1. märtsil täitus 30 aastat
politseihariduse andmisest
Eestis. Praegune seis näitab,
et amet on üsna populaarne
noorte naiste hulgas. Turba
lasteaias külas käinud politseinikud on olnud eranditult noored naised, kes on
tutvustanud ametit, autot
ja töövahendeid. Külas on
käinud Enely Estaal (hetkel
Nõmme-Haabersti piirkonnavanem), Katri Bergmann
ja teised.
Politseil on koroonapandeemia ajal palju lisatööd,
sest inimestel on probleeme kas pika kodusoleku
või ühiskonnast eraldatuse
tõttu. Pered on harjumatult
palju aega koos ja siis on
head suhted väga olulised.
2020. aasta jaanuaris sai
politsei Harjumaal 102 teadet elamus rahu rikkumise
kohta, kuid 2021. aastal 150.
Päevasel ajal rahu rikkumise teadete arv on tõusnud
üle kahe korra. Mured on
erinevad: remonditööd, valjult mängiv televiisor või
muusika, laste nutt või kisa,
koerte haukumine, rasked
sammud. Kelly käis lühikest aega Turba lasteaias ka
minu rühmas, aga tutvus jäi
sel ajal lühikeseks. Uurisin
lähemalt, kuidas nii noor ja
kena neiu sellise elukutse
juurde jõudis.
Kas märkasid endas juhiomadusi ja head organiseerimisvõimet juba lasteaias?
Juhiomadusi ma veel lasteaias ei märganud, kuid
õiglustunne on mul olemas
olnud varakult. Ma pole kunagi lasknud mitte kellelgi

riielda saada selle eest, mida
ta teinud ei ole. Mäletan, et
pidin kooli ajal korduvalt
olukorda õpetajatele seletama ja kirjeldama, kui läksin
õiglust jalule seadma.
Mis aastal sa lõpetasid
kooli Turbas?
Turba Gümnaasiumis lõpetasin põhikooli 2012. aastal,
mille järel jätkasin õpinguid
Keila Koolis. Kahjuks tuleb
tunnistada, et meie lend oli
esimene, kes ei saanud jätkata õpinguid Turba Gümnaasiumis, sest see suleti.
Kas teadsid kohe pärast
lõpetamist, kelleks tahad
saada?
Võib küll kõlada naljakalt,
kuid mäletan, et esimese
politseiauto joonistasin juba
lasteaias. Muidugi oli siis
ka muid perspektiive, kuidas tulevikku ette nägin.
Tuleb tunnistada, et Kalevi poe müüja, ratsutamise
õpetaja ja juuksuri ametist
unistamise lõpetasin pärast
algkooli, kuid politseiniku
amet jäi mu mõttesse alles.
Mis tegi politseiameti sinu
jaoks atraktiivseks?
Tõenäoliselt see, et politseitöös ei tea sa kunagi, milliseks võib sinu homne päev
kujuneda. Olen alati kartnud jääda kinni ühte asja ja
mugavustsooni, kuid minu
tavaline tööpäev on kõike
muud kui tavaline. Iga päev
on minu jaoks väljakutse ja
alati on midagi õppida.
Kas sul on eeskujusid tutvusringkonnas või suguvõsas?
Sellel hetkel, kui ma Sisekaitseakadeemia politsei-ja
piirivalvekolledžisse
sisseastumiskatsetele läksin,
ei olnud minu tutvusringkonnas eeskujusid, kelle
järgi tulevikuametit valida.
Õpingute ajal aga mõistsin,
et eeskujusid ei ole vaja kaugelt otsida. Tänaseks on tee
politseisse leidnud mitmed
Turba noored.
Kui ma veel Turba Gümnaasiumis käisin, oli kohalik piirkonnapolitseinik
Enely Estaal, kes tutvustas
esimesena politseitööd. Ma
arvan, et tema positiivsus
ja ellusuhtumine oli ka üks
tegur, miks just selle ameti
valisin. Tänaseks oleme aga
kabinetikaaslased.

Mis teeb sinu töös kõige
enam rõõmu?
Minu töös teeb kõige rohkem rõõmu see, kui kellegi
mure on lahenenud või olen
saanud kedagi reaalselt aidata. Kui olen saanud kellelegi anda lootust või edasisi
juhtnööre, mida mööda liikuda, ning kui näen, et nende silm lööb särama.

Kelly Miido usub, et pöördumatult on möödas aeg, kui politsei oli vaid trahvija rollis, selles ametis
vajatakse ka inimeste suunamise, nõustamise, julgustamise ja toetamise oskust.
Foto: Tiina Umbsaar

TIINA UMBSAAR
Turba lasteaia õpetaja

ja võlasuhetest tulenevad
vaidlused, perekonna- ja
pärimisasjad,
asjaõigust
puudutavad vaidlused, ärija mittetulundusühingute
tegevuse ja juhtimise küsimused, pankrotiasjad ning
tööõiguse küsimused.
Väga tihti pöördutakse
sellistel juhtudel politsei
poole, kuid meie käed jäävad nendel puhkudel lühikesteks. Jah, meil on võimalus inimestega läbi viia
vestlusi, kuid selliste vaidluste puhul on vaja pöörduda esmalt maakohtu poole.

Kui Katri Bergmann töötas piirkonna noorsoopolitseinikuna, pälvis
ta valla aukirja südame ja pühendumusega tehtud töö eest Saue
valla lastega.

Millal hakkas sulle huvi
pakkuma
politseiniku
kutse? Miks?
Huvi tekkis juba lasteaia
aastatel. Ühel maanteeäärse
puhumisreidi ajal läbis mu
ema joobekontrolli. Mina
tagaistmelt sain julge ja uudishimuliku tüdrukuna samal ajal politsenikuga juttu
teha. Ei tekitanud mundrimees minus mingit hirmu.
Otsesem ja eesmärgipärasem huvi tekkis ameti
vastu aga 8. klassi lõpus
ja 9. klassi alguses. See oli
tõenäoliselt hetk, kui seadsin enda jaoks prioriteedid
ja tulevikusihid paika.
Kus omandasid ameti?
Aastatel 2015-2018 õppisin
3 aastat Sisekaitseakadeemia politsei-ja piirivalvekolledžis politseiteenistuse
erialal ning omandasin rakenduskõrghariduse. Lisaks
on võimalik Sisekaitseaka-

deemias õppida pärast keskkooli lõppu kutseõppes politseiametniku erialal, mis
kestab aasta ja 6 kuud.
Kus õpid praegu?
Hetkel õpin ma samuti Sisekaitseakadeemias, kuid
olen liikunud sammu võrra
edasi. 2019. aastal asusin
õppima Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituuti
sisejulgeoleku magistriõppesse.
Kellena näed ennast tulevikus?
Hetkel ma konkreetset ametit välja tuua ei oska, kuid
loodan, et tulevikus on mul
võimalik luua uusi võimalusi sisejulgeoleku arendamiseks, et elu Eestis oleks
turvalisem nii kogukondlikus vaates kui ka riikliku
prioriteedina.
Kas oskasid arvata enne

tööle asumist, mis sind
selles ametis tegelikult ees
ootab?
Keskkoolis avanes mul suurepärane võimalus valida
endale meelepärane ametikoht, kus soovisin veeta ühe
päeva töövarjuna. Selleks
ajaks olin ma juba veendunud, et minust saab kunagi
politseinik. Nii saingi võimaluse veeta see päev politseis.
Enne seda ei olnud mul
õrna aimugi, milline ühe
politseiniku tööpäev on või
kuidas üldse politseinikud
jaotuvad.
Töövarjutasin
üht piirkonnapolitseinikku,
tänu kellele sain natukenegi aimu tööülesannetest
ja politseisüsteemist üldse.
Tõenäoliselt oli see päev
üks olulisemaid hetki minu
elus, mis mind tänase ametini viis.
Millised on selle töö kõige
suuremad probleemid või
kitsaskohad?
Kõige raskemad olukorrad
minu enda jaoks töös on
seotud lastega. Kui süüteo
ohver on alaealine, mõjutab
see vaimselt kõige rohkem.
Näiteks lähisuhtevägivalla
juhtumid: kui laps elab perekonnas, kus vaimne ja/või
füüsiline vägivald on igapäevane nähtus, muutub see
tema jaoks normaalsuseks.
Kuid seda ei tohiks juhtuda.
Mitte ükski inimene ei
tohiks kannatada vägivalla
all. Kodu on meie kindlus
ja see peaks olema kõige
turvalisem koht, mitte koht,
kus kannatada vägivalla all.
Kõige suuremad kitsaskohad tekivad tsiviilvaidluste puhul, kuhu alla kuuluvad erinevatest lepingutest

Kuidas viid end tasakaalu
pärast eriti rasket päeva?
Pärast rasket päeva aitab
tegelikult kõige paremini
loodus. Tuleb mürast eemale saada ja mõtteid korrastada. Muidugi on ka füüsiline
treening üks hea vahend,
kuidas kogunenud pingetest
vabaneda. Kuid kõige olulisem on perekonna tugi, mis
on minu jaoks üks alustalasid. Kõige lihtsam on minu
meelest ennast pärast raskemat perioodi täis laadida
just suve lõpus ja sügisel,
kui on marja- ja seenehooaeg. Siis on mul võimalus
koos vanaemaga rahulikult
metsas olla, kus tihtipeale jõuamegi välja vanaema
elutarkusteni, mis on asendamatud.
Kas töö kipub „koju kaasa
tulema”?
Töö kipub ikkagi pidevalt
koju kaasa tulema, mis tegelikult ei lase kunagi täielikult lõõgastuda. Õnneks
on mul kodus imearmas
karvane tšau-tšau, kes jagab minuga suurel hulgal
positiivsust ja ei lase väga
pikalt muremõtetele keskenduda. Elu on aga näidanud,
et kõige paremad ideed tekivad siis, kui oled natukeseks
muremõtted peast eemale
saanud. Seepärast on minuga ikkagi paber ja pastakas
alati kaasas, et need mõtted
kuskile ära ei kaoks.
Mida tahaksid muuta, kui
see oleks sinu võimuses?
Kui mõelda suurelt, siis
minu soov on elada maailmas, kus ei oleks vägivalda.
Usun, et pöördumatult
on möödas aeg, kui politsei
oli vaid trahvija rollis, selles
ametis vajatakse ka inimeste suunamise, nõustamise,
julgustamise ja toetamise
oskust. Ja ilmselt tasakaalustab politsei tegevust ka
naiste osakaal selles töös.
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Koostöö Saue valla ja päästekomando
vahel on kaasa toonud silmnähtavalt
häid tulemusi
Möödunud aasta tõi Päästeametile
Saue vallas kokku 258 väljakutset. Neist
72 olid tulekahjud, millest omakorda
20 hoonetulekahjud.
LIINA VALNER
Põhja päästekeskuse
kommunikatsioonijuht

2018.

ja 2019. aastal
oli hoonetulekahjusid 26, mis tähendab,
et möödunud aastal oli neid
6 võrra vähem.
Väga hea on ka tõdeda,
et hukkunutega tulekahjusid
eelmisel aastal Saue vallas
ei olnud.
Saue vald kuulub Keila
päästekomando väljasõidupiirkonda. Komando pealik
Ragnar Neudorf ütleb, et
2021. aasta algas suhteliselt
rahulikult, võrreldes eelmisega, mis algas mitme põlenguga vana-aasta õhtul,
kus oli ka hukkunu.
Tänud Saue vallale hea
koostöö eest
„Nii, nagu möödunul aastal, on ka tänavu põhirõhk
ennetustööl. Lisaks jätkub
„Kodud tuleohutuks“ projekt, mille raames oleme
koostöös vallaga juba asunud otsima n-ö „punaseid“,
ohtlikus seisus kodusid, kus
kogukonna abi on äärmiselt
vajalik. Eelmisel aastal saime sõltumata eriolukorrast
ja viiruse levikust kõik ära
teha, mis plaanis oli. Siinkohal tahan väga tänada
Saue valda, mis on meie tegemistesse vägagi kaasuv ja
kellelt saab hästi palju abi,
et sihtgrupi kodudeni üldse jõuda. Ka juba sel aastal
oleme koos abivallavanem

Riho Johansoniga käinud
koos kodunõustamisi tegemas. Suhtlus vallaga on
tõesti igati positiivne ja
tihe,“ kiidab Ragnar.
„Keeruline on niimoodi
konkreetselt välja tuua, mis
möödunud aastal teistmoodi
või paremini tehtud sai, aga
usun, et elanikud saavad
ju ikka aasta-aastalt targemaks, sest meie ennetustöö
on järjepidev. Õnnetusi ikka
juhtub, aga meie tegevus on
ikkagi lisaks ka elanike teavitamine, nõustamine. Eks
see kõik kokku ongi loonud
teadlikuma kogukonna ning
arvestades väga head koostööd vallaga, läheb meil
kindlasti ka edasi kõik paremuse suunas,“ mõtiskleb
Keila komando pealik.
Kus aidata saame, seal ka
aitame
Just „Kodud tuleohutuks“
projekt on see, kus tulemus
on käega katsutav, ütleb
Ragnar. „Kahe aastaga on
just selle projekti toel mitmeid katkiste küttekolletega
elamisi korda tehtud ning
valla toetus on siin hästi
oluline,“ sõnab ta ning lisab,
et sel aastal on esimesed
projekti kaasuvad majapidamised juba üle vaadatud.
Kui rääkida päästeautode ligipääsu probleemist,
siis see on kindlasti ka koht,
mis vajab iga elaniku poolset kaasabi. „Alati tasub
autosid tee äärde parkides
mõelda, kas päästeauto õn-

netuse korral ligi pääseb,
ning kindlasti tuleks siinkohal nõu pidada kas valla või
korteriühistuga,“ selgitab
Ragnar.
„Sama teemaga võib otse
loomulikult ka meie poole
pöörduda, sest saame kohale tulla ning testida, kui
hõlpsasti päästeauto mööda
kortermajade esiseid parklaid ligi saab. Loomulikult
oleme alati valmis nõu andma tuleohutuse ja elanikkonnakaitse teemadel. Saue
vallas on lisaks kutselisele
komandole veel kolm vabatahtlikku päästekomandot
– Hüüru, Kibuna ja Nissi -,
mille liikmed hea meelega
ennetusalaselt abiks on,“ ütleb Ragnar.
Uusarendused ja neile
esitatavad nõuded Päästeameti seisukohast
Kuigi päästjad puutuvad
valdavalt kokku siiski valmis majapidamistega ja seda
eelkõige kodunõustamiste
kaudu, on käidud ka uutes
(tööstus)hoonetes tutvusõppuseid tegemas ning antud
sisendeid, et igas arenduses
peab ligipääs olema tagatud
ka suurtele päästesõidukitele.
Mida aga uusarenduste
puhul Päästeameti vaates
veel silmas pidada, sellest
teab pikemalt rääkida Põhja
päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Maret
Rannala, kelle sõnul on uusarenduste üheks murekohaks viimasel ajal kindlasti
see, et vara müüakse maha
juba enne ehitisele kasutusloa saamist ehk ehitusjärgus.
Kui aga juhtub, et vahepealsel ajal, ehitamisest kasutusloani, läheb arendaja

Foto: Liina Valner
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Keila komando päästjad paigaldavad eaka mehe koju
suitsuandurit.

näiteks pankrotti, on omanikud ehitises esinevate puuduste korral muredega üksi.
„Uusarendustega seotud
probleemideks tuleohutuse seisukohast on kindlasti
ka veevõtu kohtade puudumine ja nende rajamine.
Sageli puuduvad uuselamurajoonides ja vanades suvilarajoonides aastaringseks
elamiseks ümber ehitatud
elamute läheduses nõuetele
vastavad
veevõtukohad,“
räägib Maret.
„Ehitusprojektis nähakse
tegelikult ette, kus ja kuidas
ehitisele tulekustutuseks vajalik vesi tagatakse. Kinnisvara soetades tuleks samuti

seda jälgida, et projektis
ette nähtud veevõtukoht
oleks välja ehitatud. Kui
veevõtukoht on välja ehitamata ja kui elanikud hakkavad hoonele kasutusluba
taotlema, kuid ehitaja on
pankrotistunud, ei ole neil
seda enam kelleltki nõuda.
Siinkohal oleks kiiduväärt,
kui vallad tuleksid elanikele
appi ja aitaksid veevõtukohad välja ehitada, sest ainult
siis on tulekahju korral võimalik see kiirelt likvideerida ja seeläbi ka kahjusid
vähendada,“ ütleb ta.
Lisaks esineb olukordi,
kus ehitusprojekt näeb tuleohutuse osas ette teatud

lahendused, kuid ehitamisel
ei ole projekti järgitud ja lõpuks ei vasta hoone tuleohutusnõuetele.
Seega on ääretult oluline,
et ehitataks nõuetele vastavalt ja projekti järgides ning
järelevalvet selle üle peab
tegema omanikujärelevalve
ja omanik.
Kui ehituse käigus on
kooskõlastatud ehitusprojektist tehtud suuremaid
muudatusi või ehitatud hoonet hiljem ümber, siis võib
kasutusloa saamine osutuda
keeruliseks asjaajamiseks.
Evakuatsiooniteed peavad
olema asjadest puhtad
Mareti sõnul on hoonetes
sageli probleeme evakuatsiooni tagamisega. Sageli
hoiustatakse trepikodades
esemeid (vankrid, rattad,
kelgud), mis takistavad nii
evakuatsiooni kui ka päästemeeskonna ligipääsu.
„Uute ehitiste planeerimisel võiks need juba eos
projekteerida selliselt, et
panipaigad (rataste, kärude jm hoiustamiseks) oleks
võimalikult mugavas kohas.
Näiteks esimesel korrusel
välisukse lähedal või treppide juures eraldi ruumis,
mis on tulekindel, et tulekahju korral tuli sealt edasi
ei leviks ja trepikoda oleks
evakuatsiooniks kasutatav,“
selgitab ta.
„Eestis on tervikuna
murekohaks kogemustega
arhitektide ja inseneride
vähesus ning ehitusmaterjalide innovatsioon liigub kiiremini, kui seda valdkonda
reguleerivad normid. Samas
püüame siiski innovatsioonile pigem kaasa aidata, kui
sellele vastu töötada,“ ütleb
Maret.

Kuidas veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse
katkestuseks valmis olla?

• Kui sõltud ühisveevärgist, uuri teenusepakkuja,
korteriühistu või kohaliku
omavalitsuse käest, kuidas
on tagatud elanike veega
varustamine teenuse katkemise korral.
• Hinda, millised probleemid sinu kodus tekivad, kui
vett ei ole.
• Tee selgeks, kus on lähimad puhta vee saamise võimalused (kaev, allikas) ja
siseveekogud tarbevee võtmiseks.
• Tee selgeks, kust ja kui
palju võid katkestuse korral
kodus vett saada (veeboiler,
tualetipoti loputuskast).
• Hoia kodus nädala joogivee varu, kui sul ei ole

veekatkestuse korral muud
puhta vee saamise võimalust. Inimese kohta peaks
olema arvestatud kaks liitrit
vett päevas ja täiendav varu
toidu valmistamiseks arvestusega üks liiter päevas inimese kohta.
• Varu koju niiskeid puhastuslappe ja käte desinfitseerimisvahendit. Kui peres
on lapsi, eakaid või erivajadustega inimesi, arvesta
ka nende hügieenivahendite
vajadustega.
• Varu koju veepuhastustablette või veefiltreid.
Kuidas ootamatu veevarustuse või kanalisatsiooniteenuse katkestuse kor-

ral tegutseda?
• Kasuta olemasolevat vett
kokkuhoidlikult. Mõtle läbi,
millist veetarbimist saad
ajutiselt ära jätta või vähendada.
• Lase vesi, mis on jäänud
veetorudesse,
kraanidest
anumatesse.
• Jälgi ametlikke teadaandeid elanike joogiveega varustamise kohta.
• Joomiseks, toidu valmistamiseks ja pesemiseks kasutatav vesi peab olema puhas.
Looduslikust
veekogust
võetud või kauem seisnud
vett keeda enne tarbimist
3–5 minutit.
• Vett saab puhastada veepuhastustablettidega.

Lahendused veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse
katkemise korral
Puur-, salvkaev (koos ämbri ja nööriga), Looduslik allikas, Boiler ja tualetipoti veepaak,
JOOGIVEE KÄTTESAADAVUS kodune joogiveevaru, elektrigeneraator ühisveevärgi pumpade või puur- või salvkaevu
pumpade jaoks, koduloomadele võib pakkuda ka vihma- või lumesulatusvett.
TUALETI KASUTAMINE
TOIDU VALMISTAMINE
ENDA PESEMINE

TOIDUNÕUDE PESEMINE

Prügikotid tualeti kasutamiseks kuivkäimlana (soovitatav on lisada prügikotti ajalehti,
saepuru, turvast või muud imavat materjali), mujal asuv kuivkäimla.
Valmistamist mittevajava toidu varud kodus üheks nädalaks, joogiveevaru üheks
nädalaks, puhas vesi muust kohast (kaev, allikas, boiler), vee puhastamine (veekogust
saadud vesi, vihma- või lumesulatusvesi) veepuhastustablettidega.
Niisked puhastuslapid, käte desinfitseerimisvahend.
Ühekordsed nõud

• Hoolitse iga päev isikliku
hügieeni eest ka veekatkestuse korral, kasutades
pesulappi või niiskeid salvrätikuid. Puhasta hambaid
harjaga ka siis, kui suud ei

saa veega loputada.
• Kanalisatsiooni toimimise
tõrgete korral võidakse ummistuste vältimiseks keelata
kanalisatsiooni kasutamine. Kasuta jäätmete jaoks

solgiämbrit ja tualetis
mekihilisi prügikotte.
maluse korral kasuta
käimlat. Korteriühistu
seda tellida ühiselt.

mitVõivälisaab

Protsessi kirjeldus: mis juhtub pärast
aegumise avalduse esitamist?

5. aprillil 2021 saabub päev, mil
esmakordselt taasiseseisvunud Eesti
ajaloos aegub suur hulk kohtutäiturite
menetluses olevaid võlgasid, mida on
menetletud aastast 2001.
KOHTUTÄITURITE JA
PANKROTIHALDURITE KODA

E

simesest aprillist 2021
hakkab kehtima seaduse muudatus, mille
kohaselt tuleb võlgnikul aegumise kohaldamiseks esitada avaldus kohtutäiturile
või kohtule.
Oluline on siinkohal rõhutada, et avalduse esitamine on tasuline. Iga avalduse
pealt tuleb maksta 18 eurot
ja lisaks pool kohtutäituri
tasust.
Mida aegumine tähendab?
Võla aegumine tähendab,
et võlgnik vabaneb võla
maksmise kohustusest ja
kohtutäitur peab menetlemise lõpetama. Sissenõudja
kaotab õiguse võlga nõuda.
Aegumisele on ette nähtud
tähtaeg, mille lõppedes võib
võlgnik nõuda ’’võla kustutamist’’.
Kolm olulist eeldust
Aegumise kohaldamiseks
peab olema saabunud aegumise tähtaeg, tuleb esitada
avaldus ja tasuda avalduse
läbivaatamise tasu.
Aegumise tähtaeg
1. aprilli seaduse muudatused puudutavad eeskätt
tsiviilasjas tehtud kohtuotsuste aegumist. Tsiviilasjades lahendab kohus näiteks laenulepingu, üüri- või
kommunaalmaksete
või
mobiilikõnede teenustasu
arvete jne mitte tasumisega
seotud vaidlusi.
5. aprillil 2021 saabubki
esmakordselt see päev, kui
täitub 10 aastat kohtuotsuste
menetlemisest mille täitmise osas saab taotleda aegumist. Aegumine algab sel-

lest päevast, kui sissenõudja
esitab kohtuotsuse kohtutäiturile täitmiseks ja lõpeb 10
aasta möödumisel.
Kuidas aegumist taotleda?
Aegumise kohaldamiseks
peab võlgnik olema ise aktiivne. Aegumise avalduse
esitamiseta jätkab kohtutäitur võlgnikult võla sissenõudmist.
Aegumise avaldus tuleb
esitada võlga menetlevale
kohtutäiturile.
Aegumise
avalduse vormi leiate Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja veebilehelt kpkoda.ee.
Võlgnikul on võimalik
kohtutäiturile esitada digiallkirjaga avaldus e-posti
teel, saata paberkandjal tavapostiga kohtutäituri büroo
aadressile või panna kohtutäituri büroo postkasti tulenevalt COVID-19 levikuga
seotud piirangutest.
Kohtutäiturite
kontaktandmed leiab Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite
Koja veebilehelt kpkoda.ee/
kohtutaiturid/kohtutaiturid-kontakt.
Enne avalduse esitamist
tuleks veenduda, et aegumise avaldus esitatakse tsiviilasjas tehtud kohtulahendi
kohta, mis on olnud kohtutäituri käes juba 10 aastat.
Millal tuleb aegumise
avaldus esitada?
Avaldus tuleb esitada pärast
aegumise tähtaja saabumist,
vastasel juhul ei ole seda
võimalik rahuldada. Pärast
aegumise tähtaja saabumist
võib avalduse esitada igal
ajal, selleks ei ole ettenähtud kindlat tähtaega ja selle
esitamisega ei ole võimalik
hiljaks jääda.

Aegumise avaldus maksab
18 eurot
Aegumise avalduse läbivaatamise tasu on 18 eurot.
Mitme asja aegunuks tunnistamise eest tuleb maksta
eraldi ka siis, kui esitatakse ühine avaldus kõikide
nõuete kohta korraga. Tasu
maksmise kohta väljastab
kohtutäitur otsuse, milles
on ka makserekvisiidid ja
tasumise tähtaeg.
Tasu saajaks on kohtutäitur. Tasu mitte tasumisel
jäetakse avaldus tähelepanuta ka siis, kui aegumise
tähtaeg on tegelikult saabunud.
Aegumine eeldab ka sissenõudja nõusolekut
Avalduse esitamine ei tähenda automaatselt võlast
vabanemist, sest see sõltub
lisaks ka sissenõudja nõusolekust. Pärast avalduse esitamist saadab kohtutäitur
sissenõudjale teate, et võlgnik taotleb aegumist. Kui
sissenõudja nõustub võla
aegumisega, lõpetab kohtutäitur menetluse.
Kui sissenõudja leiab,
et võlg ei ole aegunud, on
võlgnikul õigus mittenõustumine vaidlustada kohtus.
Sellisel juhul on kohtusse
pöördumine võlgnikule riigilõivuvaba.
Kohtusse pöördumisel
tuleb võlgnikul arvestada,
et kui kohus nõuet aegunuks ei tunnista, tuleb temal hüvitada sissenõudja
kohtukulud ja vastupidi –

PAKUME LAIAS VALIKUS
AIAKAUPU JA AIATEHNIKAT
Oleme avatud E-R 9.00-18.00 ja L 9.00-15.00

Asume Sauel Keskuse tänav 6
www.e-garden.ee

kui sissenõudja nõue tunnistatakse aegunuks, tuleb
temal võlgnikule hüvitada
kohtukulud.
Kui ruttu kohtutäitur
avalduse läbi vaatab?
Kohtutäitur võtab vastu
otsuse 30 päeva jooksul
avalduse esitamisest. 2021.
aasta lõpuni on avalduse
läbivaatamiseks antud aeg
pikem – 60 päeva.
Millal tuleb pöörduda
kohtusse?
Kohtusse tuleb pöörduda
kahel juhul. Esiteks, kui
sissenõudja ei nõustu aegumise
kohaldamisega
kohtutäituri vahendusel, ja
teiseks, kui võlgnik soovib
aegumise avaldusega otse
kohtusse pöörduda. Seda
võib vaja minna, kui on
mingil põhjusel ette teada,
et sissenõudja aegumise kohaldamisega ei nõustu.
Kui võlgnik pöördub
avaldusega kohtu poole
ilma eelnevalt kohtutäiturile avaldust esitamata, tuleb
võlgnikul tasuda riigilõiv
30 eurot.
Avalduse rahuldamine ei
vabasta võlgnikku täitekulude kandmisest.
Täitekulud tuleb siiski tasuda
Aegumise
kohaldamine
võla suhtes ei tähenda, et
kohtutäitur lõpetab menetluse lõplikult. Võlgnikul säilib kohustus tasuda
kohtutäiturile täitekulud.

• Esimene samm: võlgnik esitab kohtutäiturile avalduse alates
06.04.2021.
• Teine samm: kohtutäitur vormistab kohtutäituri tasu otsuse 18
eurot (koos km-ga).
• Kolmas samm: avalduse esitaja tasub 18 eurot. Tasu
maksmiseta kohtutäitur avaldust läbi vaatama ei pea!
• Neljas samm: kohtutäitur alustab avalduse läbivaatamist.
• Viies samm: kohtutäitur edastab avalduse sissenõudjale.
• Kuues samm: sissenõudja nõustub või ei nõustu aegumise
kohaldamisega.
• Seitsmes samm: kohtutäitur vormistab lõpetamise otsuse ja
mõistab võlgnikult välja kohtutäituri tasu või jätab avalduse
rahuldamata.
• Kaheksas samm: võlgnik tasub kohtutäituri tasu ja menetlus
lõpetatakse lõplikult või võlgnik pöördub kohtusse.

Kümme olulist asja, mida aegumise
avaldus peab sisaldama, et
asjaajamine sujuks tõrgeteta
1. kohtutäituri nimi, kellele avaldus esitatakse
2. täiteasja nr (saab kätte portaalist eesti.ee või kojale tehtud
päringust), mille aegumist taotletakse
3. avalduse esitaja ees- ja perekonnanimi
4. avalduse esitaja isikukood
5. avaldaja e-posti aadress või sideaadress (kuhu võlgnik soovib
saada vastust)
6. sissenõudja nimi/nimetus
7. sissenõudja isiku- või registrikood
8. vabas vormis palve lõpetada täitemenetlus põhinõude osas
aegumise tõttu
9. avalduse esitamise kuupäev
10. avaldaja allkiri (digiallkiri)

Seadusandja on aegumise
kohaldamisel
ettenäinud
kohtutäiturile
kohustuse
tasu vähendada, mitte sellest loobumise.
Kohtutäiturist vabanemiseks ja oma vara aresti alt
vabastamiseks tuleb kohtutäiturile väljamõistetud
täitekulud tasuda. Täitekulude suuruse, jäägis oleva
summa ja makserekvisiidid saab teada kohtutäituri
käest. Tasu suurus sõltub
võla summast ja selle saab
teada kohtutäituri koostatud otsusest.
Võla aegumise info
Aegumise kohaldamise infot saate asja menetlevalt

kohtutäiturilt. Kui te ei
tea, kes on teie kohtutäitur
või teil ei ole infot, mis liiki nõuet täidetakse, logige
ülevaate saamiseks portaali www.eesti.ee või esitage
digiallkirjastatud avaldus
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale.
Kogu protsessi jooksul edastab kohtutäitur
osapooltele menetlusinfot
koostatud dokumentidest ja
annab juhiseid edaspidiseks
tegutsemiseks.
Avalduse vormi, kohtutäiturite kontaktandmed ja
aegumist puudutava infomaterjali leiate Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite
Koja veebilehel kpkoda.ee.
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Nõuete aegumine: käitumisjuhis
võlast vabanemiseks
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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.

Kuiv okaspuu al 55 €/rm, kask al 62 €/rm, haab al
50 €/rm, metsakuiv al 45 €/rm; toores kask al 52
€/rm, okaspuu al 44 €/rm. Pikkus 30, 40, 50 cm.
Tel 516 4278

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude
tervisliku seisundi hindamist. SOODSAD HINNAD.
Telefon 5220321, www.arbormen.ee.

Ostan kokku autosid. Sobivad igas seisukorras.
Autode arvelt kustutamine. Järgi tulemine puksiiriga. Telefon 53451955, e-mail autosober@gmail.
com. Kuulutus ei aegu.

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd.
Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. 53 529 476 mehitus@gmail.com

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

Korstnapühkimisteenus. Tel. 53330556. Korstnahooldus.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

Korstnapühkija ja pottsepa teenused; ohtlike
puude/okste langetamine; viljapuude lõikamine;
lume koristamine; heki lõikus ja pügamine. Tel.
+372 5348 7318, e-post igor@inkteenused.ee
Fekaalivedu ja kogumiskaevude tühjendus! Helista ja küsi pakkumist tel 53 468 430.
Puude hooldus ja raie, hekkide ja viljapuude hooldus, istutamine jt arboristitööd. Haljastusalane
konsultatsioon. Kutsetunnistusega arborist. 56
999 884, laur@puujuuksur.ee
Kivikorstnate ehitamine 51 88889
Ohtlike puude langetus, õunapuude ja hekkide
lõikus 56613900
Korterite ja eramute remont, renorveerimine ja
ehitus. Kontakt: 56623584, evehitus@gmail.com
Kevadine viljapuude hooldus- ja noorenduslõikus. Tel 555 18 638
Kui soovid kevadkoristuseks konteinerit, siis helista 56 479 407.
EHITUS PUUSEPP pakub remonditeenust ja üldehituse imelisi lahendusi, samas ka mööbli paigaldust ja remonti. Kurda muret: 55949781 Andre
VANARAUA TASUTA ÄRAVEDU: plekk, torud, vinklid, postid, aiavõrk, pesumasinad, pliidid, vannid,
tünnid, tööriistad, mootorid, akud, autoosad jne.
Külmikud, telerid - äravedu al 10€. Tel.55505017
Plaatimistööd. Vannitubade remont, santeh.
tööd. Saunade ehitus. 57861836
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 saepuru kottides (0,8 m3), hind 25 €. Pakume
ka transporti, hind kokkuleppel. Tel 566 80 222.
KINNISVARA

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 50 45
215, 51 45 215, info@est-land.ee
Ostan kinnistut eramaja või paarismaja ehituseks,
pakkuda võib nii Saue kui Saku vallas. Portaalide
kuulutustega kursis. 56212231
Ostan garaazi. tauno.omanik@mail.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.
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!

TÖÖ

Pakkuda tööd ekskavaatorijuhile. Tööpiirkond
Tallinn, Harjumaa. Töö on sobilik ka pensionärile.
Täpsem info 5252489
Fontakt OÜ otsib seoses töömahu suurenemisega
oma Saue kontorisse rõõmsameelset telefoniassistenti. Tööks vajalik suhtlemisjulgus ja arvutiga
töötamise kogemus, kasuks tuleb ka vene keel. Palun saata CV annika@fontakt.com ja võtame ühendust aprilli alguses.

MUU

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.

reklaam@sauevald.ee

Kurbusega teatame, et 91-aastaselt
on lahkunud meie armas isa, vanaisa,
vanavanaisa, äi ja parim sõber

URVE MARDISTE

JOHANNES STERNFELD

kaotuse puhul.

24.01.1930 - 09.03.2021

KPG Kaubanduse OÜ kollektiiv

Leinavad lapsed ja nende pered,
lapselapsed ja lapselapselapsed.

Avaldame sügavat kaastunnet Aivarile
perega kalli ema

LEA FRIEDRICHSONI
surma puhul.

Anneli, Külli, Aivi, Aigar ja Jaak

SAUE VALLAVALITSUS PAKUB SULLE ENESETEOSTUST

LASTEKAITSESPETSIALISTINA
MEIE LASTEKAITSESPETSIALISTID ÜTLEVAD, ET NEID MOTIVEERIB
JUST SAUE VALLAVALITSUSES TÖÖTAMA:
• positiivne ja lahendustele orienteeritud oma tööle pühendunud
meeskond ☺;
• motivatsioonipakett: tervisedendushüvitis (sport, massaaž, eraarst jm),
vahvad ühisüritused, võimalus teha tööd seal, kus parasjagu on vaja,
kaasaegne töökeskkond ja –tingimused, koguni kümme tasustatud
tervisepäeva, personaalne koolitusfond, et valida just endale sobivaid
koolitusi;
• võimalus teha iseseisvalt väga vastutusrikast tööd, omades sealjuures
kindlustunnet, et meeskond on alati seljataga.
SINU PEAMISED ÜLESANDED ON SEOTUD LASTE JA PEREDE
TOETAMISEGA:
• abivajava lapse aitamine, sh perega usaldussuhte loomine, võrgustiku
kaardistamine ja loomine, abistavatele teenustele suunamine,
juhtumikorraldus;
• pere juhendamine, nõustamine ja toetamine argielu ja vanemluse
küsimustes, sh koostöös pere tugiisikutega;
• peresisese vägivalla juhtumite lahendamine;
• kui miski muu ei aita ja lapse heaolu on ohus, siis laste perest eraldamine
ja asendushooldusele suunamine, eestkoste teostamine, koostöö
asendushooldus teenuse osutajatega;
• lapse ja lapsevanemate ning lasteasutuste ühiste murede lahendamisele
kaasaaitamine, sh töö koolikohustuse mittetäitjate ja nende peredega;
• koostöös teenuse osutajatega kinnisesse lasteasutusse või vanglasse
suunatud lapse ja pere toetamine.
MEIE OOTAME JUST SIND, KUI
• Sul on erialane kõrgharidus (või omandamisel);
• Sa saad oma tööga iseseisvalt hakkama, aga oled ka hea meeskonnatöö
tegija;
• omad positiivset ellusuhtumis ja Sinu iseloomupagasist leiab
tasakaalukust, sihikindlust, paindlikkust ja rahulikku meelt;
• oled abivalmis ja vajadusel julged ka ise abi küsida;
• soovid end arendada ja näed kogetud situatsioonides väljakutseid ning
professionaalsete oskuste täiendamise võimalusi;
• Sul on B-kategooria juhiluba.
Kasuks tuleb eelnev töökogemus lastega ja sotsiaaltöökutse omamine.
TÖÖAEG: täiskoormus
TÖÖASUKOHT: Pärnasalu põik 3, Saue linn (tööpiirkond Saue linn ja selle
ümbrus)
TÖÖLE ASUMISE AEG: alates 17. maist või kokkuleppel
KÜSI JULGELT lisa sotsiaalosakonna juhatajalt Marelle Erlenheimilt
telefonil +372 5192 3338.
Pakutavale ametikohale kandideerimiseks esita CV ja
motivatsioonikiri läbi portaali või e-posti aadressile
personal@sauevald.ee. Kandideerimise tähtaeg on 28.03.

Südamlik kaastunne Elvi Mardistele ja
tema perele kalli ema ja vanaema

Iga lahkumine on raske ...
Iga teelesaatmine on kurb ...

Kas Sinu sisemiseks kutsumuseks on aidata lapsi ja nende
peresid? Kas Sa hindad kõrgelt usaldusel põhinevat ja tugevat
meeskonnatööd, sealjuures oled võimeline ka iseseisvalt
tegutsema ja otsuseid vastu võtma?

Avaldame sügavat kaastunnet
Anne Vainule isa

ARVO VAINU
surma puhul
kolleegid Saue Vallavalitsusest

Eesti mandriosa rahvarohkeim vald sündis 24. oktoobril 2017
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.

ÕIE PALSNER
Südamlik kaastunne lähedastele
Jääme mäletama head sõpra
Elviira ja Ülle

Päike loojus, ei teadnud siis me,
et Sina me juurest oled kaugele teel........
Mälestame oma kauaaegset kaaslast

SAIMA TÜRNPUUD
Avaldame kaastunnet lahkunu omastele
Puruvanakesed
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MÄRTSIKUU PAKKUMISED

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

Woolite pesugeel
Color; black, delicate

3.99

2.29

-42%

Finish All in1 MAX
nõudepesu tabletid
42tk lemon

14.99

8.99

-40%

Ja lisaks palju teisi häid pakkumisi kauplustes kohapeal!

Põltsamaa Grillsalat
385g

1.59

1.09

-31%
2.83/kg

Teriyaki grillribid
eelküpsetatud 900g
Rannarootsi

9.90

5.99

-39%
6.66/kg

Risso päevalilleõli 1L

2.79

1.99

/L

www.keilaty.ee

LAAGI KÜTTELADU
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

-28%

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

Eesti Pagar Moonimartsipanirull 320g

2.19

1.65

-25%
5.16/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

Teie soovid,
tehtud meie kätega!
KÜSI PAKKUMIST!

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

Otsime Seve Ehituse
majatehasesse

MAJAELEMENTIDE
KOOSTAJAID
Meie tehas asub Saue vallas Lehetu külas.

Vajame tegusaid mehi, kes ei karda füüsilist
tööd! Meie korraldame väljaõppe, anname
head töövahendid ja tasustame vääriliselt
Sinu panuse.
Oskustega ja kogenud koostaja teenib kuus
1500 eurot kätte ja rohkemgi!
Tule vaatama ja räägime!

Anna endast märku ave@seve.ee
telefon 56202151 www.seve.ee
SEVE – MEIE EHITAME!

S
täieslhlie reklaa
nnag miga
a kau
p

-10%

R, 09.04 kl 10-13.00
Turba kaupluse juures

Votex House puuvillase voodipesu
SUUR KEVADMÜÜK!

puuvillasatiinist voodipesu,
kummiga voodilinad,
puuvillased tooted
www.votex.ee
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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.

Jah,

me teeme!
facebook.com/KoostooVL

VALI

STABIILSUS

www.koostoo.ee

info@koostoo.ee

SÕPRUS

ARENG

Tule meile tööle Saue supermarketi Rimisse!
Ootame peagi avatavasse Saue supermarketi Rimisse
töötajaid. Koos leiame sobiva töögraafiku ja moodustame
suurepärase meeskonna!
Tööle on oodatud:
• teenindaja (kassa ja saal)
• puhastusteenindaja
• kokk/pagar
Eelnev töökogemus teenindusvaldkonnas pole vajalik,
õpetame kõik tööks vajalikud oskused kaupluses. Lisainfo
saamiseks võta julgelt ühendust kaupluse juhatajaga –
telefon: +372 5553 7487,
e-post: Liselle.Laats@rimibaltic.com .

Vaata lähemalt:
www.rimi.ee/too-rimis

SINU VALIKUID
VÄÄRTUSTADES

