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Väikeettevõtlus vallas areneb
Saue linna, vastavatud Rimi kõrvale
aadressil Tule 10 tuleb kaks uut
ettevõtet, mis plaanivad uksed avada
juba 1. juunil.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

E

nergiaStuudio,
mis
Tallinnast on otsustanud Sauele kolida,
pakub nutikaid täislahendusi
(soojuspumbad, päikesepaneelid, ventilatsioon), mis
teevad kodu mugavaks ja
säästavad raha.
Täiesti uus firma on aga
Gardek, mille esindussalongist leiab kõike, et teha elu
õues mõnusaks: laias valikus grille, suitsuahjusid,
grillimööblit, tuleasemeid,
soojuskiirgureid,
elektritõukerattaid, tarvikuid ja
maitseandjaid. Tegemist on
maailmas populaarsete brändidega, mida kasutavad nii
tippkokad kui inimesed kodudes.
Miks õde-venda Kairi ja
Raido Rondo otsustasid oma
firmadega just Sauele tulla,
ütleb turundusjuht Kairi, et
Sauel elades ja linna sõites
saad iga päev aru, kuidas
seda teed ei tahaks üldse ette
võtta. „Nii ka meie otsustasime pealinna tolmu jalgealt pühkida ja KOJU tagasi
tulla. Oleme ise kõik 100%
sauevallakad ning plaanid
on meil suured ja ägedad,“
tõi kodu kutse nende firmadega kindlasti linna elu juurde, sest Gardekil on plaanis
suveõhtutel teha erinevaid
BBQ degustatsioone ja grillikoolitusi, miks mitte elava
muusika saatel, pakkudes
nii mõnusat elamust ihule ja
hingele.
EnergiaStuudiost on ettevõtte juhatuse liikme Raido Rondo sõnul võimalik
kõik maja südameks olevad
eriosad mugavalt ühe katuse alt saada: küte, jahutus,
ventilatsioon, veevarustus.
Lisaks päikesepaneelid.
Firma projekteerib, paigaldab ja pakub järelhooldust. Loetledes, mida kõike
EnergiaStuudio pakub, nimetab Raido soojuspumpasid, ventilatsiooni, jahutust
kõigel sellel moel, põrandakütet, radiaatorkütet, veevarustust ja kanalisatsiooni,

ning peab enda ettevõtte tugevuseks just seda, et firma
pakub neid kõiki eriosi korraga ja seeläbi tulevad välja
kitsaskohad, kus ehituse
käigus „võiksid suusad risti
minna“.
„Alati on lihtsam paberi
peal läbi mängida, kui hakata pärast ehituses ringi tegema,“ selgitab Raido, miks
peaks EnergiaStuudio taolise
ettevõtte kaasama juba kohe,
kui krunt soetatud ja majaehituse mõtted peas liikumas. „Kõige õigem aeg meie
poole pöörduda ongi, kui
maja on alles paberi peal või
isegi mitte veel sedagi,“ ütleb
Raido, sest just siis tulekski
läbi mõelda kõik eriosade lahendused.
„Me projekteerime alati
koos kliendiga. Loomulikult
lähtume alati ehitusnormidest, aga teiselt poolt kindlasti ka klientide mugavussoovidest,“ selgitab Raido.
„Arhitektuurselt pakutakse täna väga huvitavaid
lahendusi, kuid tehnilise
sisu poolest on neid pahatihti võimatu teostada ja siis
hakatakse pärast tegema
kompromisse, mis jätavad
sellise mõru maitse suhu nii
kliendile kui ehitajale,“ juhib
Raido tähelepanu, mis võib
juhtuda, kui oma ala spetsialistid ehitusprotsessi liiga
hilja kaasata.
EnergiaStuudio ampluaa ei piirdu kindlasti ainult
eramajadega.
„Tegeleme
ühiskondlike
hoonetega,
tootmishoonetega, kus on
häid lahendusi pakkudes
kulusid võimalik veelgi rohkem kokku hoida. Kindlasti
me pöördume ka Sauel teiste
ettevõtete poole, et nendega
leida ühist keelt, kus neil on
võimalik püsikulusid kokku
hoida ning seeläbi olla kasumlikud ja paremad,“ usub
Raido koostöösse.
Ta lisab, et tootmishoonete puhul, mis palju tootmiseks energiat tarbivad, võiks
kaaluda
päikesepaneelide
katusele paigaldamist, sest
pinda on piisavalt ja nii saab
tootmisele kuluvat energia-

Õde ja vend Kairi ja Raido Rondo avavad 1. juunil Sauel kaks ettevõtet korraga.

Võrtsjärve lähistel asuva päikesepargi
koguvõimsus on 5,2MW.

Maailmas enim hinnatud looduslikud
meresoolahelbed, ühes aegade
vanimas balsamiiko-farmis
laagerdatud balsamiikod ning ilmselt
parimad oliiviõlid maailmas.

Sellest eramust Ääsmäel sai tänu pelletkütte
väljavahetamisele maasoojuspumba ja
päikesepaneelide vastu nullenergiamaja.
Pererahvas kütte- ja elektriarvete pärast enam
muretsema ei pea.

Lai valik infrapuna soojuskiirgureid, küttepaneele
ja gaasisoojendeid ning Velt Smart Scooter
elektritõukerattaid.

Maailma paremikku kuuluvate brändide parimad palad:
gaasigrillid, pelletgrillid, kamaado grillid, suitsuahjud
kulu päris palju vähendada.
„Me oleme päris palju neid
süsteeme ehitanud. Tagasiside on positiivne,“ ütleb Raido, et hea töö räägib ise enda
eest ja soovitab end edasi.
EnergiaStuudio on liitunud

ka Rohetiigri programmiga ja ettevõtte missioon on
tegutseda energiasäästlikuma homse nimel, mistõttu
usutakse firmas, et ka vana
maja küttesüsteemiga tuleb
tegeleda.

Purunematust bioplastist
šampusepokaalid,
veinipokaalid, lisaks
õlleklaasid, kokteiliklaasid,
joogiklaasid.
Gardek – meie Saue beebi
Raido Rondot on söögi tegemine, eriti väljas söögi tegemine paelunud juba väga
pikka aega ja et ta kasutab

söögivalmistamisel
väga
erinevaid seadmeid, on ta
end nende hingeeluga kurssi
viinud.
Nii ongi Raido Sauel ellu
viimas oma unistust, et neid
seadmeid teistega jagada. Ja
mitte ainult jagada – inimestele nõu anda. „Me anname
inimesele soovitused kaasa,
aga enne veel kaardistame
tema enda soovid,“ räägib
Raido, et oluline on teada,
kas tegu on inimesega, kes
tahab pikalt sussutada, või
inimesega, kes tahab, et
roog kiirelt valmiks.
Valik Saue esindussalongis saab olema väga lai, kõik
maailma tipud on kokku kogutud.
Salongi avamist on plaanitud juba mitu aastat ja põhiliselt on see jäänudki selle
taha, et pole sobivat pinda
leitud, sest on soov mõlemat
firmat hoida ühes kohas,
sest kliendid on samad – kes
ehitab endale maja, tuleb
grilli ka ostma, aga võib-olla hoopis vastupidi.
Raido lubab, et salongist
leiab endale toote see, kes
on vaid nädalalõpugrillija,
aga ka see, kes on tõsisem
harrastaja. Sinna juurde
maitseained: Maldoni meresool, kvaliteetne oliivõli
Itaaliast, erinevas vanuses
balsamiikod. Enn Tobrelutsu väljatöötatud grillsüsi,
lõkkeasemed, suitsumaitseained.
„Maitserikkust
plaanime siia kõvasti tuua,“
lubab Kairi Rondo, nagu ka
sedagi, et kaunid purunematud nõud aiapeoks saavad
sauelaste seas kindlasti hitiks. Lai valik on soojuskiirgureid koju, tootmisesse,
restorani. Neid on mitmes
suuruses, värvitoonid, erinevate funktsioonidega: mis
mängib muusikat, mis vilgutab tulesid, on telefoniga
juhitav.
Gardekis
pakutavad
elektritõukerattad on hea
hinna ja kvaliteedi suhtega.
Neilegi tagab salong hoolduse ja varuosad vajadusel,
sest mis liigub, see kulub
paratamatult.
„Meie eesmärk ei ole see,
et klient väljuks poest kõige kallima tootega, mis siin
saada on. Meie soov on, et
inimene leiaks endale just
tema vajadustele vastava
toote,“ kutsub Kairi peagi
avatavat salongi uudistama.
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Saue
Vallavolikogu
27. mai istungi
päevakord
1. Saue valla arengukava ja Saue valla eelarvestrateegia
kinnitamine I lugemine
2. Saue valla 2021. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine
3. Saue Vallavolikogu 22.02.2018 määruse nr 12 „Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete
delegeerimine“ muutmine
4. Arvamuse andmine Mõnuste uuringuruumi geoloogilise
uuringuloa taotluse kohta
5. Arvamuse andmine Kibuna II kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata
jätmise otsuse eelnõu kohta
6. Arvamuse andmine Kibuna III uuringuruumi geoloogilise
uuringuloa taotluse kohta
7. Arvamuse andmine Kirikla lubjakivikarjääri keskkonnaloa
taotlusele
8. Vallavara otsustuskorras tasuta võõrandamine ja isikliku
kasutusõiguse seadmine Enefit Connect OÜ kasuks
9. Vallavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise
korras
10. Saue Vallavolikogu 29.11.2012 määruse nr 22 „Saue Valla
Noortekeskuse põhimäärus“ kehtetuks tunnistamine
11. Saue valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkondade määramine
12. Ettepaneku tegemine Haridus- ja Teadusministeeriumile
riigigümnaasiumi nime muutmiseks
13. Informatsioonid
• Saue valla 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta
aruande üle andmine volikogule
• Vallavanem vastab kohapeal algatatud küsimustele
Saue Vallavolikogu 27. mai 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 ja
halduskeskused taastasid
17. maist tavapärase
töökorralduse
Esmaspäevast, 17. maist, töötavad Saue Vallavalitsus ja halduskeskused
tavapäraselt – uksed on avatud, vastuvõtt on reeglina eelregistreerimisega,
siseruumides tuleb kanda maski. Erisuseks jäävad kuni augusti lõpuni
kaugtöö-reeded, mil majade uksed on suletud.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

V

allamaja
Sauel
ning halduskeskused Laagris, Riisiperes ja Haibas on avatud
• esmaspäev, teisipäev, neljapäev kell 8.00-16.30, lõuna kell 12-13
• kolmapäev kell 8.0018.30, lõuna kell 12-13
• reede 8.00-14.00
Ametnike
vastuvõtt
on
eelregistreerimisega,
vastava ametnikuga lepitakse kokku kellaaeg ja
koht. Kindlaks määratud
vastuvõtuajad on rahvastikuregistripidajal, sotsiaaltööspetsialistidel ja sularahakassal.
Eelregistreerimisel on
mitu põhjust
• Tihtipeale saab küsimus
juba telefoni teel lahendatud või saab selle lahendada elektroonselt kohapeale

Rahvastikuregister

tulemata.
• Teinekord vajab küsimuse
lahendamine eeltööd ja kohapeale tulles ei olegi võimalik kohe aidata.
• Inimene saab ametnikuga
kokku leppida ka koha, kus
kohtuda - kas vallamajas
või hoopis halduskeskuses,
kuhu tal on mugavam tulla.
Eelregistreerimata võib
juhtuda, et spetsialist, kelle
juurde tuldi, on hõivatud,
paikneb püsivalt hoopis
teises valla majas või on
majast väljas tööülesandeid
täitmas. Loomulikult, kui
spetsialistil on võimalik,
leiab ta inimese vastuvõtmiseks aja.
Kaugtöö-reeded õigustasid end ja jätkuvad selgi
suvel
21. maist kuni 27. augustini on vallamaja Saue linnas
ning halduskeskused Laagris, Riisiperes ja Haibas
reedeti suletud ning valla-

valitsuse töötajad teevad
tööd kontoris, kodus või
mujal.
Vastamata ei jää reedel
tööajal tehtud telefonikõned ega saadetud e-kirjad,
registreerimata avaldused
ega lahendamata probleemid. Vajadusel käiakse
objektil, on koosolekud ja
kohtumised.
Avaldused saab alati esitada kodulehe kaudu
sauevald.ee/taotlused, saata
elektroonselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@
sauevald.ee või jätta paberkandjal postkasti.
Suvi on puhkuste aeg
Nii ka Saue Vallavalitsuses. Info Saue Vallavalitsuse töötajate puhkuste ja
asendamiste kohta on leitav
valla kodulehelt sauevald.
ee/puhkused. Infot jagavad
ka vastuvõtusekretärid ja
ametnikud ise.

Vastuvõtusekretäride
kontaktid
• Saue Vallavalitsus, telefon
679 0180 (Tule 7, Saue linn)
• Laagri halduskeskus, telefon 654 1130 (Veskitammi
4, Laagri)
• Riisipere halduskeskus,
telefon 608 7231 (Nissi tee
53c, Riisipere)
• Haiba halduskeskus, telefon 679 3014 (Riisipere tee
6, Haiba)
Kui saadate puhkusel
olevale Saue Vallavalitsuse
töötajale e-kirja, saate vastu automaatteate, kui kaua
ta puhkab ja kes teda asendab.
Kui soovite kindla ametnikuga kokku saada, on
kindlasti mõttekas enne
helistada ning puhkuse ja
vastuvõtu kohta üle uurida.
Saue
Vallavalitsuse
ametnike kontaktid leiab
sauevald.ee/ametnike-kontaktid.

Saue
Vallavalitsus

Riisipere
halduskeskus

Haiba
halduskeskus

Laagri
tervisekeskus

Saue
tervisekeskus

K kell 9-12 ja
kell 14-18
muul ajal eelneval
kokkuleppel

E kell 9-12 ja
K kell 14-18
muul ajal eelneval
kokkuleppel
E kell 9-12 ja
K kell 14-18

E kell 9-12 ja
K kell 14-18
muul ajal eelneval
kokkuleppel
E kell 9-12 ja
K kell 14-18

N kell 9-12 ja
kell 13-16
muul ajal eelneval
kokkuleppel
E kell 9-12 ja
K kell 14-18

E kell 9-12 ja
K kell 14-18

-

Sotsiaaltööspetsialist

-

Eakate ja puuetega
täisealiste spetsialist

-

-

-

E kell 9-12

K kell 14-18

E kell 9-12 ja
K kell 14-18

Iga kuu täisnädala
esimesel ja kolmandal
kolmapäeval kell 9-12

-

-

-

Sularahakassa

Lemmikloomade kiibistamiskampaania
Saue Vallavalitsus korraldab ka sellel
aastal lemmikloomade kiibistamise
kampaania erinevates Saue valla
piirkondades. Koostööpartner on
LoomaVetAbi OÜ, kampaania toimub
juuni alguses.
MARJU NORVIK
heakorraspetsialist

V

astavalt Saue valla lemmikloomade
pidamise eeskirjale
on loomaomanik kohustatud kassi või koera kiibistama.
Kiip võimaldab lemmiklooma kiiremini identi-

fitseerida, kui ta on omapäi jalutama pääsenud, ja
omanikuga kontakti saada.
Loom ei pea veetma hoiupaigas stressirohket ja kulukat aega.
Identifitseerimata loom
on suur kuluallikas ka vallale.
Kiibistamisele on oodatud on kõik terved loomad.

Kindlasti tuleb arvestada,
et kiibistamine toimub välitingimustes ja loom peab
olema teistega sõbralikult
järjekorras.
Kaasas
võiks
olla
ID-kaart, koertel suukorv
(vajadusel saab seda ka laenata). Kassid on soovitatav
paigutada transpordipuuri.
Kodu lähedal kiibistamine võimaldab tulla kohale
ka loomaga, kes näiteks autosõitu ei talu.
Kaasa võtta olemasolev
vaktsineerimispass, vajadusel saab europassi või
tunnistuse vormistada kohapeal, passi soetusmaksumus 15 eurot.
Kiipime on Saue valla
elanikele tasuta.

KAMPAANIA TOIMUMISAJAD

5. juuni

• kell 10.00 Hüüru mõisa parkla, Jõe tee 2
• kell 13.00 Laagri Teemanti pargi parkla, Veskitammi 1a

6. juuni

• kell 10.00 Ääsmäe Meie kaupluse parkla, Kopli tee 1
• kell 13.00 Saue linn, Tõkke tn 1 parkla

12. juuni

• kell 10.00 Turba raudteejaama parkla
• kell 13.00 Riisipere Metsa tn parkla, Metsa tn 5 vastas
• kell 15.00 Laitse seltsimaja parkla

Saue valla heakorraspetsialist

tel 515 6878

LoomaVetAbi OÜ
5198 8131 / loomavetabi@gmail.com
Vaktsineerimise ja muude teenuste hinnakiri
www.loomavetabi.ee

HOOLI OMA LEMMIKUST!

Vajadusel on loomaarst kohapeal
kauem, mistõttu kellaajajad võivad
pisut muutuda.

DETAILPLANEERINGU
ALGATAMINE
Saue
Vallavalitsus
algatas
14.04.2021. aasta korraldusega nr
371 Vanamõisa külas Mustlepa
(72701:002:0319, suurus 37816 m²,
100% maatulundusmaa) kinnistu
ja lähiala detailplaneeringu ning
jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Mustlepa
kinnistu 6 kinnistuks, millest 3
kinnistut kavandatakse üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks (kinnistud suurusega
alates 1,0 ha), üks transpordimaa
kinnistu kavandatakse juurdepääsu tagamiseks, üks tootmismaa krunt ühise puurkaevu rajamiseks ning üks kinnistu jääb
jätkuvalt maatulundusmaa sihtotstarbega, kuhu ehitusõigust ei
kavandata.
Planeeritav maa-ala asub
Vanamõisa külas, maakasutuse juhtotstarbega pere- ja
ridaelamumaa. Kinnistu on
hoonestamata ja piirneb riigi
kõrvalmaanteega (11186 Tutermaa-Vanamõisa teega). Kinnistu
on enamjaolt kaetud kõrghaljastusega.
Mustalepa kinnistu asub eemal kompaktsetest elamualadest, lähinaabruses on valdavalt
tegemist hoonestamata maatulundusmaadega ja lähimad
elamud paiknevad kinnistust ca
400 m kaugusel. Vanamõisa külakeskus jääb ca 1,5 km kaugusele. Planeeritava maa-ala suurus
on ca 4,0 ha.
Detailplaneeringu algatamise
korralduse ja eskiisiga saab tutvuda Saue valla veebilehel: https://sauevald.ee/algatatud-detailplaneeringud-2021.
Lähemat informatsiooni saab
planeeringute peaspetsialistilt
Maili Metsaotsalt: +372 5301 9887,
maili.metsaots@sauevald.ee.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE
AVALIKUD MENETLUSED
Kase tee 19 Ääsmäe külas
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks Ääsmäe külas
Kase tee 19 kinnistul (katastritunnus: 72704:002:0373; 6288m²,
100% elamumaa) üksikelamu
püstitamiseks.
Kinnistu paikneb kehtival
detailplaneeringu alal (Ääsmäe

lääneosal.
Arvamused esitada hiljemalt
05.06.2021 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.

Mustlepa kinnistu asukohaskeem

küla keskosa detailplaneering,
Saue Vallavolikogu 27. septembri
2001. aasta otsus nr 115).
Arvamused esitada hiljemalt
05.06.2021 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.
Tiirikalda tee 12 Alliku külas
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks Alliku
külas Tiirikalda tee 12 kinnistul
(katastritunnus: 72701:001:1240;
1768m², 100% elamumaa) lubatud hoonestusala suurendamiseks loode-põhjasuunal kuni
5%, võrreldes Alliku külas Tiiri 1
kinnistu ja lähiala detailplaneeringus sätestatuga (kehtestatud
Saue Vallavalitsuse 26. aprilli
2011. aasta korraldusega nr 237).
Taotleja soovib paigaldada
alla 20m² suurust ja kõrgusega
alla 3,5m kergkonstruktsioonis
abihoonet aiatarvikute hoiustamise tarbeks.
Arvamused esitada hiljemalt
05.06.2021 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.
Vanasilla tn 12d Laagri alevikus
Saue Vallavalitsus on koostanud

eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks Laagri alevikus
Vanasilla tn 12d kinnistul (katastritunnus:
72703:001:1660;
123m², 100% elamumaa) lubatud
ehitisealuse pinna suurendamiseks kuni 10%, võrreldes Laagri
alevikus Vanasilla tn 10 kinnistu
detailplaneeringus sätestatuga
(kehtestatud Saue Vallavolkogu
3. septembri 1998. aasta otsusega nr 29).
Arvamused esitada hiljemalt
05.06.2021 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.
Telliskivi vkt 5 Munalaskme
külas
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks Munalaskme
külas Telliskivi vkt 5 kinnistul
(katastritunnus: 51802:001:0205;
15804m², 100% elamumaa) lubatud hoonestusala suurendamiseks ja nihutamiseks idasuunal
kuni 10%, võrreldes Munalaskme
külas Telliskivi katastriüksuse
detailplaneeringus sätestatuga
(kehtestatud Nissi Vallavolikogu
14. detsembri 2006. aasta otsusega nr 52).
Hoonestusala suurendamise
vajadus tuleneb vajadusest üksikelamu ja abihoone paremaks
paigutamiseks hoonestusalasse.
Hoonestusala nihutamine idasuunal säilitab paremini olemasolevat kõrghaljastust kinnistu

Lubjaahju tee 1-4 Koppelmaa
külas
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks Koppelmaa külas Lubjaahju tee 1
(katastritunnus 72601:001:0761,
10 000m², 100% maatulundusmaa)
2 (katastritunnus
72601:001:0762, 10 003m², 100%
elamumaa), 3 (katastritunnus
72601:001:0763, 9030m², 100%
elamumaa) ja 4 (katastritunnus
72601:001:0764, 10 006m², 100%
elamumaa) kinnistutel veevarustuse (sh tuletõrjevee), kanalisatsiooni ja liikluskorralduse
lahenduse täpsustamiseks, võrreldes Koppelmaa küla Lubjaahju 3 kinnistu detailplaneeringus
sätestatuga (kehtestatud Saue
Vallavalitsuse 16. mai 2006. aasta korraldusega nr 479).
Arvamused esitada hiljemalt
05.06.2021 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.
PEREMEHETUTE EHITISTE
HÕIVAMISE TEADE
Saue Vallavolikogu 29. aprilli
2021 otsusega nr 26 algatati peremehetute ehitiste hõivamine
ja otsusega võetakse peremehetute ehitistena arvele Kibuna külas Küüru katastriüksusel
tunnusega 72601:001:1131 asuvad
ehitised: küün, elamu ja lagunenud elamu, mille hooldajaks
määrati Saue Vallavalitsus.
Kõigil, kellel on vastuväited
nimetatud ehitiste hõivamise
või peremehetuse kohta, esitada
need kirjalikult kahe kuu jooksul
pärast teate avaldamist Saue
Vallavalitsusele aadressil Kütise
tn 8, Saue linn 76505, Harjumaa
või e-kirjaga info@sauevald.ee.

Estmak Capital ja Nordecon alustasid
Kuuseheki elurajooni kolmanda maja ehitust

ESTMAK
CAPITAL

H

oone
maksumus
on 3,6 miljonit eurot. Juba enne kopa
maasse löömist on korterite
vastu huvi tundnud enam
kui sada inimest.
Praeguseks on Kuuseheki elurajoonis valminud

kaks maja, mille korteritele
on õnnelikud omanikud leitud.
Sarnaselt kahele varasemale hoonele kerkib ka
Kuuseheki 54 kolmekorruselise majana, kus asub 48
korterit: kahe-, kolme- ja
neljatoalised. Maja ehitatakse uute A-energiaklassi
standardite järgi.

Muudatus kehtib bussides, millel on vähemalt kaks sõitjate
teenindusust. Tekib ringliiklus. Sõitjad sisenevad esimesest ja
väljuvad tagumisest uksest.
Liikumiskorralduse mõistmise lihtsustamiseks on bussides
juhiskleebised.
Bussi sisenetakse esimesest uksest, kus asub kassaseade, et
registreerida olemasolev sõiduõigus või soetada pilet, kui see
puudub. Sõiduõiguse olemasolul tuleb liikuda edasi, leida endale sõidu ajaks istekoht ja kinnitada turvavöö.

Ühistranspordikekus palub jätta bussijuhi
kabiini kõrval oleva ala kuni ukseni vabaks ning
seista esimestest istmereast tagapool, et tagada juhile vaba vaateväli ohutuse tagamiseks.

Tagumine uks on ainult väljumiseks, sellel
on väljaspool punane suunav kleebis esiuksest
sisenemiseks.
Tagumisest uksest on lubatud siseneda liikumisabivahendiga (näiteks: ratastool, rulaator,
lapsevanker) sõitjatel, sealjuures tuleb sõiduõigus registreerida.
Bussist väljumiseks, andke sellest märku vajutades stopp-nuppu ja liikuge peatuse lähenedes tagumise ukse juurde.

Juhiskleebiste paigaldamist alustati 13.
maist järk-järgult. Bussides, milles on kleebised paigaldatud, on uus liikumisskeem
kohustuslik.
PÕHJA-EESTI ÜHISTRANSPORDIKESKUS

Foto: Estmak Capital

Eesti kinnisvaraarendusettevõte
Estmak Capital alustas Sauel
Kuuseheki elurajoonis kolmanda ehk
viimase kortermaja ehitust, mis peaks
valmima 2022. aasta suvel.

24. maist muudab Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus oma haldusalas avalike liinide bussidesse
sisenemise ja väljumise liikumiskorraldust eesmärgiga pakkuda sõitjatele mugavamat liikumist
bussis ja kiiremaid ühendusi sihtpunktidega.

Algas niitmishooaeg
Mai keskel algasid valla avalike alade niitmistööd. Hooldust
teostab Firelli Grupp OÜ, e-post info@firelli.ee. Täpsema info
niitmisalade ja sageduste kohta leiate Saue valla kodulehelt
aadressil gis.sauevald.ee.
MARJU NORVIK
heakorraspetsialist

Iga korteri juurde kuulub
koht avatud parklas, kus on
ka elektriautode laadimiskohad. Soovi korral saab
korteri juurde osta panipaiga. Väikesed elanikud
leiavad rõõmu valgustatud
ja turvalise hooviga suurelt

mänguväljakult.
Estmak Capital tegeleb
elamis- ja ärikinnisvara projektide arendamisega Baltimaades ning on suunatud
kvaliteetsete, kõrgtehnoloogiliste ja innovaatiliste projektide väljaarendamisele.
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Saue valla ametlikud teated

Põhja-Eesti
Ühistranspordikeskus
rakendas avalike
liinide bussides uue
liikumisskeemi
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Vallavalitsus esitas volikogule ettepaneku
muuta rajatava riigigümnaasiumi nime
Foto: Sirje Piirsoo
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Saue Vallavalitsus esitas Saue
Vallavolikogu komisjonidele maikuus
tutvumiseks otsuse eelnõu, mis
võimaldaks pidada vallavalitsusel
Haridus- ja Teadusministeeriumiga
läbirääkimisi Saue vallas Laagri
alevikus avatava riigigümnaasiumi
nime muutmise osas.
SAUE VALDUR
sirje.piiroo@sauevald.ee

T

änaseks on küsimust
arutatud kõikides volikogu komisjonides
ja komisjonid on kujundanud oma seisukoha. Juhtivkomisjoniks oli hariduskomisjon, mis toetas eelnõud
ühehäälselt.
Kogukondade komisjonis, kus eelnõud ka hääletati, olid ülekaalus samuti
toetavad hääled, aga esitati
ka vastuväiteid.
Saue valda rajatav riigigümnaasium on piirkondlik gümnaasium, mis seni
on paberitel kandnud nime
Laagri Gümnaasium. Eelnõu seletuskirja kohaselt on
praegu veel viimane võimalus arutleda 2022. aasta
1. septembril avatava kooli
nime üle ja teha valla poolt
ettepanekuid
Haridus-ja
Teadusministeeriumile läbirääkimisteks antud teemal.
Vallavalitsuse
arvates
võiks rajatav gümnaasium
olla tulevikus esimene valik
kõigi Saue vallas tegutseva
seitsme põhikooli lõpetajatele, kes soovivad jätkata
õpinguid
gümnaasiumis.
Sellest tulenevalt ja arvestades kooli asukohta, võiks
kooli nimi kanda endas ka
Saue valla identiteeti. Samas peaks nimi tooma esile
gümnaasiumi piirkondlikku
mõõdet.
Arvestades eelnevat, oli
komisjonidele esitatud eelnõus pakutud nimekujuna
välja Saue Riigigümnaasium. Nimekuju valimisel
peeti muuhulgas silmas
ministeeriumi kehtestatud
üldisemaid põhimõtteid riigigümnaasiumite nimetamisel.
Volikogu komisjonides
ei ole nimemuutmise osas
olnud siiski päris ühest seisukohta. Samal teemal on
arutletud ka sotsiaalmeedias. Seetõttu võttis vallaleht uurida, miks otsustas
vallavalitsus minna volikokku riigigümnaasiumi nimemuudatuse ettepanekuga,
millised on esile kerkinud
poolt- ja vastuargumendid
ning kuidas minnakse edasi.
Sõna saavad vallavanem
Andres Laisk eelnõu esitanud vallavalitsuse esindajana, volikogu esimees Harry
Pajundi ning volikogu maaja planeeringute komisjoni
esimees Tormi Tabor, kes
eelnõud (sotsiaal)meedias
kritiseeris.

VALLAVANEM
ANDRES LAISK
Miks otsustas vallavalitsus
minna volikogu ette riigigümnaasiumi nime muutmise teemaga?
Pidasime arutelu nime üle
vajalikuks ning kuivõrd
kehtiv kokkulepe riigigümnaasiumi asutamiseks ja
rajamiseks Saue valda on
sõlmitud volikogu otsuse
alusel, siis tuleb see arutelu
samuti avada volikogu tasandil.
Riigigümnaasiumi teemaga tegelemist alustas toonase Saue valla vallavalitsus
juba 2013. aastal.
Tollane nimevalik lähtus võimalustest omas ajas
ja ruumis. Aja jooksul on
toimunud palju olulisi muutusi ja arenguid, mis ühelt
poolt on teinud riigigümnaasiumi rajamise Saue
valda üldse võimalikuks,
teiselt poolt muutnud aga
oluliselt ka taustsüsteemi.
Saue vald on läbi ühinemise Saue linna ning Kernu ja
Nissi vallaga saanud palju
suuremaks. Meil on vallas
seitse põhikooli, mille lõpetajatele võiks avatav riigigümnaasium olla esimene
edasiõppimise valik. Koos
riigigümnaasiumi avamisega suletakse Saue linna
koolis gümnaasiumiaste ja
muutub ka kooli nimi.
Riigigümnaasiumi näol
on tegemist piirkondliku
haridusasutusega, mille igapäevast tegevust koordineerib ministeerium. Samas on
tegemist meie jaoks olulise
maamärgiga ja olulise partneriga kõigile meie põhikoolidele. Seetõttu leidsime,
et Saue valda rajatav riigigümnaasium võiks kanda
oma nimes valla identiteeti
ja olla sõna otseses mõttes
terve valla riigigümnaasium.
Mis valesti läks ja kuidas
on plaanis edasi minna?
Tagantjärele
tarkusena
oleks selle teema pidanud
tõstatama märgatavalt varem, vähemalt aasta eest.

Eeldasime, et tegemist on
tunnetusliku teemaga, nagu
nimeküsimused ikka, aga et
eriarvamuste väljendamine
nii tugevalt polariseerub ja
võimendub, oli tegelikult
ootamatu.
Arvestasime, et kõigile
ühtviisi sobivat lahendust
siin ei pruugigi leiduda, aga
arutelu tundus vajalik ja
nägime seda rahumeelsena
ning demokraatia põhimõtetest lähtuvana.
Meie üllatuseks tajuvad
osad vallaelanikud endiselt
mõisteid „Saue“ ja „Saue
vald“ väga erinevalt, millest
tulenevad siis ka erinevad
arvamused ja tunded seoses uue riigigümnaasiumi
nimega. Täiesti arusaadav
on selle taustal ka argument
pakutava nime vastu, mille
kohaselt võib kooli pakutav nimi tekitada segadust,
arvestades kooli tegelikku
asukohta, aga loodame, et
kooli ulatuslik mõju piirkonnas ei lase selle asukoha
suhtes tulevikus eksida ja
toob Laagrit kui iseseisva
identiteediga asukohta Saue
vallas eraldi esile.
Vallavalitsus on analüüsinud põhjalikult kogu tagasisidet nii komisjonidest
kui sotsiaalmeediast. Ei saa
ütelda, et oleks tuvastatud
domineeriv vastuseis välja
pakutud nimele, küll on selgelt eristuvad eriarvamused
oma põhjendustega.
19. mai vallavalitsuse is-

tungil arutasime kõiki väljapakutud alternatiive. Tekkinud foonil tõstaks eelnõu
menetluse lõpetamine parimal juhul tüliõuna ühest kohast teise. Rahva arvamuse
täiendava välja selgitamisega esinduslikul moel tõenäoliselt kaasneks järgnevateks kuudeks põhjendamatu
sõnasõda sotsiaalmeedias,
mis soovimatult süvendaks
vastasseisu ja mõjuks halvasti uue kooli mainele. Ministeerium ootab siiski volikogu seisukohta.
Korjasime
aruteludest
üles ka erinevaid nimealternatiive. Et eelnõu on volikogu menetluses ning määrav
on ministeeriumi nõustumine pakutava uue nimega,
oleme pakutud nimevariante kajastanud ka eelnõu seletuskirjas.
Edasise osas peame selgitama, et vallavalitsus on
volikogule eelnõu arutamiseks üle andnud ja edasine
on seetõttu suuresti volikogu kätes. Volikogus on 27
liiget, kes esindavad üsna
tasakaalustatult valla erinevaid piirkondi ja seetõttu
leiab seal kindlasti aset kaalutletud arutelu ja tehakse
parim otsus.
Kokkuvõttes loodan, et
suudame siiski saavutada
üksmeele. Nimest tähtsam
on hariduslike võimaluste
mitmekesisus ja tase, mida
selles koolis pakkuma hakatakse. Samuti see, et see kool

üldse sünnib. Loodan siiralt,
et põhiseaduslik esindusdemokraatia toimib ja leitakse
kõiki rahuldav lahendus.

VOLIKOGU MAA- JA
PLANEERINGUTE
KOMISJONI ESIMEES
TORMI TABOR
Pooldad Laagrisse rajatava riigigümnaasiumi nimena seni kasutusel olnud
nimekuju Laagri gümnaasium. Millised on selle nime pooltargumendid
sinu ja kaasamõtlejate arvates ja millised vastuargumendid, et mitte võtta
kasutusse nime Saue riigigümnaasium?
Me oleme selle teadmisega
elanud juba õige mitu aastat,
et Laagri alevikku aadressile Kooli tn 1 on riigi poolt
otsustatud rajada Laagri
Gümnaasium. Sellele eelnesid põhjalikud uuringud
asukoha ja muude riigigümnaasiumide võrgustiku
jaoks oluliste parameetrite
kohta. Kui kooli valikul oli
asukoht üks olulisemaid kriteeriume, siis võiks ka eel-

dada, et kool oleks asukoha
järgi üheselt leitav.
Saue Vallavalitsus kooskõlastas Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt vallale
kooskõlastamiseks saadetud
Laagri Gümnaasiumi asutamise dokumendid (sh nimetus ja põhimäärus) oktoobris 2019. Kooli värske
direktor kandideeris Laagri
Gümnaasiumi direktoriks.
Kooli ehitusprojekti visualiseeringud kannavad sama
nimetust. Inimesed eeldavad seetõttu igati õigustatult, et Laagri Gümnaasiumi
nimetuse puhul ei ole tegemist ajutise kohatäitega.
R i ig ig ü m n a a siu m id e
võrgustik on oma olemuselt
omavalitsuste ülene, Laagri
Gümnaasium on riigiasutus.
Loomulikult on oluline, et
kool ehitatakse Saue valda,
kuid see on avatud ka kõigile teistele Eesti gümnasistidele konkursi alusel. Seetõttu pean ka ise oluliseks,
et kooli nimetus peegeldaks
võimalikult täpselt kooli
asukohta. Ja Laagri nimetusena kannab ju endise Saue
valla südamena üheselt edasi ka Saue valla identiteeti
oma piirkondade mitmekesisuses.
Saue
Vallavolikogu
kinnitas jaanuaris 2018
ühehäälselt
valmisolekut
sulgeda kohaliku Saue
Gümnaasiumi gümnaasiumiosa, kui riigikool vallas
tööd alustab. Seetõttu on
päevakorda tõusnud Saue
kooli nimetuse muutmise
teema, et see peegeldaks
muutunud olukorda. See ei
muuda aga olematuks unikaalse identiteedi ja suurepäraste tulemustega Saue
Gümnaasiumi ajalugu.
Laagri Gümnaasiumis
tuleks keskenduda aga hoopis sellele, et alustav riigikool saaks hea stardi ning
pakuks noortele võimalikult
atraktiivset õpikeskkonda ja
Tallinna koolidele tugevat
alternatiivi. Soovin selleks
kooli uuele direktorile Taavi
Vilbale häid mõtteid ja töörahu.

Millist nime võiks sinu
arvates kanda rajatav
riigigümnaasium
ja
miks?
Kui nüüd pisut rahunenumalt ajas tagasi vaadata,
siis juba ühinemisläbirääkimiste käigus lepiti
kokku, et Saue linna tuleb ühendvalla keskus ja
Laagrisse
riigigümnaasium. Üheski läbirääkimiste dokumendis, ei juh-

Miks just Saue Riigigümnaasium?
Vaatame pisut laiemalt
ringi meie vallas. Hetkel
on meil 7 kooli, kusjuures
Laagri koolil on veel eraldi
Möldre maja, mis sisuliselt
on kaheksas kool. Kõikide
nende koolide eesmärk on
pakkuda põhiharidust võimalikult lähedal õpilaste
kodule. Vaadates Saue
valla kodulehte, leiame
alamlehelt „Koolid“ viite
vallavalitsuse
korraldusele „Elukohajärgse kooli
määramine
2021./2022.
õppeaastaks“. Sellest tulenevalt on ka loogiline,
et elukohajärgse kooli nimetus on siis vastavalt kas
Laagri Kool, Ääsmäe Põhikool või Turba Kool jne.
Sest need koolid annavad
haridust selle konkreetse
piirkonna lastele.
Ehitatav riigigümnaasium aga saab olema vähemalt vallaülene, kui
mitte osaliselt katma ka
naaberomavalitsuste lähipiirkondasid. Siin ei
ole tegemist ainult Laagri Koolist tulnud lastele
g ü m naasiu mihar iduse
andmisega. Selle kooli
õpilaseks saab ilmselt alles teatud kadalippu läbides. Nii lihtne see ongi.
Lisaks tahaks märkida
ära veel selle, et tänane
Saue Gümnaasium on aastaid olnud hea gümnaasiumihariduse andmise kants
ja pidevalt püsinud koolide
pingerea esiosas. Ainuüksi
selle maine kaasa toomine
on omaette väärtus uue
kooli tarvis.
Aga kui nüüd pisut tulevikku kaeda ja arvestada,
et Saue valla elanikkonna
kasv on suhteliselt kiire
(loodetavasti mitte nii kiire kui Viimsis või Raes),
siis ei ole välistatud, et
valla mõnda piirkonda
on vaja rajada veel oma
munitsipaalgümnaasium.
Miks ei võiks see olla
siis näiteks Veskimöldre
Gümnaasium või Vanamõisa Gümnaasium või
Riisipere Gümnaasium või
isegi Koidu Gümnaasium?
Aga Laagrisse ehitatava gümnaasiumi nimena
pooldan nimetust Saue
Riigigümnaasium.

Revala alustas lõpuks
toodete pakkumist
koduturul
On kaks põhjust, miks meie valla
ettevõttest Revala OÜ lehes kirjutada.
Üks ettevõtete toodetest pälvis Gulfood
2021 messil Dubais kõrge tunnustuse
ning lõpuks ometi alustas juba üle 30
aasta Eesti piimandusturul tegutsenud,
kuid 20 aastat ainult eksporditurgude
avastamisele keskendunud ettevõte
oma toodete pakkumist koduturul.
SAUE VALDUR
sirje.piiroo@sauevald.ee

R

evala OÜ osales tänavu viiendat korda
ühel maailma suuremal toidu- ja joogisektori
messil Gulfood, mis toimub
igal aastal Dubai World
Trade Centeris. Osalemine
sai teoks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS)
toel, kes messil riikliku
ühisstendi korraldas.
Gulfood on vaieldamatult regiooni parim mess,
külastajate seas on palju
Araabia, Aafrika ja Aasia
riikide esindajaid, mis on
Revala jaoks oluline, sest
ettevõttel on kliente Costa
Ricast-Venetsueelast Lõuna-Koreani.
Kuigi
koroonaviiruse
tõttu vähem kui tavaliselt,
oli tänavu messil oma toodetega osalejaid 85 riigist ja
külastajaid 156 riigist.
Enam kui 3000 osavõtjast umbes 500 esitas oma
piimatooted innovatsioonikonkursile Gulfood Innovation Awards 2021, kus
Revala jäätisepulber jõudis
finaali ja osutus nomineerituks nelja parima seas.
Tegu oli Revala kõige
uuema, mikseriga valmistatava jäätisepulbriga mustasõstra, probiootikimide
ja superfoodiga (Smart Ice
Cream Powder Blackcurrant with Probiotics and
Superfood).
Revalale tunnustuse toonud probiootiline jäätisepulber valmis eesti teadlaste abiga. Pulbrisse lisatavat
probiootikumi toodetakse
Tartus BioCC OÜ-s. Tervisele kasulikud probiootikumid ehk piimhappebakterid
toetavad immuunsust, aitavad näiteks ära hoida ka
seedeprobleeme.
Natuke nagu sada-toitu-puhtast-veest-klassi läheb aga Gulfood konkursil
parimaks tunnistatud piimatoode, mis oli vegantoode, piimavaba jogurt, millel
polnud piimaga mingit pistmist.
Revala jäätisepulbreid
on tunnustanud varemgi,
näiteks aastal 2018 Aasia
suurimal
toiduinnovatsiooni messil SIAL China
Shanghais.

Revala jäätis - lihtne valmistada, lisama peab vaid
vett
Revala töötajad olid ammu
tuttavatelt-sõpradelt saanud vihjavaid märkusi, et
miks ettevõte koduturgu ei
proovi ja oma tooteid siin ei
tutvusta, kuid ikka ja jälle
tundus, et Eestis pole turgu
pulbritoodetele ja et Revala
müük käib mitte kilo-, vaid
konteinerite kaupa.
„Eelmisel kevadel võtsime uuesti oma tooted ette ja
proovisime „kastist välja“
mõeldes üle vaadata, mis
oleks need argumendid,
miks peaks koorejäätisega
harjunud eestlased võtma
omaks pulbrilise variandi,
mis ei jää muidugi grammigi alla oma rammusa olemuse poolest, kuigi algne
retseptuur nõuab vaid vee
lisamist. Endalegi üllatuseks leidsime koos palju plusse, eriti sel perede
kojulukustamise ajal, kus
poeskäimist püüti pigem
vältida,“ räägib Revala
müügijuht Kai Lehe.
Nii tuligi tõdemus, et
Revala ei konkureeri ei
Premia, Balbiino ega ühegi teise traditsioonilise
jäätisetootjaga, on täiesti
ainulaadne ja täiesti ainulaadse tootega alates selle
aasta aprillist jaeturule tulnud. Väikese mööndusega
- esimesed katsetused jäätisepulbrit väikepakkides
jaetarbijale müüa tehti läbi
e-poe juba eelmisel sügisel
ja inimesed võtsid uue toote
hästi vastu.
„Oleme väga tänulikud
selle võimaluse eest ja lubame, et ei lahku enam Eesti
turult, vaid vastupidi – tuleme aina uute toodetega
välja. Peagi saabub kogu
tootevalik ka veganversioonina,“ lubab Revala juhataja Rein Viilu.
Revala jäätisepulbrid on
täna müügil: Revala e-pood
|
Astri.ee,
Kaubamaja
e-pood või Tallinna ja Tartu
Kaubamaja toidumaailm,
Stockmanni toiduosakond,
Selverid ja Selveri e-pood,
Köögitehnika OÜ e-pood,
Pehmejäätise e-pood, Justkama OÜ e-pood, Euronics
e-pood või Euronics kauplused, Sofka pood Vae 2,
Laagri.

Revala müügijuht Kai Lehe ja juhataja Rein Viilu kohtumas
potentsiaalse kliendiga messil Gulfood.

Miks on Revala
jäätisepulber on eriline?
• Kodune koostegemise rõõm.
• Nii lihtne teha, et iga pisipõnn tuleb toime oma pannkookidele
jäätise valmistamisega.
• Vabalt valitud ajal vabalt valitud kogus jäätist.
• Ei vaja mingit spetsiaalset masinat, käsimikserist (lauamikserist) piisab.
• Kui suvi möödub maakodus, kus jäätiseostuks võimalus puudub, võta jäätisepulber, sega vee või mahlaga, vurista vahtu ja
külma.
• Saab endale ise meelepäraseid maitsekooslusi kombineerida.
Osa või kogu vee asemel kasutada jogurtit või kohvi või marjade-puuviljade püreed või mahla; lisada küpsiseid, komme,
puuviljatükke, moosi, kama, marjajahu jne.
• Lõputu hulk serveerimisvõimalusi: vahvlis, topsis, kausis, jäätisevormides, koogivormis tordina, portsjonkoogi vormis jäätisekoogina, pokaalis kihilise magustoiduna jne.
• Säilib toatemperatuuril.

Retseptivihjeid
JÄÄTISEKOKTEIL
Vaja läheb 50 g Revala vaniljemaitselist jäätisepulbrit, 50–100 g
purustatud jääd (toimib ka jääkülma veega), 200 g ploomimahla.
Kui kokteilisegu tundub liiga magus, võid hapumat mahla kasutada või mahla / jää / vee kogust suurendada. Kui aga soovid
magusamat, tõsta jäätisepulbri kogust.
Valmistamiseks pane kõik kokteili komponendid blenderisse ja
vajuta nuppu. Valmis kokteil vala oma lemmikklaasi ja naudi. Parema tulemuse saad, kui lased segul enne tarvitamist veidi külmikus seista, et pulber jõuaks vedelikest läbi imbuda ja parimal
moel toimima hakata. Saad paksema ja pehmema tekstuuri.
MAASIKAJÄÄTIS KAHEL ERI MOEL
Umbes 0,7–0,9 liitrit valmisjäätist.
Variandi 1 puhul läheb vaja 200 g Revala vaniljemaitselist jäätisepulbrit mikseriga valmistamiseks, 300 g värskeid maasikaid, 1 spl
sidrunimahla (soovi korral)
Variandi 2 puhul läheb vaja 200 g Revala vaniljemaitselist jäätisepulbrit mikseriga valmistamiseks, 200 ml pressitud apelsinimahla, 200 g värskeid maasikaid, 100 g seemneta viinamarju.
Valmistamiseks blenderda kõik koostisosad ühtlaseks massiks.
Pane segu vähemalt tunniks sügavkülma, seejärel vahusta mikseriga kuni 5 minutit. Pane jäätisesegu ühte suurde või mitmesse
väiksesse meelepärasesse vormi – segu sobib suurepäraselt ka
pulgajäätise vormidesse – ja aseta sügavkülma. Sõltuvalt vormi
suurusest läheb läbikülmumiseks vähemalt 4 tundi. Suure vormi
puhul hoia külmas üleöö. Kui aga pole jaksu oodata, siis need
värskendavad marjased jäätisesegud sobivad magustoiduna ka
kohe, ilma et oleks lõplikult külmunud.
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VOLIKOGU ESIMEES
HARRY PAJUNDI
Mida sa volikogu esimehena arvad tekkinud olukorrast ja kuidas edasi
minna?
Võtsin lahti 18. mai Õhtulehe, ja mis ma näen –
suurelt ja punaselt „UUE
GÜMNAASIUMI
NIMESÕDA. Saue ja Laagri
vahel on alati valitsenud
rivaliteet“. Esimene on
ilmselt
ajakirjanduslik
liialdus ja teine osa pealkirjast kuulub ilmselt
ühele väga solvunud kodanikule. Kasutades ühe
tuntud poliitiku väljendit,
tahaks öelda: „Tule taevas
appi!“
Teema on tõusude ja
mõõnadega, vastavalt sellele, kuidas keegi hagu
alla ajab või õli tulle valab,
ka sotsiaalmeedia kihama pannud. Küll õnneks
mitte väga suure osalejaskonnaga. Näha on, et
on mõlemat nimevarianti
pooldavaid arvamusi. Aga
sotsiaalmeedia ei ole koht,
mille põhjal tehakse otsuseid.
Vallavalitsus on koostanud eelnõu ja suunanud
selle volikogule otsustamiseks. Ma ei taha olla
nõus väitega, et eelnõu
pidi tulema otsustamisele kõikidesse volikogu
komisjonidesse. Volikogu esimehena suunasin
eelnõu seisukohavõtuks
komisjonidesse, milliste
valdkonda teema kuulub:
hariduskomisjoni ja kogukondade komisjoni. Sealjuures
hariduskomisjon
toetas eelnõu ühehäälselt
ja kogukondade komisjonis kujunes häälte vahekorraks 6 poolt ja 3 vastu.
Teistes komisjonides oli
eelnõu informatsioonina
ilma hääletuseta, mis ei
välistanud diskussiooni.
Hetkel on ainult eelnõu
esitajal, see tähendab vallavalitsusel, kui ta seda
soovib, õigus eelnõu tagasi
võtta. Edasi teevad otsuse
juba 27 volikogu lugupeetud liiget.
Siinjuures peab märkima, et volikogu annab eelnõu vastuvõtmisel volitused vallavalitsusele nime
muutmise ettepaneku tegemiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile, kuid
kas viimane sellega nõustub, on omaette küsimus.

tivkomisjoni otsustes ega
ühinemislepingus ei olnud
välja toodud riigigümnaasiumi nime. Jah, täna
võidakse väita, et ministeeriumiga allkirjastatud
dokumendis on märgitud
Laagri Riigigümnaasium,
kuid see kannab selle hetke aja märki.
Alustasime ju ühinemisläbirääkimisigi nime
all Lääne-Harju vald,
Sauel tegutses Saue Gümnaasium. Haridusministeeriumi nõue oli ja mis
oli ka mõistetav, et ühes
vallas ei saa olla kahte samanimelist gümnaasiumi.
Tänaseks oleme jõudnud ajajärku, kus volikogu
ees seisab ka teine ülesanne – sulgeda Saue koolis
2022. aastal gümnaasiumiaste, kui Laagris avatakse riigigümnaasium.
Kindlasti saab seegi otsus
olema mõnele inimesele
emotsionaalselt väga valus.
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Olenemata põhjusest, on
lapsi, kes vajavad abi ja tuge
väljastpoolt lähiringi
Lastekaitse
eesmärk on tagada
lastele turvatunne
ja heaolu. On
loomulik ja
tavapärane, et laps
on hoitud, kaitstud
ja armastatud
oma ema-isa ja
teiste lähedaste
poolt ja ümbritsev
keskkond on
turvaline ning
lapse arengut
toetav. Paraku see
ei ole alati nii.
MARELLE ERLENHEIM
sotsiaalosakonna juhataja

O

lenemata põhjusest,
on lapsi, kes vajavad
abi ja tuge, kuid oma
lähiringist nad seda ei saa.
Need on olukorrad, milles
on asjakohane lapsel endal,
tema vanematel või teistel abivajaduse märkajatel
pöörduda kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialisti või lasteabi infotelefoni
poole.
Ennekõike on lastekaitsespetsialist lapse huvide
kaitsja ja lapse ning tema
pere abistaja, kuid on olukordi, kus seadused näevad
ette lastekaitsespetsialisti
kaasamist erinevatesse menetlustesse kui lapse ärakuulajat ja arvamuse või
info andjat.
Lastekaitsespetsialisti
nähakse vahel „kurja tädina“, kes tuleb ja võtab
lapsed ära. Jah, vahel on
ka seda vaja teha, kuid see
on alati viimane võimalus,
mida kaalutakse juhul, kui
ühelgi teisel moel ei ole võimalik last aidata.
Saue vallas on lapse perest eraldamise võimalust
kasutatud vähe. Aastal 2019
eraldasime perest ühe lapse,
2020. aastal sellist vajadust
polnud.
Pärast
ühinemist
01.01.2018 oli Saue vallas
5680 last, täna on lapsi üle
6600. Koos laste arvu suurenemisega on suurenenud
ka abivajavate ja hädasolevate laste arv.
Saue Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas on viis lastekaitsespetsialisti, järgmise
aasta suvel, kui lapsepuhkuselt naaseb Haiba piirkonna
spetsialist, on plaanis suurendada piirkonna lastekait-

Estelle Laane

Reili Raamat

Marelle Papli

sespetsialistide arvu ühe
võrra.

Tähtajalised tööülesanded
on lisaks toetuste menetlusele suuresti seotud kohtumenetlustega
Saue Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistid on aastas
kaasatud ligikaudu 40 kohtumenetlusse.
Peamiselt on need seotud
suhtluskordade ja hooldusõiguste vaidlustega, aga on
ka laste varade kasutamise
ja muude teemadega seotut.
Õnneks ei jõua kõik suhtluskorra ja hooldusõiguse
vaidlused kohtusse, vaid on
ka lapsevanemaid, kes suudavad kokkuleppele jõuda
kohtusse pöördumata. Ka
sellistel juhtudel on vaja
kaasata lastekaitsespetsialist.
Oleme otsustanud eeltoodud teemad koos mõningate teiste rohkem juriidilise
poolega seotud ülesannetega koondada teise spetsialiseerunud lastekaitsespetsialisti kätte. Nende ülesannete
täitjaks saab tänane Riisipere-Turba piirkonna lastekaitsespetsialist Triin Taal.

võtta ning seejärel edasi liikuda.
Piirkonna
lastekaitsespetsialistid tegelevad abivajavate ning hädaohus olevate laste ja nende peredega.
Lisaks jääb nende korraldada asendushooldus ja laste
eestkostet puudutav.
Lastekaitse mõistes on
abivajav laps laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle
puhul on tekkinud kahtlus
tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra
suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või
teiste isikute heaolu.
Kiiret abi vajav, hädaohus olev laps on laps, kes
on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema
enda või teiste isikute elu
või tervist.
Lastekaitsespetsialisti ülesanne on abivajadust
märgata või reageerida talle
edastatud infole. Ta hindab
lapse olukorda, abivajadust
ja lapsele loodud tingimusi, alustab lapse ja/või pere
abistamist, valides selleks
erinevaid abistavaid tegevusi.
Seadus annab lastekaitsespetsialistile õiguse sekkuda pere ellu ka siis, kui
laps seda vajab, aga pere ise
seda ei soovi.
Sealjuures lähtub spetsialist lapse parimast huvist
ja juhul, kui lapsega seotud
isikute või asutuste huvid
sellega ei ühti, jääb lastekaitsespetsialist alati lapse
poolele. Last ei ole võimalik
aidata ilma tema lähivõrgustiku koostööta.
Juhul, kui koostöö ei
laabu, selgitavad lastekaitsespetsialistid koostöö vajalikkust ja püüavad koostööd
toimima saada, kuid on ka
olukordi, kus selgitustest ei
piisa koostöö toimima saamiseks. Sellisteks puhkudeks on lastekaitseseaduses
antud lastekaitsespetsialistile ka õigus kohustada last
kasvatavat isikut tegema
koostööd. Tal on selleks

Kuni selle aasta mai lõpuni on lastekaitse korraldatud piirkonnapõhiselt
Igal lastekaitsespetsialistil
on oma teeninduspiirkond,
milles ta toimetab, tagades
kõik, mis vajalik. Ja seda,
mis on vajalik, on palju.
Lisaks laste ja perede
nõustamisele, abivajaduse
hindamisele ja abistamisele
on vaja tegeleda rahaliste
toetuste, toiduabi, kohtumenetluste, vanemahariduse
korraldamise, info kogumise, aruannete koostamise,
asendushoolduse ja eestkoste ning kõige muuga, mis
vajalikuks osutub. Ja on ka
asju, mida oleks väga vaja
teha, aga mida praegu jõuab
teha vaid väga põgusalt.
Näiteks ennetustöö.
Töömahu kasv on paratamatult kaasa toonud vajaduse otsida võimalusi, kuidas
olemasoleva ressursiga rohkem teha suuta ning kuidas
leida tasakaal laste jätkupideva abistamise ja tähtaegsete ülesannete vahel.
Üks asi, mis aitab vähendada vormilistele tööülesannetele kuluvat aega, on
automatiseerimine. Selles
osas oleme osade toetuste
taotlemise viinud iseteenindusse läbi infosüsteemi
Spoku.
Teiseks oleme alates 1.
juunist 2021 plaaninud ühe
lastekaitsespetsialisti koha
ümber kujundada abimeetmetega tegelevaks ametikohaks. Lisaks toetustele
jäävad tema korraldada
toiduabi ja vajadusel ning
võimalusel muu materiaalne
abi, soodustingimustel lastelaagrite tuusikute jaotus,
koostöö annetajatega, erivajadusega õpilaste koolides käivate laste transpordi
korraldamine, valdkonna
teenusepakkujatega koostöö
korraldamine. Abimeetmetega hakkab tegelema praegu Laagri ümbruse lastega
töötav Liis Tooming.

Spetsialiseerunud ametikohtadel töötavate spetsialistide ühiseks tööalaks
saab ennetustöö
Täna me tegeleme peamiselt
tagajärgedega.
Vanemate
oskusi ja teadmisi arendades, lastele ja noortele suunatud programmide ja projektidega, lasteasutustega
ennetustegevustes koostöö
tegemisega on lootust aidata lapsi ja nende vanemaid
enne, kui probleemid kriitiliseks lähevad, ja nii lapse
abivajaduse teket ennetada.
Piirkonna lastekaitsespetsialistidena jätkavad kolm
spetsialisti
Estelle Laane Laagris ja selle ümbruses, Reili Raamat
Saue linnas ja selle ümbruses ning uue töötajana Marelle Papli Riisipere-TurbaHaiba piirkonnas.
Täna Saue linnas töötav
Pille Toomsalu annab oma
töö üle ja lahkub 1. juunist
2021, et hetkeks aeg maha

Triin Taal

Liis Tooming

1. juunist 2021 rakenduv
lastekaitsespetsialistide
tööülesannete jaotus
PIIRKONNA LASTEKAITSESPETSIALISTID
Estelle Laane: Alliku, Laagri
Reili Raamat: Valingu, Kiia, Püha, Aila, Vatsla, Hüüru, Koidu,
Jõgisoo, Saue, Vanamõisa
Marelle Papli: Allika, Haiba, Hingu, Kaasiku, Kabila, Kernu,
Kibuna, Kirikla, Kohatu, Ääsmäe, Kustja, Laitse, Maidla,
Metsanurga, Muusika, Mõnuste, Pohla, Pällu, Pärinurme,
Ruila, Tagametsa, Vansi, Koppelmaa, Aude, Ellamaa, Jaanika,
Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Maidla, Munalaskme, Mustu, Nurme,
Odulemma, Riisipere, Siimika, Tabara, Turba, Tuula, Vilumäe,
Viruküla, Ürjaste
VALDKONDLIKUD LASTEKAITSESPETSIALISTID
Triin Taal: suhtlus- ja hooldusküsimused, muude küsimustega
seotud kohtumenetlused
Liis Tooming: sotsiaaltoetused, toidu- ja muu materiaalne abi,
vanemaharidusprogrammid, soodustingimustel lastelaagrite
vahendus, erivajadustega laste õppeasutuste õpilate
bussiringid
Saue Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistide kontaktid leiate
sauevald.ee/ametnike-kontaktid.

võimalik teha ettekirjutusi,
rakendada sunniraha või
pöörduda lapse huvide kaitseks kohtusse.
Ilmselt mõtleb iga vastutustundlik lapsevanem,
miks selleks on vaja sunnimeetmeid, on ju loomulik,
et iga vanem tahab oma lapsele parimat ja on seetõttu
ka avatud koostööle. Paraku
nii see alati ei ole.
On liigagi palju olukordi,
kus vanemate või ühe vanema käitumine kahjustab last
ja nad ei ole valmis probleeme märkama ja/või probleemidega tegelema.
Kahju on näiteks lastest,
kelle vanematel on jätkunud
lähedust, et ühine laps saada, kuid ei jätku mõistlikkust lahkuminekul lastesse
puutuvat ühiselt last arvestavalt kokku leppida.
Aastate pikkuse kemplemise tagajärjeks võib muuhulgas olla psüühhiliselt
kahjustatud ja õnnetu laps.
Lastekaitse ei ole imevahend, mis kõik hetkega

korda seab
Vahel oodatakse, et lastekaitsespetsialist paneks
kellegi paika, viiks lapse
jõuga ühe vanema juurest
teise juurde või teeks midagi
muud, mis kellegi isiklikest
huvidest tulenevalt vajalik
tundub olevat.
Asjad siiski päris nii ei
käi ja ei toimi. Laps pole
asi, ta on elav hing, kellega
tuleb hoolivalt ümber käia
igaühel ja kui selleks on vaja
kompromisse luua ja kokkulepetele jõuda, siis vastutus
selle eest on igal asjaosalisel
endal.
Kõige parem oleks see,
kui
lastekaitsespetsialisti
kaasamiseni asjad ei jõua,
kuid kui märkate, et laps vajab abi, siis teavitage sellest
kindlasti.
Kohustus abivajavast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave
abivajavast lapsest. Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohalikule
omavalitsusele või lasteabitelefonil 116 111.

Autor oma raamatu sünniloost

Kolmandas kooliastmes teevad põhikooli õpilased
loovtöö ning saavad seeläbi esimest korda maitsta ühe
suurema projekti tegemise ja esimese akadeemilise
kirjatüki kirjutamise protsessi.

Foto: Jelena Eenmaa

REELIKA VÄLI
Nissi Põhikooli
informaatikaõpetaja ja
haridustehnoloog

L

oovtöö tegemine
on teekond ideest
valmis tööni. Esmalt tuleb paika seada
eesmärgid, mille poole
rühkima hakata, seejärel
koostada ajakava. Siis tuleb juba töö ise.
Kogu protsessi vältel
on õpilasele toeks juhendaja, kes aitab ajakava
jälgida ja tekkinud probleeme lahendada.
Praktilise osa kõrval
kirjutab õpilane loovtöö
raporti, milles kirjeldab
tehtud tööd ning analüüsib eesmärkide täitumist.
See on õpilaste jaoks esimene kokkupuude tõsisema kirjaliku töö ja selle
nõuetega.
Projekt lõppeb kaitsmisega, kus õpilane tutvustab tehtud tööd ja saavutatud tulemusi.
Meie koolis võib õpilane teema vabalt valida.
Soovituslikult võiks see
olla midagi, mis tal silmad särama paneb.
Teemast, mis õppija
huvidega kattub, saab
tuge ammutada siis, kui
motivatsioon
kaduma
hakkab. Tänu sellele oleme igal aastal näinud palju toredaid ja põnevaid
töid, mis õpilaste huvialadest võrsunutena ikka
ja jälle nii hindamiskomisjoni kui kogu kooliperet positiivselt üllatada
suudavad.
Sel aastal valmisid
praktilisemate
tööde
käigus 100 plokkflöödi
puhastuspulka, immutatud puidust aiapink,
linnuvaatlusonn ja masintikandiga riidest kotid,
üks raamaturiiul sai uue
värvikihi ja decoupage tehnikas kaunistuse,
ühe tütarlapse tuba sai

Elenor Traute Plagemanni sulest ilmus loovtööna
340-leheküljeline seiklusromaan „Opaalid lainetes“.
remondi abil värskema
ilme ja uue isevalmistatud voodi, Eestimaa
loodusest said paberkotikestesse pakitud põnevad
ravimtaimedest teesegud
ning Arduino arvuti baasil liiklusmakett.
Uurimuslike
tööde
hulgas uuriti depressiooni esinemist lähikoolide
õpilaste ja sotsiaalmeedia kasutamist oma kooli õpilaste hulgas, lisaks
valmisid uurimused tankide ajaloost, jahipidamisest Eestis ning sellest,
kuidas Korea popp-iidoliks saada.
Looming ulisemate
tööde hulgas valmis animatsioon vaimse tervise
hoidmise nõuannetega,
mitme põneva maalimistehnikaga loodud maal
põhjapõdrast ning kaks
raamatut: illustreeritud
lastejuttude
kogumik
„Ühe maja lood“ ja seiklusromaan „Opaalid lainetes“.

Olen loovtöid juhendanud viiel järjestikusel
aastal. On väga nauditav
jälgida õpilase teekonda
esimesest ideesähvatusest võiduka kaitsmiseni.
Seda rohkem, et tee ise
ei ole alati väga sile. Ikka
tuleb ette motivatsiooni
langust ja väikest tüdimustki.
Distantsõppe tõttu on
loovtööde tegemine eriti raske olnud viimasel
kahel õppeaastal. Samas
leian, et läbi nende tööde
on õpilased saanud ühe
suurepärase kogemuse
osaliseks ning kindlasti
õppinud kuhjaga juurde
olulisi oskusi edaspidiseks eluks.
Igal aastal on paljude
tublide ja asjalike tööde
hulgas mõni, mis eredalt
silma paistab. Seekord
üllatas nii mind kui kogu
kooliperet Elenor, kes
kirjutas 340-leheküljelise
seiklusromaani „Opaalid
lainetes“.

Arvustus
„Opaalid lainetes“ on raamat, mille
344 lehekülge on täis pulbitsevat elu ja
põnevaid inimtüüpe.
Teos kirjutaja noort vanust ei reeda,
paistab, et sõrmed on klaviatuuril
nobedalt tegutsenud ja fantaasia
lennanud.
Seiklused ja eneseotsingud on teemad,
mis paeluvad noort inimest. Samal ajal,
kui paljud noored lugejad loevad enne
raamatu läbilugemist kõigepealt kriitiliselt
raamatu lehekülgede arvu, kirjutab Elenor
elegantse kergusega ise raamatu valmis.

Vägev, et kirjutatu pole mitte lihtsalt
käsikirjaks jäänud, vaid on läbinud ka
kirjastamise ja raamatuks vormistamise
protsessi. Kindlasti vajalik kogemus,
jääme ootama, kuhu see teekond Elenori
edasi viib.
Riisipere Raamatukogu on hetkel
maailma ainus raamatukogu, kust seda
teost endale laenutada saab. Tulge
lugema!
ENEKEN MARIPUU
Riisipere Raamatukogu juhataja

Idee raamatu kirjutamisest oli mul juba ammu meeles
mõlkunud. Mulle on alati meeldinud kirjutada lühikesi
miniatuure ja jutukesi ning kui 7. klassi lõpus loovtöödest
lähemalt rääkima hakati, tundsin, et tahaksin teha midagi
raamatute ja kirjutamisega seotut, samas ka ulatuslikumat
kui tavaline koolikirjand.
Tegelikult algas kõik kirjandustunnis antud kodutööna
ja kuna tol korral oli pikkuselimiit nõnda lühike, jätsin
materjali tuleviku tarbeks alles, et seda hiljem edasi
kirjutada.
Kui juba tõsisemalt loovtööle mõtlema hakkasin, pidin
välja arendama tegelased, kelle iseloomujooned panin kirja
märkmikusse.
Üritasin järgida ka kirjapandud kavapunkte, kuid
tundsin end selle tõttu kammitsetuna, nii et jätkasin hiljem
kondikava ja kirjutamisega paralleelselt. Kindlasti oli
tähtsaks teguriks ka järjepidamine, mistõttu seadsin ma
endale igaks päevaks kindla arvu sõnu.
Tagasi vaadates oli kõige tülikam ilmselt pealkirja
väljamõtlemine, sest ükski nimi ei paistnud loo jaoks õige.
Kuna laias laastus on tegu seiklusjutuga, arvan, et
kõige rohkem saaks seda nautida keskmine kooliiga, kuid
kindlasti lahutab raamat ka veidi vanemate meelt.
Loovtöö kogemusest on mul kindlasti väga palju, mida
kaasa võtta. Arenesin suuresti oma aja planeerimise
koha pealt, suhtlesin sagedamini ja formaalsemalt
väliste allikatega. Samuti avastasin veidike ka raamatu
kaanekujundust.
Tulevikus plaanin täiesti kindlalt kirjutamisega jätkata,
juba praegu kubiseb pea uutest ideedest, mis kirjapanemist
ootavad. Ilmselt keskendun ka siis pigem fantaasialugudele,
sest ise naudin ma neid kõige rohkem ning tunnen, et eesti
autorite seas pole see žanr nii levinud, kui olla võiks.
ELENOR TRAUTE PLAGEMANN
Nissi Põhikooli 8. klassi õpilane

Juhendaja tagasivaade
tehtule
Kui Elenor eelmise õppeaasta lõpus minu poole pöördus
ideega raamatut kirjutada, teadsin, et sellest tuleb midagi
fantastilist.
Nähes, kuidas Elenor oli varasemalt kirjandeid
kirjutanud, olin kindel, et tegemist on piisava väljakutsega,
millega ta hästi hakkama saab.
Seadsime eesmärgiks võimalusel saata valmiv loovtöö
ka mõnele suuremale konkursile, kuid saatuse tahtel ei
langenud „Opaalid lainetes” selleaastaste konkursside
raamidesse.
Kuigi olin teadlik Elenori kirjanduslikest võimetest, olin
siiralt üllatunud, kui sain sügisel lugeda väikest ampsu
Elenori tol hetkel nimetust teosest.
Imestasin, kui sügavamõtteliselt ning poeetiliselt
suudab üks kaheksanda klassi õpilane mõelda ning luua
maailma, milles tegutsevad ja võitlevad oma sisemiste
deemonitega eri vanuses tegelased.
Eeldasin, et valmimas on tüüpiline noorsooromaan
tüüpiliste teismeliseeas tegelastega, kuid Elenor pole
taoline persoon, kes teeks midagi stereotüüpset. Tegemist
on särava ja erilise isiksusega, kes otsib perfektsust ning
julgeb teistest erineda.
Lugedes ja toimetades juba lõpp-produkti, ei
imestanud ma enam millegi üle. Samuti polnud üllatav
teiste inimeste reaktsioon kuuldes, millega Elenor
hakkama sai.
Kuid Elenori enda reageering nii positiivsele
tagasisidele toob mulle siiani naeratuse näole. Eks see ole
tõsi, et autor on iseenda suurim kriitik ning seda Elenor
endale kindlasti ka oli, on ja jääb ka tulevikus.
Arvan, et see on patt, kui „Opaalid lainetes” saab
tuntust vaid meie kodukandi piires. Tegemist on tugeva
esikteosega, millega võiks alguse panna suurele
kirjanikukarjäärile. Loodetavasti jõuab see tulevikus ka
kodustele raamaturiiulitele ning mul on sisimas lootus,
et see ei jää ainsaks raamatuks, mille autoriks on Elenor
Traute Plagemann.
EVELIN ALLIKSAAR
Nissi Põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning
Elenori juhendaja

Foto: erakogu

Uus lastekaitsespetsialist
Marelle Papli
Olen Marelle Papli, pärit algselt
hoopis Kesk-Eestist, kuid nüüd
juba varsti 10 aastat elanud Keilas.
Olen praegu lõpetamas õpinguid Tallinna
Ülikoolis sotsiaaltöö alal, kuid kuna nii palju tarkust oleks veel võimalik saada, soovin
jätkata õpinguid juba magistriõppes, spetsialiseerudes lastekaitsele.
Vabal ajal on peaaegu kõik minu tegevused seotud koertega. Hetkel on mul
kodus kaks koera, kellega teen sporti, käin
näitustel ning rõõmustame lapsi ja noori
läbi teraapiakoerte tegevuse - mõlemad on
Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu poolt
litsentsi saanud teraapiakoerad.
Viin
Harju Maakonnaraamatukogus
läbi lugemiskoerte programmi ehk lühidalt
öeldes aitame lastel saada lugemises enesekindlamaks läbi selle, et ei anna neile
hinnangut, vaid oleme koeraga toetavad ja
innustavad kuulajad.
Saue vallavalitsuses olen tööl alates 10.
maist.
Küsimusele, miks just Saue, siis ei oskagi vastata. Tööpakkumine jõudis minuni lihtsalt õigel hetkel ja tundsin, et pean
proovima.
Töövestlusel sain kohe aru, et mulle väga meeldiks nende inimestega koos
töötada ja minu rõõmuks tundsid seda ka
nemad. Olen nüüd nädala (kirjutatud 16.05
– toimetus) saanud töö ja kolleegidega
tutvuda ning olen jätkuvalt positiivne ning
innustunud.

Haibas algasid
kaugküttepiirkonna soojatrasside rekonstrueerimistööd
Haibas algasid 17. mail kaugküttepiirkonna soojatrasside rekonstrueerimistööd.
Töid teostatakse praeguste tarbijateni viivatel trassidel. Lisanduvad ka uued trassid, mis liidavad kaugküttega Saue vallale
kuuluvad hooned. Ehitustööde orienteeruv
aeg on kuni 15.oktoobrini käesoleval aastal. Tööde teostajaks on Novaproff OÜ.
Kaevetööde teostamise ajal võib esineda lühiajalisi teesulge ja ümbersõite. Palume mõistvat suhtumist.
Küsimuste korral pöörduge
• SW Energia OÜ arendusjuhi Vadim Nogtevi poole telefonil +372 5668 6539 või e-posti aadressil vadim.nogtev@swenergia.ee.
• Haiba halduskeskuse juhataja Eva Puusta
poole telefonil +372 5380 4563 või e-posti
aadressil eva.puusta@sauevald.ee.
Haiba küla kaugkütte rekonstrueerimise asendiplaanid leiate sauevald.ee/et/
haiba-soojatrasside-rekonstrueerimine.
EVA PUUSTA
Haiba halduskeskuse juhataja
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Turba Kool on õppiv kool
Mida aeg edasi, seda paremate
teadamiste ja oskuste omandamiseni
peavad õpilased püüdlema.
Lihtsamaid oskusi nõudvaid ameteid
jääb vähemaks ja uute valdkondade
võimalustest saavad kinni haarata vaid
need, kes selleks on valmistunud.
VEIKKO KÕRV
Turba Kool, koolijuht

S

elleks on vaja õppimises saavutada järjest
paremaid
tulemusi.
Kas meie täiskasvanutena
oleme valmis ja oskame
selleks noori innustada?
Peame suutma seda kõike
vähema ajaga, sest akadeemiliste teadmiste õpetamise
kõrval jagame oma ressurssi loovuse ja ettevõtlikkuse
arendamisega.
Kõige enam mõjutab õpilaste õppimimist õpetajate
töö, seepärast on meil moraalne kohustus olla õppiv
õpetaja, õppiv kool.

Millised on Turba Kooli eesmärgid, mille poole
püüdleme?
Soovime olla koolina turvaline arengukeskkond, kus
lapsel kujunevad välja eluks
vajalikud oskused.
Tema unistuste seast aidatakse valida välja need,
mille täitumist ta kõige
rohkem soovib, õpetatakse
keskenduma sellele, mida
on võimalik saavutada ning
kuidas ennast erinevates
olukordades kindlalt tunda.
See on koolile suur väljakutse. Ees ootab põnev koos
õppimise teekond, mis saab
olema senisest erinev.
Täna püüab iga õpetaja
omal viisil erinevate kooli-

tuste pusletükikesi klassiruumis kokku panna, omamata kindlustunnet, kas
need tegelikult õpilast aitavad ja õpitulemuslikkust
parandavad.
Koolitajate
soovituste, meetodite ja tööriistade valik on lai: toetuge
õpistiilidele, kasutage diferentseeritud juhendamist,
juhinduge
tänapäevasest
neuroteadusest,
pöörake
klassiruum ümber, õpetage
projektipõhiselt jms.
Tundub põnev ja korraks
tekib elevus, et nüüd alles
hakkame õigesti õpetama.
Tõenäoliselt enamikule
õpetajatest ja koolijuhtidest
on tuttav olukord, kus paljulubavatel konverentsidel
ja koolitustel osalemine
ei ole õpetajate töös kaasa
toonud mitte mingisuguseid muudatusi, pärast seda,
kui õpetajad on tagasi klassi
ette läinud.
Tänasest olukorrast põhjustatud töökorraldus on
andnud kodukontoris rohkem aega kooli ja õppeprotsessi arengu analüüsimiseks. Abiks Dylan Wiliam
„Õpetaja arengut toetav
juhtimine“, John Hattie ja
Gregory C.R.Yates „Nähtav
õppimine ehk kuidas me
õpime“ ning sisukad arutelud kolleegidega kooli juhtkonnast.
Jõudsime järelduseni, et

õppimine ja üksteise õppimise toetamine.
• Ennastjuhtiva iseõppija
kujundamine, kus õppijat
suunatakse vastutust võtma
ja innustatakse õpitu üle tagasisidet andma ning oma
õpikogemust jälgima.
• Õpilastele regulaarselt õppetööd edendava kirjeldava
tagasiside andmine. Keskendumine pigem õpilase
panusele, mitte tulemusele.
• Õpilasi end ise hindama ja
ise eesmärke seadma suunamine.
Selles raamistikus õpetaja oskuste ja vilumuste
arendamine ning regulaarne kolleegidega kogemuste
vahetamine on kindel viis,
aitamaks õpilastel jõuda paremate õpitulemusteni.

Turba Kooli õpetajad ÕPIVAD õpilase juhendamisel, kuidas pelmeene teha. See on omamoodi
sümboolne, et kui me täiskasvanutena soovime hästi õpetada, siis peame usaldama ka
õpilasi, et nendelt õppida.
vaatame ümber oma arengu eesmärgid ja tee nendeni. Rööprähklemise asemel
tuleb kõrvale heita kõik
võib-olla oluline ja keskenduda ainult kõige olulisemale - õpilase õpitulemuslikkusele. Selleks plaanime
käivitada uuest õppeaastast
oma koolis õpetajate õpikojad.

Millised on meie väljakutsed?
Kõige suurem takistus paremaks saamisel on prioriteetide paljusus. Meile tundub, et kõik on väga tähtis.
Meie kooli valik järgnevateks aastateks on pühenduda ülalkirjeldatud õppimise
ja õpetamise raamistiku
tegevuste parema rakendamise õppimisele. Õpitakse
õpetajate õpimeeskondade
töö kaudu. Kõigil õpetajatel
jääb valikuvõimalus leida
viis, kuidas tegevusi oma
igapäevatöösse
lõimida.
Õpetajad saavad kohandada
ja muuta raamistiku erinevaid elemente, pannes need
enda kasuks tööle.
Koolijuhi ülesanne on
õpetajatööle pideva parendamise ootuse seadmine,
ressursside ja toe pakkumine ning riskide võtmise
toetamine. Peamine, et me
kõik oleme õppijad ja kedagi ei jäeta maha. Turba Kool
on õppiv kool.

Kuidas õpetajad saavad
aidata õpilastel paremate
õpitulemusteni jõuda?
Tegevuse fookusesse tuleb
asetada õppija areng. Iga
taotletav muudatus koolis
peab toetama õppija arengut ja olema suunatud õpitulemuslikkuse parandamisele.
Millistele õppimist mõjutavatele teguritele keskenduda? Täidetud peavad olema kolm tingimust. Esiteks
peab olema teguri mõju õp-

pimisele võimalikult suur.
Teiseks on vajalik, et koolil oleks selle mõjutamise
üle kontroll. Kolmandaks
peavad muudatused õpikäsituses olema õpetajatele jõukohased ehk meil on
nende elluviimiseks piisav
ressurss.
Erinevate tegurite täpset
mõju on keeruline kindlaks
teha. On palju tõendeid, et
õpetaja mõju potentsiaal
õpilase arengu toetamiseks on väga suur. Seega
üks peamine võti õppijate
õpitulemuslikkuse parandamisel on koolis töötavate
õpetajate paremaks saamine. Seda saab koolijuht ka
kõige enam mõjutada.
Toetudes eelpool nimetatud autoritele, sõltub õpitulemuslikkus enim õppimise
ja õpetamise peamiste tegevuste oskuslikust rakendamisest. Need alljärgnevad

meeskonnani 37 lapse meeleolukas matkajäädvustus
koos fotodega.
Matkatee viis meie pered
Eestimaa erinevatesse paikadesse: Saaremaale, Penijõe äärde, Kernu hobustega
matkama, Pääsküla rabasse,
Harku mõisaparki, Majakivi-Pikanõmme loodusrajale,
Amme jõe äärde kalastama,
Kuimetsa karstialale, Pedassaare poolsaarele, Läänemaale, Valaste matkarajale,
Pärnusse, Nõmme seiklusparki, Muraste tuletorni
juurde,
Rannametsa-Tolkuse õpperajale, Valgejärve äärde, Suurupi pangale,
Keila-Joale ja teistesse huvitavatesse kohtadesse lähemal ja kaugemal.
Tore oli lugeda ühe pere
jalgrattamatka kirjeldust,
kus vanemad tunnistasid,
et tänu lasteaia üleskutsele
tõid ka nemad oma rattad
talvekorterist välja. Teine

õue aial näituse. Kõik pered
on oodatud seda külastama
ja saama häid mõtteid uuteks matkasihtkohtadeks!
Sarnaselt paljude teiste
koolide ja lasteaedadega
kogus ka Tuleviku naiskond
aprillikuus samme. Tervisemeeskond innustas personali liikuma ja kokku lugema
oma kümne päeva sammud.
Meie eesmärgiks oli ühiste
jõududega (riigi)piire ületada ja jõuda välja Riiga. Kui
sammud olid kokku liidetud
ja kilomeetriteks arvestatud, saime tulemuseks 934
kilomeetrit. Seega jõudsime
hoopis Varssavisse.
Sel aastal tegime oma
südamele pai looduslikel
matkaradadel
liikudes.
Liikudes värskes õhus,
Kõik pered on oodatud Tuleviku Lasteaia õpiõue näitust
avastades uusi matkaradu
külastama ja saama häid mõtteid uuteks matkasihtkohtadeks. ja saades üheskoos tegutpere jagas oma häid ko- koos perega külastanud.
sedes rõõmsaid elamusi,
gemusi erinevatest matka
Vahvatest matkajäädvus- tugevdasime oma vaimu ja
sihtkohtadest, mida nad olid tustest avasime lasteaia õpi- füüsist. Iga samm loeb!

tegevused moodustavad õppeprotsessi raamistiku.
• Õpetaja poolt õpilastele
õpieesmärkide ja edukriteeriumite selgelt ja arusaadavalt selgitamine.
• Õpieesmärkidest ja edukriteeriumitest arusaamine
ning kaaslastega jagamine,
kaaslastele selgitamine õpilaste enda poolt.
• Õpieesmärkidest ja edukriteeriumitest arusaamine
ning nende omaksvõtmine
iga õpilase poolt personaalselt.
• Arutelude, ülesannete ja
muude tegevuste kavandamine, mille kaudu saadakse
tõendeid õpilaste hetketaseme ja edasimineku kohta.
Õpilastele mõistetavalt nende kasusaamise kontekstis
õppemeetodite valiku põhjendamine ja selgitamine.
• Kaasõpilaste kui õpperessursi kasutamine, üksteiselt

Tuleviku Lasteaia pere tegi liikudes
südamele pai

Aprill on Tuleviku Lasteaias
traditsiooniliselt olnud kuu, kus
tervisemeeskonna eestvedamisel
toimuvad põnevad tervist toetavad
ettevõtmised nii lastele kui personalile.
TULEVIKU LASTEAIA
TERVISEMEESKOND

S

ellel kevadel olid paljud lapsed turvaliselt
kodus ja aitasid ära
hoida viiruse levikut. Seetõttu pidime muutma tervisekuuks kavandatud tegevusi.
Arutasime kohalkäivate
koolieelikutega, mida huvitavat sooviksid lapsed koos
emade ja isadega teha, et tugevdada tervist ja aktiivselt
liikuda.
Lapsed pakkusid välja
erinevaid vahvaid tegevu-

si, näiteks lumelauasõit ja
seikluspargi külastus, kuid
ühise arutelu käigus jõudsime mõttele, et väga tore on
koos perega looduses matkata ja kindlasti teha seal ka
üks mõnus piknik.
Nii tegigi lasteaia tervisemeeskond üleskutse kõigile
meie peredele: matkake looduses kas jalgsi või ratastel
ja jäädvustage toredamad
hetked fotole. Matkapildid
palusime saata lasteaeda
koos väikese kirjeldusega,
kus käidi, kui pikk oli matk
ja kellega koos matkati.
Kokku jõudis tervise-

Foto: Tuleviku Lasteaed

Nr 10 / mai / 2021

8

S

õidavad noorukid ja
väga suure kiirusega,
mis võib olla kindlasti üle paarikümne kilomeetri tunnis.
Sellist sõiduviisi jalakäijate teel harrastades
võib väga kergesti juhtuda
tõsine õnnetus.
Kas seda elektritõukerataste kasutamise teemat on
võimalik Saue Valduris
valgustada ja inimestele
selgitada?“ pöördus vallalehe poole Saue linna elanik Olev.
Et Olev on üks paljudest, keda kihutavad
elektritõuksid, nagu neid
rahvakeeli
nimetatakse,
kõnni- ja kergliiklusteedel
häirivad ja isegi hirmutavalt mõjuvad, uuris Valdur
piirkonnapolitseinik Taavo
Soodlalt, mida kergliikuri
juht liiklemisel arvestama
peab.
Taavo sõnul on kevade
ja soojade ilmade saabumisega liiklusesse ilmunud märgataval hulgal
elektritõukerattaid ja muid
kerg-elektrisõidukeid.
„1. jaanuaril 2021 võttis
Riigikogu vastu liiklusseaduse muutmise seaduse
191SE, millega reguleeritakse elektritõukerataste ja
muude kergete elektrisõidukite kasutamist,“ selgitab Taavo, millisele seadusele tugineda.

Liiklusseaduse
muudatusega võeti kasutusele
uus sõidukite kategooria kergliikur.
Kergliikurite alla liigituvad elektrilised tõukerattad, elektrilised rulad ja
tasakaaluliikurid, mis on
mõeldud ühe inimese ilma
istekohata vedamiseks.
Siinkohal toob Taavo
välja mõned olulisemad
punktid, mida eelpool nimetatud sõidukitega liigeldes silmas pidada.
• Suurim lubatud sõidukiirus kergliikuril on 25
km/h.
• Kergliikurit kõnniteel
parkides peab jääma jalakäijale vähemalt 1,5m laiune käiguriba.
• Alla 16-aastane kergliikuri juht peab kasutama
kinnirihmatud jalgratturikiivrit.
• Sõiduteega lõikumise
kohale mööda jalgteed,
kõnniteed, jalgratta- ja
jalgteed või jalgrattateed
lähenev
kergliikurijuht
peab vähendama kiirust
ning ületama sõidutee jalakäija tavakiirusega.
• Ülekäigurajal või ülekäigukohal võib sõidutee ületada kergliikuriga sõites,
kuid kergliikuri juhil ei ole
sõidukijuhi suhtes eesõigust, välja arvatud juhul,
kui kergliikurijuht ületab
ülekäigurajal või ülekäigukohal sõiduteed, millele
sõidukijuht pöörab.
• Kergliikuriga tohib sõita:

Jalgratta hooaeg on kätte
jõudnud ja viimane aeg on
üle vaadata sõiduvahendi
korrasolek.

Tuule elektrilised tõukerattad möödunud aastal Saue linna sünnipäeval ja
kohvikutepäeval sõitjate ootel.
jalgrattarajal, jalgrattateel,
jalgratta- ja jalgteel, jalgteel, kõnniteel. Kui sõitmiseks kõlblik tee või teeosa
puudub või selle seisukorra
või liiklusolude tõttu on
seal sõitmine oluliselt raskendatud, tohib kergliikuriga sõita sõidutee parema
ääre lähedal või teepeenral.
• Kergliikuri juht peab vahetus läheduses olevast jalakäijast möödumisel sõitma kiirusega, mis ei erine
oluliselt jalakäija kiirusest
ja mis võimaldab jalakäijast ohutult mööduda.
• Kergliikuri valmistajakiirus ei tohi olla suurem
kui 25 kilomeetrit tunnis ja
kergliikuri, välja arvatud
tasakaaluliikuri, mootori
suurim võimsus ei tohi ületada ühte kilovatti.
• Kui kergliikurile ei ole
selle ehituslikke iseärasusi
arvestades võimalik paigaldada LS § 87 lõike 3 kohaselt nõutud tulesid, peab

kergliikurijuht
pimedal
ajal või halva nähtavuse
korral jalgteel, kõnniteel,
jalgrattateel ning jalgrattaja jalgteel liikudes kasutama valgusallikat. Sõiduteel
liikumine on pimeda ajal
või halva nähtavuse korral
ilma LS § 87 lõike 3 kohaste tuledeta keelatud.
• Kergliikuril peab olema: töökorras pidur või
pidurdamist
võimaldav
süsteem, tasakaaluliikuril
iseeneslikku liikumist takistav seade, signaalkell,
välja arvatud juhtrauata
kergliikuril, ees valge ja
taga punane ning külgedel
kollane, punane või valge
helkur või tuli, välja arvatud juhtrauata kergliikuril.
Kui kergliikuri juhid
kõike seda arvestaks, mis
eelpool kirjas, oleks maailm palju ohutum paik.
Eraldi tooks veel kord
välja reegli, mis ütleb, et
kergliikuri juht peab jalakäijast möödumisel sõitma

Ühenduses peitub jõud
Kui olime kevade alguses kokku
pannud selleaastase talguplaani
Jõgisoo seltsimajas, tundus see
korraliku viisaastaku plaanina.
IVIKA SUIGUSAAR
Saue-Jõgisoo Haridusseltsi
juhatuse liige

L

isaks iga-aastastele
hooviala korrastustöödele oli kogunenud palju projektikesi,
pooleliolevaid töid, mis
ootasid lõpule viimiseks
lisajõudusid. Võtsime sihiks need kõik 1. maiks
ära teha. Kas ikka suudame?
Suutsime. Kokku tuli
mitme päeva peale ligi 50
inimest, kes kõik oma panuse seltsimaja heakorrale
andsid.

Jõgisoo teeääred said
prügist puhtaks ja lillede
ning põõsastega kaunistatud, seltsimaja ümbrus
lehtedest ja oksarisust
puhtaks riisutud, seltsimaja välilauad-pingid, kiige
ja välilava üle värvitud
ning keeruka konstruktsiooniga grillahi kokku
monteeritud. Ja see ei olnud veel kõik!
Spordiväljakul ootasid
juba aastaid vanad ja väsinud jalgpalliväravad uuenduskuuri. Väravad said
üle värvitud ja pallipoiste
ning –tüdrukutele rõõmuks uued võrgud paigal-

datud. Ka pikka aega ootel
olnud laste korvpallimäng
sai paika.
Iga korraliku talgupäeva juurde kuulub talgusupp, mida talgulised
seekord uue varikatuse all
said nautida.
Aga mis grillnurk see

Fotod: Ülle Rondo

SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Foto: Elis Haav

„Olen viimasel ajal pannud
mitmetel kordadel tähele, et
seoses kevadperioodi tulekuga on
ilmunud Saue linna kõnniteedele ja
kergliiklusteedele jalutavate inimeste
vahele kihutama elektritõukerattad.

ilma lõkkeplatsita on, mõtlesid talgulised, ja hakkasid kohale veeretama suuri
kive – nii sai ka see pikka aega ootel olnud mõte
teoks. Nüüd on Jõgisoo
seltsimajas kindel koht,
kus ohutult lõket teha.
Hoovile tellitud kontei-

kiirusega, mis ei erine oluliselt jalakäija kiirusest ja
mis võimaldab jalakäijast
ohutult mööduda. Palun
arvestage teiste liiklejatega, eks. Iseendaga ka.
Liiklusjärelevalvekeskuse 18. mai andmetel on
sellel aastal on kergliikuritega juhtunud juba 29 kannatanuga liiklusõnnetust ja
neist vaid ühe õnnetuse puhul ei ole süüdlaseks olnud
kergliikuri juht.
Nendest
õnnetustest
omakorda 13 juhtus nädala
jooksul, s.o 10.-16. mail.
Nii mitmelgi juhul on
tõukerattal olnud rohkem
kui üks inimene või on
juht eelnevalt tarvitanud
alkoholi. Kergliikur on aga
elektri jõul ühe inimese
vedamiseks ettenähtud istekohata sõiduk.
Suvi on alles ees ja
kergliikurite ning jalgratturite hooaeg alles algamas
- liiklusreeglid kehtivad ka
teile.

ner täitus prügiga ja meelitas ligi vallaelanikke nii
oma külast kui kaugemaltki, kõigil ühine soov vabaneda oma kevadkoristuse
käigus tekkinud prügist!
Ühtekuuluvustunne oli
sel nädalavahetusel nii
suur, et keegi ei märganudki, kuidas päev õhtusse jõudis ja nägu päikesest
tulitama hakkas.
Alles järgmisel hommikul andis keha tõsisest
tööpäevast tunda. Kõik
olid väga tublid. Kõige
pisem talguline oli üheaastane (sõi talgusuppi)
ja kõige vanem 86. Tublid olid ka lapsed, kes ise
aitasid jalgpalliväravaid
värvida.
Suur kummardus kõigile! Nüüd saame hea tundega suvesooja oodata ja
seltsimajas mõnusalt aega
veeta.

Jalgrattal peavad olema töökorras
pidurid ja signaalkell. Ees valge ja
taga punane ning vähemalt ühe
ratta mõlemal küljel kollane või
valge helkur. Pimedal ajal või halva
nähtavuse korral peab põlema ees
valge ja taga punane tuli.
Tuletan meelde, et alla 16-aastane noor peab kandma kinnirihmatud jalgratturikiivrit. Kiivrit on
tungivalt soovituslik kanda ka täiskasvanud inimestel, sest õnnetuste eest pole nendegi pea kaitstud.
Jalgrattur võib sõiduteel üksi
sõita alates 10. eluaastast, kui ta
tunneb liiklusreegleid ja omab
jalgratturi juhiluba, mis peab kaasas olema kõigil 10-15-aastastel
jalgratturitel.
Jalgrattaga sõites tuleb olla
liikluses väga tähelepanelik, keskenduda enda ümber toimuvale ja
jälgida liiklusreegleid.
Samuti ei ole rattaga sõites
turvaline kasutada nutiseadmeid
ja kõrvaklappe, mis juhivad ratturi
tähelepanu liiklusest kõrvale ning
soodustavad liiklusõnnetuse või
mõne muu õnnetuse juhtumist.
Jalgrattaga ringi sõites seisa hea
selle turvalisuse eest
Tee kõik võimalik selleks, et varguse risk viia miinimumini. Võimalusel kasutada valvega jalgrattaparklaid.
Ratast järelevalveta jättes kinnita see trosslukuga mõne statsionaarse eseme, näiteks posti külge.
Ratta pelgalt lukustamisest
jääb väheseks, sest ratas võidakse
kaenlasse võtta ja minema jalutada. Kui see on kinnitatud posti külge, on vaja rohkem vaeva näha. Ja
siis on suurem tõenäosus, et keegi
juhtub vargust pealt nägema ning
süüdlane saab vastutusele võetud.
Samuti arvavad inimesed, et kui
nad tõstavad ratta lukustamata
trepikotta, on ratas kaitstud.
Tegelikult on trepikodadest
jalgrattavargusi kõige rohkem,
kuna ligipääs trepikodadesse on
võrdlemisi lihtne.
Kirjutage kindlasti üles ratta
raaminumber või talletage andmed näiteks Bike-ID andmebaasi. Tehke rattast mõned pildid ja
hoidke alles ka ostutšekk. See kõik
aitab ratta leidmisel ratast tuvastada ja tõendab, et tegemist on
just teie varaga.
Kui aga juhtub, et ratas varastatakse, teatage sellest politseile
ja esitage ratta andmed. Edaspidi
hoidke silm peal politsei leitud
esemete registril: https://www2.
politsei.ee/et/politsei-palub-abi/
leitud-esemed/.
Täielikku kaitset ei paku ilmselt
ükski nendest soovitustest, kuid
vähemalt on tehtud varga elu keerulisemaks ja aeganõudvamaks.
TAAVO SOODLA
Piirkonnapolitseinik
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Palun arvestage teiste
liiklejatega, eks. Iseendaga ka

Jalgratas
korda ja
varga elu
keerulisemaks
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Emadepäeva kriidijoonistuste
konkursi võitis Täiskuuema
Saue kultuuri- ja huvikeskus korraldas emadepäevale
pühendatud kriidijoonistuste konkursi.
MARLEEN VITSUT
Saue kultuuri- ja huvikeskuse
kultuurijuht

K

onkursile
laekus
kokku 26 tööd ja
kõik need olid rahvale hindamiseks keskuse
Facebooki lehel üleval 10.16. mail.
Lisaks
rahvahääletusele andis töödele hinnangu
kunstnik Liivi Ermas, kes
valis välja kolm lemmikut.
Nüüd on võitjad selgunud.
Kõige rohkem hääli kogusid ja võitsid konkursi peaauhinna, Saue Sakurastuudio kinkekaardi, Eneken ja
Eke tööga „Täiskuuema”.
Rühmatöödest kogus kõige rohkem hääli Riisipere
lasteaia Pihlakate rühma
võistlustöö. Saue kultuurija huvikeskuse eripreemia
saab Jakob tööga „Emmega vikerkaarel kõndida ma
saaks!”.
Kunstnik Liivi Ermas tõi
välja, et lemmikuid valida
oli väga raske, aga valik sai
tal lõpuks selline, nagu allpool lugeda.
Nr 1. Kasvamine / Eke
Tore idee, väga hea teostus

Jah,

me teeme!
facebook.com/KoostooVL

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

www.koostoo.ee

info@koostoo.ee

Täiskuuema

Pühapäeviti
kell 12.00
JUMALATEENISTUSED
PÜHAPÄEVAKOOL LASTELE

LAAGRI KULTUURIKESKUS, VESKITAMMI 8

16.

MAI JUMALATEENISTUS
JUTLUSTAB ANTI SIINMAA

Riisipere lasteaia Pihlakate rühma võistlustöö
Nr 2. Hobune vee ääres / Nr 3. Õitsev puu / Ääsmäe
Margaret
lasteaia Krõllide rühm
Rõõmsalt värviline ja hästi Väga tore ühistöö fantaasiajoonistatud. Meeldejääv!
puuga.

Saue valla noorte kunstikonkursi
„Meditsiin tänapäeval“ tulemused

23. MAI 1. NELIPÜHA

JUMALATEENISTUS
JUTLUSTAB PEETER TAMM

OLED OODATUD!
Lisainfo: www.laagrikogudus.ee

Kevaditi toimub vallas kunstikonkurss. Igal aastal on
konkursil erinev teema. Sellel aastal oli selleks meditsiin.
HEIDI KALDLAUR
Saue Gümnaasiumi huvijuht

Tulemused

K

okku laekus konkursile 91 tööd, mis olid
mitmekesised ja peegeldasid enda kogemust või
visiooni tulevikust. Mitmel
tööl oli kujutatud vaktsineerimist. Osa neist kannab julgustavat sõnumit vaktsineerimise kohta.
Tulenevalt
olukorrast
hindas žürii töid elektroonselt ja jagas punkte Eurovisoonist tuntud süsteemis:
1-8, 10 ja 12 punkti.
Konkurssi hindas žürii koosseisus Reet Vester
(kunstiõpetaja), Virve Laan
(joonistamise ja maalimise
huviringi juhendaja), Mailika Kukke (eesti keele ja kirjanduse õpetaja), Tiia Saart
(fotograaf ja käsitöömeister)
ning Sirje Piirsoo (Saue Vallavalitsuse avalike suhete
juht).

„Haige kass“

„Elu sinu peopesal“
Parimad kuulutati välja
viies vanuserühmas.
Kõrgeimad punktid vanuserühmade üleselt pälvisid 16-aastane Sandra
Sillaots tööga „Elu sinu
peopesal“, 13-aastane Ketter Korjus tööga „Arstid ja
meditsiin muutumas. Tänapäev“ ja 10-aastane Astra
Orion tööga „Haige kass“.

„Arstid ja meditsiin
muutumas. Tänapäev “

7-8-aastased
1. Cassandra Uibukant;
2. Elisabeth Brenner;
3. Annagreete Pihlak
9-10-aastased
1. Anni-Mari Targem;
2. Astra Orion;
3.-5. Oliver Avalo,
Mattias Eru, Nathali
Elisabeth Kask
11-12-aastased
1. Marten-Kristo Sonist;
2.-3. Randar Teas ja Karola
Paltsep. Žürii tunnustas ka
Keleri Jõgist.
13-15-aastased
1. Ketter Korjus;
2. Kaisa-Maria Oll;
3. Sandra Veinthal.
Žürii tunnustas ka SiimTaniel Verilaskjat, Liisi
Sõelseppa ja Anni Leppa
16-18-aastased
1. Sandra Sillaots

ELUS ON VÄLJAKUTSEID leia endale südamelähedane
töökoht meie vallas
sauevald.ee/
sudamelahedane-tookoht
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ARMAS SAUE VALLA ELANIK!

TULE JA LIITU
MEIEGA!

Koos saame oma valda
arendada ja parendada!
Kirjuta saue@reform.ee

HARRY PAJUNDI

Saue vallavolikogu esimees

KRISTO KOKK

Saue vallavolikogu liige
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Jõgisoo forellipüük
pakub suvehooajaks
tööd kalapüügi kohas.
Väljaõpe kohapeal
Töö sobib ka üliõpilasele

2 MEETRIT

Info 509 7333, 505 4350
Tule ava maailma parim ühepäevakohvik.
Või kata oma elutoas lõunasöögilaud kümnele.
Või küpseta järgmise-hommiku-pannkooke.
Sest kohvik on kohvik on kohvik…
aga võib olla ka vabalt valitud formaadis kõhutäitele ja meeleolule
keskenduv häppening. Kuidas kujutlusvõime lubab.
Meie aitame Sind taustal

Anname
rahasüsti
esinejate
jaoks

Korjame
kokku
peojärgse
prügi

Teeme
reklaami
maa all ja
maa peal

Paneme
käima
tuuribussi
kõikidesse
kohvikutesse

Organiseerime
välivetsud

Pane end kirja 31. maini:
laagri@sauekultuur.ee

Korraldame
vajalikud
koolitused
kohvikupidajatele

Kutsume
Su õhtul
kontserdile ja
tänuveinile

Hoiame kätt
(ja taset ja
pinget…)
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„Tule ja liitu meie pühendunud ja toetava
meeskonnaga. Meie juures on Sul võimalus südamega
luua uut ja paremat elukeskkonda. Hoiame omasid!“
Andres Laisk, vallavanem

„Mul on rutiinivaba töö, minu oskused on hinnatud
ning toredate kolleegide toetavas ja sõbralikus
seltskonnas on hea ka keelega võimelda“
Anne-Ly, logopeed

SAUE VALLAVALITSUS OOTAB OMADE SEKKA
EHITUS- JA PLANEERIMISVALDKONNA

SAUE VALLAVALITSUSSE ON OODATUD

OSAKONNA JUHATAJAT,
KES VÕIB OLLA KA JUHI EELDUSTEGA JURIST
JA SPETSIALIST.
Eeldame Sinult asjalikke juriidilisi eelteadmisi, juhi
potentsiaali ja vilumust oma valdkonnas.
SINU TEGEVUSRUUM ON SAUE VALD, KUS
EHITUSTEGEVUSE, RUUMILISE PLANEERIMISE,
MAA- JA KESKKONNAKORRALDUSE VALDKONNAS
• tagad õigusaktide ja lepingute juriidilise korrektsuse
koostöös erialaspetsialistide ning valla juristidega;
• oled 15- liikmelise professionaalidest koosneva
meeskonna eestvedajaks – motiveerid, korraldad
tööjaotust ja infovahetust;
• räägid kaasa valla strateegilises planeerimises läbi
eelarve ja arengukava koostamisel osalemise;
• konsulteerid ja nõustad erinevaid huvigruppe teenistujad, valitsuse liikmed, kodanikud.
Sisseelamisel on Sulle toeks valdkonna abivallavanem,
juristid ja oma ala spetsialistid.
SA TUNNED ENNAST PEAGI SÕIDUVEES, KUI
• omad või omandad kõrgharidust soovituslikult
õigus- ja/või planeerimisevaldkonnas;
• ideaalis oled kokku puutunud ruumilise planeerimise,
ehitusvaldkonna, maa- ja keskkonnakorraldusega või
vähemalt mõnega neist ning neid seob sinu jaoks
õigusruumi valdamine;
• mõistad õigusmaailma toimimismudelit,
vorminõudeid ja oled võimeline koostama valdkonna
üld- ja üksikakte;
• sõnaline ja kirjalik eneseväljendus, ei tekita Sinus
probleeme – valdad nii proosat, kui luulet
• suudad vastu võtta otsuseid, töötada nii detailidega,
kui ka näha suurt pilti;
• Sul on analüütiline ja strateegiline mõtlemine ning
hea (aja)planeerimisoskus;
• eesti keele oskus vastab C1 tasemele ja ühe
võõrkeele oskus B2 tasemele;
• taskus on B-kategooria juhiluba.
ME HOIAME OMASID PAKKUDES SULLE
• mõnusat kollektiivi avatud ja ausas õhkkonnas;
• hubast töökeskkonda 2020. aasta parimaks
puitehitiseks tituleeritud triangelhoones;
• võimalust valida endale sobivaid valdkondlikke ja
motivatsiooni sütitavaid koolitusi;
• kümmet tasustatud „jää koju-saa terveks“ päeva, kui
keha või vaim vajab turgutust;
• võimalust teostada kaugtööd ja mitte ainult
koroonaajal – tööta vajadusel kodus, kohvikus või
suvises pargis;
• tervise edendamiseks hüvitist (sport, massaaž jms) ja
rõõmuks ägedad ühisüritusi;
• põhipuhkust 35 kalendripäeva.
TÖÖAEG: täiskoormus
TÖÖASUKOHT: Kütise 8, Saue linn
TÖÖLE ASUMISE AEG: kokkuleppel
LISAINFO: abivallavanem Kalle Pungas, 506 6974
Pakutavale ametikohale kandideerimiseks esita
CV, motivatsioonikiri ja palgaootus hiljemalt
30. maiks läbi portaali või e-posti aadressile
personal@sauevald.ee.

LOGOPEED
kelle eesmärk on kõneravi vajavate ja arenguliste
erivajadusega laste õppe ja arengu toetamine
eesmärgiga soodustada isiksuse eakohast arengut
koostöös lastevanemate, haridustöötajate ja teiste
erialaspetsialistidega.
SINU PEAMISTEKS ÜLESANNETEKS ON
• tugiteenust vajavate laste väljaselgitamine ja sobiva
lähenemise leidmine koostöös lapsevanemate,
lasteasutuse töötajate ja vajadusel ka teiste
spetsialistidega;
• individuaalsete ja rühma kõneravitundide
ettevalmistamine, vajalike õppematerjalide
koostamine ja tundide läbiviimine;
• osalemine last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja
selle juurde kuuluva tegevuskava koostamisel;
• lapsevanemate nõustamine lapse arengut
mõjutavate tegurite osas, abistades vanemaid
lahenduste leidmisel lapse normaalse arengu
tagamiseks;
• lasteasutuste personali valdkonnaalane nõustamine
ja juhendamine;
• erialase dokumentatsiooni ja aruandluse täitmine.
OOTAME JUST SIND, KUI SUL ON
• erialane magistrikraad või sellele vastav
kvalifikatsioon või eripedagoogi (logopeedi) kutse;
• eesti keele oskus kõrgtasemel (C1 tase);
• soov töötada lastega, pühendumus ja
missioonitunne;
• hea arvuti kasutamise oskus;
• suurepärane suhtlemise ja eneseväljenduse oskus;
• vastutustunne, algatus- ja otsustusvõime;
• oskus tagada usaldusväärsus;
• B-kategooria autojuhiluba.
OMALT POOLT PAKUME SULLE
• motiveerivat töötasu ja vajalike transpordikulude
hüvitamist;
• valdkondlikke ja just Sulle huvipakkuvaid koolitusi;
• võimalust panustada huvitavas valdkonnas
vastutusrikkal ametikohal;
• paindlikku tööaega;
• võimalust osaleda seltskondlikel ühisüritustel ja
edendada sportlikke eluviise;
• vajadusel kasutada tasustatud “jää koju, saa terveks
päeva”.
TÖÖAEG: täis- või osakoormus
TÖÖASUKOHT: Tervise 2, Laagri (erinevad Saue valla
haridusasutused)
TÖÖLE ASUMISE AEG: kokkuleppel
LISAINFO: Birgit Tammjõe-Tulp, +372 5860 7677
Pakutavale ametikohale kandideerimiseks esita
CV, motivatsioonikiri ja palgaootus hiljemalt
30. maiks läbi portaali või e-posti aadressile
personal@sauevald.ee.

„Mis saab veel parem olla - meil on mõnus meeskond,
lai ja pinget pakkuv tööpõld, suurepärased võimalused
eneseteostuseks ning kolleegide toetav ja innustav
suhtumine sinu tegemistesse. Väike nali ja naer, kui
õige aeg.“
Margit, haridusspetsialist
Kui Sinu südameasi on lapse individuaalsust
väärtustav ja kvaliteetne haridus, siis Saue
Vallavalitsus ootab Sind omade sekka

HARIDUSSPETSIALIST
TULE MEILE, KUI SA RÕÕMUGA
• oled Saue valla haridusvaldkonna eestvedaja,
korraldad infovahetust ja ammutad uusi ideid
koostöös oma ala professionaalidega;
• uurid haridusmaastikul toimuvat ja soovid uusi
teadmisi rakendada Saue valla laste hüvanguks;
• nõustad meie haridusasutusi, lapsevanemaid,
kolleege, koostööpartnereid ja teisi, kes õigete
otsuste langetamiseks rohkem teada soovivad.
MEIE HINDAME SINUS
• laiaulatuslikke teadmisi ja kirge haridusuuenduste
vastu;
• kõrgharidust soovitatavalt haridusvaldkonnas;
• haldusdokumentide koostamise oskust, õigusaktide
tundmist ja rakendamise oskust;
• algatusvõimet, eestvedaja hinge ja selget
eneseväljendamise oskust;
• oskust ja soovi toetada nii väikseid kui suuri
sauevallakaid.
Kasuks tuleb varasem kokkupuude infosüsteemidega
EHIS ja ARNO.
ME HOIAME OMASID JA PAKUME
• mõnusat kollektiivi avatud ja ausas õhkkonnas;
• hubast töökeskkonda meie erinevates keskustes
ja 2020. aasta parimaks puitehitiseks tituleeritud
triangelhoones;
• võimalust valida endale sobivaid valdkondlikke ja
motivatsiooni sütitavaid koolitusi;
• kümmet tasustatud „jää koju-saa terveks“ päeva,
kui keha või vaim vajab turgutust;
• võimalust teostada kaugtööd ja mitte ainult
koroonaajal – tööta vajadusel kodus, kohvikus või
suvises pargis;
• tervise edendamiseks hüvitist (sport, massaaž jms)
ja rõõmuks ägedad ühisüritusi;
• võimalust leida kolleegidest sõpru ja „oma“ inimesi;
• põhipuhkust 35 kalendripäeva.
TÖÖAEG: täiskoormus
TÖÖASUKOHT: Tervise 2, Laagri alevik
TÖÖLE ASUMISE AEG: kokkuleppel
LISAINFO: Birgit Tammjõe-Tulp, +372 5860 7677
Pakutavale ametikohale kandideerimiseks esita
CV, motivatsioonikiri ja palhgasoov hiljemalt
30. maiks läbi portaali või e-posti aadressile
personal@sauevald.ee
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Soovid võimalust töötada muutustele avatud
koolis professionaalses meeskonnas? Sulle on
oluline, et haridust omandades saaks iga lapse
arengupotentsiaal süsteemselt toetatud? Oled
oodatud meiega ühinema, hea
„Meil on hubane sussikontor, soojad inimesed,
tasuta kohv ja me sorteerime prügi!☺“
Birgit, keskkonnaspetsialist
Kui juhtud juba kergelt suvelainel, varbad vees,
mõtteid mõlgutades tundma, et rubriigis „töö“ on
huvi jäänud hillitsetuks ja vajaks midagi uut, siis
pakume Sulle Mandri-Eesti suurimas vallavalitsuses
kasvõi kohe käiguvahetust kõrgemale - tule meile

KESKKONNASPETSIALISTIKS
SOBID MEIE SELTSKONDA, KUI
• Sul on sisemist põlemist ja soovitavalt ka kogemust
keskkonna teemadel;
• tunned vajalikke seadusi ja oskad kirjutada
temaatilisi dokumente;
• Su tudengiaeg on seljataga ja paberid taskus (või
vähemalt hoomatavas kauguses);
• Sul on tiimitöö veregrupis, aga funktsioneerid
tulemuslikult ka soolot pannes;
• pinge Sind ei murra, vaid käivitab;
• kontakte lood vabalt ja suhtlemisel subtiitreid ei
vaja.
SINU PEAMISTEKS TÖÖÜLESANNETEKS ON
• tegeleda jäätmeteemadega, riigihanke lepingutest
kuni üleajavate prügikastideni;
• tagada, et iga puu terves vallas oleks maha raiutud
rangelt põhjendustega;
• anda lube (või siis neist keelduda) puurkaevude
ehitamiseks;
• hinnata mõjusid, mis keskkonnale ohtlikud võivad
olla nii maa all, vees kui ka õhus;
• olla asjalik partner, kui riik tahab mõnes
keskkonnateemas valla arvamust või seisukohta;
• koostada kõigi nende teemade kohta vajadusel
ametlikke dokumente.
HÄID INIMESI ME HOIAME JA HEA TÖÖ EEST
MAKSAME NING LISAKS SAAD MEIE JUURES
• oma töölõiku ise kujundada ja arendada;
• pikalt puhata (35 päeva ametlikku puhkust);
• soodushinnaga sporti teha ja füüsist turgutada;
• kui vaja, võid võtta tasustatud “jää koju, saa terveks
päeva”;
• osaleda ägedatel siseüritustel;
• leida kolleegides sõpru ja „oma“ inimesi.
TÖÖAEG: täiskoormus
TÖÖASUKOHT: Kütise 8, Saue linn
TÖÖLE ASUMISE AEG: kokkuleppel
LISAINFO: abivallavanem Kalle Pungas, mob 506
6974

„Mul on põnev ametikoht, mis paneb silma särama,
tõeliselt toredad kolleegid ja hubane töökeskkond
ainulaadses triangelhoones :)“
Kaili, planeeringute koordinaator

SAUE VALLAVALITSUS OOTAB SIND

PLANEERINGUTE
SPETSIALIST
MEIL ON EKSTRA HEAMEEL KUI
• lisaks kirele maakaartide vastu, omad erialast
kõrgharidust ja reaalset valdkondlikku tunnetust;
• Sul on teadmised planeerimis- ja/või
ehitusvaldkonnast ning nendega seotud
paragrahvidest;
• ruumiline ja analüütiline mõtlemine on lausa
kaasasündinud ning loominguline pool ei puudu
Sinus samuti;
• suhtled vabalt, lood kerglusega aluse ladusaks
koostööks ja pead kinni kokkulepetest;
• Sa eristad olulise ebaolulisest, oskad vaadata suurt
pilti, aga ei unusta sealjuures detaile.
PLANEERINGUTE SPETSIALISTI EESMÄRKIDE
TÄITMISEL, SAAD SINA
• kaasa rääkida valla üldplaneeringu väljatöötamises
ja elluviimises;
• menetleda detailplaneeringuid, valmistada ette
seonduvat dokumentatsiooni ja hallata registrit;
• koostada Saue valla õigusaktidele eelnõusid ja
nende seletuskirju;
• jagada asjatundlikke teadmisi planeerimisalastes
küsimustes.
LISAKS ON SUL MEIE JUURES VÕIMALIK
• planeerida ise oma tööaega ja teha teinekord tööd
kodukontoris;
• pikalt puhata (35 kalendripäeva);
• tööandja kulul sportida ja/või lõõgastuda;
• võtta “jää koju, saa terveks“ päevi, siis kui keha või
vaim vajab turgutust;
• panustada ühistesse ettevõtmistesse ja osaleda
ägedatel meeskonnaüritustel;
• leida kolleegides sõpru ja „oma“ inimesi.
TÖÖAEG: täiskoormus
TÖÖASUKOHT: Kütise 8, Saue linn
TÖÖLE ASUMISE AEG: kokkuleppel
LISAINFO: abivallavanem Kalle Pungas, 506 6974
Pakutavale ametikohale kandideerimiseks esita
CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 30. maiks läbi
portaali või e-posti aadressile personal@sauevald.ee

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

INGLISE KEELE ÕPETAJA
Ideaalne kandidaat
on vastava aine õpetaja ettevalmistusega ning
alustab tööd 23. augustil 2021.
Eeldame
kehtestatud kvalifikatsiooninõuete täitmist, eesti
keele oskust tasemel C1 ning teadmisi ja valmisolekut
rakendada kaasava hariduse kontseptsiooni.
Sul on võimalus
• töötada professionaalses ja toetavas meeskonnas
• kasutada haridusvaldkonnas ettenähtud hüvesid
• osaleda koolitöötajate kovisioonides
• töötada täis- või osakoormusega
Kui Sa ei vasta mõnes aspektis ideaalse kandidaadi
kirjeldusele aga tunned, et amet on huvipakkuv,
julgustame Sind ikkagi kandideerima.
Meie kool asub Tallinna piiril, 30 minutilise rongisõidu
kaugusel Tallinna kesklinnast, Saue linnas, aadressiga
Nurmesalu 9.
Ootame sinu elulookirjeldus ja haridust tõendavate
dokumentide koopiaid 28. maiks 2021 e-posti
aadressil: kantselei@saue.edu.ee.
Lisainfo telefonil 5886 5045.

Saue lasteaed Midrimaa on
Saue linna ainuke lasteaed.
Lasteaias on 17 rühma.
Töökorralduses on kasutusel
nii õpetaja- assistendi kui ka
kahe õpetaja süsteem. Erivajadusega lapsed on tegevustesse
kaasatud sobitusrühmas või tugiisikute toel. Laste arengut
toetavad ka liikumis- ja muusikaõpetajad, eripedagoogid,
logopeed ja sotsiaalpedagoog. Lasteaias viiakse läbi palju
traditsioonilisi ja ka uusi üritusi töörühmade eestvedamisel.
Õppimine erinevates keskkondades, uudishimu ümbritseva
vastu, lapsest lähtuv tööviis ja uuendusmeelsus on meie
lasteaiapere jaoks loomulik! Midrimaa tunnuslauseks on:
KOOS AVASTAME TERVET MAAILMA!

Otsime oma kollektiivi

LASTEAIAÕPETAJAT
koormusega 1,0 ametikohta

PÕHILISED TÖÖÜLESANDED
• laste arengu toetamine mängu ja loovuse kaudu
• lastele hoole ja turvatunde tagamine
• õppetegevuste planeerimine ja läbiviimine
• kaasaegsete õppemeetodite kasutamine igapäevatöös
• koostöö rühmameeskonna, lastevanemate ja kolleegidega
NÕUDMISED KANDIDAADILE
• kvalifikatsiooninõuetele vastavus
KASUKS TULEB
• soovitavalt eelnev töökogemus lastega
• huvi töötada suures lasteaias
• valmisolek koostööks ja avatud suhtluseks
• huvi uuenduste vastu ja ettevõtlikkus

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

OMALT POOLT PAKUME
• konkurentsivõimelist palka
• pikemat suvist puhkust
• häid töötingimusi
• paindlikku töökorraldust
• spordikompensatsiooni
• ühisüritusi ja sõbralikke kolleege
LISAINFORMATSIOON
Kandideerimisavaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid
palume saata e-posti aadressil info@sauemidrimaa.ee
31.maini 2021.
TÖÖLE ASUMINE AUGUSTIS 2021!
Teie küsimustele vastame telefoninumbril 56474854
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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.

Ostan kasutuseta jäänud seisva sõiduki. Võib
olla rikkega remonti vajav. Sõiduauto, kaubik või
maastur. Võtan arvelt maha. Oodatud kõik pakkumised. Kiire tehing ja vormistamine. Tel 53654085,
skampus@online.ee.

Avaldame sügavat kaastunnet

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

KILLUSTIK, LIIV, HALJASTUSMULD, AIAMULD,
FREESASFALT kohaleveoga. Hea läbivus ja manööverdusvõime. Tel. 5079362

surma puhul

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd.
Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. 53 529 476 mehitus@gmail.com
Korstnapühkimisteenus. Tel. 53330556. Korstnahooldus.ee
Korstnapühkija ja pottsepa teenused; ohtlike
puude/okste langetamine; viljapuude lõikamine;
lume koristamine; heki lõikus ja pügamine. Tel.
+372 5348 7318, e-post igor@inkteenused.ee
Fekaalivedu ja kogumiskaevude tühjendus! Helista ja küsi pakkumist tel 53 468 430.
Kivikorstnate ehitamine 51 88889
Ehituspuusepp/üldehitaja pakub remondi ja ehituse imelisi lahendusi . Terassid, grillmajad, lehtlad või kogu elamise värskendamine nii seest kui
väljast . Kurda muret tel 5594 9781, 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
Teostame muruniitmis-, trimmerdamis-, ja võsalõikamisteenust eraisikutele, KÜ-dele ja firmadele. Hinnad soodsad. Tel 53 33 55 44, fmhaldus@
gmail.com
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenus
koduaedades, ühistute ja äriühingute ümbruses.
Helista ja küsi lisa – 5399 3595
Pakume raamatupidamisteenust ettevõtetele ja
korteriühistustele. Tel. 5183832
Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töö puhas ja
korralik, tehtud tööde kohta akt. Tel.: 56890125,
e-post: kuldnoop@gmail.com
Lõikan hekki, trimmeriga pika rohu ja heina niitmine, saetööd aias. Tel.55547291
Tänavakivide paigaldus, piirdeaedade ehitus,
haljastustööd, prügivedu, lammutustööd, terrasside ehitus, majade värvimine. Tel. 56055143,
email: eleanor31@online.ee

KÜTTEPUUD. Müüa küttepuud pikkusega 30-60
cm. Toores segalehtpuu alates 43 €/rm. Toores
sanglepp alates 46 €/rm. Toores kask alates 53 €/
rm. Kuiv segalehtpuu alates 55 €/rm. 30 cm kuiv
lehtpuu 40L võrgus 3 € ja 50 cm kuiv ahjupuu 40L
võrgus 3 €. Tel. 5042707
Ehitusoutlet Harjumaal Kose alevikus pakub immutatud poste, puitu (terrassilaud, Siberi lehis,
höövelmaterjal), soojustust (villa ja Kingspan
PIR-i), aiakaupu (varjualuseid, lehtlaid, kuure,
aiamööblit jpm). Pakume ka transporti. Lisainfo:
www.ehitusoutlet.ee ja telefon 5656 0096.
KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 50
45 215, 51 45 215, info@est-land.ee
Ostan garaazi. tauno.omanik@mail.ee.
Müüa Kruusiaugu talukompleks Alliku külas,
Saue vallas (elamumaa 1,02ha) 118000 €.Tel. +372
5143361 e-post: aasakelluke@gmail.com
Ostan garaaži, kõik pakkumised on oodatud. Tel.
56641122
TÖÖ
Müügi- ja turundusagentuur Fontakt OÜ otsib
seoses töömahu suurenemisega veel kahte rõõmsameelset telefoniassistenti. Töö toimuks Saue
ja kodukontoris. Tööks vajalik suhtlemisjulgus
ja arvutiga töötamise kogemus, kasuks tuleb ka
vene keel. Palun saata CV annika@fontakt.com ja
võtame ühendust juuni alguses.
Otsime Saue linnas armsat inimest, kes aitaks
lastehoiu, söögivalmistamise ja kodu korrashoiuga. Minimaalne töögraafik 3x nädalas, vajadusel
ka öösiti. Koostöö pikaajaline. Võta ühendust 56
609 589 Äli.
MUU
Kutsume hispaania keele kursustele Sauel. Algajate grupp alustab juuni alguses ja tunnid hakkavad toimuma teisipäeviti 18:00-19:15 aadressil
Pärnasalu 19 (ruum 203), või vajadusel zoom.
com portaali vahendusel. Info ja registreerimine
a.s.wesman@gmail.com või facebook.com/hispaaniakeelonline

Liivi Lentsile ema

ANU LENTSI

Südamlik kaastunne Liivile
armsa ema

ANU LENTSI
surma puhul.

Saue Vallavalitsus

Saue Päevakeskuse ringid

Südamlik kaastunne Liivi Lentsile

Avaldame südamlikku kaastunnet
Elsale lähedastega kalli abikaasa

armsa ema

ANU LENTSI
lahkumise puhul

LEMBIT AALI
surma puhul

Töökaaslased Saue Päevakeskusest

Saue Päevakeskuse käsitööring

Südamlik kaastunne Galina Lilienthalile
kalli abikaasa

Südamlik kaastunne Kaidile kalli

ENNO LILIENTHALI

ISA

07.07. 1934 -13.05.2021
surma puhul.
Saue Päevakeskus

surma puhul
Töökaaslased Ääsmäe Lasteaiast

Avaldame sügavat kaastunnet
Marinale kalli

Avaldame kaastunnet
Eneli Pruulile kalli isa,

EMA

RAIMU PRUULI

lahkumise puhul

surma puhul.

Töökaaslased Saue Vallavalitsusest

kolleegid Saue Gümnaasiumist

Sügav kaastunne Triinule ja Fia Frankale
kalli

Avaldame kaastunnet heale kolleegile
Maire Tarnapovitšile armsa

ISA JA VANAISA
ootamatu kaotuse puhul.

EMA
kaotuse puhul

Piret, Priit, Juta, Elviira, Egle ja Veiko.

Eve ja Ingrid

Armas Liivi, avaldame südamest
kaastunnet

Avaldame sügavat kaastunnet Galina
Lilienthalile kalli abikaasa

Hekkide hoolduslõikus. Tel 5302 8158
MÜÜK/OST
Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega lepp,
sanglepp, kask, metsakuiv okaspuu, kuiv lepp.
Hinnad soodsad. Küsi hinda? Tel. 5099598, pakhalupuu@gmail.com, www.pakhalupuu.ee
Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis, tehnika). Tel 55678016
Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt
maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal
kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või 56188671 Järgi tulen puksiiriga ja tasun sularahas. Vormistan ja arvelt
maha võtan ise. Vaata lisaks www.seisevauto.ee
Kuiv okaspuu al 55 €/rm, kuiv kask al 62 €/rm, kuiv
haab al 50 €/rm, toores kask al 52€ / rm, toores
lepp al 42 €/rm, toores haab al 40 €/rm. Pikkus 30,
40, 50 cm. Tel 516 4278
Ostan kokku autosid. Sobivad igas seisukorras.
Autode arvelt kustutamine. Järgi tulemine puksiiriga. Telefon 53451955, e-mail autosober@gmail.
com. Kuulutus ei aegu.
Müüa kvaliteetset sõelutud mulda, hobusesõnnikut, turbamulda ja saepuru 0,8 m3 suurustes
bigbag kottides. Muld 50 €, turbamuld 40 €, hobusesõnnik 35 €, saepuru 25 €, männikoore multš 5070 mm: 110 €/1,8 m3. Saue linnas transport tasuta,
mujal kokkuleppel. Saab ka ise järgi tulla. Tel: 566
80 222

USIN

LAOMEES
OTSIME SIND!

TÖÖ KIRJELDUS
• Kauba vastuvõtmine ja kontroll
• Kauba paigutamine ja ladustamine
• Kauba komplekteerimine ja väljastamine
• Inventuurides osalemine
• Lao korrahoid
OOTUSED KANDIDAADILE
• Kohusetundlikkus, täpsus, korrektsus
• Kiire kohanemis- ja õppimisvõime
• Aktiivne ja positiivne ellusuhtumine
• Arvuti kasutamise oskus
• Füüsilise koormuse taluvus
• Tõstuki juhilubade olemasolu (vajadusel
saab teha)
ETTEVÕTE PAKUB
• Stabiilset töökohta edukas ettevõttes,
Tallinna külje all Hüürus
• Mõnusat nooruslikku meeskonda
• Väljaõpet ja tuge kolleegidelt
Palk: 1100 - 1300 (neto)
Kadri-ly@puhastid.ee, +372 56 894 898

EMA

surma puhul.
Sind palvekätel kandes sinu
EELK Saue Pauluse kogudus.

Suure kurbusega teatame, et lahkus
abikaasa, isa, vanaisa ja vanavanaisa

LEMBIT AAL

9.04.1932 – 17.05.2021
Leinav perekond

TELLI KUTSETUNNISTUSEGA
KORSTNAPÜHKIJA JUBA TÄNA!
Juuni lõpuni soodushind eramaja
pühkimine 50 eurot

Helista 56004050 või kirjuta info@1korsten.ee

WWW.1KORSTEN.EE

ENNO LILIENTHALI
surma puhul.
Saue Linna Invaühing

Mälestame endist kauaaegset
tublit töötajat

URVE ENNIT
Avaldame kaastunnet omastele ja
lähedastele
Saue Vallavarahaldus

Südamlik kaastunne Kaidi Peetile

ISA
kaotuse puhul
Saue Vallavarahaldus
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Otsime oma meeskonda kogemustega

EHITAJA / PUUSEPPA
SINU PEAMISED TÖÖÜLESANDED:
Korrusmajade metall- ja puitkarkassil sise- ja
välisseinte ehitus, tuuletõkke ja villa paigaldus,
roovituse ja kile paigaldus, laudise paigaldus
ning akende ja uste paigaldus.
PAKUME SULLE:
Aastaringselt kindlat ja püsivat tööd, majutust
ettevõtte poolt, kvaliteetseid tööriideid ja
töövahendeid, tervise- ja pensionikindlustust,
tunnitasu alates 188,4 NOK bruto (ca 18-19 eur
bruto) + puhkuseraha 10,2% sinu aastapalgast,
sporditegevuse toetust Norras ja palgatõusu iga
6 kuu tagant!
SINULT OOTAME:
Piisavalt ehitustöö kogemusi selles valdkonnas,
head füüsilist vastupidavust, ausust ja
kohusetundlikkust, pingetaluvust, valmisolekut
meeskonnatööks, eesti keele oskust
suhtlustasandil (B1), korralikke elukombeid.
KASUKS TULEB:
Oled eelnevalt Norras töötanud,
omad Norra D- või ID-numbrit.
Kui Sinu oskused, teadmised ja ootused
vastavad meie poolt pakutud ametikohale,
siis ootame Sinu CV-d meiliaadressile
Ave@efcnorge.no
Lisainfo: +372 55609998 või Ave@efcnorge.no

Vatsla tee ja
Kodasema tee ristil

REISIPIIRANGUD EI TAKISTA
TÖÖLEASUMIST!

Lisainfo 504 1346, surm@surm.ee
Üritust korraldab Vatsla külaselts
ja toetab Saue vallavalitsus

• Norrasse reisimine on lubatud
avalduse alusel. Tagame
ja kindlustame, et kogu
dokumentatsioon on õigesti
täidetud, et saaksite Norrasse
siseneda ja tööle asuda.

• Esimesed 7 päeva pärast
Norrasse sisenemist veedate
ettevõtte kulul 3–4-tärnises
karantiinhotellis. Hinna sees on
toit ja 7. päeval toimuv COVID-19
test. Vastavalt kehtivatele
eeskirjadele alates teisest
sisenemisest Norrasse, peale
seda kui olete siin vähemalt 4
nädalat töötanud, makstakse teile
karantiinhotellis viibimise ajal ka
palgakompensatsiooni.
• Vastavalt Norra valitsuse poolt
makstavale kompensatsioonile
29. jaanuarist 2021 makstakse
teile, juhul kui reisitingimused
tulevikus muutuvad ja te ei saa
Norrasse siseneda, 70% teie
kuupalgast.

• Järgime töökohtades rangelt
kõiki koroonareegleid ja pakume
töötajate tervise kaitseks kogu
vajalikku turvavarustust.

SILMADE
KONTROLL
JA PRILLIDE
MÜÜK

Pakume

TEHNOÜLEVAATAJALE

17. JUUNI ALATES 10.00

osalise koormusega tööd

NÕUDMISED KANDIDAADILE:
• Omama tehnoülevaataja
vastavat kvalifikatsiooni
• Kehtivat atesteerimistunnistust
• Ausus ja kohusetundlikkus
Saue Auto AS: Tule 33, Saue
Telefon +37259182220
tiina@saue-auto.ee

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

Silmade kontroll 15€,
prilliostjale TASUTA

Õnn on seal, kus
on Sinu kodu!
MÜÜA HUBANE KODU
VESKIMÖLDRES!

Müüa Happy Home'i poolt erilahendusena loodud kõrge ehituskvaliteediga modernne
eramu Bremen, mis asub hinnatud elamurajoonis Veskimöldres, aadressil Käbiheina 10.
Ideaalselt sobilik neile, kelle peres on kasvamas üks või kaks last – igaühele oma
magamistuba - või neile, kelle lapsed on juba pesast välja lennanud. Maitsekalt sisustatud
kodu on hoolikalt hoitud ja seisukord on uueväärne. 1696 m2 suurune kinnistu on kaunilt
haljastatud ning hooldatud. Maja on koheselt sissekolimiseks valmis! Naudi peagi
saabuvat suve juba uues kodus.
Hea teada! Eramut välja üürides rentaablus 7% aastas.
ÜLDPIND 136,2 RUUTMEETRIT

KONTAKTID
Kristel Kuusk
5390 8693
kristel.kuusk@nordicbrokers.ee
Karin Soome
5656 1436
karin.soome@nordicbrokers.ee

4 RUUMIKAT TUBA
VALGUSKÜLLANE JA KÕRGETE LAGEDEGA
AIAGA PIIRATUD 1696 RUUTMEETRINE HALJASTATUD KINNISTU
AUTO VARJUALUNE, ELEKTRILINE AUTOVÄRAV, SUUR TERRASS
MADALAD ENERGIAKULUD
H A P P Y H O M E ' I P O OL T L O O D U D E R I L A H E N D U S
ELUTUBA ON VARUSTATUD KLIIMASEADMEGA
KEHTIV HINDAMISAKT

Nr 10 / mai / 2021

5. juunil

EFC Norge AS on tänaseks 10 aastat tegutsenud Norra ettevõte, millest on
saanud üks juhtivamaid metall- ja puitkarkassil sise- ja välisseinte ehitajaid
Norra ehitusturul. Ettevõte teostab töid üle Norra, pakkudes püsivat tööd
150-le oma ala spetsialistile

Nr 10 / mai / 2021
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Saue Kaubakeskus
Kpl. Turba
Kpl. Nissi
Kpl. Laitse

HEAD PAKKUMISED MAIKUUS

Pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub*

Grillsüsi Põrgupõhja
14L

2.99

2.39

-20%

Sarapuu pähklid 150g
O!Nuts

2.59

1.69

-35%
11.26/kg

Forellimari 100g
Rannaküla

9.90

5.90

-40%
59.00/kg

Kuldne grillribi
900g Rannarootsi

9.90

5.99

-39%
6.66/kg

Vene juust viil
300g

2.99

1.99

-33%
6.63/kg

Eesti pagar
Tosca kook rabarberiga
650g laktoosivaba

5.90

4.49

-24%
6.90/kg

AINULT SAUE KAUBAKESKUSES!
Maikuu head pakkumised!

Pähklite segu
250g Premium
Germund

5.79

3.99

-31%
15.96/kg

Külmsuitsu Forell
Viil 500g Wool

15.90

8.99

-49%
17.98/kg

Suvitaja toorvorstid
400g Rannarootsi

3.99

2.90

-27%
7.25/kg

Ploomi grill-liha
450g Karni

4.20

2.99

-29%
6.64/kg

Äädikamarinaadis
šašlõkk 1kg Rakvere

5.30

3.99

Ja lisaks palju teisi häid pakkumisi kauplustes kohapeal!

/kg

www.keilaty.ee

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

AS SAMI ambitsioonikasse
meeskonda on oodatud

• Masinate koostaja
• Painutuspingi operaator
• Keevitaja

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

WWW.SAMI.EE

-25%

Teie soovid,
tehtud meie kätega!
KÜSI PAKKUMIST!

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

Grill kommid
super BBQ 300g

2.59

1.99

-23%
6.63/kg

Haapsalu mnt 57b, Keila

