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D.I.F Restos
serveeritakse elamusi
Saue valla gastronoomiaskeene ei
ole just lai, aga Koppelmaa metsade
vahel avatakse sügisel fine dining
kodurestoran, mis pakub eriliste
lugude ja detailidega timmitud
õhtutusöögikogemust.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee
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artuli ja jahusousti
keskse söömisajalooga eestlasele võib
selline toiduga „mängimine“, nagu parimates maailma fine dining restoranides
kogeda saab, olla veidi võõras. Samas usub D.I.F Resto looja Jonel Põld, et mida
rohkem reisitakse, seda
enam saab ka see kontseptsioon Eestis tuttavamaks,
kuigi head eestikeelset vastet sellele väljendile veel
tekkinud ei olegi. „„Maitserännak“ ehk?“ pakub Jonel.
Mis siis eristab fine dining’ut tavalise õhtusöögi
taldrikutäiest?
Eelkõige on rõhuasetus elamusel, olgu see siis serveerimisel, teenindusel, kõrgel
toidukvaliteedil või korralikul veinivalikul. Tihti on tegemist kindla degustatsioonimenüüga, kus usaldatakse
peakoka valikut ja lubatakse
omale luksust avastata uusi
maitseid ja maitsekooslusi.
Selle juurde kuuluvad
kordumatud lood alates
näiteks sellest, kust ja kelle
käest on pärit serveeritav
sparglivars, milliste võtetega on korjatud Boliivias
kasvav kuningkinoa või
milline oli peakoka enese
esimene elamus fine-dine
maailmas.
Jonelil oli see muide Jaapanis Nikko nimelises linnas. Uitas mees kohalikus
vabaõhumuuseumi
tüüpi
kohas ja ühel hetkel nõudis
kõht oma. Külaline juhatati
keerduvatele ülesmäge radadele, kus kohale jõudes
tervitas restorani tulijaid

uksel pesueht geiša ja sees
läks lahti vaatemäng 11 toidukäiguga, mis hullutas nii
silmi, kõrvu kui maitsemeeli.
Toidunatleja Põld oli
müüdud. Edasipidises elus
planeeris mees kõik oma
reisid maailma parimate
fine dining restoranide järgi. Kõige väljapaistvamaks
ga st ronoom ia kesk u sek s
peab mees Ladina-Ameerikat, näiteks Peruus Limas
ainuüksi olevat kulla tasemel söögikohti mitmeid.
„Maido, Astrid ja Gaston,
Central,“ soovitab Põld huvilistel guugeldada. „Maido
näiteks kuulub jaapanlasest
omanikule, restoranis kasutatakse Peruu toiduaineid,
aga pannakse need jaapanipärasesse võtmesse,“ tutvustab Jonel.
Eesti omadest kiidab
mees restoran Noa peakoka
poolset osa.
Oma kodurestoranis pakub mees kindlat viiekäigulist menüüd koos veinidega.
Pakett on kümnele, just niipalju mahutab rustikaalse
disainiga restoranimaja keset metsa, kus linnulaul ja
vahel ka mööda kepslevad
kitsed on hinna sees.
Hind, muide, ei ole üldse
nii kallis, kui võiks karta.
Kümnene seltskond saab
pilku vangistava, kujutlusvõimet kergitava ja kõhtupaitava elamuse 590 euro
eest.
>>> Restoranimaja ehitasid
muide omad – Laitse firma
Palkehitus OÜ.
D.I.F on lühem versioon
selgitavast nimest Dinner
in the Forest (e.k õhtusöök
metsas)

Fine-dining restorani juurde kuulub üldjuhul ka
oma veinikelder. Ka D.I.F Restos on see olemas
ja õhtusöök enamasti algabki ekskursiooniga
sinna, kus räägitakse lahti õhtusöögi veinivaliku
tagamaad

Restoranielamusi loob pere kolmik: Jonel, tema 13-aastane tütar Maibret
ja abikaasa Kairi

Fine dining’u põhiväärtusteks on puhtad maitsed,
visuaalne sätung ja arusaam, et seda kõike on
tehtud armastusega ja kiirustamata. Siin pildil on
näiteks kivialusele serveeritud must kartulipüree,
mille kaks lehte rohelist kraami on korjatud 1500
meetri kõrguselt, aga teised kahks 2000 meetri
kõrguselt. Seda maitses Jonel Tśiilis, Santiagos
Borago restoranis

Ametlikult avatakse restoran sügisel, sest
suvine aeg kulub suuresti metsataguses Endla
talus toimuvatele pulmadele – see on teine
Jonel Põllu tegevusvaldkond. Õnneks on D.I.F
restoranimaja võimalik kasutada aastaringselt

Alustan 7. juunil tööd Saue vallavolikogu assistendina. Minu tööülesandeks on volikogu ja selle
komisjonide assisteerimine, koosolekute protokollimine ja ajaajamise korraldamine.
Assisteerimisvaldkond on see, mida olen teinud ka varasemalt
ning milles olen ennast koolitanud ja täiendanud pidevalt.
Eelnevalt olen töötanud rahandusministeeriumis ja ka eraettevõtluses. Olen lõpetanud ärijuhtimise eriala, spetsialiseerudes
turundusele.
Vabal ajal meeldib mulle lugeda ja liikuda looduses. Juba 11
aastat olen olnud ka sauevallakas.

Volikogu
andis volituse
riigigümnaasiumi
nimevahetuse
protsessi
alustamiseks
Maikuu volikogu istungil hääletati riigigümnaasiumi nime teema üle.
Vallavalitsus esitas volikogule eelnõu, millega sooviti mandaati
haridus- ja teadusministeeriumiga läbirääkimiste pidamiseks,
muutmaks Saue valda Laagrisse ehitatava riigigümnaasiumi nimi
Saue riigigümnaasiumiks.
Sellele eelnes ligi kaks tundi sisulist arutelu, võeti sõna ja
argumente esitasid peaaegu kõik volikogu liikmed. Lähtuvalt
otsusest alustab vallavalitsus ministeeriumiga selles küsimuses
läbirääkimisi.
Hääletustulemused jagunesid:
19 poolthäält,
6 vastuhäält,
1 erapooletu,
1 ei hääletanud.

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.

Äriideede
konkursil „Ajujaht“
hääletati siinse
kandi inimeste
lemmikuks
Pärnumaalt pärit
taimekasvatustarkvara loov
Tamiatics.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

Saue vald ootab nüüd rahvalemmikult suuri tegusid järgmistel aastatel. Mine tea, ehk on
Saue uued alleed ja lilleväljakud tulevikus õitsemas just tänu Tamiaticsi tarkvarale

ui Saue vald otsustas
2017. aastal hakata
toetama
ettevõtlike inimeste ambitsioone,
siis loomulikult oli lootus
leida ajujahtijate seast ka
n-ö oma valla innovaator.
Kontseptsioon, et mõne
meie sõprus- või seltskonna hullumeelsest ideest või
mõttevälgatusest vormubki
läbi konkursi reaalne ettevõte või toode või teenus, oli
väga inspireeriv. Ka on ettevõtlusvaimu levimine Saue
valla kontekstis oluline, sest
kui näiteks kuskil metsatalus tehakse tööd ja luuakse
uusi väärtusi ja ühel hetkel
ehk ka kodupiirkonda reaalseid töökohti, siis võidab
sellest terve kogukond.
Kummalisel kombel on

nende viie aasta jooksul
osalenud konkursil vähe
sauevallakaid, aga kunagi ei
ole jõudnud need üksikudki
poolesaja esimese nime sekka. Ei oskagi arvata, millest
see tuleb, sest näiteks umbes
sama rahvaarvuga naaber
Harku on - vähe sellest, et
esikolmikusse jõudnud - ka
peavõidu noppinud. Selgi
aastal platseerusid Harku
tiimid teisele ja kolmandale
kohale.
Omade puudusel oli
võimalik aga omadel valida. Facebookis toimunud
hääletusel anti kõige enam
„meeldimisi“
Tamiaticsi
meeskonnale, mis arendab
veebipõhist taimekasvatusplatvormi. Veebirakendus
koosneb
„tööriistadest“,
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„Ajujaht“ 2021
• I koht: Münt_Eesti viib koju peaauhinna suuruses
30 000 eurot (keemiavabad ja keskkonnasõbralikud
hambapesutabletid)
• II koht: RUEX - EV charging stations viib koju 15 000 eurot
(viib elektriauto kasutajad kokku laadijatega)
• III koht: Lexi.Market viib koju 5 000 eurot (pilvetarkvara
tootjatele ja hulgimüüjatele)

mille eesmärk on aidata
kujundada optimaalseid taimekasvatusstrateegiaid läbi
masinõppe. See tähendab
arvutamist, kui palju taimi
kasta, väetada, soojendada, jahutada, varjutada jne.
Tulemuseks on optimaalne
vee-, väetise-, kütte- ning
tööjõukulu ning kasvanud

saagikus olukorras, kus ressursid on järjest piiratumad.
Saue vald ootab nüüd
pärnakatelt suuri tegusid
järgmistel aastatel. Mine
tea, ehk on Saue uued alleed
ja lilleväljakud õitsemas just
tänu Tamiaticsi tarkvarale.
TAMIATICS.COM

Vallamajja kontserdile ja näitusele
Vallamaja võib definitsiooni järgi
tunduda kui ametlike asjade kodu,
dokumenditindi lõhn juures ja
taktisagedus aeglane. Sauel siiski mitte.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee
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aue natuke isegi bravuurika
olemisega
vallamaja on tulnud
neid tähendusi nihestama.
Sellesse majja mahub ka
muusikat ja meeleolu, kunsti ja kujutlusvõimet. Hoone
avatud pindade kasutamise praktika vallakodaniku
vaates on veel kujunemisel
– kas see võiks olla vaba
veerandtunni
täitmiseks
värskete lehtede sirvimise
koht või ka lapsega korraks
mängunurgas
lustimise
paik?
Küll on aga selge, et näiteks näitusepaigana on maja
aatrium end tõestanud küll.
Seda enam, et suured klaaspinnad võimaldavad korraldada just n-ö aknanäituseid, mis on vaadeldavad
kellaajast ja nädalapäevast
sõltumata.
Praegu on nauditavad
Laitse kandi kohaliku kunstniku Liivi Ermase portreed,
enne seda olid akendel Saue

valla droonifotode väljapanek, Meelis Võsu fotonäitus
soodest ja rabadest eri aastaaegadel ning Anne Lindti
maalinäitus. Juulis-augustis
on tulemas on veel noore
kunstniku Kristiina Aveli
tööde väljapanek ning septembris fotonäitus „Naise
elu lõuend“.
Maikuus jõudis aatriumisse ka klaver. Restaureeritud, majesteetlikult valge
ja häälde timmitud Estonia
kabinetklaver, mis ei jää
kindlasti vaid kenaks sisustuselemendiks. Esimene
kontsert toimus 4. juunil Helin-Mari Arderi džässmeditatsiooni vaimus, aga see ei
jää kindlasti viimaseks. Ei
ole küll tegemist tuhandeid
mahutava kontserdisaaliga,
aga väiksemate ja intiimsemate heliõhtute jaoks on see
lausa loodud.
Vaikselt hakkab realiseeruma algne mõte, et uus
Saue vallamaja olgu pigem
avali olemisega kogukonnamaja kui paksude kardinatega ametiasutus.

Foto: Anne-Ly Sumre
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Uus töötaja volikogu assistent
Kerstin Vaikmaa

Foto: Ajujaht

Saue valla lemmiku
4000-eurone preemiaraha läks
taimekasvatuse arenduseks
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Maikuus jõudis vallamaja aatriumisse restaureeritud,
majesteetlikult valge ja häälde timmitud Estonia kabinetklaver,
mis ei jää kindlasti vaid kenaks sisustuselemendiks

Kalli ratta
lukku tuleb
investeerida
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Foto: Anne-Ly Sumre
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Üks väga tähtis jalgratta osa on lukk, milleta ei
tohiks olla üksi jalgratta omanik.
Lukke on palju ja erinevaid ja nende seast valida võib tunduda
keerulise ülesandena. Üldine reegel on, et mida kallim ratas,
seda suurem investeering tuleks teha. Jalgratta lukke on erinevaid

Maikuus oli Laagri
rongijaama ümbruses
rattavarguste laine

Laagri rongijaama ja Pääsküla bussipeatuse juurest viidi nädala jooksul ära
mitmeid velosid. Juriidiliselt asuvad need kohad Tallinna linna maal, seega
pöördus Saue vald koostööettepanekuga Tallinna munitsipaalpolitsei poole, et
saaks ühiste jõududega panna sinna valvekaamerad.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

rastatud ratta asendamine
lihtsalt üle jõu.

aagri elaniku Risto
Abeli pere ratastest
käis varguselaine üle
kahel korral. Nädala jooksul
jäid oma ratastest ilma pere
kaks last. 14. mail viidi minema Abeli tütre elektritõukeratas, mis oli küll lukus,
aga naastes leidis omanik
ratta asemel vaid luku maast
vedelemas – ilmselt tangidega läbi lõigatud. Napp nädal
aega hiljem, 21. mail, jäi samas kohas keset päist päeva
rattast ilma Abeli teine tütar.
„Jube, süda on paha lihtsalt. Mu lapsed käivad ratta
ja rongiga linnas koolis, mul
ei ole võimalik endal taksot
mängida. Selle varastamisega peab midagi ette võtma,“
on mees resoluutne.
Et mitte niisama pahane
olla ja viriseda, on ta saatnud vallamajja kirja oma ettepanekutega. „Pakkusin, et
äkki paneks välja kaamerad,
need ei maksa tuhandeid,
Tehnoturg müüb mõnesaja
euro eest juhtmevabu kaameraid, millel on järelvaatamise võimalus. Või kasvõi
pettekaamerad ja hoiatavad
sildid. Viimase kohta vastati, et see võib tekitada valesid ootuseid. Olen nõus,
aga mingi tahe peaks ikka
leiduma, et elukeskkonda
turvaliseks muuta,“ nendib
mees. Abel ütleb, et ta ise
saab 1400-eurose lisakuluga
hakkama, kumbki ratas oli
vast 700 eurot, aga usub, et
mõnel teisel perel käib va-

Kaamerad loodetavasti tulevad
Kuna Laagri raudteepeatus
asub juriidiliselt Tallinna
linna piires, võttis Saue vald
vargusteadete peale ühendust MuPo-ga, koos käidi
kohti ka üle vaatamas. „Tegime MuPo-le ettepaneku
paigaldada valvekaamerad
nii Pääsküla bussipeatuses
kui Laagri rongipeatuses
olevatesse rattaparklatesse.
Saue vald on nõus osalema
ka kaamerate paigaldamise
kulude katmisel,“ ütles abivallavanem Riho Johanson.
MuPo nõustus, et kiireim võimalus olukorda
parandada on valvekaamerate paigaldamine ja järgmise sammuna teevad nad
pöördumise Tallinna linna
Nõmme linnaosa valitsusele, kelle territooriumil need
jalgrattaparklad asuvad.
Tänavu on politseile
teatatud enam kui 200 ratta vargusest, neist suurem
osa Harjumaal ja Tallinnas.
„Leitud ja tagastatud rataste
kohta politsei eraldi statistikat ei kogu, aga seda saab
öelda küll, et ikka iga nädal
leiab mõni varastatud ratas tee tagasi oma omaniku
juurde,“ annab juhtivuurija
Erika Juksar lootust.
Laagri piirkonnas on
maikuus politseile teatatud
viie ratta vargusest. Nende juhtumitega tegeletakse.
Kõigil, kel on rohkem infot
selle kohta, kes võiks nende
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Omanik leidis oma ratta
interneti müügikuulutustest
Caroli poja ratas läks kaduma 15. mail Vana-Pääsküla
bussipeatuse rattaparklast. Ratas oli kinnitatud tavalise
koodiga trossilukuga. Velo ise ei olnud väga kallis, ostetud
umbes 400 euroga 4-5 aastat tagasi.
Poeg Kert oli ise hakkamist täis ja kammis läbi erinevaid
internetilehekülgi, kus kasutatud rattaid müüakse ja leidiski
oma kadunud sõiduriista. Leppis müüjaga kokku, et läheb
ostma. Tegi ka kõne politseile, et saadetagu patrull kaasa.
See nõudis küll omajagu lisatelefonikõnesid, esimese hooga
noormees veel abi ei saanud, aga lõpuks õnnestus siiski
võimuesindaja kohtumisele saada. Selle tulemusena saadi
Kerdi ratas tagasi.
„On väga kiiduväärt, kui varastatud ratta omanikud
tunnevad samuti vastutust ja tegelevad aktiivselt oma ratta
otsimisega. Kontrollivad näiteks pandimajasid või otsivad
sotsiaalmeedias jalgratta müügikuulutusi. Märgates internetis
müügil oma varastatut ratast, tasub sellest igal juhul teada
anda politseile. Kui varguse kohta on tehtud ka avaldus, siis
võtta ühendust uurijaga, kes aitab ratta tagasi saada,“ soovitab
juhtivuurija Erika Juksar.

Kettlukud – neid on lihtne kinnitada erinevate objektide külge. Vargal võib olla raskusi elektritööriistadega saagida, kuna
keti osad liiguvad. Lukke saab osta iga hinna ja turvalisuse astmega. Lukku on keeruline kaasas kanda, kuna ta on raske ja
kohmakas. Ketti saab tangidega pooleks lõigata. Kui kett pole
riide- või plastikkattega, võib see ratta värvi kahjustada.
Trosslukud on üldiselt kerged ja paindlikud, hea kasutada madala riskiga kohtades. Hea kaitsta jalgrattaosi nagu jooksud,
kiiver, korv vms. Seda lukku ei tohiks kasutada põhilise lukuna,
kuna teda on väga lihtne väikeste tangidega väga kiiresti lõigata. Tavaliselt, kui lukk isegi näeb visuaalselt paks välja, on tross
plastikkesta sees peenike.
Lülilukud - neid on lihtne kaasas kanda ja on suhteliselt turvalised. Saab rohkemate esemete külge turvaliselt lukustada
kui U-lukku, kuna tal on suurem haare. Üldiselt on kergem kui
U-lukk ja kettlukk.
Bikeep - üldiselt ma ei jäta ratast kuskile ööseks välja, aga kui
peaksin jätma, siis otsin Bikekeepi rattaparkla. Tavaliselt on
need rahvarohketes kohtades ja kaamerasilma all, mis tagab
turvalisuse. Pole kuulda olnud, et mõni ratas oleks ära varastatud Bikeepi lukust.
Veel turvalisusest
Kui kasutatakse ratast igapäevaselt, näiteks rongijaama sõitmiseks ja ratas jääb õue kogu päevaks, siis tuleks ära vahetada
kõik kiirkinnitustega osad. Varastatakse ratastelt jookse, sadulaid, korve, tulesid ja kõike, mida saab kiiresti lahti võtta.
Jalgratast ei tohiks kunagi kinni panna ainult jooksust. Näiteks, kui panna esijooksu pidi jalgratas kinni, saab varas jooksu
kerge vaevaga lahti ja ülejäänud ratta ära viia. Alati tuleks ratas
kinnitada raamist.
AIGAR SILD
Laagri rattahooldus
kauplusrattapood.ee / Vae 2-16, Laagri
Foto: Anne-Ly Sumre

Kerdi ratas viidi Pääsküla bussijaama juures olevast rattaparklast minema 15. mail. Noormees leidis Facebooki
müügikuulutustest oma sõiduriista ja suundus koos politseinikuga seda "tagasi ostma". Temal õnnestus ratas tagasi saada

U-lukk on põhimõtteliselt suur tabalukk, mis on tavalisest
tabast suurem, raskem ja tugevam. Lukk on hea disainiga ja
peaaegu võimatu tangidega pooleks lõigata (natuke oleneb
lukust). Nad on üldiselt kergemad kui kettlukud ja neid on mugavam kaasas kanda – saab kinnitada ratta või seljakoti külge.
U-lukuga on keerulisem ratast kinnitada eseme või posti
külge. Kõige turvalisem on U lukk koos pikendustrossiga, mida
on lihtsam kinnitada esemete külge ja saab ka esimesest ja tagumisest jooksust läbi põimida.
Ma ise kasutan just sedasorti lukku. Tavaliselt kinnitan
jalgratta posti külge nii, et lukk läheb läbi tagaratta ja raami
keskosa. Veendun, et posti/objekti, mille külge panen, ei saa
eemaldada või tõsta paigast.

Veel sotsiaalmeedias levinud teateid
rattavargustest Laagri ümber
Kairiti lapse ratas võeti kaasa Laagri rongipeatuse juurest
15.-16. mai öösel. Ka sel juhul oli ratas lukustatud tavalise
rattalukuga, ratas ise paar aastat kasutuses olnud ja
poehinnaga 600 eurot, kusjuures kõrval oli ka n-ö odavama
otsa velo, mida ära ei varastatud.
Sandra ratas läks kaduma Vana-Pääsküla bussipeatuse
rattaparklast 21. mail, taas oli ratas kinnitatud võtmega
avatava rattalukuga ja ratas ise pigem kallima hinnaga
ostetud.
Kõikidel juhtudel tehti avaldus politseisse ja hõigati maha
ka sotsiaalmeedias.

varguste taga olla, palutakse
politseile teada anda e-pos-

til Erika.Juksar@politsei.ee
või telefonil 5301 3896.

U-lukk on põhimõtteliselt suur tabalukk, mis on
tavalisest tabast suurem, raskem ja tugevam. Lukku on
peaaegu võimatu tangidega pooleks lõigata

Kuigi loodusesse sattunud võõrliigi arvukuse
reguleerimist korraldab keskkonnaamet, on ka
vallavalitsus püüdnud panustada liigi ohjamisse.
Teetigude korjetalguid
teevad inimesed juba
eelmisest aastast ka
omaalgatuslikult näiteks
Saue linnas, Välja elurajoonis ning Laagris Sillaku piirkonnas. Et neid agressiivseid isendeid oleks
võimalik ka kusagile ära viia, on vald sõlminud kokkuleppe oma
jäätmeveo partneriga Ragn-Sells, mis paigaldab Saue valda tigude korjeks vajalikud konteinerid. Konteinerid tunneb ära vastava
sildi järgi. Kindlasti tuleks panna teod kinni seotud kilekotti või
suletud pakendisse.
Konteinerid paigaldatakse juunikuu esimese nädala jooksul
ning kaart nende asukohtadega on leitav Saue valla geoinfo väravast jäätmekäitluse rakendusest gis.sauevald.ee.
Kokkukogutud tigusid võtab tasuta vastu ka Tallinna väikeloomade krematoorium, mis asub aadressil Raba 40, Tallinn
(Pääsküla jäätmejaamaga sama asukoht).
Konteinerite asukohad:
• Kotka ja Kauri tee risti konteineriplats;
• Seljaku ja Kokasauna tänava rist (Hortese taga);
• Toominga tee konteineriplats (Välja elurajoon), Vanamõisa;
• Vana-Keila mnt ja Tammetõru tn rist, Saue linn;
• Tammetõru ja Tõkke tänava konteineriplats, Saue linn.
BIRGIT PANKSEPP
keskkonnaspetsialist

SPEEDWAY
TREENINGUD TABASALUS

Ootame igas vanuses noori
speedwayd proovima
info@motosport360.ee
51 66 101

Turbas avati kettagolfiväljak, kokku on
neid üle valla nüüd neli
Fotod: Anu Kaljumäe

Teetigudele selgi
aastal korjekastid

Kogukonna,
vallavalitsuse ja 25
sponsori koostöös
valmis mõnus
vaba aja veetmise
koht.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

T

urba Lionsi klubi president Juhan Särgava
märkis, et Turba kettagolfipark on nagu mosaiik
ja koosneb hästi paljudest
väikestest panustest. Lisaks
25 sponsorile ja Saue vallale panustasid oma isiklikku
tööd ja aega 40 vabatahtlikku, kes osalesid kokku 9
talgupäeval enam kui 600
tunniga. Rohkesti kandvaid koormusi aitas jagada
ka Nissi pritsumeeste selts
oma noorema ja arvukama
salgaga.
Nagu ikka said tooni
andvamad persoonid tänukirjad, suveniirid ja soojad
sõnad, Turba naisansambel Cantus ja Tantsupisiku
rahvatantsijad lisasid pidulikkust, kohalik sõnaseadja
Gaute Kivistik juhtis üritust.
Soovijad said ka kettaid
lennutada, mängiti neljas
eri arvestuses: mehed, naised, algajad, rahvalemmikud. Meeste parim oli Asko

Kettagolfirajad
Saue vallas

Tuis, naistest Kristi Värv.
See kõik on ikkagi alles
algus. Korrastatud park ja
veekogu, valgustatud jalutusrada, väärikad puud see kõik on kunagi juba olnud, nüüd unistatakse selle
taasloomisest kaasaegsel
kujul.

KERNU
•Kernu kooli juures, TallinnPärnu maantee ääres
Kirjeldus: 12 korvi, raja
üldpikkus 812 m
SAUE
Asukoht: Saue jaanitule
platsi kõrval metsas
Kirjeldus: 14 korvi, raja
üldpikkus 1,3 km
ÄÄSMÄE
Asukoht: Ääsmäe külaplatsi
kõrval
Kirjeldus: 18 korvi, raja
üldpikkus 992 m
TURBA
Asukoht: Turba kooli
juures
Kirjeldus: 12 korvi, raja
üldpikkus 845 m

Laagri noortel on nüüd oma tuba
Lastekaitsepäeval avatud Laagri noortetuba
asub Veskitammi 4 majas, raamatukogu vastas.
Tegemist on Saue noortekeskuse järjekordse
"haruga", sellised kohalikud toakesed on veel ka
Haibas, Laitses, Riisiperes ning Turbas. Rõõmsalt
kollase toonilises keskkonnas saavad noored
pealelõunati aega veeta, viinerit keeta, mängida,
hängida.
Igal tööpäeval
kell 15.00-17.00 on avatud õuenoortekas
kell 17.00-19.00 on avatud veebinoortekas: bit.ly/saueveebikas
noorsootöötaja on olemas Laagris E-R 14.00-19.00
Laagrite ja suvise puhkuse kohta tuleb info noorteka
sotsiaalmeedia kanalitesse.

Foto: Anne-Ly Sumre
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Ajakava

Arengukava ja eelarvestrateegia on
valla elus peaaegu kõige tähtsamad
dokumendid, mis määravad sihi, kuhu
omavalitsus lähiaastatel sammud seab,
seega on kõik oodatud dokumentidega
Saue valla kodulehel tutvuma ja oma
arvamust avaldama.
damisprotsess ning toimus
nimetatud dokumentide esimene lugemine vallavolikogu poolt.
Paljud suured objektid
on valmis saanud, samas on
elu toonud juurde mõningaid uusi vajadusi ning need
on arengukavasse ja eelarvestrateegiasse lisatud. Valmis on saanud uus Saue vallamaja, lõpetatud on Haiba
halduskeskuse ja rahvamaja
renoveerimine,
Riisipere
haldus- ja kultuurikeskuse
hoone renoveerimine ja uue
lasteiatiiva ehitus halduskeskuse külge, valmis on
ka Turba munitsipaalmaja
ja Veskimöldre haridusmaja.
Rekonstrueeritud on Kernu
kooli hoone, Nõlvaku las-

INDREK EENSAAR
arendusosakonna juhataja

K

õikidel
kohalikel
omavalitsustel peab
olema vähemalt neli
aastat ettevaatav arengukava
ja eelarvestrateegia, mistõttu tuleb kehtivat arengukava
ja eelarvestrateegiat regulaarselt uuendada. Arengukava ja sellega seotud eelarvestrateegiat uuendatakse
laiaulatuslikumalt enamasti
iga nelja aasta tagant pärast
kohalikke valimisi ehk siis
juba järgmisel aastal.
Sel aastal on tegemist
pigem kehtivate kavade ajakohastamisega.
Maikuus
algas Saue valla arengukava
ja eelarvestrateegia uuen-

5

Vallavalitsuse
valdkonnajuhid
ning allasutuste
juhid esitavad
oma ettepanekud
ja sisendi
arengukavasse
– koostatakse
arengukava ja
eelarvestrateegia
dokumendid

Vallavalitsus
analüüsib
laekunud täiendusettepanekuid
ning lisab neile
omapoolse seisukoha

2

6

Vallavalitsus arutab
arengukava ja
eelarvestrateegia
dokumenti ning
arengukava
suunatakse
volikogu
komisjonidesse

Arengukava ja
eelarvestrateegia suunatakse teisele
lugemisele koos
täiendusettepanekutega, millele on lisatud
vallavalitsuse
seisukoht.

7

16. JUUNI JA 17. JUUNI SAUE GÜMNAASIUM
102 lõpetajat ja 6 klassijuhatajat: Kaisa Linnuste, Jelena Laanjärv, Kirsti Kadakas, Marianna Leškina, Kadi Kaja, Silvia Kärber

Maikuu volikogu istungil oli arengukava ja eelarvestrateegia
esimene lugemine ning otsustati suunata valla arengut
kavandavad dokumendid avalikustamisele.

17. JUUNI KELL 12 LAAGRI KOOL
88 lõpetajat, 4 klassijuhatajat: Mari Jõudvald, Merike Palts, Terje Koll, Kaur Alle

31. maist 18. juunini saab iga vallaelanik esitada
muudatusettepanekuid. Arengukava ja eelarvestrateegia on
leitavad Saue valla veebilehelt www.sauevald.ee, seal on ka
juhised, kuhu ja kuidas oma arvamusi ja ettepanekuid esitada.

18. JUUNI KELL 12 TURBA KOOL
11 lõpetajat, kaks klassijuhatajat Heimar Tihane ja Karin Ülevaino

18. juuni kell 17.00 on punaseks jooneks kõikidele,
kes soovivad välja öelda oma arvamuse ja teha
muudatusettepanekuid, hilisemaid arvamusavaldusi enam
arvesse ei võeta.
Juuni lõpuks on plaanis muudatusettepanekud läbi töötada
ning arengukava ja eelarvestrateegia suunatakse kava
kohaselt teisele lugemisele augustis.

teaia ventilatsioon ja Saue
Midrimaa lasteaia hoone.
I n f rast r u k t uu r iobjektidest võib ära nimetada
Saue linna tänavavalgustuse uuendamise ning Tule
tänava rekonstrueerimise II
etapi lõpetamise, Nurmesalu
tänava rekonstrueerimise,
Kohatu–Mõnuste, Voore–
Ääsmäe ning Kohatu–Kiipa
teede tolmuvabaks muutmise.
Töös on Saue endise vallamaja rekonstrueerimine,

3

15. JUUNI KELL 15 ÄÄSMÄE PÕHIKOOL
19 lõpetajat, klassijuhataja Anu Ariste

16. juuni kell 12 - 9.a klass, kell 14 - 9.b klass, kell 16 - 9.c klass
17. juuni kell 14 - 9.d ja 9.f klass -, kell 16 - 9.e klass

kus asuvad munitsipaalkorterid ja kuhu kolib Saue päevakeskus. Samuti on käimas
Ääsmäe kooli rekonstrueerimine. Järgmise aasta sügiseks peaks valmima Alliku
külas asuva Kotka lasteaia
hoone.
Uue suurema objektina
on arengukavasse lisandunud Veskimöldre haridusmaja II etapp, järgmise aasta
alguses peaks algama Saue
gümnaasiumi hoone juurdeehituse rajamine.

Arengukava menetlusetapid:
1

12. JUUNI KELL 12 NISSI PÕHIKOOL
12 lõpetajat, klassijuhataja Kristel Källo

Volikogu
komisjonides ja
volikogus toimub
arengukava ja
eelarvestrateegia
esimene lugemine
(enamasti
maikuus)

Volikogu komisjonid arutavad täiendusettepanekuid ning kujundavad
seisukoha. Menetluse
juhtivkomisjon eelarveja majanduskomisjon
annab oma arvamuse
ettepanekute kohta,
mille alusel valmistab
vallavalitsus teiseks
lugemiseks ette täiendatud tervikeelnõu

4
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Arengukava ja
eelarvestrateegia
avalikustamine
(enamasti
juunikuus) – kõik
huvitatud isikud
saavad teha
täiendusettepanekuid

Volikogu arutab ja
hääletab arengukava ja
eelarvestrateegiat ning
täiendusettepanekuid
(enamasti augustikuus).
Täiendusettepanekud,
mis leiavad volikogu
koosseisu enamuse
toetuse lisatakse
arengukavasse ja eelarvestrateegiasse.

18. JUUNI KELL 16 RUILA PÕHIKOOL
15 lõpetajat, klassijuhataja Livia Roomets
21. JUUNI KELL 15 SAUE GÜMNAASIUMI 12. KLASSI LÕPUAKTUS
38 lõpetajat, klassijuhataja Jelena Laanjärv
Väljaspool Saue valda töötavates koolides lõpetab statsionaarse õppe sel aastal veel 109 Saue valla noort.

Häid õpitulemusi
tunnustab
vald rahalise
preemiaga
Saue vald tunnustab oma õpilasi, kui nad lõpetavad gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga, kutseõppeasutuse kiitusega või kui noor on saavutanud
rahvusvahelisel või vabariiklikul aineolümpiaadil
või -konkursil 1.-6. koha.
Tunnustuseks on rahaline preemia ja sellele on õigus õpilasel,
kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel rahalise preemia
taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga Saue vald.
Rahalised preemiad lõpetajatele:
• gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanule 500 eurot,
• gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanule 300 eurot,
• kutseõppeasutuse kiitusega lõpetanule 300 eurot,
• gümnaasiumi riigieksamil 100 punkti saajale või seda asendavale haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud tingimustel rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksami tasemel C1 või C2 sooritajale 100 eurot.
Eduka esinemise eest rahvusvahelisel või vabariiklikul
aineolümpiaadil või -konkursil tunnustab vallavalitsus
Saue valla õpilasi alates 7. klassist rahalise preemiaga:•
• 1.-6. koht rahvusvahelisel aineolümpiaadil ja/või konkursil
500 eurot;
• 1.-6. koht vabariiklikul aineolümpiaadil ja/või konkursil 300
eurot.
Rahaliste preemiate saamiseks esitab Saue valla õpilane
või tema esindaja või kool taotluse vallavalitsusele. Taotlus on
valla kodulehel: https://sauevald.ee/opilaste-tunnustamine1.
MARGIT OTS
hariduspetsialist
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Ettepanekud valla
arengukavasse on
oodatud 18. juunini

Lõpuaktused
Saue valla
koolides
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Kultuurisaadet „OP“ filmiti Hüüru mõisas

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK ARUTELU
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Loopõllu (72601:001:0150), Peetri tee
(72601:001:0158) ja Sõeru tee L2 (72601:001:0160)
kinnistutel. Tingimuste määramisega muudetakse Saue vallas Alliku külas Kalsepa ja Loo 1
kinnistute ja lähiala detailplaneeringu kohast
teede lahendust. Lähemat informatsiooni tingimuste kohta saab teedespetsialistilt Indrek
Brandmeistrilt 534 07008, indrek.brandmeister@sauevald.ee
Arvamused esitada hiljemalt 21.06.2021 Saue
Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn;
info@sauevald.ee)
DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Saue Vallavalitsus kehtestas 19.05.2021 aasta
korraldusega nr 508 Vanamõisa külas Liivakumäe (katastritunnus 72701:002:0275) ja Kärneri
2 (katastritunnus 72701:002:0258) kinnistute ja
lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala asub
Vanamõisa küla keskusalal, asukohaga Viirpuu
tee, Välja tee, Vabaõhukeskuse tee ning Suurevälja tee ääres paiknevate elamute vahelisel
maa-alal. Tegemist on hoonestamata maa-alaga. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub
maa-ala tiheasustusega alal ning maakasutuse
juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 5,2
ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
jagada Vanamõisa külas Liivakumäe ja Kärneri
2 kinnistud 22-ks elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata
ehitusõigus üksikelamute ja kahe korteriga
elamute ning abihoonete püstitamiseks. Kokku moodustatakse 18 elamukrunti, millest 16
üksikelamukrunti kavandatakse üksikelamute
püstitamiseks ning kaks elamukrunti on kavandatud kahe korteriga elamute püstitamiseks.
Lisaks planeeritakse kaks transpordimaa krunti juurdepääsu- ja kergliiklusteede rajamiseks
ning kaks sotsiaalmaa sihtotstarbega (üldkasutatav maa ja ühiskondlike ehitiste maa) krunti,
kuhu käesoleva planeeringuga ehitusõigust
ei määrata. Kruntidele on tagatud juurdepääs
planeeritavalt kvartali siseteelt. Tee on planeeritud ringteena. Planeeringualale kavandatud
juurdepääsuteed on ühendatud olemasoleva
teedevõrgustikuga (Viirpuu tee, Viirpuu põik
ja Suurevälja põik). Planeeringualasse on hõlmatud valla omandis olev (Viirpuu üldmaa 2)
krunt, kuhu kavandatakse kergliiklustee rajamist. Kergliiklustee rajatakse planeeringualalt
kuni Välja tee äärde rajatud kergliiklusteeni.
Detailplaneering näeb ette planeeritava sisetänava ühendamist Suurevälja põik tänavaga, mis
kulgeb 11185 Hüüru-Alliku-Saue teeni (Suurevälja tee), mis jääb väljapoole planeeringuala.
Planeeringualale on tagatud 3 juurdepääsu,
millest kaks juurdepääsu koos planeeritud sisetänavatega ehitatakse planeeringu elluviimisel
esimeses etapis koos tehnovõrkude ja rajatistega ning Suurevälja põik tänava projekteerimine
ja ehitamine toimub eraldiseisva menetlusena.
Vald kavandab Suurevälja põik tänavalõigul uue
katte paigaldamist koos sadevete ärajuhtimise
lahendustega ning jalakäijatele ohutuma liikumise võimaldamisega (laiem kindlustatud
teepeenar). Detailplaneeringu elluviimisel seatakse Suurevälja põik tänavale massipiirang,
mille kohaselt tänaval raskeveokite transporti
ei hakka toimuma (v.a teenused, mida on vajalik
osutada, sh päästemasinad, kiirabi, prügivedu,
lumelükkamine jm autodele).
Detailplaneeringu kehtestamise korralduse
ja planeeringu materjalidega saab tutvuda Saue
valla veebilehel: https://sauevald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud-2021
Lähemat informatsiooni saab planeeringute
peaspetsialistilt Maili Metsaotsalt: telefon 5301
9887, e-post maili.metsaots@sauevald.ee

Foto: Anne-Ly Sumre

ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

R

uumi on. Käsitöötoas
võttis koha sisse grimeerija, seal sai näiteks
saatekülaline Contra palgetele
puudrikihi ja lisaks isegi natuke uue soengu. Filmimiseks sobiv ja „vaikust, saade“ signaali
võimaldav stuudio seati sisse
põhisaali, mida mees monitori
taga kõigiti kiitis. Et kaadrisse
saab ka aknataguse roheluse, et
mõisamiljöö täiendab kaadrit
kenasti ja tema on eriti rahul
talle istumisaluseks eraldatud
pehme kott-tooliga.
Kõik oligi nagu päris: palju
inimesi sahmerdamas, kaamerad, valgusproovid, eemale turritavate juuksesalkude sättimine, laudlina silumine. Iga detail
ju mängib...
Ehk saavad nüüd teisedki

telesaated uuest suurepärasest
võttepaigast teadlikuks. Järgmisena Kanal2 „Reporter“?
TV3 „Ajujaht“?

Pääsküla silla tähendus on uue
tähisega talletatud
Foto: Kaija Velmet

Saue valla
ametlikud
teated

Pulmade, kontsertide ja töötubade
korraldamise kõrval võib Hüüru mõis
vabalt laieneda uude nišši.

Laagri ja Tallinna
piiril oleval
munakividega
sillutatud sillal on
muinsuskaitseline
väärtus ja ajalooline
lugu.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

I

segi oma Vikipeedia leht on.
Kivisild on kahevõlviline
ligi 21 meetri pikkune, kuni
1960. aastani kulges üle silla
Tallinn–Pärnu maantee.
Paberites on silla valmimiseks märgitud 19. sajandi keskpaik, aga ajalooinimesed on selle

ka kahtluse alla pannud. Märke
varasemast ajast olla leitud kohtutoimikutest ja näiteks Jälgimäe mõisa ostu-müügilepingust,
oletused ulatuvad isegi 17. sajan-

disse. Täpsemalt saab silla kohta
lugeda maikuus paika sätitud
uuelt infotahvlilt, kus piltide ja
teksti kõrval on ka QR-kood,
mis juhatab huvilise filmkatkeni

1974. aastal valminud muusikafilmist „Colas Breugnon“, kus
peaosa mängis Georg Ots. Pääsküla sillal oli selles filmis oluline
roll.

Haiba mälumängusarja üldvõit läks Kibunasse
Foto: Andres Kaarmann
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24. mail sai piduliku lõpu traditsiooniline
Haiba mälumängusari. Koroonaviirusest
tingitud piirangutest hoolimata sai kõik
planeeritud mängud ära pidada ning kindla
esikoha võttis Kibuna (Eduard Vanamölder,
Lauri Vanamölder, Veiko Välimaa ja Mait
Mätlik) küla esindus.
ANDRES KAARMANN
mälumängu korraldaja

V

iie mänguga koguti kokku 269 punkti. Oluliselt
pingelisem heitlus käis
Muusika, Metsanurga II ja Ruila vahel ülejäänud esikolmiku
kohtade peale. Viimase mängu
esikoht tõstis üldarvestuses teisele kohale Ruila küla (Anna

Luik, Merle Raamat, Tõnu Puidak, Arved Alas ja Heikki Kitt),
kes edestas vaid ühe punktiga
Muusika küla (Riho Kraam,
Arvo Kraam, Sille Salutee ja
Siiri Kukebal).
Viiest sarja kuulunud mängust kolm võitis Kibuna ning
ühe võidu teenisid Muusika ja
Ruila.
Mälumängusarja korraldas

Võidukas Kibuna küla esindus
Saue kultuuri- ja huvikeskus
ning läbiviimisel olid abiks
Haiba rahvamaja inimesed.

Auhinnalauda aitasid katta OÜ
Aknakate, OÜ Saidafarm ning
Andrese Mälumängud.

meiliga arstile. Ta usaldab
arste ja usub teadust.

Egle. Kolme lapse ema. Üdini
rõõmsameelne inimene. 35-aastase
Saue linna naise elu pöörati sel
kevadel pea peale.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

P

aruka ostis ta ära. Oli
täitsa üllatunud, et
need on tänapäeval
nii naturaalsed ja loomulikud. Ta tahtis just tukaga
varianti, et kui kulmud ära
kaovad, siis on midagigi.
Aga ega ta ei viitsi seda iga
päev kanda, pigem paneb
mingi lätu pähe või käib
palja peaga. Haiglas käivad
ka päris paljud kiilakana.
Peale kolmandat keemiat
tulid juuksed ära. Paari
päevaga muutusid nagu
Barbie juusteks, elutuks.
Täitsa nässu-nässu oli. Seda
öeldi talle muidugi kohe, et
juuksed kukuvad keemiaga
välja. Ühel hommikul siis
oligi padi karvane, nagu
oleks koeraga maganud.
Sõbranna tuli, ajas masinaga pea paljaks.
Ta räägib sellest inimestele kohe. Talle ei istu, kui
keegi kuskil nurga taga
sosistab. Instagrammi tegi
oma haigusest ka konto.
Kolmiknegatiivne
ongi
nimi.
Ära ole sina nii, nagu
mina olin, et kogu aeg on
kiire-kiire. Et iseenda tähelepanemiseks ei ole aega...
Peale päevi on kahe nädala
jooksul õige aeg oma rindu katsuda. Kui on midagi
valesti, siis mine rinnakabinetti. Pigem ikka mine,
kui jäta minemata. Kui vanaemal oli rinnavähk, mine
uuri oma geene. See oleks
moraal.
Enda keha suhtes tuleb
valvel olla. Ta ei oskagi
öelda, kus seda õpetama
peaks. Koolis juba? Endal
tal on eluaeg olnud üks rind
kuidagi teistmoodi, teisest
suurem. Eks ta mõtles, et
ju need piimanäärmed pun-

gitavad seal. Ega ta ei tea,
millest see vähk nüüd pead
hakkas tõstma. Aga kuna
see on nii agressiivne, siis
ei ole ta ilmselt liiga kaua
jõudnud rinnas olla.
Tema ei osanud oma keha
õigesti lugeda. Ta pole üldse selline muretseja tüüp.
Poleks eluilmas tulnud selle peale, et tal võiks rinnavähk tekkida. Nüüd räägib
oma tuttavatele ja klientidele ning enamus on juba arsti juurde kontrolli läinud.
Ega ta pinda ju otseselt ei
taha käia.
Samas on ta kuulnud,
et küsitakse temavanuste
naiste käest, miks te tulite,
nii noor ju. No pagan, kontrolli üle ja ütle head päeva!
Näiteks seda kolmiknegatiivset rinnavähki esinebki rohkem just nooremate
hulgas.
Tal hakkas nüüd kolmas
keemia. Praegu on okei
olla. Ei ole kuskil lääpas, ei
iivelda. Kuigi nüüd viimasel korral kadus söögiisu
ikka ära ja terve järgmise
päeva oli väsinud, magas
õhtuni.
Kaal on hakanud alla
minema. Eks ta täitsa teadlikult sööb süsivesikuid,
joob sidruniga vett kohvi
vahele, kohvi peale kallab
arsti soovitusel ikka koort,
mitte piima. Kolab poes
öko-möko nurkades.
Käib seal keemias ja loodab, et vähk allub. Loodab,
et ei tule tagasi ka. Kui operatsioon sügisel ära tehakse, siis on organismi immuunsus null. Ja siis veel
see koroona. Kui sügisel
kolmas laine peaks tulema,
siis võibolla peab ta pere
juurest mõneks ajaks eemale minema. Ei saa ju nii,
et teeb keemia läbi, operatsiooni ka ja siis koroona võtab maha.

Ta ütleb, et kolmiknegatiivne
on
selline salakaval, agressiivne, loll tüüp.
Eesti keeles ja eesti
kogemusi netist väga
ei leiagi. Nüüd selle
Instagrammi konto
peale on talle kirjutatud küll. Ühe naisega
saab ta vist isegi kokku.
Aga põhiliselt loeb jah
USA ja Ühendkuningriigi
naiste lugusid.
Inimest on vaja ikka šokeerida, et kontrolli mindaks. Ilus jutt skrollitakse
ju edasi, seda teab ta omast
käest. Korraks elad kaasa,
et issand kui jube, aga siis
juba unustad.
Tal oli pime juhus. Läks
märtsi alguses koroonavaktsiini saama. Igaks juhuks ütles perearstile, et
vaataks üle, tal on kaenla
all lümfis nagu mingid
munad. Trennigi ei saanud
teha enam kõhuli, valus oli.
Perearst saatis kohe rinnakabinetti. Seal küsiti, kas
niisama kontrolli või murega ja arst veel mainis, et ega
vähk ei valuta. Sellele järgnesid kiire mammograaf ja
ultraheli.
5. aprillil sai ta diagnoosi.
Kolmiknegatiivne rinnavähk. Ta polnud sellisest
kuulnudki. Leiti 5-sentimeetrine tuumor ja siirded
lümfis.

Tema seda koroonat lausa tänab, muidu ta poleks
ilmselt niipea arsti juurde jõudnud. Ta on ikka
mõelnud, et vähk tuli teda
õpetama. Saaks mõnedki
aastad juurde. Ikka parem
kui mitte midagi. Seda tuleb lihtsalt niimoodi võtta.
Ta on mõelnud, et kui autoavariiga lähed, siis pole
aega midagi teha ega sättida. Mõni põleb majja sisse,
teisel sureb laps.
Aga temal on ju ravi olemas.
Eks see raviplaan on
igaühel
individuaalne.
Õnneks pole talle kalleid
ravimeid vaja, tema ravi
on keemia ja operatsioon.
Mis ära lõigatakse, pole
veel teada, aga muidugi on
ta valmis mõlemast rinnast
loobuma. Ühe sammu võrra
peab ikka ees olemas. Tema
keemiaarst on noor mees.
See arst ongi tema ainuke
kontakt, kellega rääkida ja
arutada. Ega tal tihtilugu
kohapeal küsimused kohe
meelde ei tulegi. Kirjutab
ette üles, nüüd isegi saatis

Mõne puhul näeb ta kohe
haletsemist, see talle üldse ei istu. Aga inimesed on
erinevad. Mõni suhtleb täitsa rõõmsalt, aga silmades
elab nii kaasa. Kaasa elada
vist ongi raskem, temal ju
täna pole otseselt midagi
häda, teeb oma keemiat ja
nii ongi.
Eile käis vabastavas hingamises. Keskturu kõrval
Tallinnas, üks klient võttis
kaasa. Päris kihvt oli, 45
minutit lihtsalt hingad. Ise
valid, kas suu
või nina kaudu.
Ta tunnistab, et
on täitsa veider,
mida keha teeb
sel ajal. Ta on ju
muidu selline, et
vadistab ja vadistab, ei hingagi
vahepeal. Seal
lihtsalt hingates
hakkasid kümne
minuti jooksul
üle keha nagu
mingid lained käima. Mingeid erilisi mõtteid tal väga
ei tulnudki, pigem oli see
aeg ainult iseenda jaoks.
Ega ta muidu seda ju ei võtagi.
Ta elab ju tulevikus kogu
aeg. Võib vaadata uudiseid
ja on samal ajal juba mõtetes ülehomsete kohustuste
juures. Tal puudub see hetkes olemises oskus. Pu-udub.
Ikka on elus kiire, raha
on vaja teenida, laste eest
hoolitseda. Aga iseend ei
tohi ära kaotada. Elu tuleb
nautida, reisida, süüa. Elule tuleb „jaa“ öelda. Tema
saab sellest õppetunnist
niimoodi aru…
Miks ta seda niimoodi jagab?
See on tema viis rääkida,
arutada, olla avatud - ka
sellistel teemadel. Ja kui
tema lugu suudab nüüd kedagigi oma keha märkama
panna, siis on juba hästi.
LOE LISAKS
www.instagram.com/
kolmiknegatiivne

Pikaleveninud laulukonkurss lõpuks siiski toimus
Eelmisel õppeaastal algatati Saue
gümnaasiumis venekeelsete laulude
konkurss „GEORG OTS 100“, kus
õpilastel tuli esitada Georg Otsa
lauldud laule vene keeles.
JELENA LAANJÄRV
Saue gümnaasiumi
vene keele õpetaja

K

õik oli valmis: esinejatel laulud õpitud, žürii leitud ja
kutsutud, kontsert ja viktoriin plaanitud, aga üritust
ei toimunud, sest kolm päeva enne seda läksid koolid
distantsõppele.
Kadusid
entusiasm, lootus ja tahe,

ka sügisel ei julgenud midagi veel üles soojendada,
kuid vaikselt-vaikselt hakkasid siiski mõned koolid
uurima, kas äkki ikka kuidagi ei saaks…
Ei saanud, sest uus laine
tuli peale. Ajad läksid raskeks ja keeruliseks ja ometi ei kadunud ei mõte ega
soov südamesopis. Kevade
saabudes „ärkasid“ veel
mõned koolid, kus õpeta-

jad suutsid motiveerida ja
haarata muusikaga oma
õpilasi.
Pikale veninud lauluvõistlus lõpuks siiski toimus, hoopis tagasihoidlikumalt ja väiksemas
mahus, kuid seda väärtuslikumad tundusid need
hetked, mida õpetajad
oma õpilastega meile pakkusid. Mitmes koolis tuli
rinda pista nii piirangute
kui viirusega, paljudel tuli
alla vanduda ning nii jäid
võistlema vaid neli kooli
ja seitse laulu. Aga me oleme tänulikud õpetajatele ja
õpilastele meile kingitud
aja eest!
Kool loeb ürituse kordaläinuks, kuigi see toimus
ebatraditsiooniliselt video

Tulemused

Indra Lohk saavutas
konkursil esikoha
vahendusel, aga ka keerulistes olukordades suudavad ning tahavad õpilased
tegeleda vaimutoiduga, et
pakkuda kaaslastele midagi head. On meeldiv, et raskel ajal saab hea tahtmise
korral kõigega hakkama.

• I koht - Indra Lohk, Saue
gümnaasium
• II koht - Vladimir
Todulov, Jüri gümnaasium
(eripreemia väga
professionaalse
klaverisaate eest)
• III koht läks
jagamisele - Pirita
majandusgümnaasiumi
duo Anna Talts - Anna
Kalinina ning Saue
gümnaasiumi ansambli
vahel. Ansambel esines
koosseisus Mattias
Donner, Ats Marek Tender,
Triinu Saaremäe, Anette
Kottise, Melissa Melani
Oruste

Riigitee 11 Tallinna ringtee
(E265) Valingu-Keila lõigu
km 34,0-38,0 ja Keila
lõunapoolse ümbersõidu
projekteerimistingimuste
andmise menetluse
algatamise teade
Transpordiamet teatab projekteerimistingimuste
andmise
menetluse algatamisest riigitee
11 Tallinna ringtee (E265) Valingu-Keila lõigu km 34,0-38,0 ja
Keila lõunapoolse ümbersõidu
ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku § 99 lõigete 1 ja 2
alusel.
Projekti eesmärk on:
• Riigitee 11 Tallinna ringtee km
34,0-38,0 Valingu-Keila lõigul
2+2 ristlõikega maantee kavandamine;

• Keila lõunapoolse ümbersõidu
kavandamine 1+1 ristlõikega
maanteena Tallinna ringtee ja
riigitee 11371 Keila-Ohtu vahelises lõigus;
• Riigiteede 8 Tallinn-Paldiski ja
11 Tallinna ringtee liiklussõlme
kavandamine koos Keila põhjapoolsele ümbersõidule viiva
haruga ning vajalike ümberehitustega Tallinna ringteel;

• Riigitee 11117 Valingu-Jõgisoo
eritasandilise raudtee ületuskoha kavandamine ja selle
kokkuviimine Tallinna ringteele projekteeritava Valingu liiklussõlmega;
• projekteeritavate teelõikude
ulatuse ja asukoha täpsustamine, põhimaantee toimimiseks vajalike teede ja rajatiste
asukohtade täpsustamine ning
teemaa vajaduse määramine;

• liikuvusvajaduste väljaselgitamine ja hindamine ja liikuvuse
tagamine projekteeritaval lõigul erinevatele transpordiliikidele (sh jalakäijad ja jalgratturid, ühistransport, kohalik
liiklus, transiitliiklus jne).
Projekteerimistingimuste eelnõule on soovi korral võimalik
esitada arvamus või ettepanekud hiljemalt 28.06.2021 e-posti
aadressil: info@transpordiamet.
ee.
Lisaks toimub 15.06.2021 algusega kell 18.00 projekti tutvustav
arutelu MS Teams keskkonnas,
kus tutvustatakse projekteerimistingimuste lisaks olevat eskiislahendust ja soovi korral on
võimalik küsida täpsustavaid
küsimusi. Arutelu salvestatakse
ning seda on võimalik järele kuulata nädala jooksul peale arutelu
toimumist.
Projekteerimistingimustega seotud dokumendid ja arutelu link
on leitavad aadressilt: https://
www.mnt.ee/et/projekteerimistingimused > Riigitee 11 Tallinna
ringtee (E265) Valingu-Keila lõigu
km 34,0-38,0 ja Keila lõunapoolse ümbersõidu projekteerimistingimuste andmise menetluse
algatamise teade.
Täiendavate küsimuste korral
pöörduda Transpordiameti taristu arendamise osakonna projektijuhi Elle Tamm poole (tel +372
611 9384, e-post Elle.Tamm@
transpordiamet.ee).
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Laagri Huvialakool annab teada:
ON ALANUD REGISTREERIMINE

2021/2022 õppeaasta

EELKO O LI
RÜHMADESSE

I n f o ja r egistr eer im in e:

Laagri Huvialakool, tel. 51 93 35 22,
e-post: taigur@laagrihuvialakool.ee
kodulehekülg: www.laagrihuvialakool.ee
ÕPPETASU 50,- EUR KUUS (1Xnädalas)
ÕPPETASU 55,- EUR KUUS (2Xnädalas)
Toimumiskoht: Laagri Kool ja Möldre maja

Laagri Huvialakool annab teada:
ON ALANUD REGISTREERIMINE

2021/2022 õppeaasta

VÄIKEKOOLI
RÜHMADESSE

T u le e s im e s s e t u n d i 6 .s e p t e m b r il 2 0 2 1
I n f o ja r egistr eer im in e:

Laagri Huvialakool, tel. 51933522,
e-post: taigur@laagrihuvialakool.ee
kodulehekülg: www.laagrihuvialakool.ee
ÕPPETASU 45,- EUR KUUS!

Toeta Saue valge maja
koolilugude väljaandmist
Sügisel saab 100 aastat ajast, mil Vanamõisa,
Saue asunduse, Alliku, Lehmja ja teiste
lähedal asuvate külade lapsed said asuda
õppima kodulähedases koolis – valges majas
Vanamõisas.
SIRJE LUBERG
Saue kultuuri- ja huvikeskus

E

nne seda viis siinsete
laste koolitee Jälgimäele, kuhu oli pikk maa,
mida talvises pakases jalgsi
raske läbida ja koolituba ööbijaist ülemäära täis, mistõttu
haridus jäi lastel sageli kesiseks.
Valges majas õppimise ajast
(1921–1974) on Saue koduloolaste eestvõttel valmimas raamat. Kuidas sai tsaariaegsest
raadiojaamast kool? Milliste
raskustega tuli silmitsi seista
kohalikel ärksatel talupidajatel, et nende lapsed pääseksid
kodulähedasse kooli? Kuidas
õpiti Eesti, Vene ja Saksa ajal?

Et suvi oleks veelgi sisukam ja vahvam, algas
1. juunil kõigis Saue valla raamatukogudes
laste lugemisprogramm.

L

ugemisprogrammiga liituja saab endale raamatukogust lugemispassi.
Suve jooksul tuleks läbi lugeda kaheksa raamatut etteantud
teemadel ning nende andmed
lugemispassi kirja panna. Lisaks on iga raamatu passi
kandmisel vaja valida kaardil
kirjas olevast kaheksast küsimusest üks, millele just loetud

INFO & REGISTREERUMINE
www.taimaut.ee
+372 52 04 057
info@taimaut.ee

Sinu heatahtlik toetus
on oodatud kuni 31.
juulini 2021 Saue
Vallavalitsuse kontole
SWEDBANK
EE532200001120155821
SEB Pank
EE781010220028782015
LUMINOR Pank
EE021700017001821116
Ülekande selgitusse:
Saue haridus 100
(raamat)
Toetades kirjastamist
15 euro või enamaga,
kingime tänuks
ja mõnusaks
lugemiseks trükisooja
kooliraamatu,
mille anname üle
Saue hariduselu
100. aastapäeva
koosviibimisel või konverentsil.

Raamatut saab tellida: http://bit.ly/valgemaja

Suvine laste lugemisprogramm

SILLE ROSS
Saue vallaraamatukogu juhataja

LASTELAAGRID
SUVI 2021

Milline oli koolitee? Kas ja
mida söödi koolis? Mida teati koolikiusamisest? Milliseid
vallatusi ja pahandusi ette tuli?
Nendele küsimusetele on aidanud vastuseid anda arhiiviallikad ja koolikroonika, aga ka
eri põlvkondade õpilaste meenutused kooliajast. Olemas on
ka kooli juhatajate, õpetajate
ja kooli lõpetanute nimekirjad
ning hulk fotosid.
Raamat Saue kooli algusaegadest ilmub tänavu augustis.
Oled sa selles koolis ise õppinud või käisid seal sinu vanemad-vanavanemad või on sulle
lihtsalt oluline ja huvitav, kuidas siinkandis varem elati – sul
on võimalus raamatu väljaandmist toetada.

Panus on oodatud

Lugemiselamusrohket suve!

raamatu põhjal vastata.
Lapsi, kes suve jooksul loevad läbi kaheksa raamatut
etteantud teemadel ning lugemispassis olevatele küsimustele vastavad, ootab sügisel ees
diplom ja auhind!
Suvelugemine kestab 1. juunist 31. augustini ja programmiga saab liituda kõigis Saue
valla raamatukogudes.
Suvi on tore, raamatutega
suvi on veelgi toredam.

Moekunstnik Vilve Undi loomingu
fotonäitus Hüüru mõisas
Hüürus on suvekodu moekunstnik Vilve
Undil. Üle 40 aasta moemaailmas tegutsenud
naine on 65. sünnipäeva puhul mõisa
saalidesse üles sättinud fotonäituse oma
loomingust.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

O

ma karjääri alustas Unt
juba 1979. aastal ja on
tegus tänase päevani.
Ta on olnud Tallinna Moemaja
kunstnik, tegutsenud aastaid
Eesti Kunstiakadeemias nii
dotsendi, dekaani kui osakonnajuhatajana. Ta on pärjatud
Hõbenõelaga ja ära märkimist
leidnud Eesti disainiauhindade
konkursil.

Vilve Unt on viljaks kunstnik, viimastel aastatel on tal
valminud igal aastal kollektsioon. 2020. aasta oma näiteks viib salaaeda, kus rõhk
on hall-valgel värvigammal ja
põnevate lõigetega kleitidel.
2019. aastal mängis Unt rohkem mustritega, 2018. aastal
maatüdruku temaatikaga, mis
on inspireeritud naiselikkusest
ja töörõivastest.
Pikem intervjuu Vilve Undiga, keda on iseloomustatud

kui kirglikku silmuskudujat,
kombineerimislustlikku
ja
vormirohkust hindavat kunstnikku, saab lugeda juulikuu
esimesest vallalehest.

Mõisa saalides olev
näitus resoneerib hästi ka
juunikuus sealsamas toimuva
teatrietendusega „Sinihabe“,
ehk saab üks tegelastest isegi
Undi kleidi selga.

Kui sauevallakast keskkonnaekspert
Kai Klein vallalehe toimetajale
käimasolevast Plastidieedi kampaaniast
ülevaate tegi, kukkus too kergesse
ökomasendusse, sest kõik kohad on
plasti täis, tema isiklik keha niisamuti ja
abitud katsed midagi päästa tunduvad
naeruväärsed.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

S

ee joogamatt, millel
sa hommikul oma viie
tiibetlase
harjutusi
teed, on tõenäoliselt valmistatud PVC-st (polüvinüülkloriidist), mis võib sisaldada selliseid lisaaineid,
nagu ftalaadid ja parabeen,
need muudavad plasti painduvaks ja pehmeks.
Parabeenid võivad häirida östrogeeni ehk naissuguhormooni
tootmist,
kiirendada naha vananemist, ftalaadid põhjustavad
spermatosoidide vähesust,
suurendavad munandivähi teket. Looteeas mõjuvad parabeenid kahjulikult
poisslaste
suguelundite
arengule ja muudavad suguhormoonide taset. Võivad põhjustada enneaegset
sünnitust, hiljem aga beebide ja isegi puberteediealiste närvisüsteemi arengu
häireid.
See trendikas teksapaar,
mille stretšmaterjal kenasti
üle kumeruste kummub, on
tõenäoliselt täis plastiosakesi, sest venivust annab
kangale polüestaan, mis on
tehtud naftast. See painduv
värviline joonlaud, mida
su laps matemaatiktunnis kasutab, võib olla täis
kemikaale, sest toorplast
ise on kõva, elastsuse ning
värvipüsivuse jaoks on
teda vaja töödelda. Boldid
ja woldid omale õhtusöögi,
mis läbiks kõik tervislikkuse püramiidi katsed ja on
muidu öko, vegan ja paleo,
aga kohale tuuakse see ikkagi ühekordses plastkarbis, mis - vähe sellest, et on
taaskasutamatu - võib toidu
soojusega reageerides hakata eraldama ebavajalikke
aineid.
Kunstnahast
rahakott,
õhupall, plastmaterjalist põrandahari, kunstlill vaasis,
polüestrist kleit, arvutihiir,
pudelivesi, lapse klotsikomplekt, rannaplätud…
Natuke õudne
hakkab küll…
… sest Kai sõnul võivad
kemikaalid ja lisaained
plastist ja plastikiududest
lekkida, mis tähendab, et
mürgised ained võivad kanduda ümbritsevasse keskkonda ja jõuda naha kaudu
või sissehingamisel ka meie

kehasse.
„Me kõik teame, et plast
on kuskil India ookeanis,
näeme teleuudistes pilti
plastprügiga täidetud delfiini kõhust, aga see ei puuduta ju kuidagi isiklikult.
Plastidieedi kampaaniaga
tahamegi viia inimesteni
arusaamise, et tegelikult
on plastil otsene seos meie
enda tervisega. Kõikidel
tänapäeva inimestel leidub
organismis ohtlikke aineid,
mis pärinevad suure tõenäolisusega plastist,“ nendib Kai.
Nimelt on paljud plasti
töötlemiseks kasutatavad
kemikaalid sellised, mis
hakkavad mässama inimese hormonaalsüsteemiga.
Need on enamasti hormonaalselt aktiivsed ühendid,
tuntud ka kui endokriinseid
häireid põhjustavad kemikaalid, mis võivad häirida
hormoonsüsteemi
toimimist, põhjustades mitmesuguseid haigusi ja häireid.
Teeme nüüd ikkagi selgeks, kuidas see polüestrist pluus mulle nüüd siis
ikkagi kurja saab teha?
Kui T-särk on polüestrist,
siis tegelikult on need naftast toodetud tekstiilikiud.
Kõige otsesem reaktsioon
võib olla nahaallergia, keha
hakkab peale pluusi kandmist sügelema, tekivad lööbed. Varjatumad on aga läbi
naha organismi sisenevad
osakesed.
Ohtlike ainete ja terviseriskide otsese seose tõendamine teaduslikult on keerukas. Sellist korrelatsiooni
uuringud ei kinnita, et näiteks rinnavähi põhjuseks on
100% plastist pärit ohtlike
ainete osakaal organismis,
aga selgemad seosed on olemas just inimese reproduktiivorganite vähi esinemise
sagedusega – rinna-, munandite-, munasarjavähk.
Viljakuse probleemid nii
meestel kui naistel, meeste
spermakvaliteedi langus on
otsesemalt seotud. Tõenäoliselt ka levinud elustiilihaiguse, rasvumise, puhul võib
põhjus olla inimese hormonaalsüsteemi häiretes, kuna
see ju reguleerib ainevahetust.
Plastist pärit ohtlike ainete puhul on ka see halb, et ei
ole, sarnaselt näiteks kolesterooliga, mingit vahemik-

järgi järjekordset kleiti.

ku, et siit maalt siiani on
normaalne ja alarmi lüüakse siis, kui on üle. Puudub
n-ö piirväärtus, millest
alates on halb. Neid ained
ei peaks organismis üldse
olema, sest need pole meie
kehale omased.
Aga kuidas ma üldse
peaksin teada saama, kas
ja kui palju mu organismis siis neid plastist pärit
ohtlikke aineid on?
Me oleme teinud eksperimente, mõõtes katsegrupi
veres erinevaid ohtlikke aineid, mis pärinevad suuresti plastist ja tänapäeval on
need ained kõikide inimeste
organismis olemas. Poolakad tegid samasuguse katse
uriiniga. Pooleaastase eksperimendi alguses mõõdeti
erinevate hormoonsüsteemi häirivate ainete kogust
(nt bisfenool A, ftalaadid)
uriinis, kuue kuu vältel pidi
testgrupp muutma oma harjumusi ja katse lõpus selgus, et nende ainete osakaal
oli vähenenud. Selgelt tuli
välja, et meie käitumisharjumused saavad seda otseselt mõjutada.
Oota, kas ma võiksin siis
paluda perearsti juures
lisaks D-vitamiini taseme
kontrollimisele ka testi
ohtlike ainete määramiseks?
See võiks aidata inimeste harjumusi muuta küll,
aga kahjuks sellist võimalust veel tavameditsiinis ei
ole. Senini on seda testitud
vaid teadusuuringutes. Üks
põhjus on ka selles, et ega
sellele diagnoosile ju ravivõtteid ei järgne. Tablette ei
kirjutata, inimene ise peab
oma elu korrigeerima. Aga
seda peaks ta tegema tegelikult ka ilma vereproovita.
Kui on maanteel udu ja sa ei
näe täpselt, mis ümberringi
toimub, siis võtad kiiruse
maha. Plasti kasutamisel
tuleks samamoodi mõelda.
Aga muidugi oleks tore, kui
Synlabi tervisetestide pakettide seas oleks ka selline
võimalus.
Millele Plastidieedi
kampaania keskendub?
See projekt toimub paralleelselt 14 riigis ja keskendub kõikjal kuuele
konkreetsele valdkonnale:
tekstiil, sporditarbed, kodutarbed, mänguasjad, toiduga kokku puutuvad materjalid, bioplast. Kuus nädalat
kestab, igal nädalal on vaatluse all uus teema. Eesmärk
on teadlikkuse tõstmine.
Utsitame inimesi ise tegema auditeid oma riidekappides, köökides, lastetubades.
Paar nõuannet rõivastega
seotult?
Rõivatööstuse kiire kasvuga on sünteetilistest kiududest riided muutunud järjest

Sauevallakas Kai Klein ei pea paljuks poodi minnes kõik juurja puuvilja kotikesed ise kaasa võtta

Kampaania Plastidieet
• 3. mai – 13. juuni 2021
• thinkbefore.eu/et/plastidieet, www.facebook.com/www.bef.ee
• Korraldaja Balti Keskkonnafoorum
Prindi välja ja pane rahakotti
Kuus väikest rahakotti mahtuvat kaarti, mis aitavad valida vähem
ohtlikke aineid sisaldavaid tooteid. Igal kaardil on nimetatud ained, mida tuleks vältida, ja ühel taskukaardil on toodud kõige
levinumad ökomärgised, mis aitavad ära tunda ohutumaid tooteid. Lõigake taskukaardid välja ning pange oma rahakoti vahele.
Järgmine kord, kui seisate poes riiuli ees, vaadake toote etiketti
ja kontrollige, kas seal on nimetatud mõni kaardil olev aine. Kui
jah, siis kaaluge ohutuma toote valimist.
bef.ee/trukised

populaarsemaks, moodustades nüüd juba 70% kõigist
rõivastest. Kõige tavalisemad kiutüübid on polüester, polüamiid, elastaan ja
polüakrüül. Spordiriietes
kasutatakse näiteks biotsiide ja nanohõbedat, millel on
omadus baktereid hävitada.
Need sünteetilised kiud
koosnevad plastist, mida
saadakse keemiliste protsesside tulemusena fossiilsetest toorainetest, näiteks
naftast. Seejärel lisatakse
keemilisi lisandeid, et saada soovitud värv, kuju ja
muud omadused. Kõige tavalisemad rõivatööstuses
kasutatavad
kemikaalid
on värv- ja pleegitusained,
lahustid, pehmendajad ja
immutusvahendid. Mõned
neist kemikaalidest võivad

olla kahjulikud inimese tervisele ja keskkonnale.
Soovitame teha ülevaate,
kui palju garderoobist on
nendest materjalidest, kui
palju aga linasest, siidist,
puuvillast, villast tekstiilist
ehk looduslikest allikatest.
Kindlasti tuleb uusi riideid enne kandmist pesta,
et võimalikult paljud kemikaalid esimese pesutsükliga
eralduksid. Samal põhjusel
on mõistlik eelistada kasutatud riideid, mida enamikul juhtudel on juba korduvalt pestud. Lisaks see, et
tarbime juba olemasolevat
ja kasutatut ning anname
signaali tootjale vähem uut
toota.
Ja tegelikult tuleks mõelda, kas on üldse vaja uut
teksapaari või hooaja moe

Toiduga kokku puutuvate
materjalide osas häid ettepanekuid?
Igal juhul tasub hoiustamiseks kasutada klaasi
ja metalli, eriti rasvase ja
happelise toiduaine puhul.
Mitte mingil juhul ei tohiks
plasti kuumutada, isegi kui
pakendil on lubatud - kuumus võimendab keemiliste
ainete eritumist.
Toidukile asemel saab kasutada alternatiive, Eestiski
on levima hakanud näiteks
mesilasvahast toidumähikud. Küpsetuspaberi saab
asendada silikoonist ja korduvkasutusega alusega.
Poodi minnes saab kaasa võtta puu- ja juurviljade jaoks oma kotikesed.
Minul on neid kogunenud
küll kümmekond ja ei ole
ju mingi vaev neid kaasa
võtta. Paljusid lihatooteid
saab osta nii, et nad ei ole
ette pakendatud. Vahepeal
oli lahtise leti osakaal kauplustes väiksem, aga nüüd on
olukord taas parem. Saab
paluda oma karbi sisse
panna, aga kodus kindlasti plastkarbist välja võtta
ja säilitada mingi muu nõu
sees.
Millest Sa ise siis veel oled
loobunud?
Näiteks siin Laagri kohvikutepäeva eel on hea märkida, et meie kohvik Hakuna
Matata on viimastel aastatel
ainult pärisnõusid kasutanud, oleme neid küla pealt
kokku laenanud ja pesnud,
saab hakkama küll.
Aga igapäevases elus katsun teha väikeseid samme,
muidu tulebki see ökomasendus peale, et nagunii
pole mõtet, see teema on nii
mõõtmatult suur. On ikka
mõtet, ka see üks samm
täna ja teine järgmisel kuul
loeb.
Ma ei kasuta ühekordseid
vatitikke ega vatipatju ja
käte kuivatamiseks on päris
rätik. Poes käin oma pakkekotikestega, toidukile olen
asendanud. Ma olen enda
jaoks mõtestanud, et kõik
asjad, mille eesmärk on
ühekordne kasutus, katsun
oma elust tasapisi eemaldada. Enamasti ei ole ju selles
ühekordsuses mingit muud
loogilist põhjendust kui inimese mugavus.
Väärtuste „mugav ja
odav“ asemel peaksime
mõtlema, kus see on toodetud, kui palju ressurssi raisatud, kuidas mõjub
keskkonnale. Koroonaaeg
oli ses mõttes hea näide.
Kõik me ju teame abstraktsel tasemel, et lendamine
on keskkonda koormav, aga
nüüd lennukid ei lennanud
ja taevas läks Hiina kohal
selgeks. Tekkis konkreetne
kogemus, et need asjad ongi
seotud.
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Mitte ainult ookeanid ei ole
plasti täis. Inimesed on ka
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IVI OTS

Ühise staadionipeo
alternatiivina korraldati
tantsupidu igas lasteaias eraldi
Laagri lasteaed on korraldanud Saue valla
lasteaedade tantsupidu aastast 2012 koos
valla kõikide lasteaedade ja tantsuõpetaja
Mari Tompiga. Tantsupidu on toimunud
Laagri kooli staadionil, kuhu on varasemalt
kogunenud kuni 900 last ja nende õpetajad.
Sel aastal tuhatkond inimest paraku koos
murule ei saanud, aga tantsiti ikka.

Pühapäeviti kell 12.00
JUMALATEENISTUSED
LAAGRI KULTUURIKESKUS, VESKITAMMI 8
13. JUUNI JUMALATEENISTUS
JUTLUSTAB PEETER TAMM
20. JUUNI JUMALATEENISTUS
JUTLUSTAB TÕNIS ROOSIMAA
OLED OODATUD!
Lisainfo: www.laagrikogudus.ee

BIRGIT SIPELGAS
õppealajuhataja

P

idasime lasteaedades oluliseks, et tantsupidu ei
jääks 2021. aasta kevadel
täitsa ära. Nii toimusidki Saue
valla lasteaedades oma tantsupeod. Lasteaiad said oma
õuealal korraldada peo, tantsides „Tehke järele“, „Pöidlake
nii“, „Prigadi–pragadi“, „Neljapaar“, „Väravamäng“, „Kungla
rahvas“, „Isamaa hiilgava pinna
all“, „Mu isamaa armas“ ja teisigi õpitud tantse.
Eeltöö tantsupeost osasaamiseks on suur, sest tantse õpitakse ja harjutatakse oma lasteaias
mitu kuud. Tantsud on aastast
aastasse vanusegruppidel samad, muudetakse ainult üksi-

kuid tantse mõne aasta järel.
Ajal, kui kogunemisi ei tohi
korraldada nii suurel määral
kui varem, on kõigil rõõm, kui
lapsed saavad oma õpitud oskusi näidata.
Kandes rahvariideid ja tantsides neid tantse, saame edasi
anda kultuuripärandit, mis jääb
lastele meelde. Lasteaia kõige
nooremad lapsed vaatasid huviga, milliseid tantse oskavad
juba vanemad lapsed ja nemad
omakorda lustisid rõõmuga
kaasa nooremate tantsude ajal,
sest need tantsud olid tuttavad
eelmistest aastatest. Ära ei
jäänud ka rongkäik, mis andis
võimaluse sõpradele tervitusi
hõigata ja lasteaia sümboolikat
näidata.

Tuleviku lasteaed

Möldre maja
Nõlvaku lasteaed

Laagri lasteaed

Ääsmäe lasteaed

Turba lasteaed

Veskitammi maja

Miki rühma lapsed õpivad tundma
vihmausse ja kompostimist
Foto: Jaana Tigane
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Turba kooli kõige väiksemad, 2-4-aastased
lapsed alustasid vermikompostimist ehk
kompostimist vihmausside abil.
JAANA TIGANE
Turba kool

B

iojäätmete kompostiks
muutmine laste silme all
on uudne ja haarav ning
ka hea võimalus jagada lastele
teadmisi prügi sorteerimisest
ja taaskasutusest. Lapsed näevad, kuidas toimub looduses
kompostimine ning kuidas vihmaussid selles osalevad, hiljem
saavad nad väärtuslikku mulda
kasutada õuealal rühma peen-

ramaal, kus kasvatatakse maitsetaimi.
Lapsed annavad vihmaussidele puu- ja juurviljade koori,
papist munareste, vajadusel
niisutavad mulda veega. Vihmaussidele ei sobi jäätmed, mis
hakkavad kergesti haisema: piima- ja lihatooted, kala, rasv, õli
ning vedelikud. Lapsed on juba
ka teadlikud, et vihmaussid ei
armasta valgust, muld on vihmausside kodu ja see peab olema niiske.

Vihmaussidel ei ole silmi ega
hambaid, nende suu on väga tilluke ja sellepärast sõltuvad nad
bakteritest ning muudest pisikestest lagundajatest, kes söögi
neile suupäraseks muudavad.

Nende lemmiktoit on ajalehepaber.
Kõik Miki rühma lapsed on
nüüd aktiivsed looduse vaatlejad ja uurijad.

Suvi tuleb, kas ka jaanipeod?
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Vabariigi Valitsuse koroonaviirusevastased piirangud
näevad ette, et alates 14. juunist on lubatud välitingimustes
toimuvatest üritustest osa võtta kuni tuhandel inimesel ja
pidu peab lõppema südaööks. Neist piirangutest peavad
juhinduma ka valla kultuurikorraldajad.
EDE TEINBAS
Saue kultuuri- ja huvikeskus

S

aue kultuuri- ja huvikeskuse korraldatavad jaanituled olid
sel aastal algselt plaanitud
Sauele, Riisiperre ja Haibasse. Kui kahes väiksemas kohas jääb eeldatav osalejate
arv 300-500 vahele ja saab
ka praegu teada olevatest
piirangutest kinni pidades
korraldada traditsioonilist
jaanipidu, siis Saue linnas
on tavapärane jaaniõhtul
osalejate arv ületanud tuhandet ja seega tuli leida
turvalisem alternatiiv.
Seega sel aastal klassikalist jaanipidu Saue linnas ei
peeta, kuid kohalik elanik
saab pidupäeva väiksemal
viisil siiski tähistada. 23.
juunil kell 13-16 korraldab
Saue kultuuri- ja huvikeskus Saue jaanituleplatsil
perepäeva, kus on võimalik osa võtta nii toredatest
võistkondlikest mängudest
kui ka töötubadest. Kiikingut ja seikluslikku kastitorni pakub Elamuspank ning
nii laste kui ka vanemate
tuju teevad rõõmsaks Piip ja
Tuut! Päeva juhib Karl Pütsep. Lisaks on platsil ka food
truck’id Snäx Box ja Santa

Maria Takomobiil.
Õhtul saab Saue vabakiriku juures asuva mälestuskivi juurest viia oma kodudesse presidendi süüdatud
võidutule. Mängib puhkpillimuusika ja Saue valla juhid ning vabakiriku ja Kaitseliidu esindajad asetavad
Vabadussõja mälestusmärgi
juurde pärjad. Täpsem info
on Saue kultuuri- ja huvikeskuse FB-lehel.
Riisipere jaanipidu toimub nagu ikka kultuurimaja
taga Nissi kirikumõisa pargis ja seekord juba 19. juunil. Pidu saab alguse kell 17
tegevustega lastele, noortele
ja vanematele. Kell 20.45
süüdatakse lõke ja kell 21
astub lavale peaesineja Folk
Highlights Orchestra. Toitlustavad Toiduvõlur ja Ain
Karutoom, õhtujuht Hans
Kristian Õis. Pidu lõpeb südaööl. Täpsem info Riisipere kultuurimaja FB-lehel.
Haiba jaanituli süüdatakse traditsiooniliselt Haiba tiigi ääres 22. juunil. Pidu
algab kell 19 tegevustega
noortele ja vanematele, kell
21 süüdatakse jaanilõke ja
lavale astub ansambel Kardemon. Pidu lõpeb südaööl.
Täpsem info on Haiba rahvamaja FB-lehel.

Külade jaanituled ja
teiste korraldajate tehtavad avalikud peod tohivad
toimuda samuti just selliselt, et peetakse kinni riigis kehtivatest piirangutest
– osaleda võib kuni tuhat
inimest ja pidu peab lõppema südaööks. Nagu ka teiste
avalike ürituste puhul peavad ka avalike jaanipidude
korraldajad esitama vallavalitsusele avaliku ürituse loa
taotluse, kus tuleb kirjeldada piirangutest kinnipidamise tagamise meetmeid,
taotlusele tuleb lisada ka
Päästeameti ja PPA kooskõlastused.
Võidutule toomine koduvalda või -linna on olnud
iseseisva Eesti üks esimesi
traditsioone. Võidutule jagab vabariigi president maakondade esindajatele, kes
viivad selle oma maakonda,
maakondadest
omakorda
liigub võidutuli edasi omavalitsuste esindajatele, kelle
käest igaüks seda oma pere
jaanilõkkesse saab viia.
Saue vallas jagatakse sel
aastal võidutuld Saue linnas vabakiriku juures ja
Riisiperes Nissi tiigi poolsaarel, mõlemas kohas kl
18-19. Tule too võidutuli
koju!
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2 MEETRIT

Natuke retrot,
natuke klassikat –
vahvleid ja kooke,
soolaseid ja
magusaid
Majabändid
ja pop-up
ülesastumised

Murumängud

Näomaalingud
nii väikestele
kui suurtele

20 + PUHVETIT
kella 11–16ni

on hulludele,
on gurmeeusku mekutajatele
on Laagri keskplatsil,
on sutsuke serva pool
Kohvikute
detailne
ülevaade ja
kaart ilmuvad
järgmises
vallalehes

Hop - on ja
Hop - off
BUSS ja
üliäge giid

Õhtune
tšill Jõekääru
pargis –
ansambel
Kate & Tõun
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KUULUTUSED

TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P
suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil
aeg ette registreerida! Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude
tervisliku seisundi hindamist. SOODSAD HINNAD.
Telefon 5220321, www.arbormen.ee.
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega.
53 529 476 mehitus@gmail.com
Korstnapühkimisteenus. Tel. 53330556. Korstnahooldus.ee
Korstnapühkija ja pottsepa teenused; ohtlike puude/okste langetamine; viljapuude lõikamine; lume
koristamine; heki lõikus ja pügamine. Tel. +372 5348
7318, e-post igor@inkteenused.ee
Fekaalivedu ja kogumiskaevude tühjendus! Helista
ja küsi pakkumist tel 53 468 430.
Kivikorstnate ehitamine 51 88889
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
Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid,
pesumasinad, radiaatorid, vanametall). Demonteerime. 55 613 180
Lõikan hekki, trimmeriga pika rohu ja heina niitmine, saetööd aias. Tel.55547291
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.
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.

Mälestame suure südamega kitarriõpetajat

ANDI VILLENTHALI
ja avaldame kaastunnet lähedastele.
Õpilased ja vanemad

KILLUSTIK, LIIV, HALJASTUSMULD, AIAMULD,
FREESASFALT kohaleveoga. Hea läbivus ja manööverdusvõime. Tel. 5079362
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.
KÜTTEPUUD. Müüa küttepuud pikkusega 30-60 cm.
Toores segalehtpuu alates 44 €/rm. Toores sanglepp alates 47 €/rm. Toores kask 30cm, kuiv lehtpuu
40L võrgus 3 € ja 50cm kuiv lehtpuu 40L võrgus 3 €.
Tel. 5042707
Müüa kvaliteetset sõelutud mulda, hobusesõnnikut ja turbamulda 0,8 m3 suurustes bigbag kottides. Hind 35 €. Pakkuda ka kuivad küttepuud, leht
-ja okaspuu, 40 cm. Hind 0,9 m3 võrk 50 € ja 1,8 m3
konteiner 100 €. Saue linnas transport tasuta, mujal kokkuleppel. Saab ka ise järgi tulla. Tel: 566 80
222
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.
Ostan garaaži, kõik pakkumised on oodatud. Tel.
56641122
TÖÖ
Mänguväljakuid tootev Lappset Estonia OÜ asukohaga Tänassilma küla, Laagri, otsib seoses
töömahu suurenemisega tänapäevasele pulbervärvimisliinile tootmistöötajaid, pakkijaid ja pulbervärvijaid. Töö on kahes vahetuses, täistööaeg.
Tööülesanneteks on värvimisliinile toodangu riputamine, pulbervärvimine, markeerimine, pakkimine
ja raporteerimine. Kandideerimisel eelis eelneva
tootmiskogemusega inimestel, sobivusel võimalik
koheselt tööle asuda. Tel: 53409654 E-mail: Olari.
Ervald@lappset.com
Pakume alalist ja suvehooajaks vähemalt 16 aastasele noorele tööd MEIEREISSE. Väljaõpe kohapeal.
Olemas elamispind. Olemas tihe rongi- ja bussiliiklus. Kauplus, kool, lasteaed lähedal. Info: 510 8866

Iga laul jõuab ükskord Jumala juurde, iga
noot saab ükskord igaviku sünfooniaks.
Soovime

ANDILE JA
TEMA POJALE
helisevat teed tähtede taha ja avaldame
kaastunnet nende lähedastele.
Nissi Trollid

Mälestus on nagu muusika,
mis heliseb igavesti ...
Mälestame head kolleegi ja unustamatut
pilliõpetajat

ANDI VILLENTHALI

Avaldame südamlikku kaastunnet lahkunu
lähedastele.
Nissi Põhikooli pere

Südamlik kaastunne
Kalli ema, vanaema

Pakun tööd bussijuhile (juhuveod). Vajalik kehtiv
kutsetunnistus. Tö ö sobib ka pensionärile. Infot
saab tel. 56768427

TIIU LEHEROO

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

Naabrid Madila külast

Ekspordile suunatud ning kiirelt arenev tootmisettevõte Sauel otsib oma meeskonda TOOTMISTÖÖLISI. Töö eeldab füüsilist võimekust. Lisainfo tel.
51917805
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

Südamik kaastunne Galinale kalli abikaasa

ENNO LILIENTHALI
kaotuse puhul
Linda ja Inger

Avaldame sügavat kaastunnet

ANDI VILLENTHALI
kaotuse puhul perekonnale ja
Nissi Trollide kollektiivile.
Saue kultuuri- ja huvikeskus

Kaotuse puhul

Südamlik kaastunne
Vaike Pertile armsa poja

MEELIS PERTI
surma puhul.
Saue Päevakeskus.

Langetame pea sügavas kaastundes

ANDI VILLENTHAL`I
traagilise õnnetuse puhul.
Avaldame kaastunnet pereliikmetele ja
lähedastele.
Saidafarm kollektiiv

JUUNIKUU JUMALATEENISTUSED
SAUE KIRIKUS
P 13. Juunil kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo
Kaustel Piibli teksti loeb Evi Tatarlõ
P 20. Juunil kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Andrus
Vaiklo Piibli teksti loeb Marika MaleinVaiklo
P 23. Juunil
Kell 17:00 pärgade panek mälestuskivi
juures, VÕIDUPÜHA KONTSERTJUMALATEENISTUS mida juhatab Vahur
Utno
P 27 Juunil kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur Utno
Piibli teksti loeb Liia Lumilaid
Palve-ja osadustund igal
kolmapäeval kell 19.

Südamlik kaastunne Maire Villenthalile
abikaasa ANDI

VILLENTHALI
ja poja ANDI VILLENTHALI
ootamatu kaotuse puhul.
Kultuuriselts Nissi Särts

Avaldame südamlikku kaastunnet Vaike
Perdile poja

Seltsing Tammetõru avaldab kaastunnet
Vaike Pertile kalli poja

MEELIS PERDI

MEELIS PERTI

surma puhul

kaotuse puhul
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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

SUVELILLED,
AMPLID JA TAIMED
kasvatamine ja müük

E-L 9 - 20 P 9 - 15

Kuuse 9, Laagri Tel 56508860

Kadrioru Park otsib oma
meeskonda kogemustega

TRIMMERDAJAID
Võta meiega ühendust
age@kadriorupark.ee või
telefonil +372 5212 925

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

Helista 56004050 või kirjuta info@1korsten.ee

WWW.1KORSTEN.EE

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727 • 24 h

Vaata, kes ennustajatest
on hetkel liinil: ennustus.ee

OÜ SINITIIVIK GRUPP

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

Teie soovid,
tehtud meie kätega!
KÜSI PAKKUMIST!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine, juurdeehitused.
Pööningu-, katuse-, fassaadi-,
vundamendi soojustamine
ja renoveerimine.
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Saue Kaubakeskus
Kpl. Turba
Kpl. Nissi
Kpl. Laitse

HEAD HINNAD JUUNIKUUS

Pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub*

Finish All-in-1 Max
nõudepesumasina tab.
20tk

8.49

5.35

-37%

Smile küpsetuspaberilehed 24tk

3.99

1.65

-25%

Ja lisaks palju teisi häid pakkumisi kauplustes kohapeal!

BBQ Mureli
grill-liha 500g
Rannarootsi

5.50

3.69

-33%
7.38/kg

Merevaigu šašlõkk
600g Rannarootsi

5.60

3.69

-34%
6.15/kg

Grilljuust Jasmeen
250g

2.99

2.49

-17%
9.96/kg

www.keilaty.ee

Leibur Burgerikukkel
seesami 8tk 448g

1.95

1.55

-16%
3.46/kg

Haapsalu mnt 57b, Keila

S
täieslhlie reklaa
nnag miga
a kau
p

-10%

R, 11.06 kl 10-13.00
Turba kaupluse juures

Votex House puuvillase voodipesu
SUUR SUVEMÜÜK!

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

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

REISIPIIRANGUD EI TAKISTA
TÖÖLEASUMIST!

• 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.

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.

Jah,

me teeme!
facebook.com/KoostooVL

www.koostoo.ee

info@koostoo.ee

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

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

Info 509 7333, 505 4350

“Toiduettevõttes HKScan töötamise juures meeldib enim see,
et tööandja peale saab kindel olla ning kui ise oled töökas ja tubli,
siis tunnustatakse ja pakutakse ka arenguvõimalusi.”
Pikaajalised kolleegid HKScanis

Sind ootavad:

Tuliuued masinad ja laotehnika viimane sõna
Kohapealne väljaõpe
Moodne, mugav ja uus tööriietus
Oma töötaja soodustusega söök
Mugavad puhkevõimalused
Toetused perekondlike sündmuste ja tööjuubelite puhul
Aktiivse eluviisi ja sporditegevuse toetus
Suurtematest lähiasulatest tasuta transport tööle ja tagasi
Konkurentsivõimeline ja motiveeriv töötasu –
teed rohkem, teenid rohkem!

TULE ROHKEM
KUI TÖÖLE.
TULE TIIMI!

Tuliuus ja nutikas
HKScani logistikakeskus pakub tööd

KOMPLEKTEERIJATELE ja
LAADURIJUHTIDELE.

Võta meiega julgelt ühendust!
Kirjuta personal@hkscan.com või helista telefonil 56 887 267, 56 887 307.
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Grillsüsi Põrgupõhja 25L

4.90

3.99

-19%
0.15/L

Merevaigu šašlõkk
600g Rannarootsi

5.60

3.69

-34%
6.15/kg

Pähklite segu
250g Premium

5.79

3.99

Sääsetõrjevahend OFF
100ml

-23%

4.90

3.79

Fitlap toorvorstid kanalihaga
400g Nõo LT

3.99

2.99

-25%
7.48/kg

Klaarsäga šašlõkk
Wool

-31%
15.96/kg

13.90

9.99

-29%

/kg

Pann Alpina 28cm
kaanega

20.90

-23%

15.90

BBQ mureli grill-liha
500g Rannarootsi

5.50

3.69

-33%
7.38/kg

Grilljuust 250g
Jasmeen

2.99

2.49

ja lisaks palju teisi pakkumisi!

-17%
9.46/kg

Termopott Bäkkjard 2,5L

25.50

19.90

-22%

Kodune šašlõkk
Saarema LT

5.49

/kg

India mango-karri
hummus 200g
Maroko Läätse-harissa
hummus 200g

2.90

2.49
www.keilaty.ee

Jooginõu 4L
kraaniga

16.90

14.90

Klassikaline BBQ kaste
480g Heinz

2.79

1.89

-32%
3.94/kg

Grill vahukomm
Super BBQ 300g

2.59

12.45/kg

-12%

1.99

Haapsalu mnt 57b, Keila

-23%
6.63/kg

