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Saue vald on valmis vajadusel
Ukraina põgenikke vastu võtma
Saue vallavalitsuse kriisikomisjon
leidis, et vallal on välja pakkuda
majutuseks Riisipere endine, täna
tühjalt seisev lasteaiahoone. Lisaks on
üle-eestiliste evakuatsioonipunktide
seas ka Laagri spordikeskus.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

Ü

leriiklikult on teada, et põgenikke
võtavad
esmalt
vastu Sotsiaalkindlustusameti lepingulised majutuspartnerid. Kui põgenikke
saabub nii palju, et nad
lepingupartnerite juurde
enam ei mahu, on üle Eesti
valmisolekus neli evakuatsioonipunkti, kuhu jäävad
põgenikud
lühiajaliselt.
Neile edasise majutusvõimaluse pakkumise ja leidmisega tegeleb Sotsiaalkindlustusamet.
Nende nelja kaardistatud evakuatsioonikoha
puhul on tegemist ainult
valmidusega. Üks neist
neljast riiklikus valmisolekus olevast evakuatsioonipunktist on Laagri
spordikeskus, teised kolm
asuvad Tartus, Rakveres ja

Pärnu-Jaagupis. Punktid
avavad uksed vaid juhul,
kui algab massiline põgenike vool Eestisse.
Saue vallavalitsuse kriisikomisjon leidis, et vallal
on valla hoonetest lisaks
esmasele evakuatsioonipunktile Laagri spordikeskuses veel välja pakkuda
majutuseks Riisipere endine, täna tühjalt seisev lasteaiahoone, kus on võimalus esimestele põgenikele
peavarju pakkuda kohe,
kuid kuhu on võimalik pärast parenduste tegemist
maksimaalselt ajutise lahendusena majutada kuni
sada sõjapõgenikku.
Vallavalitsus on Riisipere endise lasteaia ruumidest kui võimalikust
sõjapõgenike ajutisest majutuskohast informeerinud
Päästeametit, info läheb ka
Sotsiaalkindlustusametile,
mis tegeleb riikliku maju-

tuse koordineerimisega.
Vallavalitsus pakkus
Riisipere endise lasteaia
Ukraina
sõjapõgenikele
ajutiseks majutuskohaks
välja põhjusel, et hoones
on olemas toimiv köök
ning et pärast koristust ja
sanitaartehnilisi kohendusi pakub see maja välise
territooriumi ja alevikus
olevate teenustega sõja
eest põgenevatele inimestele rahulikku keskkonda.
Täna ei ole selge, kas
Riisipere endise lasteaia
pinda põgenike ajutiseks
majutuseks ka reaalselt
vaja läheb või jääb see
üle-eestilises
tegevuses
reservi, kuid Saue vald on
valmis ukrainlasi aitama ja
loodame Riisipere kogukonna mõistvusele. Esimesed kohaliku kogukonna
liikmed on juba öelnud, et
kui on vaja, on ka nemad
põgenike jaoks olemas.
Kui sõjapõgenikud Riisiperre jõuavad, panustab
vald, et inimestel oleks soe
peavari, toit ja jook, koht,
kus magada ja pesta, võimalus jälgida televiisorist
uudiseid, kasutada internetti ja telefoni lähedastega suhtlemisel, saada
vajaminevat infot Eestis
ajutiselt elamise kohta, va-

Oluline
Saue vallavolikogu ja vallavalitsus mõistavad hukka Venemaa
ja Valgevene agressiooni Euroopa demokraatliku riigi Ukraina
vastu.
Meie valla inimestel, kes soovivad abistada ja majutada
võimalikke sõjapõgenikke, palume sellest teada anda Saue
vallavalitsusele.

Kontakt: abivallavanem Riho Johanson, telefon +372 508 2974,
e-post info@sauevald.ee.

jadusel ka vältimatut sotsiaalabi.
Vallavalitsus annab
elanikele teada, kui
pilt on selgem ja on
teada ka Ukraina
sõjapõgenike võimalik saabumine,
samuti see, kas ja
millist abi nad lisaks
meie kõigi mõistvusele ja kaastundele vajavad.
28. veebruaril algas ka
Harjumaa omavalitsuste
ühine ideekorje, mida
siitkandi omavalitsused koordineeritumalt koos põgenike aitamiseks
teha saavad.

KUIDAS SAAN UKRAINAT TOETADA?
AVATUD ON ANNETUSTELEFONID
Annetustelefoni kaudu tehtud summad jõuavad MTÜ Pagulasabi kontole ja
annetada saavad kõik Elisa, Tele2 ja Telia kliendid.
ANNETUSNUMBRID
• anneta 5 eurot - 900 3801
• anneta 10 eurot - 900 3802
• anneta 50 eurot - 900 3803
Ukraina ja Ukraina inimeste toetamiseks leiad rohkem infot kodulehelt Ukraina
Heaks (https://www.ukrainaheaks.ee/), mis koondab kolme organisatsiooni
annetusalgatusi:
• MTÜ Eesti Pagulasabi, EE791010220258852223
• MTÜ Mondo, EE491010220099409013
• MTÜ Ukraina Kultuurikeskus, EE401010220229090221
Inimesed, ettevõtted ja tööandjad saavad abipakkumistest Ukraina inimestele
teada anda
• Pagulasabi kodulehel - https://www.pagulasabi.ee/paku-abi
• sotsiaalmeedias https://www.facebook.com/ukrainaheaks
• Eesti Punane Risti kodulehel https://redcross.ee/anneta/ukraina/

Riigikaitse Edendamise Sihtasutus, mille asutajateks on Eesti KaubandusTööstuskoda ja Kaitseministeerium, algatas koos Eesti Reservohvitseride Koguga
heategevusliku annetuskampaania, millega toetatakse Ukraina sõjas kannatada
saanute ravi Eestis või teistes liitlasriikides.
Annetada saab annetustelefonile helistades
• helistades 900 5380, annetad 5 eurot
• helistades 900 2380, annetad 25 eurot
Pangaülekandega, sihtotstarbeliselt loodud kontole
• makse saaja: RIIGIKAITSE EDENDAMISE SA, Swedbank: EE162200221078603616,
selgitus: Toetus Ukrainale
PÄÄSTELIIT
Päästeliit kogub annetusi Ukraina päästjate abistamiseks. Oodatud on
spetsiifiline päästevarustus, nagu tuletõrjujate saapad, kuumakindlad riided,
tuletõrjuja kiivrisukad, kerged keemiakaitseülikonnad, ABEK (gaasi ja tolmu)
filtritega respiraatorid, keemiliste ühendite identifitseerimiskomplektid (CAIS),
termokaameraga droonid, kiivrilambid, kaasaskantavad gaasidetektorid,
termokaamerad, mootorsaed.
• Kõik asutused ja inimesed, kes neid asju soovivad annetada, võivad ühendust
võtta info@paasteliit.ee või telefonil 527 4112.
• Toetada saab ka rahalise panusega, mille eest Päästeliit soetab eeltoodud
vahendeid ning korraldab nende kohale viimise. Annetada saab Päästeliidu kontole
EE547700771002741382 märksõnaga "Ukraina".

See on
lihtsalt
nii õudne
Sa saad oma Ukraina kolleegi
e-postile kirjutades automaatvastuse, et kirju ta praegu ei loe,
läks sõtta kodumaad kaitsma.
Seesama vanem mees, kellega
sa viimatisel Zoomi koosolekul
kuu aega tagasi nalja viskasid.
See võtab seest õõnsaks.
Sa räägid oma kaaslasega ja
ta kasutab väljendit, et see oli
„sõja teisel päeval“. Kuidas see
juhtus, et niimoodi ütlemine on
üldse võimalik?
Sa kuuled ühest kaugemast
kultuuriruumist pärit inimeselt
imestunud kommentaari, et miks
need ukrainlased siis ei anna
neid maatükikesi Venemaale, et
maailmas oleks jälle rahu. Vaatad talle otsa ja lihtsalt küsid, et
mis sul viga on? Nagu päriselt?
Su muidu nii ratsionaalne
sõber lamab peaaegu nagu
halvatud olekus kodus ja on
kaotanud hirmust täiesti tegutsemisvõime. Tuttava tuttav viidi
nädalavahetusel haiglasse, niigi
habras vaim kukkus psühhoosi.
Ja siis…
Siin on linna asumiselts, kes
hakkab omal initsiatiivil Punase
Risti kohapealseks partneriks
ja organiseerib annetuste
kogumise. Teisal on ettevõtja,
kes teeb sedasama ja kogub
oma ruumides annetusi, et need
Punasele Ristile viia.
Siis on veel teine ettevõtja
turismi valdkonnast, kes ütleb,
et on valmis 30 inimesele
pakkuma kohe nii süüa kui
elamist. Tal on omal ukrainlasest
töötajad, ta näeb nende õudu
väga lähedalt.
Ja on spetsialist, kes teeb
kärmelt juhendvideo, kuidas
säilitada kriitiline meel nende
sadade infovoogude osas, mille
vahel tund-tunnilt laveerida
tuleb.
Veel on üksikema, kes pani
oma kodu kirja sõjapõgenike
majutamiseks. Neil on küll kaks
tuba, aga lastega sai räägitud,
et saavad vähemalt ühe ema
Ukrainast lastega teise tuppa
võtta küll. Neil endal on ka olmeliselt raske ja kui neile keegi
saadetakse, siis võibolla ta päris
üksi ei suuda neile süüa osta ja
põgenikke üleval pidada, aga
elupinda saab jagada ju ikka.
Milline õudne paradoks,
et ebainimlik sõda ja tapmine
toob samal aja esile ka nii palju
inimlikkust.
SAUE VALDUR

Üheksa võrdub üks
Rehkendus 9=1 on lühike versioon
sellest, et 1. aprillist toimetavad valla
üheksa raamatukogu ühe allasutusena.
KAIJA VELMET
kultuuritööjuht

V

alla raamatukogude
ühised ettevõtmised
on juba eelmisest
aastast täies hoos – ühine oli laste suvelugemine,
praegusel raamatukogude
aastal on käimas ühine raamatubingo. Ja et saaks ülejäänud juttu rahuliku südamega lugeda, võtame kohe
pinged maha - mitte ükski
raamatukogu uksi ei sulge
ning lugeja jaoks jääb kõik
üsna samaks, sest kodulähedane raamatukogu asub
ikka samas kohas, teavikuid
aitab riiulist leida ikka sama
tuttav raamatukogu töötaja
ning laenutuse tähtajadki on
samad.
Kui midagi ei muutu, miks
siis üldse muuta?
2019. aasta lõpus viidi läbi
audit, mille käigus analüüsiti hallatavate asutuste
ühinemisjärgset struktuuri
ja töökorraldust. Üheksa
eraldi hallatava asutusena
raamatukogude hoidmine ja
eraldi hallatava asutuse juhi
rolli täitmine kõigis üheksas
raamatukogus ei olnud audiitorite hinnangul mõistlik.
Audiitorid tõid välja sellegi,
et on oluline, et võimalikud
muutused juhtimises ei tohiks tähendada raamatukogude kadumist mõnes piirkonnas, kus need praegu on.
Üheksast raamatukogust
kaks on teeninduspunktid,
see tähendab, et raamatukogu teenuse osutamine on
delegeeritud kohalikule kü-

laseltsile ning raamatukogu
muu korralduslik pool on
olnud Saue vallaraamatukogu korraldada (eelarve,
komplekteerimine, aruandlus jms). Neli raamatukogu
olid siiamaani nn ühe-inimese-raamatukogud
ehk
siis sellised, kus tööl on üks
raamatukoguhoidja, kes on
üksiti ka allasutuse juht.
Kui kõik raamatukogud on
liidetud üheks allasutuseks,
on võimalik vähendada halduskoormust ja see laseks
raamatukogu töötajatel rohkem keskenduda sisulistele
küsimustele.
Ühinemisotsuse
tegid
kõik raamatukogujuhatajad
ühehäälselt 2021. aasta septembrikuu koosolekul. Sealt
peale hakati ühinemist ette
valmistama ja 1. aprillist
on vallas allasutus nimega
Saue Raamatukogud. Endiseks jääb juba mitu aastat
kasutusel olnud raamatukogude koduleht aadressiga saueraamatukogud.ee ja
e-kataloogis URRAM ehk
veebilehel lugeja.ee tuleb
endiselt kasutajana sisse logida ja valida siis oma kodulähedane raamatukogu, mis
kannab selles keskkonnas
oma endist nime, nt Ääsmäe
raamatukogu või Riisipere raamatukogu jne. Oma
nime muudavad 1. aprillist
lugaja.ee keskkonnas kaks
raamatukogu: senine Saue
vallaraamatukogu hakkab
kandma asukoha järgi nime
Laagri raamatukogu ja Kernu raamatukogu saab samuti asukoha järgi nimeks Haiba raamatukogu.

Foto: Eneken Maripuu
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Riisipere raamatukogu
Muudatustest on sel aastal oodata veel raamatukappe Laagrisse ja Riisiperre,
loodetavasti teeb see raamatute laenutuse senisest veelgi mugavamaks, sest tellitud
raamatutele saab järele minna täpselt siis, kui endale
kõige paremini sobib.
Tegelikult muutub raamatukogus midagi pea iga
päev, sest kogu aeg tuleb
juurde uusi raamatuid ja
umbes samas tempos kantakse maha neid, mida ei
ole vähemalt kümnel viimasel aastal keegi kordagi
soovinud laenutada või on
küll hea raamat, aga juba
nii ära loetud, et mõistlik on
tellida uus eksemplar. Seega
on põhjust raamatukokku
minna ja küsida, mida uut ja
huvitavat lugemiseks soovitatakse. Head raamatukogude aastat!

Saue Raamatukogud
HARURAAMATUKOGUD
Laagri raamatukogu
Saue linnaraamatukogu
Ääsmäe raamatukogu
Haiba raamatukogu
Riisipere raamatukogu
RAAMATUKOGU

Ruila raamatukogu
Turba raamatukogu
TEENINDUSPUNKTID
Hüüru teeninduspunkt
Laitse teeninduspunkt

2021
lugejaid kokku

lapsi

teavikuid

külastusi

Laagri ja Hüüru raamatukogud

2458

563

54732

29334

Saue linnaraamatukogu

1464

451

27714

13497

Ääsmäe raamatukogu

687

252

20903

10194

Riisipere raamatukogu

402

145

12469

4274

Turba raamatukogu

349

95

14948

3508

Ruila raamatukogu

289

194

8645

3198

Haiba raamatukogu

96

14

8358

1518

Laitse raamatukogu

107

38

4633

1304

TOETUSED

ÜHEKORDNE TALGUTOETUS

Talgute korras võib heakorrastada parke, puhastada teeservasid ja metsaaluseid prügist, haljastada külakeskuste ümbrusi, istutada silmailuks lilli või tõrjuda võõrliike.
Taotlemise periood:		
Kes:				
Kui palju:			
Taotlemise info ja juhised:
Lisainfo: 				

aasta läbi
mittetulundusühingud, sihtasutused kui ka eraisikud
kuni 1600 eurot aastas
iseteeninduskeskkond Spoku (www.sauevald.ee)
heakorraspetsialist Marju Norvik, 515 6878, marju.norvik@sauevald.ee

TOETUS KORTERELAMUTE HOOVIDE JA ÕUEALADE KORRASTAMISEKS

Saue valla korteriühistud saavad taotleda korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetust, et valla kaasabil hoovide ja õuealade välisilme paremaks muuta.
Taotlemise periood:		
Kes:				
Kui palju:			
Toetuse info ja juhised:		
Lisainfo ja küsimused: 		

01.02.-31.03.2022. Toetust eraldatakse üks kord aastas
toetus on suunatud korterelamutele – ehitisregistris märgitud koodiga 11222, kolme või enama korteriga elamu, mille alla ei kuulu ridaelamud
400-3200 eurot, toetust ei maksta ettemaksuna, korteriühistul peab olema vajalikul hulgal rahalisi vahendeid, et viia kogu tegevus ellu.
iseteeninduskeskkond Spoku (www.sauevald.ee)
avaliku ruumi spetsialist Miia Kraun, miia.kraun@sauevald.ee, 5309 9202

KESKKONNATOETUS

Elamistingimuste parendamiseks, keskkonnareostuse likvideerimiseks või heakorra tagamiseks.
Taotlemise periood:		
Kes:				
Kui palju:			
Toetuse info ja juhised:		
Lisainfo ja küsimused: 		

01.02.-31.03.2022. Toetust eraldatakse üks kord aastas
toetus on mõeldud füüsilistele isikutele, kellele kuulub Saue valla territooriumil toetuse saamise tingimustele vastav kinnistu
kuni 3200 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest
http://sauevald.ee/keskkonna-valdkonna-toetused. Taotlused saata aadressile info@sauevald.ee, tavaposti teel või tuua Saue vallavalitsusse
keskkonnaspetsialist Birgit Panksepp, birgit.panksepp@sauevald.ee, 5344 6686

Tänapäeva digimaailmas ei saa me enam lapsi täielikult eemal hoida arvutitest ja
mängukonsoolidest. Aga kas sa tead, milliseid arvutimänge sinu laps mängib? Või
milliseid mänge oleks tal sobilik mängida?
KAIDI VÄÄT
Saue valla sotsiaalpedagoog

O

ma töös puutun iga
päev kokku lastega.
Võin täie kindlusega öelda, et 95% algklasside
poistest on kokku puutunud
mänguga GTA5. Sellest
mängust on väga palju räägitud, kuid tundub, et tuleb
taas üle rääkida. Mäng ise
on juba üheksa aastat vana,
kuid poiste huvi selle mängu vastu on endiselt suur.
Suur osa algklasside poistest
mängib seda kodus. Ja selle
on neile soetanud nende vanemad.
Mängu nimi Grand
Theft Auto viitab, justkui
oleks tegu automänguga.
Paraku nii see ei ole. GTA5
on väga vägivaldse sisuga
mäng. Lisaks autode ärandamisele saab seal inimesi
peksta, politseinikke tulistada, vägivallatseda, tegeleda
narkokaubitsemisega. Saab
isegi prostituuti vägistada
ning teda jõhkralt peksta!
Mängija saab minna striptiisiklubisse ja lasta seal paljal
naisel enda süles tantsida.
Või siis saab jälgida, kuidas
prostituut mängija tegelaskujule suuseksi teeb, kui too
parasjagu autot juhib. (Selle
info saamiseks on vaja vaid
kasutada internetiotsingut.)
Kuidas see kirjeldus tundub? Ei ole nagu laste mäng
või kuidas? Teie laps elab
oma tegelaskuju kaudu kõik
selle mängu keerdkäigud
virtuaalselt läbi ja see võib
jätta talle jälje kogu eluks.

Saue vallas elavatel, üldhariduskoolis või põhikoolijärgses kutseõppes õppivate 7-19-aastaste erivajadustega laste ja noorte ning toimetulekuraskustes
perede laste vanematel on 2022. aastal võimalik
taotleda huvitegevuses osalemiseks toetust.

GTA5 on väga vägivaldse sisuga mäng. Lisaks autode ärandamisele saab seal inimesi peksta,
politseinikke tulistada, vägivallatseda, tegeleda narkokaubitsemisega
Väga paljudes maailma riikides on see mäng ametlikult keelatud. Eestis on see
aga algklasside laste (eriti
poiste) seas endiselt üks populaarsemaid mänge.
Ka hetkel väga populaarne mäng Fortnite ei ole
kindlasti algklassi lapsele
sobilik. See ei ole küll nii
realistlik kui mitmed muud
sõjamängud, kuid tekitab Mäng Fornite genereerib agressiivsust, mängu võidab see, kes
erakordselt suurt sõltuvust on kõik ülejäänud ära tapnud
ning genereerib agressiiv- lubada oma lapsel mängida. asenda mitte miski!
sust. Mängu võidab see, kes Te tunnete oma last ja peate
Kuid sealjuures ei pea
on kõik ülejäänud ära tap- vastavalt sellele ka otsusta- ju kõiki arvutimänge ära
nud!
ma, mis on just teie lapsele keelama. Häid, arendavaid
Olen kuulnud ka lugusid parim. Algklasside laste ja eakohaseid mänge leidub
stiilis „näe, minu laps kas- puhul soovitan kindlasti ka endiselt küllaga. Tuleb need
vas vägivaldsete arvutimän- ajalist piirangut rakendada. ainult üles otsida.
gudega üles ja nüüd on te- On tähtis jälgida siin mõistOn üks väga hea abimees,
mast saanud tubli IT-mees“. likkuse printsiipi. Algklas- kes aitab lapsevanematel viLoomulikult on ka selliseid side laps peaks online-te- deomänge ostes teadlikke
juhtumeid. Kuid soovitan gevusele eelistama pere ja otsuseid teha. See on PEGI.
siiski hoolega läbi mõelda, sõpradega ajaveetmist. Pe- Rohkem infot leiad veebilemilliseid mänge ja kui palju rega koos veedetud aega ei helt https://pegi.info/et.

Toetust saab taotleda aastaringselt, hiliseim tähtaeg on 10. detsember 2022.
Tegemist on riigieelarvest omavalitsusele eraldatud huvihariduse ja -tegevuse toetusega. Toetuse saamise eeldus on, et
Eesti rahvastikuregistri järgi on lapse ja vähemalt ühe vanema
elukoht 2022. aasta 1. jaanuari seisuga Saue vallas.
Toetust antakse vahendite soetamise, õppemaksude, osalemistasude, üritustel või võistlustel osalemise kulude ja transpordikulude kompenseerimiseks. Toetust saab taotleda juba
tehtud kulude katmiseks.
Erivajadusega lapse huvihariduse ja huvitegevuse toetust
saab taotleda lapsele ja noorele, kellele on sotsiaalkindlustusamet määranud puude. Toetuse suurus on kuni 400 eurot lapse
või noore kohta aastas.
Toimetulekuraskustes perede laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eesmärk on toetada peresid, kelle
leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on taotluse
esitamisele eelnenud kalendrikuus alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära, mis on 450 eurot. Toetuse suurus on kuni 400
eurot lapse või noore kohta aastas.
Kui laps on erivajadusega ja pere on toimetulekuraskustes,
on toetuse suurus kuni 800 eurot lapse kohta aastas.
Kummagi toetuse saamiseks tuleb esitada eraldi taotlus.
Taotluse vormi leiate https://sauevald.ee/taotlused.
Toetuse taotlemiseks esitage
• allkirjastatud avaldus paberkandjal või elektroonselt info@
sauevald.ee;
• kulutusi ja nende tasumist tõendavad dokumendid;
• huvitegevust või huviharidust korraldava organisatsiooni kinnituskiri noore osalemise kohta huvihariduses või huviringis.
Lisainfo:
haridusspetsialist Margit Ots, 511 2820, margit.ots@saueval.ee.
MARGIT OTS
haridusspetsialist

Juulikuus lasteaedades ja -hoidudes koha
kasutamine ja toetused
Juulikuus avatakse valverühmad
Laagris asuvas Nõlvaku lasteaias
ja Saue linnas Midrimaa lasteaias.
Munitsipaallasteaia osalustasu
soodustused ja toitlustustoetus
juulikuus ei kehti, eralasteaia ja -hoiu
toetust makstakse juulikuu eest juhul,
kui vanem teeb vastava avalduse.
LILY ROOP
haridusspetsialist

S

aue
vald
maksab
1,5–3-aastaste
laste
eest, kes on vähemalt
koos ühe vanemaga 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Saue valla

elanikud, eralasteaia või –
lapsehoiu toetust.
Toetust ei maksta juulikuu eest, välja arvatud juhul,
kui vanem on esitanud hiljemalt 31. maiks 2022. aastal
Saue valla haridusteenuste
infosüsteemis ARNO vastava avalduse. Toetus maks-

takse välja eralasteaiale või
-lapsehoiule nende poolt
esitatud arve alusel peale
seda, kui vanem on lisanud
esitatud avaldusele arve ja
maksekorralduse
koopia
omaosaluse tasumise kohta
juulikuu eest.
Avaldusi saab esitada
alates 1. märtsist kuni

31. maini 2022 aadressil
https://piksel.ee/arno/saue.
Avalduse esitamise ikoon
on sisseloginud kasutajal
leitav rubriigist „Minu lapsed“.
2022. aasta juulikuus
avatakse
valverühmad
Laagris asuvas Nõlvaku lasteaias ja Saue linnas Midri-

maa lasteaias. Suverühmas
saavad kohta kasutada lapsed, kes juba Saue valla munitsipaallasteaias käivad ja
kelle vanem esitab avalduse lasteaia direktorile 15.
märtsiks 2022.
Munitsipaallasteaia osalustasu soodustused ja toitlustustoetus juulikuus ei

kehti. Kohatasu suvise valverühma kasutamise eest
tuleb vanemal tasuda ettemaksuna peale avalduse
esitamist terve valverühma
töötamise perioodi eest, sõltumata sellest, mitu päeva
laps suverühmas kohal käib.
Ettemaksuarve esitatakse
ARNO süsteemi kaudu.
Hilisemal kohast loobumisel ettemakstud suverühma
osalustasu ei tagastata. Suverühma kohatasu on 130,8
eurot ja toidupäeva maksumus on 2,2 eurot.
Lisainfot munitsipaallasteaedade suvise töökorralduse kohta on võimalik küsida lasteaiast, kus laps käib
või haridusspetsialist Lily
Roobilt telefonil 5302 1854,
e-post: lily.roop@sauevald.
ee.
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Vaata, milliseid arvutimänge su laps mängib!

Erivajadustega
laste ja toimetulekuraskustes
perede laste
huvihariduse ja
huvitegevuse toetus
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Nelja aastaga on aktiivsete ettevõtete arv Saue vallas kasvanud 76%
Saue valla ettevõtted kokku (tabel 1)

Ettevõtlusaktiivsus vallas
on viimase nelja
aasta jooksul
stabiilselt kasvanud. Tervikpildis
on vallas enim
kaubandusettevõtteid, samuti on
nende müügitulu
teiste valdkondade ettevõtetega
võrreldes suurim.
EDUARD LAUR
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant

V

alla
ettevõtluse
seisu analüüsi algandmeteks on kasutatud 2020. aasta majandusaasta aruanded. Kuna
sarnane analüüs koostati
ka 2016. aasta kohta, siis
saab ka võrrelda, millised on nelja viimase aasta
trendid.
Kui 2016. aastal oli
Saue valla territooriumil
registreeritud kokku 2773
ettevõtet, siis 2020. aasta
lõpu seisuga oli see number 3775. Need numbrid ei
sisalda valla enda loodud
ettevõtteid ega organisatsioone. Seega on Saue
vallas registreeritud ettevõtete arv kasvanud nelja
aastaga tervelt 1002 võrra
ehk 36,13%.
Väga suur osa registreeritud ettevõtetest on
loonud ühe töökoha või
siis pole töötajaid veel palganud ja nende käive on
alla käibemaksukohuslase
piiri ehk alla 40 000 euro
aastas. Nimetame neid
tinglikult
passiivseteks
ettevõteteks, nende mõju
läbi loodud töökohtade on
marginaalne.
Seega kui võrrelda n-ö
aktiivsete ettevõtete arvu
(loonud vähemalt kaks
töökohta, käive on üle 40
000 euro aastas), siis selliseid oli Saue vallas 2016.
aastal 637 ja 2020. aastal
1125 (kasv 488 ettevõtte
võrra ehk 76,61%) (tabel
3).
TOP 3 – kaubandus, ehitus,
töötlev tööstus

Kõige suurema ettevõtete arvuga tegevusala
2020. aastal oli hulgi- ja
jaekaubandus, säilitades
oma 2016. aasta esikoha.
2016. aasta teine ja kolmas tegevusala vahetasid
kohad ning 2020. aastal
on teiseks tõusnud ehitus,
lükates kolmandale kohale
töötleva tööstuse (tabel 1).

Teistest muutustest saab
esile tõsta majutuse ja toitlustuse tegevusala langemise 6. kohalt 8. kohale ja
põllumajanduse taandumise 2016. aastal 8. kohalt 10.
kohale 2020. aastal.

Saue valla ettevõtete vastavalt müügitulule (tabel 2)

Aktiivsete ettevõtete summaarne käive on tõusnud
kümnendiku

Suurim tõus - 166% - on
olnud info ja side tegevusalal, millele järgnevad ehitus ning kutse- ja teadusalane tegevus, mõlemad
88-protsendilise müügitulu tõusuga (tabel 2).
Töötlev tööstus on kaotanud 4,19% oma müügitulust, aga korrektsuse
mõttes on vaja märkida,
et 2016. aastal moodustas
umbes 70 miljonit eurot
töötleva tööstuse müügitulust Harmet gruppi kuuluvate ettevõtete müügitulu,
mis tollel hetkel omasid
registriaadressi Saue vallas. 2020. aasta andmetes
kajastub Harmet grupi ettevõtete müügitulu juba
aga hoopis Harku valla
ja Keila linna andmetes.
Ilma Harmeti kolimiseta
oleks ka töötleva tööstuse
ettevõte müügitulu kasvutrendis.
Kolme tegevusala veondus ja laondus, majutus ja toitlustus ning kunst,
meelelahutus ja vaba aeg puhul on languse üks põhjustest 2020. aastal Eestisse jõudnud COVID-19
mõju.
Samuti väärib välja
toomist põllumajandusettevõte tagasihoidlik käibe
kasv.
Suurim ettevõtluse
Hüüru külas

kasv

Võrreldes reaalselt tegutsevate ehk aktiivsete ettevõtete arvu aastal 2020 vs.
2016, on aktiivsete ettevõtete arv suurenenud kõikides kantides. Kusjuures
linnalises piirkonnas on
kasv olnud aeglasem kui
ülejäänud kantides.

Ettevõtlusaktiivsus Saue vallas (tabel 3)

Saue linnas Tõkke, Tammetõru ja Kivikangru tänavate piirkonnas esineb pidevalt elektrikatkestusi.

Hulgi- ja jaekaubandus Saue vallas (tabel 5)

Kõige suurem on olnud
ettevõtete kasv Hüüru kandis, kuhu on lisandunud 52
aktiivset ettevõtet ja muutus on koguni 162,5%. Üks
põhjustest on ettevõtete
kolimine kiiresti arenevasse Angerja tee piirkonda.
Tööstusja
kaubandusettevõtete jaotus kantides

Kahe peamise tegevusala
- töötleva tööstuse ning
hulgi- ja jaekaubanduse ettevõtete - jaotus on toodud
tabelites 4 ja 5 (reaalselt
tegutsevad ettevõtted).
Töötleva tööstuse ettevõtete suurim kasv on
tulnud keskmise ja väikese
suurusega ettevõtete hulgas. Kui 2016. aastal oli
keskmise suurusega töötleva tööstuse ettevõtteid
7, siis 2020. aastal on neid
juba 13. Sama sektori väikeettevõtteid oli 2016. aas-

tal 23 ja 2020. aastal 40.
Töötleva tööstuse mikroettevõtete arvu kasv on
marginaalne 2016. aastal
83 ettevõttelt 2020. aastal
vastavalt 88 ettevõtteni.
Kuna üks töötleva tööstuse loodud töökoht loob
vähemalt ühe täiendava
töökoha muus, peamiselt
teenindavas tegevusalas,
on tootmisettevõtete arvu
kahanemine Turba ja Ääsmäe kandis ohumärk (tabel
4).
Hulgi- ja jaekaubanduse
ettevõtete hulgas on kasv
olnud veelgi suurem. Ääsmäe kandis on kasv koguni
900%. Linnalise piirkonna
hulgi- ja jaekaubanduse
tegevusala ettevõtete kasv
on kõigest 69,7%. Andmete õige tõlgendamise huvides olgu öeldud, et kasvu
juhivad mikroettevõtted.

HEA TEADA
Ettevõtlusvaldkond ei kuulu otseselt kohalike omavalitsuste
ülesannete hulka. Samas avab ettevõtlus võimalused,
milles kohalik kogukond saab eksisteerida, aga see
nõuab ka kompromisse. Ühe töötlevas tööstuses loodud
töökohaga kaasneb vajadus ühe täiendava töökoha
loomiseks teenindussektoris. Need töökohad on vajalikud,
et kindlustada sissetulek kohaliku kogukonna liikmetele.
Ettevõtlusega kaasnevad ka kõrvalmõjud, näiteks suurem
veokite liiklusvool kohalikel teedel või müra. Seega on
kohalik omavalitsus kui mitte otseselt, siis vähemalt kaudselt
sunnitud tegelema ka ettevõtlusega.
Eduard Laur

Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks Ääsmäe külas
Mõisa tee 17a (katastritunnus:
katastritunnus: 72701:001:1267;
3591m²; tootmismaa 100%) kinnistul olemasoleva tootmishoone laiendamiseks üle 33%.
Olemasoleva tootmishoone
laiendamine sobitub oma ots-

tarbelt ja mahult teda ümbritsevate teiste tootmishoonete
vahele, mis on samaväärne piirkonna tänase hoonestuslaadiga.
Samuti on kavandatav tegevus
kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise
aluseks olevate tingimustega ega
ole vastuolus üldplaneeringus
määratud muude tingimustega.
Kavandatav tegevus kinnistul ei
oma piiriülest mõju.
Arvamused esitada hiljemalt
19.03.2022 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505, Saue linn;
info@sauevald.ee).
Eelnõud puudutavate küsimuste korral palun ühendust
võtta vallaarhitekt Urmas Elmikuga 516 6441, urmas.elmik@
sauevald.ee
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu projekteerimistingimuste
määramiseks Saue linnas Tule
tn 23a (72703:001:0585; 9997 m²;
tootmismaa 100%) kinnistul varjualuse püstitamiseks. Plaanitav
varjualune on kolmest küljest
osaliselt suletud/varjatud ning
plaanitud võtta kasutusele metall-tootmisjäätmetete
jaoks
mõeldud suletavate konteinerite
hoiustamiseks.
Varjualuse püstitamine ei
mõjuta oma otstarbelt ja mahult
ümbritsevaid kinnistuid, mistõttu
sobitub see madala mahuna teis-

RIKKED JAANUARIS-VEEBRUARIS 2022

17.01.2022 suur torm, erakorraline sündmus - juhe maas mastide
62-61 vahel, Eesmetsa AJ.

17.02.2022 torm, Saue piirkonnaalajaamast lülitus fiider välja,
proovipingestamine kohe ei õnnestunud, prooviti hiljem uuesti,
siis õnnestus. Mööduv lühis, ilmselt oli oks murdunud liinile ja
siis ajapikku libises maha.
24.02.2022 lühis, M62-61 juhe maas, tuulepuhangud 22 m/s.

25.02.2022 torm, lumi, taaskord M62-61 vahel juhe katkenud, hetkel remonditi.

Saue valla ametlikud teated

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE
AVATUD MENETLUS
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu projekteerimistingimuste
määramiseks avatud menetlusena Turba alevikus Jõujaama tiigi
pargi (Trollide pargi) avaliku ruumi rajamise ehitusprojekti koostamiseks.
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud
menetlusena Riisipere alevikus
Tiigi pargi avaliku ruumi rajamise
ehitusprojekti koostamiseks.
Eelnõudega ja projekteeritavate lahendustega on võimalik
tutvuda Saue valla avalikul kodulehel aadressil https://sauevald.
ee/avalikustamiseleelnoud.
Lähemat informatsiooni tingimuste kohta saab avaliku ruumi
spetsialist Miia Kraunilt (5309
9202, miia.kraun@sauevald.ee)
Arvamused esitada hiljemalt
18.03.2022 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn;
info@sauevald.ee)

„Saue linnas serval on elektrikatkestused viimase paari kuu
jooksul ilma liialduseta iga viimase suurema tuule korral,“ nendib üks elanik ja palub kujutada ette elu, kui iga veidi suurema
lumetormi või tugeva tuule korral peab kartma, et kogu küttesüsteem lakkab töötamast.
Probleem olla just Tõkke tänava väljasõidu poolses otsas, Kivikangru ja Tammetõru tänaval, Saue linna Facebooki grupi info
alusel linnast väljas valla aladel üle maantee.
„Mis absurdsus see on, et aastate jooksul probleemi ainult
katkestuse korral lapitakse, aga juurpõhjust ei suudeta eemaldada?“ küsib elanik.
Elektrilevi suurkliendihaldur Ivari Saare sõnul ollakse teemaga kursis, piirkonna kliendid on juba pöördunud ka Elektrilevi
poole. Klientide nördimust on suurendanud asjaolu, et ühtedel
naabritel jääb vool alles, kui teistel ära kaob.
Põhjus on selles, et osad kliendid piirkonnas on keskpinge
kaablivõrgu toitel (Kivipõllu alajaam) ja osad keskpinge õhuliinivõrgu toitel. Saar nendib, et paraku ei ole võimalik täna kõiki
liine viia maakaablisse ning võrku täiesti rikkevabaks muuta.
„Töötame selles suunas siiski igapäevaselt, investeerides
võrkude tugevdamisse märkimisväärseid summasid. Olukorra
parandamiseks on liinilõigule M62-61 tellitud liinilõigu väljavahetamine ja hooldus, töö võetakse ette esimesel võimalusel,“
selgitab Saar.

te hoonete vahele, mis on sarnane piirkonna hoonestuslaadiga.
Samuti on kavandatav tegevus
kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise
aluseks olevate tingimustega ega
ole vastuolus üldplaneeringus
määratud muude tingimustega.
Arvamused esitada hiljemalt
19.03.2022 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505, Saue linn;
info@sauevald.ee).
Eelnõud puudutavate küsimuste korral palun ühendust
võtta vallaarhitekt Urmas Elmikuga 516 6441, urmas.elmik@
sauevald.ee
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu projekteerimistingimuste
määramiseks Maidla külas Maidlamänni AÜ 31 (72706:005:0280;
817 m²; elamumaa 100%) kinnistul üksikelamu püstitamiseks.
Üksikelamu sobitub oma
otstarbelt ja mahult teda ümbritsevate teiste aiamajade/üksikelamute ning nende abihoonete
vahele, mis on samaväärne piirkonna tänase hoonestuslaadiga.
Samuti on kavandatav tegevus
kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise
aluseks olevate tingimustega ega
ole vastuolus üldplaneeringus
määratud muude tingimustega.
Kavandatav tegevus kinnistul ei

oma piiriülest mõju.
Arvamused esitada hiljemalt
19.03.2022 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505, Saue linn;
info@sauevald.ee).
Eelnõud puudutavate küsimuste korral palun ühendust
võtta vallaarhitekt Urmas Elmikuga 516 6441, urmas.elmik@
sauevald.ee
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks Kaasiku külas
Kännu AÜ 3 (katastritunnus:
29703:041:0003; 682 m², elamumaa 100%) kinnistul olemasoleva
aiamaja laiendamiseks üle 33%
selle esialgu kavandatud mahust.
Olemasoleva aiamaja laiendamine sobitub oma otstarbelt ja
mahult teda ümbritsevate teiste
aiamajade/üksikelamute ning
nende abihoonete vahele, mis
on samaväärne piirkonna tänase hoonestuslaadiga. Samuti on
kavandatav tegevus kooskõlas
Saue valla kehtiva üldplaneeringuga.
Arvamused esitada hiljemalt
19.03.2022 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505, Saue linn;
info@sauevald.ee).
Eelnõud puudutavate küsimuste korral palun ühendust
võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga 5381 7058, kaie.tobreluts@
sauevald.ee

SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu projekteerimistingimuste
määramiseks Laitse külas Maikellukese AÜ 19 (katastritunnus:
29705:016:0016; 816 m², elamumaa 100%) kinnistul olemasoleva
aiamaja laiendamiseks üle 33%
selle esialgu kavandatud mahust.
Olemasoleva aiamaja laiendamine sobitub oma otstarbelt ja
mahult teda ümbritsevate teiste
aiamajade/üksikelamute ning
nende abihoonete vahele, mis
on samaväärne piirkonna tänase hoonestuslaadiga. Samuti on
kavandatav tegevus kooskõlas
Saue valla kehtiva üldplaneeringuga.
Arvamused esitada hiljemalt
19.03.2022 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505, Saue linn;
info@sauevald.ee).
Eelnõud puudutavate küsimuste korral palun ühendust
võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga 5381 7058, kaie.tobreluts@
sauevald.ee
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks Kibuna
külas Metsise AÜ 23 (katastritunnus: 29704:006:0210; 1376 m², elamumaa 100%) kinnistul aiamaja
rajamiseks. Aiamaja rajamine
sobitub oma otstarbelt ja mahult
teda ümbritsevate teiste aiamajade/üksikelamute ning nende
abihoonete vahele, mis on sama-

väärne piirkonna tänase hoonestuslaadiga. Samuti on kavandatav tegevus kooskõlas Saue valla
kehtiva üldplaneeringuga.
Arvamused esitada hiljemalt
19.03.2022 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505, Saue linn;
info@sauevald.ee).
Eelnõud puudutavate küsimuste korral palun ühendust
võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058
ja e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks Turba alevikus
Lehetu tee 14 kinnistul (katastritunnus 51801:001:0455, 2145
m², 100% elamumaa) üle 60 m²
ehitisealuse pinnaga abihoone
rajamiseks (seadustamiseks) ja
rekonstrueerimiseks. Abihoone
on üksikelamut teenindav ning
sobitub olemuselt ja mahult
kinnistule. Kavandatav tegevus
on kooskõlas Saue valla kehtiva
üldplaneeringuga.
Arvamused esitada hiljemalt
19.03.2022 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn,
info@sauevald.ee).
Eelnõud
puudutavate küsimuste korral
palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga: telefon
+372 5381 7058, e-post kaie.tobreluts@sauevald.ee.
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Saue linna elektrikatkestustele
kiiret lahendust
ei ole

Töötlev tööstus Saue vallas (tabel 4)
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Kernu paisjärve puhastusprojekti
maksumuseks on ligi 400 000 eurot
Foto: Kernu mõis
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Paisjärve korrastamise ja puhastamise
hankeni on plaan jõuda suve alguses
mais-juunis ja õnnestumise korral
lõpetada tööd sügisel.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

K

ernu paisjärv on
veetaimestikku ja
setteid täis, kinnikasvamine süveneb järk-järgult. See kahjustab trööstitu
pildina Kernu ajaloolise
mõisakompleksi esteetilist
ning puhkemajanduslikku
väärtust. Paisjärve puhastamine ja selle ümbruse korrastamine tõstab ka piirkonna väärtust ja elukvaliteeti.
Kernu paisjärve korrastamist ja puhastamist toetab
maakonna arengustrateegia
toetusmeede. Eelotsused on
tehtud, toetusotsuse lõplik
vormistamine toimub pärast
ehitusloa väljastamist, mida
saab teha pärast keskkonnamõju hindamise lõppemist
hiljemalt aprillis. Toetuse
suurus on 245 656 eurot,
millele lisandub valla omafinantseering 150 000 euro
ulatuses. Projekti eeldatav
kogumaksumus on kuni 400
000 eurot.

ökoloogia keskus, mis plaanib EL rahastusprogrammi
Interreg Central Baltic raames vedama hakata Läänemere seisundi parendamise
projekti.
Projekt on rahvusvaheline, osalema peab kaks-kolm
riiki ja kuni kümme partnerit. Kernu paisust võib
pärast selle korrastamist ja
puhastamist saada pilootala,
kus hakatakse säilimise ja
seisundi parendamise metoodikaid testima.
Ökosüsteemiteenuseid
soodustav ja looduspõhiseid lahendusi kasutav majandusmudel on see, mille
poole on EL oma poliitikates üsna tugevalt liikumas.
Seega oleks Saue vald osa
kaasaegse ringmajanduse
mudeli rakendamise projektist. Loodame väga, et Kernu paisjärv osutub valituks.

Kernu järve korrastamise projekti keskkonnamõju hindamise aruande avalik väljapanek
• toimub 21.02.–23.03.2022 (k.a) Keskkonnaameti veebilehel aadressil https://
keskkonnaamet.ee/ alalehel Keskkonnateadlikkus, avalikustamised > Räägi
kaasa! > Keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek.
• Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH aruande kohta saab
esitada kuni 23.03.2022 (k.a) Keskkonnaametile (Roheline 64, Pärnu 80010),
kontaktisik Marilin Palmist, tel 5906 5684, info@keskkonnaamet.ee.

Ülikooli huviorbiidis
Kernu paisu taastamise ja
säilimise vastu tunneb huvi
ka Tallinna ülikooli loodusja terviseteaduste instituudi

• KMH aruande avalik arutelu toimub 29.03.2022 kell 17.00 Saue vallavalitsuse
Haiba halduskeskuses (Riisipere tee 6, Haiba küla, Saue vald, 76301) ja
veebikeskkonnas Microsoft Teams.

Kernu paisjärv
Kernu paisjärv asub Kohatu külas
Vasalemma jõe ülemjooksul Kernu mõisa
vahetus läheduses ja moodustab mõisaga
ühise kompleksi. Järve pindala on 18,95
hektari suurune, millest veealune osa võtab
enda alla 17,38 hektarit.
Et järv on tugevasti kinni kasvanud,
on see oma maalilisuse minetanud. Järve
kinnikasvamise tõttu on Kotzebue saar
muutunud poolsaareks, kuhu on võimalik
vabalt pääseda igaühel, ka mitte kõige
paremate kavatsustega külastajatel.
Mudasette paksus kõigub järves 0,15 ja
2,3 meetri vahel ning suureneb jõudsalt
lopsaka veetaimestiku suremisel. Veekihi
paksus muda peal on valdavalt alla meetri,
enamasti alla 0,5 meetri. Kernu paisjärvest
eemaldatavate setete kogumaht on 130 200
m³.
Pinnaspais, millel asub maantee, ei
ole eriti veepidav. Paisu järvepoolses
nõlvas on märgid varisemisest ja augud
ulatuvad teekatte lähistele. See muudab
ohtlikuks pimeda ajal jalakäijate liikumise.
Maanteetammina kasutatavat pinnaspaisu
laiendatakse 180 meetri pikkusel lõigul,
et tagada liiklejate ohutus ja vähendada
vee filtratsiooni läbi paisu. Vasalemma
jõe käänaku põrkekaldale on ette nähtud
kivikindlustus 18 meetri ulatuses.
Eelmise sajandi keskpaiku põles
maha veskihoone. 2006. aastal hävitas
suurvesi veski silla ja regulaatori,
kuid veel samal aastal õnnestus SA
Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahalisel
toel ja Maanteeameti ettevõtmisel ehitada
jõele uus šahtregulaator ja taastada jõest
ülepääs. Regulaatori ümbruses leidub vaba
vett. Mujal on kõrkjapuhmaste ja pilliroo
vahelised lageda vee alad vallutanud
lopsakate lehtedega vesiroosid.

Ära raiska raha, sõida rongiga!
1. märtsist
muutus rongisõit
perioodipiletit
kasutavale
sauevallakale
veelgi
soodsamaks.
INDREK EENSAAR
arendusosakonna juhataja

S

aue valla elanikele on
I tsooni ja II-V tsooni
vaheline perioodipilet
nüüd 15% soodsam kui samasugune I tsooni täishinnaga pilet keskkonnas pilet.
ee. Täishinnaga 30 päeva
pilet I tsoonist II-V tsooni hakkab sauevallakale
maksma 28,65 eurot ja sooduspilet 19,69 eurot.
Saue valla elanike sooduspilet on soodsam ka seni
kõige soodsamaks peetud
90 päeva perioodipiletist,
mida sai soetada otse Elroni kodulehelt. Näiteks maksab Elroni kodulehelt soetatav 90 päeva pilet 88,56
eurot, samas kui Saue valla
elanikule on pilet.ee kesk-

konnast sama pika perioodi
kulu 85,95 eurot. Elroni kodulehelt soetatav 90 päeva
sooduskaart maksab 60,89
eurot, samas kui Saue valla
elanikule on pilet.ee keskkonnast sama pika perioodi
sooduspileti kulu 59,07 eurot. Siinjuures peab meeles
pidama, et sauevallaka perioodipileti pikkus on 30
päeva.
Täiesti tasuta on Saue
valla elanikule sõit II-V
tsooni piires. Rong on
soodne ja keskkonnasõbralik transpordiviis, seega
soovitab Saue vallavalitsus
kõigil elanikel võimalusel
eelistada transpordivahendina just rongi.
Alljärgnevalt vaatame
veelkord üle enamlevinud
küsimused soodsama rongisõidu kohta.

Kuidas soodsamalt sõita saab? Saue valla elanikud saavad Elroni rongis
sõita tasuta II, III, IV ja
V hinnatsoonis ja nende
tsoonide vahel. Soodsam
sõit kehtib nii läänesuunal
(Paldiski, Kloogaranna ja
Turba liinid) kui ka edelasuunal (Rapla suund), mis
teenindab eelkõige Saue

valla Maidla piirkonna elanikke. Ehk siis tasuta sõita
saab alates Turba jaamast
kuni Laagri jaamani ja vastupidi. Edelasuunal saab
siis sõita Kiisa jaamast
kuni Valdeku peatuseni,
kus saab samuti ümber istuda Tallinna ühistransporti (olgu öeldud, et Laagri
ja ka Valdeku jaamadest
saavad 65-aastased ja vanemad tasuta kasutada Tallinna ühistransporti ning sõita
erinevatesse Tallinna piirkondadesse). Kui sõit viib
Elroni II, III, IV ja V tsoonist I tsooni (näiteks Balti
jaama või Tondile), maksab
pilet saue valla elanikule
sõltumata
alguspunktist
ühe tsooni hinna. Soodsa
sõidu nautimiseks on vajalikud kaks kaarti – ID-kaart ja nn roheline Ühiskaart.
Saue valla elaniku soodustus on antud konkreetsetele
isikutele ja isikut tõendava
dokumendiga saab tõendada oma õigust seda soodustust kasutada.
Alljärgnevalt
mõned
korduma kippuvad küsimused ja vastused neile.

Soodsama
perioodipileti
soetamiseks tuleb minna
lehele www.pilet.ee ning
logida sisse. Saue valla elanikule kehtivaid piletihindu
näete tulbas „Hind Saue
valla elanikule“ alt.
Valides teile sobiva perioodipileti ning sisestades
isikukoodi või isikustatud
Ühiskaardi numbri, arvutab süsteem automaatselt
teile soodsama hinna.
NB! Soodsamat hinda
näitab süsteem alles siis,
kui olete sisestanud isikukoodi või Ühiskaardi
numbri ja vajutanud nuppu
„Maksma“.

Kuidas osta soodsamat
perioodipiletit?

Kui ma sõidan ainult II
ja V tsooni piires, kas

Kuidas osta soodsamat piletit Elroni rongis?
Elroni rongis soodsaima
pileti soetamiseks peab teil
olema lisaks ID-kaardile ja
Ühiskaardile ka Elroni kaart, kuhu peab olema eelnevalt laaditud piisav summa
raha või pangakaart, mille
abil saab soodsama hinnaga
pileti piletimasinast. Piletit
saab osta ka sularaha eest
klienditeenindajalt, aga see
on kallim.

mul peab olema ka Elroni
kaart?
Ei. Ainult II-V tsooni piires
tasuta sõitmisel pole Elroni
kaart vajalik, kuna pileti
eest tasuda ei tule ning piisab isikustatud Ühiskaardist ja isikut tõendavast dokumendist.
Kui mul on perioodipilet,
kas mul peab siis olema
kaasas ka Elroni kaart?
Ei. Kui olete ostnud pilet.
ee süsteemist perioodipileti Ühiskaardile, siis pole
Elroni kaardi omamine ega
kaasas kandmine vajalik.
Kui mul on e-õpilaspilet,
mis kehtib Ühiskaardina,
kas võin seda rongis kasutada Ühiskaardi asemel?
Jah, Elroni rongis võib
Ühiskaardi asemel kasutada Ühiskaardi funktsiooni
omavat e-õpilaspiletit. Ka
e-õpilaspilet või ISIC-kaart
peavad olema isikustatud.
Kui laps käib igapäevaselt
rongiga koolis (nt Tallinnas), siis tuleks täita vastav
taotlus Saue vallavalitsuse
kodulehel viidatud keskkonnas ning vallavalitsus
soetab Elroni kaardile perioodipileti.

Perioodil 1. aprillist 30.
oktoobrini peab Elroni
rongis ostma jalgratta
kaasavõtmisel rattapileti.
Kas rattapilet on kohustuslik kõikide rataste ja
eagruppide puhul?
Saue valla elaniku soodsam
sõiduõigus ei laiene tema
rattale ja sõiduvahendile
tuleb osta pilet.
Rattapiletit ei pea ostma, kui kaasa võetakse
kokkupandav ratas, mis on
sõidu ajaks kokku pandud,
samuti ei pea piletit ostma
tõukerattale, mille rataste
läbimõõt on alla 25 cm. Samuti ei pea rattapiletit ostma 65-aastased ja vanemad
inimesed.
Lisaks ei pea rattapiletit
ostma:
• laps, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks
saanud
seitsmeaastaseks
või kelle koolikohustuse
täitmise alustamine on edasi lükatud;
• kuni 16-aastane (kaasa arvatud) puudega isik;
• sügava puudega isik;
• raske nägemispuudega
isik;
• sügava või raske nägemispuudega isiku saatja

Tegelikult ka, võtaks
päris aega päris endale
Fotod: Anne-Ly Sumre, Kernu mõis ja Kellerspaa

S

paas-saunas on suhteliselt raske telefoniekraani rullida või muu
üliolulise hirmkiire asjaga
tegeleda. Kuidagi liiga niiske on ja imelik oleks ka.
Sellepärast ongi spaa nagu
ülim zen: rahu, kohalolek,
aeglane elu. Ja nüüd on nad
teinud keset Saue valda sel-
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Kernu mõisa Kellerspaas saab paariks
tunniks üsna ära unustada, kust sa tuled
või kes sa oled.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee
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lise koha, kus võid paksude
müüride vahel ära unustada, kust sa tuled või kes sa
oled.
Kernu mõis on tuttav
koht vast igale sauevallakale. Kui isegi käinud ei ole,
siis kuulda on olnud küll.
Ikka on seal mõni kontsert
või et on nii kenasti korda
tehtud. Nüüd veel üks üllatus – maja võlvlagedega
keldrisse on rajatud spaa.

Kui ma sõbrannaga reede õhtul Kernu mõisa juurde jõuan, on veebruari alguse tuisk juba alanud. Tee Tallinnast Kernu on paras
julgustükk. Lumi tuleb taevast pigem horisontaalis kui otse alla. Mõisa juures maailm kuidagi rahuneb. Uksel on kohe majapidaja
terekäsi vastas, see suunab tulijad läbi saalide-koridoride keldrisse. No muidugi – Keller-spaa nimest võiks ju aimata, et tegemist on
keldri tasandil paikneva vesilaga

Selgub, et on hoopis kodune. Eriti koduseks teeb asjaolu, et
riietusruumi tualetist vaatab otsa vana hea tuttav lambanägu
kraanikausi serval naeratamas. Üks neist Mõnuste küla
Merlenda tüüpidest. Plusspunktid saavad ka duširuumis olevad
pesemisvahendid – asjaolu eest, et nad üldse olemas on ja ka selle
eest, et hästi lõhnavad. Kundedele valmis pandud saunarätikud on
pagana pehmed. Huvitav, kuidas nad seda teevad?

Järgmise ukse taga tekib natuke koopataoline tunne. Ei mingit
heledat kahhelkivi, hoopis tumedamas toonis pisike basseinilaadne
veesilm. Üks veekosk tulvab pähe, teine ka, kolm-neli konnastiilis
ujumistõmmet ühest äärest teise, kümneminutiline kügelemine
seintest purskavate veejuhade massaažilaines. Hingamine rahuneb
juba. Seina peal on kraan ja veetops on abiks küll

Sealsamas on saunad. Üks on selline kuumem versioon. Viskab ikka 90
kraadini välja. Mahutab kahele astmele päris korraliku seltskonna. Aga
kui on rahvast napimalt, võib vabalt ka pikali viskuda, ruumi on. Paberite
järgi mahutab Kellerspaa kokku umbes 30 inimest. Kui on hõredamalt, on
muidugi mõnusam. Eestlasele rohkem maitse järgi. Aurusaunas jälle lõhnab
hästi.

Aurud vahetuvad mullide vastu. Vann on
parajalt suur, mullisurve tugev. Alguses tundub
suts jahe, aga see tunne läheb üle. Oleks olnud
mõistlik enne ülevalt restoranist väike jahutav
jook vanniservale tellida - see võimalus on
täitsa olemas. Järgmine kord siis

Edasi saab end korra ripptooli kiikuma sättida.
Hingetõmbeala rohelisest dekoorist saab küll aru, et see
päris-päris ei ole, aga mulje troopilisest pausist tekib siiski.
Tšillid seal ja ühtegi mõtet nagu ei tulegi pähe. Enam ei
tundu isegi, et peaks. Mõtlema või midagi tegema

Kui palavus on ikka võhmale
võtnud, saab end kohe külma
veetoobri alla sokutada. See on vist
kõvematele saunagurudele. Väga
tihedat kasutust ei paista toober
saavat. Aga kes on läbi teinud, need
ütlevad, et lööb pea kohe selgeks

Rammestus on kontidesse jõudnud.
Liiga sooja ei taha momendil
enam, mullivann on sõrmeotsad
pikast lebamistest juba krobeliseks
vorminud. Tahaks lihtsalt lamada
ja olla. Saab. Lebamistoolid
on üllatavalt mugavad. Vaatad
kaaslasele otsa, ta noogutab. Kõik
on okei. Natukese aja pärast teeme
uue ringi
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Saue valla
ettevõtja, kes
vajad kiiret
internetiühendust,
anna endast
teada!
Riik on Saue valla poole pöördunud
küsimusega, kuhu ja kellele oleks
vaja meie piirkonnas ehitada kiiret
internetiühendust.
Nimelt on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ette valmistamas toetust, millega
lähiaastatel antakse raha kvaliteetse interneti
ühenduse loomise jaoks.
Saue vallavalitsus pöördus juba möödunud aasta lõpus Facebooki ja valla kodulehe
vahendusel ettevõtjate poole üleskutsega
anda teada, kui vajatakse oma tegevuspaika
kiiret internetiühendust. Vahepeal on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium laiendanud piirkonda, kuhu soovitakse riigi toel
lairibaühendust rajada. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi suuniste kohaselt ei
kuulu Saue vallas ainsa piirkonnana toetatava
ala hulka Laagri alevik.
Seetõttu kordab Saue vallavalitsus üleskutset ettevõtjatele anda teada, kui vajatakse
kiiret internetiühendust. Toetatavate nimekirja pääsemiseks peaks ettevõttel olema
esitatud 2020. aasta majandusaasta aruanne, vähemalt üks töötaja ja möödunud aasta
maksustatav käive vähemalt 10 000 eurot.
Veel on oluline kontrollida, kas asutuse tegevuskohas on netikaart.ee portaali andmetel
kaabelühenduse kiirus alla 30 Mbps ning kas
tegevuskoht on märgitud internetiühenduseta kohaks Saue valla geoinfoportaali kiire
internetiühenduseta hoonete rakenduses: gis.
sauevald.ee.
Ettevõtjad, kes ei ole seni veel enda kiire interneti vajadusest teada andnud, kuid
vajavad seda, peaksid oma soovist teada
andma 20. märtsiks e-posti aadressil indrek.
eensaar@sauevald.ee. Avalduses palume ära
märkida asutuse nimetuse, registrikoodi ja tegevuskoha aadressi.
Siinkohal tuleb üle rõhutada, et saadetav info on sisendiks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi
kavandatavatele
meetmetele ning ei taga internetiühenduse
jõudmist konkreetsesse asukohta ega ole ka
liitumisavalduseks sideettevõtjale internetiühenduse väljaehitamiseks. Füüsiliselt hakkavad internetiühendusi välja ehitama sideettevõtted, kes on võitnud vastavat piirkonda
puudutava riigi korraldatava konkursi.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

Palu abi enne, kui katki lähed.
Hoia meeles: palunabi.ee
Vaimse tervise rohelisest raamatust

Sotsiaalkindlustusamet kutsus veebruaris
üles inimesi kandideerima vabatahtlikuks
kogukonna nõustajaks. Soovi avaldas
koguni 70 inimest ja nemad hakkavad tööle
Ohvriabi vaimse tervise nõustamise tugiliinil
palunabi.ee.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

Vaimse tervise probleemide
teadvustamine hakkab Eestis
õnneks tasapisi lahti saama
tabuteema märgistusest. Isegi
president Alar Karis oma aastapäevakõnes viitas (just noorte)
inimeste raskele olukorrale.
„Iga edasilükatud päev, kus
seda teemat esile ei tõsteta, on
justkui viitsütikuga pomm,”
vahendas Karis talle ühe gümnasisti saadetud kirja. Ja teist,
milles öeldakse, et asi on tõepoolest hull, sest noor inimene
näeb iga päev enda ümber kaaslasi, kellel on paanikahood,
depressioon, keskendumisraskused või apaatsus ja sageli
kõik need korraga.
Ärevad ajad murravad inimesi, aga suur kandideerijate
number sotsiaalkindlustusameti konkursil näitab hästi Eesti
inimeste soovi anda oma panus
vaimse tervise murede leevendamisse ja ennetusse.
„Vabatahtlik töö on kogu
maailmas kujunenud privileegitud viisiks, et end teostada
ning oma teadmisi ja oskusi
jagada. Vabatahtlik töö pole
sugugi ainult endast andmine,
vaid annab võimaluse olla osa
kogukonnast,“ selgitab sotsiaalkindlustusameti ohvriabi
talituse vaimse tervise spetsialist Kersti Kinks.
Tasuta videonõustamise teenus kõikidele Eesti inimestele
Need inimesed hakkavad tööle sotsiaalkindlustusameti all,
pakkudes videonõustamise teenust kõikidele inimestele.
„Meie videonõustaja poole

pöördumise puhul on tagatud
konfidentsiaalsus, erapooletus
ja neutraalsus ning kuna videonõustajad osutavad veebi vahendusel abi üle terve Eesti, on
abivajajal võimalus just endale
sobiv nõustaja valida,“ julgustab Kinks inimesi pöörduma,
kui raskused üle pea kasvavad.
Ohviabi vabatahtlikud on
kõik vastava hariduse ning varasema nõustamiskogemusega,
seega vabatahtlike nõustajate
seas pädevuse osas allahindlust
ei tehta.
Samuti aga on riik pakkumas oma abikätt ja raha, et
omavalitsused saaksid palgata
omale ka kogukonna psühholoogi, kes reaalselt konkreetses piirkonna inimestel pingete
kuhjumisel abiks saavad olla.
Mitmel pool Eestis need juba
eelmise aasta lõpus alustasid
(ka Saue vald osaleb 2022. aasta taotlusvoorus - toim).
Üldse hakkab üha rohkem
kanda kinnitama arusaam, et
just kogukonna roll on vaimse
tervise temaatikas ääretult oluline. „Tegelikult peakski esimene abi inimesele tulema perest ja kogukonnast, kelle roll
on abivajajat märgata ja sellele
reageerida. Mõnikord võivad
selliseid rolle täita ka näiteks
õpetajad,
raamatukoguhoidjad või postiljonid – kes iganes
suudab pakkuda mõistmist,
toetust ja ärakuulamist,“ usub
Kinks.
Tõsi, tema sõnul on erinevad
ühiskonnaprotsessid ja tõik, et
pereliikmed elavad sageli üksteisest väga kaugel, selle lähikogukonna sageli segi paisanud ja
inimesed kipuvad enda muredega üksi jääma.

Sotsiaalministeeriumi koostatud vaimse tervise rohelisest raamatust
pärineb kogukonnapõhise abi idee, kus inimesele vaimse tervise
murede korral abi osutamisel ei pruugi ainukesteks võimalusteks olla
psühholoogide ja psühhiaatrite kaasamine, vaid abi saavad osutada ka
teised vajaliku väljaõppe ja kogemustega inimesed.
Arvestades asjaolu, et täna on Eestis nii psühholoogidest kui
psühhiaatritest puudus ning sealjuures ei vaja iga vaimse tervise mure
lahendamine just mainitud spetsialistide kaasamist, on nõustamiste
osutamine vabatahtlike poolt oluliseks meetmeks, et rohkemad
inimesed abi saaksid.

Vaimse tervise teenuste “püramiid” - visioon vaimse tervise
teenuste korraldusest. Allikas: Vaimse tervise roheline raamat.
Sotsiaalministeerium (2021).

Ära jää oma murega üksi!
• 24/7 vaimse tervise tugiliin 660 4500
• www.palunabi.ee/vaimne-tervis veebilehel saab alustada reaalajas
nõustamisvestlust või broneerida videonõustamine
Tegu ei ole psühhoteraapia ega psühhiaatrilise abiga ning teenus ei
asenda arstiabi. Küll aga saab vabatahtliku nõustajaga arutada, kuidas
end paremini aidata ning kuhu professionaalse abi saamiseks pöörduda.

Kui tunned ärevust, masendust või teisi
vaimse tervise muresid, siis küsi julgelt
abi, sest ükski mure pole liiga väike!
Vaimse tervise nõustamine
toimub Sinule sobival viisil: Helista
nõustamisliinile 660 4500
Broneeri aeg videonõustamisele
Kirjuta nõustajale chat’i teel ja loe
lisainformatsiooni
www.palunabi.ee/vaimnetervis
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Foto: erakogu

Inimesed üldiselt ei armasta sipelgapesi oma elamiste lähedal. Pesa kolimiseks on parim aeg
märtsi lõpp ja aprilli esimene nädal ehk siis, kui sipelgad kogunevad paksu kihina pesa peale
end varakevadise päikese kätte soojendama.
Foto: erakogu

BIRGIT PANKSEPP
keskkonnaspetsialist

S

Coaching’utreening Tagametsa
loovusmajas Saue
valla ettevõtjatele
peaks ka, et ümbruskonnas poleks konkureerivaid sipelgaliike, sest siis tekib liikide vahel
sõda, milles jäävad kaotajaks
viimased tulijad.
Sipelgad ei ole
tegelikult halvad
Sipelgaid peetakse selgrootute
seas teiste putukatega võrreldes
ühtedeks arenenumateks ja intelligentsemateks. Sipelgas on
looduses vajalik, et ei toimuks
kahjurputukate hulgi paljunemist. Sipelgapesad ja käigurajad
on olulised kümbluskohad mitmetele lindudele ja imetajatele
ning aitavad hävitada sule- ja
nahaparasiite. Sipelgad rikastavad maapinda orgaanika ja
mineraalidega. Nad aitavad tolmendada metsa- ja rabamarju,

Hea teada
• Metsakuklased on kaitsealune liik ning pesakuhilat põletada või
neid mürgitada ei tohi!
• Enne teisaldamist tuleb võtta ühendust Keskkonnaametiga ning
küsida luba pesa ümberasustamiseks.
• Keskkonnaameti lühinumber on 1247 või kirjutada
info@keskkonnaamet.ee.

• Keskkonnaamet väljastab täpse juhise, millal, kuhu ja kuidas
pesakuhilat ümber asustada.

ilma nendeta langeks viljumine
ja saagikus.
Ka inimesele on sipelgas
koduaias kasulik. Metsakuklased on kõige loodussäästvam
viis hävitada aia- ja põllukahjureid. Sipelgad hävitavad oma
toitumisterritooriumil puuke,

õhutavad ja kobestavad mulda,
osalevad mullatekkeprotsessis,
levitavad taimede seemneid
ning tolmendavad taimi. Sipelghape on suurepärane sääsetõrjevahend ning seda kasutatakse
ka mitmetes närvipõletike ja
reumaatiliste ravimite osana.

Saue Kaubakeskus on valmis pärast
värskendust uksi avama
Saue Kaubakeskus läbis aasta alguses
renoveerimiskuuri ja plaanib märtsi keskel
taas uksed avada.
HELLE RÄTSEPP
Keila Tarbijate Ühistu
marketingiosakonna juhataja

K

aubakeskus sai remondi käigus kaasaegsed ja
kesk kon nasõbralik ud
kliimasüsteemid,
vahetusse
läksid kõik külmikud ning saalikujundus muutus värskeilmeliseks ja kliendisõbralikumaks.
Lisandusid puldikassad ning
müügisaali
ringipaigutamine
ja letipindadelt iseteenindusele
üleminek andis juurde lisaruumi, et kaubavalikut laiendada.
Kõige suuremad muutused
on kaupluse eesosas. Poodi siseneja võtavad vastu puu- ja
juurviljavalik, tervise- ja gurmeetoodete plokk, lillekülmik
ja värske apelsinimahla pressimise aparaat. Lettide asemel
on seinte ääres iseteenindusega
jahutusseinad lihale, vorsti- ja
kulinaariatoodetele. Letiga võr-

reldes on jahutussein mugavam,
sest tooteid saab ülevalt alla
vaadelda.
Saia küpsetamine ei ole kuhugi kadunud, vaid nihkus leti
tagant kõrvalruumi, värskelt
küpsetatud saiad-pirukad on
poes endiselt saadaval. Endiselt
saab letist osta ka sooja lõunasööki, mille järgi on Sauel suur
nõudlus, ka kala jäi letikaubaks.
Kohvisõpru ootab kaupluses
uudsena kvaliteetkohvi Segafredo müügiaparaat.
Püsikülastajal tekib ilmselt
küsimus, miks lillekülmik, kas
lilleletti kassade juures enam
polegi. Lilleleti pidaja ei soovinud enam äriga jätkata ja et uue
leidmiseks ei ole talvine aeg sobiv, on lillekülmik lahendus, et
klientidele väikest lillevalikut
pakkuda tulbi-, roosi- või muu
kimbu näol.
Pärast remonti on kaubakeskuses kaks kassaliini, viis pul-

Kevadel toimub kohaliku juhtimistreeneri vedamisel kohalikus
loovusmajas kohalikele ettevõtjatele
kolmekuine arenguprogramm.

dikassat ja kaks iseteeninduskohta. Võrreldes varasemaga,
võimaldab see klientidel kiiremini ja mugavamalt oste sooritada ja nende eest tasuda.
Uuenenud Kaubakeskust tasub uudistama tulla, sest sorti-

ment on palju laiem igas tooterühmas nii lettidest loobumise
arvelt tekkinud müügipinnalisa
kui riiulite tihendamise tõttu.
Silmailu, aga ka natuke hubasust ja kodusust pakuvad
uued tooteviidad.

Fotod: Saue kaubakeskus

ipelgapesa ei asu ainult
maa peal, vaid ka väga
suures ulatuses maa all.
Pesakuhilat teisaldades ongi
väga oluline, et võetaks kaasa
kõik sipelgate varuisendid ja
emad, neid võib olla pesas sadu.
Varuisendid on välitöölistest
suuremad ja elutsevad kuhilaalustes käikudes. Emasipelgad on
neist veelgi kogukamad, tumedad ja läikiva tagakehaga. Kui
need ümberpaigaldamisel maha
jäävad, alustavad nad kohe uue
kuhila ehitamist.
Kui transport läheb kiiresti,
võib sipelgapesa lükata suurde
prügikotti. Aeglasemaks transpordiks on sobilik mõni kindlalt suletav kast või tünn. Kaasa tuleb võtta mitte ainult pesa
maapealne osa koos sipelgatega,
vaid ka muld ja liiv selle alt ning
kõrvalt – sealgi asuvad sipelgakäigud ja sipelgad. Pesa tuleks
kolida vähemalt 500 meetri
kaugusele, muidu tulevad nad
tagasi.
Pesa ümber asustades tuleb
jälgida, et uude kohta paigutades saaks kuhila püsti pandud
täpselt samas järjekorras nagu
see võeti vanas kohas üles.
Kuklaste uus kodu peaks olema
okaspuumetsas, mida lähiaastatel ei ähvarda mahavõtmine.
Hea oleks nad elama viia näiteks
looduskaitselisele alale. Jälgima

Mentor ja coach Madis Puhm pakub MTÜ Nelja
Valla Kogu piirkonna ettevõtjatele-juhtidele
kasulikku kevadist programmi, et seada fookust ja end arendada.
Coaching, millele eesti keeles vastet polegi
(on kootsing, aga see pole väga levinud), on
sisult kindla eesmärgi saavutamisele, oskuste või harjumuste omandamisele suunatud
struktureeritud koostöö. „Coaching sobib
igale inimesele, kelle soov on teha teadlikult
tööd iseendaga ning viia ellu muudatusi enda
sees ja ümber,“ täpsustab Puhm.
Tema arvates võiks programmis osaleda
juht, kes tunneb, et vajab jõustamist ja motivatsiooni, mõtete ja kogemiste jagamist. Kes
soovib mõtestada isiklikke ja ettevõtte arengusuundi ja tegevust muutunud ettevõtluskeskkonnas.
Puhm on oma senises töös kogenud, et
juhtidel esineb tihti teemasid, mis on seotud
fookuse seadmise, selgusega eesmärkides ja
vastutuses ja kindlasti ka suhetega meeskonnas või kolleegidega.
Lisaks võiks see konkreetne programm,
mis kutsub kokku sama piirkonna juhte, aidata kaasa uute kontaktide tekkimisele ja omavaheliste koostöökohtade leidmisele.
Kolm kuud kestev koolitus, mentorlus ja
coaching’u programm sisaldab:
• 22,5 kontakttundi 10-liikmelises grupis Tagametsa Loovusmajas;
• kolme 1,5-tunnist individuaalset 1:1
coaching’u sessiooni;
• Belbini meeskonnarollide testi, mis iseloomustab meie käitumiseelistusi;
• lühiloenguid, aruteluringe ja kogemuslugusid;
Koolitus on Nelja Valla Kogu piirkonna ettevõtetele 500 eurot + käibemaks (tavahind
1250 eurot + käibemaks). Koolitaja Madis
Puhm on superviisor ja coach, meeskonnatöö
arendaja.
Täiendav info ja registreerimine: https://
loovusmaja.ee/koolitus, madis@loovusmaja.
ee, 522 1127.
Programm on sobilik ettevõtjatele, juhtidele, keskastme- ja meeskonnajuhtidele,
ettevõtluse või juhi ambitsiooniga spetsialistidele.
Programm saab Nelja Valla Kogu ja Leaderi
projektitoetust COVID-19 olukorra leevendamiseks suunatud meetmest ja seetõttu on
Saue, Kiili, Harku ja Saku valla ettevõtetele
60% soodustus.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee
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Mürgitamise asemel võiks
sipelgapesad teisaldada metsa
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Laitse autoharuldused ootavad
laupäeviti imetlejaid
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Vasakult paremale Kaur-Mattias Kuuskme Audentese SK,
Kristofer Häling Saue KJK, Uku Rüütli KJK Saar

Eesti noorte meistrivõistlustelt Saue Kergejõustikuklubile 10 medalit
12. ja 13. veebruaril toimusid Lasnamäe kergejõustikuhallis Eesti meistrivõistlused U14 ja U16
vanuseklassis. Saue Kergejõustikuklubi sportlastel
läks väga hästi, kokku võideti U14 vanuseklassis 10
medalit. Tüdrukute kõrgushüppes kuulus meie klubi
tüdrukutele kolmikvõit.
Kristofer Häling võitis poiste kõrgushüppes esikoha tulemusega
1,51 m, oli teine kolmikhüppes (9,84 m) ja kolmas 60 m jooksus
8,45 sekundiga.
Tekla Kuusk võitis tüdrukute kõrgushüppe tulemusega 1,51 m
ja oli teine kuulitõukes 10,33 m. Ryan Ivask sai teise koha poiste
kuulitõukes tulemusega 11,91 m. Lisandra Häling sai kaks teist
kohta: kõrgushüppes (1,48 m ja kaugushüppes 4,78 m). Joanna
Busch sai tüdrukute kõrgushüppes kolmanda koha tulemusega
1,45 m. Tõnis Johannes Toomingas sai poiste teivashüppes kolmanda koha tulemusega 2,8 m.
Kindlasti on aidanud meie laste headele tulemustele kaasa
see, et saame treenida Saue spordihallis kõiki hüppealasid, kuna
selleks on loodud head võimalused, milliseid paljudes muudes
Eesti valdades ei ole. Olen väga tänulik, et Sauele spordihall rajati ja Saue lapsed saavad harjutada heades tingimustes.
ALLAN ELERAND
Saue Kergejõustikuklubi

Kernu terasmehe ja Kernu terasnaise võistlussari kogub tuure
Järjekordsete aladena võisteldi ujumises ja suusatamises.
Ujumises näitasid paremat minekut Madis Kõpper ja Grete Liblikman. Suusatamises läksid alavõidud Marko Pruusile ja Kaidi
Unasele. Kokkuvõttes on kaks meest teistest eraldunud. Liider
Ivo Miller (175 punkti) edestab Arthur Raichmanni ühe punktiga.
Kolmandat positsiooni hoiab Rain Tombak (128 punkti). Naiste
juhtgrupp on väga tihe. Juhtimas Katrin Pihlakas 112 punktiga.
Tihedalt on kannul Sille Salutee 109 ja Kaidi Unas 108 punktiga.
KAIDO PÕLDARU
spordijuht

Valla talimängud suusatamises võitis Ääsmäe
Alavõidu saavutas tugev Ääsmäe võistkond 140
punktiga. Teist ja kolmandat kohta jäid
jagama Haiba ja Ruila 137 punktiga.
Koondarvestuses on võistkondlik seis järgmine:
1. Ääsmäe - 115,5 punkti;
2. Haiba - 107,5 punkti;
3. Ruila-84 ,5 punkti.
Jäänud on veel kolm ala: kardisõit, discgolf ja sportlik mälumäng. Järgmise alana on kavas kardisõit LaitseRallyPark’is 13.
märtsil algusega kell 11. Võistkonna suurus on kuni seitse võistlejat. Palun eelnevalt registreerida kpoldaru@gmail.com.
KAIDO PÕLDARU
spordijuht

VILJAPUUDE
HOOLDUSLÕIKUS

52 88 747 www.aias.ee

LaitseRallyPark’i
Automaja
väljapanek on
nüüdsest avatud ka
üksikkülastajatele,
keda oodatakse
autoharuldusi
uudistama igal
laupäeval.
TÕNU KORROL
turundusjuht

S

aue valla suurimasse
autokollektsiooni kuulub enam kui poolsada vanaautot, mis on pärit
väga erinevatest aegadest ja
riikidest. Kõige haruldasemad on sõjaeelsed tõldautod
Ameerika Ühendriikidest
ja Euroopast, vanimad neist
üle saja aasta vanad. Kollektsiooni kuulub ka Eesti vanim sõitev sõiduauto,
1909. aasta Renault 12CV.
Kellele pakuvad rohkem
huvi natuke uuemad autod,
leiavad uudistamist Nõukogude Liidu autopärandi
kollektsioonis. Esindatud on

Laitse automaja
• Laitse Automaja ootab
külastajaid laupäeviti kell
12-16.
• Sooduspilet maksab 5
eurot, täispilet 10 eurot.

• Ettetellimisel saab
huviliste grupp tellida ka
giidi.

kõiksugu sõidukid mini- ja
invaautodest kuni luksuslike Volgade-Tšaikadeni. Lisaks leiab Automajast mul-

jetavaldava rea BMW-sid
alates 1929. aasta mudelist
kuni moodsamate 2002 turbo M3-deni.

• Automaja osaks on
ka avar kontserdisaal,
mis sobib peopaigaks
või konverentsikohaks
mitmesajale inimesele.

Lehetus heisati lipp 15. korda,
paraad toimus 5. korda
Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamine lipu heiskamisega sai alguse 2008. aastal, kui
Rita Säde ja mina seisime 24. veebruari varahommikul Lehetu küla lipumasti juures
ning ootasime külaelanikke lipu heiskamisele.
OLVIA LAUR

Ü

hel külaelanikul –
Hillar Talirannal –
hakkas meist kahju
ja ta liitus meiega. Niimoodi sai alguse ilus traditsioon
tähistada Lehetu külas vabariigi sünnipäeva.

2018. aastal, kui Eesti
tähistas 100. sünnipäeva,
otsustasime seda paraadiga
tähistada. Sel aastal olemegi jõudnud väikeste tähtpäevadeni – lipu heiskasime
15. korda ja paraad toimus
5. korda.
Aitäh ning sügav kummardus Kaitseliidu Harju

malevale, Turba ja Nissi kodutütardele ja noorkotkastele, muusikaseltsile Nissi
Trollid, Saidafarmile, Nissi
pritsumeeste ühingule, Turba Lionsi klubile, Naiskodukaitse Nissi jaoskonnale
ja Lehetu külaelanikele,
et te olete alati, hoolimata
varajasest hommikutunnist

ja igasugustest ilmastikuoludest, osa võtnud Eesti
sünnipäeva tähistamisest
Lehetu külas!
Me oleme väga uhked, et
Lehetu külal on väga head
sõbrad ja koostööpartnerid!
Sündmust korraldas Lehetu külaselts Saue vallavalitsuse toel.

EV 104. aastapäeva tähistamine Jõgisool
Eesti Vabariigi
104. aastapäeva
puhul korraldatud
väliüritusele
Jõgisool oli
esinema tulnud
näitleja ja parodist
Pille Pürg.
SAUE-JÕGISOO HARIDUSSELTS

V

iimane leidis eest
kunagise kolleegi
Vanalinnastuudiost
- Jõgisoo kandis aktiivset
pensionipõlve pidav Marta
Oja oli teatri administraa-

torina just see inimene, kes
noorukese näitlejahakatise
30 aastat tagasi tööle vormistas.
Anne Veski, Heli Lääts,
dr Vassiljev ja vanameister

Edgar Savisaar naerutasid
kokkutulnuid parodist Pille
Pürgi esituses. Lörtsimärg
maapind leotas saapaid ja
sokke, aga peoplatsil pakutud kuum hõõgvein ja lahe,

koroona levikut pärssiv atmosfäär tõstsid tuju.
Vabariigi sünnipäeva lõpetas õhtupimeduses Zerkala tuleteatri fantastiline
tulešõu.

Ajakirjanduskoolitus

Kuigi Saue
Valduril on kaks
toimetajat, siis
igasse külla ja
igale üritusele nad
sellegipoolest ei
jõua. Palju abi on
n-ö kohapealsetest
kirjasaatjatest.

Mis: Koolitus „Ajakirjanduslike tekstide kirjutamine“
Millal: 6. ja 20. aprillil 2022

Kes: Saue valla elanik või Saue valla asutuse/ühinguga jne
seotud inimene
Osalejate arv: maksimaalselt 10

Tingimused: koolitus on tasuta, aga tingimuseks on kaks
kaastööd Saue vallalehte 2022. aasta jooksul

Toimumiskoht: mõnes Saue valla kultuurimajas, olenevalt
sellest, millisest piirkonnast enim osalejaid on

Registreerimine: annely.sumre@sauevald.ee kuni 25. märtsini
Kirjelda paari lausega ka oma senist kirjutamiskogemust ja
motivatsiooni

ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

K

Arvatakse, et kirjutamine on kaasasündinud anne
ning ainult väljavalitutel
on oskus sõnu ritta seada.
Ega universaalset hea artikli kirjutamise valemit pole
olemas. Suures plaanis on
hea lugu see, mis puudutab
ja läheb inimestele korda.
Ja tegelikult on artikli kirjutamine käsitööoskus nagu
iga teinegi. Seda saab huvi

korral õppida ja harjutamine
annab vilumuse.
Kaasautoritele kahepäevane koolitus
Et aga loomisprotsessi julgustada ja loovust toita, on
Saue Valduri kaasautoritele
(nii juba kogenutele kui alles sellest mõtisklevatele)
plaanis korraldada ühine
koolitus, kus koos tutvu-

da ajakirjanduslike lugude erinevate võimaluste ja
vormidega. Kuidas leida
inspiratsiooni? Õppida tähele panema detaile? Kuidas vaadelda sündmust?
Aga inimest? Kuidas leida
uudseid
lähenemisnurki?
Kuidas õppida nautima kirjutamisprotsessi?
Koolitust juhendab sauevallakas Siret Campbell,

Koos füüsilise nurgakiviga
sai Kotka lasteaed ka
meeskonna nurgakivi
Veebruari keskel toimus nurgakivi
panemise üritus, maja avab uksed
poole aasta pärast septembris 2022.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

A

jakapslisse pisteti
viimane Saue Valdur, lasteaia korruseplaanid koos üritusel
osalejate nimedega, ehituskindad tulevastele põlvedele, pisike mängukotkas koos
kiivriga, savist südamed
head õnne toovate ruunidega.
Kui
direktor
Merle
Toompark vaatab lasteaia
maja ja meeskonna kasvamist, siis on tal süda rahul
ja meel rõõmus. „Panime
lasteaiale nurgakivi – see
oli tähenduslik ja väga meeleolukas üritus, sest füüsilise kiviga koos on meil alus
pandud ka meeskonnale.
Meil on olemas õppejuht ja

ka
eripedagoog–HEV
koordinaator. Oleme jõudnud vestluste juurde, et
leida rühmadesse õpetajad,
muusika- ja võimlemisõpetaja ning logopeed. Juba on
endast märku andnud ka
paar abiõpetaja kandidaati,
mis on imetore, kuid otsime
veel logopeedi. Armas logopeed, oled väga oodatud
meie meeskonda!“ kutsub
Merle üles uueks kolleegiks
kandideerima.
Uus lasteaiamaja valmib
1. septembriks 2022. Alliku külla Kotka ja Kraavi
tee ristile on planeeritud
kahekordne
lasteaiamaja
6+2 rühmaruumile. Mõlemale korrusele tuleb kolm
tavarühmaruumi, esimesele
korrusele lisaks kaks rühma
erivajadustega lastele.

Fotol: Kotka lasteaia õppejuht Liis, direktor Merle, HEV
arendusjuht ja koordinaator Aivi

kes on on Drakadeemia-nimelise loovkirjutamiskooli
asutaja ja juhataja, auhinnatud näitekirjanik.
Koolituspäeva rõhk on
lehe lugejaskonna kaardistamisel ja iseenda kirjutamisprotsessi
analüüsil.
Uuritakse ka, kust tulevad
impulsid ja inspiratsioon
lugudeks. Koolituse käigus
kirjutavad osalejad artikli

ning neil on võimalus katsetada uute lähenemistega,
et esitada endale nii kirjutamisprotsessis kui tekstide
tasandil uusi väljakutseid.
Artiklile saavad osalejad
tagasisidet nii grupikaaslastelt kui juhendajalt. Osalejad peaksid olema koolitusel
valmis palju ühiselt arutama
ning nii koolituse käigus kui
kohtumiste vahel kirjutama.

Fotod: Sirje Piirsoo

irjutajaks võib olla
kohalik kultuurientusiast või külavanem, lasteaia õpetaja või
kooli huvijuht, spordiinstruktor või eakate seltsi esinaine. Oluline on, et vallalehes need piirkondlikud
peod, tõusetuvad teemad
või vallasisesed saavutused ikka jätkuvalt kajastust
saaksid, sest „päris“ meediasse jõuavad need pigem
harva.
Aga neil kohapealsetel
korrespondentidel on suure
tõenäolisusega elus hoopis
teine töö kui artiklite kirjutamine. Vaevalt nad igapäevaselt sõnu ritta seavad,
pealkirju leiutavad, tsitaate
valivad.

Armas ema,
vanaema
ja vanavanaema

Maimu Rätsep
10.märts 2022 a.
Suured õnnesoovid ja tervitused
90 a. sünnipäeva puhul
Kõik suured ja väikesed
Rätsepad ja Vendid.
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KULTUURIKALENDER MÄRTSIS
AEG

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT JA AEG

KONTAKTID

jaan-märts Lapiteki näitus-müük

Laagri kultuurikeskuses

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

märts

Fotonäitus "Kangelased"

Riisipere kultuurimajas

FB: Riisipere kultuurimaja
tel 5645 3916 nissi@sauekultuur.ee

09., 16. ja
23.03
09., 16. ja
23.03
10., 17. ja
24.03

EELK Saue Pauluse koguduse
piiblitund
EELK Saue Pauluse koguduse
laulutund
EELK Vennastekoguduse
palvetund
Ott Lepland ja Tõnis Mägi kontsert
"Lootuses"

10.03.
11.03.

Kino "Soo"

11.03.

Kino "2 tundi õnneni"

11.03.

Mälumäng
"Hasartne ja Strateegiline Villak"

12.03.

Kontsert "Straussidest Otsani"

12.03.

Etendus "Lumeroos"

kell 15 Saue päevakeskuses tel 5694 3660
kell 16 Saue päevakeskuses tel 5694 3660
kell 16 Vennastekoguduse
Nissi palvemajas
kell 19 Laitse RallyPark'i
automajas
kell 11 ja 19 Laagri
kultuurikeskuses

FB: LaitseRallyPark
www.laitserallypark.ee
FB: Laagri kultuurikeskus
tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee
FB: Ääsmäe, www.aasmae.weebly.com,
kell 19 Ääsmäe kinopunktis
tel 5566 0875
kell 19 Riisipere
FB: Riisipere kultuurimaja
kultuurimajas
tel 5645 3916 nissi@sauekultuur.ee
FB: Kultuuriselts NISSI SÄRTS
kell 19 Turba kultuurimajas
tel 5341 4517, nissisarts@gmail
FB: Saue kultuuri- ja huvikeskus
kell 19 Saue kontserdisaalis
saue@sauekultuur.ee

13., 20. ja
27.03
13., 20. ja
27.03
13., 20. ja
27.03
13., 20. ja
27.03

Saue valla talimängud ning
võistlus Kernu Terasmees ja Kernu
Terasnaine. Kardisõit
EKNK Turba koguduse
jumalateenistus
Laagri kristliku koguduse
jumalateenistus.
EELK Saue Pauluse koguduse
jumalateenistus
Saue kristliku vabakoguduse
jumalateenistus

13.03.

Lasteetendus "Kessu ja Tripp"

kell 13 ÄKKK

15. ja 29.03

Laste klubi

kell 15.30 Laagris
Saue vallaraamatukogus

13.03.

18.03.
20.03.
25.03.
26.03.
28.03.

kell 11 Laitse RallyPark

kpoldaru@gmail.com, tel 521 4206

kell 11 Turbas Pargi 1-34

tel 5611 0551, turbakogudus@gmail.
com

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

Indoneesia toidu töötuba
"Saue valla laululaps" 10-19
aastaste eelvoor
"Saue valla laululaps" 3-9
aastaste eelvoor
Etendus "Tiit ja Tõnu"

kell 13 Saue kirikus

kell 14 ÄKKK
kell 10 Laagri kultuurikeskus
kell 10 Riisipere
kultuurikeskus
kell 19 Laagri
kultuurikeskuses

Straussidest
Otsani

L 12.03
kell 19.00
Turba
kultuurimajas

Ooper-Kvartett:
Henno Soode (viiul)
Maarja Allik (viiul)
Kerstin Tomson (vioola)
Mati Leibak (tšello)
Marko Matvere

Piletid 10/15€ tund enne kontserdi algust kohapeal.
Avatud kohvik

www.laagrikogudus.ee

kell 13 Saue päevakeskuses tel 5694 3660, saue@eelk.ee

Kontsert "Tangokuningas Astor
kell 19 Laagri
Piazzolla- mees kes muutis tango
kultuurikeskuses
ajalugu"
kell 19 Riisipere
Kino "Öölapsed"
kultuurimajas

18.03.

tel 521 8467, krall@hot.ee

www.sauekristlikvabakogudus.ee
FB: Ääsmäe, www.aasmae.weebly.com,
tel 5566 0875
tel 651 0212 ja 679 6869,
laagri@saueraamatukogud.ee
FB: Laagri kultuurikeskus
tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee
FB: Riisipere kultuurimaja
tel 5645 3916 nissi@sauekultuur.ee
FB: Ääsmäe, www.aasmae.weebly.com
tel 5052463,
kuldar.paju@sauekultuur.ee
tel 5052463,
kuldar.paju@sauekultuur.ee
FB: Laagri kultuurikeskus
tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee
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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.
Aastaringne OHTLIKE PUUDE lõikus ja hoolduslõikus. Väljaõppinud puudelangetajad parima
hinnaga. Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.
ee, info@ohtlikpuu.ee
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude
tervisliku seisundi hindamist. SOODSAD HINNAD.
Telefon 5220321, www.arbormen.ee.
Katuse-, fassaadi-, üldehitus ja viimistlustööd.
Kortermajade renoveerimine MTR EEH011474.
Pakume erinevaid lahendusi hoonete ja majade
ehitusel. mehitus@gmail.com 53529476
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 kogumiskaevude tühjendus! Helista ja
küsi pakkumist tel 53 468 430
Korterite ja eramute remont, renorveerimine ja
ehitus. Kontakt: 56623584, evehitus@gmail.com
Kevadine viljapuude hooldus- ja noorenduslõikus.
Tel 555 18 638
Telli Arborist. Ohtlike puude langetamine, puuhooldustööd, kändude freesimine. Tel: 5690 2116.
E-mail: Loodushooldus@gmail.com
MÜÜK/OST
Müüa toored ja kuivad lõhutud küttepuud kohaletoomisega, lepp, sanglepp, kask, metsakuiv
okaspuu. Kuivad segalehtpuud võrkkottides 40l
(5-25 cm.) hind 2.5 eurot kott. Hinnad ja tellimine
kodulehel www.pakhalupuu.ee või tel. 5099598.
Email: pakhalupuu@gmail.com
Kuiv okaspuu al 60 €/rm, kuiv kask al 65 €/rm, kuiv
haab al 55 €/rm, märg haab al 42 €/rm, märg okaspuu al 48 €/rm,. Pikkus 30, 40, 50 cm. Tel 516 4278
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
Ostan Teie sõitva, või seisma jäänud sõiduki. Sobivad igas seisukorras masinad: sõiduauto, kaubik,
maastur, veoauto, traktor, mootorratas jne. Tel:
56721410

Leinan kauaaegset sõpra

ELEONORA ÜTT
Avaldan sügavat kaastunnet tütre ja poja
peredele kalli ema ja vanaema lahkumise
puhul.

Südamlik kaastunne emale ja õdedele
abikaasa ning kalli isa

ALPO GREEBE
ootamatu lahkumise puhul.
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KUULUTUSED
Ostan kokku autosid. Sobivad igas seisukorras.
Autode arvelt kustutamine. Järgi tulemine puksiiriga. Telefon 53451955, e-mail autosober@gmail.
com. Kuulutus ei aegu.
Biopuhastite müük, paigaldus ja projekteerimine.
Teostame töid hajaasustuse programmi 2022
raames. www.septicum.ee, rene@septicum.ee.
+37253886333
Kartuli ja köögivilja kojuvedu. Gala, Laura kartul,
porgand, sibul, peet, kapsas. Telefoni number +372
58346809
VANARAUA TASUTA ÄRAVEDU. Plekk, torud, vinklid,
postid, aiavõrk, pesumasinad, pliidid, vannid,
mahutid, tööriistad, mootorid, akud, kaablid
jne. Külmikud, telerid - äravedu alates 10€. Tel
55505017.

PAKUME LAIAS VALIKUS
AIAKAUPU JA AIATEHNIKAT
Oleme avatud E-R 9.00-18.00 ja L 9.00-16.00

Asume Sauel Keskuse tänav 6

ARHITEKT. ERAMAJA projektid. Kasutusluba ei tee.
Uus, laiendus, tagantjärele. Hind oleneb suurusest
(60m2-1200 eurot, kuni 180m2-1500 eurot, 300m22400 eurot), kooskõlastused ehitusloani. 5831
9789, aare.keel@gmail.com.

www.e-garden.ee

KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 50
45 215, 51 45 215, info@est-land.ee
Otsin kevadeks Sauele või Saue lähiümbrusse
müüdavat 1- kordset uuemat maja või elamumaad
tsentraalsete kommunikatsiooniadega. tauno.
omanik@mail.ee
Soovin osta garaazi Saue linnas või Saue vallas.
Võib olla remonti ja koristamist vajav. Aitan kolida
ja soovi korral utiliseerida garaazis olevad asjad.
Hind kuni 15000.- ja tehing kiire.Telefon: +372 53
004 024. E-mail: info@htmk.ee
Ostan maja Sauel või selle läheduses alates 80
m2, krunt alates 700 m2. Võib vajada ka remonti.
Telefon 51964866
Üürida juuksurile või ripsmetehnikule sisustatud
rendipind Keilas, väga hea asukohaga. Hind soodne!!! Helista 53304994

KADRI
ALLASTE

SILMADE
KONTROLL
JA PRILLIDE
MÜÜK

aasta maakler

27. APRILL ALATES 10.00
HAIBA HALDUSKESKUSES

+372 5661 1103
kadri@raid.ee

22. APRILL ALATES 10.00
ÄÄSMÄE KÜLAKESKUSES

a
Vali he
r!
maakle

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

KONSULTATSIOON TASUTA!

Silmade kontroll 20€,
prilliostjale TASUTA

Kodu, mis armastusega loodud,
lähedased, kes hingest hoitud,
töö, mis südamest tehtud nüüd sest kõigest saab vaid mälestus.

Jään Su juurde ka siis,
kui mind kaasas pole.....

KINNISVARA OST-MÜÜK-ÜÜR

Vaikselt lahkusid, emake hea,
muredest enam ei tea...
Teatame sügava kurbusega, et on lahkunud
meie ema

ÕILME KELO (LAUREND)
27.12.1954–24.02.2022

Mälestavad tütred peredega ja poeg.

Avaldame siirast kaastunnet
Marge Paasile perega

EMA
surma puhul

Lahkus meie kallis abikaasa, isa, vanaisa
ja vanavanaisa

Jääme armastusega igavesti mäletama
kallist abikaasat, isa ja vanaisa

HARALD KALVIK

ANTI KÕDAR't

Leinavad abikaasa Helju, tütar Haidi ja
poeg Andres peredega

tema teisel surma-aastapäeval.

10.03.1937 ‑ 27.02.2022

Ärasaatmine 5. märtsil kell 11.00 Keila
Matusebüroos Memoris

10.02.1945 - 11.03.2020
Abikaasa Galy, Kersti ja Kerli Sauelt

Töökaaslased

Äkki katkes Sul elulõng,
hella mälestust me sinust hoiame.
Siiras kaastunne perele ja lähedastele

HOLGER VAINLU

Südamlik kaastunne lähedastele armsa
poja, venna, kaaslase ja isa

HOLGER VAINLU

lahkumise puhul.

kaotuse puhul.

Mälestavad Turba kooli klassikaaslased ja
klassijuhataja Kristel.

Turba Kooli koolipere

Kallis

Armast klassijuhatajat

HUGO-HENDRIK

TIIU ARO

Turba Kooli koolipere mälestab kauaaegset
õpetajat

TIIU AROt

Sügav kaastunne armsa venna Holgeri
kaotuse puhul.

mälestavad Turba Keskkooli 1986.aasta
lõpetajad.

Südamlik kaastunne lähedastele.

Turba Kooli 9. klass ja klassijuhataja

Sügav kaastunne lähedastele.

Turba Kooli koolipere

Südamlik kaastunne Anne Veelaid`ile

EMA
surma puhul
Saue Päevakeskus

Kõik seni on lapsed, kuni elavad emad
ja saatuse poolest on rikkad nemad…
Südamlik kaastunne Helenile, Katrinile,
Pilleriinile peredega ning Toomasele kalli
ema ja vanaema

ÕILME KELO
surma puhul

Anne, Tiit ja Algo perega
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Kuskil on keegi,
kes vajab Sinu abi…
SAUE VALLAVALITSUS OTSIB

LASTEKAITSESPETSIALISTI
Kas Sinu sisemiseks kutsumuseks on aidata lapsi ja nende peresid? Kas Sa
hindad kõrgelt usaldusel põhinevat ja tugevat meeskonnatööd, sealjuures
oled võimeline ka iseseisvalt tegutsema ja otsuseid vastu võtma?
MEIE LASTEKAITSESPETSIALISTID ÜTLEVAD, ET NEID MOTIVEERIB JUST
SAUE VALLAVALITSUSES TÖÖTAMA:
• positiivne, toetav, kokkuhoidev ja pühendunud meeskond ☺
• motivatsioonipakett – terviseedendushüvitis (sport, massaaž, eraarst jm),
vaimse tervise toetamise hüvitis, vahvad ühisüritused; võimalus teha tööd
seal, kus parasjagu on vaja; kaasaegne töökeskkond ja – tingimused; koguni
kümme tasustatud tervisepäeva; personaalne koolitusfond, et valida just endale
sobivaid koolitusi;
• võimalus teha iseseisvalt väga vastutusrikast tööd, omades sealjuures
kindlustunnet, et meeskond on alati seljataga;
• paindlik tööaeg;
• konkurentsivõimeline palk;
• võimalus kasutada uusi ametiautosid ja/või saada hüvitist isikliku auto
kasutamisel.
SINU PEAMISED ÜLESANDED ON SEOTUD LASTE JA PEREDE TOETAMISEGA:
• abivajava lapse aitamine, sh perega usaldussuhte loomine, võrgustiku
kaardistamine ja loomine, abistavatele teenustele suunamine, juhtumikorraldus;
• pere juhendamine, nõustamine ja toetamine argielu ja vanemluse küsimustes, sh
koostöös pere tugiisikutega;
• vägivalla juhtumite lahendamine;
• kui miski muu ei aita ja lapse heaolu on ohus, siis laste perest eraldamine ja
asendushooldusele suunamine, eestkoste teostamine, koostöö asendushooldus
teenuse osutajatega;
• lapse ja lapsevanemate ning lasteasutuste ühiste murede lahendamisele
kaasaaitamine, sh töö koolikohustuse mittetäitjate ja nende peredega;
• koostöös teenuse osutajatega kinnisesse lasteasutusse või vanglasse suunatud
lapse ja pere toetamine;
• hooldus- ja suhtlusõiguse küsimuste lahendamine
MEIE OOTAME JUST SIND, KUI
• Sul on erialane kõrgharidus ja varasem töökogemus;
• Sa saad oma tööga iseseisvalt hakkama, aga oled ka hea meeskonnatöö tegija;
• omad positiivset ellusuhtumist ja Sinu iseloomupagasist leiab tasakaalukust,
sihikindlust, paindlikkust ja rahulikku meelt;
• oled abivalmis ja vajadusel julged ka ise abi küsida;
• soovid end arendada ja näed kogetud situatsioonides väljakutseid ning
professionaalsete oskuste täiendamise võimalusi;
• Sul on B-kategooria juhiluba.
TÖÖ: täiskoormus ja tähtajatu
TÖÖASUKOHT: Saue vald
TÖÖLE ASUMISE AEG: kokkuleppel
Küsi julgelt lisa sotsiaalosakonna juhatajalt Marelle Erlenheimilt +372 5192 3338.
Pakutavale ametikohale kandideerimiseks esita CV ja motivatsioonikiri hiljemalt
15. märtsiks läbi portaali või e-posti aadressile personal@sauevald.ee.

Salu Kool otsib
oma meeskonda

FÜSIOTERAPEUTI (1,0 KOHTA)
Tööleasumine alates 10. märtsist 2022.
Salu Koolis õpivad raske ja sügava
puudega lapsed ning noored. Asume Saue
vallas, Maidla külas.
Pakume: töökohta looduskaunis kohas,
väikest ja kokkuhoidvat kollektiivi,
täiendkoolituste võimalust, tööl
käimiseks sõidukompensiatsiooni ning
tervise edendamiseks treeningute
kompensiatsiooni.
CV palume saata aadressil kool@
salukool.ee.
Lisaküsimuste korral võib saata e-kirja
või helistada tel 608 8618.

Toitlustusettevõte
Baltic Restaurants
Estonia AS pakub tööd

TOITLUSTUSTÖÖTAJATELE

Saue vallas ja Harjumaal.
Peresõbralik tööaeg E-R!
Täpsem info
tööpakkumiste kohta
telefonil:57446011 ja
Tööootab.ee

Otsime LPG salongi

ILUTEENINDAJAT

Töö sisuks on LPG- ja teiste kehaprotseduuride
teostamine.

Sobid kui:

Meie pakume

•sulle meeldib suhelda
•oled tervislike eluviisidega
•omad varasemat müügitöö kogemust

•täistöökohta
•väljaõpet ja koolitusi
•konkurentsivõimelist palka
•ettevõtte soodustusi

Kandideerimiseks palun saada oma CV ja sooviavaldus
aadressile info@rullsalong.ee. Lisainfo tel. 558 2008.

Asukoht: Laagri

Ootame meeskonda
TRAKTORISTI
Töö aastaringne.
Suvel põllul, talvel metsas.
Töökoht Riisiperes.
Lumenor Energia OÜ
Raivo 50 73 923

PAKUME TÖÖD
► Müügi- ja turundustiimi
► Kardikeskusesse
► Lastealale
► Autokooli
► Koristustiimi
LaitseRallyPark asub Saue vallas Hingu külas.
Info: info@laitserallypark.ee või 671 6067
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HEAD HINNAD MÄRTSIKUUS

Zewa Deluxe
tualettpaber 4 rulli
3 kihiline

2.15

1.49

-30%

Harpic Max citrus wc
puhastusvahend 750ml

2.99

1.99

-33%
2.65/L

Maitsestatud
broilerikints
Tallegg

2.90

1.99

-31%

/kg

Külmutatud EHE
mini- frikadellid 350g
Rannarootsi

2.30

1.75

-24%

S!
UUDI

0.95

Ja lisaks leiad meie kauplustest vähemalt 700 soodustust!

Eesti Pagar
šokolaadirull 350g

Surimist pulgad
jahutatud 150g Vici

1.39

5.00/kg
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Kpl. Turba
Kpl. Nissi
Kpl. Laitse

-32%
6.33/kg

www.keilaty.ee

3.29

2.59

-22%
7.40/kg

Haapsalu mnt 57b, Keila

Küttematerjali müük!
pellet
brikett
küttepuud
Tasuta transport
Tallinnas ja
lähiümbruses!
www.puu24.ee

Tallinna
KremaToorium

+372 520 00 93

PROJEKTEERIME,
TOODAME JA PAIGALDAME

Pakume kõiki matuseteenuseid
Haua-, urni- ja
tuHastamismatused

Tel 900 1727 • 24 h

Vaata, kes ennustajatest
on hetkel liinil: ennustus.ee

matuse vormistamise
võimalus internetis
korraldame matuseid üle eesti
ööPäevaringne transPort
kaks kabelit

PUITAED METALLAED VÕRKAED
VÄRAVAD AUTOMAATIKA

PIIRAME MÕNUGA

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

www.aiaekspert.ee

e-pood:
www.eaed.ee

Info ja tellimine
HARJUMAAL
TASUTA TRANSPORT!
www.kü�eladu.ee info@ky�eladu.ee

51 36 999

PUITBRIKETT

PELLET

KAMINAPUUD
EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
PUITBRIKETT • KAMINAPUUD • PELLET
KIVISÜSI • TURBABRIKETT • GRILLSÜSI

KAARDID
ENNUSTAVAD

OÜ SINITIIVIK GRUPP

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

4. - 20. märts

OSTA JA VÕIDA!
Kõik üle 20€ tehtud

s

ostud osalevad loterii

Taskulamp

8.50

Pro
Triikraud Tefal Turbo
ium Kärcher
Aknapesur WV6 Prem
Juicer, Sage
Mahlapress the Nutri

NIVEA Mitsellaarvesi Urban
Skin Detox 400ml

Laev valguse ja muusikaga

3.95

NIVEA dusigeel
waterLily 250ml

3.65

8.50

6.50

NIVEA dusigeel Blue AgaveLavender 250ml

9.87/L

3.85

1.69

6.76/L

4. - 6. märts
Dekoratiivkosmeetika

Hantel

1.95

-NIVEA roll-on deo
Elixir Dry naistele 40ml
-NIVEA Spray deo
Elixir Dry naistele 150ml

4.25

7.80/L

11. - 13. märts
Laudlinad, linikud ja kardinad

1.99

13.26/L

18. - 20. märts
Aiatööriistad ja seemned

-20%
1kg
2kg
4kg
5kg

31.90

24.90

Lastevorst 2 pakk (2x190g)
380g Rakvere

1.99

1.49

-25%
3.92/kg

Külmsuitsulõhe
viilutatud 350g Wool

11.90

6.99

-41%
19.97/kg

Küpsis In & jan 650g

2.49

1.99

-20%
3.06/kg

4.50
7.50
15.90
19.00

3.50
5.50
11.90
14.90

Suitsupeekon viilutatud
500g Frank Kutter

6.90

3.99

-42%
7.98/kg

Risella täistera
pruun riis 800g

2.59

0.99

-62%
1.23/kg

BBQ kaste röstitud küüslauk
335g Santa Maria

4.39

1.99

-55%
5.94/kg

-20%

-20%

Seapraad klassikaline 1kg
Rakvere

4.99

3.39

-32%

9.50

/kg

Tuunikala tükis soolvees
185g Vilko

1.95

0.79

-59%
4.27/kg

2.39

ja lisaks palju teisi pakkumisi!

-20%
7.97/kg

4.99
+ pant 1.20

-47%
1.17/L

Mesi Nordmel 1kg
(kreemjas)

9.50

Šoks piimašokolaad 300g
Maiasmokk

2.99

Karastusjook RC Cola
12 pakk 12x0,355/prk

5.99

-37%

Komvek Bifest Vaarika
200g

1.49

0.95

-36%
4.75/kg

Pedigree konserv koertele
loomalihaga tarrendis 1,2kg

2.99

1.99

-33%
1.66/kg

Pistaatsia pähkel
meresoolaga
500g Pähklinäpp

9.90

6.99

-29%
13.98/kg

Gourmet Club Pranstuse
ploomi martsipani keeks

6.39

4.99

www.keilaty.ee Haapsalu mnt 57b, Keila

-22%
12.48/kg

