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ELUTÄNAVAD (kujunduskavaga hõlmatud maa-ala)

Fotod: Sirje Piirsoo

Oli ääretult südamlik ja elamusterohke kontsert!
Kolm pikka muusikat täis päeva Riisiperes, Laagris ja Sauel tõi valla laululapse konkursile 155 osalejat vanuses
3-19 eluaastat. Lõppkontserdile, kus
selgus, kes esindab meie valda Harjumaal, pääses igast vanuserühmast viis
lauljat.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

M

illine on Saue valla laululaps žüriiliikmete Daana
Teekeli ja Linda Kanteri
pilgu läbi?
Viiuldaja ja muusikaõpetaja Daana Teekel hindas valla laululapsi eelvoorudes. Talle jättis konkurss
positiivse mulje, sest Saue
vallas on laululapsi palju ja tase on hea: „Kahel
konkursipäeval sai kuulda
säravaid, hingestatud ning
põhjalikult ettevalmistatud
esitusi. Tunnustus õpetajatele ja konkursi korraldajatele.“
Samas peab Daana lauluõpetaja üheks olulisemaks ülesandeks leida lapsele sobiv ja võimetekohane
laul, sestap sai hindamisel
mõnele tublile lauljale saatuslikuks ülesehituselt või
sisult liiga keerukas või
hoopis liialt lihtne pala.
10-12-aastaste vanuserühmas jäi Daanale kohati
silma ja kõrva, et laulu sõnumi veenvaks edastamiseks puudus noorel lauljal
vajalik elukogemus.
Samas on Daana Teekeli arvates tore, et konkurss
annab kõikidele tublidele
laululastele võimaluse end
proovile panna suuremal
laval.
Laulja, aranžeerija ja
laulukirjutaja Linda Kanter
kuulus nii eel- kui lõppvooru žüriisse, kelle ette astus
konkursi lõppkontserdil 30
paremat.
Linda peab taset lõppvoorus ühtlaselt kõrgeks:
„Tore oli näha, et lisaks
elementaarsele laulutehnika ja teksti artikuleerimise
arendamisele oli päris palju
tähelepanu pööratud detailidele, nagu kostüümid,
saateinstrumendid, taustavokaalid. Silma torkas see,
et väga suur osa lauljatest
silmnähtavalt nautis laval
olekut!“

Pettumuse, kui nii võib
öelda, valmistas Linda
Kanterile vaid asjaolu, et
kuigi lõppvoorus oli lauljaid saatmas tasemel bänd,
otsustasid mõned õpetajad
mingil seletamatul põhjusel
siiski fonogrammi kasutada.
Olles ise ka õpetaja, saab
ta sellest kohati muidugi
aru, sest bändile on vaja
ette valmistada terviklikud
noodid, prooviaega bändiga on vähe. See kõik nõuab
teatud lisatööd ja võib olla
stressirohkem. „Pisut laiemas perspektiivis vaadates
on tegu ikkagi võistlusega, kus me loodame näha
tulevasi lauljaid,“ selgitab
ta, et laulja peaks olema
osake ansamblist, olgu
saateks kas või üks ainus
instrument, sest vaid elava
saatega saab laval tekkida
orgaanika, mis annab esinemisele hoopis teise võlu.
Žürii arvamused olid
esikohtade osas suuresti
ühtsed. Küll aga oli järgnevate kohtade ja eripreemiate väljaandmise osas üsna
palju vaidlemist.
Linda räägib, et mida vanemaks lapsed saavad, seda
rohkem on neil tahtmist kasutada lauludes erinevaid
efekte, melisme, mängida
tämbritega. See on arusaadav, sest see maailm on põnev: „Julgustan seda igati
tegema.“
On ainult üks pisike oht,
mis kipub just ärevas võistlusolukorras valusasti välja
lööma. „Vahel ei oma noored lauljad veel sajaprotsendilist kontrolli hääle- ja
kehakasutuse üle, et neid
efekte laulukäsitlusse lisada. Sellisel puhul on neil
hoopis vastupidine mõju,“
soovitab Linda olla pisut
kriitilisem, kuid tema sõnul
teeb harjutamine igal juhul
meistriks.
Žürii arutles ka selle üle,
et just vanema vanuserühma repertuaaris võiks kuulda rohkem eesti keelt.

Saue valla
laululaps
numbrites
• 3 pikka päeva, täis muusikat, Riisiperes, Laagris
ja Saue linnas
• žüriis Daana Teekel, Linda Kanter, Igor Nikiforov,
Kristi Kiilu, Madli Ainsalu,
Mati Turi
• 155 osalejat vanuses
3-19 eluaastat
• 40 juhendajat
• 3-liikmeline bänd: Hain
Hõlpus, Henrik Leibur,
Roland Jairus
• 10-liikmeline korraldustiim, lisaks helitehnikud
ja kaameramehed
• toetajad: LC Saue,
MoMu, LaitseRallyPark

Pisemad…

… ja suuremad laulutähed.

Linda Kanter:
„Oli ääretult
südamlik ja
elamusterohke
kontsert!
Tänan väga
kõiki lauljaid,
juhendajaid,
korraldajaid
ja muid
asjaosalisi!“

Žürii tõi esile, et tähelepanu oli pööratud
detailidele, nagu kostüümid, saateinstrumendid,
taustavokaalid. Esineb Loore Teinbas.

Saue valla laululapse tulemused
3-4-aastased: I Kertu Vahar ja Mia Parksepp; II Maiken Orgla;
III Mikk Maasikas. Ilusa eesti keele eripreemia Raimond Teinbas.
5-6-aastased: I Kerman Naar ja Maiko Orgla; II Katerina Tsõbulskaja ja Tobias Tark; III Mirell Einberg.
7-9-aastased: I Janelle Nugis; II Kristjan Strastin ja Loore
Teinbas; III Marii-Eliisa Kangur. Artistlikkuse eripreemia Kendra
Naar.
10-12-aastased: I Oskar Kiilberg; II Helena Kaiv; III Merilin Maiste. Tulevikulootuse eripreemia Delia Tammin ja Karoliina Eerme.
13-15-aastased: I Eliise Kiisler, II Anders Maaniit, III koht Mirtel
Kõluvere ja Gitte Mariet Sepp. Ilusa vene keele eripreemia
Daniel Bakler.
16-19-aastased: I Markus Lehtsalu; II Gethe Maria Eljas;
III Maiki Kudinova ja Maria Kristina Eerme. Osavõtudiplom
Indra Lohk.

Harjumaa Laululapsele
lähevad: Kertu Vahar, Mia
Parksepp, Maiken Orgla, Mikk
Maasikas, Kerman Naar, Maiko
Orgla, Katerina Tsõbulskaja,
Tobias Tark, Janelle Nugis,
Kristjan Strastrin, Loore
Teinbas, Marii-Eliisa Kangur,
Oskar Kiilberg, Helena Kaiv,
Merilin Maiste, Delia Tamminn,
Eliise Kiisler, Anders Maaniit,
Mirtel Kõluvere, Gitte Mariet
Sepp, Markus Lehtsalu, Gethe
Maria Eljas, Maiki Kudinova,
Maria Kristina Eerme.
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Saue Vallavolikogu
25. aprilli istungi
päevakord
• Saue Valla Noortekeskuse lõpetamine
• Saue valla loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord
• Saue Vallavalitsuse 13. detsembri 2017. aasta korraldusega nr
960 kehtestatud Riisipere aleviku Nissi tee 24a kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Nissi tee 24b ja
Nissi tee 24c kinnistute osas
• Avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine Hüüru külas
Harku tee 1 kinnistule hoonestaja leidmiseks ja selleks vajalike
toimingute tegemine
• Vallavara otsustuskorras tasuta võõrandamine ja isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti AS-i kasuks
• Vallavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise
korras
• Tegevuste esitamine maakonna arengustrateegia tegevuskavasse 2019-2022
• Saue Vallavolikogu 27. juuni 2018. a otsuse nr 52 „Saue Vallavolikogu alaliste komisjonide moodustamine“ muutmine
• Saue Vallavalitsuse laenu võtmine 2019. aasta investeeringute elluviimiseks
• Jaoskonnakomisjoni liikmete kinnitamine
Saue Vallavolikogu 25. aprilli istung toimub algusega kell 14
Laagri alevikus Veskitammi 4.

Saue valla
ametlikud teated
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK MENETLUS
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Saue linnas Tule
põik 5 kinnistul (katastritunnus 72801:003:0201, ärimaa 30% ja
elamumaa 70%), määrates tingimused äri- ja korterelamu ehitusprojekti koostamiseks, muutes lubatud maa sihtotstarvete
suhet ärimaa 15% ja elamumaa 85%, võrreldes kehtivas detailplaneeringus sätestatuga (30% / 70%). Arvamused esitada hiljemalt 4. mai 2019 Saue Vallavalitsusse (Tule tn 7, 76505
Saue linn; info@sauevald.ee).
Lähemat informatsiooni tingimuste kohta saab vallaarhitekt Urmas Elmikult telefonil 679 0191, e-posti aadress urmas.
elmik@sauevald.ee.

Uus ajutine jäätmepunkt
Saue linnas
2. aprillist saab ajutiselt jäätmeid üle anda Tule 13 parklasse kuni
uue jäätmepunkti valmimiseni.
Jäätmepunkt on avatud T, N kell 16-18 ja P kell 12-16.
Vastuvõetavad jäätmeliigid:
• ohtlikud jäätmed;
• elektroonikaromud (vastuvõtt
tasuta).
Operaator:
MTÜ Eesti Elektroonikaromu,
www.elektroonikaromu.ee.

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 / tel: 679 0175, 510 6932 / 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.
2019. aastal on vallaleht Saue Valdur kandes järgmistel kuupäevadel: 14.-16. jaanuar; 28.-30. jaanuar; 11.-13. veebruar; 25.27. veebruar; 11.-13. märts; 25.-27. märts; 8.-10. aprill; 22.-24. aprill; 13.-15. mai; 27.-29. mai; 10.-12. juuni; 25.-27. juuni; 8.-10. juuli;
22.-24. juuli; 12.-14. august; 26.-28. august; 9.-11. september; 23.25. september; 7.-9. oktoober; 21.-23. oktoober; 4.-6. november;
18.-20. november; 2.-4. detsember; 16.-18. detsember.

Hüüru külla kavandatava andmekeskuse
detailplaneeringu avalikustamine

S

aue Vallavalitsus võttis
17.04.2019. aasta korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Hüüru
külas Tuti (72701:001:2058)
ja Lipsu (72701:001:2059)
kinnistute ning lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga
maasihtotstarbe muutmiseks
äri- ja tootmismaaks ning
ehitusõiguse määramiseks
äri- ja tootmishoonete püstitamiseks. Planeeringuga on
lahendatud juurdepääsud,
parkimine, tehnovarustus,
esitatud servituutide vajadus
ja määratud heakorrastuse
nõuded. Detailplaneeringu
käigus viis Akukon OY Eesti filiaal (töö nr 181298-1)
läbi mürauuringu modelleeringu.
Tuti kinnistule kavandatakse püstitada kaasaegne
andmekeskuste kompleks.
Andmekeskuse hooned planeeritakse eesmärgiga, et
hoiustada ja käidelda infotehnoloogia seadmeid (serverid, andmemassiivid).
Kokku kavandatakse Tuti
kinnistule püstitada kuni
10 äri- ja tootmishoonet
(sh serveriruumid ja vastavalt vajalikud abihooned).
Andmekeskuse põhihoonete eesmärk on tagada sinna
majutatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
seadmete
nõuetekohased
füüsilised,
klimaatilised
ning elektrotehnilised nõuded ja turvalisus.
Lipsu kinnistule planeeritakse kolm tootmis- ja ärihoonet ning kolm abihoonet.
Planeeringuala
asub
Hüüru külas Tallinn-Paldiski maantee läheduses ja
piirneb Harku valla halduspiiriga.
Planeeringualast ida poole jääb Harku valla tootmishoonete piirkond, lõuna
suunda jäävad põllumaad,
edela poolt piirneb planeeringuala Harku alajaamaga.
Planeeringualast
idas,

umbes 90 meetri kaugusel
asub elamupiirkond.
Tuti ja Lipsu kinnistute
vahelisele maa-alale jääb
kaks transpordimaa sihtotstarbega kinnistut, millest
üks on reserveeritud Tabasalu-Juuliku ühendustee
(Tabasalu-Juuliku tee L25)
ja teine kinnistu kergliikluse (Harku kergtee L2) rajamiseks.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Saue valla üldplaneeringuga. Saue valla
üldplaneeringu
kohaselt
paikneb
detailplaneeringuks taotletav maa-ala hajaasustusalal, maakasutuse

juhtfunktsiooniga äri- ja
tootmismaa. Planeeritava
maa-ala suurus on ligikaudu
9,6 ha.
Lisainfo detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses, millega saab tutvuda
Saue valla veebilehel: http://
sauevald.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud.
Detailplaneeringu
avalikustamine
toimub
06.05.2019 kuni 19.05.2019
kell 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) Laagri
halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on
võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga.

Planeeritavast andmekeskuse kompleksist
saab lugeda eelmisest
Saue valla lehest
(aprill nr 7 (31) lk 5,
sauevald.ee/vallaleht.
Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga
elektrooniliselt valla veebilehel: http://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud
Lähemat informatsiooni
saab planeeringute peaspetsialistilt Maili Metsaotsalt:
telefon 654 1157, e-post maili.metsaots@sauevald.ee.

Suvepuhkuseks puhas joogivesi ja
kanalisatsioon majja
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
ootab eraisikuid, kelle majapidamine
asub enam kui 2000 tarbijaga
reoveekogumisalal, toetust taotlema
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumiseks või reovee kogumismahuti
paigaldamiseks-ümberehitamiseks.
KESKKONNAINVESTEERINGUTE
KESKUS

K

og u mismahutitele jagatakse toetust
piirkondadesse, kus
puudub ühiskanalisatsioon
ning kus on teada, et seda
lähima viie aasta jooksul ei
rajata. Ühisveevärgi ja / või
-kanalisatsiooni ühendamist

toetatakse juhul, kui selleks
on võimalus olemas, aga
mingil põhjusel ei ole liitutud.
Seda, kas majapidamine
asub rohkem kui 2000 tarbijaga reoveekogumisalal,
saab kontrollida https://kik.
ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine.

Taotlemine käib läbi
e-toetuste keskkonna https://etoetus.struktuurifondid.ee või KIK-i kodulehelt
(kik.ee) leitava vormi kaudu, mida on võimalik saata
e-posti teel (info@kik.ee)
ja paberil (Narva mnt 7a,
10117, Tallinn).
Toetuse summad jäävad
sõltuvalt toetatavatest tegevustest vahemikku 13823792 eurot. Ühe kinnistu
kohta võib esitada ühe taotluse. Toetust saab taotleda
kuni vooru eelarve täitumiseni või kuni 31.12.2020.
Kui taotlus praegu esitada, saab ehitustöödega
alustada hiljemalt juunikuu
alguses. Pärast positiivset
otsust on vajalike tööde tegemiseks aega kuus kuud.
Tänaseks on ehitustööd
lõpetanud ja toetuse kätte

Rohkem infot
www.kik.ee
Projektikoordinaator Kadri
Haamer: kadri.haamer@
kik.ee, 6 274 183

saanud juba 590 eraisikut,
460 kohta on antud positiivne otsus tööde tegemiseks.
10-miljonilisest taotlusvooru eelarvest on enam kui
poole aastaga rahastusotsustega kaetud juba 3 miljonit
eurot.
Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 20142020 meetmest „Veemajandustaristu arendamine” ning
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Saue Vallavolikogu algatas möödunud
aasta veebruaris kogu ühinenud Saue
valla territooriumit hõlmava uue
üldplaneeringu (ÜP) koostamise ja selle
keskkonnamõju strateegilise hindamise
(KSH) läbiviimise ning kinnitas seejärel
märtsis üldplaneeringu esmased
lähteseisukohad.
Üldplaneeringu koostamise eesmärk
on ühtlustada Saue valla ruumilised
arengusuunad ja -põhimõtted.

ÜP materjalid: http://sauevald.ee/koostatav-uldplaneering.
Küsimused ja ettepanekud esitada kirjalikult: Saue Vallavalitsus (Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald), e-post info@
sauevald.ee.

ÜP avalik arutelu 28. mail 2019 algusega kell 19 Saue Noortekeskuses (Koondise 20, Saue linn).
Täiendav info: planeeringute spetsialist Veiko Rakaselg:
veiko.rakaselg@sauevald.ee; 679 0171.

TERJE ONG
TajuRuum OÜ
TULE JALUTUSKÄIGULE 15.05.2019 algusega kell 18.30
JA ÜTLE SÕNA SEKKA Saue linna avaliku ruumi kujunduskavale
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Saue valla üldplaneeringu kaardimaterjali koostamisel on praeguseks toimunud Saue valla territooriumil
kehtivate üldplaneeringute
kaartide ühendamine ja
ühtlustamine üheks terviklikuks kaardiks. Lisaks on
saadud kaarti täiendatud
üldplaneeringute
kehtestamise järgselt kehtestatud
detailplaneeringute
ning
Harju maakonnaplaneeringu ja teemaplaneeringute
lahendustega ning naaberomavalitsuste üldplaneeringutest ja riiklikelt asutustelt
saadud ajakohase infoga.
Samuti on kaardimaterjali
täiendatud mõningate volikogus heakskiidetud üldplaneeringu esmastest lähteseisukohtadest tulenevate
põhimõtetega.
Praeguses esmases eskiislahenduses ei ole kehtivate üldplaneeringutega
võrreldes liiga palju põhimõttelisi muudatusi ja uuendusi ette võetud.
Üks suurem muudatus
on mitme senise eraldiseisva tiheasustusala ühendamine ühtseks Laagri-Saue
tiheasustusalaks,
mille
ühenduslülidena toimivad
maakasutuse juhtotstarvete

hulgas elamumaade kõrval ka tootmis- ja ärimaad,
puhke- ja virgestusmaad,
kaitsehaljastuse ja keskusemaad.
Samuti on mitmete teiste
tiheasustusalade (eelkõige
suuremate külade ja alevike) puhul piire täpsustatud
ja viidud olemasoleva olukorraga vastavusse. Mõningatel juhtudel on ette nähtud
ka tiheasustusalade laienemisvõimalused.
Teiseks suuremaks muudatuseks on uute ja suuremate keskusalade defineerimine Laagri alevikus ja
Saue linnas. Keskusemaa
juhtotstarbe määramine võimaldab kiiremini ja paindlikumalt kavandada keskuse
alale sobivaid funktsioone,
nagu äri, teenindus, elamine, meelelahutus jne.
Laagri alevikus moodustab keskusemaa raudtee,
Pääsküla jõe ja Juuliku-Tabasalu maantee vaheline
maa-ala.
Saue linnas on keskusemaa defineeritud hetkel
ringikujulisena, mille kese
on Saue raudteepeatus ja
mis ulatub ka teisele poole
raudteed Vanamõisa külla. See annab lisavõimalusi
kavandada Saue linnale uus
ja eriilmeline keskus ning
päästa seni maanteede ja
raudtee poolt kammitsetud
linn vabaks.
Kolmanda
suurema
muudatusena võib välja tuua
tiheasustusaladel riigimaanteede varem kehtinud ja
seetõttu seni planeerimata
olnud sanitaarkaitsevööndi
aladele maakasutuse juhtotstarvete määramise. Lähtuvalt piirkonna iseloomust
ja arenguperspektiividest
ning olemasolevast hoonestusest on neile aladele
kavandatud äri- ja tootmismaa, kaitsehaljastuse ning
elamumaa
juhtotstarvete
kombinatsioone.

KUI SOOVID KAASA RÄÄKIDA SAUE LINNA ARENGUS, OLED
OODATUD 15. MAIL KELL 18.30 SAUE GÜMNAASIUMI PARKLAST
ALGAVALE JALUTUSKÄIGULE.
Täiendav info: http://sauevald.ee/
saue-linna-avaliku-ruumi-kujunduskava.
Kontaktisik: Miia Kraun, avaliku ruumi spetsialist,
miia.kraun@sauevald.ee, 5309 9202.

tise

sel ning seeläbi sotsiaal- ja
looduskeskkonna mõjusid
arvestava tasakaalustatud
lahenduse leidmine. Selle saavutamiseks on Saue
valla üldplaneeringu KSH-l
järgmised ülesanded:
• hinnata üldplaneeringuga
kavandatava elluviimisega
kaasnevaid muutusi keskkonnas ja nendest muutustest tulenevat positiivset või
negatiivset mõju nii loodusele kui inimestele;
• välja pakkuda negatiivsete mõjude leevendamise ja
positiivsete mõjude suurendamise võimalusi ning integreerida need asjakohases
ulatuses ÜP lahendusse.

Kui soovid kaasa rääkida Saue linna arengus, oled oodatud 15.
mail kell 18.30 Saue Gümnaasiumi parklast algavale jalutuskäigule,
mille ajal on hea võimalus anda omalt poolt sisend, mis on need
kitsaskohad, mis vajavad lahendamist, mida tasub väärtustada ja
säilitada ning milliseid potentsiaale ja perspektiivseid tegevusi tänavatele ette näha.
Lisaks jalutuskäigule on vahemikus 22. aprill kuni 22. mai avatud ideekorje veebikaart, mille vahendusel on samuti võimalik
oma arvamust avaldada. Kaardirakendus on leitav valla kodulehelt
aadressil http://sauevald.ee/saue-linna-avaliku-ruumi-kujunduskava. Kogutud andmed on aluseks Saue linna avaliku ruumi kujunduskava arhitektuuri- ja disainilahenduste väljatöötamisele.
Kujunduskava fookuses on Saue linnale olulisi keskusalasid - nagu näiteks Saue tammik, Saue mõisa park, Keskuse park,
rongipeatuse ümbrus - ühendavad elutänavad, mis loovad selgelt
tunnetatava, loogilise ja atraktiivse sidekoe, kus jalakäija on eelistatud. Seejuures toimib tänavaruum puhkeruumi ja aktiivselt
mitmeti kasutatava avaliku ruumina.

Kü

T

änaseks on vallavalitsuse ja -volikogu ning
konsultantide koostöös valminud Saue valla
üldplaneeringu lähteseisukohad, KSH väljatöötamise
kavatsus ja esmane kaardimaterjal, mis on esitatud
naaberomavalitsustele, ministeeriumitele, riigiametitele ning taristuettevõtjatele
seisukohtade saamiseks.
Saadud ettepanekute ja
tagasiside alusel on materjale täiendatud ja kohandatud
ning nüüd on nad küpsed
esimest korda laiemale avalikkusele tutvustamiseks.
Sel eesmärgil korraldab
Saue Vallavalitsus üldplaneeringu dokumentide avaliku väljapaneku ajavahemikul 6. mai kuni 19. mai 2019.
Materjalidega on võimalik tutvuda digitaalselt
Saue valla veebilehel http://
sauevald.ee/koostatav-uldplaneering.
Küsimused ja ettepanekud palume esitada kirjalikult Saue Vallavalitsusele
postiaadressil Tule tn 7,
Saue linn 76505, Saue vald
või e-posti aadressil info@
sauevald.ee.
Lisaks korraldab Saue
Vallavalitsus
materjalide
tutvustamiseks avaliku arutelu, mis toimub 28. mail
2019 algusega kell 19 Saue
Noortekeskuses (Koondise
20, Saue linn).
Täiendavat infot saab
planeeringute spetsialistilt
Veiko Rakaseljalt: veiko.
rakaselg@sauevald.ee; 679
0171.
Lähteseisukohad on aluseks üldplaneeringu koos-

tamisele. Need täpsustavad
planeerimisseadusest
tulenevaid ja kõrgema taseme planeeringutega seatud
ülesandeid ning teemasid.
Lähteseisukohad koosnevad ühelt poolt valla arengukavale tuginevatest valla
ruumilise arengu põhimõtetest ning teiselt poolt tänase
Saue valla osade üldplaneeringutes kajastatud maakasutustingimustest ja -piirangutest.
Samas tuleb silmas pidada, et üldplaneeringu lähteseisukohtade näol ei ole
tegu kivisse raiutud jäikade
põhimõtete ja seisukohtadega, mille üle enam ei arutleta. Pigem on tegemist esmase kondikavaga, mille abil
alles hakatakse erinevate
osapoolte ja huvigruppidega
lahendust otsima.
Lähteseisukohtade üldistusaste on kaunikesti
suur ja seega ei pea kartma,
et juhul, kui esialgu ühte või
teist teemat või põhimõtet
lähteseisukohtades kajastatud pole, siis sellega edaspidi üldse ei tegeleta.
Pla neer i ng ula hendus
muutub protsessi edenedes
ning koostöös erinevate
osapooltega järjest detailsemaks ja täpsemaks. Selleks, et uus üldplaneering
tõepoolest sauelaste nägu
saaks, ootame kõiki huvilisi protsessis aktiivselt kaasa
lööma.
KSH väljatöötamise kavatsuse eesmärk on kindlaks
määrata KSH ulatus ja ajakava ning täpsustada valdkonnad, kus mõjude ilmnemine on võimalik. KSH
eesmärk on keskkonnakaalutlustega arvestamine
üldplaneeringu koostami-

ÜP dokumentide avalik väljapanek 6. mai kuni 19. mai 2019.

Hea Saue elanik! Saue linn otsib põhilistele elutänavatele – Nurmesalu, Pärnasalu, Tule, Koondise,
Kuuseheki ja Kütise – uut nägu.

Tule

VEIKO RAKASELG
Planeeringute spetsialist

Lisainfo
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Saue valla uus
üldplaneering
tuleb esimest korda
kabinetivaikusest välja
avalikkuse ette

Ütle sõna sekka Saue
linna avaliku ruumi
kujunduskavale

KESKUSE PARK

on

Ko

alu

tn

as

rn

Pä

alu

tn

es

rm

Nu

ALGUS / KOOLI PARKLA
kell 18.30
jalutuskäigu pikkus ca 2 km

SAUE TAMMIK

KESKUSALAD (kujunduskava toetav funktsioon: analüüsitakse alade kasutusprogrammi,
iseloomu ja mõjufaktoreid elutänavatele)

0

100

200

300

400

500 m

ELUTÄNAVAD (kujunduskavaga hõlmatud maa-ala)

Veskimöldresse kerkivad
loodussäästlikud elementmajad
Brave Capitali tütarettevõte BC Majade OÜ sõlmis
koostöölepingu Happy Home elementmajade tootja HH Prefab OÜ-ga keskkonnasäästlike majade
ehitamiseks Veskimöldre uuselamupiirkonda.
Happy Home majade ehitusel on kasutatud vaid naturaalseid ja
allergiavabu materjale.
Keskkonnasõbralikud ja energiasäästlikud vastupidavast ristkihtpuidust majad on valgusküllased ja kõrgete lagedega. Selliste
elementmajade võtmed kätte lahendused valmivad kolme kuni
nelja kuuga.
Veskimöldresse planeeritud tehasemajade seas on neli erinevat mudelit, nende seas aasta tehasemaja konkursil parima eramu
tiitli võitnud maja Jaapan (pildil).

Euroopa Parlamendi
valimised 26. mail 2019
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26. mail toimuvatel Euroopa
Parlamendi valimistel on Saue
vallas kuus valimisjaoskonda. Kolm
jaoskonda on kõigil valimispäevadel
ühes kohas ja kolm on liikuvad.
Kõige rohkem liiguvad jaoskonnad
nr 5 ja nr 6.

Valimisjaoskond nr 1
Eelhääletus 20.-22.05 kell 12-20
Valimispäev 26.05 kell 9-20

Valimisjaoskond nr 2
Eelhääletus 20.-22.05 kell 12-20
Valimispäev 26.05 kell 9-20

Eelhääletus 20.-22.05 kell 12-20

Saue Noortekeskus, Koondise 20, Saue linn

• 16.-19. mai toimub eelhääletamine maakonnakeskustes riigi valimisteenistuse määratud hääletamiskohtades. Harjumaal on maakonnakeskuseks
Tallinna linn.

Eelhääletus 20.-22.05 kell 12-20

Saue Päevakeskus, Kütise tn 4, Saue linn
Hääletamine väljaspool elukohta

Valimispäev 26.05 kell 9-20

Saue Gümnaasium, Nurmesalu 9, Saue linn

Valimisjaoskond nr 5
Eelhääletamine 20.05 kell 12-20

Ruila kool, Ruila küla

Eelhääletamine 21.-22.05 kell 12-20

Ääsmäe põhikool Kasesalu 16, Ääsmäe küla

Valimispäev 26.05 kell 9-20

Kernu rahvamaja, Riisipere tee 6, Haiba küla

Valimisjaoskond nr 6
Eelhääletamine 20.05 kell 12-20

Kaasiku seltsimaja, Kaasiku küla

Eelhääletamine 21.-22.05 kell 12-20

Turba kultuurimaja, Lehetu tee 12,
Turba alevik

Valimispäev 26.05 kell 9-20

Riisipere kultuurimaja, Nissi tee 53c,
Riisipere alevik

Talgud Saue vallas

KERNU MÕISA PARGI KORRASTUS JA KITSEAIA EHITUS
27. aprillil kell 11-15, Kohatu
küla, Kernu mõis. Koristame
mõisaparki ja rajame mõisa
suurenenud kitsekarjale suurema jalutusala. Kui on, siis kaasa
rehad, haamrid, kuid tööriistu on kohapealgi. Talgulistele
supp, kook, kohv ja õunamahl.
Soovijatele pärast töö lõppu
ekskursioon mõisas. Ja saab
pisikeste kitsedega mängida!
Kontakt: Krista Ruus, 504 3186,
krista@ieg.ee.
KODASEMA KÜLASELTSI
TALGUD
1. mail kell 11-15, Vatsla küla,
Kodasema tee ja Pihlaka tänava nurk. Korrastame mänguväljaku, värvime konstruktsioonid, istutame puud, koristame.
Kaasa labidad, pintslid ja rehad. Kontakt: Heiki Soome, 518
8572, heiki.soome@gmail.com.
PILLIVEERE TALGUD
1. mai kell 10 - 4. mai kell 16,
Vatsla. Saeme ja põletame
võsa, otsime ja kaardistame
nurmenukke, puhastame looduse prahist ja süvendame
kraave. Talgulistele söök, jook,
hea muusika ja tore seltskond.
Kontakt: Viljar Viitak, 5564 2112,
viljar.viitak@gmail.com.
MAIDLA KÜLA SUVILATE PIIRKONNA HEAKORRA TALGUD
4. mail kell 10-16, Maidla küla
suvilate piirkond. Korrastame
Maidla küla suvilate piirkonna
ümbruse ja Maidla terviseraja,
sillad, jalgpalliväljaku, võrkpalliplatsi ja laste mänguala.
Koristame prahi, võtame maha
võsa. Ehitame lastele mänguonni, valmistame ette seiklus-

raja. Olemas prügikonteiner
ja –kotid. Kaasa aiakäru, reha,
labidas, kindad ja mootorsaag.
Talgulistele supp ja magus
amps. Kontakt: Key Smirnova,
511 9957, key.smirnova@mail.
ee.

TURBA KULTUURIMAJA
HEAKORD
4. mail kell 10-14, Turba alevik, Lehetu tee 12. Loome ilu
kultuurimaja ees ja sees. Peseme aknaid, istutame lilli,
veame ära prahti. Kaasa hea
tuju. Talgulistele töökindad,
hea seltskond ja supp. Kontakt:
Anu Kaljumäe, 5341 4517, kaljumae123@gmail.com.
ÄÄSMÄE KIRSIPARGI TALGUD
4. mail kell 10-16, Ääsmäe mõisa esine kirsipark. Korrastame
kirsipuude ümbruse, riisume
talvise prahi, paneme põõsaste ja puude alla multši. Kaasa
reha ja töökindad. Talgulistele soe supp, tee ja saiakesed.
Kontakt: Ave Kruus, avekruus2@hotmail.com.
TUULA KÜLAKESKUSE
KORRASTAMISE TALGUD
4. mail kell 10-15, Tuula, Vana-Tuula tee 2. Korrastame
seltsimaja ümbruse ja Tuula
bussipeatuse, haljastame ja
rajame kõnnitee. Langetame
puid, põletame oksi. Kaasa
reha, võimalusel saag, aiakäru
ja labidas. Talgulistele supp ja
kook, võimalus tutvuda valmiva seltsimajaga. Kontakt:
Eve Riga, 5667 7791, eve.riga@
gmail.com.
LEHETU KÜLA
HEAKORRATALGUD
4. mail kell 10-14, Lehetu küla.

Allikas: www.teemeara.ee seisuga 15. aprill kell 23.

• Hiljemalt 6. mail saadab Siseministeerium valijale valimiskaardi.

Tuleviku lasteaed, Tuleviku 3, Laagri alevik

Valimisjaoskond nr 4

Millises valimisjaoskonnas inimene hääletada saab,
valimisjaoskonna asukoht ja telefoninumber, on
märgitud valijakaardile. Kui sisestada elektroonilisesse
kaardirakendusse https://valimised.rahvastikuregister.ee/
enda elukoha aadress, näeb ka, millises valimisjaoskonnas
saab hääletada.
Võrreldes eelnevaga, on Saue vallas valimisjaoskondi
vähem. Eelhääletada väljaspool elukohta saab ainult
valimisjaoskonnas nr 4: Saue Päevakeskus, Kütise 4, Saue
linn.
Elukohajärgselt saab eelhääletada kõigis
valimisjaoskondades, kuid tähele tuleb panna
valimisjaoskonna asukohta erinevatel eelhääletamise
päevadel, eelkõige valimisjaoskondades nr 5 ja nr 6.
Jaoskondades nr 5 ja nr 6 liiguvad valimispäeval bussid.
Täpsem info bussiringide ja aegade osas avaldatakse mai
alguse vallalehes ja valla kodulehel www.sauevald.ee.

Toimingud ja tähtajad
• Valija, kes ei ole saanud valijakaarti või kelle
andmetes on vigu, võib pöörduda avaldusega
Siseministeeriumi poole. Valijakaarte väljastab
Siseministeerium.

Valimisjaoskond nr 3
Valimispäev 26.05 kell 9-20

WWW.VALIMISED.EE

Laagri kultuurikeskus, Veskitammi 8, Laagri
alevik

Koristame Lehetu küla risust ja
rämpsust. Teeme korda majaümbrused, kuuritagused, keldrid. Riisume pügamata jäänud
murupinnad. Puhastame küla
veesilma ja selle ümbruse.
Koristame teeääred prahist.
Ohtlikud jäätmed toimetame
traktoriga kogumispunkti. Lehed ja puuprahi viime Lehetu
külakeskuse lõkkeplatsile põletamiseks. Konteinerisse kogume ehitus- ja olmeprügi ning
muu prahi. Kaasa rehad, luuad,
labidad, töökindad ja hea tuju.
Talgud lõpetame ühise supisöömisega. Kontakt: Olvia Laur, 503
8460, olvialaur@hot.ee.
NAISTESOO-VATSLAOJA
TALGUD
4. mail kell 10-16, Vatsla küla.
Korrastame Vatsla oja ja Naistesoo kraavi, riisume veest
välja voolu takistavad oksad,
lehed ja prahi. Koristame pervelt langenud puud ja kuivanud
võsa. Kaardistame nurmenukud oja läheduses. Kaasa hea
tuju, kummikud, riided, mis ei
karda mudaseks saamist, ja pärastiseks kuivad sokid. Rehad,
kindad, aiakäru ja prügikotid
ning koht riiete vahetamiseks
on olemas. Talgulistele soe
kõhutäis, juua ja head emotsioonid. Kontakt: Kristina Vennikas, 5340 0664, kristinavennikas@gmail.com.
POSTKASTITALGUD
4. mail kell 10-16, Maidla küla,
Nurmiku tee. Et oleks ilusamad postkastid meie tänaval.
Edasi saame ilmselt kuivemaid
ajalehti lugeda vihmase ilmaga. Kontakt: Villu Salusaar, 511
4362, villusalusaar@gmail.com.

MTÜ HÜÜRU KÜLASELTSI
KEVADTALGUD
4. mail kell 10-15, Hüüru, Jõe tee
2. Korrastame Hüüru mõisa kui
kogukonnakeskuse ümbruse ja
hoone, samuti küla infotahvlid,
mõisapargis asuva jõulinnaku
ja mänguplatsi. Riisume lehed,
peseme mõisahoone aknad.
Kaasa rehad, luuad, kindad ja
saed. Talgulistele supp ja kringel. Kontakt: Kaire Raiend, 523
8261, info@huuru.ee.
VÄLJA ELAMUPIIRKONNA
TALGUD
4. mail kell 11-16, Vanamõisa
(Paju, Jalaka, Vahtra, Toominga,
Välja tee). Laiendame, haljastame ja korrastame elamupiirkonda ning puhke- ja rekreatsioonialasid. Rajame Pisivälja
mänguplatsile ronimisraja, liumäe ja vedrukiige, viime ellu
Pallivälja mänguplatsil spordinurga II etapi. Selga ilmale
vastav riietus. Talgulistele füüsiline tegevus vabas õhus, sõbralik seltskond, kehakinnitus,
vajadusel tuule- ja vihmavari
telgis. Kontakt: 5364 5236, valja.
selts@gmail.com.
METSAVAHI TALGUD
4. mail kell 10-13, Munalaskme, Metsavahi. Puhastame tee
ääred ja silla ümbruse prügist.
Võtame maha võsa. Kaasa töökindad ja hea tuju. Talgulistele
hea seltskond, vett ja killuke
magusat. Kontakt: Steven Nargla, 5193 3428, steven.nargla@
gmail.com,
PARAS PÄHKEL
4. mail kell 10-19, Turba, Pargi
5-9. Riisume majade ümbrust,
koristame keldreid ja trepikodasid. Laiendame parklat,

• 16.-22. mai toimub elektrooniline hääletamine.
Hääletamine algab 16. mail kell 9.00 ja kestab
ööpäevaringselt kuni 22. mail kell 18.00.
• 20.-22. mail toimub eelhääletamine kõigis
valimisjaoskondades. Väljaspool elukohta saab
hääletada Saue linnas valimisjaoskonnas number
4, mis asub Saue Päevakeskuses Kütise 4.
• 26. mai on valimispäev. Hääletamine toimub elukohajärgses valimisjaoskonnas kell 9.00 - 20.00.
Kodus hääletamine valimispäeval tuleb registreerida elukohajärgse valimisjaoskonna esimehe
kaudu kas telefoni teel või kirjalikult avalduse
esitamisega. Kirjaliku avalduse jaoskonnakomisjoni esimehele saab esitada ka vallavalitsuse
vastuvõtusekretäride kaudu. Kodus hääletamise
registreerimine lõppeb valimispäeval 14.00.

et kõigil autodel oleks ruumi.
Teeme maja ümbruse korda ja
ilusaks uute lillepottide ja lilledega. Kaasa rehad, kindad,
prügikotid, oksakäärid ja labidad. Talgulistele grill ja stritsel.
Kontakt: Marika Heinleht, 5696
8206, marikaheinleht@gmail.
com.
SIRTSUKAS SÄRAMA 2
4. mai kell 10 – 5. mai kell 16,
Raua maaüksus. Korrastame
MTÜ Sirtsucamp projektlaagri platsi ja varustuse, et suvel
saaks muretult laagrivahetusi
läbi viia. Lisaks mõttetalgud ja
töötoad õhtul pärast füüsilist
tööd suvelaagri teemadel. Kaasa sobivad tööriided, kindad
ja väike piknikukorv meelepärase kraamiga saunaõhtuks.
Talgulistele lõunaks soe toit,
õhtul saunavõimalus. Kontakt:
Sirje Raud, 522 1246, sirje@sirtsucamp.ee.
NOORED- KESKEALISEDEAKAD SUSSERDAMAS
4. mail kell 10-16, Muusika küla.
Korrastame laagri ja spordiplatsid hooajaks, koristame
prahi. Kaasa alkoholita joodav.
Talgulistele supp, informatsioon paiga ajaloost ehk ka
võrkpall. Kontakt: Indrek Luide,
5635 9279, indrek@ekklesia.ee.
MÄRKAME PUHTUST JA KORDA!
4. mail kell 10-14, Riisipere alevik. Koristame Riisipere raudtee läheduses metsaaluse, et
jalutuskoht oleks ilus ja puhas. Kaasa kindad ja hea tuju.
Talgulistele väike meelehea.
Kontakt: Merike Marie Nimmerfeldt, 5346 7389, merike.juuksur@mail.ee.

KERNU KÜLA TALGUD
4. mail kell 10-16, Kernu. Teeme Kernu küla tee ääred prügist puhtaks. Kaasa hea tuju ja
piknikukorv. Talgulistele hea
tuju ja värske õhk. Kontakt:
Kati Raju, 5398 7087, kati.raju@
mail.ee.
HEAKORRATÖÖD SEPPAMI
TALUS JA SELLE ÜMBRUSES
4. mail kell 10-17, Munalaskme,
Telliskivi 3. Et võimaldada kõigile Seppami talu sõpradele ja
külalistele võimalikult meeldiv
ligipääs territooriumile ja seal
ringiliikumine, lõikame metsateel teele ulatuvad oksad,
metsa alt võsa ja põletame
selle lõkkes. Selga sobivad riided. Kaasa sõbrad ja tuttavad,
hea tuju ning võimalusel oksatangid ja töökindad. Talgulistele hommikukohv, tee, vesi
ja lõunapausil väike grill. Kontakt: Helen Seppam, 5615 2902,
hseppam@hotmail.com.
VALINGU JA AILA KÜLASELTSI
HEAKORRATALGUD
4. mail algusega kell 10. Kogunemine Suurekivi mänguväljaku juures. Koristame prahi,
korrastame parki ja mänguväljakut, istutame lilli. Kosutame ennast talgutoidu ja hea
seltskonnaga. Kontaktisikud
Triin, 525 2122 ja Maris, 529 9153.
KOIDU KÜLA TALGUPÄEV
Kogunemine Koidu pargis 4.
mail kell 10. Teeme taas küla
korda. Toimetame pargis / mänguväljakul ja vaatame, kas saame midagi teha liigveega Hämariku / Karulaane tee äärses
metsas. Kontakt: Tormi Tabor,
5451 3000. Lisainfo: facebook.
com/events/347469172541592.

Saue vald osaleb projekti „Puuetega
inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine" teises taotlusvoorus,
millega kohandatakse Euroopa
Regionaalarengu Fondi ja
vallaeelarveliste vahendite toel kuni
13 erivajadusega inimese eluruumid
nende vajadustele vastavaks. Sellest
tulenevalt on Saue valla erivajadustega
inimestel võimalik taotleda eluaseme
kohandamiseks toetust.

Üle 260 tudengi koputab 4. mail väga paljude
heade inimeste ustele, et koguda annetusi perest eraldamisohus lastele. See on aasta suurim
ukselt uksele heategevusaktsioon „Kevadkoputus“.

HELI JOON
Sotsiaalosakonna juhataja

P

rojekti eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-,
õppimis- ja töötamistingimused. Kohandamise tulemusel paraneb puudega inimeste iseseisev toimetulek,
väheneb hooldajate hoolduskoormus. Kohandamine
loob ebasobiva elukeskkonna tõttu tööturult eemal
olijatele eeldused osaleda
tööturul.
Toetatakse puuetega inimeste liikuvusega seotud
toimingute või hügieenitoimingute parandamist.
Kohandamise liikide hulka kuulub näiteks
• platvormtõstuki paigaldus,
• laetõstuki paigaldus,
• ukse automaatika paigaldus,
• vaheplatvormita kaldtee
rajamine,
• hoone välisukse ava kohandus,
• korteri välisukse ava kohandus,
• siseukseava kohandus,
• uksekünnise paigaldus,
• lävepakuta ukseava kohandus,
• tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis
või pesemisruumi) kohandus,

• WC-ruumi kohandus,
• WC-poti vahetus.
Igale kohanduse liigile on kehtestatud toetuse
piirhind, mille ületamisel
maksab puuduoleva summa
taotleja ise.
Näiteks on esimesele
korrusele viiva platvormtõstuki ja tõstuki paigalduse piirhinnaks kuni 7502
eurot, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes
ruumis või pesemisruumi)
kohanduse piirhinnaks kuni
4338 eurot jne.
Kohandada saab eluruumi, mis asub Saue valla haldusterritooriumil ja mis on
taotleja elukoht. Isikul on
õigus saada ühe eluruumi
kohandamist ühel korral.
Taotluse esitamine
Taotlusi koos lisadokumentidega saab esitada taotlusperioodil 15. aprillist kuni
31. maini 2019 elektroonselt
digitaalselt
allkirjastatuna e-posti aadressil info@
sauevald.ee.
Kui digiallkirja võimalust ei ole, saab allkirjastatud taotluse ja lisadokumendid saata tavaposti teel
või tuua Saue Vallavalitsusse:
• Saue Vallavalitsus: Tule
tn 7, Saue linn, Saue vald,
76505
• Laagri halduskeskus: Ves-

kitammi 4, Laagri alevik,
Saue vald, 76401
• Riisipere halduskeskus:
Nissi tee 53c, Riisipere,
Saue vald, 76202
• Haiba halduskeskus: Riisipere tee 8, Haiba küla, Saue
vald, 76301
Taotluses esitatavad kohustuslikud andmed on:
• taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed,
• taotleja esindaja ees- ja
perekonnanimi, isikukood,
kontaktandmed ja esindusõiguse alus;
• kohandatava eluruumi
aadress;
• eluruumi kohandamise
eesmärk ja selgitus;
• teostatavate tööde liik ja
laad.
Taotlusele esitatavad lisadokumendid on:
• taotleja isikut tõendava
dokumendi koopia;
• taotleja esindaja isikut
tõendava dokumendi koopia;
• esindusõigust tõendava
dokumendi koopia;
• eluruumi omaniku, kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek
eluruumi kohandamise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kui
kohandatakse kaasomanike
ühiskasutuses olevaid ruume;
• eluruumile seatud hüpo-

teegi korral kooskõlastus
hüpoteegi seadnud pangaga;
• sotsiaalkindlustusameti
hinnang eluruumi kohandamise kohta (soovituslik).
Hinnangu saamiseks tuleb
taotlejal või taotleja esindajal pöörduda sotsiaalkindlustusameti peaspetsialisti
Tiina Korjuse poole (tiina.
korjus@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 640 1056).
Saue Vallavalitsuse sotsiaalosakond kontrollib laekunud avalduste vastavust
projekti tingimustele. Alates 2. juunist 2019 teostavad
vallavalitsuse ametnikud
kodukülastuse
taotletud
kohanduse vajaduse ja selle teostamise võimalikkuse
hindamiseks.
Pärast
kodukülastust
esitab vallavalitsus projekti
tingimustele vastavad taotlused koondtaotluse vormis
rahandusministeeriumile.
Pärast rahandusministeeriumist vastuse saamist langetab vallavalitsus lõpliku
otsuse taotluse rahuldamise
ja toetuse määramise või
taotluse rahuldamata jätmise kohta.

Tahame sulle usaldada
maailma kõige
erilisema ameti

Lisainfo eluaseme kohandamise taotlemise kohta
Sotsiaalosakonna juhataja Heli Joon, e-post heli.
joon@sauevald.ee, telefon
679 0174.

Oled mõelnud, et sinu elus võiks olla palju rohkem
rõõmu ja armastust? Pere võiks suureneda ja lapsi
võiks rohkem olla? Võib-olla soovid elus pöörata
uue lehekülje? Kutsume sind 25. aprillil kell 1819.30 Keila Lasteküla külalistemajja (Ülase 11)
kogukonnaõhtule.

Erivajadustega laste ja noorte
huvihariduse ja -tegevuse toetus
2019. aastal on võimalik taotleda
toetust rahvastikuregistri andmetel
Saue vallas elavate 7-19-aastaste
erivajadustega laste ja noorte
huvihariduses ja -tegevuses
osalemiseks.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

T

oetust rahastatakse
riigieelarvest
Saue
vallale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.
Toetus on mõeldud erivaja-

dusega lastele ja noortele,
kellel on sotsiaalkindlustusameti otsusega tuvastatud
puue.
Toetust makstakse, kui
lapse elukoht koos vähemalt
ühe vanemaga on toetuse
väljamaksmise aasta 1. jaa-

nuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue
vallas.
Toetuse suurus on kuni
200 eurot aastas. Taotlus
tuleb vallavalitsusele esitada hiljemalt 10. detsembriks
2019.
Toetatavad kulutused
• vahendite soetamine
• õppemaksud, osalemistasud
• üritustel või võistlustel
osalemiskulud
• transpordikulud
Toetuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada
allkirjastatud avaldus pa-

SOS Lasteküla 11-aastane kogemus keeruliste perede abistamisel näitab, et õigeaegne toetamine võimaldab perel lapsed ise
üles kasvatada. Riik sellist ennetustegevust ei finantseeri. Vajalik
rahasumma tuleb koguda lahkete annetajate abiga.
Eestis eraldatakse igal aastal vanematest 250 last, abivajavaid
lapsi on tuhandetes. Laste äravõtmine pärisvanemate juurest
ei lahenda aga probleemi, sest neis peredes sünnib lapsi aina
juurde. Vajalikum on panustada ennetustegevusse ehk õpetada
vanematele, kuidas lastekasvatamise ja igapäevaeluga paremini
toime tulla.
11 aastaga on SOS Lasteküla 450 perele tõestanud, et lapse
jaoks on parim kasvukeskkond kodu, mitte lasteküla. Meie töö
tulemusena on 1100 last jäänud vanematega kokku. Kõik need
pered saavad laste kasvatamisega ise hakkama.
Programm töötab Narvas, Sillamäel, Keilas, Kohtla-Järvel ja
Lääne-Harju ning Põltsamaa vallas. Sel aastal tahame avada peretugevdusprogrammi Viljandis.
„Kevadkoputus“ toimub sel aastal 13. korda. Igal aastal kasvavad summad, mida lahked inimesed üle Eesti on nõus programmi elushoidmiseks annetama. 2017. aastal koguti ligi 50 000
eurot, möödunud aastal 57 790 eurot. Peretugevdusprogrammi
ühe aasta eelarve on 304 712 eurot.
Southwestern Advantage´i suveprogrammis osalevad tudengid koguvad annetusi Tallinnas, Tartus, Põltsamaal, Viljandis,
Ida-Virumaal, Sakus, Kohilas, Türil, Paides, Pärnus, Võrus ja mujalgi.

berkandjal või elektroonselt
(info@sauevald.ee), kulutusi ja nende tasumist tõendavad dokumendid ning huvitegevust või huviharidust
korraldava organisatsiooni
kinnituskiri noore osalemise kohta huvihariduses või
huviringis.
Taotluse vorm on leitav
Saue valla kodulehelt http://
sauevald.ee/avaldused.

LISAINFO
Haridusspetsialist
Margit Ots, e-post
margit.ots@sauevald.ee,
telefon 679 0177, 511 2820.

Kui minu uksele ei koputata?
Kõik head inimesed saavad projekti toetada, tehes ülekande
SOS Lasteküla Ühingule EE062200221001178590, külastades SOS
Lasteküla kodulehte www.sos-lastekyla.ee või helistades annetusnumbritele 900 66 90 (5 eurot), 900 66 80 (10 eurot), 9006670
(25 eurot).
Aitäh, et avad koduukse ja südame. Tänu sinule jäävad ema ja
isaga kokku lapsed, kelle koduks oleks saanud lasteküla.
ANNIKA REMMEL
SOS Lasteküla

SOS Lasteküla ootab uutesse kodudesse elama abielupaare,
elukaaslasi või üksikuid perevanemaid, kes tahaksid pakkuda
armastavat kodu 2-6 väiksele armsale särasilmale. Omalt poolt
garanteerime ühele vanemale Tallinna keskmise sissetuleku, mis
tähendab, et palgatööl pole vajadust käia ja saab täielikult keskenduda lastele.
SOS Lasteküla tagab professionaalse abi enne laste perre tulekut ja on pere kõrval kogu aeg, mil tuge on vaja.
Oleme loomas integreeritud lasteküla, mille eesmärk on pakkuda peredele senisest privaatsemaid elamistingimusi. Ruumikad ja uued kodud asuvad Tallinnas ja selle lähiümbruses ning
pole mingil viisil äratuntavad. See tähendab, et naabridki ei
pruugi teada, et nende kõrval elab SOS-pere, kui pere ise sellest
teada anda ei soovi. Ollaksegi täiesti tavaline perekond, kus ema
ja isa ei ole lihtsalt laste bioloogilised vanemad.
25. aprillil kell 18-19.30 toimub Keila Lasteküla külalistemajas
(Ülase 11) kogukonnaõhtu, kus SOS-ema räägib kogemustest laste kasvatamisel oma kodus ja saab vastused kõikidele tekkinud
küsimustele.
Pereema Irina julgustab kõiki huvilisi uurima lisa ja võimalusel osalema: „Pered, kes ehk mõtlevad selle peale praegu, võiksid teada, et pole tähtis, mida sa ise oskad või tead, kas elad
mehega koos või oled üksikema - kõige tähtsam on, et kodus
oleks soojust, armastust ja üksteisemõistmist.“
Soovid lisainfot? Võta ühendust: signe.toom@sos-lastekyla.ee.
ANNIKA REMMEL
SOS Lasteküla
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Eluaseme kohandamise toetust
saab taotleda 31. maini

Kevadkoputus kogub
4. mail annetusi perest
eraldamisohus lastele

Veskitammi
liiklussõlme ehitustööd
jätkuvad
Pärnu maanteel Veskitammi liiklussõlme juures
algasid ehitustööd 2018. aasta kevadel. Talvel
tööd peatusid ja jätkusid 15. aprillist.
16. aprillist on ajutiselt suletud jalakäijate tunnelid. Järk-järgult
muutub liikluskorraldus Vanasilla, Nõlvaku ja Seljaku tänava
Pärnu maantee poolses otsas.
Möödunud aastal teostas ehitaja Veskitammi liiklussõlme
ehitusobjektil põhimahus kaeve- ja täitetööd, rajas kommunikatsioonid ja ehitas tunnelid.
Maanteest vasakule jäävatel tänavatel ja Jälgimäe-TOP-i kogujatee mahasõidul vajavad aga kommunikatsioonid rajamist
ja kaevetööd tegemist. Suuremahulisem töö on kogu objektile
kahe viimase kattekihi paigaldus.
Millega peavad arvestama liiklejad?
Veskitammi liiklussõlme ehitusega rekonstrueeritakse osaliselt
ka Laagri aleviku tänavad: Nõlvaku, Vanasilla, Seljaku.
Vana tee kaevatakse üles, rajatakse uued konstruktsioonikihid, uuendatakse kommunikatsioone.
Et rekonstrueeritavad tänavad on kitsad, ei ole võimalik
neid osaliselt sulgeda.
Vanasilla tänava Pärnu maantee poolne ots suleti liikluseks
16. aprillil, ümbersõit Nõlvaku tänava kaudu.
23. aprilli paiku suletakse liikus Nõlvaku tänava Pärnu
maantee poolses otsas umbes kaheks nädalaks. Ümbersõit toimub Seljaku ja Vanasilla tänava kaudu.
Laagri alevikku rajatud jalakäijatunnelite betoonitööd valmisid möödunud aasta lõpus. Talvel olid tunnelid liiklejatele
avatud. Et paigaldada asfaltkate ja püsivalgustid ning eemalda
graffiti, suleti tunnelid alates 16. aprillist mõneks ajaks liiklejatele ning rakendus möödunudaastane liiklusskeem Selveri
juures asuva ajutise valgusfoori kaudu.
Veskitammi raudteeülesõidu taasavamine liiklusele on planeeritud maikuusse.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Kulupõletamine ja
süütamine on keelatud
Päästeamet tuletab meelde, et kulupõletamine
ja süütamine on keelatud, ohtlik ja karistatav
tegevus.
Kulupõlengutes on elu jätnud inimesi, tules hävinud kodusid,
maha põlenud metsa. Lisaks sellele hukkuvad kulupõlengutes
pisikesed loomad ja putukad, pesitsemist alustanud linnud.
Ka mittenõuetekohaselt tehtud või järelevalveta jäetud lõkked on väga ohtlikud. Et vältida lõkkest alguse saavat tulekahju,
pea meeles lihtsad reeglid.
• Lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses, sest sädemed võivad tuulega lennata hoonele.
• Alla meetrise läbimõõduga lõke peab olema hoonest vähemalt kaheksa meetri kaugusel.
• Lõke läbimõõduga üle meetri peab olema hoonest 15 meetri
kaugusel.
• Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest, okstest ja muust põlevast materjalist.
• Lõke tuleb piirata kivide või pinnasevalliga.
• Lõket tohib teha vaid siis, kui tuule kiirus on alla 5,4 m/s (nõrk
tuul).
• Koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit.
• Lõket tuleb valvata ja hoida selle läheduses kustutusvahendid, näiteks ämber veega, 6 kg tulekustuti.
• Lõkkel tuleb inimese valvsa pilgu all lasta täielikult ära põleda
või tuleb see veega kustuta.
PÄÄSTEAMET

EPT peahoone ehk BAM-i aeg sai otsa
Märtsikuuga sai
ümber ühe maja
lugu Sauel.
Viimastel
kümnenditel
politseimajana
teada maja Tule
põiktänavas ehitas
Sauel asunud
Harju EPT 1970.
aastate teisel poolel
endale uueks
kontoriks.

Fotod: SKuS, Saue EPT, Sirje Piirsoo
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Ajad ammused. EPT peahoone uhkes üksinduses aastal 1980, Tule tänavat veel ei ole.

Tule tänavata.
1980.
aastate
lõpu
üle-eestilised muudatused
mõjutasid ka Harju EPT tegevust. Mitmetest senistest
osakondadest-jaoskondadest
said väikeettevõtted: Sami,
Sauko, Kavent, Avre, Thermo, Saurem.
1994. aastal Harju EPT
likvideeriti ja peamaja anti
üle Harju Politseiprefektuurile. Politsei toimetas Sauel
20 aastat, kolides 2014. aasta
augustis Keilasse.
Väsinud ilmega hoones
peeti maha veel mõned haaranguõppused ja paintball
lahingud, mis maja seisukorda veelgi räsisid. Pärast seda
on maja seisnud tühjalt.
Kinnistu kuulub AS-ile
Saue EPT. Ettevõtte juhatuse
liige Harry Pajundi ütleb, et
krunt saab lammutusjäätmetest koristatud tänavu juuniks.
Kuigi projekt on valmis
ja ehituslubagi olemas, ei
ole uut hoonet kohe plaanis
ehitama hakata. Esialgu jääb
kinnistu kasutusse laoplatsina.

EVELIN POVEL
Saue Kodu-uurijate Seltsing

A

varad töökabinetid
neljal korrusel ja suur
saal, kus lisaks asutuse tähtsündmustele peeti
ka lasteaia nääripidusid, korraldati kontserte ja käidi valimas, oli tollase Saue asula
jaoks väärtus omaette.
Esimesed töötajad asusid sinna tööle 1979. aastal,
maja valmis lõplikult 1983.
aastaks.
Sauelased hakkasid õige
kiiresti kutsuma uut kontorimaja BAM-iks.
BAM-i
ehk
Baikali-Amuuri magistraalraudteed Venemaal Ida-Siberis ja
Kaug-Idas ehitati üleliidulise
komsomoli löökehituse korras aastatel 1974-1984.
Esmalt seetõttu, et siinne
ehitus valmis samuti löökehituse korras.
Samas oli hoone asukoht
Saue keskusest ja elamutest
niivõrd kaugel ning sinna

Eelviimane päev maja ajaloos, suurem osa on juba lammutatud.

Tule põik 2 tulevik.

VARIANT 1: ALUMINE OSA MUST BETOON

jõudmiseks ei viinud ühtki korralikku teed, et rahva seas tekkis paratamatu
võrdluskoht kauge Venemaa
raudtee-ehitusega.
Saue linna mõõtmed on

Muutub segaolmejäätmete
äraveo hind

sellest ajast oluliselt avardunud ja vana politseimaja ei
tundunud ammu põldude vahel oleva ääremaana. Ei kujuta me täna ette vast sedagi,
et tollal sai Saue hakkama

NISSI JA KERNU 1. MAIST

VARIANT 2: ALUMINE OSA BETOON, MUSTER PEALE VÄRVITUD
Koostaja:

2,42

2,42

Kuni 0,24

4,1

4,35

Kuni 0,37

4,52

5,40

7,61

9,02

7,99

10,23

Saue EPT AS

10,20
Mõõtkava:

13,61

18,66
Joonise nr:

23,41

20,70

29,57

36,12

52,78

Aadress:

Kerttu Mäesalu

Joonise nimetus:

LAO- JA ÄRIHOONE

Tule põik 2, Saue linn

Tellija:

Kuni 1,1

3D Tule põik tn algusest

FORMAAT: A4 portrait 297x210mm

L

Kuni 0,14 (sh kott)

Kuni 0,8

Jäätmete käitlushindade - Iru jäätmepõletusjaamas 103% - ja veokulude kasv
põhjustab omakorda segaolmejäätmete
äraveo teenushinna tõusu.

iitumiseelse Nissi ja
Kernu valla territooriumil hakkavad prügiveo uued hinnad kehtima
1. maist ning liitumiseelse
Saue valla ja Saue linna territooriumil 1. juunist.
Endises Saue vallas ja
Saue linnas osutab teenust
AS Ragn Sells, endises Nissi
ja Kernu vallas haldab korraldatud jäätmevedu MTÜ
Jäätmehalduskeskus.
Uued hinnad kehtivad
kuni olemasolevate hanke-

HIND 1. MAIST

Reg.nr: 11831247
Rännaku pst 29,Tallinn 10921
Projekteerimine: EEP001779

KuniStaadium:
1,5

Töö nr:

SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

SENINE HIND

Kuni 0,66

Objekt:

Zeta OÜ

Arhitekt:

MAHUTI SUURUS m3

lepingute lõpuni 2020. aasta
alguses.
Saue Vallavalitsus viib
enne olemasolevate lepingute lõppu läbi korraldatud
jäätmeveo uue hanke, mis
hõlmab juba kogu Saue valla
territooriumit ühtsena.
Teenuse osutaja informeerib kliente hinnatõusust
personaalselt. Uued hinnakirjad on leitavad ka Saue
valla koduleheküljel aadressilt http://sauevald.ee/jaatmemajandus.
Tabelites toodud hinnad
on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

16-10

Kuupäev:

Kuni 2,5

Eelprojekt

05.02.2018

Kuni 4,5

AR-8-02

SAUE LINN, SAUE VALD 1. JUUNIST
SAUE LINN

SAUE VALD

MAHUTI SUURUS

SENINE HIND 1.
HIND
JUUNIST

SENINE
HIND

HIND 1.
JUUNIST

Jäätmekott kuni 20 l

0,60

0,60

-

-

Jäätmekott kuni 150 l

0,72

0,72

0

0

80 l konteiner

0,53

0,79

0,46

0,79

120 l konteiner

-

-

0,69

1,19

140 l konteiner

0,92

1,39

0,81

1,39

240 l konteiner

1,58

2,38

1,38

2,38

370 l konteiner

2,44

3,66

2,13

3,66

600 l konteiner

3,96

5,94

3,45

5,94

660 l konteiner

-

-

3,80

6,53

800 l konteiner

5,28

7,92

4,60

7,92

1100 l konteiner

7,26

10,88

-

-

1500 l konteiner

-

-

8,63

14,84

2500 l konteiner

16,50

24,74

14,38

24,74

4500 l konteiner

29,70

44,54

25,88

44,54

Ragn Sells AS: telefon 6060439, info@ragnsells.ee, www.ragnsells.ee.
MTÜ Jäätmehalduskeskus: telefon 615 0354. info@jaatmehalduskeskus.ee, www.jaatmehalduskeskus.ee.

SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

T

änu kuulus lasteaia
endistele ja praegustele töötajatele, hoolekogu liikmetele, kõigile, kes
lasteaiale nõu ja jõuga abiks.
Raina Vaarmaal oli rääkida vahva lugu lasteaia
ajast. Ei meeldinud tal lõuna
ajal magada ning kui ta ühel
vihmasel ja sombusel päeval
pea teki alt välja pistis, nägi
ta kohe oma võimalust just
nüüd ja praegu koju minna:
kõik magasid ja õpetaja Helvet ei olnud kusagil.
Kähku kapi juurest läbi,
punane jope selga, õhukesed
sussid jalga ja start. Oli vaja
joosta 300 meetrit. Vesi tuiskas kahte lehte. Selja taha
vaadates tunnetas tüdruk
ühtäkki ohtu: õpetaja Helve lähenes. Võitma pidi aga
tema. Ukseni jõudis Raina
enne õpetajat, teiselegi korrusele, kuid õpetaja liikus
väga kiirelt ja oli juba esimesel korrusel.
Ei mäleta Raina seda, et
ta oleks pahandada saanud.
See ootamatu jalgalaskmine
ei jäänud tal aga viimaseks
korraks.
Mihkel meenutas arooniamarjade söömist. Pugenud ta salaja põõsasse - marju söömas ei tohtinud käia

- puginud kõhu täis ja jäänud
välja ronides õpetajale vahele. Õpetaja küsimuse peale,
kas ta käis marju söömas,
vastas poiss süüdimatult eitavalt, endal nägu kõrvuni ja
riided mahlaga täitsa koos.
Riisipere lasteaeda viis
aastat juhtinud Kartin Õisma peatus kõnes põgusat
lasteaia ajalool ja ütles, et
lasteaed on jõudnud kuldsesse keskikka, mis omakorda tähendab tarkust ja
tasakaalukust, elukogemust
ja teadlikkust, kvaliteetset
alusharidust ja kogemustega
õpetajaid.
Tema sõnul on langetatud oluline otsus ehitada uus
lasteaed Riisipere haldusüksuse juurde, mis avardab
võimalusi
kultuurikompleksi ruumide ja saalide kasutamise läbi, annab uued,
tänapäevased rühmaruumid
ja uue mänguväljaku kirikumõisa pargi läheduses.
Katrini arvates sõltub
inimese horisont sellest, kui
kõrgel oksal ta istub oma
teadmiste, oskuste ja silmaringi mõttes.
Ta lõi oma vaimusilmas
suure Riisipere lasteaia puu,
kus ülemised oksad on lasteaiaperet täis, ja kui keegi
juhtubki libastuma või oks
murduma, siis teadku, et
kõik teised on all teda peh-

Fotod: Anu Kaljumäe, Riisipere lasteaed

Riisipere Lasteaed pidas 5. aprillil
maja 40. sünnipäeva meeleoluka
kontsertaktusega, mille juhatas sisse
lasteaia laul. Esinesid Juss Viitamees,
Edvard Liivlaid, Kertu Vahar ja Mikk
Maasikas. Muusikalisi tervitusi tõid
vilistlased Ott Ajaots, Mihkel Vaarmaa
oma ema Raina Vaarmaaga ja Markus
Õisma oma ema Katrin Õismaga.
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Kõlab Riisipere Lasteaia laul

Sünnipäevalapsele tuuakse ikka lilli.

Eesti rahvausund omistab pihlakale kaitsvat väge.

melt püüdmas.
Lasteaia hoolekogu liige Ivar Espenberg ütles, et
tema meelest on Riisipere
lasteaed maailma parim
lasteaed, sest tema lapsele meeldib seal ja kõik see
tarkus, mis lapse sees on,
on tulnud viimastel aastatel
lasteaiast.
Riisipere Lasteaia eelkäija on 1959. aastal asutatud
25-kohaline Keila Maaparandusjaama Lasteaed, mida
juhatas Siiri Meremaa ja

Riisipere lasteaed on pidanud kasutama ka Ääsmäe
lasteaia teenuseid, sest kõik
soovijad ei mahtunud ära
oma majja.
1979. aasta 4. aprillil
avati 280-kohaline lasteaed
Riisipere alevikus. Avamise päevaks oli lasteaeda tulemas vaid 122 last: Saida
sovhoos loobus mammutlasteaiast ja jäi oma väiksesse
majja. Varsti kolisid ära ka
Haiba lapsed ja laste arv järjest vähenes.

mis asus Munalaskme külas
Harju-Risti kirikumõisast
kohale toodud majas.
1962 viidi asutus üle Riisipere sovhoosi alluvusse nimetusega Riisipere sovhoosi
lastepäevakodu. Lasteaed
oli endiselt 25-kohaline, juhatajaks Õie Koitmaa.
1964 laienes lasteaed
40-kohaliseks. Ööpäevases
lasteaias oli aia- ja sõimerühm. 1970 asus juhtimispuldi juurde Ann Lall, kes
oli selles ametis 26 aastat.

Lasteaia hiigelajal 1983
oli lasteaias seitse rühma ja
lapsi kokku 172.
1996 asus maja etteotsa Tiina Rannakivi. Majale teostati kapitaalremont,
uuendati köögiseadmeid ja
vahetati välja mööbel rühmades.
2013. aastast on lasteaia
juhtimine Katrin Õisma kätes. Täna käib Riisipere Lasteaias 77 last Pähklite, Pihlakate, Kastanite ja Tõrude
rühmas.

Fotod: Sirje Piirsoo

Tõnis Mägi: Laulda lugusid võõras keeles pole kerge
Saue gümnaasiumi vene keele õpetaja
Jelena Laanjärve korraldamisel
kogunesid 21. märtsil linna
kontserdisaali Harjumaa koolinoored,
13 erinevat solisti ja ansamblit, et esitada
konkursil Tõnis Mägi vene keeles
lauldud laule.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

K

onkursi algatas Jelena Laanjärv aastal 2017, teema oli
„Armastades Jaak Joalat“.
Eelmisel aastal laulsid noored Anne Veski laule, žüriis
hindas esitusi lauljanna ise.
Tänavu tulid ettekandele Tõnis Mägi vene keeles
lauldud laulud. Armastatud
ja hinnatud muusik, heliloo-

ja ja laulja oli festivali aukülaline.
Konkursiidee sündis sellest, et on lapsi, kellele vene
keele tavaõpe on päris raske, aga lauldes tuleb kõik
ilusasti välja. „Pealegi ei
pea keeleõpe olema ainult
tunnis ja ainult grammatika.
Seda saab teha läbi kultuuri,
laulu, luule. Me õpime sõnu,
tõlgime laulud,“ on Jelena Laanjärv veendunud, et
keelt saab õppida ka teist-

Žürii vasakult: Artjom Savitski, Tõnis Mägi, Tiina Selke ja Mait
Maltis.

Parima ja originaalsema lauluseade preemia läks Saue
gümnaasiumi ansamblile laulu „Süda ei maga" eest.

moodi, läbi kultuuri ja loomingu.
Esinejaid hindas kolmeliikmeline žürii - Mait Maltis, Tiina Selke ja Artjom
Savitski -, kelle sõnul oli
tase üllatavalt hea ja otsuseid langetada raske.
Solistide osas läks esikoht Laagri kooli. Võitis

Jüri gümnaasiumi ansambel
lauluga „Muusika voolab”
ning Saue gümnaasiumi 9.12. klassi segaansambel lauluga „Süda ei maga”.
Ka parima ja originaalsema lauluseade preemia
läks Saue gümnaasiumi
ansamblile laulu „Süda ei
maga" eest. Seade autor

Kirke Valt lauluga „Olimpiada“. Daniel Bakler Saue
gümnaasiumist tuli teiseks
palaga „Minu õu“. Kolmas
koht kuulus Elisabeth Kivile Prantsuse lütseumist lauluga „Uni“.
Ansamblitest järjestusid:
Tallinna 21. kooli 9. klassi
esindus looga „Detektiiv”,

Grete Põldma. Noorima esineja eripreemia sai Daniel
Bakler.
Oma lemmikutele kinkis
Tõnis Mägi eripreemiana
autogrammiga plaadi. Selle
pälvisid Elisabeth Kivi, Kirke Valt ja Daniel Bakler, kes
oli ühtlasi konkursi noorim
esineja.

Töötajate tervisekäitumine kutsub
eeskuju järgima
Pöörame hetkeks ümber Seneca
filosoofilise mõttetera ja sõnastame selle
nii: „Käi minu sõnade, aga ka tegude
järgi!“. Kas pole õpetajale kohane?
MAIRE KIVIMURD
Tervisetöötaja

L

asteaia üks eesmärke
on tervisliku elustiili
väärtustamise edasiandmine lastele. Täiskasvanud saavad lastele eeskujuks olla vaid juhul, kui nad
ise neid väärtusi kannavad.
Veskitammi lasteaias on
tervist edendatud lasteaia
algusaastatest peale ehk
juba üle 11 aasta.
Et tervislik eluviis on
meie lasteaia igapäevaelu
loomulik osa, otsustasime
sellel õppeaastal anda tervisekäitumisele kaalu juurde,
saamaks tervist edendavaks
lasteaiaks - sellest aastast
tunnistas
Tervisearengu
Instituut meid tervist edendavate lasteaedade võrgustikku kuuluvaks.
Meie töötajad on füüsiliselt aktiivsed ja paljud
tegelevad tervisespordiga.

Et üksteist motiveerida ja
iseenda liikumisharjumusi
analüüsida,
korraldasime
oktoobris
terviseprojekti
„Sohvalt püsti!“.
Riputasime seinale tabeli
erinevate liikumisvõimalustega alates käimisest ja
jooksmisest ning lõpetades
aiatööde ja tantsimisega.
Märkisime tabelisse iganädalased liikumistegevused.
Aktiivselt osales projektis
24 naisest 18. Kindlasti oli
neid, keda selline „aruanne“
rohkem kui tavaliselt liikuma motiveeris.
Sarnaseks ettevõtmiseks
kujunes ka projekt „Talverõõmud“, kus töötajad
tegid talvistest harrastustest
pilte, millest moodustasime
kevade hakul vahva näituse.
Fotodel kajastus nii suusatamine, kelgutamine, lumememmede tegemine, lume
rookimine, saunast lumehange hüppamine kui kauni

looduse nautimine ja piknik
lumel.
Lisaks sportlikule tegevusele oleme pööranud
tähelepanu tervisliku toitumise propageerimisele. OÜ
Pull Punt tutvustas meile
Sloveenia ja Vahemeremaade toiduaineid, mis on
valmistatud ökoloogiliselt
puhtast toorainest ja säilitusaineteta.
Korraldasime tervisliku
lõuna, kuhu iga rühma nais-

kond tõi lauale isetehtud tervisliku roa. Saime degusteerida püreesuppi, erinevaid
salateid ja snäkke, jooke
ja küpsetisi ning vahetada
retsepte. Selle ettevõtmisega kummutasime müüdi, et
tervislik toit on paljust loobumine või ainult kapsa ja
porgandi närimine.
Tervisliku elustiili puhul
ei saa mööda vaadata vaimsest tervisest. Head töötulemused tagab töötaja moti-

Foto: Veskitammi lasteaed

veeritus, oskus lõõgastuda
ja kindlasti head omavahelised suhted. Detsembris
saime kogu meeskonna väliskoolitusel „Õpetaja emotsionaalne
motiveeritus
töökeskkonnas“ häid nõuandeid, kuidas juhtida meeleolusid. Tuletasime meelde,
kuidas toimib positiivne
eneseregulatsioon ning milles peitub tööõnn. Lisaks
omandasime meisterdamisnippe, mida lastegagi hea

proovida.
Töötajate vaimset heaolu
on toetanud ka meeleolukad
näputöölõunad, kus meisterdasime õpetaja Pireti juhendamisel jõulukaunistusi
ja õppejuht Silvi käe all helkurlillekesi. Ei puudunud ka
traditsiooniline jõulukoosistumine väikeste kingitustega ja sõbrapäeva tähistamine isetehtud heade mõtete
kaartide vahetamisega.
Naistepäeval korraldas
lasteaia juht töökale naisperele „klatšilõuna“, mille
eesmärk oli leida iga inimese talent ja mis päädis talenditunnistusega. See andis
inimestele tunde, et kõik me
oleme kolleegide poolt väärtustatud ja hinnatud.
Sellised koosviibimised
ja suhtlemine väljaspool
töökohustusi võimaldab kolleege teisest küljest tundma
õppida ning naiste endi sõnul tugevdab tublisti meeskonnavaimu.
Veskitammi
lasteaias
töötavad rõõmsad, sõbralikud ja aktiivsed naised, kes
annavad isikliku eeskujuga
lastele edasi väärtushinnangu, et tervis on kõige kallim
vara, mida tuleb hoida ja
säilitada iga päev.

Fotod: Jaan Vanaaseme, Sirje Piirsoo

Omaloominguõhtu tõi kokku 27 andekat noort
Emakeelepäeval kogunes sadakond
inimest Saue Gümnaasiumi aulasse
vaatama omaloominguõhtut, mille
korraldasid 11. klassis õppivad artikli
autorid uurimistöö raames, et anda enda
panus omaloominguõhtu toimumise
traditsiooniks muutmisele.
GETHE MARIA ELJAS,
LIIS-BETH KIVIMÄE

O

malooming uõht u
eesmärk oli julgustada meie enda kooli
õpilasi ja anda neile võimalus oma loomingut ka teistega jagada.
Lisaks tahtsid korraldajad suurendada noortele
suunatud ürituste arvu Saue
Gümnaasiumis ning pöörata ühel õhtul tähelepanu
üksnes humanitaarainetele

ja nende väärtustamisele.
Õhtu oli väga meeleolukas ja mitmekülgne, sest
lavale astus Saue Gümnaasiumi 9.-12. klassidest rekordiliselt, lausa 26 andekat
noort.
Osalejaid olid sel aastal
väga paljudest erinevatest
valdkondadest: fotograafist
muusikute ja kunstnikeni,
tantsijast sõnakunstnike ja
tsirkuseartistini.
Õhtu lõpetuseks astus lavale üllatusesineja Markus

Üllatusesineja Markus Lehtsalu. Foto on tehtud valla laululapse
konkursil.

Lehtsalu, kes tõi kuulajateni
laule oma uhiuuelt albumilt
ja luges vahepalaks ette ka
mõned enda kirjutatud luuletused.
Õhtujuhid olid sel aastal
korraldajad ise ehk uurimistöö autorid Gethe Maria Eljas ja Liis-Beth Kivimäe.

Omaloominguõhtu kava
oli jaotatud kahte ossa, mida
eraldas 10-minutiline paus,
mil pealtvaatajatel ja esinejatel oli võimalik imetleda
üritusel osalenud kunstnike
teoseid. Saali taganurgas oli
kohvik tee ning soolaste ja
magusate küpsetistega.

mille eesmärk on anda gümnaasiumiõpilasele ülevaade
meediavaldkondadest, nende žanritest, meediasüsteemist ja selle toimimisest üldiselt.
Valikaine on soovituslik eelkõige neile, kes tahavad ennast loominguliselt
arendada, erinevates meediavaldkondades proovile
panna ja neis kaasa rääkida.
Meediaõpe on praktilise
suunitlusega. Teooria kõr-

val toimuvad õppekäigud ja
praktilised tunnid. Kursuse
jooksul teevad õpilased intervjuu ja reportaaži, filmivad lühifilme ning õpivad
videomontaaži.

Saue noorte filmid festivalil
Kinos Artis näidati 20. aprillil Eesti
Vabariigi 54. mittekommertslike filmide
festivali raames Saue Gümnaasiumi
meediaõpetuse õpilaste filme.

ALEXEI ALEXEEV

K

ool esitas festivalile
12 õpilase lühifilmi.
Žürii tunnistas neist

parimaks Chris Savitski filmi „Cyclocross”.
2018. aasta sügisest õpib
Saue Gümnaasiumi 10. klass
valikainena meediaõpetust,

Meediaõpe Saue
gümnaasiumis on praktilise
suunitlusega. Õpetaja Alexei
Alexeev Jan-Erik Vaiksalule
näpunäiteid jagamas.

Esineb Melissa Melani Oruste.

Nagu eelmiselgi aastal
oli üritus eelarveta, mistõttu pidid korraldajad otsima
sponsoreid.
Abistava käe ulatasid
Saue Muusikakool ja firma
funTIME.
Omaloominguõhtu jäädvustasid fotodele Saue

Gümnaasiumi
vilistlane
Jaan Vanaaseme ja meediaõpetaja Alexei Alexeev.
Õhtust tegi video 11.a klassi
õpilane Herman-Erik Isop.
Korraldajad tänavad esinejaid, juhendajaid, pealtvaatajaid, sponsoreid, video- ja fotograafe.

Foto: Anette Kottise
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Riigikogu üleskutsel süüdati reedel, 5. aprillil kõigi 120
Eesti Asutavasse Kogusse valitud saadiku sünnikohas austusküünal. Meie vallas Lehetus on sündinud Jakob Linros
(ka Lindros), kelle mälestust nüüdsest jäädvustab nimeline
pink küla kivi juures.

SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

K

üla kivi aga tõi keskusesse külavanem
Riho Kivisild just
Rähnima talu maadelt. Tä-

naseks hävinud Rähnima
talu on Jakob Linrosi sünnikoht.
Ega Jakob Linrosi elust
palju teada pole. Ta sündis
21. augustil 1885 Rähnima
talus Jakob ja Lena Linrosi

peres teise lapsena. Tal oli
vend ja õde.
Jakob Linrosi abielu
Elisabeth Linrosiga laulatati 3. aprillil 1917 Tallinnas Kaarli kirikus. Sündis
tütar Daisy Ots.

Ajaloost
Aprillis möödub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese
rahvaesinduse kokkutulemisest. Jüripäeval, 23. aprillil
1919 kogunesid Tallinnas Estonia majas Eesti Asutavasse
Kogusse valitud rahvasaadikud. See päev on ühtlasi
Eesti Riigikogu sünnipäev.
Aga enne veel, kui Asutav Kogu kokku tulla sai, olid
valimised. Seda Eesti Vabariigi esimese demokraatliku
esinduskogu valimise ümmargust tähtpäeva kutsuski Riigikogu üle Eesti 5. aprillil tähistama, süüdates
austusküünla kõikide 120 Asutavasse Kogusse valitud
rahvasaadiku sünnikohas.
100 aastat tagasi valituks osutunud 120 Asutava
Kogu liiget olid pärit 49 praegusest omavalitsusest.
Asutava Kogu valimised toimusid 5.-7. aprillil 1919
kõikjal Eestis üldise ja ühetaolise hääleõiguse alusel
ning salajasel valimisel proportsionaalsuse põhimõttel.
Valimisõigus oli mõlemast soost vähemalt 20-aastastel
kodanikel. Asutav Kogu oli esimene Eesti rahva valitud
rahvaesindus. Tema põhiülesanne oli põhiseaduse väljatöötamine ja vastuvõtmine – ja sellega tuldi edukalt
ka toime.
Asutava Kogu liige oli ka riigivanem Jaan Teemant,
kes küll pole Saue vallas sündinud, kuid see-eest pidas
alates 1920. aastast tänase Saue valla ja Tallinna piiril
Veski-Möldre talu.

Töötanud on Jakob
lukksepana ja motoristina
laeval. Teel Ameerikasse ta ka 26. augustil 1928
suri.
Jakob Linros kuulus
Eesti Sotsiaaldemokraat-

likku Töölisparteisse, mis
sai valimiste tulemusel
Asutavas Kogus 41 kohta.
Tema tegevusest rahvasaadikuna on teada järelepärimine Eesti-Läti piiritüli
kohta.

Ääsmäe ja Tagametsa küla maaturismi
ettevõtjad kutsuvad teid 1. mail endale külla
Kolmapäeval, 1. mail, avavad Ääsmäe
ja Tagametsa külade ettevõtlikud turismiteenuste arendajad - Tagametsa
Loovusmaja, Kuristu Miniloomaed,
Helga Taimeaed ja Ääsmäe Külakogu
- oma uksed külastajatele ning tutvustavad tegevusi ja teenuseid.
AVE KRUUS
Ääsmäe Külakogu

E

rinevaid tegevusi on
terveks päevaks nii
aiandushuvilistele,
loovusinimestele, loomasõpradele, spordihingedele kui maiasmokkadele.
Igal ettevõtjal on selleks
päevaks külalistele isiklik
pakkumine.
Võimalus on minna külla vastavalt oma soovile või
- miks ka mitte - külastada
kõiki.
Kuristu talu
miniloomaaed
Kuristu talu miniloomaaed
ootab kõiki loomasõpru
külla 1. mail kell 11-18. Sellel päeval on sissepääs vaid
kaks eurot ja alla 3-aastastastele lastele on sissepääs
prii. Vaata lähemalt, mis
põnevat Kuristu miniloomaaed pakub kodulehelt
www.kuristu.ee.
Helga Taimeaed
Helga Taimeaia eesmärk

on taasavastada häid vanu
ning leida uusi vastupidavaid sorte ja liike. Samuti
pakkuda põnevaid vähelevinud taimi-püsililli, mida
tihti suurtes aianduskeskustes ei pakuta, kuid mis
väärivad kindlasti kasutamist.
Peamiselt leiab taimeaiast püsikutest rohttaimi
varju ja valgusesse, kõrrelisi ja maitsetaimi. Pisut
sekka peamiselt seemnest
paljundatud puittaimi. Uus
ja põnev on just esimesed
õied avanud lilledest labürint. Helga Taimeaial on
just 1. mail plaanis hooaeg
avada ja igale ostjale saab
kaasa ka väike kingitus!
Kollektsioonaias saab perenaise juhendatud jalutuskäigul osaleda kell 14. Helga Taimeaia valikut saab
uurida kodulehelt www.
helga.ee.
Tagametsa loovusmaja
1. mail on kõigil võimalus tulla vaatama, kuidas
112-aastane rehielamu on

saanud uue hingamise Tagametsa Loovusmajana.
Vanadest aegadest pärinevad loovusmaja paekivipõrand ja kõrge rehetuba.
Uuemast ajast on uudistamiseks avatud loovusmaja perenaise, keraamikakunstnik Rave Puhmi
ateljee.
Lisaks sellele avab loovusmaja ühes aidas püsinäituse Rave kunstitöödest,

mis on osalenud
erinevatel näitustel
nii Eestis kui välismaal. Huvilistel
võimalus erinevate
keraamika esemete
ostmiseks.
Loovusmaja on
avatud kell 11-16.
Tagametsa Loovusmaja tegevuste ja
võimalustega saab tutvuda
kodulehel www.loovusmaja.ee.
Ääsmäe Külakogu
Ääsmäe Külakogu pakub
külalistele avastamisrõõmu armsal külaplatsil, kus
lastel on võimalus seigelda
seikluspargis, isadel-emadel veeta aega discgolfi
mängides. Perega koos aga
Külaplatsi kohvikus istuda

ja häid koduseid küpsetisi
nautida.
Räägime võimalusest
külaplatsil tähtpäevi ja
sündmusi tähistada ning
selle suve plaanitavatest
üritustest, kuhu on kõik
oodatud.
Külaplatsi kohvik on
avatud kell 11-18.
Ääsmäe küla tegemisi võib vaadata kodulehelt www.aasmae.weebly.
com ja FB lehelt https://
www.facebook.com/aasmaekyla/, Ääsmäe Külaplatsi kohviku tegemistest
ht t ps://w w w.fa cebook.
com/Kylaplatsikohvik/
Oma silm on kuningas
ja kõige parem on siiski ise
tulla ja näha, mis me siin
suure valla keskel teeme ja
toimetame.

Juubeliaasta on läbi saanud.
Tõsi. Aga juubeliperiood
kestab terve tänavuse aasta
ja tükikese tulevastki – 2.
veebruarini 2020. Sama kaua
kestab kogukondade EV100
kinke ja pidusid ühteliitev
ühiskingitus „EV100 igas
külas".
Juba alates 2017. aasta aprillist, mil
meie vabariigi juubelipidustused
hoo sisse said, on külades, alevites,
linnades toimunud „EV100 igas külas“ sünnipäevasündmused. Igasse
sellisesse paika on EV100 meenutama jäänud väärikas nimeline tunnusplaat, riigi kingitus tegusale ja
tugevale kogukonnale.
Harjumaa rahval on põhjust uhke
olla: ainuüksi juubeliaasta jooksul
sai tunnustahvel ligi 30 siinse kandi
kogukonda. 2017. aastal eelnes kümmekond tahvlit ja juba praegu on
endast teada andnud veel tosinkond
kogukonda, kes tänavu EV100 tähistavad.
Kõik senitehtud kingitused on
omalaadsed, kordumatud ja tulevastele põlvkondadele suunatud püsiväärtusega, mis jäävad meenutama
meie riigi 100. sünnipäeva.
Mõned näited: Nissi haridusjuubel, Ruts Baumanni mälestuspink
Ellamaal, Maidlas 100 pesakasti,
Mõnustes Murrumetsa rajad, Ääsmäel kirsipuu park, Tuulas ja Pällus
pärnade allee, Saue linnas laulu- ja
tantsupeo tammepuud jpt.

„EV100 igas külas" ühiskink ootab
tegusaid kogukondi liituma, aega
on 2. veebruarini 2020. Selleks polegi vaja muud, kui ühiselt luua üks
kogukonnale vajalik, jõukohane ja
omane püsiväärtuslik EV100 kink
ning pidada ühiselt maha üks tore
EV100 tähistamise pidu.
Kui aegsasti maakonna „EV100
igas külas“ koordinaatorile teada
anda, jõuab ka teie kogukonda nimeline EV100 tunnusplaat.
Just äsja sai tunnusplaat kirjaga
„EV100 LEHETUS 5.04.2019“ paika Lehetust pärit Eesti Vabariigi esimese
rahvaesinduse, Eesti Asutava Kogu
liikme Jakob Linrosi vastsele mälestuspingile. Peagi saavad ühiskingituse tunnusplaadi Vääna-Jõesuu ja
Ohtu.
Kindlasti on veel nii mõnelgi Lääne-Harju tegusal kogukonnal mõtteid, mis „EV100 igas külas" ühiskingitusega liitumise ja tunnusplaadi
saamise väärilised on. Andke neist
kindlasti teada meie, teie kogukonna
ja meie 100-aastase vabariigi rõõmuks.
LISAINFO
Olvia Laur, „EV 100 igas külas“ Lääne-Harju koordinaator: e-mail olvialaur@hot.ee, telefon 503 8460.
OLVIA LAUR
„EV 100 igas külas“ Lääne-Harju
koordinaator
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Asutava Kogu liikme Jakob Linrosi
mälestust hoiab Lehetus nimeline pink

EV100 igas
külas läheb
sajaga edasi

Tõnu Sal-Saller: On väga tähtis, kui
inimese saab teha, mida ta tahab
Fotod: erakogu
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Muusikaseltsi ja orkestri Nissi
Trollid loojal ja juhil, õpetajal ja
dirigendil Tõnu Sal-Salleril on aprillis
ümmargune sünnipäev.
Juubelikontserdil 5. mail kell 14
Riisipere kultuurimajas astuvad üles
Tõnu teekaaslased tema professionaalse
muusiku elujärgust enne Nissi Trolle,
õpilased ja poeg: ERSO fagotikvartett,
ansambel Admiral, orkester Nissi
Trollid, Joanna Joa, Laura Maria Hunt,
Hendrik Sal-Saller, Sander Roosimägi,
Ain Varts ja Tiit Varts, Tõnis Kõrvits ja
Rein Roos.
Näitusel on väljas fotod Tõnu SalSalleri erakogust, raamitud au- ja
tänukirjad ning hetked Nissi Trollide
ajaloost.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

S

iinse kandi jaoks tähendab Tõnu peagi 25
aastat Nissi Trolle, kohalikku muusika- ja kultuurielu vedamist ja arendamist,
kuid sellele perioodile eelnes teekond professionaalse
muusikuna.
Tõnu enda sõnadega:
„Mis ma sellest ajast enne
Nissi Trolle oskan rääkida.
Eks ma mängisin pilli terve
elu.“
Tallinna poisi Tõnu
Sal-Salleri muusikutee algas
kodust ja koolist – Tallinna
Reaalkoolist. Isa, kes oli küll
kaupmees, mängis kitarri
ja laulis. Tegi läbi konkursi
Estonia koori, sai sisse, kuid
palgad olid nii väikesed,
et see ei tulnud pere arvelt
kõne allagi.
Tõnu ütleb, et huvitav on
see, et nad käivad klassiga
iga aasta suvel ikka koos ja
et temaga koos õppisid tulevased nelja haigla peaarstid,
nagu Peeter Mardna, Andrus
Lipand, aga ka ajaloo instituudi direktor Peeter Vares,
kes oli Tõnu pinginaaber.
Keskkoolile järgnes Otsa
kool, kuid sealt võeti noor
muusik sõjaväkke, kolmeks
aastaks. Otsa kooli lõpetas ta pärast ajateenistusest
naasmist. Ühest küljest läks
armees teenides ühtekokku
neli aastat elust kaotsi, kuid
teisest küljest tegi Tõnu sõjaväes tohutult individuaalset tööd: „Olgem ausad, mis
seal muud teha oli, kui pilli
mängida,“ meenutab muusik.
Sõjaväes olles oli Tõnul
tihe side Kustas Kikerpuuga, kes käis tollal Otsa koolis. Nad vahetasid plaate ja
noote. „See, mida Kustas
õppis, jõudis minunigi. Kolinal.“
Kustas Kikerpuuga tegi
Tõnu esimese bändi juba

1956, aasta enne keskkooli lõpetamist. Kustas õppis
küll aasta eespool. Tõnu ütleb, et Kustas Kikerpuul oli
suur roll tema muusikuks
saamisel.
Tõnu meenutab, et siis
oli aeg, mil bändid kuulusid
ettevõtte juurde. Neil vedas:
Norma oli edukas ettevõte,
juhtkond muusikast huvitatud, ostis korralikud pillid
ja lõi tingimused harjutamiseks. Näiteks mängisid Norma ansamblis mingil perioodil Tõnis ja Toomas Kõrvits
ning teisedki professionaalsed pillimehed.
Aeg läks edasi. Kustas
Kikerpuu suundus televisiooni, Tõnu Sal-Saller 1964.
aastal Eesti Riiklikku Sümfooniaorkestrisse (ERSO),
kus ta mängis fagotti, mis
ei tähenda, et ta saksofoni ja
klarneti unustas – kõik kolm
pilli olid ja on südamelähedased.
ERSO kõrvale mahtusid
erinevad ansamblid: Eesti
televisiooni instrumentaalansambel, millest kasvas
välja ansambel Admiral,
järgnes Levimo Reklaamfilmi juures. Televisioonis sai
saadetud lastesaateid: „Entel-tentel-trika-trei“, „Lauluvanker“, „Mõmmi aabits“. Aga ka „Horoskoobi“,
„Spordiloto“ salvestused.
Tõnu pakub, et pool elu
kulges telemajas paralleelselt ERSO-ga, lisaks oma
bänd Viru tänava otsas asuvas tuletõrjemajas, kus nädalas kolm korda tantsuks
sai mängitud. Öösel programmi saatmine Viru varietees.
„Eks oli vaja ju süüa ja
elada, sest pillimeeste palgad olid teadagi millised,“
on Tõnu tänagi veel hämmingus, kust ta leidis aega ja
jaksu kõige sellega tegeleda,
sest ERSO proovid olid ju
kuus korda nädalas ja neli
tundi päevas.

Sõjaväes Kaliningradis. Ohvitseride majas oli Tõnul bänd, millele ta öösiti makilindilt lugusid maha kirjutas ja seadis. Repertuaar oli
nii palju läänelik, et üle oblasti käisid noored ohvitserid kuulamas.

Tõnu Sal-Saller on kirjutanud ooperi „Truu armastuse võit“.
Orkestreeris tuntud laulud, tegi neist aariad, lisas vahele mõned
retsitatiivid. Aasta siis oli 1962.

Filmi „Ahvatluste tund“ võtted. Film sai küll valmis, kuid oli 10
aastat riiulis. Seda ei tohtinud näidata – ei olnud nõukogude
inimestele sobilik. Esimest korda oli film eetris vana-aasta
öösel, kui kõik olid natuke lõbusas tujus ja sestap hommikul
keegi enam ei mäletanud, mis oli.

Spordiloto saates. Vasakult Tiit Varts, Tõnu Sal-Saller, Hardi
Tiidus ja Mait Maltis.

Kunagine kultussaade „Horoskoop“. Tõnu Sal-Saller fagotil.
Helgi Sallo esitas laulu „Sõit pilvelaeval“.

ERSO võtab kartuleid. Pärast tööpäeva. Tõnu-Sal-Saller pikutab
paremal. Neeme Järvi istub toolil. See kartulivõtt jäi muusikutel
viimaseks, kuna Neeme Järvi lahkus koos perega Eestist ja asus
elama Ameerika Ühendriikidesse, kus rääkis raadios Ameerika
Hääl, kuidas professionaalseid pillimehi pannakse kartuleid
võtma. Ju see mõjus.
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Huvialakool Nissi Trollid direktor
Mari-Liis Simovart
„Mina sattusin trollide sekka 11
aastaselt, infot pilliõppe kohta
sain naabritüdrukult Kerstilt.
Pilliõpe oli selleks ajaks juba ühe
hooaja kestnud. Üheskoos Kerstiga asusime plokkflööti õppima
ja üsna pea anti kätte juba ka
kornetid.
Pilliõpe oli kohe algusest peale
väga intensiivne. Lisaks erialatundidele julges Tõnu meid kohe
koos musitseerima panna. Kõige
vahvamad olid muidugi suvelaag- Lähme laulupeole.
rid koos pillimängijatega Norrast.
Üsna pea liitus osa pillimängijaid Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestriga (HNPO), mis tõi ellu veel
kirevamaid hetki.
Tänu Nissi Trollidele on mul olnud väga huvitav lapsepõlv. Lisaks põnevalt ja kvaliteetselt
veedetud vabale ajale olen saanud hiigelhulgal toredaid sõpru ja palju reisida.
Tõnu on üks suure algustähega Härra. Tema sihikindlus ja kaine mõistus on toonud minusuguse lillelapse ikka mitmeid kordi pilvedest maa peale. Samuti on võimaldanud ta mul olla see
õnnelik, kes saab oma tööd hobiks nimetada.
Soovin kõigi orkester Nissi Trollid orkestrantide, huvialakool Nissi Trollid õpilaste, lastevanemate ja kolleegide nimel Tõnule jätkuvalt lennukaid ideid ja tugevat tervist!“

Nissi Trollid kaubamärgiks saanud vormis.

Harry Illak, Tõnu pikaaegne kolleeg Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri dirigendina
„Minu lähem tutvus Tõnuga sai alguse HNPO algusaegadel. Seega rohkem kui 20 aasta jooksul
oleme nii mõndagi jõudnud koos kogeda ja erinevatel teemadel arutleda. On olnud hulga mõttevahetusi, mida meenutada.
Minu jaoks on Tõnu olnud eelkõige professionaalse hoiaku ja mõtteviisi kandja. Tema põhjatust elukogemuse pagasist on ammutada võrdlusmomente pea igaks elujuhtumiks. Pika ja kireva artistielu valitud parimad peegeldused on jõudnud kõigi tema kaasteelisteni. Nii kolleegide
kui õpilasteni ja seda ikka läbi Tõnule omase huumoriprisma.
Ka vägagi tõsiste teemade üle diskuteerimisel on Tõnu sõbralik naeratus olnud pingete leevendaja ja liigpalava auru jahutaja.
Tõnu on olnud meie tutvuse ajal hea muusikalise maitse sillaks üle aegade. Olen saanud
temalt ikka häid näpunäiteid ja soovitusi.
Juubeli eel soovin Tõnule ikka seda kõige olulisemat, head tervist ja hulgaliselt lahtise südamega inimesi tema ümber.“

Esinemine Turba poe ees.

Algab Nissi Trollide lugu. Ivar Atle ulatab Tõnule esimese pilli.

Samas peab ta seda elu
suurimaks saavutuseks, et
ta ERSO-st kõige selle kerge
muusika kõrval ei loobunud.
Rahaliselt oleks see olnud
suur võit, kuid ERSO, see
oli midagi: „Ma sain mängida päevade kaupa enamjagu
aega niisugust muusikat, mis
oli kogu maailma muusikakultuuri tipp.“
1987. aastal viis üks asi
teiseni. Aasta varem ei lubatud Tõnu Sal-Sallerit poliitiliste vaadete tõttu ERSO-ga
Soome esinema. Täitunud
oli 25 aastat elukutselise
puhkpillimängija staaži, mil
võis pensionile jääda.
„Mõtlesin, ma selle muusikaga enam elu sees ei tegelegi. Aitab. Kõik on läbi.
Hakkan raamatuid lugema ja
tomateid kasvatama. Võtan
lambad.“ Otsustanud pealinnast ära kolida, tuli Tõnu
Sal-Saller elama Nissi kanti. Ja siis räägitigi talle auk
pähe.
Nissi vallal oli 1990.
aastatel sõprusvald Norras,
Randabergi kommuun. Norralased pakkusid, et nad on

nõus aitama pillidega, kui
vald puhkpilliorkestri asutab. Norra-poolne eestvedaja
oli Ivar Atle Fjordheim.
Mõeldud-tehtud. Valla- ja
kultuurijuhtidel oli teadmine, et metsas ju keegi mees
elab. Kuigi Tõnu Sal-Saller
oli algul seda meelt, et see
pole tema jaoks, ei jätnud
läbirääkijad jonni ja nii Nissi
Trollid sündisidki dirigendi
tingimusel, et ta alustab lastega. Oli 1995. aasta aprill.
Huvitatud õpilasi Nissi ja
Turba koolist kogunes üle 20.
Varsti selgus, et püsivust jätkus vaid kolmeteistkümnel,
meenutab Sal-Saller algust.
Siinkohal on paslik märkida,
et orkester ongi väikesearvuline olnud – 13-15 muusikut
eliitkoosseisus.
Tulemused tulid kiiresti. „Aprillis alustasime ja
jõulude ajal andsime juba
kontserdi mõlemas koolis,“
meenutab Tõnu. Teisel aastal
andis Nissi Trollid kontserdi
Mustpeade majas koos Otsa
kooli
puhkpilliorkestriga.
„Hämming oli nii suur, mis
me seal tekitasime. Kõik olid

puha tüdrukud mul. Sinnamaani ju seisis eesti puhkpillimuusika meeste peal,
tüdrukuid oli üksikuid kusagil. Ja nüüd aga peaaegu 20
tüdrukut korraga lava peal.
Kõik pisikesed, aga juba
mängivad,“ räägib Tõnu,
kuidas ta Nissi Trollidega
arusaamad pea peale pööras.
Orkester Nissi Trollid on
osalenud kõigil laulupidudel
Eestis aastast 1996 ja alati
koos sõpradega, erinevate
Stavangeri
koosseisudega
Norrast. Kontsertreisid on
Nissi Trolle viinud korduvalt Norrasse, aga ka Taani,
Islandile, Rootsi ja Soome.
Rääkimata kontserditest üle
Eestimaa. Ka koos Harjumaa noorte puhkpilli orkestriga, mis tegelikult sündis
Tõnu initsiatiivil.
MTÜ Muusikaselts Nissi Trollid on nagu väike
muusikakool ja alates aasta
algusest see huvikoolina registreeritud ongi. Õpetajaid
lisaks Tõnu Sal-Sallerile on
kaheksa, õppida saab klaverit, viiulit, puhkpille, kitarri,
löökpille. Pilliõppele lisandub solfedžo.
Kui palju lapsi aastate
jooksul Nissi Trollides muusikalist haridust on saanud,
ei ole keegi lugenud, kuid
oluline on järjepidevus. Esimesed vilistlased on suureks kasvanud, osadest on
saanud muusikud, mõned
on taas koolis tagasi õpetaja
rollis, paljude lapsed astuvad
esimesi samme pilliõppes.
Tõnu Sal-Salleri ja Nissi
Trollide panus kohalikku
muusika- ja kultuuriellu on
olnud hindamatu ning töö ju
jätkub.

Juubelitervitus Tõnu Sal-Salerile
Juhan ja Helve Särgava
Tõnu Sal- Saller on meie arvates looduse ime, kellega kultuurijumalad on meie maapaika õnnistanud! Eks ikka esivanemate ennastsalgavate püüdluste eest!
Nõnda, nagu vikerkaare tajumiseks on tarvis rea looduslike nähtuste kokkulangevust - päike,
vihmapilved, ilmastik ja vaatenurk -, nõnda ka see kultuurilugu, mille kõrgeks initsieerituks on
Tõnu Sal-Saller.
Ajahetk ise juhatas siia Nissi valla sõprusvallast, Randabergi kommuunist Norras Ivar Atle
Fjordheimi, kes tõi annetusena esimesed pillid. Tõnu oma vilunud muusiku tunnetusega leidis
kiirelt esmase seltskonna, kellele pillimäng külge hakkas. Nauditavaid tulemusi hakkas kiirelt
kogunema. Õige pea olid Nissi Trollid meie vallaelu igapäevane kultuurisektor, mis kõigile ja
kõigele ülimalt piduliku ja kõrgelennulise kuma andis.
Aeg oli suhteliselt vaene praegusega võrreldes ja nõnda kogusime kokku kõik toetamise
raasud, millega muusikaelule vurhvi anda, kontserditel käia kodumaal ja võõrsil.
Tõnu oskas nii seada, et ka noorte moosekantide vanemad olid üdini haaratud, aitasid väikesi moosekante riietuda, pille tassida, muusikaruumide korrastusi teha.
Noored on leidnud end arengus, tunnustatavatelt tegudelt. Nad on ülimalt tublid ka oma
eraeludes ja ametites. Meilt on rida noori jõudnud kõrgemal tasemel muusikaõppesse.
Nissi Trollid on professionaalse esitusega kaunistanud Saidafarmi esindusüritusi, juubelipidustusi, EV aastapäevi, talupäevi. On naudingut pakkunud Eesti Kaubanduskoja lõikuspeol
Graniitvillas, Eesti Põllumeeste Keskliidu 25. aasta juubeliüritusel Tallinna lauluväljakul, kus külalisteks olid president Arnold Rüütel, peaminister Taavi Rõivas, põllumajandusminister Urmas
Kruuse ja keskkonnaminister Marko Pomerants.
Kõrgeaulised külalised olid meeldivalt üllatunud: „Selline orkester, kuskilt Nissist!?“ Jaa… See
juba on midagi.
Hea Tõnu! Oi, kuidas oleme tänulikud kõige selle kauniduse ja ilu eest, mida oled suutnud
valla päästa meile oma „tellija materjalist“ kasvanud lastega. Hajutada kurbusepilvi ning tuua
selget ilma ja sära meie keskele siia Turbasse, Nissi, nüüd ka Saue valda tervikuna.“
Ivar Atle Fjordheim, Norra muusik, sõber ja kaasteeline Nissi Trollide loos
„Kõigepealt palju õnne sünnipäevaks, Tõnu. Ma ei saa sind küll tulla õnnitlema sünnipäeval, kuid
kohtume sinu ja Nissi Trollidega suvelaagris.
Enam kui 40 reisist Nissi on mul palju häid mälestusi. Esimest korda käisin Nissis 1994. aasta
suvel. Vähem kui aasta hiljem kohtusin ühel 1995. aasta külmal talveõhtul esimest korda Tõnu ja
Ehaga Siimikas nende kodus. Mul oli kaasas esimene pill, trompet. See oli esimene samm meie
üheskoos alanud Nissi Trollide teekonnal.
Ma ei tea küll, millised olid Tõnu mõtted, kuid õnneks ütles ta Nissi vallale jah ning alustas
tööd noortega. Ja juba järgmisel suvel tulin ma koos sõpradega Randabergi puhkpilliorkestrist
nädalaks Nissi suvelaagrisse. Mu auto oli täis pille, mille olid annetanud mitmed Norra ansamblid.
Vanas Nissi koolis viibimine ja noorte innukate algajate muusikutega kohtumine on üks fantastilisemaid kogemusi, mis mul elus on olnud. Kuulen ikka veel vaskpillide hapraid helisid. See
oli millegi algus, mis kestab tänaseni.
Tõnu (ja Eha) on olnud fantastilised võõrustajad, eesti kultuuri tutvustajad. Paljud norralased on alates 1996. aastast koos Nissi Trollidega osalenud igal laulu- ja tantsupeol. Nii palju
toredaid mälestusi: päikselised päevad ja vihmased päevad, kui isegi rongkäik ära jäi.
Tõnu on mitu korda Randabergis ja Stavangeris käinud kui Nissi Trollide esindaja, kui eraisik
ja sõber. Meenuvad paljud suurepärased koosveedetud hetked, täis eestienglisht, ka kehakeelt,
et teineteisest aru saada. Fantastiline!
Mul on kahju, et ma ei saa tulla sünnipäevale, kuid hea meel, et saan taas olla abiks suvelaagri korraldamisel. Loodan, et Tõnu inspireerib jätkuvalt Nissi, aga miks mitte kogu Saue
valla noori muusikuid, ja ootan teda taas Stavangeri külla.“
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Klubil Harju Jalgpallikool (JK) Laagri on
käimas kümnes tegutsemisaasta
Fotod: Harju JK Laagri
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Ühelt poolt oluline ja tähtis verstapost
juubeli mõistes. Teiselt poolt seetõttu,
et esindusmeeskonnast ligi 80% on täna
klubi enda kasvandikud. 6-7-aastasena
alustanud poistest on sirgunud
noormehed, kes võistlustel võrdselt
täismeestega pallilahinguid peavad.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

S

elline süsteemne ja
läbimõeldud tegevus,
et alustada lasteaiast,
jätkata
piirkonnapõhistes
treeninggruppides, suunata
sealt paremad akadeemiasse
ehk klubi iga aastakäigu tippu ning seejärel duubel- ja
esindusmeeskonda ning siis
maailma, kui tiivad kannavad, on Eestis vähelevinud.
Aga Harju JK Laagri ongi klubi, mis koolitab
mängijaid, loob neile treeninguvõimalusi, osaleb eri
vanuses noortega võistlustel, korraldab laagreid ja
muid üritusi. Loob põhja
elukestvaks sportimiseks,
et nii tervist hoida, ja pakub parimatele võimalust
end soovi korral tõestada
tippspordis.
Et Laagri kooli staadion
on klubi kodustaadion, on
siin ka enim treeninggruppe. Alates esimesest klassist
ja lõpetades üheksandaga,
on igas vanuses võistkond
olemas, kuhu noored treenima ja mängima saavad tulla.
Klubi treenib noori ka Jüris
ja Peetris, Kiilis ja Pääsküla
põhikooli juures.
Tähelepanuta ei jää kõige väiksemadki, sest jalgpall on tegelikult ju mäng,
milleks pole vaja alguses
erilisi oskusi. Saab palli jalaga lüüa ja taga ajada. Nii
need pisikesed klubi treenerite käe all paljudes valla
lasteaedades tegutsevadki.
Laagris osaleb treeningutes ligikaudu 200 noort,
lasteaedadest tuleb teist
sama palju juurde. Seega
ligikaudu 400 last ja noort
Saue vallast on klubi tegevusse haaratud. Üle Harjumaa kokku on number veelgi muljetavaldavam – 1000
ja enam koos lasteaedadega.
Kui uurida klubi tegevjuhilt Kalmar Liivilt, mis
toob lapse jalgpalli mängima, ütleb ta, et seda ei saagi
vastata ühe lause või sõnaga. „Üks aspekt on kindlasti
see, et jalgpall on maailma
populaarseim mäng ning
ka Eesti kõige harrastatum
spordiala. Seda toetab maailma ja Eesti statistika,“
arvab ta. Millest tekib omakorda küsimus, miks see nii
on?
Kalmar pakub välja, et
esmalt mängimine rohujuure tasandil: pisikegi laps
saab palli jalaga toksata ja
taga ajada.
Teisalt on jalgpalli lihtne mängida just varustuse

poolest: „On vaja palli, vähemalt paari sõpra ja vaba
pinda. Paned kas või pargis
suvalistest tokkidest väravad püsti ja mäng võib alata.“
Jalgpall haarab ühest
piirkonnast ja ühest vanusest
väga palju poisse või tüdrukuid ning liidab neid. „Juba
noortest alates on grupis 1520 poissi või tüdrukut, kes
ideaalselt on sama vanad,
sest pikas plaanis peab platsil olema 11 ühes vanuses
mängijat ja ca viis vahetusmängijat,“ tuleb Kalmari
sõnul mängu sotsiaalsuse
aspekt. Ja see, et saadakse
sõbrad kogu eluks.
Jalgpall liidab erinevas
vanuses inimesi, on seegi
tõsiasi.
Kamar ütleb, et tüdrukute jalgpall on aina populaarsust kogumas maailmas ja
Eestis. Eelmisel aastal avas
Harju JK Laagri tüdrukute rühma: „Nad mängivad
teisel tegutsemisaastal ehk
täna juba Eesti noorte meistrivõistlustel,“ on Kalmar
kiirete tulemuste üle uhke.
Vahel juhtub, et laps
enam ei taha trennis käia,
sest näiteks sõbral on tema
arvates palju parem, kuna
kogu vaba aja teeb, mis tahab. Ei mingeid trenne ega
huviringe. Mis siis teha?
„Et kõik lapsed on erinevad indiviidid, siis ühte ja
kindlat motiveerimisnõksu
polegi,“ ütleb Kalmar. „Mõnele sobib, kui lihtsalt lasta
tal rääkida, ja tuleb välja, et
polegi probleemi. Samas teisele tuleb just rääkida, miks
on hea trenni teha. Kolmas
vajab motivatsiooniks kiitust hea treeningu eest. Variante on tõesti mitmeid,“
toob ta näiteid.
Üks osa klubi elust on
treeningud, teine osa võistlused ja kolmas osa laagrid
ning välisturniirid. Laagritesse kutsub Harju JK Laagri vahel maailma tippklubidest külalistreenerid, sestap
on need väga populaarsed.
„Võistkonnad reisivad mitu
korda aastas ja ka suvel tihti
5-7-päevastele turniiridele,
kus on mitu korda päevas
mängud ja vabal ajal mängitakse omavahel või teiste
eakaaslaste vastu ikka ja jälle jalgpalli. Seega ka välisturniir suvel on omamoodi
laager,“ arvab Kalmar.
Piirkondlike treeninggruppide parematest moodustub Harju JK Laagri
akadeemia, kuhu kuulub
igast 10 aastat ja vanemaks
saanud aastakäigust ca 20-

Harju JK Laagri esindusmeeskond: Vasakult üleval: Martin Pley, Siim Suppi, Erik Listmann, Silver Liiv (C), Armin Korjus,
Andreas Zeisig, Karl Volkovskis, Robin Kuusk. Vasakult all: Erik Reinumägi, Daniil Sakarias, Markus Rätsep, Kirill Antonov,
Kristjan Hein, Miguel Machado.

Laagri kooli staadion on klubi kodustaadion.

Karikad räägivad ise enda eest.

25 poissi. „Me hindame
sportlikku taset ning tahet
igas trennis pingutada ja
anda endast maksimum. Kui
on tahet ja potentsiaali, kuid
veel ei tule nii hästi välja,
siis me oleme alati võimalu-

se andnud kas pikemalt või
lühemalt käia proovimas.
Lihtsakäeliselt kedagi ära ei
saada,“ räägib Kalmar akadeemiast.
Akadeemia on see koht,
kus saab võimed igas trennis

tugevate meeskonnakaaslaste vastu proovile panna.
Osaleda erinevatel turniiridel Eestis ja välismaal ning
loomulikult ka Eesti noorte
meistrivõistlustel väga tugevate vastaste vastu.

Harju JK Laagri eesmärk on mängida kõikide
meeskondadega esiliigas.
Täna mängivad seal nii
2003., 2004. kui 2005. aastal
sündinud poisid.
Annad näpu ja võtab terve käe. Nooremates vanustes on Harju JK Laagi võistkondadel 1-2 turniiri-mängu
kuus, vanematel 2-3 mängu
või turniiri kuus ja esindusvõistkonnal 4-6 mängu
kuus, harva ka turniirid. Ja
veel treeningud. Sõltuvalt
vanusest 2-5 korda nädalas.
Jalgpall ei ole ainult
sport. Harju JK Laagri eesmärk on läbi jalgpalli kogukonda ühendada. Alustades
noortega ja lõpetades täiskasvanutega.
„Unistus on, et igal kodumängul oleks vähemalt
500 pealtvaatajat kaasa elamas oma kogukonna poistele-meestele ja tulevikus ka
naiste esindusvõistkonnale,“ mõtiskleb Kalmar. „Ja
esindusmeeskonna mäng ei
pea olema ainult jalgpall,
vaid koht, kus kõik saavad
mõned korrad kuus kokku,
elavad kaasa jalgpallile,
kuulavad bände või lauljaid,
vaatavad tantsijaid esitamas
oma showd. Lisaks erinevad
sportlikud tegevused lastele,“ jätkab ta.
Harju JK Laagri teeb eriliseks, et neli-viis aastat on
noortele õpetusi-kogemusi
jaganud treenerid Portugalist. Täna Miguel Machado
ja Victor da Silva. Kontaktid
Lissaboni klubiga tekkisid
Harju JK-l Laagri algusaastatel, kui siinsed treenerid
maailmas kogemusi omandamas käisid.
Klubi
spordidirektor
Lauri Nuuma aga töötab
Soomes kõrgliiga klubis
abitreenerina – täiesti ainulaadne.

Sauel sai piduliku lõpu kolmas mälumänguhooaeg, mida Saue Noortekeskuses
viisid läbi Andrese Mälumängud ja MTÜ Sinimustvalge Saue. Võrreldes eelmise
hooajaga, kus osales 21 võistkonda, oli sel korral konkurents oluliselt tihedam ja
osalejaid juba 32.
Fotod: Sirje Piirsoo

ANDRES KAARMANN
Korraldaja

V

Võitjad Tagumisest Pingist.

Andres Kaarmann: „Mälumänge hakkasin tegema juba kooli
ajal kooliraadios ja tänaseks on seda staaži juba üle 20 aasta.
Käisin omal ajal ka ise erinevatel mängudel kuni kutsuti Loksale sarja vedama. Korraldan peamiselt selle pärast, et see on
huvitav ja inimeste tagasiside on väga positiivne. See annab
energiat ja motivatsiooni korraldada.
Sellel hooajal korraldasin nelja mälumängusarja, millest
suurim Kolgakülas, kus osaleb 48 võistkonda. Lisaks Sauele
vedasin ka 38 võistkonnaga Viimsi ja väiksemat Kernu mängu.
Lisaks veel üksikud mängud: aeg-ajalt kutsub mõni asutus või
ettevõte kollektiivile või üritusele meelelahutuslikku mängu
korraldama. Mulle tundub, et mälumäng on igal pool populaarne, sest see on selline mõnus sotsiaalne ja seltskondlik
ajaviide. Tullakse sõpradega, peredega ja kolleegidega aega
veetma, saadakse uusi ja huvitavaid teadmisi ning loomulikult
on oluline võistluslik moment. Olen proovinud hoida mängu
meelelahutuslikuna, et kõigil oleks huvitav. Nii meestel kui
naistel, nii noorematel kui vanematel.
Eks konksuga küsimusi on palju. Viimasest hooajast jäi
Sauel meelde seene küsimus. Küsisin seent, mida võib leida
igal pool parasvöötmes, sealhulgas Eestis. Noorena on
seen valge, hiljem muutub pruuniks ning ladina keeles võib
tõlgituna tähendab roomamist ja pisaraid. Õige vastus oli
majavamm. Selle arvas ära vaid üks võistkond, kes pälvis ka
soolovastuse eripreemia.
Sauel oli see kolmas hooaeg. Tulin Saue linnavalitsusse
tööle 2016. aastal. Alguses korraldasin ühe mängu kolleegidele, seejärel noortekeskuses ühekordse mängu. Tagasiside
oli väga positiivne. Nii otsustasimegi koos MTÜ Sinimustvalge
Saue inimestega, et lükkame ka siin sarja käima. Ja nii on see
vaikselt kasvanud. Alustasime paarikümne võistkonnaga.
Sellel hooajal oli osalejaid juba 32. Sarja reklaaminud enam
pole, sest noortekeskuse saal pole kummist ja uusi võistkondi
eriti juurde ei mahuks.“

Miks toob mälumäng inimesed reede õhtul ilmast
sõltumata kokku?

Ehk on Andres valel teel – ülalt vaadates mahutab noortekeskuse saal kümmekond võistkonda
veel kindlasti.

Korraldustiim vasakult: Andres Kaarmann, Signe Laar, Siiri Raagmets.

Marge: „Miks mälumängus käime? Sest on hea ennast proovile panna ja näha, mida sa elu jooksul oled mällu talletanud.
Oled täiesti teises dimensioonis argiasjadest. Meil saab ikka
nalja ka, kui oleme õige vastuse maha tõmmanud ja vale vastuse ära saatnud. Meie võistkonnale Pällukad ei istu eriti pildivoorud millegipärast. Seene küsimus oli hea, kui vastuseks
oli majaseen. Üks võistkond vastas sellele ainult õigesti.“
Andra: „Meie nutikas naiskond käib kindlasti koos puhtast
rõõmust. Meie tiim moodustus juhuslikult. Nii vahva, kuidas
üks küsimus tekitab inimestes nii erinevaid assotsiatsioone.
Meil endal on alati väga lõbus ja õpime üksteise kohta palju
põnevat. Õige vastus ei ole meie jaoks küll primaarne. Meie
jaoks ongi vastus sel hetkel õige. Muidugi on see boonus,
kui vastus tundub õige ka küsijale. Seni on meile rohkem
sobinud varia küsimused ja linnud-loomad- taimed- toidud.
Spordi- ja poliitikateemadega peaksime eraldi tegelema,
aga jätame selle pärismälumänguritele. Kindlasti toob meid
kokku selle ettevõtmise ladus korraldus, mõnus keskkond ja
heatahtlikult toetavad korraldajad.“
Üllar: „Mälumängu võlu on selles, et hea küsimuse puhul
saab õige vastuse arutluse teel välja mõelda-tuletada.
Raskeim küsimus on see, mille puhul õige vastus on maha
tõmmatud ja vale asemele pandud.“
Kaidi: „ Miks? Mõnus kerge vaimne sõltuvus. Hea tunne, kui
mõnele keerulisele küsimusele loogilise ja õige vastuse
leiad. Kerge pettumus, kui mööda paned. See kõik on parajalt
põnev, nii et tahaks üha korrata. Parim ja ka ühtlasi raskeim
küsimus oli majavammi küsimus. Selle vastuse mõtles välja
vaid üks tiim. Järgmisel aastal kindlasti jälle!“

Ääsmäe saalihoki meeskonnale Eesti
meistrivõistlustelt hõbemedal
Eesti meistrivõistlused saalihokis
lõppesid 13. aprillil, selgusid esiliiga
meistrid. Ääsmäe meeskond tuli Eesti
meistrivõistlustel saalihoki esiliigas
hõbedale.
JAANUS KALLION
Treener

M

eeste esiliiga põhiturniiril osales
2018-2019 hooajal
13 meeskonda. Läbi põhi-

turniiride ja alagruppide
selgus kaheksa võistkonda,
kes jõudsid finaalturniirile.
Veerandfinaalis kohtus
Ääsmäe võistkond Eesti
Maaülikooli Spordiklubiga.

Väravarohkes mängus pidid tartlased lõpuks Ääsmäe
omadele alla vanduma tulemusega 5:6.
Poolfinaali vastaseks oli
Tallinna võistkond – Sparta
Team Automaailm. Ülipingelises mängus pani Ääsmäe oma paremuse maksma
alles lisaaja 30 sekundil, kus
Mikk Jüristo suurepärasest
söödust lõi värava Kenneth
Lond. Tulemuseks 3:2 (0:0,
2:0, 0:2, 1:0). Sellega oli finaalikoht tagatud.
Finaalivastane oli möö-

dunud aasta võitja Viimsi
Kepp.
Vigaderohkes mängus
tuli Ääsmäel lõpuks siiski
Viimsi Kepi 5:3 (2:0, 2:2,
1:1) paremust tunnistada.
Hõbedasse võistkonda
kuulusid Ivar Agar, Kenneth Lond, Ragnar Markus
Kuljus, Mikk Jüristo, Andre
Simovart, Targo Trepp, Tormi Voog, Rasmus Ollemaa,
Rauno Miller, Urmet Neem,
Matti Küüt, Ergo Orumaa,
Janar Laaneste, Raimo Rüütel ja Jaan Rebane.

Ääsmäe meeskond võitis Eesti meistrivõistlustel saalihoki
esiliigas hõbemedali. Vasakul treener Jaanus Kallion.

Foto: Renee Kütisaar

iienda ja ühtlasi viimase mängu võitis
44 punktiga Kallisaba: Siim Vaher, Andres
Vaher, Aarne Suviste ja
Hannes Noormets. 40 punktiga järgnes Naftabaas ning
võrdselt 39 punktiga Rannakalurid ja Viimases Pingis.
Sarja kokkuvõttes saavutas 212 punktiga teenitud
esikoha Viimases Pingis.
Põhikoosseis Aivar Alavere, Ando Tull, Valdo Põder,
Madis Reimand ning varumängijad Viktoria Korpan,
Diana Tull ja Tiit Teng.
Teise kohaga pidi leppima 204 punkti kogunud
eelmise hooaja võitja Kettavennad: Valdis Toomast,
Andres Laisk, Gunnar Ersto
ja Jaanus Sootla.
Kolmas koht kuulus esmakordselt osalenud Naftabaasile - Vahur Annsoo,
Timo Hallist, Urmas Sadu,
Mario Romandi ja varumees
Sven Litvinov -, kellel viie
mänguga kogunes punkte
197. Esikuuikusse mahtusid veel Kohe Mõtlen (192
punkti), Ettur (189 punkti) ja
Rannakalurid (187 punkti).
Kolm paremat võistkonda pälvisid karika, mida
kaunistasid vastavalt kulla-,
hõbeda- ja pronksikarva kivid. Jagati välja ka mitmeid
eripreemiaid.
Parima naistevõistkonna
karika pälvis Mall ja väärikate mälumängurite arvestuses Saksad.
Progressiauhind,
mis
tähendas suurimat tõusu
eelmise hooajaga võrreldes,
kuulus võistkonnale Haugi
Mälu. Ainsa soolovastusega - küsimus, millele teadis
õiget vastust vaid üks võistkond - sai hakkama Mall.
Saue
mälumängusarja toetasid OÜ Aknakate,
OÜ Kulukaubandus ja Saue
vald.
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Saue mälumängusarja
võit läks Viimasesse Pinki
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Miks ja kus Andres Kaarmann mälumänge
korraldab, miks on mälumäng tema arvates popp,
milline konksuga küsimus talle endale hooajast
meelde jäi ja mitmes hooaeg tal Sauel lõppes?

Liikluskohvik 3. mail
Laagri kultuurikeskuses
Maanteeamet kutsub 3. mail kell 13 liikluskohvikusse. Kohvik on avatud Laagri kultuurikeskuses
Veskitammi 8.
KAVAS
• Vaatame Eesti Filmiarhiivi filme „Liikluskeerises“ (1938) ja
„Seda peab teadma!“ (1954).
• Vestleme liikluse üldisest olukorrast ja anname praktilisi nõuandeid igapäevaseks liiklemiseks. Kohal on Saue Vallavalitsuse, Põhja prefektuuri ja Maanteeameti esindajad. Osalejatel on
võimalus esitada küsimusi ja ettepanekuid liikluskorralduse
teemal.
• Võimalik on osaleda viktoriinis ja võita väärt auhindu.
• Jagatakse infomaterjale, avatud on kohvilaud.
Osalemine on tasuta.
LISAINFO: Eve-Mai Valdna, Maanteeamet
Eve-Mai.valdna@mnt.ee, tel 611 9353

Väärika mootorsõidukijuhi koolitus
29. mail toimub Saue Päevakeskuses (Kütise 4, Saue
linn) tasuta koolitus „Väärikas mootorsõidukijuht“.
Täiendkoolitusele on oodatud juhid, kes:
• on vanuses 60 aastat ja vanemad;
• omavad B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust;
• juhivad autot igapäevaselt või iganädalaselt;
• omavad kehtivat tervisetõendit sõiduki juhtimiseks;
• on rahvastikuregistri alusel Saue valla elanikud.
Koolitus on kahel päeval
29. mail on teooriaõpe, järgneb sõiduõpetajaga kokkuleppel individuaalne praktiline sõit – kohti praktilises osas on 20.
Võib osaleda ka ainult teooriaõppes.
Teemad
• liiklusseaduse muudatused
• ökonoomse sõidu võtted
• perearsti nõuanded
• igapäevased sõidud ja riskid
• ja palju muud
Soovi korral saavad koolitusel osalejad läbi sõita raskesti mõistetavaid liikluskorralduslahendusi. Praktilises koolituses saab
osaleda 20 inimest.
Koolitus on tasuta ja sisaldab toitlustust. Kohtade arv on piiratud! Koolituse korraldab Maanteeamet koostöös Saue Vallavalitsusega. Täpsem info ja registreerimine 20. maini telefonil 659
5070 või Saue Päevakeskuses (Kütise 4, Saue linn).

Maikuu Saue Päevakeskuses
• 30. aprillil kell 13 külastame Mikkeli muuseumi. Niko Pirosmanašvili maalide näitus „Pirosmani geniaalne maailm“.
• 2. mail kell 13 reisiklubi. Ann ja Mati Kalamees räägivad Vietnami reisist.
• 5. mail kell 11.30 väljasõit. Teatrihuvilised korraldavad reisi
Tartusse vaatama Vanemuise etendust „Pikk päevatee kaob
öösse“.
• 7. mail kell 11-13 sünnipäevapidu Saue Noortekeskuses neile,
kel aastaid 65 ja enam ning sünnipäev aprillis, mais või juunis.
Vajalik registreerimine päevakeskuses või telefonil 659 5070.
• 8. mail kell 9.30 väljasõit. Reisihuvilised korraldavad reisi Arvo
Pärdi keskusesse. Tutvume ka lähiümbruse vaatamisväärsustega.
• 9. mail kell 10 Hindpere Optika nägemise kontroll. Registreerumine tel 5323 2454.
• 9. mail kell 16-18 dementsuse tugigrupp.
• 14. mail väljasõit Villjandi Päevakeskusesse. Linnaekskursioon.
Kontsert Viljandi Päevakeskuses: esinevad Saue Päevakeskuse
ansamblid Senjoriitad ja Rukkilil ning Viljandi Päevakeskuse
kollektiivid. Lisaks esinejatele saavad kaasa sõita ka teised huvilised.
• 16. mail kell 13 raamatuklubi.
• 23. mail kell 15 kohvikuklubi hooaja lõpetamine.
• 29. mail toimub Saue Päevakeskuses koolitus „Väärikas mootorsõidukijuht“. Koolitusele on oodatud juhid vanuses 60 ja vanemad. Koolitus toimub kahel päeval: esimesel päeval teooria
ja teisel soovi korral praktiline sõit. Kohtade arv on piiratud.
Koolitus on tasuta ja sisaldab toitlustust. Täpsem info ja registreerimine 20. maini päevakeskuses või telefonil 659 5070.
Saue Päevakeskus
Aadress: Kütise 4, Saue linn
Telefon: 659 5070
E-post: info@sauepaevakeskus.ee
www.sauepaevakeskus.ee
Avatud: tööpäeviti 9-17

SaChe Tantsutüdrukud Saue vallast teevad
kõrgeid lende ja hullutavad publikut
Vabariiklik tantsutüdrukute festival-võistlus leidis 23. märtsil aset Põlvas, täpsemalt
Mesikäpa Hallis. Järjekorras juba kaheksas festival-võistlus on mõõduvõtt Eestis
tegutsevate tantsutüdrukute (ja -poiste) ehk cheerleaderite tiimide vahel.
TIINA-RIIN UULMA
Treener

Fotod: Kätlin Kriisa, Indrek Illus
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eitsmendat
hooaega
tegutsev ning pidevalt kasvav ja arenev
tantsutüdrukute võistkond
SaChe Tantsutüdrukud võttis üritusest osa teist aastat
ja tõi Põlvamaalt koju lausa
kaks suurt isiklikku võitu.
Punktitabelis suutsime
end võistelda möödunud
aastaga võrreldes kolm kohta kõrgemale, kusjuures
kolmandast kohast lahutas tiimi vaid kolm üksikut
punkti. Ühtlasi valiti õhtu
silmapaistvaim naistantsija
just SaChe Tantsutüdrukute
seast, kelleks osutus Saue
tüdruk Kati-Liis Karja.
SaChe Tantsutüdrukud
on tegelikult praeguseks
ümmarguselt 150-liikmeline
tantsustuudio, millel gruppe nii Sauel, Tallinnas kui
Sakus ning mis pakub võimalust käia trennides juba
alates kolmandast eluaastast,
kusjuures ülempiir puudub.
Gruppe on eri stiilides:
showtants, show-mix, cheerleading, lastetants. Kõigil on
võimalik leida endale meelepäraseim. Treenereid-juhendajaid on klubis kokku viis.
Põlvas käis võistlemas
Saue grupp nimega Tiim1,
mida juhendavad Tiina-Riin

Põlvas käis võistlemas Saue grupp nimega Tiim1, mida juhendavad Tiina-Riin Uulma ja Merily
Palmissaar.

Mis on cheerleading?

Õhtu silmapaistvaim naistantsija, Kati-Liis Karja Sauelt.

Uulma ja Merily Palmissaar.
Alguse sai SaChe Tantsutüdrukud aastal 2012 Saue
Noortekeskuses toimuva huviringina. Praegu on tantsustuudio Eesti Cheerleadingu
Liidu liige ja kuulub Eesti
Spordiregistrisse.

Ergutustants (inglise cheerleading) on füüsiline tegevus,
mõnikord võistluslik sport, mis põhineb organiseeritud
kavadel, mille pikkus on 1–3 minutit. Kava koosneb üldjuhul
tantsust, hüpetest, akrobaatikast, vigurtrikkidest ja hõisetest. Ergutustantsu eesmärk on spordimängude pealtvaatajaid ergutada ja panna inimesi rohkem kaasa elama.
Selle alaga tegelejat nimetatakse ergutajaks. Ergutustants pärineb USA-st, seda harrastab seal umbkaudu 1,5
miljonit inimest. Ergutustantsu kui sportliku harrastuse
populaarusus hakkas märgatavalt kasvama 1997. aastal,
kui ergutustantsuvõistlusi hakati näitama telekanalil ESPN
International, ning seoses 2000. aastal Ameerika Ühendriikides valminud teismeliste komöödiafilmi „Las käia!“ („Bring It
On“) ja hiljem sellele tehtud järgede ülemaailmse levikuga.
Allikas: Vikipeedia

Nõidade volbriöö Tuulas
Blokcbergi mäel
Kuulake kõik Saue valla aktiivsed
väikesed ja suured lennuvõimelised
nõiad (nõiahakatised) ning võtke
teatavaks, et olete oodatud nõiavormis ja
enda luuaga Blokcbergi mäele, mis asub
Tuulas jaanitule platsil, mis just selleks
puhuks on Blokcbergi mäeks ümber
nimetatud.
VALMAR DREGER

S

eal saab toimuma korralik küladevaheline
nõiamürgel, mis algab
kolmekümnendamal aprillil täpselt kell 20.59 ja saab
otsa kell 23.03.
Nõiakogu ette astuvad
igast külast kõige ägedam,
vaimukam ja koledam nõid
- saab luuda ja lõusta võrrelda.
Äranäitamisele nõiakogule läheb ka külas isetehtud nõiajook „Vägi ja võim”.
Nõidade nõidumiskunst
ja nõialubadused „Sim-salabim, abraka-dabra”.
Bloksbergi mäel teeme nõiatempe, kugistame

nõiasuppi ja lürbime nõiajooki, laulame ja tantsime
ümber nõialõkke.
Parimatele tuld, tõrva ja
uued luuad ka!
Kui oled valmis osalema,
anna endast teada suuliselt
Vananõid Valmarile 5199
1241 või kirjalikult valmar.
dreger@mail.ee, Tuula Tuutulus.
Võib tore tulla!!!

Teeme nõiatempe ,kugistame nõiasuppi,
lürbime nõiajooki,laulame ja tantsime ümber nõialõkke

Parimatele tuld, tõrva ja uued luuad ka !
Kui oled valmis osalema anna endast teada Vananõid Valmarile 51991 241 või
valmar.dreger@mail.ee

Volbriöö
Brocken (ka Blocksberg) on Saksamaal Harzi mäestiku
kõrgeim mägi. Kõrgus 1142 metrit. Brockeni mäega on seotud
palju legende. Johann Wolfgang von Goethe „Fausti“ põhjal
käisid nõiad iga aasta Walpurgi ööl - 30. aprillil vastu 1. maid mäe otsas tantsimas. Alates 80ndatest tähistatakse volbripäeva kõikide nõidade ja maagia päevana. Tegemist on vana
paganliku kevade saabumise pühaga, millele on laenatud
nimi pühak Walpurgalt. Tavapäraselt hirmutati nõidu eemale
pasunate ja piitsaplaksudega.
Inimestel elu igav,
:,: haldjail hallivõitu. :,:
Nõia elul, sel on võlu,
:,: laskem luuasõitu! :,:
Enn Vetemaa / Ülo Vinter
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Endla Turismitalus

18.05.19 kell 9.00-15.00

Koppelmaa vanavara ja
talutoidu laat
Endla Turismitalu | Koppelmaa küla | Saue vald | 76410 Harjumaa

NUTISEIKLUSELE

30. aprillil kell 17.00-18.45
Seikleme koos Laagri keskuses ja
lahendame nutikaid ülesandeid QRkoodi abil. Alustame ja lõpetame
Tuleviku Lasteaia õuealal
(Tuleviku 3, Laagri).
Palume kõigil registreerida
oma pere osalejad 26. aprilliks
e-postil info@tulevikulasteaed.ee

1. mail 11-15
LEHETU KÜLAKESKUSES

Külastajat

sissepääs

KOHUPIIMAPÄEV

ele

ja

parkimine

TASUTA

Toidud kohupiimast
Töötuba - küpsetame
ST toortatrajahust leiba
UMI paneeri
ja valmistame India
(kohupiima)
L
!
T
A
EVA
Soovijatele Saidafarmi
ILUS ISTEPÄ külastus
Avatud kohvik NA

Päeva korraldab Lehetu Külaselts

Kauplema ootame ainult ANTIIGI ja VANAAEGSETE ASJADEGA kauplejaid, kohal parim EESTI TALUTOIT.
Antiigi ja vanavara kaupleja ei vaja eelregistreerimist, vajadusel info: +372 5555 5527.
Eesti talutoidu kauplejate registreerimine on KOHUSTUSLIK: info@endlatalu.ee, +372 506 3343

Suur Vanamõisa
kevadlaat
4. - 5. MAI

VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES

Laadal suur kaubavalik:
istikud ja taimed, käsitöö,
toidu-, riide- ja tarbekaubad jpm
Meelelahutus kogu perele
KAUPLEJATE REGISTREERIMINE:
www.vanamõisalaadad.ee
info: 586 50 500

VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES

Rõõmus koguperesündmus
Suur
Lastejooks
Kodumaiste
toodete laat

Põnevad
tegevusalad ja
õpitoad

Lasteteater
Sõber

Peaesinejad
Lenna Kuurmaa ja
Juss Haasmaa

Programm
pealaval

ja palju muud põnevat…
www.lasteparadiis.ee

5. mai kell 13

JUMALATEENISTUSED
SAUE KIRIKUS

Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel.
Musitseerivad ning loevad piibliteksti Piret
Kuld ja Liis Kurm.

12. mai kell 13 emadepäev

Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld.
Muusikaga teenib ansambel Cantus.

19. mai kell 13

Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur Utno.
Musitseerib Andrus Vaiklo. Piibli teksti loeb
Marika Malein-Vaiklo.

26. mai kell 13

Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel.
Piibliteksti loeb Ene Mänd.
Palve- ja osadustund igal
kolmapäeval kell 19.
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Tuleviku Lasteaed
kutsub kõiki Laagri
piirkonna lapsi koos
vanematega
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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.

OST/MÜÜK
Soovin osta omaaegse Tarbeklaasi ja Juveelitehase tooteid, nahkköites raamatuid, Eesti kunstnike
töid (maal, graafika, kujud), postkaardid, märgid.
Võib pakkuda ka muid vanu esemeid. Tel 5176412.

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

Müüa mett 7,50 eur/kg. Tellides vähemalt 3 kg on
kojutoomine Laagris ja Saue linnas tasuta. Tellimine tel:53410200, e-mailil:mesindustalu@gmail.
com; kodulehel: www.mesindustalu.ee

Väljaõppinud puudelangetajad lõikavad parima
hinnaga ohtlikke puid ja teeme puude hoolduslõikust. Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Tel 51 33 458, info@ohtlikpuu.ee,
www.ohtlikpuu.ee

Müüa kvaliteetset kodulindude täissööta (tibudele, noorkanadele, munevatele kanadele). Samas
müüa noori munemist alustanud kanu (10eur tk).
5km Keilast Saue vallas. Täiendav info 5860 5858.

Aia-, värava-, tõstukse ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava
komplekt kuni 4 m avale 1595 €. Tiibvärava komplekt kuni 5 m avale 1150 €. www.koduvärav.ee, tel
5895 8809, info@koduvärav.ee
ARBORISTI TEENUSED. Ohtlike puude raie, puude
hoolduslõikus, hekkide hooldus, kändude freesimine, raieteenused, võsaniitmine, puude istutamine. WWW.PUUKIRURG.EE, info@puukirurg.ee,
3725057786.
Ohtlike puude langetus ja õunapuude lõikus.
5210334
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Tel: 50 290 75; e-kiri: liuguksed@kallion.net
Pottsepatööd, looduskivi paigaldus. Materjal,
transport meie poolt. Tel 5803 3448, Ain www.ahjudjakaminad.ee.

Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja pelletit. Müüme ka väikseid koguseid.
Info 55597572
Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett!
Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks
ja lisainfo saamiseks helistage TEL 58652190.
Müüa kuivi küttepuid 40l võrkkottides kohaletoomisega. Ostame metsamaad ja raieõigust. puiduterminal24.ee. Tel 53322711.
Kuiv okaspuu al 55€, toores kask al 50€; okaspuu
al 39€/rm. Pikkus 30,40,50 cm. Vedu 5-7 rm kaupa.
Tel 5164278
Müüa hobusesõnnikut, sõelutud mulda ja peenraturvast. Transport ja kogused kokkuleppel. Tel. 56
40 109.

Jõgisoo seltsimajas toimub
sellel suvel 4 laagrivahetust!

Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis, tehnika). Tel 55678016

PIPI LAAGER 5 - 7 A. LASTELE,
1.-5.07.2019, 22.-26.07.2019
PIPI LAAGER 7 – 9 A. LASTELE,
12.-16.08.2019
INGLISE KEELE LAAGER
7 – 10 A. LASTELE, ÖÖBIMISEGA!
15.-17.07.2019

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd.
Võtmed kätte lahendused maja ehituseks. 53 529
476 mehitus@gmail.com

Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, haljastusmuld,
kasvuhoonemuld, freesasfalt kohaleveoga. Hea
läbivus ja manööverdusvõime. Tel. 5079362

Õhk-õhk-, õhk- vesi-, ja maasoojuspumpade paigaldus üle Eesti. Küsi hinnapakkumist! www.termokliima.ee 56308014

Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel.
50 92936

Korstnapühkimistööd (nõuetekohane akt). Tel
5040875.

MULD, LIIV, KILLUSTIK, KRUUS, FREESASFALT +
transport. 53953788

Korstnapitside ehitus. Tel 55579399

Metsaküla Piim AS müüb sõnnikut. Hind 6,00 eurot
/ tonn + käibemaks 20%. Kohalevedu tellimisel.
Tellimine: 6049826, 56483533

Tekstiilipesuri rent. 24h – 20€ (Hind sisaldab kolme
toosi puhastusvahendit). Tellimine 53414517
Lõikan hekki, teen saetöid aias. Tel. 55547291
Fekaalivedu, kogumiskaevude tühjendus! Helista
ja küsi pakkumist. Tel 53 468 430
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel:
56393588. www.väikeekskavaator.ee
Teostame muruniitmis-, trimmerdamis-, ja võsalõikamisteenust. Hinnad soodsad. Võta julgelt
ühendust. Tel 53 33 55 44, fmhaldus@gmail.com
Ehitusmehed teevad järgmisi töid: puitkarkass
majad, kuurid, katused, vundamendid, aiad, terassid, fassaadi survepesu ja värvimine. Parketija akende ning uste paigaldus. Tel.+37258944537,
e-mail. ehitusmehedharjumaal@gmail.com
Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi,
eterniit). Fassaadi survepesu ja värvimine. Tänavakivide puhastus. 56 241 509 Andres
Viime TASUTA ära teie vanaraua (pliidid, vannid,
torud, pesumasinad jne). Tel 55541036.
Kas sinu puitfassaad, terrass või aed vajavad
uuendust? Kui jah, siis küsi pakkumist! DH Service
OÜ, dhserviceou@gmail.com, +372 5696 3580
KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Ostan teie garaaži! Kiire tehing ! Tel 5555 3667
Soovin osta garaaži Saue linnas. Võib olla ka remonti vajav. Tel: 56675000, lavepakk@gmail.com.
Anname üürile Pärnu mnt 556 asuvas IVECO hoones büroopinna suurusega 27,7 m2. Büroo asub teisel korrusel ning on osaliselt möbleeritud. Lisainfo e-mail ivpluss@ivpluss.ee ja/või tel. 677 9060
või tule kohale E-R kl 09:00 – 17:00-ni.
Müüa Sauel maja, suletud netopinnaga 226m .
Krundi suurus 1600m2. Täiendav info 53647698
2

Laagriprogrammid ja registreerumine
www.mangukool.ee või tel. 5120730

Müüa hobusesõnnikut pakendatult 70 l kottidesse.
Hind 5 eur. Vedu tasuta.Tel.53 411 252
TÖÖ
SAIDAFARM OÜ pakub tööd meiereisse TELLIMUSTE VASTUVÕTJALE. Info tel. 5108866
Metsaküla Piim AS Harjumaal Kumnas otsib traktoristi. Lisainfo: info@metsakylapiim.ee, 5023434,
53431763
40a.mees otsib lisatööd ehitusvaldkonnas. Sobivusel võib ka pakkuda pikaajalisemat tööd. Hea
kui asuks Saue linnas. 56140983
Pakume tööd lukksepp-keevitajale ja C-kategooria
autojuhile (kallur). Asukoht Saue, info 506 7491.
Pakume tööd koduabilisele, töö on Sauel E
–R kell 9:00 – 12:30. Töötasu kokkuleppel. Info tel
+372 52 98 282
Kutsume tööle automehaaniku. Sobivalt kandidaadilt eeldame kogemusi auto- ja mehaanikavaldkonnas. Pakume võimalust enesearenguks
ning Sinu panusele väärilist tasu. Töö asukoht
Keila linna lähedal Kumnas. Helista +372 5028725,
arvi@bennett.ee
Pakkuda tööd remondimehele sisetöödel. Hind
kokkuleppel. Kontakt 53331069
Saue linnas asuv tootmisettevõte otsib oma
meeskonda täis- või osalise tööajaga puhastusteenindajat. Täiendav info ja kandideerimine:
5248596, silva.altermann@outlook.com. Aadress:
Tule 22 Saue linn 76505 Saue vald

Avaldame sügavat kaastunnet
Naadi Arvikule kalli abikaasa

ARVI

ootamatu kaotuse puhul.
Nissi 43 KÜ liikmed

RUILA PÕHIKOOL PAKUB
TALLINNA LÄHISTEL VÄIKESES
MÕISAKOOLIS 2019/2020
ÕPPEAASTAL TÖÖD:
• TÖÖÕPETUSE ÕPETAJALE 0,5
ametikohta
• GEOGRAAFIA JA LOODUSÕPETUSE
ÕPETAJALE 0,5 ametikohta
• KLASSIÕPETAJALE
(koormus kokkuleppel)
Kandidaatidelt ootame kvalifikatsioonile
vastavat haridust. Pakume paindlikku
töökorraldust, toetavat keskkonda,
konkurentsivõimelist töötasu, arenguvõimalusi,
huvitavat tööd, mille nimel oma energiat
panustada, huve rakendada ja võimalusi ideid
ellu viia. Soovi korral on võimalus rentida
ametikorterit. Vajadusel kompenseerime
osaliselt sõidukulud. Avaldus, CV ja koopiad
haridust tõendavatest dokumentidest esitada
ruilakool@ruilakool.ee 24. maiks 2019
Info tel 5163534, direktor Tiia Rosenberg

ALANUD ON LASTE VASTUVÕTT
SÜGISEL SAUE NOORTEKESKUSES
ALUSTAVATESSE
ARENDUSRINGIDESSE
• Eelkool 6-7 a. lastele
• Mängukool 4-5 a lastele
• Robootika 6-8 a. lastele
• Inglise keel 7-9 a. lastele
• Õpime lugema I klassi lastele
Lastehommikud Jõgisoo seltsimajas
iga kuu esimesel pühapäeval
Lisainfo ja registreerumine
www.mangukool.ee või tel. 5120730
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HÜÜRU
KEVADTALGUD
2019

KITARRIDUO
SIIM KARTAU &
SULO KIIVIT

4. mail kell 10-15.00

Harjumaa, Saue vald, Hüüru, Jõe tee 2

Klassikaline kitarrimuusika
Kohvikuõhtu Ääsmäe Külaplatsi
kohvikus11. mail kell 15.00
Korraldab Ääsmäe Külakogu

TAGUTÖÖD - RIISUMINE, JÕULINNAKU
PINNASE KORRASTAMINE,
INFOTAHVLITE REMONT, VÕSA NIITMINE,
MÕISAHOONE AKENDE PESU
Kaasa võtta: rehad, luuad, kindad, saed.
Talgulistele talgusupp ja kiringel!
Lisainfo: info@huuru.ee, 52 38261
Talgukood: 190405011

7. mail
kell 11.00-13.00
Saue Noortekeskuses

EAKATE
SÜNNIPÄEVAPIDU

neile, kel aastaid 65 ja enam
ning sünnipäev aprillis,
mais või juunis.
Vajalik registreerimine
Saue Päevakeskuses,
telefon 659 5070.

Soeru jooks 7.05.2019
VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES
SAUE VALD, HARJUMAA

PÕHIJOOKS 11KM
NOORTE- JA VETERANIDEJOOKS
lastejooks
Info ja registreerimine: www.vabaõhukeskus.ee
NB! Registreeri kohe, alates 15.04 registreerimine kallim!

Laagri Haridus- ja
Spordikeskus OÜ

KUTSUME KOHTUMISELE
YANA TOOMIGA,
mis toimub 03. mail kell
12:00 Saue Noortekeskuses
(Koondise 20). Eurosaadik
vastab küsimustele, parimate
küsimuste autoreid ootavad
kingitused. Sissepääs tasuta.
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KULTUURIKALENDER APRILL - MAI
AEG

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT JA AEG

KORRALDAB

KONTAKTID

22.0330.04

Lasse Neeme keraamika näitus-müük
"Korrapäratust korra leidmine"

Laagri kultuuri-keskuse fuajees

Laagri kultuurikeskus

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

20.0330.04

Lapitekkide näitus "Lapivaip 100. Minu Eesti
täna"

Laagri kultuurikeskuse fuajees ja
salongis

Laagri kultuurikeskus

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

23.0329.04

RaM Veskimöldre lasteia sünnipäevanäitus

Laagri kultuurikeskuse pikas saalis

RaM lasteaed,
Laagri kultuurikeskus

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

01.-30.04

Soome Instituudi rändnäitus "Teedu ja Peedu"

PRÜGIKONTEINERITE RENT
JA PRÜGIVEDU
mugavalt ja soodsalt

Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

www.sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

Soome Instituudi rändnäitus "Elada, unistada,
01.04-31.05
hõljuda. Tove Jansson"

Turba kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

www.sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

10.0407.05

Näitus "Tõnu Sal-Saller 80"

Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

www.sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

23.04.

Doonoripäev

kell 10 Saue Gümnaasiumis

SA Põhja Eesti
Regionaalhaigla

www.verekeskus.ee

6-12 m3

24.04.

Koolivaheaja nooretelaager. Animatsiooni
töötuba

kell 10.30 Laagri kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus

Vajalik eelregistreerimine
Tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

24.04.

Saue Päevakeskuse väljasõit Kadrioru
Kunstimuuseumi

www.rendikonteiner.ee
rendikonteiner@gmail.com

kell 12 Saue Päevakeskusest

Saue Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee

24.04.

Koolivaheaja lastefilm "Papa Moll ja
šokolaadivabrik"

kell 13 Laagri kultuurikeskuses"

Laagri kultuurikeskus

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee"

24.04.

Jazzkaar Laitse Graniitvillas
The Swingin Sisters

kell 19 Laitse Graniitvillas

Jazzkaar, Laitse Graniitvilla

www.jazzkaar.ee

25.04.

Koolivaheaja noortelaager.
Mustkunstiteatri töötuba

kell 11.30 Laagri Kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus

Vajalik eelregistreerimine
Tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

25.04.

Koolivaheaja lastefilm "Kasper ja Emma lähevad
aardejahile"

kell 13 Laagri kultuurikeskuses"

Laagri kultuurikeskus

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee"

25.04.

Saue Päevakeskuse Reisiklubi. D. ja M. Kooskora
Hiina reis

kell 14 Saue Päevakeskuses

Saue Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee

25.04.

Pintsel-pliiatsi ilukirja töötuba

kell 18 Turba raamatukogus

Turba raamatukogu

Vajalik eelregistreerimine! Tel: 6 735
352, turba@saueraamatukogud.ee

25.04.

Saue Päevakeskuse Lauluklubi

kell 18 Saue Päevakeskuses

Saue Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee

26.04.

Kino "Tõde ja õigus"

kell 11 ja 19 Laagri kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus

Tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

27.04.

Sarja "Sauelane liikuma" jalgratta etapp

kell 12 Saue linna jaanituleplats

Saue Spordikeskus

www.sauespordikeskus.ee

27.04.

Sarja "Sauelane liikuma" jalgrattakrossi etapp"

kell 13 Saue linna jaanituleplatsil

Saue Spordikeskus

www.sauespordikeskus.ee

27.04.

Mari Kalkuni kontsert

kell 18 Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

www.sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

28.04 ja
05., 12.,
19.05

EELK Nissi Maarja koguduse
jumalateenistus

kell 12 Nissi kirikus

EELK Nissi Maarja kogudus

www.nissi.eelk.ee

28.04 ja
05., 12.,
19.05

Laagri Kristliku Koguduse jumalateenistus ja
pühapäevakool lastele

kell 12 Laagri kultuurikeskuses

Laagri Kristlik Kogudus

www.laagrikogudus.ee

28.04.

Rahvusvaheline tantsupäev. Esinevad
rahvatantsijad

kell 16 Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

www.sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

28.04.

Jazzkaar Laitse Graniitvillas Sofia Rubina

kell 17 Laitse Graniitvillas

Jazzkaar, Laitse Graniitvilla

www.jazzkaar.ee

30.04.

Beebimassaaži koolitus

kell 10.30 Laagri Kultuurikeskuses"

Pesapuu pere-klubi, Laagri
kultuurikeskus

www.pesapuupereklubi.ee
Tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

30.04.

Saue Päevakeskuse väljasõit
Mikkeli muuseumi

kell 13 Saue Päevakeskusest

Saue Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee

30.04.

Tuleviku Lasteaia nutiseiklus
Laagris

kell 17 Tuleviku Lasteaed

Tuleviku Lasteaed

info@tulevikulasteaed.ee

01.05.

Perepäev "Vikerkaarepai kõhule"

kell 10 Vanamõisa
Vabaõhukeskuses

Rahvatervise Akadeemia

Registereerimine ja info
www.rahvatervis.ee/perepaev
www.facebook.com/lehetukulaselts/

luugiga
konteinerid

15-20 m3

tel: +372 5852 8314

pakub suvehooajaks tööd
(mai-august)

klienditeenindajale ja
kalameistrile
Väljaõpe kohapeal
Töö sobib ka üliõpilasele

Info 509 7333, 505 4350

SUVELILLED,
AMPLID JA TAIMED
kasvatamine ja müük

E-L 9 - 20 P 9 - 15

Kuuse 9, Laagri Tel 56508860

01.05.

Kohupiimapäev

kell 11 Lehetu külakeskuses

MTÜ Lehetu Külaselts ja
Saidafarm

01.05.

Kõikide tõugude kutsikate, noorkoerte ja
veteranide kevadnäitus

kell 12 Jõekääru pargis

MTÜ Eesti Prantsuse Lamba- ja Karjakaitsekoerte
Tõuühing

https://www.eplk.ee/näitused

01.05.

Tasuta LaitseRallyPargi lasteala avamispidu

kell 12 LaitseRallyPargis

LaitseRallyPark

www.facebook.com/LaitseRallyPark/

02.05.

Saue Päevakeskuse Reisiklubi A. ja M. Kalamees.
Vietnam

kell 13 Saue Päevakeskusest

Saue Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee

03.0513.06

Laagri lasteaedade kevadnäitus

Laagri kultuurikeskuses

Laagri lasteaiad ja Laagri
kultuurikeskus

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

5307 2076 info@viimistlusehitus.ee

03.05.

Liikluskohvik väärikatele

kell 13 Laagri kultuurikeskuses

Maanteeamet,
Politsei- ja Piirivalveamet ja
Saue Vallavalitsus"

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

03.05.

Tasuta noorte muusikute
kontsert "Muusika"

kell 16.30 Laagri kultuurikeskuses

Sirje Liiv, Ingrid Teller ja
Laagri kultuurikeskus

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

• Majade ehitamine ja renoveerimine.
• Katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd.
• Üldehitustööd.

04.05.

Hüüru Kevadtalgud

kell 10 Hüüru mõisa juures

MTÜ Hüüru Külaselts

www.huuru.ee

04.-05.05

Vanamõisa Kevadlaat

kell 10 Vanamõisa
Vabaõhukeskuses

OÜ Vabaõhukeskus

www.vanamõisalaadad.ee

05.05.

Saue Päevakeskuse väljasõit Vanemuise teatrisse kell 11.30 Kaubakeskuse eest

Saue Päevakeskus

Palume registreerida päevakeskuses,
Tel 6595 070,
www.sauepaevakeskus.ee

05.05.

Tõnu Sal-Salleri Juubelikontsert

Nissi kultuurikeskus

www.sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

07.05.

Saue Päevakeskuse eakate sünnipäevapidu neile,
kel aastaid 65 ja enam ning sünnipäev aprillis,
kell 11 Saue Noortekeskuses
mais või juunis

Saue Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee

07.05.

Sõeru Kevadjooks 2019

kell 18 Vanamõisa Vabaõhukeskuses MTÜ Vanamõisa Küla

www.vabaõhukeskus.ee

08.05.

Saue Päevakeskuse väljasõit
Arvo Pärdi Keskusesse

kell 9.30 Kaubakeskuse eest

Saue Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee

08.05.

Seeniorite liiklusohutuskoolitus

kell 14 Turba kultuurimajas

Maanteeamet, Politsei- ja
Piirivalveamet ja Saue
Vallavalitsus"

www.sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

11.05.

Pärimuslaat

kell 10 Nissi kiriku mõisapargis

MTÜ Nissi Särts

nissisarts@gmail.com
tel 5552 9751

11.05.

Tasuta emadepäeva kontsert. Ansambel
Pihlamari

kell 15 Laagri Kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

11.05.

Kohtumine Valdur Mikitaga

kell 18 Turba raamatukogus

Turba raamatukogu

Anna oma tulekust teada tel: 6 735
352, turba@saueraamatukogud.ee

12.05.

Tasuta emadepäeva kontsert. Kalle Sepp

kell 13 Hüüru mõisas

MTÜ Hüüru Külaselts

www.huuru.ee

kell 14 Riispere kultuurimajas"

Hooaeg algab.
Ehitaja valitud?
KÜSI PAKKUMIST!

19

AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858, GSM 515 8242
e-post: raul@sagro.ee
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*Autode remont,
keevitus ja värvimine
*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus
* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,
*Fekaali vedu
* Autoparkla

Masinaehitus ettevõte
Sami AS võtab tööle:

• MÜÜGIESINDAJA

• Painutuspingi operaator
• Keevitaja
• Masinate koostaja
• Laserlõikepingi operaator
Täiendav info ja kandideerimine:
• Telefonil 5197 6863
• e-posti aadressil: sami@sami.ee
Aadress: Tule 20, Saue linn 76505,
Saue vald

WWW.SAMI.EE

AUTODE KOKKUOST!

SILMADE KONTROLL
JA PRILLIDE MÜÜK

Ostame kõiki sõidukeid ja töömasinaid!
Võib pakkuda remonti vajavaid ja seisvaid masinaid!
Ei pea olema arvel, ülevaatust ega kindlustust!
Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane!

22. MAI
ALATES 10.00

TEL. 5457 5055

TURBA
KULTUURIMAJAS

OÜ SINITIIVIK GRUPP

- Katuste pesu ja värvimine
- Hooldus nii kivi-, plekk- kui
eterniitkatustele
- Katus säilib kauem ja maja
saab värske välisilme
- Küsi hinnapakkumist:

Silmade kontroll 15€,
prilliostjale TASUTA

tel. 53 329 176 info@katusehooldus.ee
www.katusehooldus.ee

Rändkauplus Kaubapunkt

Müüa

Kohila, Harku, Saku, Saue vallas
Müügil toidu- ja tööstuskaubad

 haljastusmuld
 liiv
 killustik
 purustatud betoon
 freesitud asfalt (Eesti oma)

Saue vallas on kauplus igal reedel
Täpsem sõidugraafik
on leitav www.kaubapunkt.ee

Toome kauba ise kohale

Suvine graafik koostamisel!
OSTAME KOKKU VANAMETALLI
JA VANAPABERIT
Asume Tallinnas aadressil Vesse 7 ja
Juurdeveo 25G
Platsid on avatud E-R 8:00-17:00
WWW.CRONIMET.EE

Kopp-laaduri teenus

Kui soovid peatust oma kodu
lähedal võta ühendust:
e-post: info@kaubapunkt.ee
tel. 518 5331

kalsep@kalsep.ee
tel 5346 0382

L

A

LAAGRIS

AG

IS

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

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

RI TE N

N

Laagri Tennisekeskus otsib oma kollektiivi
särasilmset klienditeenindajat.

KLIENDITEENINDAJA
TÖÖÜLESANDED

• Klientide teenindamine (toodete ja teenuste

tundmine), suhtlemine telefoni ja e-posti teel;

• Teenuste ja kaupade müük;
• Kaupade tellimine ja lao korrashoid;
• Info jagamine tennisekeskuse klientidele.

Rullmassaaž &
Teraapiad
www.rullsalong.ee

Mediq Eesti OÜ
pakub osalise tööajaga tööd
logistikaosakonnas toodete
markeerijale.
Sobib ka pensionärile.
Töökoht asub Sauel.
Info 56 237 172 või
armand.malm@mediq.com

NÕUDMISED
Hea suhtlemisoskus, soov inimesi teenindada;
Hea arvuti kasutamise oskus;
Hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
Täpsus, kiirus, kohusetundlikkus ja iseseisvus.
PAKUME
• Tööd graafiku alusel;
• Enesetäiendamise võimalusi tervislike
eluviiside, treeningute osas;
• Tööd toredas ja sportlikus kollektiivis.
MUU INFO
• Tööaeg: osaline tööaeg, ka nädalavahetusel;
• Asukoht: Tervise 4, Laagri;
• Tööle asumine: nii pea kui võimalik

•
•
•
•

Kui tunned, et oled töökoha jaoks loodud, siis palume
saata enda CV e-mailile rain.roigas@laagritennis.ee

Nr 8 / aprill / 2019
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Kiili Betoon pakub tööd
KEILA HALDUS OÜ PAKUB KORTERIÜHISTUTELE
• HALDUS- JA HOOLDUSTEENUST
• ÖÖPÄEVARINGSET
AVARIITEENUST (TEL 56 21 4444)
• SISE- JA VÄLISKORISTUST
• MURUNIITMIST
• RAAMATUPIDAMISTEENUST
Info 53 442 444 või info@keilahaldus.ee
www.keilahaldus.ee

puidutislerile

ja

betoonivalajale

Kandidaadilt ootame:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

kohuse- ja vastutustundlikkust;
tähtaegadest kinnipidamist;
rõõmsameelsust ja ausust;
eesti keele oskust vähemalt suhtlustasandil;
kasuks tuleb eelnev töökogemus samas vallas.

Kontakt:

5247173

Meie pakume:
Ÿ toetavat meeskonda.
Ÿ sobivusel pikaajalist töösuhet;
Ÿ ühiseid ettevõtmisi;
Ÿ motiveerivat ja stabiilset töötasu;
Ÿ väljaõpet kohapeal.

Si nu k ät e t öö k a u n i s t ab m e i e ü m b r

u skond a!

PESE KEVAD

PUHTAKS

Kärcher K 3
Full Control
173,70 €

109 €

