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KESKUSALAD (kujunduskava toetav funktsioon: analüüsitakse alade kasutusprogrammi,
iseloomu ja mõjufaktoreid elutänavatele)
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ELUTÄNAVAD (kujunduskavaga hõlmatud maa-ala)

*Raudteeülese ala visioon on käesoleva projekti kontekstis illustratiivne ja pärineb Peep Moorasti magistritööst
(TTÜ 2018) Saue 3.0 - Kompaktne linn, uusurbanism Saue linna planeeringu näitel
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valiku ruumi kujunduskava kaudu
soovib vallavalitsus
arengukavas ja üldplaneeringus ettenähtud ruumilise arengu suundi täpsustada ja edasi arendada.
Avaliku ruumi läbimõeldud
arendamise kaudu soovitakse edendada kogukonna
ühtekuuluvustunnet, kodanike identiteeditunnet ja
elukvaliteeti. Avalik ruum
on avalikus kasutuses ning
omandis olev ruum, kõigi
poolt tasuta ja kasusaamise
eesmärkideta ligipääsetav
ning nauditav. Avalik ruum
on isikliku ja sotsiaalse
heaolu võtmeelement – see
sisaldab paiku kogukonna ühistegevusteks, ühiste
looduslike ja kultuuriliste
rikkuste väljendamiseks ja
kasutamiseks ning on üht-

lasi kohaliku identiteedi
alustalaks.
Välja töötamisel oleva
kujunduskava fookusesse
on valitud Saue linnale olulisi keskusalasid ühendavad
elutänavad:
Nurmesalu,
Pärnasalu, Tule, Koondise, Kuuseheki ja Kütise (vt
täpsemalt skeemi). Keskusaladeks on linnale olulised avalikud ruumid, nagu
näiteks Saue tammik, Saue
mõisa park, Keskuse park,
rongipeatuse ümbrus jne.
Elutänavad loovad selgelt
tunnetatava, loogilise ja
atraktiivse linnaruumi sidekoe, kus jalakäija on eelistatud. Seejuures toimib
tänavaruum puhkeruumina
jm aktiivselt mitmeti kasutatava avaliku ruumina.
Kujunduskavaga
tehtavad ettepanekud, ruumivõtted, iseloomulikud
väikevormid (st linnamööbel) jms on seotud elutä-

G

EE

DT

U
RA

ull e
TTu

TERJE ONG
maastikuarhitekt

Täiendav info: sauevald.ee/saue-linna-avaliku-ruumi-kujunduskava
Kontaktisik: Miia Kraun, avaliku ruumi spetsialist,
miia.kraun@sauevald.ee, 530 99202
Vaata ka: sauevald.ee/avalik-ruum
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2019. aasta jaanuarist algatas Saue
vallavalitsus protsessi, et leida Saue
kesklinnale terviklik visioon ja oma
nägu. Selleks on tellitud maastikuarhitektuuribüroolt TajuRuum OÜ
konsultatsiooniteenusena Saue linna
avaliku ruumi kujunduskava arhitektuuri- ja disainilahenduste väljatöötamiseks. Kava valmib sügisel 2019.

navatega.
Keskusalasid
vaadatakse põgusalt, keskendudes nende programmilisusele (välisruumi tegevusprogrammidele) ning
ühenduvusele, identiteedi
sõnastamisele ning lähteinfole tänavate kujundamisel.
Elutänavate võrk võtab arvesse linna arenemise teisele poole raudteed vastavalt
koostamisel olevale Saue
linna üldplaneeringule, mis
määratleb
linnakeskuse
mõlemale poole raudteed.
Kujunduskavaga sõnastatavad tänavate võrgustiku
põhimõtted kinnitatakse
üldplaneeringu osana.
Järgmise sammuna enne
konkreetsete lahendusteni
jõudmist soovib vallavalitsus koostöös TajuRuumi maastikuarhitektidega
korraldada
veebipõhise
ideedekorje ning töötoa.
Kõik elanikud on oodatud
kaasa lööma, et elutänavate plaanile tagasisidet ja
ideid anda. Koos soovitakse kaardistada elutänavate
probleemalad ja kitsaskohad, juba tänased meelispaigad, hästi toimivad
ruumid ja tegevused ning
potentsiaalsed tegevusruumid koos perspektiivsete
tegevustega. Ideedekorje
ning töötuba toimuvad maikuu jooksul.
Täpsem info jõuab hiljemalt aprilli lõpus valla
kodulehele ning sotsiaalmeediakanalitesse, samuti
järgmisesse lehte.

Saue vald hakkab koos partneritega seeniorisõbralikku linnamööblit arendama
Märtsist läks lahti rahvusvaheline koostööprojekt
BaltSe@nioR 2.0, mille käigus üksteist partnerit üle
Euroopa hakkavad välja mõtlema eakamale elanikkonnale
sobivaid linnaruumi väikevorme. Saue linn on üks neist
paikadest, kuhu peaks projekti käigus väljanuputatud
pilootlahendused ehitatama.
KADRI TILLEMANN
projektijuht
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lahendusteni läheb
mõistagi veel aega.
Esmalt jätkavad partnerite
ringi kuuluvad ülikoolid
ja arenduskeskused eakate
vajaduste uurimist-puurimist. Ülikoolid ja nendega
seotud
uurimisasutused
moodustavadki projekti-

partnerite ringis valdava
enamuse, kaasa löövad
Poznani maaülikool Poolast, Satakunta ülikool
Soomest, Münheni tehnikaülikool Saksamaalt,
ITMO ülikool Peterburist
Venemaalt, Läti kunstiakadeemia ning Skövde
ülikool Rootsist.
Teadlaste
pakutud
ideedega hakkavad edasi
töötama Taani arendus-

keskus UMT ning Võrumaa kutsehariduskeskuse
puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus Tsenter ‒ nende rolliks
on katsetada, kas teadlaste
mõtetest üldse saab midagi reaalselt linnaruumi
sobitatavat meisterdada.
Omavalitsuste poole pealt
löövad kaasa Ukmerge
vald Leedust ning Saue
vald Eestist. Valdade rol-

Baltseniori projekti
esimeses etapis töötati
välja spetsiaalsed prillid ja
"ülikond", mille abil saavad
ka nooremad inimesed
tajuda küpsema eaga
kaasaskäivad liikumis- ja
nägemismuresid. Pildil
tutvustab projektimeeskond
neid seadmeid Milaano
disaininädalal

liks on välja pakkuda paslikud nii-öelda demo-platsid, kus uuenduslikud ja
eakasõbralikud katsetused
kasutusele võtta.
Saue valla jaoks on sedasorti projektis kaasalöömine küll uus asi, aga
numbrikombinatsioon 2.0
projekti nimes viitab sellele, et enamik partnereid
on selle teemaga juba pikemalt ja põhjalikumalt tegelenud.
Kogenud partnerid tõid
oma varasema töö tutvustamisel välja, et küpses eas
inimese koduse elu mugavamaks ja ohutumaks
tegemiseks võib piisata
ka esmapilgul lihtsatest
lahendustest, näiteks tavalisest nõks madalamad
köögikapid, millel on toekamad käepidemed. Aga

juttu tuli ka tarkadest toolidest, mis seeniori tervisenäitajaid mõõdavad ning
kodurobotitest, kes kohe
häiret annavad, kui üksi
elav vanainimene peaks
abi vajama.
Projekt kestab kuni
2021. aasta suveni, seda
rahastab Euroopa Liidu
Regionaalarengu
fond
läbi Balti mere regiooni
koostööprogrammi
(INTERREG Baltic Sea
Region Programme). Projekti kogueelarve on ligi
2,1 miljonit eurot, sellest
Saue vallale on oma tegevuste tarbeks ette nähtud
200 000 eurot.

2018. aasta kevadises voorus maksti välja 14 000 eurot neljateistkümnele noorele, et õppida Lõuna-Koreas, Suurbritannias,
Taanis, Indias, Saksamaal ja USA-s. Sügisvoorus said toetuse
12 noort sauevallakat kokku 9600 eurot. Õppima mindi Saksamaale, Suurbritanniasse, Portugali, Belgiasse, Hollandisse ja
Lõuna-Koreasse.

Ehitustööd
algavad suvel,
multifunktsionaalne staadion
on kasutusvalmis
juba sügisel.

Foto: Anne-Ly Sumre
ketta ohuala
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ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

J

uba 1960. aastal kasutusse võetud kooli
juurde kuuluv jalgpalliväljak ja veidi eemalolev
korvpalliplats on üsna kehvas olukorras, jooksurajad
täiskasvanud ja üldpilt nukker. Kooliga koos pandi kirja tänapäevased vajadused
ja telliti staadioni rekonstrueerimisprojekt.
Uuendatakse täismõõtmetes loodusliku muruga
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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.

Turba staadioni uuendamisse
investeeritakse kuni 150 000 eurot
a
ohu

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: 654 1156, 525 4146 / 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.

kogujatee pikendus, Seljaku
tänava lõik koos kõnniteega
ning üks kolmest tunnelitest
koos Uuekõrtsi jalgteega.
Juba on tõenäoliselt
kunstniku hingega, aga
mitte just kõige andekamad
käinud Veskitammi tunnelis seina peale omi mõtteid
sodimas. Haavistu ütleb, et
kuni objekti vastuvõtmiseni peab grafiti eemaldama
töövõtja, hiljem kaetakse
kõik nähtavale jäävad betoonpinnad spetsiaalse grafitivastase vahendiga, mis
muudab selle eemaldamise
lihtsamaks. „Tänavakunst
on osa meie elust, kuid oleks
hea, kui selle tegemine oleks
kokkulepitud kohaliku omavalitsusega, kes tulevikus
peab tunneleid hooldama,“
leiab Haavistu.

kett a

SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

Veskitammi liiklussõlmest.
Töö käigus rajatakse lisaks
Pärnu maantee lõigule kolm
jalakäijatele ja jalgratturitele
mõeldud tunnelit ning jalgratta- ja jalgteed,“ põhjendab Haavistu projekti pikaajalisust.
Üks tunnelitest, mida ehitas Saue vald koostöös Nordecon AS-iga, asub raudtee
all. Selle ehitamise tööde
planeerimine pidi Haavistu
sõnul olema väga põhjalik
ja see nõudis aega. Suureks
väljakutseks oli ka ajutise
liikluskorralduse planeerimine. Lisaks rajatakse Topi
liiklussõlme kogujatee Jälgimäe-poolse kolmeharulise
ringristmiku ning Urda tee
vahele. Tööde ajal oli vaja
projekteerida, kooskõlastada ning välja ehitada Urda

22 000

STIPENDIUM VÄLISÕPPEKS:
summa: 800 eurot semester või 1600 eurot
kaks semestrit/õppeaasta
taotlemise tähtaeg: 1. mai ja 1. november
kellele:		 16-26-aastane Saue valla noor
lisainfo: sauevald.ee/haridus, 679 0183, 511 2059

jektijuht Ksenia Haavistu.
Laagri rahvast vast kõige enam huvitava töölõigu,
Veskitammi ülesõidu kohta
ütleb Haavistu, et see jääb
suletuks kuni Veskitammi
kergliiklustee tunneli valmimise järgselt saab taastatud tee katend ning rajatud
ohutud peale- ja mahasõidurajad. „Plaani järgi avatakse
ülesõit mai lõpus,“ kinnitab
projektijuht.
Maanteeameti sõnul pole
Veskitammi
liiklussõlm
just tavapärane maanteelõik, seal on palju eri tehnovõrkude valdajaid, kellega
tuleb tööde tehnoloogia ja
ajagraafikud kokku leppida.
Kõik see võtab aega. „Pärnu
maantee rekonstrueeritav
lõik on küll vaid 700 meetrit, kuid see on ainult osa
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jalgpalliväljak koos statsionaarsete
väravatega.
Staadioni
ümber
tuleb
kaks tartaanist 400-meetrist jooksurada, lisaks veel
koolipoolses küljes eraldi
neli 100 meetri jooksurada.
Päris uutena ehitatakse välja palliplatsid – ühte
staadioni otsa võrkpalli,
teise korvpalli oma. Täien-

davate alade jaoks palli- ja
odaviskesektor, kaugushüppe maandumiskast, kuuli
ja kettaring. Staadioni ja
kuuseheki vahele saavad
koha 2-3 välitrenažöörimasinat.
Praegune korvpalliplats
ehitatakse ümber parklaks
ja rajatakse otsetee Tööstuse tänavale. Kogu kompleks

100/110m finiš

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada põhjendatud avaldus koos lisadokumentidega stipendiumi kasutamise perioodile eelnevalt 1. maiks või 1. novembriks. Lisadokumentideks on
õpilasvahetust vahendava organisatsiooni kinnitatud lepingu
koopia või üliõpilaste puhul välisõppesse minemist tõendav
dokument, milleks võib olla vastuvõtva ülikooli kinnitus või
vahendava organisatsiooniga sõlmitud lepingu koopia. Lisaks
on vajalikud ka paberid, mis tõestavad, et noor inimene ikka
vastab määruses kirjeldatud eeldustele: CV, kooli soovituskiri,
hinneteleht.

aasta
kevadel alustatud
Veskitammi liiklussõlme ja
Pärnu maantee rekonstrueerimistöödest linnapiirist Jälgimäe pöördeni on maanteeameti sõnul juba 55% tehtud.
Talvel pandi tööd küll pausile, kuna ilmad on muutlikud
ega võimalda kvaliteetselt
töid teha.
Suurem osa talvisest ajast
läks eesoleva aasta planeerimiseks. Koostati tööprojekte, kooskõlastati tööde
plaane, ajutist liikluskorraldust jms. Ehitustegevusega
on sellel aastal planeeritud
alustada aprillis. „Praegu
täpsustab töövõtja selle aasta tööde graafikut ja ajutise
liikluskorralduse projekti.
Esialgu muudatusi liikluskorralduses ei tule. Plaanis
on lõpetada tunnelite ehitus,
Uuekõrtsi jalgtee, Seljaku
tänav ning Vanasilla ja Nõlvaku tänava ristmiku ehitus.
Rekonstrueeritakse tehnovõrke ning viiakse lõpuni
asfalteerimise tööd,“ kirjeldab Maanteeameti põhja regiooni ehitusosakonna pro-

64 000

Taotlejal on täidetud vähemalt üks eeldus:
• on näidanud õpingutes üles silmapaistvaid tulemusi ning
keskmine õpitulemus taotlusele eelneval õppeaastal on viiepallises hindesüsteemis vähemalt 4,0 või teises hindamissüsteemis võrreldav tulemus;
• on saavutanud viimasel kahel aastal üleriigiliste õpilasvõistluste maakonnavoorus koha esikuuikus ja lõppvoorudes esikümnes;
• on osalenud aktiivselt õppetöövälises ühiskondlikus tegevuses;
• soovib asuda end täiendama erialal, mille edendamist on vallal võimalik määratleda avaliku huvina.

2018.

60m

Tingimused stipendumi saamiseks:
• vanus 16-26, õpilase või üliõpilase staatus;
• rahvastikuregistri järgi elukoht Saue vallas taotlemise aasta
1. jaanuari seisuga;
• kuni 18-aastase taotleja puhul on teistega võrreldes eelistatud
taotleja, kelle mõlema vanema elukohaks rahvastikuregistri järgi on taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga Saue vald.

ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

60m finiš

Volikogu määrus lubab aasta jooksul jagada kuni 0,1% valla
tulumaksubaasist välismaal õppijatele stipendiumideks. 2019.
aastal on see kokku 23 000 eurot. Kui taotlused ületavad selle
summa ja kõigile taotlejatele maksimumsuuruses stipendiumi
maksta ei ole võimalik, otsustab iga stipendiumi suuruse vallavalitsus. Vallavalitsus võib ka keelduda maksmisest, kui eelarves ettenähtud vahendid on otsas.
Summa, mida õpinguteks välismaal taotleda saab, on kuni
800 eurot semestri kohta või kuni 1600 eurot kahe semestri või
õppeaasta kohta. See on ka maksimaalne summa, mida ühele
taotlejale ühe kalendriaasta jooksul eraldatakse. Minimaalne
õppeaeg stipendiumi saamiseks on õpilaste puhul üks õppeaasta ja üliõpilaste puhul üks semester. Stipendiumi ei saa
taotleda tagantjärele.

Peale talvist pausi
planeeritakse
Pärnu maantee
ja Veskitammi
liiklussõlme
ehitustegevusega
jätkata aprillis.

60/100m start

Registrijärgse elanikustaatusega 16-26-aastastel
sauevallakatel, kes õpivad üldhariduskoolis,
kutsekoolis või ülikoolis statsionaarses õppes, on
võimalik taotleda õppeaastas kuni 1600-eurost
stipendiumi välismaal õppimiseks.

Veskitammi ülesõidu
avamine toimub plaanidekohaselt maikuu lõpus

28 000

Õpilasvahetuse ja
välisõppe stipendiumi
taotlemise tähtaeg
on 1. mai

110m start

Nr 7 / aprill / 2019
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saab osaliselt ka piirdeaia ja
valgustuse. Tribüüne ei tule,
aga kuna Kernu staadionile
on tellitud mobiilsed tribüünid, saab vajadusel neid kasutada.
Projekti eelarve on kuni
150 000 eurot, millest kolmandik tuli riigieelarvelistest eraldistest ja ülejäänu
vallaeelarvest.

Selgi kevadel teleekraanidele jõudval
äriideede konkursil valib ekspertidest
žürii parima ja elujõulisema, aga oma
soosiku saab valida ka sauevallakas.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

J

uba teist aastat paneb
konkursi auhinnafondi
oma osa ka Saue vald.
Siin usutakse ettevõtlikku vaimu ja „Ajujaht“ on
programm, kus saab oma
ideid testida ja tunnustatud
äriinimestelt nõu. See ei
ole pelgalt ägedate ideede
esitlemise koht, vaid saab
reaalselt selgeks, kas ideel
on potentsiaali kujuneda
tooteks või teenuseks, mida
inimesed ka osta tahavad ja
millega kasumit teenida.
Igasugu kiiksuga ideid
toodi konkursilauale. Näiteks GoInvite on inimeselt
inimesele koduürituste äpp,
mis viib kokku võõrustajad
ja külalised, luues uue koduürituste kultuuri. Pubid
ja klubid on minevik, avatud koduüritused on tulevik.
Või Stickify, mis on jagamismajanduse
platvorm,
viies kokku autoomanikud
ning meediafirmad, luues
kleebisreklaami paigaldamise võimaluse autodele. Või Edible, mis toodab
söödavaid lusikaid ‒ plastmassist ühekordsed söögiriistad on varsti minevik.
Saue vald oleks omalt
poolt „oma tiimi“ toetanud
5000 euroga, aga paraku ühtegi sauevallakat osalema ei
jõudnud, aga ega soov pöö-

Saue vald maksab 1,5–3-aastaste laste eralastehoiutoetust. Toetust ei maksta juulikuu eest, välja arvatud juhul, kui vanem on
kirjalikult teavitanud vallavalitsust soovist kasutada kohta juulikuus eralasteaias või -lapsehoius ning esitab avalduse hiljemalt
31. maiks. Toetus makstakse välja eralasteaiale või -lapsehoiule
nende esitatud arve alusel peale seda, kui lapsevanem on esitanud Saue vallale maksekorraduse koopia omaosaluse tasumise
kohta juulikuu eest.
Kirjalik teavitus eralastehoiukoha kasutamise kohta juulikuus
saata 31. maiks info@sauevald.ee.
Lisainfo haridus- ja terviseedendusspetsialist Anne Vainult
telefonil 529 1462 või e-postil anne.vainu@sauevald.ee.

raseid ja maailma muutvaid
ideid toetada sellepärast
veel ära kadunud.
Sauevallaka soosik
Esimese kuue hulka jõudvate ideede osas korraldame
rahvahääletuse. See „päris“ žürii koosneb seal küll
teadmiste ja kogemustega
inimestest, aga teadupärast
on elus nii, et kõhutunne on
teinekord parem otsustaja
kui sada aastat kogemust
ja juhusel on suur roll, kas
järgneb tõus või langus.
„„Ajujahi“ kaudu saame
suunata omavalitsuse vahendeid nendesse ühiskondlikesse muutustesse, mida
kogukonnana
oluliseks
peame, rahvaküsitluse kaudu oma lemmiku valimine
toetab seda kõige otsesemas
mõttes,“ arvab vallavanem
Andres Laisk.

„Ajujahi“
toetajad
SEB, Elisa, Advokaadibüroo
TRINITI, Funderbeam,
Lingvist, Eesti
Tööandjate Keskliit, Eesti
Põllumajanduskoda, Harku
vald, Saue vald, Pärnu linn,
Tallinna linn, Tartu linn.

Eralasteaia toetust makstakse juulikuu eest vaid
avalduse alusel, mis tuleb esitada 31. maiks.

LILY ROOP
haridusspetsialist

Lasteaiakohtade
pakkumine 2019/2020.
õppeaastaks
Lasteaiakoha pakkumisi järgmiseks õppeaastaks hakatakse tegema alates 1. aprillist 2019.

„Ajujahi“ ajakava
4. aprillil on telesaate avalöök ja edasi saade igal neljapäeval
2. mail VALITAKSE VÄLJA KUUS PARIMAT IDEED
23. mail toimub superfinaal
SAUE VALLA LEMMIKIDEE AJAKAVA
6. mail avatakse hääletuskanal Saue valla Facebookis, aga
tark on ilmselt enne oma hääle andmist natuke maad kuulata
ja saateid vaadata, internetist juurdegi lugeda. Ja isegi kui
lemmik esikuuikust pudeneb konkursitabelist välja, saab
sauevallaka soosiku tiitlile seda edasi nomineerida.
19. mail ehk mõni päev enne superfinaali lüüakse hääletus
lukku, sest sauevallaka lemmiku tiitel ja rahatšekk antakse
kätte 23. mail superfinaalis.

Pakkumine saadetakse taotleja e-posti aadressile haridusasutuste haldamise infosüsteemi ARNO kaudu. Otsus pakkumise
osas tuleb lapsevanemal teha 14 päeva jooksul ARNO ekeskkonnas. Kui lapsevanem ei soovi lapsele kohta valla munitsipaallasteaias, tuleb ka kohast loobumisest teatada läbi ARNO süsteemi.
Lasteaiakohtade jagamise aluseks on teeninduspiirkonna kohataotlusjärjekord ja vaba koht lasteaia vastavas vanuserühmas.
Võimalusel pakutakse lapsele kohta õe või vennaga samasse
lasteaeda, aga seda juhul, kui see on kohta taotleva lapse teeninduspiirkonna lasteaed.
Kõigile Saue valda registreeritud ja 30. septembri 2019. aasta seisuga vähemalt 3-aastastele lastele on teeninduspiirkonna
lasteaias koht uuest õppeaastast olemas.
Lisainfo haridusspetsialist Lily Roobilt telefonil 5302 1854 või
e-postil lily.roop@sauevald.ee.
LILY ROOP
haridusspetsialist

„Puuetega inimeste eluaseme
füüsiline kohandamine" II taotlusvoor
Euroopa Regionaalarengu Fondi
ja vallaeelarveliste vahendite toel
kohendatakse kuni 13 erivajadustega
inimese eluruumid nende vajadustele
vastavaks. Saue valla erivajadustega
inimestel võimalik taotleda toetust.
HELI JOON
sotsiaalosakonna juhataja

P

rojekti eesmärk on
tagada puudega inimestele
paremad
elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.
Toetatakse puuetega inimeste
liikuvusega seotud toimingute või hügieenitoimingute parandamist. 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. Igal kohanduse liigil 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 ning on
taotleja elukoht.
Taotlusi koos lisadokumentidega saab esitada
perioodil elektroonselt digitaalselt
allkirjastatuna
e-postiaadressil info@sauevald.ee või paberkandjal
posti teel Saue Vallavalitsuis aadressil Tule 7, Saue
linn. Saue vald, Harju maakond. Taotlusi saab esitada
paberkandjal ka kohapeal
Sauel vallamajas ja Laagri,
Riisipere ja Haiba halduskeskustes.
Taotluste esitamise tähtaeg on alates 15.04.219 –
31.05.2019.
Saue vallavalitsuse sotsiaalosakond kontrollib laekunud avalduste vastavust
projekti tingimustele ning
alates 02.06.2019 teostavad
vallavalitsuse ametnikud
kodukülastuse
taotletud
kohanduse vajaduse ja selle teostamise võimalikkuse
hindamiseks. Pärast seda

Suvised valverühmad
lasteaedades
esitab vallavalitsus projekti
tingimustele vastavad taotlused koondtaotluse vormis
rakendusüksusele. Seejärel
langetab vallavalitsus lõpliku otsuse taotluse rahuldamise ja toetuse määramise
või taotluse rahuldamata
jätmise kohta.
LISAINFO:
sotsiaalosakonna
juhataja Heli Joon
heli.joon@sauevald.ee
6790 174
sauevald.ee/eluasemekohandamise-toetus

2019. aasta juulikuus on kahes Saue valla
munitsipaallasteaias avatud suvised valverühmad - Saue linnas Midrimaa lasteaias ja Laagris
Veskitammi lasteaias.
Valverühmas saavad kohta kasutada lapsed, kes on juba valla
lasteaia nimekirjas ja kelle vanem on esitanud lasteaia direktorile 15. märtsiks avalduse.
Munitsipaallasteaia osalustasu soodustusi juulikuu eest ei
rakendata, suvises valverühmas koha kasutamise eest tuleb
tasuda 108 eurot vallavalitsuse esitatava ettemaksuarve alusel.
Samuti ei rakendu juulikuus valla toitlustustoetus.
Lisainfo munitsipaallasteaedade kohta haridusspetsialist Lily
Roobilt telefonil 5302 1854 või e-postil lily.roop@sauevald.ee.
LILY ROOP
haridusspetsialist
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Sauevallakas saab ise valida
„Ajujahi“ saates oma lemmiku

Koha kasutamine ja
toetused juulikuus era- ja
munitsipaallasteaedades

Saue valla
ametlikud
teated
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE
AVALIK MENETLUS
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõud projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena:
• Valingu külas, Ale (katastritunnus:
72701:001:1928; 17 732 m² tootmismaa) kinnistul lähtudes Valingu küla
Ale kinnistu detailplaneeringust (OÜ
A&L Arhitektuuribüroo töö nr 01/07).
Tingimuste määramisega muudetakse transpordi- ja üldkasutatava maa
katastriüksuse moodustamise tingimusi selliselt, et planeeringus ette
nähtud tee ehitamiseks planeeritud
maa-ala liidetakse planeeritud haljasala maaüksusega ning planeeritud kaks tootmismaa katastriüksust
liidetakse üheks. Arvamused esitada
hiljemalt 16.04.2019 Saue Vallavalitsusse (Tule tn 7, 76401 Laagri alevik;
info@sauevald.ee)
• Laagri alevikus Koru põik 2 kinnistul
(katastritunnus: 72701:005:0682 elamumaa 100%), määrates tingimused üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks lubatud
katusekalde vähendamiseks 00-ni
võrreldes kehtiva 20⁰… 30⁰ kaldega. Arvamused esitada hiljemalt
20.04.2019 Saue Vallavalitsusse
(Tule tn 7, 76505 Saue linn; info@
sauevald.ee);
• Laagri alevikus Rästiku tn 12 kinnistul (katastritunnus: 72703:001:0427
elamumaa 100%), määrates tingimused abihoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks suurendades
ehitisealust pinda kuni 10% detailplaneeringus lubatud hoonestusala
suurendamata. Arvamused esitada
hiljemalt 20.04.2019 Saue Vallavalitsusse (Tule tn 7, 76505 Saue linn;
info@sauevald.ee);
• Alliku külas Tiirikalda tee 10 kinnistul (katastritunnus: 72703:001:0478
elamumaa 100%), määrates tingimused üksikelamu ja abihoonete
ehitusprojekti koostamiseks suurendades ehitisealust pinda kuni 10%
detailplaneeringus lubatud hoonestusala suurendamata. Arvamused
esitada hiljemalt 20.04.2019 Saue
Vallavalitsusse (Tule tn 7, 76505 Saue
linn; info@sauevald.ee);
• Saue linnas Segu tn 23 kinnistul
(katastritunnus: 72703:001:0478 elamumaa 100%), määrates tingimused
üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks suurendades
hoonestusala kuni 10% ja nihutades
hoonestusala 2m võrra Segu tn 21
suunas. Arvamused esitada hiljemalt 20.04.2019 Saue Vallavalitsusse (Tule tn 7, 76505 Saue linn; info@
sauevald.ee).
Lähemat informatsiooni tingimuste kohta saab vallaarhitektilt
Urmas Elmikult 679 0191, urmas.elmik@sauevald.ee
• Püha külas, Lehe (katastritunnus:
72701:002:0404; 4521 m² 100% elamumaa) kinnistul lähtudes Püha
küla Lõpe maaüksuse detailplaneeringust (arh Rein Ailt 2001 töö). Tingimuste määramisega muudetakse
Lehe kinnistu kanalisatsiooni lahendust lubades kinnistule biopuhasti
paigalduse. Arvamused esitada hiljemalt 16.04.2019 Saue Vallavalitsusse
(Tule tn 7, 76401 Laagri alevik; info@
sauevald.ee)
Lähemat informatsiooni tingimuste kohta saab võrkude spetsialistilt Arvo Brandmeistrilt 654 1148,
arvo.brandmeister@sauevald.ee

Reovee käitlemiseks on kodumajapidamises erinevaid lahendusi
Foto: puhastid.ee
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Aladel, kus puudub ühiskanalisatsioon, tuleb majapidamisest tekkinud
olmereoveed (pesu- ja köögivesi ning
WC-s tekkiv reovesi) kokku koguda,
puhastada ja käidelda nõuetekohaselt,
et kaitsta joogiveeallikana kasutatavat
põhja- ja pinnavett ning ümbritsevat
keskkonda.
KATRINA UTSAR
keskkonnaspetsialist

K

äitlussüsteemi valikul on oluline silmas pidada reovee
kogumisele ja puhastamisele seatud õigusaktidest
tulenevaid nõudeid ning
piirkonna geoloogilist eripära. Seetõttu võivad reoveekäitlussüsteemidele
seatud nõuded eri piirkondades erineda.
Ka põhjavee kaitstusest
oleneb, millise puhastusastmega peavad olema
majapidamises kasutatavad
reoveekäitlussüsteemid.
Saue vallas kui kaitsmata
ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alal on heit- ja sademevee puhastusastmetele
karmimad nõuded.
Millist reoveekäitlussüsteemi valida?
Reoveekäitlussüsteem i
valikul peab arvestama
kinnistu
paiknemisega
(kas
reoveekogumisalal
või mitte, kas tiheasumivõi hajaasumialal, milline on kinnistu geoloogia
jne), kinnistu suurusega,
olemasoleval kinnistul ja
lähiümbruses paiknevate
joogiveevõtu süsteemidega
ja sellega, milline hakkab
olema tekkiva reovee hulk.
Üldiselt on Saue vallas üksikmajapidamistes lubatud
reoveekäitlussüsteemina
kasutada:
• biopuhasteid (st omapuhasteid, mis puhastavad
reovett bioloogiliselt ja kõrgema puhastusastmega);
• perioodiliselt tühjendatavaid plastikust kogumismahuteid (majapidamise
reovete kogumine toimub
oma kinnistul mahutisse,
mahuti täitumisel tellitakse vastav ettevõte mahutit
tühjendama), reoveed peab
suunama ametlikesse purgimiskohtadesse;
• kombineeritud mehhaanilise puhasti + kogumismahuti süsteeme, juhul
kui puhastisse suunatakse
ainult olmereovett (pesuvesi) ja vesikäimlast pärit
reovesi suunatakse eraldi
kogumismahutisse ja ala
geoloogia seda võimaldab
– pigem erand!;
• muud kombineeritud
lekkekindlad
süsteemid
(nt lekkekindel tühjendatav kuivkäimla, kaasaegne
kompostkäimla, vedelikku
eraldav kuivkäimla), kui
majapidamises puudub ma-

jasisene veevarustus.
Septikuid, millele reovee bioloogilist puhastussüsteemi ei järgne, üldjuhul kasutada ei saa, sest
tavaseptikute puhastusaste
ei ole kaitsmata ja nõrgalt
kaitstud põhjaveega alade
tarbeks piisav (kui toimub
heitvee maapinda immutamine).
Tavaliselt on kinnistule
lubatud reoveekogumise
lahendus määratud juba
detailplaneeringus või kinnistule väljastatud projekteerimistingimustes. Kui
aga tekib küsimus, millist
lahendust valida, on soovitatav konsulteerida vallamaja keskkonnaspetsialistiga.
Kogumismahuti või
biopuhasti?
Reoveekogumisaladel ja
tiheasumialadel on reovee
kogumine lahendatud tavaliselt ühiskanalisatsiooniga
või kui ühiskanalisatsioon
puudub, siis lekkekindlate
perioodiliselt tühjendatavate kogumismahutitega.
R e ove e ko g u m i s a l a l
reostuskoormusega 2000 ie
või rohkem on kohtpuhastite kasutamine ja heitvee
pinnasesse immutamine
keelatud!
R e ove e ko g u m i s a l a l
reostuskoormusega
alla
2000 ie, kus puudub ühiskanalisatsioon, võib lisaks
perioodiliselt tühjendatava
kogumismahuti kasutamisele nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt
bioloogiliselt puhastatud
reovett.
Hajaasustusaladel saab
kasutada nii perioodiliselt
tühjendatavaid kogumismahuteid kui ka omapuhasteid.
Kogumismahutile
esitatavad nõuded
Kogumismahuti puhul reovett ei puhastata ja seetõttu
ei tohi kogumismahutist
reovesi välja voolata ega
lekkida. Kogumismahuti
peab olema lekkekindel
perioodiliselt tühjendatav
sertifitseeritud plastikkogumismahuti. Raudbetoonist, metallist või muust
materjalist mahutid ei taga
enamasti pikaajalist veetihedust ega lekkekindlust.
Aastaringselt kasutatavate elamute puhul (oleneb
kasutusest) on kogumismahuti mahuks tavaliselt
vähemalt 8 m3. Suvilates,
kus kasutus harv, võib olla

Põhjavee
kaitstuse klass

Põhjavee kaitstust iseloomustavad
pinnakatte näitajad

Infiltratsiooniaeg

Kaitsmata alad

Kaitsmata põhjaveega alaks loetakse karstialad ja
alvarid ning ala, kus põhjaveekihil lasub kuni kahe
meetri paksune moreenikiht või kuni 20 meetri
paksune liiva- või kruusakiht

Reoainete arvutuslik
infiltratsiooniaeg kuni
30 ööpäeva

Nõrgalt kaitstud
alad

Nõrgalt kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus
Reoainete arvutuslik
põhjaveekihil lasub 2-10 meetri paksune moreenikiinfiltratsiooniaeg kuni
ht või kuni kahe meetri paksune savi- või liivsaviki50-20 ööpäeva
ht või 20-40 meetri paksune liiva- või kruusakiht

Keskmiselt
kaitstud alad

Keskmiselt kaitstud põhjaveega alaks loetakse
ala, kus põhjaveekihil lasub 10-20 meetri paksune
moreenikiht või kuni 2-5 meetri paksune savi- või
liivsavikiht

Reoainete arvutuslik
infiltratsiooniaeg kuni
200-400 ööpäeva

Suhteliselt
kaitstud alad

Suhteliselt kaitstud põhjaveega alaks loetakse
ala, kus põhjaveekihil lasub üle 20 meetri paksune
moreenikiht või üle 5 meetri paksune savi- või
liivsavikiht

Reoainete arvutuslik
infiltratsiooniaeg kuni
100-1000 ööpäeva

Kaitstud alad

Kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekiht on kaetud regionaalse veepidemega

Reoainete arvutuslik
infiltratsiooniaeg aluspõhjalisse veekihti on
rohkem kui 1000 ööpäeva

*Saue vald asub tervikuna kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alal

ka 3- 5 m3.
Kogumismahuti tuleb
paigaldada asukohta, kus
on tühjendusmasinatel aastaringne ligipääs!
Kogumismahuti
paigutamisel krundile tuleb
jälgida ka, et mahuti jääks
väljapoole kinnistul asuva
joogiveekaevu (puurkaev,
salvkaev) hooldusala ja
joogiveekaevust põhjaveesuunas allavoolu.
Kinnistu omanik peab
mahuti täitumisel tellima
seda tühjendama ettevõtte, kes korraldab reovee
veo kohaliku omavalitsuse
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas
määratud purgimissõlme.
Kogumismahutile on kasulik paigaldada ka andur,
mis annab märku, kui mahuti hakkab täituma.

Omapuhasti enamasti
hajaasustuses
Kui kinnistul on vooluveekogu, saab heitveed suunata suublasse. Sellisel juhul
peab suublasse juhitav heitvesi vastama õigusaktides
sätestatud nõuetele. Heitvee suublasse juhtimisel
tuleb taotleda ka vee erikasutusluba ja regulaarselt
jälgida suublasse juhitava
heitvee kvaliteeti. Heit- ja
sademevee
juhtimiseks
maaparandussüsteemi vastavalt maaparandusseadusele on vaja Põllumajandusameti kooskõlastust.
Kui heitvee juhtimine
kaugel asuvasse veekogusse ei ole majanduslikult

põhjendatud ning põhjavee
seisundi halvenemise ohtu
ei ole, võib heitvett juhtida
pinnasesse, kui on tagatud
pinnasesse
immutamise
nõuded. Heit- ja sademevee
pinnasesse juhtimine on
heit- ja sademevee hajutatult pinnasesse immutamine. Hajutatult pinnasesse
immutamine toimub tavaliselt omapuhasti koosseisus olevate imbväljakute ja
–süsteemide kaudu.
Kaitsmata ja nõrgalt
kaitstud põhjaveega aladel
võib heitvett juhtida hajutatult pinnasesse:
• kuni 10 m3 ööpäevas pärast reovee bioloogilist puhastamist;
• 10–50 m3 ööpäevas pärast reovee süvapuhastust,
mille tulemusel heitvesi
vastab õigusaktides sätestatud nõuetele (tavaliselt
tegemist suuremate puhastussüsteemidega).

Nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel võib heitvett juhtida hajutatult pinnasesse:
• kuni 5 m3 ööpäevas pärast reovee mehaanilist puhastamist juhul, kui puhastatakse ainult olmereovett,
välja arvatud vesikäimlast
pärit reovesi.
Heit- ja sademevee immutussügavus peab olema
aasta ringi vähemalt 1,2 m
ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m
kõrgemale aluspõhja kivimitest.
Heit- ja sademevee pinnasesse juhtimine ei ole lu-

batud veehaarde sanitaarkaitsealal või hooldusalal ja
lähemal kui 50 m sanitaarkaitseala või hooldusala välispiirist ning lähemal kui
50 m veehaardest, millel
puudub sanitaarkaitseala
või hooldusala, või joogivee tarbeks kasutatavast
salvkaevust.
Omapuhasti asukoha
valikul tuleb lähtuda, et:
• omapuhasti peab paiknema joogiveekaevude suhtes allanõlva ning põhjavee
liikumissuuna suhtes allavoolu. Omapuhasti ise ei
tohi asuda joogiveekaevu
hooldusalas;
• omapuhasti kuja on vähemalt 10 m;
• omapuhasti imbväljak
peab jääma joogiveekaevu
(nt puurkaev) hooldusala
välispiirist vähemalt 50
m kaugusele ehk immutada võib 50 m kaugusel
joogiveekaevu
hooldusala või sanitaarkaitseala
välispiirist arvates. NB!
Omapuhasti ja imbväljaku
asukoha planeerimisel tuleb arvestada ka naabruses
olevate teiste joogiveekaevudega!
Omapuhastite
ehitamisel on vajalik esitada
kohalikule omavalitsusele
ehitusteatis ja ehitusprojekt ning pärast rajamist
taotleda kasutusluba. Omapuhasti kasutamisel on
oluline järgida omapuhasti
kasutus- ja hooldusjuhendit, et ei tekiks rikkeid ja
seeläbi ohtu põhjaveele.

Kinnisvara investeerimisettevõte Vintselle
alustab Soome fiiberoptika ühenduste tootjale
Orbis uue tootmis- ja laohoone ehitust, projekti
maksumus ilma sisseseadeta on suurusjärgus
1,5 miljonit eurot.

Esimeses etapis rajatakse üks hoone, mille ehitus peaks algama 2019. aasta suvel ja saama valmis aasta pärast. Esimeses
etapis investeeritakse 25 miljonit, edasised plaanid kujunevad vastavalt täituvusele. Visuaalselt on tegemist pigem tavapärase
tootmishoonega

Eesti üks suurimaid investeeringuid
digitaristusse tuleb Hüüru külla

SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

Eesti ja Soome
kapitalil põhinev
ettevõte MCF
Group Estonia
rajab Hüürusse
100 miljonit eurot
maksva mastaapse
andmekeskuse,
kopp loodetakse
maasse lüüa juba
2019. aasta suvel.

Kauri-Kotka elupiirkond
saab taotleda toetust
ühisveevärgiga ühendamiseks

ANNE-LY SUMRE
Annely.Sumre@sauevald.ee

E

esti digitaristu saab
olulise
täienduse,
MCF Group Estonia
müügijuhi Raul Kallaste
sõnul sellise mahu ja võimsusega võrreldavat andmekeskust Eestist ega ka
Baltimaadest ei leia. Tema
hinnangul võib Eesti olla
küll tiiger oma e-teenuste
arenduste ja tasemega, aga
firmade serverid põrisevad
tihti mõnes suvalises kabinetis ja on turvamata nii
elektrikatkestuse kui muude ohtude eest.
„Asub serveriruum näiteks samas majas, kus restoran ja juhtub ses söögikohas
tulekahju tekkima, siis on
esmane prioriteet inimesed,
aga mitte seadmed,“ toob
Kallase näite. Ka olukorda,
et tööd teha ei saa, sest äikesejärgselt on tänu elektrikatkestusele server maas ja
itimees on juhtumisi suvist
õhtupoolikut Pärnu rannas
veetmas, ei tekiks ilmaski,
kui server on paigutatud
korralikku andmekeskusesse, aga mitte IT-osakonna
kabinetinurka.
Kui kuidagi lihtsas keeles selgitada, siis MCF-i
andmekeskus on spetsiaalselt IT riistvarale ehitatud
mitmekordsete turvameetmetega kaitstud modulaarne hoone. Hüüru puhul on

Ligi 2 000 m2 üldpinnaga ehitisse on planeeritud tootmise, ladustamise ning olmeruumid vähemalt 30 töötajale, millele lisandub administratiivkorpus koos väljapanekusaaliga. Ehitus algab
selle aasta mais ja valmiv hoone antakse tootjale üle 2020. aasta
I kvartalis.
Saue Tehnoparki arendava OÜ Vintselle investeeringute juht
Andres Suurna tunneb heameelt, kui investeeringu tulemusena
tekib juurde kohalikke töökohti. „Kõik me teame, milline surve
on tootmises sisendhindadele. Mul on siiralt hea meel näha
toimimas Vintselle uut strateegiat, millega me pakume tugevatele ettevõtetele rätsepatööna efektiivsemat majandamist võimaldavaid äripindasid.“ Ka Orbis OY Eesti filiaali juhataja Asko
Kaldas on rahul, et läbirääkimised kulgesid kiiresti ning et uus
tootmispind valmib vähem kui kilomeetri kaugusele senisest,
kus oldud pea 20 aastat. „Väga mugav,“ muheleb Kaldas.
Kokku on Saue keskuse ja Kanama ristmiku vahel asuvale 4,7
hektari suurusele logistika- ja tootmisalale planeeritud 9 äri- ja
tootmismaa krunti suurusega 3 990-8 871 m2, iga krundi piirini
on välja ehitatud vajalik taristu, sh gaasitrass, sidevarustus ja
tänavavalgustus. Kinnistutele on võimalik ehitada kuni 10 meetri
kõrguseid tootmis- ja ärihooneid.

Alliku küla Kauri-Kotka elamupiirkond on liidetud
Tallinn ja ümbrus nimelise (üle 2000 ie* reostuskoormusega) reoveekogumisala koosseisu.
Baltimaade suurim andmekeskus MCF Estonia rajatakse Hüüru külla Harku alajaama lähedusse

KASUTAJA

internetiteenuse
pakkuja

(RAHVUSVAHELINE)
VÕRGUSÕLMPUNKT

plaanis neid ehitada suisa
kolm. Sisuliselt on tegemist
vastavalt kliendi soovidele
ehitatud privaatsete seadmeruumidega, kus erinevate ettevõtete ja riigiasutuste
serveripark turvaliselt luku
taga on. Töökindlust tagavad UPS-id ja generaatorid,
ruumides on täppisjahutusseadmed.
Peamiselt on klientide
otsimisel suunatud pilk väljapoole Eestit, sest ainult
siseturg jääks väikseks.
Klient võib tegutseda Taanis, aga tema seadmepark
ja tööks vajalikud IT-teenused toimivad Hüürus. Seega
annab MCF Group Estonia
tulevikus tugeva panuse ka
Eesti eksporti.
Välisklientide
kõrval
nähakse koostöövõimalust

rahvusvahelised ja
riiklikud
andmeside
optilised
magistraalühendused

ANDMEKESKUS

ka riigisektoriga, näiteks
ministeeriumid koos allasutustega tegutsevad koordineerimatult ja on juhtunud ka tagasilööke. „PRIA
serverid näiteks lakkasid
taotluste saatmise viimasel
kuupäeval lihtsalt töötamast, sest alajaamas oli väike tulekahju,“ teab Kallaste.
„Meie eeliseks on ka
operaatorineutraalsus ‒ interneti pakkuja saab klient
oma äranägemisel valida,“
ütleb Kallaste. Mees usub,
et tegemist on tulevikku
suunatud äriga, kasvav internetipõhine teenuste tarbimine ja asjade internet
loob turgu aina juurde.
Miks just Hüüru?
„Olemasolev infrastruktuur
oli sobiv. Ega Eestis neid

kohti, kuhu optimaalsete
kuludega tänapäevane andmekeskus rajada, väga palju
olegi. Kuna andmekeskus
on tohutu elektritarbija, siis
on hea elektriühendus väga
oluline. Hüüru asukoht on
kohe Harku alajaama kõrval ja sealt kulgeb läbi ka
ESTLINK 1 elektrikaabel,“
selgitab Kallaste. Mehe sõnul otsiti sobivat kohta isegi
mitu aastat. Oluline on ka
paikneda piisavalt kaugel
bensiinijaamadest, prügilatest ja teistest ohtlikest ettevõtetest – seda nii teenuse
kvaliteedi kui ka riiklike
standardite pärast.
Idee tasandil on mõeldud
ka koostööle kogukonnaga.
Andmekeskus toodab seadmete käitamisel jääksoojust.
„Selle soojusega, mis muidu lihtsalt õhku paiskuks,
võiks vabalt kütta mõnd
lähedal olevat uusarendust
või kasvuhooneid, säästa
saab nii raha kui keskkonda, näiteks Soomes on täna
juba selliseid lahedusi loodud,“ leiab Kallaste.

Piirkonna liitmist lähedal asuva reoveekogumisala koosseisu
alustati sügisel. Selle aasta veebruari keskpaigas kinnitas Keskkonnaministeerium reoveekogumisalade reostuskoormusega
üle 2000 ie muutmise, millega Alliku küla Kauri-Kotka elurajoon
sai Tallinna ja selle ümbruse reoveekogumisala osaks. Piirkond
on nüüdseks kantud ka keskkonnaregistrisse.
Muudatus avab piirkonna elanikele võimaluse taotleda
Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) „Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine“ toetusmeetmest toetust elamu
ühendamiseks ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooniga. KIK-i toetusmeede on mõeldud isikutele, kelle majapidamine asub riiklikult määratud üle 2000 ie reoveekogumisalal. Taotlusvoor on
avatud ja taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni.
Keskkonnainvesteeringute Keskuse taotlusvooru kohta saab
rohkem infot KIK-i kodulehelt www.kik.ee.
*inimekvivalent
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee
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Saue tehnopargis algab
maikuus uue tootmis- ja
laohoone ehitus
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Kodulugu – sõnana natuke
igav ja tolmune, sisult põnevalt
mitmemustriline
Armastuse kivi, looduslik altar, igipõline tuul rongipeatuses, Surnumäe põld, Jaan Krossi maapaopäevad, Pätsu Kostja
kingitud triikraud – Saue linnas on põnevaid ajalookihte ja pärimuslugusid päris pihuga. Maikuisesse muuseumiöösse
planeerivad kohalikud koduloouurijad jutujalutuskäike, programmi oodatakse sauekate käest vihjeid, milliseid kohti linnas
veel tähtsaks ja tähenduslikuks peetakse.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

„K

odulugu on igav
sõna ja tundub,
et sellega tegeleb mingi nohiklik kildkond
inimesi ja ainult neid endid huvitab, mis minevikul
rääkida on,“ nendib Evelin
Povel Saue kodu-uurimise seltsingust. Ometi ütleb
tema kogemus varasemate
jutujalutuskäikute pealt, et
huvilisi tuleb kokku ikka
kümnete kaupa.
Evelin usub, et millelegi toetumine ja oma koha
ja identiteedi otsimine on
inimeste jaoks olulised ja
seega on olulised ka minevikus toimunud asjad.
Tuleb meelde, et minu vanaema ikka rääkis sellest ja
vanaonu käis seal. Retro on
praegu nagunii popp, aga
kodukandi minevikumustrid on kuidagi isiklikumad
ja kõnetavadki.
Raudtee ääres on palju
lugusid
Üheks oluliseks kohaks linnas peab Evelin just raudteeäärset vana jaamahoone
ala, kus praegu sellesama
seltsingu kogutud annetuste
toel on väärikas mälestuskivi. „See koht on justkui
Saue linnale väravaks, teiselt poolt ka Vanamõisa külale. Seda saab vaadata kui
ühenduslüli nende vahel,
samas ka kui eraldusjoont,“
ütleb Evelin. Tõsiasi on,
et selle kahe asustuse ühes
rütmis tuksumine ulatub
isegi paarisaja aasta taha.
Vana vaksali kohta on seltsing suisa raamatugi välja
andnud.
„Aga siitsamast kivi
juurest on näha Vanamõisa
külas asuv vana koolimaja, kus oli Saue algkool ja
millest tegelikult piirkonna
haridusajalugu alguse saab.
Maja ise ehitati 1913. aastal raadiojaamaks, aga juba
1921. aastal panid kohalikud talumehed seljad kokku ja rajasid sinna kooli,“
meenutab Evelin. Seega on
mõne aasta pärast võimalik
Saue hariduselu 100. sünnipäeva tähistada.
Teada on ka fakt, et selle
maja vundamendi kaevamisel on välja tulnud üks Eesti
suurimatest hõbedaleidudest ja kohe kõrvalasuvat
põldu kutsutakse Surnumäe
põlluks, sinna olla 18. sajan-

di alguse suure katku ohvrid
maetud. Ka Tõkke tänava
kandis on oletatavasti olnud
surnuaed, igatahes on seal
veetrassi kaevamise käigus
välja tulnud ühe mõõgaga
mehe matmispaik, ilmselt
muistse
vabadusvõitluse
aegne. „Ega linnas eriti
palju pole kaevamisi olnud,
mine tea, mida see maapõu
veel peidab,“ muheleb Evelin.
Ja see tuul, mis rongi
pealt tulijaid pea alati tervitab. „Kui lugeda inimeste
mälestusi, siis mainitakse
väga tihti, et tuuline on selle
koha peal ajast aega olnud,“
teab Evelin.
Saue kolmnurk
Teiseks tähtsaks linnaväravaks peab Evelin kolmnurka Vana-Keila maantee
ja Pärnasalu tänava vahel
ja mis tänaseni on säilinud
üsna sellisena, nagu ta oli
minevikuski. „Iga sauekas teab seda kohta ja tihti
võib kuulda suunajuhatusi,
et keera kolmnurga juurest paremale või kohtume
kolmnurgas,“ nendib Evelin
ja pakub välja, et just sinna
võiks paigaldada ka Saue
linna kompleksse viitade
süsteemi.
See teede kolmnurk võib
ulatuda isegi paarsaja aasta
taha, sest just seda kasutati
oletatavasti mõisa sisenemisteena juba 17. sajandil,
kui olemas oli veel vana
Saue mõisahoone, mis asus
küll samuti Pärnasalu allee
ääres, aga umbes seal, kus
praegu on Buxhöwdeni pagarikoda. „On õnn, et seda
kohta ei ole siin Tammiku
kõrval täis ehitatud,“ rõõmustab Evelin.
Muidugi on Saue mõis
linnas täiesti omaette sümbol, täis lugusid ja elusid.
Näiteks esimese Eesti väljakuulutamise eel olla seal
olnud Saksa vägede staap
ja peetud nii mõnigi salajane nõupidamine. Tammik
oma
mitmesajaaastaste
(vanimad on umbes neljasaja-aastased) puude ja praeguse jaanituleplatsiga on samuti sauekate eludes olnud
mitmeid põlvkondi ja erinevaid ühiskonna kordasid.
Veel põnevaid paiku?
Seltsingul on jutujalutuskäikude osas oma kava välja kujunenud, aga nad heameelega ootavad linnarahva

Saue jaamahoone 1953. aastal. Uno Kohvri foto Urmas Kohvri
fotokogust

Jaamahoone alal on nüüd mälestuskivi ja seda kohta peab
Evelin tähenduslikuks Saue linna ajaloos

Ülemaalise Eesti Noorsoo Ühingu (Ü.E.N.Ü) suvepäevade
rongkäik Sauel 1934. aasta juulis, Marianne Nõmmsalu fotokogu

Sama rongkäigu koht Saue kolmnurgas Vana-Keila maantee ja
Pärnasalu tänava vahel aastal 2019

Lugudega kohad
ARMASTUSE KIVI SAUE TAMMIKUS
Umbes 100 aastat tagasi elas üsna Saue kolmnurga kõrval
Sarapiku talus Kilgase Villi. Mehel olla olnud pruute iga
sõrme jaoks. Ühel hetkel avastatud tammikus suur kivi, millel
süda peal ja nool läbi. Rahvas rääkis, et seal avaldas Kilgase
Villi ühele pruudile armastust. Toonane noorus olla seda
traditsiooni jätkanud, seal käidigi armutõotusi andmas ja
abieluettepanekuid tegemas.
LOODUSLIK ALTAR
Tammiku Keila maantee poolses ääres on võimas mitmesaja-aastane tamm, mille oksad
on ühest kohast ristipidi kokku
kasvanud. Kunagi poolsada
aastat tagasi oli see linna laste
jaoks kiigepuu, köied rippusid
tugevamal oksal. Vähe vähem
loodust hoidev seltskond on
aastate pikku puutüvesse
lõkkeasemeid teinud, aga tamm
püsib ikkagi. Arvatakse, et ju
see ristimärk hoiab.

mõtteid, millised on veel
need kohad ja lood, mida
kuulda-näha
soovitakse.
Selleaastase muuseumiöö
teemaks on mustrid ja koduloo entusiastid tahavad
neid lõimesid võimalikult
palju kokku saada. Kindlasti oodatakse sel päeval ka
linnaelanikke kaameratega
tänavatele.
„1989. aastal toimus
Saue linnas suur pildistami-

1980ndatel levis Sauel lustlik linnalegend, et Paldiski on Saue
sadamalinn ja Tallinn Saue eeslinn. Ja Saue oli mõistagi pealinn
– city. Peeter Langovitsi foto Saue kodu-uurimise seltsingu
(SKuS) fotokogust

Kallis kaaslane, kes Sa elad Saue
linnas, selle lähikonnas või kannad
Sauet oma südames!
se üritus ja paljud neist fotodest on seltsingu kätte jõudnud. Viis aastat tagasi 2014.
aastal toimus üsna sarnane
aktsioon ja miks mitte teha
nüüd, esimese suure pildistamise 30. aastapäeval, jälle
üks fotokorje,“ leiab Evelin.
Ta usub, et ühel hetkel
on oluline, et kuskil on talletatud varasem kogemus ja
teadmised ja olemised ka
visuaalselt.

Mis on Sinu arvates see paik/nähtus/objekt/väärtus Saue
linnaruumis või looduses, mida märgata ja talletada, üles
kirjutada ja pildistada? Selle liikumises ning muutumises,
teisenemises ning hääbumises või hoopiski avastamises ja
märkamises.
Muuseumiööl, 18. mail võtame kogutu kokku ning ootame
kõiki huvilisi jutujalutuskäikudele mööda Saue ajamustreid.
Ühtlasi ootame sel päeval endi sekka jalutama kõiki fotohuvilisi, et teekonna pärlid üles pildistada. Möödub tänavu ju
30 aastat esimesest ja 5 aastat viimatisest Saue pildistamise
päevast.
Sinu mõtted-märkamised on tänulikult oodatud e-posti
aadressil evelinpovel@gmail.com.

Foto: Karl Kirs-Sõidame

Vastne juhilubade omanik kernukas
Jaanika Priimägi tegi läbi ohutu sõidu
koolituse, sai targemaks ja jagab oma
kogemust.
JAANIKA PRIIMÄGI

V

ärskel
juhilubade omanikul võib
ikka tekkida situatsioone, kus mõtled,
mida ja kuidas nüüd teha.
Autokoolis õpitu kohe
meelde ei tulegi. Tänapäeval tehakse aga palju
erinevaid koolitusi, mis on
kasuks ka kogenud juhile.
Osalesin ühel sellisel 22.
märtsil LaitseRallyPargis.
Osalejad jagasid kogemusi liikluses ja ettepanekuid, kuidas muuta liiklust
ohutumaks. Arutelust tuli
välja juhtumeid liiklusraevust, eeskujuks olemisest
ja lihtsalt naljakaid seiku
stiilis jäin seisma valgusfoori taga ja kõrval reas
peatus auto, milles istuv
naine värvis roolis olles
ripsmeid. Või ehmusin ja
mul kukkus telefon kohvitopsi. Ehk koondnimeks
kõrvalised tegevused autoroolis. Miks on vaja näppida nutitelefoni, sirvida ajalehte või süüa/juua roolis
olles? Need mõned sekundid, kui tegeled muu asjaga, võivad olla saatuslikud
nii sulle, kui ka kaasliiklejatele.
Vaatasime ka paari videot, kus näidati, mis võib

juhtuda selle ühe hetkega,
kui pöörad pilgu liikluselt.
Seltskonnas visati õhku
mõte, et õnnetuse põhjustanud liiklejal peaks olema kohustus politseiautos
oodates vaadata neidsamu
videosid. Või veel parem ‒
teha ÜKT tööd, käies kiirabibrigaadiga õnnetustel
kaasas.
Lõpuks istusime ise
rooli. Esimeseks ülesandeks oli pidurdusteekonna
hindamine ja reageerimiskiirus. Sõitsime alguses kiirusega 50 km/h.
Märgistatud kohas tuli
teha äkkpidurdus ja saada
autol hoog maha võimlikult kiiresti. Sinna, kus
auto seisma saime, pandi
nüüd „nukk“. Kordasime
sama tegevust kiirusega
70 km/h. Pidurdusteekond
oli 15 meetrit pikem ja saime tunda, kuidas nukule
otsa sõitsime. Kokkupõrke hetkeks oli jääkkiirus
60 km/h. Reageerimiskiirus sellises olukorras on
ülioluline.
Teine ülesanne oli libedarajal
manööverdamine kiirusel 50 km/h ja
pidurdamata takistusest
möödumine. Libedal teel
tuleb ära unustada igasugused äkilised liigutused
või piduripedaali tallami-

Jaanika algaja autojuhina sai koolituselt hea kogemuse

ne. Rahulik ja enesekindel
tegutsemine aitab.
Samalaadset takistusest möödumise harjutust
saime proovida ka kuival
asfaldil. Kuival teel takistusest möödumisel on
oluline kiire reageerimine
ja äkilisem tegutsemine.
Alustasime kiirusega 60
km/h ja proovisime ka
kiirusel 50 km/h. Vahe oli
väga hästi aru saada.
Viimases
harjutuses
ootas ees kurv, milles kiirus 80 km/h. Pidurdada
tuli vahetult enne kurvi
algust, kuni auto seisma
jäi. Selle harjutuse põhisõnum on, et kurvis sees ei

ole enam soovitatav pidurdada. Niipea, kui märkad
ohtlikku teelõiku, aeglusta
kohe.
Saime väikse ülevaate ka häirekeskuse tööst,
vaatasime videosid, kuidas anda esmaabi liiklusõnnetuse korral, kuidas
peaks toimuma häirekeskusega suhtlemine, haavade sidumine ja elustamine.
Mulle üllatuseks tutvusin
elustamismasinaga. AED
aparaati on lihtne kasutada, kuna see annab kaane
avamishetkest häälkäsklusi, kuidas ja mida teha.
Need aparaadid on maailmas juba päästnud paljude

inimeste elusid, seda just
avalikes kohtades. Jällegi
mõtlemisainet ettevõtetele, kus viibib palju inimesi.
Päeva lõppedes tõdesime, et ohutu sõidu tagab
õige kiirus, reageerimisoskus ja viisakus liikluses.
Kõike seda aga pärsivad
ootamatult teele jooksvad
metsloomad,
ebakindla
käitumisega inimesed ja
eelkõige väheste teadmistega kaasliiklejad. Sellist
koolitust võiksid ja peaksid firmad võimaldama
oma töötajatele kord aastas. Koolitus ei ole küll
päris liikluses, aga annab
juhile tagasiside tema oskuste kohta. Mina algaja
juhina sain väga hea kogemuse. Selliseid asju autokoolis me praktikas läbi ei
teinud, kuigi oleks võinud.
Seltskonnas oli ka kogenud juhte, ka nemad said
uusi teadmisi.
Soovitan väga võimalusel sellistest koolitustest
osa võtta, isegi kui arvad,
et oskad kõike.
VAATA LISAKS
www.nullvisioon.ee,
www.ennetaja.ee ja
www.laitserallypark.ee.
Ohutu sõidu koolitusel
tutvustatavad AED
elustamisaparaadid on
ka Saue valla koolides ja
spordikeskuses: Laagri
spordikeskuses, Saue
gümnaasiumis, Ääsmäe,
Nissi, Ruila ja Turba
koolides ning Kernu
rahvamajas.

Nõlvaku lapsed mängisid teatrikuul enda kirjutatud etenduses
ja sellepärast peaks oma
sõpru meeles pidama.”
• „Sõprus on oluline ja
tähtis, sest kui sõpra pole,
siis võib muutuda kurvaks ja kurjaks.”
• „Esineda on toredam ka,
kui multikat vaadata ja
teater pole silmadele kahjulik.”
• „Oma tuttavaid lapsi on
lihtsam vaadata teistel
rühmadel.”

Märtsikuu oli Nõlvaku lasteaias
teatrikuu ja siis esitas iga rühm
oma etenduse kogu majale,
vanemad rühmad mõtlesid oma
lood ise välja.
KÄTLIN KONTKAR JA
TAIMI LILLMANN
Liblikate rühma õpetajad

S

el õppeaastal on Nõlvaku lasteaias kaks
koolieelikute
rühma, kus on juba suured ja
tublid lapsed. Rühma õpetajad võtsid lapsed hommikuringides kokku ja
püüdsid koos leida teema,
millest etendus ise kokku
kirjutada. Sealt edasi hakkaski asi arenema - lapsed
valisid tegelased, sisu ja
koos õpetajaga kirjutati näidend. Eesmärk oli
arendada laste loovust ja
fantaasiat.
Liblikate rühma etendus oli projekti „Sõbralikult maad avastamas“
järg ja kandis pealkirja
„Kukesupp”. Laste kindel
soov oli, et seekord oleks
etendus loomadest. Vikerkaare rühma etendus kandis pealkirja „Vikerkaare
lõpust aaret otsimas”.

Loovuse aasta on pannud laste loovuse lendama
ja õues õppides head mõtted pähe. Lapsi tasub alati
kõikidesse tegemistesse
kaasata, sest neil on väga
huvitavaid ja põnevaid
mõtteid varuks, miks aitavad ka täiskasvanutel mugavustoonist välja tulla.
Lapsed ise arvasid kogu
protsessist nõnda
Kes mõtles välja teie
etenduse?
• „Etenduse mõtlesid välja
kõik lapsed ja rühma õpetajad.”
• „Tahtsime, et etendus
oleks loomadest ja siis me
valisime ühe riigi ja selle
looma.”
• „Etendust välja mõeldes
saime me kaasa rääkida,
mida keegi teeb ja saime
ise valida, keda mängime.“
• „Tegime maade tööd
(toim: rühma projektõppe
kuu teema) ja tegime eten-

Liblikate rühma lapsed, kes kirjutasid ja tõid lavale
„Kukesupi“ loov-etenduse

duse nendest rahvusloomadest või kui looma ei
olnud, siis lindudest.”
• „Õpetaja küsis lastelt küsimusi ja meie vastasime
ja siis kirjutas õpetaja kõik
mõtted kirja ja nii saigi.”
• „Me mõtlesime teksti
välja ja õpetaja kirjutas.”
• „Siis mõtlesime hirmsa
asja välja, et riidu minna,
kuri jahimees tuli. Aga
pärast muutus see heaks
muusikuks.”
• „Tantsu õppisime ka,
vaatasime ühte videot ja
ise mõtlesime liigutusi ka
välja.“
• „Ja sõpruse laulu tegime
koos
muusikaõpetajaga
muusikatunnis.”

Millest räägib teie
lavastus?
• „Meie etendus räägib
aarde otsimest, sõprusest,
aitamisest, koostööst ja
draakonitest.”
• „Etendus räägib loomadest ja sõprusest.”
• „Sellest, kuidas kukke
päästa ja kuidas sõpru
hoida.”
Miks on oluline just
sellest teha muinasjutt
(lavastuse teema)?
• „Sõprus on väga oluline
osa meie elus.”
• „Sellist etendust on vaja
selleks, et kõik oleks sõbralikud.”
• „Veebruar oli sõbrakuu

Mida peaksid teised lapsed teadma, kui nad ise
tahavad etendust välja
mõelda?
• „Hea idee peab leidma.”
• „Peab olema õpetlik,
lõbus ja rõõmsameelne ja
naljakas.”
• „Peaks olema vahepeal
tantsu ja laulu.”
• „Kõigil peaks olema
mingi roll, et kõik saavad
midagi teha.”
• „Etendus peaks olema
hästi äge ja lustakas.”
• „Peaks olema hea ja ei
ole igav.”
• „Teised lapsed peaksid
teadma, et natuke on raske välja mõelda, mida laval teha.”
• „Kurja tegelast on ka
raske välja mõelda, peab
alati mõtlema, kuidas
tegelane lõpuks heaks
teha.”

Talgute korraldamine ja selles
osalemine võiks olla iga aktiivse kodaniku, kogukonna
ja ühenduse võimalus midagi
oma elukeskkonna heaks
teha, vald aitab toetusrahaga.
Talgu korras võib kõik küla postkastid
kihelkonnavärvidega katta või võsast
terviseraja välja raiuda. Heakorrastada parke või puhastada metsaalune
prügist. Puid ja lilli võib silmailuks istutada või mõni kohalik kultuurimälestis atraktiivseks vuntsida. Organiseeruda võib nii küla, lasteaiarühma,
naabrite kui sõpruskondadega.
Üleriiklik Teeme Ära talgupäev
toimub traditsiooniliselt maikuu esimesel laupäeval, tänavu 4. mail. Saue
vallast on aprilli esimestel päevadel
osalejaks registreeritud kaheksa talgugruppi.
Saue vallavalitsusele on talgutoetuse saamiseks 1. aprilli seisuga esitatud 9 taotlust:
• MTÜ Hüüru Külaselts
• MTÜ Saue-Jõgisoo Haridusselts
• MTÜ Välja Selts
• MTÜ Allika Külaselts
• MTÜ Laitse pargid
• MTÜ Haiba küla arendamise selts
• MTÜ JK Kernu Kadakas
• MTÜ Ellamaa Külaarenduskeskus
• MTÜ Tuula tutulus
Ühekordne talgutoetus...
...on vallaeelarvest talgute läbiviimiseks eraldatav toetus sihtotstarbelise tegevuse elluviimiseks. Näiteks
suvi läbi niitmine ei lähe talgute alla,
tegemist peab olema ühekordse aktsiooniga.
Kellele
Toetust võib taotleda nii külaselts
kui eraisik, aga talgute tegevused
peavad olema suunatud avalikult kasutatavatele objektidele või aladele,
erakinnistutele toetusi ei anta.
Üldjuhul toetatakse ühes külas
ühtesid talguid samaaegselt, erandiks on Laagri ja Saue linn, mis on
suuremad ja kui tehakse mitmes eri
piirkonnas, on taotlemine lubatud.
Toetuse summa
Maksimaalselt 1600 eurot taotleja
kohta. Ühele taotlusele võib kokku
panna mitu 2019. aastal toimuvat
talgupäeva, nt kevadine ja sügisene,
aga summa on aasta peale sama.
Talgutoetuse eelarvesse võib panna
kõik talgutega seotud kulud kummikinnastest traktori rendini, lilleistikutest prügikottideni, jäätmekonteinerist prügi äraveoni. Ka talgusupp
on aktsepteeritav kulu. Toetuse väljamaksmise otsustab vallavalitsus
oma korraldusega, seejärel sõlmitakse leping. Pärast talguid tuleb esitada
aruanne koos kuludokumentidega.
Taotlemine
Talgutoetuse taotlus tuleb esitada
ühekordse toetuse taotluse vormil.
Taotleda saab jooksvalt, taotlused
saata info@sauevald.ee.
LISAINFO:
Keskkonnaspetsialistid
vastavalt
teeninduspiirkondadele:
Saue linn ja Saue valla lõunapiirkond: Kati Randrüüt, telefon 5915
1388, e-post kati.randuut@sauevald.
ee;
Saue valla põhjapiirkond: Katrina
Utsar, telefon 654 1152 ja 5344 6686,
e-post katrina.utsar@sauevald.ee.
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LaitseRallyPargis pannakse senised
sõiduharjumused proovile

Talgute jaoks
saab küsida
toetust kuni
1600 eurot
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Ruila külapood püsib elus suuresti
tänu kokkuhoiule ja peretundele
LOSSI POOD

1966. aastast on vana mõisavalitseja
maja keldrikorrusel poodi peetud,
üle on elatud mitu rahavahetust
ja majanduskõveraid, täna
tegutseb seal vanaemast, tütrest ja
tütretütrest koosnev peretrio. Suurte
ketikaupluste varjus aitavad poodi
käigus hoida koolilaste jäätiseostud ja
nädalavahetused, kus kohalik rahvas
esmast toidukaupa ligi võtma tuleb.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

P

oe tagatoas praksub
tuulisel märtspäeval
mõnusalt kamin. See
sai veel krooni ajal ostetud,
aga teenib hästi. Päeval halg
halu haaval jõudu juurde andes püsivad ruumid pikalt
soojad. Halud, muide, tulevad pererahva enda laotud
riidast, kaminat ennastki tuleb ise kütta. Kedagi teist ju
pole. Aga vähemalt on soe.
Kui vaadata vanu pilte, siis
seisab Elviira (79) leti taga
alati, müts peas ja kitli alt
soojem kampsun välja turritamas.
Elviira tuli Ruilasse
poeleti taha 26-aastase näitsikuna. Põline elanik naine
polnud, tuli siiakanti mehele. Ruila sovhoos remontis
ruumid, Keila kooperatiiv
hakkas neis tegutsema.
Varemalt Ruilas poodi polnudki, Laitses käidi. Leelo
Tungla raamatus „Seltsimees laps“, mille tegevus
ju Ruilas toimub, mindi aga
ikka Laitse poodi. Muide,
Elviira mäletab, et raamatutegelane ja Leelo isa Feliks põikas hiljem päris tihti
Ruila poest läbi. „Mida rahvale pakutakse?“ olla Feliks
ikka lõõpinud.
Aga ega toona suurt iseotsustamist polnud. Kaupa
tuli nii, nagu kesklaost saadeti, palka sai 120 rubla. Suviti hakkas tütar Laivi (55)
ema kõrval taskuraha teenimas käima. Mäletab, et esimesel suvel oli ta alles vast
12-aastane, aga juba usaldas
ema teda rahade juurde ja
iseseisvalt tööle. Kaubandusse on naine jäänudki.
Olnud vahepeal müüjaks ka
Lasnamäel, Harkus, Riisiperes, Turbas ja nüüd ringiga alguspunktis tagasi.
Hullud üheksakümnendad
Kui üheksakümnendate alguses erastamiseks ja isemajandamiseks läks, otsustas Elviira ka ettevõtjaks
hakata. Sai poeruumid ära
osta ja aastate pikku isegi
terve maja. Võttis lisakski müügikohti: Laitse jaama juures oli pood ja baar,
Haapsalu maantee ääres tänase nimega Grillbaas, autolahvka. Mingil hetkel oli
naise hallata koguni kahek-

sa müügikohta.
Ruila poes oli esimesel
korrusel veel pisike baargi.
Sel ajal olid väiksed baarid
üle Eesti popid, ka Ruila
oma oli rahva lemmik, ühel
hetkel koliti koguni teisele
korrusele suuremale pinnale. Seal toimusid suisa tantsulkadki.
Aga ega see eraomaniku roll kerge polnud. Oma
valge Žiguliga käis Elviira Tallinnast kõikidesse
müügipunktidesse ise kaupa toomas. Päevad olid nii
pikad, et kui naine lõpuks
auto nina kodu poole keeras,
siis pidi Kanama tee ääres
peatuse tegema ja puhkama.
Viimast 15 kilomeetrit õhtul enam ei jaksanud sama
vungiga teha. Veel on meeles, et tollal tuli enamasti ise
tootjate juures justkui kaupa
nurumas käia, mitte nagu
nüüd, kui ka suured tootjad
ise kauba Ruilasse kohale
toovad.
Päris tühjaks ei jäänud
riiulid Ruila poes kunagi.
Vorstilett küll oli mingil ajal
üpris hõre. Elviira mäletab,
et vorstiauto käis paar korda
nädalas, külarahval oli aeg
teada ja siis koguneti juba
varakult poe juurde. Istuti
soojal ajal õues, talvel sees
ahju ääres ja kui kaup kohal,
moodustati järjekord. Elviira pidi siis peas kiired arvutused tegema, et saabunud
kogus kenasti sabasseisjate
vahel ära jagada, et ei oleks
nii, et esimene haarab kümme ja viimasel on tühjad pihud.
Ka üheksakümnendate kriminaalsed hoovused
käisid Ruila poest üle. Päris
mitu vargust elati üle. Laivil
on meeles juhtum, kuidas
tema alles hommikul end
tööle sättis, kui kena mundris politseinik ukse taga oli.
Ütles, et öösel on poodi sisse murtud, aga hommikuks
olid kurjamid juba tabatud,
nüüd vaja paberitöö ära
teha. Selline anekdoodi maiguga lugu, et pätid plaganud
maanteele ja hääletanud
end varahommikul tööliste bussile. Ise olid end juba
kaunikesti pehmeks joonud
ja alkoholi täis kilekotid
ligi. Bussijuht otsustas, et
asi pole puhas ja viis tüübid
otse Keila politseijaoskonna
ukse taha.

Kui Laitsele Haapsalu
poolt läheneda, siis kohe
küla alguses paistab
kätte kahekordne kollane
maja, mille ukse kohalt
tabloolt saab lugeda ‒
Lossi pood. Veel eelmisel
aastal kandis see nime
Laitsemäe pood, aga uus
omanik muutis ära nii
nime kui sisu. Toomas,
kes ise poemaja taga
elab, võttis maja Elviiralt
rendile, tegi talvekuudel
korraliku remondi ja naistepäevast alates on pood
peale pikemat sulgemisaega taas ostjate ootel

Kolm põlvkonda poepidajaid – Laivi, Elviira ja Liina

Elviira on alates aastast 1966 Ruila poes tegutsenud

Vana mõisavalitseja maja on Elviira üles vuntsinud,
keldrikorrusel on pood, üleval korterid

Humoorikaid seiku on
muidugi veelgi olnud. Kord
olnud poes kraami ostmas
üks võõras härra. Tulnud
džiibiga ja parkinud maja
ette. Samal ajal sisenenud
keegi naine, ilus ja blond,
uurides, et on see suur seal
maja ees mehe masin. Saades jaatava vastuse, palunud
proua, ärge kohe ära sõitke,
oodake mind ära, ma sidusin oma koera teie auto külge kinni.

Pilk on peal
Nüüd, 79-aastasena, on poe
pärisperenaine end aktiivsest tegevusest tagasi tõmmanud. Need tal esimesed
puhkeaastad. Veel kakskolm talve tagasi juhatas
naine suuremahulisi remonditöid Laitsemäe poes, mille
ta ka ühel hetkel omale sai
osta. Nagu Ruila poodki, sai
seegi väsinud maja tema käe
all ümbersünni. Need mõned talved tagasi oli Elviira
Laitsemäel ise veel letiski,
enne kui otsustati see rendile anda. Oma pere omad olid
Ruila pool juba rakkes.
Elviira elab ise Ruila
kauplusemaja katusealuses

korteris ja nii saab ta igal
päeval ikka alla tulla ja poele pilgu visata. Talle kohe
meeldib. Sätib sujuva liigutusega mõnel riiulil kauba
sirgemasse ritta või uurib
niisama elu. Aga poepidamine on nüüd tütre Laivi ja
tütretütre Liina (30) käes.
Liinagi on juba lapsepõlves leti taga olnud, pakub,
et algas temalgi see karjäär
nii 12-aastasena. Tegelikult
on Liina käinud Ameerikas
raamatuid müütamas ja tudeerinud ülikoolis keemiat.
See viimane on muide poepidamises kasuks tulnud.
Lisa ja –säilitusainete teemadel on noor naine kodus
ja saab seda kundedelegi
seletada.
Üks suur vahe, mis eristab tänast poeklienti näiteks
veerandsaja aasta tagusest
ongi just teadlikum tarbimine ja tootesiltide lugemine. Ruila poodigi on
tellitud gluteenivaba pastat
ja laktoosivaba jäätist. Kui
kaks-kolm juba küsivad, siis
võetakse ikka müüki. Aga
üldiselt on Ruila poe ühes
väikses saalis kõik esmane
toidu- ja majapidamiskraam

olemas. Pole 10-meetri pikkust juustuletti, aga kakskolm sorti ikka olemas,
piimad, jahu, limonaadid,
ka sokipaari ja pesupulbri
leiab. Tagatoas tuksub ka
üsna vinge kohviautomaat.
Trend olla selline, et ka külapoest peab saama kaasa
topsi korralikku kohvi.
Jäätiseid on aga oma
paarkümmend
erinevat.
Suure osa kundedest moodustavadki peale kooli
poodi külastavad lapsed. Ja
väga abiks on poe käibele ka
üle tee asuv tall, eriti magusad on päevakassad suvel,
kui tallis võistlusi korraldatakse. Samas on keskmised
päevakäibed 300 euro tuuri.
Muide, põnev võrdlus – ka
rubla ajal oli suurusjärk
sama.

Kuidas nii vastu pidada?
Kokkuhoiu pealt, hüüatavad
kolm suud korraga. Õnn on
see, et maja on oma ja renti maksma ei pea. Inimesed
käivad linna pool tööl ja
toovad suure osa toidukabast Selveritest-Rimidest.
Nädalavahetusel on liikumist törts rohkem, ikka
juhtub, et on kaks muna või
värske piimatilk puudu. Ka
riigipoliitika on Ruila poele
tugeva pitseri jätnud, eks alkoholiaktsiis ikka. Nii mõnigi kunde on kinnitanud, et

käiakse Lätis.
Loobuda veel ei raatsita. Elviira vaim ja tugev
tahe hõljub üle poe ja tal on
ikka lootusesäde silmis, et
ehk veab ikka veel. Liina
on pragmaatilisem, arvates, et ega tema lapsed siia
enam jäätist ostma tulla saa.
Samas on peredünastia noorimal ka peotäis kiiksuga
arendusideid. Näiteks panna
droonid kaupa laiali vedama.
Müüjaid väljast võtta ei
kannata ‒ kes nii väikse palga peale tuleks. Ja suuremat
ei saa, sest ostjaid pole. Nii
käib Liina, kes tegelikult on
end hoopis Eesti teise otsa
elama sättinud, neljal päeval
Ruilas perel abiks. Esmaspäeval tuleb, neljapäeval
läheb.
Tal on Ruilasse tulekuks
lisapõhjus ka muidugi. Allika küla kodutalus on tal
kaks hobust, Liina on nimelt tugevasti hobuusku.
Nii käib ta hommikuti enne
poodi tulekut ratsutamas.
Üsna nii nagu romantilistes
filmides: kastemärjalt aurav maa, sookured taamal,
päikeseratas tõusmas. Laivi
ühineb temaga tihti. Kui on
sellised hingepaitavad võimalused, siis jaksab ka väikese palga eest pereäris kaasa lüüa. Ja vanaema Elviira
elutööd hinges hoida.

Armastusromaanide ja -filmide üks
klassikalisemaid stseene on õrnas
kevadõhus ja õiehurmas käsikäes
helgesse tulevikku suunduv paarike.
Just kevaditi minevat pea sassi ja
lendavat liblikad kõhtu ja armuvat
need, kes tahavad ja isegi need, kes ei
tohi. Saue Valdur palus varakevadises
aprillimeeleolus kolmel sauevallakal
meenutada, mis tunne oli esimest
korda armunud olla.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

S

ee on hullumeelne
seisund! Hul-lu-meelne!
Sel süüdimatul Amor-poisikesel pole küll sooja ega
külma sellest, milline aastaaeg väljas valitseb. Aga
mõnes mõttes on armumine kevade sünonüüm küll.
Nagu kevad loodusele, teeb
ka armumine inimesele restardi.
Olen oma elus olnud armunud kümneid kordi. Kõik
need armumised on olnud
väga erinevad ja erilised
ning minu maailma ühel
või teisel viisil vapustanud.
Mõni mulle tuksunud süda
on lakanud siinilmas löömast, kuid mõnda oma ammust luuletust sirvides on ta
ühtäkki jälle kohal ‒ arm on
ajatu, surmaülene, kehatu.
Aga seda ma ütlen, et
see on hullumeelne seisund!
Hul-lu-meel-ne! Õnneks on
tark loodus sedasi seadnud,
et varem või hiljem see kange „keemiakokteil” ajus lõpuks lahtub ja inimene leiab
jälle endas oma tasakaalu
üles.
Minu esimesed armumised olid salajased ja ühepoolsed kellegi poole õhkamised, millest ma isegi
parimale sõbrannale kõssata
ei tihanud. Selletaoline kõige-kõige esimene tabas
mind 9-aastaselt Lüllemäe spordilaagris, kus
ma meeskonnakaptenilt
Eerolt silmi ei saanud.
Natuke tahhükardiat ja
mõne aja pärast – kes silmist, see südamest.
Kuni saabuski see, mida
saab vist nimetada esimeseks armastuseks. Ehkki
hilisemas elus sain kogeda
palju sügavamaid ja põnevamaid suhtekukerpalle, jääb
esimene ikka selleks esimeseks.
Olin 15 ja õppisin esimest aastat Türi NST-s.
Nädala sees elasin ühikas,
nädalavahetuseks pääsesin
koju. See tähendas iganädalast suure reisikotiga kodu ja
kooli vahet reisimist. Tavaliselt sõitsin pühapäeviti nr
18 bussiga Liiva peatusesse,
sealt rongiga Türile, edasi
bussiga Säreverre. Ühel pühapäeval ootasin nagu alati

oma raske oranži kotiga Liiva jaamas Türi rongi. Korraga kõnetas mind nägus,
lumivalgete juustega noormees ja küsis, kuhu neiu
niiviisi reisib. Aitas mul
koti rongi upitada (mulle
ei jäänud märkamata tema
pingul musklid heleda naha
all) ja istus mulle seltsiks.
Ta ise sõitis mõned peatused
edasi Sakku, kus ta õlletehases elektrikuna töötas.
Poisi nimi oli M ja ta oli
18-aastane.
Sattusime ka
edaspidi sedasi koos sõitma. Millalgi küsisin
talt
postiaadressi.
Lauatelefone ju polnud
ja
ainsaks
suhtlusvõimaluseks oli kirjavahetus tigupostiga. M polnud suurem asi
kirjade kirjutaja, kuid seda
elevust tekitavam oli posti
hulgast tema saadetud ümbrikku leida.
Reede õhtuti, kui ma Türilt naasin, tuli ta mõnikord
mulle Liiva rongijaama vastu ja aitas mul tõelise härrasmehena
koti kodule

pisaraid, pettumust, õrnust,
hellitavaid sõnu, tõotusi.
Tundide kaupa silmavaatamist. Palju nooruslikku
ebalust ja kõhklusi. Kuu ja
tähtedega ei teatud, mida
peale hakata – neid sai vist
oma tosin korda taevast alla
toodud ja omale kohale tagasi viidud...
Esimest korda elus tundsin, et keegi noormees minust tõeliselt hoolib ja minu
eest hoolitseb. Kui ta mulle
enda tehtud praekartulid või
-munad voodisse tõi, soolasin oma toitu salamahti ka
silmast tilkuva liigutuspisaraga.
Ma polnud kunagi ühegi
poisi juures ühtegi ööd veetnud. Tegime plaane, kuidas
ma reede õhtul Tallinna
saabudes otse M juurde tulla saaksin. Luiskasin vanematele, et pean laupäevani
kooli hinnet parandama jääma. Tegelikult tuli M reedel
mulle nagu tavaliselt Tallinna rongile vastu ja läksime
koos tema poole. Koju jõudsin järgmisel päeval, nagu
lubatud. See hädavale ei
jäänud ainsaks korraks.
Tõrvatilgaks

Anne

Urmas
Urmase esimene
armastus
lähemale
kanda. Ühtlasi leppisime
kokku järgmise päeva kohtumise tema pool. Kui ta
mõnel laupäeval mind külla
kutsuda ei saanud, oli see
minu jaoks alati valus pettumus, sest järgmise laupäevani oli aega ju terve igavik!
Me olime mõlemad teineteisele esimesed. Suhe
arenes järk-järgult ja selles
oli olemas kõik, mis noorte
inimeste armastuse juurde käib. Oli palju romantikat, lilli ja taevatähti. Oli
draamat,
armukadedust,

Uksekella andes oleks M-i
ema uksele tulnud ja luisanud, et M pole kodus või
mind pajalappidega aiast
välja peksnud.
M-ist eemal viibida oli
põrgupiin ja igatsus kõikehõlmav. Koolist mäletan
sellest ajast vaid uduseid
vahetunde, mina ainiti tühja seina põrnitsemas ja oma
möödunud laupäeva vaimusilmas üha uuesti läbi
elamas. Ise hõõgumas nagu
kuum keris, hea et keegi leili visata ei proovinud. M oli
esimene poiss, keda söandasin tutvustada oma sõpradele ja perele.
Siis, mingil hetkel, hakkas meie suhe ära vajuma.
Järjest harvem tuli ta mulle
Liivale vastu, kuni lõpuks
ei tulnud üldse. Igal reedel
oleks minu rinnas pettumusest ja igatsusest nagu nuga
keeratud.
See suhe polnudki kestma loodud, sest vaimses
plaanis oli meil ühisosa väike. Oma sisimas igatsesin
ookeanisügavaid ja universumiavaraid vestlusi, mida
temalt oodata olnuks liig.
Ma ei suutnud harjuda, et
ta raamatutest ei huvitunud
ega oleks minu
luulekat-

me e potis oli M-i riiakas ema,
väheldane pearätiga eidekene. Lahutatud ja meestes
kibestunud naine ei seedinud mind silmaotsastki.
Ilmselt poleks talle ükski
miniakandidaat küllalt hea
olnud. Lukustasime end
tema eest M-i tuppa ja rohkem kui vaja, ma maja peal
ringi ei liikunud. Ükskord
peitis ta ukse tagant esikust
ära mu kummikud, nii et M
neid jupp aega taga otsis.
Kui ma ise poisi poole tulin, siis tema ema teadmata.
Koputasin M-i aknale ja ta
lasi mind vaikselt sisse. Oli
rahulikum, kui ema minu
sealviibimisest ei teadnud.

setusi lugeda suutnud. Ehkki ta
ei osanud hästi kirjutada, oskas ta mulle hästi ette
kirjutada, kuidas ma riietuma või seltskonnas käituma
peaksin. Ma ei mahtunud
tema raamidesse.
Paar-kolm aastat kestnud suhe M-iga välja surnud, armusin üsna pea uuesti. See jäi silma ka justkui
maa alt välja ilmunud M-ile.
Ta käis mul külas nagu kass
ümber palava pudru, kuid
nüüd oli minu kord talle
mõista anda, et tema rong
on läinud. Ta tegi veel mitu
kohmakat katset meie suhet taaselustada, kuid ma ei
tundnud tema vastu enam
midagi peale haletsuse.
Säh sulle siis igavest armastust ja taevatähti!
Anne Kahro, poetess-kalamburist-esseist Laagrist

Pruut õe pulmapeolt
Kevad on imeline aeg, ütleks kohe ‒ imede aeg. Mõned päevad tagasi, kui ühe
väga hea sõbra pojal täitus
eluteel 15 aastat, mainisin
talle, et kui mina sain 15,
leidsin ma samal päeval
oma esimese pruudi. Ja oh
imede ime, paar päeva hiljem sain üllatusliku sõnumi, kus Saue Valdur palus
mul enda esimese armumise
lugu kirja panna.
Oli siis varakevadine
aeg, minu 15. sünnipäev.
Saatuse tahtel oli samale
päevale planeeritud ka minu
õe pulmapäev ja loomulikult
ei jätkunud minule ja minu
sünnipäevale erilist tähelepanu. Pulmapidu kulges
nagu tolleaegsed pulmad
ikka rohke söömise, joomise ja naljategemise tähe
all. Minuvanuseid külalisi
eriti polnud ja tundsin end
kuidagi üksikult. Märkasin
üht kena pikajuukselist tütarlast, kes kõndis asjalikult
pulmakülaliste vahel ja aegajalt aitas pulmatoimetustes.
Millegipärast tundus mulle,
et ta on minust hulga vanem
ja tagasihoidlik, nagu ma tol
ajal olin, ei julgenud juttu
rääkima ka minna.
Nii see õhtu kulges ja
mina, olles värskelt kitarrimängu selgeks saanud,
mängisin akordionile uhkelt
kaasa.
Hommikul küsisin õe
käest, et kes see tütarlaps
on ja selgus, et värske
õemehe peagi 14-aastaseks saav onutütar.
Nii meid siis tutvustati teineteisele ja selgus, et minagi oma
pillimänguga
olin
talle silma jäänud.

Jaak ja
Mariann
Olime mõnda aega kirjavahetuses ja kevadel, kui
lõpetasin 8. klassi, tuli ka
tema mind õnnitlema. Sel
ööl palju magada ei saanud,
jumalik oli tema kõrval lihtsalt olla, hoida teineteisest
ja see esimene suudlus...
Edasised kirjad olid täis
kauneid sõnu... Suvel kohtusime sageli, kuna ta elas
Haapsalus, sai Haapsalu
rong mulle üsnagi koduseks. Ikka kitarr selga ja
suvituslinna poole teele. Ja
jälle kallistused ja suudlused... Ja kui heinaaeg ja hein
küünis, siis värsketel heintel
jälle ööd täis kallistusi ja
suudlusi...

Tahaks loo lõpetada positiivse noodiga, seega edasi
enam ei räägiks, aga must
kass, kes vahel üle tee kõnnib, tegelikult on ta ju siiski
õnne toov loom.
Urmas Kohver Vanamõisast
Ei julgenud tunnistada
Kevad on muidugi hingele
tore aeg ja energiat tuleb
juurde, aga armumine minul küll kevadega ei seostu.
Esimene armumine jääb
mul aastasse 1974, käisin
Nissi põhikoolis ja meil oli
klassis 14 tüdrukut ja kaks
poissi. Ja seal oli üks tüdruk
Reet... Ma nüüd 45 aastat
hiljem julgen kõva häälega tunnistada küll, et olin
temasse armunud. Aga see
kõik oli väga platooniline,
ei õhanud ma avalikult ega
tirinud isegi patsist, veel vähem ütlesin talle.
Ja siis tuli Tallinnast
uus tüdruk Liia ja ma olin
temasse ka salaja armunud,
ei suutnud mõnda aega otsustadagi, et kumba siis
just. Olid need plikad veel
pinginaabridki, minu taga
istusid. Aga see Reedast
unistamine kestis põhikooli
lõpuni ja mäletan, et mingil
hetkel mõtlesin ka selliseid
mõtteid, et kui ma nüüd oma
armumisele voli annan, siis
seon end ehk liialt.
Eks neid armumisi tuli
veel paar-kolm ja eks on ka
sõgedusi selle pärast tehtud.
Aga siis 1994. aasta
kadripäevasimmanil kohtusin Marianniga. Kas mul
nüüd tol õhtul just tohutu
jõnks südame alt läbi käis,
aga ta tundus väga huvitav
ja põnev. Mind köitis tema
vaimsus ja kunstnikunatuur, ta oli tol ajal kunstitudeng. Eks mus endas on
ka boheemlust natuke. Ta
tutvustas end Mõdriku
Kadrina ja rohkem
ma ei näinud teda
terve pika talve ja
kevade. 1994. aastal
polnud Google’it ka,
et oleks saanud järgmisel hommikul kohe
internetist üles leida.
Kohtusime uuesti alles
1995. aasta jaanipäeval
Nissis.
Ma muide teen vahet
armumisel ja armastusel.
Armumine on selline tunne,
mis haarab üleni, hakkab
seadma su sihte ja tegemisi.
Hakkad rohkem juukseid
kammima, särke vahetama
ja lilli viima. Armastus on
aga soov hoida ja kokku
jääda, pigem teadlik kiindumus.
Marianniga
kohtudes
andsin endale aru, et kui ma
nüüd tahan, et see püsima
jääks, siis pean ise muudmoodi käituma. Sellest armumisest kasvas armastus.
Koos oleme tänapäevani.
Meil on 20-aastane poeg.
Jaak Vackermann Nissist

Nr 7 / aprill / 2019

Õhus on elevust ja meeltes mängu –
sauevallakate esimese armumise lood
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Kaljo Põldarus on nipernaadilikku
unistajat ja maailmalõpu elaks ta üle
ilma suurema draamata
Fotod: Merle Beljäev
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„Ei mina ei taha mingit intervjuud,
mind on niigi kõik need aastad
hoitud. Kirjutage teistest nüüd!“ ütleb
päevakangelane ise ettepaneku peale, et
äkki teeks loo lehte.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

„S

ee mees on organiseerinud
Kernu spordielu
pea pool sajandit, aastast
1971. on korraldatud sajad
võistlused erinevatel spordialadel. Kernu Terasmees
ja Terasnaine, Saue-Kernu
talimängud, lauamängude
mitmevõistlus, Haiba karikasari lauatennises, Harjumaa meistrivõistlued ja
vabariiklikud karikasarjad,
Saue valla meistrivõistlused,
erinevad sõpruskohtumised
ja turniirid. Spordirahva
seas on ta väga armastatud,“
seisab hiljuti „Saue valla
spordihing 2018“ nominatsiooni saanud mehe iseloomustuses.
„Kaljo või? No teda armastavad ju kõik ja räägivad
ainult ülivõrdes,“ kinnitab
vallamaja üks ametnik.
„See, kuidas ta kõiki
protokolle ikka paberil ja
pliiatsiga teeb ning kõik
asjad oma nuputelefoniga
korda ajab... nagu vana hea
dinosaurus. Täiesti uskumatu tüüp! Ja milline huumorimeel!“ kirjeldab värvikat isiksust kohalik Kernu
poolt.
Lehetu külast pärit, lapsepõlves Siberis olnud ja
Turba koolis käinud, hiljem
metsamajandust ja kehakultuuri tudeerinud 70+ mees
on endiselt vormis ja tegus.
Ta on läbi elu olnud Kernu
kandi spordihing, seda rida
ajas ta nii Kernu kui Nissi
koolis kehalise kasvatuse
õpetajana, Haiba sovhoosis
spordimetoodikuna ja Kernu rahvamajas spordijuhina
tänase päevani. Väärt mees,
kelle tehtu tema enda tagasihoidlikkusest hoolimata
väärib leheveerul kaasteeliste meenutusi.
Kaljo staadioniunistus
Enn Karu
Kaljo (omadele Kalju) unistus oli staadion. Korralik
selline, kus on võimalik pidada ka rahvusvahelisi kergejõustikuvõistlusi. Kuidas
see ära tehti?
Riigilt saadi Kernu kooli juurde metsamaa, millelt
Kernu metskonna abiga
mets maha võeti. Kalju eestvedamisel alustati kändude välja juurimist. Siis sai
raha, mida õieti ei olnudki,
otsa. Samal ajal alustas Ai-

var Pohlak Lilleküla staadioni ehitust. Kalju ütles, et
Pohlak annab raha, kui me
jalgpallimurust
räägime.
Pohlak tuli kohale. Ütles,
et tuleb teha jalgpallimeeskond ja hakata osa võtma
Eesti
meistrivõistlustest.
Nii me siis mängisime JK
Kernu Kadakaga 10 aastat
Eesti meistrivõistlustel. Ah
jaa, Pohlaku abiga saime
Eesti Jalgpalliliidult 30 000
krooni seemneks. See kulus
väravate ja väravavõrkude
muretsemiseks ja natuke
tuli ise juurde panna.
Nüüd on Kernu staadion
valmis. Kalju ütleb, et peaaegu. Pealtvaatajate tribüüne pole. Kui küsida Kaljult,
millest ta staadionil kõige
rohkem rõõmu tunneb, siis
vastuseks on, et staadioni
puurkaevust ja sealt saadavast vihmutusveest. Kui
teistel Eestimaa staadionitel
enamasti muru suvel kõrbeb, siis Kernus on Kalju ja
vee abil muru täisjõus roheline. Kui rääkida murust,
siis Kalju oma töökate kätega väetab, külvab murule
väikeseid aasnurmika, karjamaa raiheina ja punase
aruheina seemneid. Rullib
muru, vihmutab ja niidab.
Staadioni
tartaanist
jooksurajale on jätnud märgi üks odaviskaja. Tema oda
maandus jooksurajale ja tekitas väikese (Kalju arvates
suure) augu. Olin Kaljuga
selle tunnistajaks. Kalju oli
pahane: „Ehita teile Eestimaa parim staadion ja
kohe otsast lõhkuma!“ See
odaviskaja oli Magnus Kirt
aastal 2011. Kirt oli siis alles
70 meetri mees ja tema oda
lendas vahel viskesektorist
välja. Täna on ta Eesti odaviskerekordi omanik 89,75
meetriga.
Kalju sporditegemistest
võiks lõputult rääkida. Ta on
nõus tegelema kõikide spordialadega ja kohe. Oleks ainult tegijaid. Temas on seda
nipernaadilikku unistuste
jõudu. Olen nõus Kaljuga
koos unistama. Kui Kalju
üksinda üksikule saarele
sattub, hakkab ta kindlasti
staadionit ehitama. Kui talle sinna külla lähen, teeme
koos rannavõrkpalli meeskonna.
Üksik saar merede taga
peab Kaljut veel ootama.
Kernus on töö pooleli. Terasnaised ja mehed ei lase
Kaljut üksikule saarele.

Kernu ilma Kaljuta on…
nagu maakera ilma päikeseta.
Staadionile Kaljo nimi
Kaidi Unas
Kaljot mäletan niikaua, kui
olen sporti teinud. Ta on
suure tähega Spordifanaatik, tema kohta võib öelda,
et saadad uksest minema,
tuleb aknast tagasi ja jällegi avastad end spordirajalt
(võistlustelt). Arvan, et paljud Kernu vallas sporti tegevad inimesed ei tea oma täpseid saavutusi/tulemusi, aga
Kaljo teab ja lausa (asu-)
koha täpsuseni. Meenub,
kui mu tütar hakkas tegelema spordiga, siis ühel järjekordsel kergejõustikuvõist-

lusel saavutas ta tulemuse,
mille peale Kaljo teatas, et
nüüd sa oled ema Hiiumaa
tulemusest ette läinud. See
Hiiumaa võistlus toimus pea
30 aastat tagasi ja mina, kes
seal võistlesin, isegi ei mäletanud seda tulemust.
Kui tütrel olid esimesed
suured
sprindivõistlused
Tallinnas (Eesti meistrivõistlused), olime ise seal
talle kaasa elamas, Kristin
saavutas väga hea tulemuse.
Võistlus polnud veel läbigi, kui mulle helistas Kaljo. Vastu võttes mõtlesin,
et helistab ja tahab kutsuda
mind kuhugi võistlustele, aga tema õnnitles mind
hoopis tütre nii hea tulemuse eest. „Kuidas sa juba

tead?" Tema vastas, et jälgis
tulemusi internetist. Veelgi
rohkem üllatus sellisest tunnustamisest mu tütar. Super
Kaljo!
Super äge spordisari on
Kaljo eestvedamisel muidugi Terasnaine/-mees ja mis
omakorda on lahe, et ta on
sinna suutnud meelitada nii
palju noori, kes saavad tegeleda nii paljude erinevate
spordialadega.
Unistan ja loodan, et
kunagi võiks keegi tegus ja
tugev inimene ajada Saue
vallas asjad niikaugele, et
Kernu staadion saaks endale
uue ja õiglase nime - KALJO STAADION. Sellist suurepärast ja korras staadioni
ei oleks ilma Kaljo ja tema
pereta. Kui see teoks võiks
saada, siis muidugi suure
saladusloori all ja ikka nii
ruttu, et Kaljo sellest ise osa
saaks võtta.
Kaljo nalju naerad
kolmandal päeval
Lea Tikkenberg-Rulli
Minu elutee ristus Kaljo
omaga juba 35 aastat tagasi, kui ma verivärskelt kooli läinud lapsukesena tema
juurde kergejõustiku- ja
lauatennisetrenni sattusin.
Seal käisin järjepanu 7-8
aastat. Märkimisväärseid
sportlikke saavutusi Kaljo
minust välja ei pigistanud,
aga armastuse spordi vastu
sain temalt kaasa küll.
Siis tuli nii 25 aastat
pausi ja meie teed ristusid
jälle. Seekord Terasmehe
võistlussarjas, mis kujutab
endast vist maailma pikimat mitmevõistlust ja mille
toimumises saab jälle ainult
Kaljot süüdistada. Ma ei tea,
kust tema sellise grandioosse formaadi võttis, aga tegemist on äärmiselt mitmekesise võistlusega, kus end
saab proovile panna ühest
äärmusest teiseni ehk laskmisest ujumiseni ja teiselt
poolt lauatennisest kardisõiduni.
Milline on Kaljo inimesena? Rahulik, tasakaalukas, humoorikas ja alati
heas tujus… Mina ei ole iial
teda näinud pahandamas
ega kuulnud häält tõstmas,
veel vähem endast mingilgi moel välja minemas.
Ma arvan, et kui maailmalõpp hakkaks saabuma, siis
Kaljo ütleks oma rahulikul
muhedal moel: „Mis seal
siis ikka, teeme ära!” ja see
maailmalõpp saab üle elatud
ilma igasuguse draamata.
No ja tema huumorimeel!
Mõnd Kaljo nalja naerad alles kolmandal päeval…
Tema tähtsus kogukonnale? Minu meelest ilmnes
see eriti selgelt mõni aasta
tagasi, kui rahvamaja perenaine Merle, olles vargsi

kuulnud Kaljo unistusest
teisele poole maakera sõita,
käivitas salajase kampaania
„Saadame Kaljo Uus-Meremaale“ ning sõiduks vajalik summa (mis ei olnud
muuseas üldse väike) kogunes müstilisel kiirusel ja
kaasalööjaid oli üle ootuste
palju. Järelikult läks inimestele korda. Kõige toredam
oli see, et vist kuni üllatuse
üleandmiseni õnnestus seda
kõike Kaljo enda eest salajas
hoida. Vaat siis võttis mehe
natuke kohmetuks küll.
Tema järjepidevus
laste treenimisel on
muljetavaldav
Merle Beljäev
Kaljo on kahlemata nähtus
omaette, mul oli suurepärane võimalus temaga kümme
aastat koos töötada. Kaljo
on mees, kes austab traditsioone, on kindlate põhimõtetega, usaldusväärne ja alati valmis abiks olema. Tema
järjepidevus laste treenimisel on muljetavaldav, sellist
pühendumust ei ole mina
küll varem kohanud.
Üks lugu, mida on tore
meenutada, juhtus aastal
2013, kui ühel hommikukoosolekul rääkis Kaljo,
et tal kamraadid lähevad
Uus-Meremaale
lauatennise maailmameistrivõistlustele, aga temal selliseid
võimalusi pole. Ma olin just
enne mõelnud, et Kaljol on
sünnipäev tulekul ja midagi üllatavat võiks korraldada. Täpselt! Saadame Kaljo
Uus-Meremaale!
Esmalt uurisin, mida
säärane reis ette kujutab ja
mis summadega peaks arvestama. Seejärel sai loodud
salajane FB-grupp, kus seisis üleskutse Kaljo toetamiseks. Jäin ootele, 10 minutit
hiljem oli selle tarbeks avatud eraldi kontol juba esimesed laekumised toetusraha
ja seda tuli aina juurde. Uskumatu! No tegelikult väga
uskumatu see ei olnudki, ses
Kaljo on väga paljude spordisõprade austuse oma pühendumusega ära teeninud.
Kernu valla sügispeo
pidulikul aktusel sai Kaljole asi avalikuks tehtud ja
rahvahulk, kes üleandmise
hetkel soovis osaline olla,
oli nii suur, et saali ära ei
mahtunudki. Eks Kaljo oli
üllatusest sõnatu, aga piletid
olid ostetud ja võistlustele
registreeritud ning Kaljo
käis tiiru teiselpool maakera. Elasime talle kõik kaasa,
jälgides ülekandeid võistlustest. Kaljo tuli toona lohutusvooru maailmameistriks!
Vähe on selliseid inimesi, kes nõnda suure rahva
toetuse ja usalduse on võitnud, aga Kaljo Põldaru on
üks neist!
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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

Külastajat

sissepääs

ele

ja

parkimine

TASUTA

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

KERNU PÕHIKOOL kuulutab välja konkursi
täiskoormusega
LASTEAIAÕPETAJA (VÕI ÕPETAJA ABI) ametikohale
PAKUME SULLE:
• loomingulist, toetavat kollektiivi,
• võimalust teostada end haridusvaldkonnas ja
panustada lasteaed algkooli arengusse,
• koolitusvõimalusi,
• kaasaegseid töövahendeid,
• kokkuleppel kütusekulu hüvitamist,
• õpetajal 56 päeva puhkust aastas, õpetaja abil 35
päeva puhkust,
• tasuta parkimist
LASTEAIAÕPETAJA KANDIDAAT:
• vastab kvalifikatsiooninõuetele (haridus võib olla
omandamisel),
• omab väga head suhtlemis- ja meeskonnatöö
oskust,
• väärtustab haridust, usub iga lapse erilisusesse
ja edusse,
• on loominguline, vastutustundlik ja korrektne
Tööleasumine esimesel võimalusel. Õpetaja palk
1210 €, õpetaja abi palk 830 €. Avaldus, CV ning
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
esitada kernu@kernukool.ee
Lisainfo: Direktor, Marek Männik, Tel: 5567 2285

1. mail 11-15
LEHETU KÜLAKESKUSES

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

Päeva korraldab Lehetu Külaselts

KEVADPIDU
eakatele ja erivajadustega
inimestele

12. APRILL kell 11.00

kultuurikeskuses Laagris
*tervitused *kohvilaud * ÜLLATUSESINEJA
Buss väljub küladest Laagrisse. Koju saab samuti bussiga
Maidla mõisa juurest
9.15
Ääsmäelt Kasesalu 6
9.30
Uku bussipeatusest Pärnu mnt 9.40
Ailast (vana koolimaja juurest) 9.45
Valingult (mõisa juurest)
9.50

Vanamõisast Rõika tn ots
Alliku seltsimaja juurest
Hüüru veski juures
Harku teeristis

10.05
10.10
10.15
10.20

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
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SUVISED LASTE- JA NOORTELAAGRID Uus üritus valla spordiskeenel –
LAAGRI NIMI JA SISU

TOIMUMISE AEG JA
KOHT

Vabaõhu maalilaager
täiskasvanutele

07.-09.06 Prangli saarel
80 eurot
Praagu talu puhkemajas

Saue Huvikeskus,
sirje.luberg@sauehuvikeskus.ee

Jalgpalli linnalaager
5-12-aastastele

10.-14.06 Saue
kunstmuruväljakul

80 eurot

Saue Jalgpalliklubi,
info@sauejk.ee, 552 0079

City Camp Summer 2019
"Around the word II"
linnalaager 7-13-aastastele
tantsuhuvilistele

13.-15.06 Laagri koolis

75 eurot

MyDance Tantsuklubi,
www.mydance.ee/suvelaagrid,
5696 6233, info@mydance.ee

TASU

Rühma
töötoa päeva
Suvised laulmise
osavõtutasu
töötoad Noodipuu
Noodipuu muusikatuba 15 eurot,
individuaalne
muusikatoas argipäeviti
Nõmmel Külvi 11, 13.20.06, 01.-04.07,0 8.-12.07 vokaalõppe tund
eelregistreerimisega;
20 eurot, kaks
hääleseade, laulmine, rütmika
tundi järjest 30
eurot

KORRALDAJA JA KONTAKTID

Huvikool Noodipuu,
music.adams@gmail.com,
5663 1916

Temaatiline tantsulaager
"Kuidas taltsutada lohet"
3-7-aastastele

16.06 kell 12-15 Laagri
kooli õueklassis/
õueväljakutel
Veskitammi 22

25 eurot

MyDance Tantsuklubi,
www.mydance.ee/suvelaagrid,
5696 6233, info@mydance.ee

Tänavakultuuri Linnalaager
7-15-aastastele; töö tiimides:
grafiti, loovus, mustkunst,
robootika, seiklus, start-up,
taasskasutuskäsitöö, teadus,
tänavatants, foto/vide vifo /
video- ja fototiim

17.-21.06 Laagri
kultuurikeskuses

Kohatasu 95.eurot

MTÜ Pere Heaks,
www.linnalaager.ee,
info@linnalaager.ee, 5660 6229

Kunstilaager 1.-4. klasside
õpilastele

18.-20.06 Kloogaranna
noortelaagris

75 eurot

Saue Huvikeskus,
sirje.luberg@sauehuvikeskus.ee

Linnalaager "Kirju suvi", savi
voolimine, osavusmängude
väljamõtlemine ja
meisterdamine, fotosessioon,
matk Kõrvemaal Paukjärve
loodusrajal

25.-28.06 Saue linnas

60 eurot

Saue Huvikeskus,
sirje.luberg@sauehuvikeskus.ee

English Camp 2019. Väga
hea keelekümblus ameerika
noortega neli päeva koos
elades

23.-27.06 Kohila
Mõisakoolis, afterparty
28.06

Hea Tuju noortelaager
ööbimisega, teemapäevad,
erikülaline Ott Lepland

24.-29.06 Endla
turismitalus Koppelmaa 175 eurot
külas Saue vallas

Endla Turismitalu OÜ,
info@endlatalu.ee, 506 3343

Tennise linnalaager
5-12-aastastele, üldfüüsiline
treening, tennise mängimine
ja tutvustamine

Laagri Tennisekeskus
I vahetus 25.06.-27.06
II vahetus 16.07-18.07
III vahetus 23.07-25.07
IV vahetus 06.08-08.08
V vahetus 13.08-15.08
VI vahetus 20.08-22.08

85 eurot vahetus
või 40 eurot päev

Laagri Tennisekool MTÜ,
info@laagritennis.ee,
www.laagritennis.ee, 610 8020

Linnalaager 7-12-aaststele.
Savivoolimine, maalimine,
ronimissein, muusikateraapia,
jalgrattamatk Jõgisoole kala
püüdma, 1 öö telkides Pakri
poolsaarel

25.-29.06 Saue
noortekeskuses ja Pakri
poolsaarel

100 eurot

Saue Noortekeskus,
liivmonika@gmail.com, 504 3382

Salu Kooli suvelaagrid
erivajadustega lastele

I vahetus 01.-05.07, II
vahetus 29.07-02.08

189 eurot

MTÜ Puuetega Laste Keskus
Lootus (Salu Kool),
kool@salukool.ee,
www.salukool.ee, 608 8618

Akrobaatika ja tsirkusetrikid
nii algajatele kui
edasijõudnutele.

01.-16.08 Virtsu
koolimajas

180 eurot kuni
01.04, 200 eurot
kuni 01.05,
edasi 220 eurot,
broneeringutasu
75 eurot.

PartnerAkro akrobaatika- ja
tsirkusekool, info@partnerakro.
ee, www.partnerakro.ee, 552 4985

Jalgpallilaager Pärnumaal

26.07-02.08 Urumarja,
Pärnumaa

160 eurot

Saue Jalgpalliklubi,
info@sauejk.ee, 552 0079

Summer Camp 2019 "Around
the world III" 7-13-aastastele
tantsuhuvilitele

24.-27.07 Võsu
Rannaklubis Mere 6

transpordiga 150
eurot, ilma 125
eurot

MyDance Tantsuklubi,
www.mydance.ee/suvelaagrid,
5696 6233, info@mydance.ee

Summer City Camp 2019
"Around the world IV" linnalaager 7-13-aastastele tantsuhuvilistele

13.-15.08 kell 1017.30 Saue valla
kultuurikeskuses
Veskitammi 8

75 eurot

MyDance Tantsuklubi,
www.mydance.ee/suvelaagrid,
5696 6233, info@mydance.ee

Laste päevalaager
Jõgisool „Seiklused
Kurrunurruvutisaarel
jätkuvad“ 5-8-aastastele, iga
päev mõni matk, väljasõit või
külaline PIpi raamatust

Jõgisoo seltsimajas I
vahetus 01.-05.07, II
vahetus 22.-26.07, III
vahetus 12.-16.08

Inglise keele laager
7-10-aastastele, ööbimisega

Jõgisoo seltsimajas
15.-17.07

85 eurot

Matkalaager 6-16-aastastele,
kellele meeldivad seiklused,
sport, isetegevus.

I vahetus 25.-30.06; II
vahetus 01.-06.07; III
vahetus 13.-19.07; IV
vahetus 21.-28.07 Kernus

170-210 eurot
MTÜ Sirtsucamp,
(sõltuvalt
www.sirtsucamp.ee,
laagripäevade
sirje@sirtsucamp.ee, 522 1246
arvust vahetuses)

80 eurot

100 eurot

09.-16.08 Lastekaitse
Liidu Pivarootsi õppe- ja 200 eurot
puhkekeskuses

8-15-aastastele, akrobaatika ja
tsirkusetrikid nii algajatele kui 26.-29.08 Saue linn
edasijõudnutele

75 eurot kuni
01.04 ,95 eurot
kuni 01.05,
edasi 110 eurot,
broneerimistasu
25 eurot

Teisipäeval, 7. mail toimub Sõeru kevadjooks.
Ammu on mõeldud, et Saue vallas peaks olema
suurema kõlapinnaga spordiüritus, mis kaasab
spordiinimesi ja lihtsalt rahvasportlasi nii lähemalt kui kaugemalt. Märtsi alguses kogunesid
Saue valla spordiinimesed, et ühiselt kokku panna korraldusmeeskond. Leiti, et võistlus peaks
olema selline, kus osalejad saavad oma tulemusi
eelnevate aastatega võrrelda ehk võistlus peab
saama traditsiooniks.
Kuna Vanamõisal on olemas eeldused sellise
võistluse läbiviimiseks, kasutades osaliselt küla
metsades olevat multifunktsionaalset terviseja õpperada ning Vanamõisa vabaõhukeskust,
siis sündiski idee korraldada jooksuvõistlus just
siin. Jooksu nimi tuleb Vanamõisa külas asuvalt
silmaallikalt, mis on aastasadu inimesi tervendanud. Legend räägib, et allikavesi mõjub eriti hästi
silmanägemisele ja näonahale. Ja eks spordiga
tegelemise mõte on ju samuti tervise tugevdamine. Nii on ühendatud kaks tervislikku asja – Sõeru allikas ja jooksmine.
Et pakkuda head korraldustaset, on meil
abiks võistlejate registreerimisel Sportos OÜ ja
ajavõtmisel ning info kuvamisel Championship
OÜ. Tegemist on oma ala parimatega Eestis. Oleme koos teinud Sõeru kevadjooksule korraliku
registreerimissüsteemi ja ajavõtmine toimub
noorte ja põhijooksu distantsidel elektroonselt.
Oodatud nii lapsed, noored kui täiskasvanud
Põhijooksu distants on 11 kilomeetrit, rada vaheldub erinevate maastike ja erineva kattega teedega, kulgedes nii põllu-, metsa- kui kruusateel,
hõlmates sealjuures ka pinnatud kattega lõike.
Põhijooksul võivad osaleda kõik, kes tunnevad,
et distants on neile jõukohane.
Noortejooksude distants on 4,3 kilomeetrit ja
läbib erineva pinnakattega radu. Noorte- ja põhijooksudel autasustatakse kolme kiiremat naist ja
meest karikate ning auhindadega.
Samuti on planeeritud lastejooksud vanuses kuni 8 aastat, mille distants on 250 meetrit
ja 9-12-aastaste distantsi pikkus on 650 meetrit.

PartnerAkro akrobaatika- ja
tsirkusekool,
info@partnerakro.ee,
www.partnerakro.ee, 552 4985

EERO KALJUSTE
korraldaja

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
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MTÜ Saue Autoklubi ja
erahuvikool Mängukool,
info@mangukool.ee,
www.mangukool.ee, 512 0730

Saue Noortekeskus
liivmonika@gmail.com, 5043382

Lastejooksud on kõvakattega teel ning aegu ei
fikseerita ega selgitata välja paremust ‒ kõigile
eelregistreerinud osalejatele on vahvad auhinnad ja medalid.
Et võistlus saaks hästi organiseeritud, on
oluline teada osalejate arvu. Lastejooksudele on
kuni 15. aprillini registreerimine tasuta, noorteja põhidistantsil vastavalt 3 eurot ja 6 eurot. Alates 16. aprillist läheb registreerimine kallimaks
kõigis vanusegruppides ja distantsidel. Kindlasti
palume pöörata tähelepanu registreerimise kuupäevadele ja registreerimistasu suurustele. Kogu
info jooksu kohta on kättesaadav Vanamõisa Vabaõhukeskuse kodulehel https://xn--vabahukeskus-uib.ee/sundmus/soeru-kevadjooks-2019/.
Auhinnad panevad välja ja võistlust toetavad: Saue Vallavalitsus, Kadarbiku AS, Sagro AS,
Forum Cinemas OÜ, Hammerjack OÜ, Roadservice
OÜ, Kalsep OÜ, MTÜ Vanamõisa Küla, Caravanpark
OÜ, Sami AS, Paulig AS, Avesco AS, Laagri Haridusja Spordikeskus OÜ.

Soeru jooks 7.05.2019

MTÜ Saue Autoklubi ja
erahuvikool Mängukool,
info@mangukool.ee,
www.mangukool.ee, 512 0730

MTÜ Pere Heaks ja MTÜ Kultuuri,
hariduse ja spordi selts,
www.linnalaager.ee, 5660 6229,
info@linnalaager.ee

Augustitreff 2019,päevallaager
05.-09.08 Vanamõisa
7-15-aastastele, viis vahvat
vabaõhukeskuses
teemapäeva
Kunsti- ja seikluslaager
8-18-aastastele

Noorteühendus KOMA ja Laagri
Kristlik Kogudus, 5781 3756,
registreerimine: laagrid.ee

Sõeru kevadjooks

Kuupäev on paigas, nüüd tuleb
menüüsid ja ideesid genereerima hakata.

Korraldustiim ootab kaasalööjaid esimesele
häälestuskoosolekule 11. aprillil kell 18.30
Laagri kultuurikeskusesse.
Pane end kirja:
laagri@sauekultuur.ee

KULTUURIKALENDER APRILLIS
ÜRITUS

TOIMUMISKOHT JA
AEG

KORRALDAB

KONTAKTID

01.0315.04

Eesti luuleklassika näitus.
Koostaja Kadi-Ann Kraut

Turba kultuurimajas

Nissi
kultuurikeskus

www.sauevald.ee/nissikultuurikeskus

15.0315.04

Eesti luuleklassika näitus.
Koostaja Kadi-Ann Kraut

Riisipere
kultuurimajas

Nissi
kultuurikeskus

www.sauevald.ee/nissikultuurikeskus

22.0330.04

Lasse Neeme keraamika näitusmüük "Korrapäratust korra
leidmine"

Laagri
kultuurikeskuse
pikas saalis

Laagri
kultuurikeskus

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

20.0330.04

Laagri
Lapitekkide näitus "Lapivaip 100.
kultuurikeskuse
Minu Eesti täna"
fuajees ja salongis

Laagri
kultuurikeskus

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

23.0329.04

RaM Veskimöldre lasteia
sünnipäevanäitus

Laagri
kultuurikeskuse
pikkas saalis

RaM lasteaed,
Laagri
kultuurikeskus

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

01.30.04

Soome Instituudi rändnäitus
"Teedu ja Peedu"

Riisipere
kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

www.sauevald.ee/nissikultuurikeskus

01.0431.05

Soome Instituudi rändnäitus
"Elada, unistada, hõljuda. Tove
Jansson"

Turba kultuurimajas

Nissi
kultuurikeskus

www.sauevald.ee/nissikultuurikeskus

31.03 ja Laagri Kristliku Koguduse
07., 14., jumalateenistus ja
21.04
pühapäevakool lastele

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri Kristlik
Kogudus

www.laagrikogudus.ee

11.04.

Saue Päevakeskuse Kohvikuklubi

kell 15 Saue
Päevakeskuses

Saue
Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee

12.04.

Eakate kevadpidu Laagris.
kell 11 Laagri
Esinevad Diana Klas ja Jüri Aarma kultuurikeskuses

Laagri
kultuurikeskus,
Saue
Vallavalitsus

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

13.04.

Saue valla MV võrkpallis

kell 10 Ruila
Spordihoones

Saue
Spordikeskus

www.sauespordikeskus.ee

13.04.

Saue valla Beebipäev (ainult
kutsetega!)

kell 11 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri kultuuriTel 679 6765,
keskus, Saue
laagri@sauekultuur.ee
Vallavalitsus

14.04.

Saue valla laululaps 2019
lõppvoor

Saue Kontserdisaalis

Saue Huvikeskus, Saue
Vallavalitsus

Evelin Povel tel 56575252
evelin.povel@
sauehuvikeskus.ee

14. ja
28.04

Laagri Kristliku Koguduse
jumalateenistus ja
pühapäevakool lastele

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri Kristlik
Kogudus

www.laagrikogudus.ee

14.04.

Palmipuudepüha armulauaga
jumalateenistus

kell 12 Nissi
kogudusemajas

EELK Nissi
www.nissi.eelk.ee
Maarja kogudus

15.04.

Saue Päevakeskuse tervisenädal.
kell 15 Saue
Almer Jansu treening "Organismi
Päevakeskuses
puhastuse erinevad võimalused"

Saue
Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee

15.04.

Vestlusõhtu "Mida mehed tegelikult tahavad"

Laagri
kultuurikeskus

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

16.04.

Saue Päevakeskuse tervisenädal.
kell 9 Saue
Massaažiõpilased teevad
Päevakeskuses
soovijatele toolimassaži

Saue
Päevakeskus

Vajalik eelnev
registreerimine! tel 659
5070

16.04.

Ema ja Lapse Hommikuklubi
Pesapuu beebide massažikool

Laagri
kultuurikeskus

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

16.04.

Saue Päevakeskuse tervisenädal. kell 13 Saue linna
jaanituleplatsil
Discgolf

Saue
Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee

17.04.

Saue Päevakeskuse tervisenädal. kell 12 Sarapiku
terviserajal
Kepikõnd

Saue
Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee

17.04.

Jüriöö jooks

kell 17 Nissi Põhikooli
staadionil ja
ümbruses

Nissi Põhikool

Registreerimine
huvijuht@nissikool.ee

17.04.

Vestlusõhtu Tiina Tiitusega

kell 18 Jõgisoo
seltsimajas

MTÜ SaueJõgisoo
Haridusselts

www.jogisooseltsimaja.ee

18.04.

Saue Päevakeskuse
Raamatuklubi "Serafima ja
Bogdan"

kell 13 Saue
Päevakeskuses

Saue
Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee

18.04.

Mälukohvikute sarja üritus
"Enesemassaaž"

kell 15 Saue
Päevakeskuses

Saue
Päevakeskus
MTÜ Elu
Dementsusega

www.sauepaevakeskus.ee

18.04.

Suure Neljapäeva armulauaga
jumalateenistus

kell 18 Nissi
kogudusemajas

EELK Nissi
www.nissi.eelk.ee
Maarja kogudus

19.04.

Jürikuu laat Sauel

kell 9 Pärnasalu
põik 11

Silvi Pärn

19.04.

EELK Nissi Maarja kiriku Suure
Reede jumalateenistus

kell 12 Nissi kirikus

EELK Nissi
www.nissi.eelk.ee
Maarja kogudus

20.04.

Lastefilm "Kapten Morten lollide
laeval"

kell 13 Turba
kultuurimajas

Nissi
kultuurikeskus

www.sauevald.ee/nissikultuurikeskus

20.04.

Lastefilm "Kapten Morten lollide
laeval"

kell 17 Riisipere
kultuurimajas

Nissi
kultuurikeskus

www.sauevald.ee/nissikultuurikeskus

21.04.

EELK Nissi Maarja kiriku Ületõusmispühade jumalateenistus

kell 12 Nissi kirikus

EELK Nissi
www.nissi.eelk.ee
Maarja kogudus

21.04.

Laagri Kristliku koguduse
Ülestõusmispühade kogupere
jumalateenistus "Maitse ja
avasta, et Jumal on hea"

kell 12 Laagri
kultuurimajas

Laagri Kristlik
Kogudus

23.25.04

Koolivaheaja noortelaager
Animatsiooni töötuba ja
mustkunsti töötuba

23. ja 24.04 kell 10.30
Laagri
25.04 kell 11.30 Laagri
kultuurikeskus
kultuurikeskuses

Vajalik eelregistreerimine!
Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

23.25.04

Koolivaheaja lastefilmid

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

26.04.

Kino "Tõde ja õigus"

kell 11 ja 19. Laagri
kultuurikeskuses

Laagri
kultuurikeskus

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

28.04.

Jazzkaar Laitse Graniitvillas. Sofia kell 17 Laitse
Graniitvillas
Rubina

Jazzkaar, Laitse
Graniitvilla

www.jazzkaar.ee

28.04.

EELK Nissi Maarja koguduse
jumalateenistus armulauaga

EELK Nissi
www.nissi.eelk.ee
Maarja kogudus

kell 19 Laagri
kultuurikeskuses

kell 10.30 Laagri
kultuurikeskuses

kell 12 Nissi kirikus

Info tel 58050167,
laadakorraldus@gmail.
com

www.laagrikogudus.ee

Jõgisoo seltsimajas toimub
sellel suvel 4 laagrivahetust!
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
Laagriprogrammid ja registreerumine
www.mangukool.ee või tel. 5120730

Tuleviku Lasteaed
kutsub kõiki Laagri
piirkonna lapsi koos
vanematega

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

EELK NISSI MAARJA KOGUDUSE TEATED

14. aprill kell 12.00 Palmipuudepüha
armulauaga jumalateenistus kogudusemajas
18. aprill kell 18.00 Suure Neljapäeva
armulauaga jumalateenistus kogudusemajas
19. aprill kell 12.00 Suure Reede armulauaga
jumalateenistus Nissi kirikus
21. aprill kell 12.00 Ülestõusmispüha
armulauaga jumalateenistus Nissi kirikus
28. aprill kell 12.00 jumalateenistus
armulauaga Nissi kirikus
5. mai kell 12.00 jumalateenistus Nissi kirikus
12. mai kell 12.00 jumalateenistus Nissi
kirikus. tähistame Emadepäeva.
19. mai kell 12.00 jumalateenistus Nissi kirikus
26. mai kell 12.00 jumalateenistus armulauaga
Nissi kirikus
30. mai kell 18.00 Taevaminemispüha
jumalateenistus Nissi kirikus.
Igal neljapäeval palvetund Vennastekoguduse
Nissi palvemajas kell 18.00.

JUMALATEENISTUSED
SAUE KIRIKUS
14. aprill kell 13 Palmipuudepüha Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel. Piibliteksti loeb Marika Malein-Vaiklo
19. aprill kell 13 Suur Reede - Teenistust
juhatab Erki Kuld. Piibliteksti loeb Siiri Ervald. Muusikaga teenuib Saue valla kirikute
ühiskoor
21. aprill kell 13 Ülestõusmispüha Teenistust juhatab Erki Kuld. Piibliteksti
loeb Ene Mänd. Muusikaga teenib Saue
koguduse naiskoor
28. aprill kell 13 - Teenistust juhatab Vahur Utno. Teenib Blowersite perekond.
Palve ja osadustund igal kolmapäeval
19:00

Nr 7 / aprill / 2019
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KUULUTUSED

TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P
suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee.
Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil aeg ette registreerida! Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude
tervisliku seisundi hindamist. SOODSAD HINNAD. Telefon 5220321, www.arbormen.ee.
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
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.
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd.
Võtmed kätte lahendused maja ehituseks. 53
529 476 mehitus@gmail.com
Õhk-õhk-, õhk- vesi-, ja maasoojuspumpade
paigaldus üle Eesti. Küsi hinnapakkumist! www.
termokliima.ee 56308014
Korstnapühkimistööd (nõuetekohane akt). Tel
5040875.

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

Pere ostab sõidukorras sõiduauto, võib olla ka
ilma ülevaatuseta. Kuni 1400 €. Ilusvalgus@
gmail.com, tel 58190200.
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.
Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis,
tehnika). Tel 55678016

VÄIKEKOOLI

EELKOOLI

RÜHMADESSE

RÜHMADESSE

2019/2020 õppeaasta

Tule esimesse tundi 9.septembril 2019

Info ja registreerimine:

Info ja registreerimine:

Laagri Huvialakool, tel. 51 93 35 22,

Laagri Huvialakool, tel. 51933522,

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

Lõikan hekki, teen saetöid aias. Tel. 55547291

TÖÖ
SAIDAFARM OÜ pakub tööd meiereisse TELLIMUSTE VASTUVÕTJALE. Info tel. 5108866

e-post: taigur@laagrihuvialakool.ee
kodulehekülg: www.laagrihuvialakool.ee

ÕPPETASU 55,- EUR KUUS (2Xnädalas)

ÕPPETASU 45,- EUR KUUS!

AUTODE KOKKUOST!
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!

TEL. 5457 5055

OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5, Saue, otsib lattu
komplekteerijat. Avaldus koos CV-ga saata: kuulutus@zoovet.ee

Nüüd taas avatud
Laitses, Lossi tee 2 asuv

LOSSI POOD
Töötame iga päev 10 – 20
Tere tulemast!

Kevadine viljapuude hooldus- ja noorenduslõikus. Tel 555 18 638

Haljastustööd, tänavakivide paigaldus ja ehitustööd. Mob 58439879, www.sakuehitus.ee.
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
KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel
504 5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Ostan Garaažiboksi! Kõik pakkumised on teretulnud! Tel 5787 8287
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.
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.

e-post: taigur@laagrihuvialakool.ee
kodulehekülg: www.laagrihuvialakool.ee
ÕPPETASU 50,- EUR KUUS (1Xnädalas)

METSAKAVADE
KOOSTAMINE
Metsakavad SA Erametsakeskus toetuse hinnaga:

10.- € metsamaa ha
hinnale lisandub käibemaks 20%

TAKO OÜ - metsakorraldustööde tegevusluba nr. KME000024

Tel. 5697 0664
info@metsamajandamiskava24.ee

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

Tekstiilipesuri rent. 24h – 20€ (Hind sisaldab kolme toosi puhastusvahendit). Tellimine 53414517

Teostame muruniitmis-, trimmerdamis-, ja võsalõikamisteenust. Hinnad soodsad. Võta julgelt
ühendust. Tel 53 33 55 44, fmhaldus@gmail.com

2019/2020 õppeaasta

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

Korstnapitside ehitus. Tel 55579399

Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel:
56393588. www.väikeekskavaator.ee

Laagri Huvialakool annab teada:
ON ALANUD REGISTREERIMINE

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

MÜÜME liiva, mulda, kruusa, killustikku ja pakume kallurteenust. Mob 5295909, www.kallur24.
ee.

Fekaalivedu, kogumiskaevude tühjendus! Helista ja küsi pakkumist. Tel 53 468 430

Laagri Huvialakool annab teada:
ON ALANUD REGISTREERIMINE

Südamlik kaastunne Helle Keermale
ja lastele peredega

ARNE KEERMA
surma puhul

REHVITÖÖD
ÄÄSMÄE KÜLAS

Nissi JMS ja Laitse jahtkonna jahimehed

5036623
VEEMEHED@VEEMEHED.EE

Su jalg ei astu enam armsaid radu,
ei ava käsi koduväravat...

OÜ SINITIIVIK GRUPP

armast

LINDA RAUDVEED
(1918-2019)

mälestab P/S Turbasammal ja avaldab
kaastunnet lastele perekondadega

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

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

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727 • 24 h

Hind 1,09 €/min
Sooduspakkumine: www.ennustus.ee
Kätelt ennustamine veebis:
www.hiromantia.eu

Palju-palju õnne, tervist,
jõudu, naeru, nalja –

ELLEN OKKASELE
85-JUUBELIKS,
sajani veel aastaid,

Elutee käidud sai pikk
maisest kodust taevasesse koju...
Sügav kaastunne armsa

EMA
kaotuse puhul Marika Amisepale
Virve, Ester ja Kaire

Saue vallavalitsus ja valla raamatukogude
töötajad avaldavad kaastunnet

HELLE
KEERMALE
abikaasa surma puhul

oi kui palju!
Soovivad lapsed,
lapselapsed,
lapselapselapsed.
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SILMADE KONTROLL
JA PRILLIDE MÜÜK
9. MAI
ALATES 10.00

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

Silmade kontroll 15€,
prilliostjale TASUTA

Reedel, 12.04 9-14
Turba kaupluse juures
Eestimaise voodipesu
SUURMÜÜK!
Tekikott al 12,30 €
Padjap al 1,80 €
Selle reklaamiga
kogu täishinnaga
-15 %
voodipesu

&

www.votex.ee

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

OÜ RIAB Transport Saku
vallas, Harjumaal pakub
tööd kogemustega

Masinaehitus ettevõte
Sami AS võtab tööle:

• Keevitaja
• Masinate koostaja
• Laserlõikepingi
operaator

• AUTOJUHT C(E)
KATEGOORIA.
• ROOMIKEKSKAVAATORI
OPERAATOR
• AUTOREMONDI LUKKSEPP

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

Vajalik digikaart,
kutsetunnistus ja C, E
kategooria autojuhiload.
Täpsem info GSM 53 448 851
või sten@riabtransport.ee

WWW.SAMI.EE

MOOTORSAAG CS-420ES

MOOTORSAAG CS-390ESX

MOOTORSAAG CS-501SX

369 €

489 €

599 €

319 €

439 €

535 €

5-AASTANE TARBIJAGARANTII
KVALITEETNE JAAPANI AIA- JA METSATEHNIKA
Haapsalu mnt 57, Keila
E-R 8-18, L 9-14

VIIS

AASTAT

KAKS

AASTAT

Nr 7 / aprill / 2019
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UUS

RÕÕMU KAUBAMAJA

VALIK

*Pakkumised kehtivad
kuni kaupa jätkub

Meeste pintsak
ERLA

Meeste jope
CROSSFIELD

Meeste jope
TOM TAILOR

Meeste polosärk
JACK & JONES

Naiste jope
HAILY’S

109.95

84.95

79.99

19.95

39.99

Naiste jope
TOM TAILOR

Naiste kleit
FRANSA

Naiste kleit
HANSMARK

Naiste kardigan
BRANDTEX

Naiste pluus
ZE-ZE

46.95

51.95

54.95

Poiste t-särk
MAYORAL

Poiste päevasärk
BLUE SEVEN

Tüdrukute T-särk
LEMON

9.95

16.95

10.95

N. vabaajajalatsid
TAMARIS

Naiste vabaajajalatsid
MARCO TOZZI

Naiste tennised
TAMARIS

Naiste kingad
GEOREINO

94.90

74.90

49.90

29.90

79.90

Meeste vabaajajalatsid
BUGATTI

Käekott
TOM TAILOR

Laste joped

Meeste päevasärgid
ja lipsud

Naiste käekotid

99.99
Poiste jope
NAME IT

23.95
Naiste kingad
HISPANITAS

64.90

59.99

-20%
12.04 - 14.04.2019

ja lisaks palju teisi pakkumisi!

24.95
Tüdrukute kleit
MAYORAL

39.95

-20%
19.04 - 21.04.2019

www.keilaty.ee

-20%
26.04 - 28.04.2019

Haapsalu mnt 57b, Keila

