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Mõte on
materiaalne
Mõtte teostamiseks on vaja üldjuhul
ja suuremal või vähemal määral
raha ning seetõttu julgengi väita,
et nii mõnigi mõte on materiaalne.
Et midagi head ja põnevat sünniks,
peab kõigepealt muidugi olema idee
ja alles siis teadmine, kust ja kuidas
küsida. Sest kes ei küsi, see teadupoolest ka ei saa.

Märka tegijaid, kes Saue
valla elu vürtsitanud on
Vanasti rääkisid eestlased lugusid
pikkadel pimedatel talveõhtutel.
Nüüd kipub olema vastupidi - lugude
rääkimise kuldaeg on lõpututel soojadel
suvepäevadel. Kindlasti on sõbra või
naabriga olnud juttu sellest, mida kõike
Saue vallas korraldatud, korda tehtud või
veelgi enam – kes on teinud ja võtnud
eestvedaja rolli enda kanda.
KAIJA VELMET
kultuuritööjuht

M

e pole ühesugused
ega mõtle ühtemoodi. Kõik ei lähe
(kohe) korda ja vahel ei teagi,
mis mõnest asjast saab. Mis
siis. Elu läheb edasi ja see elu
tuleb iseenda jaoks huvitavaks
elada. Ja meie kõrval on palju
neid, kes oma elu elades muudavad ka naabrite elud huvitavamaks. Ja on omamoodi ilus
see elu niisugusena. Ehk just
niisugusena.
Nüüd suve lõpu poole on
just paras aeg, et korraks tagasi vaadata ja märgata enda
ümber inimesi ja tegusid, mis
elu siin Saue vallas vürtsitanud

on. Või istuda suveõhtul veel
sõpradega ümber laua ja arutada, et mis siis on aasta jooksul
kõnetanud ja kellest on kõige
enam juttu olnud.
Tunnustuse kategooriaid on
Saue vallas kohe päris mitu.
Kui nüüd seda nimekirja vaadates keegi meenus, siis palun
esitage oma kandidaat 31. augustiks.
Kandidaadi esitamiseks tuleb saata meiliaadressile info@
sauevald.ee avaldus, kus on
kirjas teie enda andmed (nimi
ja isikukood, juriidilise isiku
puhul registrikood, kontaktid),
tunnustatava andmed (nimi ja
isiku- või registrikood, kontaktid), tunnustusavalduse liik
ja põhjendus. Põhjendus peaks

Tunnustatavate kategooriad:
Aasta sädeinimene on Saue valla elanik, kes on kogukonda ühendanud ja kellel on kogukonnas oluline roll või kes on panustanud oma
mõtete ja tegevusega piirkonna ja/või valla arengusse.
Aasta vabatahtlik on Saue valla elanik, kes on märkimisväärselt
panustanud mõne vabaühenduse tegevusse.

Kõik Saue vallas tegutsevad külaseltsid ning
kultuuri-, seltsi- ja spordielu korraldavad MTÜ-d
on väga oodatud kolmapäeval, 21. augustil kell
18 Tagametsa loovusmajja, et rääkida sellest,
millised on raha taotlemise võimalused vallalt,
aga samuti KOP-ist, KULKA-st jne. Ainuüksi Saue
vallavalitsuselt on võimalik taotleda tegevustoetust, talgutoetust, investeeringutoetust,
projektitoetust, ühekordset toetust, andeka
sportlase toetust... Valla taotluste tähtaeg on
augustikuu viimane päev, seetõttu oleks igati
mõistlik kohtuda kümmekond päeva varem ja
kõik võimalused üle korrata.
Millest juttu tuleb:
• Saue valla erinevad toetused: tegevustoetus, projektitoetus, ühekordne toetus, andeka
sportlase toetus, investeeringutoetus. Kuidas
ja millele toetust küsida? Millised projektid on
eelistatud? Kuidas koostada projekti eelarvet?
Kuidas aruannet?
• KOP ehk kohaliku omaalgatuse programm. Kuidas ja millele sealt toetust küsida?
• Kultuurkapital ja Kultuurkapitali Harjumaa
ekspertgrupp. Mis vahe neil on, mida toetavad
ja kuidas sealt raha küsida?
Et teaksime õige arvu toole ja kohvitasse
varuda, palun anna oma tulekust 15. augustiks
teada kaija.velmet@gmail.com. Kõik on väga
oodatud!

Aasta ettevõte on Saue valla äriühing, mis on panustanud aktiivselt
kohalikku kogukonda.
Aasta vabaühendus on Saue valla vabaühendus, mis on silma paistnud oma aktiivse tegevusega kogukonna arengusse.
Aasta noorsportlane on kuni 22-aastane (k.a) sauevallakas, kes on
silma paistnud sportlike saavutustega.

Aasta sportlane või aasta võistkond on Saue valla elanik või Saue
valda esindanud võistkond, kes on silma paistnud sportlike saavutustega.
Aasta loomeinimene on Saue valla elanik, kes on silma paistnud oma
tegemistega kultuuri valdkonnas.
Tunnustus „Tegus noor“ antakse Saue valla noorteühendusele või
kuni 26aastasele Saue valla elanikule, kes on silma paistnud oma
tegevusega.
Aasta noorettevõtja on kuni 26-aastane Saue valla elanik, kes on
silma paistnud oma tegevusega ettevõtluse valdkonnas.

Noorte lemmik on isik, ettevõte või kollektiiv, kelle eestvedamisel
või toetusel on vallas toimunud mõni ettevõtmine või sündmus, mis
aasta jooksul on valla noortele olnud olulise tähtsusega.
Aasta abistaja on Saue valla elanik, kes on märganud enda kõrval
abivajajat, on oma tegevusega aidanud abivajajaid.

olema kindlasti pikem kui ükskaks lauset, võib olla lausa ühe
lehekülje pikkune.
Esitatud avaldusi vaagivad
volikogu valdkondlikud ko-

misjonid ja komisjonide valiku
kinnitab Saue vallavolikogu.
Tunnustused antakse üle novembrikuus spetsiaalsel Saue
valla tunnustamisüritusel.

SAUE VALLAS TEGUTSEVAD
KÜLASELTSID JA KULTUURI-,
SELTSI- JA SPORDIELU
KORRALDAVAD ÜHINGUD

TOETUSTE TAOTLEMISE
INFOPÄEV
KOLMAPÄEVAL,
21. AUGUSTIL KELL 18

TAGAMETSA LOOVUSMAJAS
Palun anna oma tulekust 15. augustiks
teada kaija.velmet@sauevald.ee
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Turba kultuurimaja remont on nagu Pandora laeka avamine, kunagi ei tea, mida ootamatut iga järgmine liigutus välja võiks tuua

Neli kultuurikallakuga maja
on sel sügisel remondis
Turba kultuurimajas, Kernu rahvamajas, Nissi Trollide majas ja Hüüru mõisas on sel sügisel tavapärane tegevus
kas pisut või täielikult häiritud.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

T

urba
kultuurimajas käivad ehitustööd
juba juuli keskpaigast.
Lahti on lammutatud pea
pool maja. Haldusosakonna
juhi Silver Libe sõnul oli
omal ajal barakkidest ümber
ehitatud kultuurimaja seisukord üsna nutune. Katus
lasi vett läbi, kultuuritöötajad jooksid pangedega ühe
lekke alt teise alla, seinad
olid mädad. „Võtsime lahti
majast eenduva katusealuse
osa. See on kunagi terrassist
ümber ehitatud – katusekalded valed, talad mädad. Oli
otsustamise koht, kas hakkame remontima või lükkame maja ümber ja tuleb uus
ehitada,“ selgitab Libe.
Kuna valla eelarvestra-

teegiasse Turbasse uue kultuurimaja rajamist siiski
sisse kirjutatud pole, langes
valik hädapärase remondi
kasuks. Sisuliselt võetakse
remonditav hooneosa kestani lahti, katus soojustatakse
ja lekked peatatakse, välisfassaadilt võetakse laudis
maha, seegi tehakse soojapidavaks ja kaetakse uuesti,
põrandaprussid vahetatakse
välja, Pisa tornina viltu vajunud tualett tehakse korda.
„Seda olukorda on sõnades
isegi keeruline selgitada.
Seal oleks tugevama kondiga mehed napilt läbi põranda kukkunud. Aga plaan on
MTÜle Kultuuriselts Nissi
Särts, kes uuest aastast hakkab majas tegevusi korraldama, anda üle kasutuskõlblik maja. Hiljem saab MTÜ
soovi korral ise erinevatest

fondidest raha taotlema hakata,“ on Libe optimistlik.
Millal ehitustööd täpselt lõppevad, ei julge Libe
öelda. Mees kutsub maja
Pandora laekaks, kus kunagi ei tea, mida ootamatut järgmine liigutus välja
võiks tuua.
Septembris seega suure
tõenäolisusega Turba majas
kultuurilist tegevust ei toimu. „Kui ehitustöös ei tule
ette suuri üllatusi, siis oktoobris saame Turba majas
traditsioonilise tööga alustada,“ loodab Kaja Vahar.
Kernu rahvamajas seevastu jäävad sügishooajal
uksed igasugusele kultuuri– ja sporditegemisele
suletuks. Maja on tühjaks
tehtud ja ootab remonti. Augustikuu alguses lõppenud
ehitushange tõi kolm pakkumist, hanke kinnitamise
menetlus on veel ees.
Maja juhataja Kuldar
Paju lubab siiski, et augustikuu keskel alustab ta läbirääkimisi ringijuhtidega,
et ehk saab sügisel tegevust
koolimajas jätkata, spordiringidega on raskem. Paju

loodab, et ehk on ehitajatega
võimalik läbi rääkida tööde järjekord, et spordisaal
läheks esimesena töösse ja
selle saaks ikka hilissügisel
uuena juba kasutusele võtta.
„Peame üle vaatama oma
planeeritavate ürituste plaani. Kaks sündmust sügisel
on juba päevasel ajal planeeritudki õue, õhtune jätk
ansambliga otsib ruumi. See
keeruline aeg tuleb lihtsalt
üle elada parema tulemuse
nimel tulevikus,“ ütleb Paju.
Riisipere kultuurimaja
ümberehitus multifunktsionaalseks teenusekeskuseks
jääb 2020. aastasse. Libe
sõnul on plaan sügisel korda
ajada kõik projekteerimised,
ekspertiisid ja muud eeltööd ning reaalse ehitusega
alustada juba uuest aastast.
„Jõulud ja aastavahetuse
peod saab kenasti ära pidada ning siis jaanuarist septembrini läheb ehituseks,“
nendib Libe.
Turbas läheb remonti teinegi hoone – Nissi Trollide
päkapikumaja fassaadi hakatakse uueks tegema, said
ju Trollid Leader-meetmest

ja vallaeelarvest selle jaoks
160 000 eurot renoveerimisraha. Hoone fassaad on
juba väga väsinud, tuul ulub
uhkelt
musitseerimisele
kaasa. Vaja on toestada ka
vundament ning vahetada
laudis, aknad ja uksedki ootavad vahetamist. Hange on
juba korraldatud, selle võitis
Harju Ehitus AS.
„Ehitus eeldatavasti ei
sega õppetööd, saame kasutada maja teist korrust.
Ehitustööd lõppevad kevad
2020,“ ütleb Trollide asutaja ja hingeshoidja Tõnu
Sal-Saller.
Kohaliku külaseltsi hallatav Hüüru mõis nutab juba
aastaid remondi järele. 2017.
aasta lõpuks õnnestus saada
positiivne rahastusotsus Leaderilt ja kohapealsed entusiastid hakkasid tegutsema.
Esiti loodeti 2018. aasta esimeses pooles valmis saada
projekt, teises läbi viia riigihange ja 2019. aastal ehitama hakata. Paraku luhtusid
järjest mitmed projekteerimis- ja ehitusehanked, üks
valmis tehtud projekt osutus
koguni kõlbmatuks. Nüüd

Haljastusjäätmete äravedu liidetakse
korraldatud jäätmeveoga
Augustikuu volikogus on kinnitamisel
jäätmehoolduseeskiri, millega ühtlustakse jäätmevaldkonna põhimõtted.
Praktilisemad muudatused puudutavad jäätmeveost vabastuse andmist ja
haljastusjäätmete äravedu.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

H

aljastusjäätmed ei
ole olme-, bio- ja
paberiprügi kõrval
seni olnud liidetud korraldatud jäätmeveoga. Enne
ühinemist oli praktika ses
osas erinev – Saue linnas ja
Laagri alevikus korraldas

omavalitsus teenust osaliselt, aga lõunapiirkonnas
see seni puudus.
„Uue eeskirjaga saavad
kõik vallaelanikud võrdsed
võimalused teenust kasutada. Kui on aiajäätmete tekkimise hooaeg, saab igaüks
ise prügifirmalt vastava
teenuse tellida. Vald lepib
uue korraldatud jäätmeveo

hanke raames kokku hinnas, mastaabi efekti pealt
tulevad hinnad loodetavasti ka soodsamad. Näiteks
Tallinnas maksab korraldatud jäätmeveo raames kuni
150-liitrise haljastusjäätmete koti äravedu 2,7 eurot,“
ütleb abivallavanem Kalle
Pungas.
Täpsed hinnad selguvad
peale hanke lõppemist, hange on kavas korraldada 2019.
aasta sügisel ja see hakkab
kehtima siis, kui piirkondades senise teenusepakkuja
leping lõpeb. Vanas Saue
vallas ja Saue linnas 1. jaanuarist, vanas Nissi ja Kernu vallas kevadel. Samas
ajagraafikus jõustub ka jäätmehoolduseeskirja vastav
punkt.

Pungas nendib, et kuigi
kasutajatele võib tunduda,
et nende jaoks läheb teenus
nüüd ju senisest kallimaks,
sest maksma tuleb hakata
ka ära äraveo eest, siis tegelikult on tegu teenusega,
mida kasutab vaid osa val-

larahvast. „Paljud inimesed
kompostivad ära kogu oma
aiaprügi, äraviidavat kraami ei teki, teised kasutavad
selle käitlemiseks vallaeelarvelisi vahendeid. Seega ei
peaks see teenus olemagi tasuta,“ leiab Pungas. Lisaks

augusti keskel peaks valmis
saama loodetavasti lõplik ja
sobiv projekt ja külaseltsi juhatuse esimehe Arnold Õispuu sõnul võiks hilissügisel
ikka juba ehitus peale hakata. „Peame jõudma 2020.
aasta veebruari keskpaigaks
vähemalt 45 protsendini ehitusmahtudest, siis ehk saame rahastajalt pikenduse,
nad võtavad arvesse meie
neli korda luhtunud hanked.
Kui aga asi jälle rappa läheb,
siis kaotame 200 000 eurot,“
sõnab Õispuu ja loodab, et
nii siiski ei juhtu.
Mees arvab, et kui ehitustegevus algab, saab
vähemalt
raamatukogu
edasi tegutseda. Maja juhataja Kaire Raiend on pidanud juba ka läbirääkimisi
üle tee asuva Hüüru veskiga, et ehk saab nende teist
korrust vajadusel kasutada
ja mõned üritused annab
ehk õues telgiski läbi viia.
„Mingi osa tegevusi ilmselt
siiski seiskub, aga saame
seda täpselt öelda siis, kui
ehitushange läbi. Hanke tahaks ära teha septembriks,“
prognoosib Õispuu.

toob mees välja, et kohapeal
kompostimine on ka kordi
keskkonnasõbralikum, kui
fossiilset kütust ja plastikust
kotte kasutav aiajäätmete
äravedu.
Uus eeskiri muudab ka
jäätmeveost hooajalise vabastamise andmise korda.
Kui praegu saab iga suvilakrundi omanik tulla personaalselt oma kinnistu
kohta vabastust taotlema,
siis uue eeskirja järgi saab
seda teha ainult juhul, kui
vabastust taotleb terve ühistu. „Kui ühistul on ühismahuti ning mitte keegi seal
üle talve ei ela, on võimalik
vabastust saada. Siis on värav kinni, ei lükata ka teid
lahti ja jäätmeautol pole
sinna asja,“ selgitab Pungas.

Alates 1. septembrist muutuvad Saue valla siseste bussiliinide marsruudid ja liinide teenindaja. Saue vallas hakkavad elanikke teenindama täiesti uued bussiliinid, selle eesmärk on siduda valla kaugemad
kandid haldusreformi tulemusel Saue valla keskuseks kujunenud
Saue linnaga.

Näide avalikkusele suunatud rajatisest: MTÜ Välja Selts alustas mänguväljaku arendust etapiviisiliselt, alustati
projekteerimiseks vajamineva raha taotlemisega ja igal aastal täiendatakse ja laiendatakse ala (lisalaiendus
planeeritud ka selle aasta toetusega)

Kolmanda sektori
investeeringuraha taotlemise
tähtaeg on 1. september
Saue valla MTÜ-del ja SA-del on võimalus taotleda vallalt toetust
avalikkusele suunatud hoone või rajatise projekteerimiseks,
ehitamiseks või renoveerimiseks.
KATI OOLO
arendusprojektide juht

T

oetuse taotlemine on võimalik alljärgnevatel juhtudel.

Täidetud on kõik kirjeldatud
eeldused:
• objekt peab asuma üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistul või muu avaliku kasutamise
sihtotstarbega kinnistul (sh teemaal);
• objekt peab olema munitsipaalomandis ja antud toetuse taotlejale avalikku kastusse või olema
toetuse taotleja omandis või kasutuses;
• objekt on kajastatud valla arengukavas ja vastab arengukeskuste arengupõhimõtetele;
• objekti rajamise või olemasolu
vastu peab olema põhjendatud
avalik huvi, mida iseloomustab
muu hulgas sarnaste objektide
puudumine lähipiirkonnas ning
piirkondlik tähtsus;
• elluviimise eeltingimuseks on
piisav kasusaajate arv, sh eelistatakse projekte, mille kasusaajate
arv on suurem.
MTÜ või SA vastab järgmistele tingimustele:
• taotleja asukoht peab olema
Saue vald;
• taotleja põhikirjast tulenev
tegevuse eesmärk peab olema
aleviku, küla või muu tervikliku
piirkonna elukeskkonna arendamine ning avalikkuse kaasamisele ja avaliku huvi realiseerimisele suunatud tegevus;
• taotleja on taotluse esitamise
ajaks tegutsenud vähemalt kuus
kuud;
• taotlejal on täidetud kõik kohustused riigi ja Saue valla ees;
• taotleja majandusaasta aruanne ning muud õigusaktidega
nõutavad avalikud dokumendid
on esitatud ja avalikustatud õi-

Oluline teada
Taotlemise tähtaeg: soovitava investeeringu tegemise aastale eelneva
aasta 1. september.

Kokku hakkab Saue vallas tööle neli uut siseliini:
1. Ellamaa–Turba–Lehetu–Riisipere–Laitse–Ruila–Saue
2. Haiba–Ääsmäe–Tuula–Kiia–Saue
3. Kiisa–Maidla–Ääsmäe–Saue
4. Vatsla–Hüüru–Uus–Klaokse–Vanamõisa Saue
Kõik loetletud bussid väljuvad päevas kolm korda mõlemas suunas. Lisaks pikeneb seni Haabersti ja Koidu küla vahel sõitnud bussiliin 112 Saue linnani ning hakkab sõitma marsruudil Saue–Alliku–Koidu–Urda–Laagri–Harku–Haabersti. Buss väljub
tööpäeviti kuus korda mõlemas suunas ning puhkepäeviti kolm korda.
Bussides kehtib Harjumaa ühtne piletisüsteem. Kasutada saab ühiskaarti (nn roheline kaart) ning tasuta saavad sõita 63–aastased ja vanemad ning 19–aastased ja
nooremad reisijad. Kuna näiteks Maidla piirkonna õpilasi teenindab edaspidi just üks
eelpool nimetatud liinidest, siis peab lapsel olema ühiskaardi funktsiooni kandev õpilaspilet või isikustatud ühiskaart. „Jänesena“ sõitmise eest saab arusaadavalt trahvi.
Alates 1.09 on Saue valla siseliine ehk nn õpilasliine 19:
1. Ääsmäe–Jõgisoo–Valingu–Keila–Tuula–Orava – Ääsmäe
2. Ääsmäe–Tuula külakeskus–Keila–Valingu–Jõgisoo–Ääsmäe
3. Ääsmäe–Koppelmaa–Tuula–Ääsmäe
4. Jõgisoo–Valingu–Saue gümnaasium–Vanamõisa–Laagri kool
5. Pühaküla–Laagri kool–Koidu–Saue gümnaasium
6. Kindluse–Vatsla–Harku–Laagri kool–Pääsküla kool
7. Saue gümnaasium–Koidu–Laagri kool–Hüüru– Kurvi tee
8. Saue gümnaasium–Koidu–Laagri kool–Alliku
9. Püha–Seltsimaja–Vanamõisa–Saue gümnaasium
10. Laagri kool–Koidu–Saue gümnaasium–Vanamõisa–Valingu–Jõgisoo
11. Miilimaa–Haiba–Kernu–Muusika–Allikmäe–Ruila
12. Ruila–Kibuna–Laitse–Ruila
13. Ruila–Jaanika–Kaasiku–Kibuna–Laitse–Harutee
14. Jaanika–Kaasiku–Ruila–Haiba–Kernu
15. Munalaskme–Nissi–Tabara–Turba–Nissi–Hürjapea–Nissi
16. Nissi–Pajaka–Lehetu–Turba–Ellamaa–Turba–Lehetu–Nissi
17. Nissi–Turba–Tabara– Nissi–Munalaskme–Nissi
18. Turba–Kivitammi–Siimika–Lepaste–Ellamaa–Risti
19. Nissi–Lehetu–Turba

Lisainfo: arendusprojektide juht Kati Oolo, kati.oolo@sauevald.ee, 6541153

Mõned eelnimetatutest on käigus ainult hommikul või õhtul, samuti erinevad kohati hommikused ja õhtused marsruudid. Täpsemad sõidugraafikud on kättesaadavad
veebilehelt www.peatus.ee alates augusti viimasest nädalast. Puhkepäeviti valla siseliinid ei tööta. Sõiduõiguse annab isikustatud ühiskaart ning Saue valla elanikele on
sõit tasuta.
Uus liinivõrk on oluliselt tihedam võrreldes praegusega ning selle kujundamisel on
püütud lahendada mitmeid praeguseid kitsaskohti näiteks Ellamaa–Lehetu piirkonnas
ning tihendatud on ka Välja elurajooni teenindavat bussiliiklust.
Alates 1. septembrist muutub ka Saue vallaga seotud liine teenindav ettevõte ning
senise Samati asemel hakkab liine teenindama ATKO Transport OÜ. Saue vald on sõlminud ühistranspordi korraldamiseks halduslepingu MTÜ Põhja–Eesti ühistranspordikeskusega, mis on vastutav ka transpordi igapäevase korraldamise eest.

Mis on avalikkusele suunatud hoone või rajatis?

Kui seoses bussiliiklusega on muresid, ettepanekuid või küsimusi, tuleks pöörduda
otse Põhja–Eesti ühistranspordikeskuse poole (e-posti aadress info@ytkpohja.ee ja
telefon 6406 780).

Toetuse suurus:
1) ilma välise kaasfinantseeringuta maksimaalselt 3200 eurot;
2) välise kaasfinantseeringu korral (nt KOP, LEADER vms) omafinantseeringu
osa, kuid üldjuhul mitte rohkem kui 25% kavandatava projekti kogumaksumusest.
Taotluse vormid ja juhised on leitavad Saue valla kodulehelt www.
sauevald.ee (kultuuri valdkonna alajaotuse alt) ning Riigiteatajast. Taotlusi
on võimalik esitada elektrooniliselt info@sauevald.ee või paberkandjal
vallamajja ja kõikidesse halduskeskustesse (Riisipere, Laagri, Haiba).

Hooneks loetakse avalikus kasutuses olevat seltsimaja, kultuurimaja, spordihoonet või muu sarnase eesmärgi ja otstarbega hoonet. Rajatiseks võib
olla avalikus kasutuses olev mänguväljak, spordiplats, külakiik, laululava,
lõkkeplats, park, puu- ja taimeistik (haljastus), teeviit (sh märk, külatähis
jms), õppe, tervise-, matka- või puhkerada, puhkekoht või muu sarnase
eesmärgi ja otstarbega rajatis.

gusaktides sätestatud korras ja
tähtajaks;
• taotleja juhatuse liikmetel on
laitmatu maine ning kogukonna
toetus.
Oluline on teada, et toetust eraldatakse ühes kalendriaastas üldjuhul vaid ühele taotlejale ühes
alevikus, külas või muus terviklikus piirkonnas. Kui alevikus, külas või muus terviklikus
piirkonnas tegutseb mitu tingimusele vastavat taotlejat, siis otsustavad nad omavahelisel kokkuleppel, kes taotluse esitab. Kui
piirkonnas asub üks tingimustele
vastav taotleja, kes esindab mitut teineteisest piisaval kaugusel
asuvat piirkonda, võib taotluseid
esitada rohkem kui üks.
Hindamisel eelistatakse projekte, milles MTÜ või SA omafinantseering on vähemalt 10%
projekti kogumaksumusest ning

mille kasusaajate arv on suurem.
Toetuse taotlemiseks esita vallavalitsusele 1. septembriks:
• vormikohane taotlus;
• vormikohane eelarve;
• taotleja üldkoosoleku protokolli väljavõte või juhatuse otsus
toetuse taotlemise kohta;
• maa omandiküsimustega seotud dokumendid;
• eelarve aluseks olev riigihanke tulemus või projekteerija (või
teise pädeva isiku poolt) koostatud hinnakalkulatsioon (asjakohasel juhul);
• alla riigihanke piirmäära jäävate hangete korral (sh mitte
riigihanke kohuslased) vähemalt
kolm võrreldavat hinnapakkumist koos hinnapakkumise lähteülesandega;
• objekti ehitamiseks või renoveerimiseks vastav projektdokumentatsioon (asjakohasel juhul).

INDREK EENSAAR
arendusosakonna juhataja

ÜKS KÜSIMUS
Miks olukorras, kus Atko teenusega on pidevaid probleeme ja naabervald Harku loobub lepingust, sõlmib Saue vald värskelt sama firmaga
lepingu? Vastab vallavanem Andres Laisk.
Saue vallas lõppevad seniste liinide lepingud (ühinemisjärgselt on vallal erinevaid
lepinguid erinevate ettevõtetega) ning uue teenusepakkuja leidmiseks tuli vastavalt
seadusele korraldada hange.
Vald on sõlminud halduslepingu Põhja-Eesti ühistranspordikeskusega transporditeenuse korraldamiseks, sh vajalike hangete läbiviimiseks. Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse poolt läbi viidud ühiselt ette valmistatud hankel tegi pakkumise kaks
firmat, millest hindamiskriteeriumite kohaselt oli parema pakkumise tegijaks Atko
Transport OÜ. Ettevõtte hankelt kõrvaldamiseks alused puudusid, kuna konkreetsel
ettevõttel pole varasemaid lepingurikkumisi esinenud ja ta vastas hankes seatud
nõuetele, mis meie hinnangul olid piisavalt ranged. Etteulatuvalt grupi teise ettevõtte
probleemidele viidates pole juriidiliselt võimalik ettevõtet hankelt kõrvaldada. Samuti peab ütlema, et Saue valla praktikas pole Atko grupi ettevõtete poolt teenindatavate liinidega seni probleeme olnud. Näiteks liini 112 teenindab Atko grupi ettevõte
juba aastast 2011.
Loomulikult oleme teadlikud naabervaldades bussiettevõttega esinenud juhtumitest, samuti jälgime pidevalt selleteemalisi meediakajastusi. Lepingu lõpetamine
ennetähtaegselt Harku vallas on arusaadavalt nii ohu märk kui loodetavasti ka õppetund. Kui lepingu täitma asumise järgselt esineb sarnaseid probleeme Saue valla liinide teenindamisel, mis annavad aluse lepingu lõpetamiseks, siis vastavad sammud me
ka astume. Kavandame koos Põhja-Eesti ühistranspordikeskusega teha enne busside
liinile lubamist põhjaliku eelkontrolli, kas need ikka vastavad hankes seatud nõuetele ning samuti teeme regulaarset järelvalvet lepingu kehtivuse ajal.
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Haiba küla
soojamajanduse
arengukava
avalikustamine
Seoses Saue valla Haiba küla kaugküttepiirkonna muutmisega avalikustab Saue vallavalitsus „Haiba küla soojamajanduse arengukava 2016-2026 korrektuuri“. Arengukava
avalikustamine toimub 7. augustist 21. augustini 2019. aastal. Avaliku väljapaneku vältel saab tutvuda arengukavaga
Saue valla veebilehel: http://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud. Lähemat informatsiooni saab ehitusspetsialist Heiki Laasilt 6793 021, heiki.laas@sauevald.ee.

Vald annab Saue
linnas ruume
lühiajalisele rendile
Saue uus esmatasandi tervisekeskus on valmis
ja augustis hakkavad perearstid uude hoonesse
sisse kolima. Mis saab aga vanast tervisekeskuse hoonest?
Pikemas plaanis on kavas vana maja lammutada ja asemele ehitada uus kaasaegne ehitis, kuhu tulevad nii äri- kui
ka elamispinnad. Kuna kogu protsess võtab veel 2-3 aastat
aega, siis seni on võimalik vanu ruume veel kasutada.
Kui perearstid on välja kolinud, läheb nende endistesse
ruumidesse üle Saue päevakeskus. Juba praeguseks on oma
ruumid vabastanud ka apteek. Vabad pinnad antakse üürile
lühiajaliselt (kuni maja lammutamiseni) ja just sellises seisukorras, nagu nad on.
Üürnikeks oodatakse vaid kohalikule kogukonnale suunatud teenuste pakkujaid. Kuna augusti lõpus või septembri
alguses tuleb kokku panna plaan, kes ja millistes ruumides
tegutsema hakkavad, siis võivad üürisoovijad endast märku
anda, kirjutades Saue vallavalitsuse kinnisvara projektijuhi
e-posti aadressile siisike.lehtsi@sauevald.ee.

Ehitajaid tänati
sarikapeo ja seljankaga
Augusti lõpuks oli Laagri üürimaja ehitus
niikaugel, et sobis pidada sarikapidu. Tavapäraselt peeti kaks-kolm kõnet teemal, et kõik
edeneb plaanipäraselt ja kiideti ehitajaid ja
ehitusfirmat Ramm Ehitust.
Julgemad ronisid tellinguid pidi katusele, saagisid maha ja
lasid lendu tammepärja. Komme näeb veel ette, et sarikaid
„kastetakse“ tummisema supiga ja väikse magusaga.
Igatahes on Laagri üürimaja ehitus umbes-täpselt poole
peal, valmis peaks hoone saama 2019. aasta lõpuks. Koguinvesteering üürimajja on ca 1,5 miljonit eurot, millest
633 157 eurot tuleb Kredexi KOV üksuse elamufondi arendamise toetusmeetmest, ülejäänu vallaeelarvest. 20 korterist
mõned on tillemad ühesed, teised uhkemad läbi maja planeeringuga kolmesed, mõni kahene sekka. Esimesed elanikud saavad ehk isegi jõuluks uude koju.
Elanike osas on reeglid selged: kes vajab elukohta tulenevalt töökohast või selle muutumisest, töökoha asukoht
peab sellisel juhul olema Saue vallas; ellu astunud noored
(vanuses 18‒26), kelle töökoht asub Saue valla territooriumil; eakad, puudega isikud, lasterikkad pered, üksikvanemaga pered, õnnetusjuhtumi tagajärjel kodu kaotanud isikud, kelle registrijärgne elukoht on Saue vallas ja kelle jaoks
on munitsipaaleluruum vajalik töökoha saamiseks või säilitamiseks; samuti tühjenevatest haldamata korterelamutest
ümber kolida soovivad isikud, kelle rahvastikuregistrijärgne
elukoht on Saue vallas ning kelle jaoks on munitsipaaleluruum vajalik töökoha saamiseks või säilitamiseks.

Saue valla ametlikud teated
KEHTESTATI SAUE LINNA KESKUSALA VÄLJAARENDAMISE STARDIPAUKU TÄHISTAV DETAILPLANEERING
Saue Vallavalitsus kehtestas oma
10.07.2019 korraldusega nr 845
Saue valla Saue linna Tule tn 8 ja
10 kinnistute ning nende lähiala
detailplaneeringu.
Tule tn 8 (72801:002:0054, suurusega 4118 m², sihtotstarbega
ärimaa 50% ja tootmismaa 50%)
ja Tule tn 10 (72801:002:0055, suurusega 5445 m², sihtotstarbega
ärimaa 50% ja tootmismaa 50%)
kinnistud asuvad Saue linnas Tule
tänava ääres Pärnasalu ja Koondise tänavate vahelises lõigus.
Planeeringuala on hetkel äri- ja
tootmismaa segasihtotstarbega
maa-ala, millel asuvad üks äri- ja
laohoone ning välised laoplatsid.
Haljastatud front on Tule tänava
ääres ning üksikud puud on ka
Koondise tänava garaažide ääres.
Detailplaneeringu alusel moodustatakse planeeringualal kaks
ärimaa sihtotstarbega krunti,
millest ühele antakse ehitusõigus
kaubandushoone ja seda teenindava klientide parkla ning teisele
neljakorruselise büroohoone rajamiseks. Lisaks moodustatakse üks
elamu või elamu- ja ärimaa segasihtotstarbega krunt, millele on
lubatud rajada üks kolme- ja üks
neljakorruseline kortermaja või
äripindadega kortermaja. Keskuse
tänava ühendamiseks Tule tänavaga on ette nähtud eraldi vallale
üle antava transpordimaa kinnistu
moodustamine. Planeeringualaga
külgnevale Pärnasalu tänavale on
kavas rajada jalakäijate mugavamaks liikumiseks nn Pärnasalu
promenaad, mis ühendatakse
planeeringualaga täiendava kergliiklustee abil. Ühtlasi on detail-

planeeringuga määratud üldised
maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise
ja tehnovõrkudega varustamise
põhimõtteline lahendus ning esitatud servituutide vajadus.
Kehtiva Saue linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava
maa-ala näol tegemist perspektiivse keskuse maa-alaga, mis on
kavas muuta linna olulisemaks
äri- ja peamisi esmateenuseid
pakkuvaks piirkonnaks võimaldamaks keskuse jätkusuutlikku ja
ööpäevaringset kasutust. Detailplaneeringu eesmärk toetab Saue
linna üldplaneeringu eesmärki,
kuna kavandatav elamute, kaubandus- ja teenindusettevõtete
ning büroode omavaheline kombineerimine tagab keskuseala funktsionaalse mitmekesisuse ning sellele omase ööpäevaringse aktiivse
kasutuse.
Täiendavat infot saab planeeringute spetsialistilt Veiko Rakaseljalt (veiko.rakaselg@sauevald.
ee; 6790171).
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE
AVALIK MENETLUS
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu projekteerimistingimuste
andmiseks avatud menetlusena
Vanamõisa külas Paju tee 52//
Toominga tee 6 kinnistul (katastritunnus: 72701:002:1165 elamumaa 100%) määrates tingimused
üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks laiendades lubatud hoonestusala kuni 10%. Arvamused
esitada hiljemalt 24.08.2019 Saue
Vallavalitsusse (Tule tn 7, 76505
Saue linn; info@sauevald.ee).
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks avatud
menetlusena Aila külas Kevade

- Tule 8
- Tule 10
Tule tn 8 ja 10 kinnistute planeeringualal moodustatakse kaks ärimaa
sihtotstarbega krunti, ühele antakse ehitusõigus kaubandushoone
ja parkla ning teisele neljakorruselise büroohoone rajamiseks. Lisaks
moodustatakse üks elamu või elamu- ja ärimaa segasihtotstarbega
krunt, millele on lubatud rajada üks kolme- ja üks neljakorruseline
kortermaja või äripindadega kortermaja
põik 6 kinnistul (katastritunnus:
72701:003:0366 elamumaa 100%)
määrates tingimused üksikelamu
ehitusprojekti koostamiseks suurendades lubatud hoonestusala
kuni 10%. Arvamused esitada hiljemalt 24.08.2019 Saue Vallavalitsusse (Tule tn 7, 76505 Saue linn;
info@sauevald.ee).
DETAILPLANEERINGU
KEHTESTAMINE
Saue Vallavalitsus kehtestas
17.07.2019. aasta korraldusega
nr 888 Laagri alevikus Porvali 1
(katastritunnus 72701:005:0608)
ja Porvali 2 (katastritunnus
72701.005:0642) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on jagada Porvali 1 ja Porvali 2
kaheks elamumaa krundiks, üheks
transpordimaa krundiks ning
üheks sotsimaalmaa (üldkasutatav maa 100%) sihtotstarbega

krundiks, kuhu kavandatakse
lastemänguväljaku rajamist. Detailplaneeringuga seatakse moodustatavatele elamumaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõigus
2-korruselisete ridaelamute püstitamiseks. Elamukruntidele kavandatakse kokku kaks 2-korruselist
(4+6 boksiga) ridaelamut (kokku
10 boksi). Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud
haljastuse ja heakorra nõuded.
Planeeringuala asub Laagri keskusalal ning planeeritava maa-ala
suurus on 0,5 ha.
Detailplaneeringuga saab tutvuda Saue valla veebilehel: http://
sauevald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud-2019
Lähemat informatsiooni saab
planeeringute
peaspetsialistilt
Maili Metsaotsalt 654 1157, maili.
metsaots@sauevald.ee

Tõkke tänava piirkonnas muutub liikluskorraldus –
õuealad muudetakse samaliigiliste teede ristmikuteks
Vallavalitsus tellis Saue linna Tõkke tänava piirkonna tänavatele liiklusohutusauditi, et
saada teada, mis oleks kõige mõistlikum liikluskorralduslahendus piirkonnas. Auditi
tellimine võeti ette mitmete kohalike elanike kaebuste põhjal, milles kurdeti kihutavate
autode üle. Lisaks oli soov ühtlustada kogu piirkonna liikluskorraldust. Töö telliti
liiklusohutusauditi tegevusluba omava ettevõtte P.P. Ehitusjärelevalve OÜ käest.
INDREK PIKK
teedespetsialist

K

una Tõkke tänava
piirkonnas (vt kaardilt) on kitsad, lühikesed, tihedalt ristuvad teed,
kus sõidukijuhid on sunnitud
kiirust alandama paremalt lähenevale sõidukile tee andmiseks, siis eksperdi hinnangul
on mõistlik kehtestada kogu
piironnale samaliigiliste teede ristmikutega ala. Kehtima
hakkab „parema käe“ reegel,
välja arvatud Tõkke tänaval,
mis on läbiv põhitänav ja ka
Vana-Keila maanteel, mis
jäävad peateedeks.
Hetkel on piirkonnas osaliselt eesõigusega ristmikud
ja osaliselt on kehtestatud
õueala, mis sobib pigem korteriühistute parklatesse, nagu
seda on Tallinnas Mustamäel,
Õismäel jne. Saue vallas on
ka mujal samaliigiliste ristumistega alasid, nagu on plaanis teha Tõkke tänava piirkonda (Saue linnas, Laagris

ja Koidu külas) ning selline
lahendus on end ka õigustanud - autojuhid on tähelepanelikumad ja kihutamist esi-

neb vähem.
Lisaks rajatakse lõikudele, mis on peamised läbivad
tänavad (näiteks Vana-Keila

mnt) mõned asfaldist künnised. Samas ei kavandata dubleeriva
liikluslahendusena
rajada künniseid väikestele
kõrvaltänavatele, seal kaalutakse künnise vajadust vaid
juhul, kui kõrvaltänav on pikem kui 200 meetrit. Künnis,
mis on inimeste seas tuntud
„lamava politseiniku“ nime
all, ei ole õigustatud lahendus lühikestel kõrvaltänavatel, kus võrdväärsete ristmike
abil ja muude vahenditega on
liiklus juba rahustatud.
Et selline uus liikluslahendus tööle hakkaks, plaanib
vallavalitsus kõikidele antud
piirkonna ristmikutele vastavad teekatte märgistused
markeerida ja piirkonda sisenejatele ka liiklusmärkidega
teada anda, et tegemist on
samaliigiliste tänavate alaga.
Lisaks eemaldatakse plastikust künnised.
Piirkonnas hakkab kehtima ka piirkiirus 30 km/h,
muudatused viiakse ellu augusti-septembri jooksul.

Vallavalitsus koostöös Tallinna transpordiametiga plaanib alates 1. oktoobrist
tuua liini nr 18 tagasipöörde peale Nõlvaku peatust Seljaku ristmikule. Samuti
plaanitakse ümberistumisega pikendusliini 18a avamist, mis teenindaks ka Urda
jaama. Eelduseks on, et maanteeamet avab selleks ajaks Seljaku tänava tagasipöörde ja Circle K juurest vasakpöörde.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

L

innast väljuval suunal
lõpp-peatuse teisele
poole Pärnu maanteed viimise ning maanteeüleste ülekäiguradade
sulgemise osas on Laagri
rahvas väljendanud oma pahameelt nii petitsioonidega
kui arupärimistega vallavalitsusele ja õiguskantslerile.
Väljendatakse muret, et
bussile jõudmise distantsid pikenevad märgatavalt
ja on ebamugavad. „Juhime tähelepanu, et suur osa
ühistranspordi kasutajatest
on lapsed ning vanurid.
Meie hinnangul ei ole kohane suunata neid oluliselt
pikemale teekonnale, eeldades, et nende liiklemine
kaubanduskeskuse vahelisel alal või kõnniteeta kitsal
teel on ohutu ja mugav. Tuleks mõelda ka Eesti ilmale,
mis suuremal ajal aastas on
pime, märg ja libe ning tuuline,” öeldakse petitsioonis.
Vallavanem
Andres
Laisk nõustub, et teatud osa
inimeste ligipääs 18. liini
bussidele halvenes, kuid
kogu ristmiku ja ühistranspordi lõplikku lahendust
tuleb käsitleda tervikpildis
ja olukorras, kus projekt

hõlmab lõiku Tallinna piirist kuni TOPi ristmikuni.
Lahendada tuli samaaegselt väga erinevaid liikluskorralduslikke probleeme,
ei olnud võimalik säilitada
kõikides teemakäsitlustes
harjumuspäraseid lahendusi.
„Üks eesmärkidest oli
suunata jalakäijad tunnelitesse ning välistada isetekkelised ülekäigukohad.
Lubatud sõidukiirused suurenevad nii maanteel kui
raudteel, lähiajal toimub
raudteel teise rööpapaari
paigaldus, millega kaasneb
ka rongide liikumissageduse tõus. Kuuse tänava
raudteeületuskoht asus puuduliku nähtavusega lauges
kurvis, kus rongid liiguvad
jaamadevahelisel tippkiirusel,“ selgitab vallavanem.
Lõpliku transpordikorralduse realiseerumisel on
tema sõnul võitjaid kindlasti oluliselt rohkem kui kaotajaid ja mis peamine, oluliselt suureneb ohutus.
Kuna uue ristmiku valmimisega pidi olukord paratamatult muutuma, alustati varakult läbirääkimisi
ka Tallinna transpordiametiga ühistranspordi ümberkorraldamise teemal. Viimastel nädalatel on peetud

mitmeid selleteemalisi nõupidamisi nii Tallinna transpordiameti kui maanteeametiga. „Praeguste plaanide
kohaselt hakkavad alates 1.
oktoobrist bussiliinide nr 18
ja 27 bussid Pärnu maanteel
tagasi pöörama pärast Nõlvaku peatust. Mööda Pärnu
maanteed avatakse uus kogujaliin nr 18a, mille peatused linnast väljuval suunal
on Sillaotsa, Nõlvaku, Urda
ja linna suunal Urda, Laagri, Nõlvaku. Ümberistumiseks saab kasutada Sillaotsa
ja Nõlvaku peatusi,“ ütleb
Udo Ots, Tallinna transpordiameti juhataja asetäitja
ühistranspordi alal.
Vallavanem
toonitab,
et uue lahenduse eelduseks on, et maanteeamet
on jõudunud 1. oktoobriks
teeprojektiga nii kaugele,
et avatud on Seljaku tänava tagasipööre ja Circle K
juures vasakpööre. „Maanteeametilt oleme saanud
suusõnalise kinnituse, et
need kaks eeltingimust saavad täidetud ja liiklusskeem
selleks ajaks muudetud.
Ilma nende klausliteta ei
ole võimalik rakendada ei
kogujaliini 18a ega muuta liini 18 lõpp-peatust,“
rõhutab Laisk. Kuni liiklusskeem muudetud ei ole,

Hea teada
Saue vallavalitsus on
Tallinna transpordiametiga jõudnud kokkuleppele, et 1. septembrist
paneb Tallinn liinile nr 20a
tööpäeviti ühe lisaringi,
et liin teenindaks õhtul
pikemalt. Nädalavahetuseti lisatakse kolm ringi, et
liin teenindaks hommikul
varem ja õhtul pikemalt.
Samuti planeeritakse
lisada liinile nr 27 laupäeviti kolm ringi ja pühapäeviti 2,5 ringi, et tihendada
õhtust sõiduintervalli.

ei ole võimalik rakendada
ka muudatusi ühistranspordis ning säilib hetkel kehtiv
lahendus.
„Loodetavasti
saavad
vallaelanikud selle lahenduse vajalikkusest siiski
aru, kuigi ma ju mõistan ka
muret muutuva olukorra pärast. Otsused pole kindlasti
tehtud ei kiirustades ega
kergekäeliselt teistele osapooltele järele andes, vaid
hinnates kõiki asjaolusid
kogumis ning otsides parimat terviklahendust,“ loodab Laisk ka vallaelanike
mõistvusele.

Nissi tervisetoast saab nii
taimeteed kui tervisetarkusi
Nissi kandi taimetark Angelika Somelar avas augusti alguses kohaliku tervisekeskuse kõrval toakese, kus saab abi nii lihaspingetele kui ka liigesevaludele, samuti
ka ainevahetuse probleemide ja stressi korral. Valmistada saab taimesegusid ning
salve, massaažist ja töötubadest rääkimata.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

E

t Nissi kandis spetsiaalset rohupoodi
polegi, siis on Angelika tervistoast võimalik
soetada nii vitamiine kui
toidulisandeid ning ka käsimüügi apteegikaupa. Väesahvris on saada looduslikke salve ja näokreeme.
Angelika armastus ravimtaimede vastu sai alguse
juba varajases lapsepõlves
mõlema vanaema hoolika
silma ja käe all. Sestpeale
on taimede maailm saatnud
teda läbi elu ning nüüdseks

on ta tegelenud inimeste
nõustamisega erinevate hädade ja vaevuste korral pea
30 aastat ja koolitamisega
üle 20 aasta. Tema tervisetuppa saab tulla ka nii
massaaži,
akupunktuuri
kui võimlemisse, kavas on
hakata pidama väikestele
seltskondadele loenguid tervise- ja taimeteemadel.
Esialgu on toake avatud
esmaspäevast kolmapäevani, samas rütmis tervisekeskusega.
Lisainfo telefonil 5682
5258, otsi Facebookist Nissi
Tervisetuba, aadress Metsa
5-2, Riisipere

Angelika Somelari tervisetuppa saab tulla ka massaaži,
akupunktuuri ja võimlemisse

Peale 23. tegutsemisaastat otsustati Ulmide pereäris,
et on aeg puhata. Veel viis aastat tagasi võeti ette
laienemisplaanid, need eesmärgid on tänaseks ka
täidetud, nõudlus talumaasikate järele on samuti
olemas, aga…
„Esialgne plaan 2014. aastal oli loomulikult natuke
pikemalt tegutseda, kuid
mingi hetk tekkis arusaamine, et sellises mahus,
nagu planeeritud, on
keeruline saada piisavalt
hooajatöölisi ja samuti tuleb endal kõik puhkusepäevad maasikatega sisustada. Meile on
ju maasikakasvatus pigem hobi, teeme täiskohaga ka teisi töid.
Seega oli valiku koht, kas kasvada väga suureks, mis tähendanuks 5-10 korda suuremaid mahte, kämpinguid, võõrtööjõudu ja
põhitöökohtadest loobumist või tegevus sellisel kujul lõpetada.
Valisime lõpetamise,“ ütleb pererahvas oma Facebooki lehel.
„Olime esimesed maasikakasvatajad Eestis, kes aktiivselt
Facebooki lehe kasutusele võtsid. Esimesed ja siiamaani ka ainukesed, kelle juurest oli võimalik internetist maasikad osta ja
ka kohe pangalingiga tasuda. Aitäh kõigile!“ tänab Rehe talu pererahvas.

Karl-Storz rajas oma
töötajatele rannavolle platsi
Üsna Pärnu maantee ääres võib kõrgtehnoloogilise
kirurgiainstrumentaariumi tootja Karl Storzi maja
hoovi õhtuti näha liivaplatsil seltskondi palli üle
võrgu tagumas.
Karl Storz on juba aastast 2013 heategevuse korras abistanud
erinevaid lasteasutusi, ehitanud mänguväljakuid, korrastanud
õuealasid ja parandanud olmetingimusi. „2018. aastal otsustasime, et teeme heateo iseendale ja ehitame töötajatele meie
tootmishoone kõrvale võrkpalliplatsi. Ajendiks oli seegi, et samal
aastal tõi meie firma tubli võrkpallimeeskond rahvusvahelistelt
Karl Storzi võistlustelt koju I koha,“ selgitab Marika Pärn.
Võrkpalliväljaku rajamine on tema sõnul end igati õigustanud – suveperioodil koguneb pärast tööd palli mängima nädalas
vähemalt kolmel korral kuni kümme inimest. „Peame oluliseks
toetada meie töötajate sportlikke eluviise ja anda neile võimalus
pärast pikka tööpäeva tervislikult lõõgastuda. Ühine sporditegemine toetab koostööd, mida meil on igapäevases töös väga vaja.
Sügisel ja talveperioodil teevad meie ettevõtte töötajad võrk- ja
jalgpallitrenni siseruumides. Trennide eest maksab ettevõte,“
tutvustab Pärn firma väärtusi.

Kohalik pruulikoda kolib ära
Saku valda
Käsitööõllede tootja Õllenaut kolib 2019. aasta lõpus
Sauelt Pärnasalu tänavalt ära Saku valda Tänassilma.
Üks Eesti esimestest väikepruulikodadest Õllenaut on rajamas uut automatiseeritud tehast, et kasvatada oma
tootmisvõimekust. Väiketootja sõnul
on tarbija nõudlus käsitööõlle järele
viimastel aastatel kasvanud ja Õllenaudi jooke ei saa pidada enam nišitoodeteks. „Eks soovime ka oma uue
tehasega jätkata õllekultuuri edendamist,
kus fookuses pole enam kvantiteet, vaid pigem kvaliteet ning teadlik tarbimine,“ selgitas Õllenaudi asutaja
ja juht Urmas Roots.
Uus tootmisüksus võimaldab senisest tõhusamalt teenindada
ka eksporditurge – Õllenaudi toodangut müüakse muuhulgas ka
Soomes, Hollandis ja Leedus ning tootja prognoosib järgmiseks
aastaks 2,5-kordset müügikasvu, peamiselt just eksporditurgudel.
Uue tootmisüksuse investeeringul on PRIA 494 000 eurone
toetus, mis katab investeeringust 39%. Olemasolevad osanikud
investeerivad 370 000 eurot, ülejäänud osa planeeritakse kaasata läbi juba alanud Fundwise platvormi ühisrahastuskampaania
„Mahult maitsele“.
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Täiendavad muudatused
ühistranspordi- ja
liikluskorralduses seoses
Veskitammi ristmiku valmimisega

Kiia küla Rehe maasikatalu
lõpetab töökäte puuduse tõttu

Lasteaia ja kooliga
seotud toetuste
võimalused

Turba ja Nissi kandi
tantsulapsed said Võrus
fantastilise festivalikogemuse
Turba kooli ja Nissi põhikooli 1.-5. klassi rahvatantsulapsed ja kaks Riisipere lasteaia rahvatantsuringi
tantsulast koos saatjatega osalesid teist aastat järjest
18.–21. juulil XXV Võru pärimustantsu festivalil.
Festivali melu jääb kauaks meelde, avardasime silmaringi, nähes teisi rahvuseid oma kodumaa rahvatantse tantsimas. Palju muudki sai
korda saadetud: rühmade õhtu külakiigel ja lõkke ümber tantsides,
tänavatants, tantsuorienteerumine, teatetants, palju huvitavaid esinemisi, välisrühmade kontserdid ja õpitoad, Tamula järves suplemine, hommikused folkaeroobika tunnid Andre Lainega, pühapäevane
pannkoogihommik, Ööbikuoru külastamine. Aitüma fantastilise
festivalikogemuse eest, Võru festivali meeskond! Meie ootame juba
järgmist aastat, et taaskord Võrru sõita ja melust osa saada. Tants
on meie kirg!
Festivalil lõid kaasa sel korral koolilapsed: Heliise Värv, Evalisa
Mägi, Maribel Mae, Sonja Arabella Luka, Lisell Värv, Elisabett Haas,
Henry Haas, Carl Aleksander Katalsepp, Priit Tammaru, Robin Mae ja
lasteaialastest Maribel Jõema ja Kristina Kadak. Saatjatena olid kaasas: Rita Kadak, Hedy Värv, Peeter Mae, Heli Mõistlik, Eda Tomikas.

September on varsti käes ja sellega
koos uue õppeaasta algus. Sobilik aeg
meelde tuletada lasteaia- ja koolilastele
mõeldud toetused.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

L

HELENA MÕISTLIK
tantsuõpetaja

Kivitammi külas olla nähtud šaakalit
Kivitammi küla Kalju talu perenaine mattis kevadel oma
aeda kassi. Polnud küll nende pere armas lemmikloom,
aga sai haua peale raskema plaadi.
Juuli alguses oli perenaine paar nädalat puhkusel ja sai aru, et pere
kassid hakkavad kuidagi imelikumalt käituma, nuuskides õues pidevalt ringi. Ühel hommikul avastas, et plaat nihutatud ja laip kadunud.
Ühel juulikuu ööl arvas äratatud perenaine, et tubane kiisu tahab
õue minna. Aknast välja vaadates nägi aias imelikku looma ringi liikumas ja midagi otsimas. Kutsus 90aastase kaaslase vaatama, aga jäigi
neil aru saamata, kes ööhämaruses aias ringi luusib. Mingi hetk tekkis
daamil loomaga silmside ja oi kui kiire kõrgejalgsel mustapruunikirjul
pika koonuga öisel külalisel nüüd hakkas, põgenes ummisjalu aiast
välja.
EE vastavast köitest Riisipere raamatukogus pilte nähes oli raamatukogu juhatajal selge, et internetiavarusi pole vaja enam appi võtta,
et nüüd ei julge armsaid lemmikkasse enam õue lastagi.
Kirja pani TIIU BELIMOVA
VÄIKSE HUNDI SARNANE KISKJA
Šaakali levila ulatub Kesk-Aafrikast Lähis-Ida ja Kesk-Aasia kaudu
Hindustani poolsaareni. Tegemist on väga kohanemisvõimelise liigiga, kes suudab toituda vastavalt võimalustele ja elada mitmesugustel
aladel. 2013. aastal avastati, et šaakalid elavad ka Eesti looduses.
Šaakal on osav ja isegi jultunud kiskja. Eriti kehtib see nende isendite kohta, kes elavad asulate läheduses ja puutuvad kokku inimestega. Üldiselt on šaakal ööloom, aga võib tegutseda ka päeval.
Šaakal meenutab välimuselt koiotti või väikest hunti. Karvastik on
liivakarva, silmatorkavalt ruuge ja musta varjundiga. Šaakal elab tasandikel tihedas põõsastikus või roostikus jõgede, järvede või mere
lähedal. Tihti elab ta inimasulate läheduses. Redupaigana kasutab ta
looduslikke süvendeid ja kividevahelisi lõhesid.
Šaakal on kõigesööja. Ta eelistab pisiimetajaid ja linde, aga
püüab ka sisalikke, madusid,
konni, uimaseid kalu, rohutirtse, mardikaid ja teisi putukaid,
tigusid jne, samuti sööb raipeid
ja suurkiskjate saagijäänuseid.
Külade läheduses näppab ta
kanu, talvel talvituvaid veelinde, sööb palju puuvilju ja marju,
sealhulgas viinamarju, arbuuse,
meloneid, taimesibulaid ja suhkruroo juuri.

Foto: Arun Raghuraman
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asteaia tasu valla
munitsipaallasteaedades
Saue valla peetavates lasteaedades on määratud
vanemate omaosaluseks
20% riiklikust töötasu
alammäärast. 2019. aastal
on vanema omaosalus 108
eurot lapse kohta kuus.
Oluline on teada, et
kui mõlemad lapsevanemad (või üksikvanem) on
registreeritud Saue valda
2019. aasta 1. jaanuari seisuga, siis omadele rakenduvad soodustused:
• kui peres käib lasteaias
üks laps, on soodustuse
määraks 50% ehk omaosalustasu on 54 eurot kuus;
• kui peres on kaks last,
kes käivad üheaegselt
Saue valla munitsipaallasteaias, siis teise lapse eest
on soodustus 75% ehk lapsevanem maksab teise lapse eest omaosalustasu 27
eurot kuus;
• kui peres on kolm või
enam alaealist last, on lasteaia soodustus 100% ehk
lapsevanem ei pea maksma ühegi Saue valla lasteaias käiva lapse eest omaosalustasu.
Kolmelapselise
pere
soodustuse saamiseks ei
pea olema kõik lapsed
isegi lasteaiaealised, võib
olla ka nii, et kaks käivad
lasteaias, kolmas on juba
koolis vms. See soodustus
kehtib igal juhul, kui peres on kolm alla 18-aastast
last. Oluline on see, et kõigil lastel on ühised vanemad või on kõik lapsed ja
vanemad sisse kirjutatud
samale aadressile Saue
vallas. Viimane tingimus
võimaldab arvesse võtta
ka kärgperelapsed, tähtis
on sama kodune aadress.
Esimese ja teise lapse
lasteaiatasu soodustus rakendub automaatselt, vanem ei pea tegema selleks
midagi – ei pea avaldama
soovi ega kirjutama taotlust.
Kolmelapselise
pere
soodustuse saamiseks peavad vanemad tegema eraldi avalduse, mis on leitav
valla kodulehelt rubriigist
„avaldused“. Samuti tuleb kindlasti teha avaldus,
kui pere tegelik koosseis
erineb rahvastikuregistris
kajastuvast.

Täiendavat infot saab
haridusspetsialist
Lily
Roobilt telefonil 5302 1854
või lily.roop@sauevald.ee.
OLULINE! Need soodustused kehtivad ainult Saue
valla
munitsipaallasteaias käivate laste kohta,
eralasteaedadele see ei
laiene. Samuti ei laiene
see teiste omavalitsuste
(Tallinn, Keila, Harku jne)
lasteaias käivatele lastele.
Toitlustustoetus valla
munitsipaallasteaias
Toidupäeva
maksumus
Saue valla munitsipaallasteaedades on 2,15 eurot. Nende laste, kelle
mõlemad vanemad või
üksikvanem on jooksva
aasta 1. jaanuari seisuga
Saue valla elanik, toidupäeva maksumus on 1,50
eurot ning vahe kompenseeritakse vallaeelarvest.
Need lapsevanemad, kelle
Saue vallavalitsus on vabastanud lasteaia kohatasu
maksmisest majanduslikel
põhjustel (pereliikme sissetulek alla kolmekordse
toimetulekupiiri), on automaatselt vabastatud ka
toiduraha maksmisest.
Lasteaia tasu eralasteaedades ja -hoidudes
Toetust saab taotleda lapse eest, kes koos vähemalt
ühe vanemaga on registreeritud Saue valla elanikuks jooksva aasta 1. jaanuari seisuga.
Vald maksab eralastehoiule või -lasteaiale
maksimaalselt 320 eurot
toetust sellisel juhul, kui
hoid ei küsi lapsevanemalt lisaks rohkem kui
20% töötasu alammäärast
ehk 108 eurot kuus ning
mõlemad vanemad (või
üksikvanem) on Saue valla elanikud. Kokku seega
on maksimum kohatasu
428 eurot, millele lisandub
vanema poolt makstav toiduraha. Kui lastehoid on
määranud kohatasuks kõrgema summa, siis maksab
vald toetust 230 eurot ning
ülejäänu jääb lapsevanema(te) kanda.
Selle kaheosalise lahenduse taga on mõte, et turul
on kümneid eralastehoide, kes suudavad pakkuda
428-eurost teenuse hinda
ja vanemal on üsna suur
valikuvabadus. Kui vanem
eelistab siiski kallima hin-

Eralasteaia ja -hoiu toetus

• mõlemad vanemad registreeritud Saue valda
• erahoid ei võta vanemalt rohkem kui 20% (108 eurot)
palga alammäärast

toetus kuni
320 eurot
kuus

• mõlemad vanemad registreeritud Saue valda
• erahoid võtab vanemalt rohkem kui 20% (108 eurot)
palga alammäärast

toetus 230
eurot kuus

• kui Saue valda on registreeritud ainult üks
lapsevanem

toetus 160
eurot kuus

naga eralastehoidu, on valla toetus väiksem ja vanema omaosalus tema enda
valikul suurem.
Kui sisse on kirjutatud
ainult üks vanem, on toetuse suurus 160 eurot kuus
ehk 50% maksimummäärast 320 eurost.
Printsiip on see, et suhtlevad omavahel vald ja
hoid. Nende vahel sõlmitakse leping, hoid esitab
vallale igakuiselt aruande,
kui palju lapsi hoius käib,
ja vastavalt sellele aruandele esitab ka hoid arve
ning vähendab omakorda
vallale esitatud arve võrra
lapsevanema
makstavat
osa. Lapsevanem peab
suhtlema ainult lapsehoiuga.
Täiendavat infot saab
haridus- ja tervisedendusspetsialist Anne Vainult telefonil 529 1462 või
anne.vainu@sauevald.ee.
OLULINE! Eralasteaia ja
-hoiu toetust ei maksta, kui
jooksva aasta 1. oktoobriks
on laps saanud 3-aastaseks
ja vald on lapsele pakkunud kohta munitsipaallasteaias. Alla 3-aastastele pisikestele see ei kehti. Isegi
kui neile on pakutud kohta
mõnes valla lasteaias, jääb
lapsevanemale võimalus
otsustada erahoiu kasuks.
Nii pisikeste jaoks on valla
arvates vajalik paindlikum
lähenemine – vanemal on
võimalik valida enda eelistatavat keskkonda ja näiteks pisemaid rühmi või sobilikumat õpimetoodikat.
Koduse lapse toetus
Kui last lasteaeda panna ei
taha või ei saa, siis toetab
Saue vald ka seda valikut.
Toetust saab küsida alates
lapse 1,5-aastaseks saamisest kuni kooliminemise
aasta suve 30. juunini ja
seda tingimusel, et laps
ei ole ühegi munitsipaallasteaia nimekirjas või ei
saa eralastehoiu ja –aia
toetust. Kui mõlemad lapsevanemad on ametlikult
vallaelanikud, on toetus
130 eurot kuus (v.a juulikuus), kui sissekirjutus
valda on vaid ühel vanemal, saab pool summast
ehk 65 eurot kuus. Üksikvanemal on õigus saada
koduse lapse toetust kogu
toetusmäära
ulatuses.

Toetuse saamiseks tuleb
esitada avaldus ja toetust
makstakse alates nõuetekohase taotluse esitamise
kuule järgneva kalendrikuu 1. kuupäevast. Toetus
kantakse üle hiljemalt iga
kalendrikuu 15. kuupäevaks eelmise kuu eest.
Täiendavat infot saab
haridus- ja tervisedendusspetsialist Anne Vainult telefonil 529 1462 või
anne.vainu@sauevald.ee.
Esmakordselt koolimineva lapse toetus
Saue vald maksab kõigile
esimest korda kooli minevate laste vanema(te)le,
kes koos lapsega olid eelmise aasta 31. detsembri
seisuga Saue valla elanikud, esmakordselt koolimineva lapse toetust.
Kui laps ja mõlemad
vanemad olid eelmise aasta lõpu seisuga Saue valla
elanikud, on summa 160
eurot; kui laps ja ainult
üks vanem, siis 80 eurot.
Taotlust saab lapsevanem
esitada ARNO e-keskkonnas (https://piksel.ee/arno/
saue) kuni 31. oktoobrini
2019, toetus makstakse
välja hiljemalt novembrikuu lõpuks.
Täiendavat infot saab
sotsiaalosakonna juhataja Heli Joonelt telefonil
679 0174 või heli.joon@
sauevald.ee.
Koolilõuna hinnavahe
kompenseerimine
Toetuse eesmärgiks on
tagada tasuta koolilõuna
põhiharidust omandavatele Saue valla lastele. Üldjuhul maksab vald toetuse
otse kooli või toitlustaja arveldusarvele ning lapsevanem midagi tegema ei pea.
Erandjuhtudel, näiteks kui
laps õpib kodust kaugemal, on vanemal võimalik
tasuda koolilõuna hinnavahe toitlustajale ise ning
hiljem esitada Saue vallavalitsusele vabas vormis
taotlus, milles märgitakse
õpilase nimi, isikukood,
kool ja klass, samuti vanema arvelduskonto number.
Taotlusele tuleb lisada kuludokumendid.
Täiendavat infot saab
haridusspetsialist
Lily
Roobilt telefonil 5302 1854
või lily.roop@sauevald.ee.

Toidutoetust makstakse
vähekindlustatud
pere
lapsele või lapsele, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud
keskmine, raske või sügav puue ning eriarsti otsuses märgitud haigusest
tulenevad täiendavad kulud toidule:
• koolieelses lasteasutuses
käiva lapse toiduraha maksumuse hüvitamiseks;
• gümnaasiumis, kutseõppeasutuses õppiva või
põhikooli pikapäevarühmas käiva lapse toiduraha
maksumuse hüvitamiseks
õppeperioodil.
Toetuse
taotlemiseks
tuleb esitada vallavalitsusele avaldus üks kord aastas, lisades lapsevanemate
palgatõendid, lasteaia- või
koolitõend ja toitlustamise
arve. Toetust ei saa taotleda tagasiulatuvalt. Juhul
kui toetust taotletakse puudega lapsele, esitab toetuse taotleja vallavalitsusele
vormikohase
avalduse,
millele on lisatud Sotsiaalk indlust usameti-pool ne
puude, selle raskusastme
ja lisakulude tuvastamise
otsus ning rehabilitatsiooniplaan.
Täiendavat infot saab
sotsiaalosakonna juhataja
Heli Joonelt telefonil 679
0174 või heli.joon@sauevald.ee.
S õ i du komp e n s at s i o on
puuetega lastele
Sügava või raske puudega
Saue valla õpilasele või
lasteaialapsele,
kelle puue ei

võimalda kasutada ühistranspordi- või õpilasveoliine,
kompenseeritakse
kooli või lasteaeda ning
koolist või lasteaiast koju
sõit summas 64 või 120
eurot kuus, mis makstakse
välja igakuiselt. Juhul kui
õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha ja õppeasutuse vahemaa on lühem kui
10 kilomeetrit, kompenseeritakse kooli ja koolist
koju sõit summas 64 eurot
kuus; kui pikem, siis on
kompensatsioon 120 eurot
kuus.
Avaldus koos õpilaspileti või koolitõendiga tuleb esitada 1. septembriks
ja 1. jaanuariks aadressile
info@sauevald.ee.
Täiendavat infot saab
sotsiaalosakonna juhataja Heli Joonelt telefonil
679 0174 või heli.joon@
sauevald.ee.
Ravimitoetus
puuetega lastele
Puudega lapse ravimitoetust makstakse retseptiravimite ostu kompenseerimiseks lapse eest,
kellele on määratud puue.
Puudega lapse ravimitoetuse saamiseks tuleb esitada taotlus koos kuludokumentidega, millele on
märgitud ravimit müünud
ettevõtte poolt isiku nimi,
kellele toetust taotletakse.
Ravimitoetust makstakse
vallavolikogu kehtestatud
määra ulatuses (kuni 180
eurot aastas).
Täiendavat infot saab
sotsiaalosakonna juhataja Heli Joonelt telefonil
679 0174 või heli.joon@
sauevald.ee
Terviseabi toetus
puuetega lastele
Terviseabi toetus on abivahendite, meditsiiniseadmete, rehabilitatsiooniteenuse, hambaravi, õendusabi
ja taastusravi omaosaluse
hüvitamiseks. Terviseabi
toetust saavad puudega lapse vanemad tingimusel, et
lapsevanem ja laps on Saue
valla elanikud ja leibkonna
sissetulek ühe leibkonna
liikme kohta kuus on alla
kolmekordse toimetuleku-

määra. Terviseabi toetust
makstakse arsti otsusega
määratud abivahendite ja
meditsiiniseadmete ostmisel või rentimisel omaosaluse katmiseks, rehabilitatsiooniteenuse, õendusabi
või taastusravi omaosaluse
kompenseerimiseks. Terviseabi toetust makstakse
taotluse alusel, millele on
lisatud arsti tõend või rehabilitatsiooniplaan ja kuludokumendid. Terviseabi
toetust makstakse kuni 310
eurot aastas.
Täiendavat infot saab
sotsiaalosakonna juhataja Heli Joonelt telefonil
679 0174 või heli.joon@
sauevald.ee
Lapse ühekordne vajaduspõhine toetus
Lapse ühekordset vajaduspõhist sotsiaaltoetust
määratakse lastele, kui
leibkonna sissetulek ühe
leibkonna liikme kohta on
alla kolmekordse riikliku
toimetulekumäära. Lapse
ühekordne vajaduspõhine
sotsiaaltoetus määratakse lapsele ostetud prillide,
koolitarvete, riiete, jalatsite vms hüvitamiseks ning
lastelaagris või huvitegevuses osalemiseks kuni
130 eurot aastas. Lapse
ühekordse vajaduspõhise
sotsiaaltoetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus
koos sissetulekut tõendava
dokumendiga ja kuludokumentidega.
Täiendavat infot saab
sotsiaalosakonna juhataja Heli Joonelt telefonil
679 0174 või heli.joon@
sauevald.ee
Tugitoetus puuetega
lastele
Tugitoetust
makstakse
puudega lapsele 16. eluaasta lõpuni tingimusel,
et lapse ja tema eestkostja elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel
toetuse maksmise aasta 1.
jaanuari seisuga Saue vald.
Raske ja sügava puudega
lapsele on tugitoetus 90
eurot, keskmise puudega
lapsele 45 eurot aastas.
Täiendavat infot saab
sotsiaalosakonna juhataja
Heli Joonelt telefonil
679 0174 või heli.
joon@sauevald.ee
Gü m na a siu m i toetus
endise
Kernu ja Nissi
valla gümnasistidele
Gümnaasiumitoetust makstakse Eestis
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asuva gümnaasiumi (välja
arvatud riigigümnaasiumi)
statsionaarses õppevormis
õppivale õpilasele kooli sõidu ja õpilaskodu või
muu elamispinna eest tasumiseks ja muude õpingutega seotud kulutuste
kandmiseks, kui õpilase ja
lapsevanema elukoht asub
endises Nissi ja Kernu vallas. Kutsekooli õpilastele
toetus ei laiene.
Endise Nissi valla piikonna gümnaasiumitoetuse
suuruseks on:
1) 45 eurot kuus, kui õpilase registrijärgne elukoht
asub Riisipere piirkonnas
(Riisipere alevik ning Jaanika, Munalaskme, Aude,
Ürjaste, Madila, Odulemma, Vilumäe ja Mustu külad);
2) 55 eurot kuus, kui õpilase registrijärgne elukoht
asub Turba piirkonnas
(Turba alevik ning Kivitammi, Tabara, Viruküla
ja Nurme külad);
3) 65 eurot kuus, kui õpilase registrijärgne elukoht
asub Ellamaa piirkonnas
(Lehetu, Ellamaa, Lepaste
ja Siimika külad).
Toetust makstakse ka
endises Kernu vallas statsionaarses õppevormis õppivale õpilasele, kelle elukoht asub endises Kernu
vallas. Toetust makstakse
kooli sõidu ja õpilaskodu
või muu elamispinna eest
tasumiseks ja muude õpingutega seotud kulutuste
kandmiseks.
Endise Kernu valla piirkonna gümnaasiumitoetuse suuruseks on:
• 40 eurot kuus, kui mõlema lapsevanema, üksikvanema või täisealise õpilase
puhul püsiv elukoht asub
endise Kernu valla piirkonnas,
• 20 eurot kuus, kui ühe
lapsevanema elukoht on
väljaspool valda.
Gü m na asiu mitoet use
määramiseks esitab lapsevanem või täisealine
õpilane
vallavalitsusele
taotluse. Taotluses tuleb
näidata avaldaja nimi,
õpilase nimi, elukoht ja
gümnaasium, kus õpilane
õpib või kuhu ta õppima
asub. Gümnaasiumitoetust
makstakse kogu aja eest,
mil õpilane gümnaasiumis
õpib, välja arvatud juuli- ja
augustikuu eest ja tagasiulatuvalt mitte enam, kui
taotluse esitamisele eelnenud kahe kalendrikuu eest.
Gümnaasiumis õppimist
tõendab vastav kanne Eesti hariduse infosüsteemis.
Täiendavat infot saab
sotsiaalosakonna juhataja
Heli Joonelt telefonil 679
0174 või
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Kooli- ja lasteaiatoidu
ning lasteaiakoha omaosaluse toetus vähekindlustatud perede lastele
Kooli- ja lasteaiatoidu ning
lasteaiakoha omaosaluse
toetust makstakse Saue
valla vähekindlustatud perede lastele, kui pere ühe
kuu tulu pereliikme kohta
jääb alla kolmekordse riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri (450 eurot). Riiklik toimetulekupiir 2019.
aastal on 150 eurot kuus.
Toetust on õigus saada isikul, kelle elukoht on Eesti
rahvastikuregistri andmetel olnud Saue vallas vähemalt 6 kuud enne toetuse
taotlemist.

Maagiapoodi peab ema-tütre tandem Helene ja Koidu

Saue linnas avab
uksed maagiline
kingipood
Augustis avatav Koidukuma
elustiilipood pakub enda
arendamiseks ja tasakaalustamiseks
abi poolvääriskividest ehete ja
kristalltoodete, head aurat loova
sisustuse, maagiliste ennustusvahendite
ja vaimsete praktikatega tegelemise
jaoks vajalike vahenditega.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

K

oidukuma
butiik
asub Pärnasalu tänaval majas number 19.
Seda võib eelkõige nimetada maagiliseks kingipoeks,
sest kingitusi saab sealt nii
endale kui teistele, nii kehale kui hingele. „Meilt leiab
küllusliku valiku poolvääriskividest ja spirituaalsete
sümbolitega ehteid, kive ja
kristalle, maagilisi ja samas
praktilisi kodusisustusesemeid nagu unenäopüüdjad,
tuulekellad, viirukialused,
aroomõlilambid, kodukaitsjad,“ toob poe perenaine Helene näiteid.
Veel leiab lettidelt viirukeid, salveitõrvikuid ning
käsitööküünlaid, eeterlikke
õlisid, spreisid ja kristallidega roll-on'e. Kõik need asjad

Kõik avalduste vormid on leitavad Saue
vallavalitsuse
kodulehelt:
sauevald.ee/
av aldu s e d .
Avalduse
esitamiseks
ei pea isiklikult kohale tulema,
digiallkirjastatud avalduse võib saata aadressile
info@sauevald.ee.
www.facebook.com/koidukuma

on mõeldud aitamaks tõsta
energiat inimeste sees ja ümber. Tooted on läbisegi nii
poepidajate endi kui üle Eesti käsitööna valminud ning
üle maailma kohale tellitud.
„Saue butiigis hakkavad
toimuma ka nii maisemad
kui ebamaisemad töötoad,
loengud ning teraapiad,
mida viime läbi nii me ise
kui inimesed mujalt,“ lubab
Helene.
Ta usub, et huvilisi butiigile jagub ja kõik ei pea
sugugi külastama Koidukuma just maagia leidmiseks
– ehteid on kantud läbi ajaloo, kodu soovitakse samuti
kauni ning hästilõhnavana
hoida ning kristallid ei tööta pelgalt usu põhjal. „Kui
tulete meile külla, räägime
heameelega hoopis neis peituvast füüsika aspektist,“ innustab perenaine.
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Vallavalitsus viib spordirajatiste haldamise ja
üürimise ühtsetele alustele
Tegemist on Saue Vallavarahalduse
majandatavate spordiobjektide
kasutustingimuste ja hindade
ühtlustamisega. Hinnastamisel
võetakse muuhulgas arvesse
piirkondlikke erisusi ja ruumide
seisukorda. Soodustingimused on
noortele ja rahvakultuuri harrastajatele.
Hinnad hakkavad kehtima
1. septembrist.
ANDRES KAARMANN
abivallavanem

E

esmärk on, et kogu
vallavara kasutamine ja üürile andmine
toimuks ühtsetel ja läbipaistvatel alustel ning alluks elementaarsetele turureeglitele. Põhimõtteliselt
ei peaks olema vahet, kas
teenust osutab valla hallatav asutus või eraspordiklubi, tingimused peaksid
olema võrdsed, et ei oleks
ebaausat konkurentsi.
Seni oli kohati olukord,
et ühes kohas oli ruumi
kasutamine tasuta ja teises
kohas tuli maksta turuhinda. Või näiteks situatsioon,
kus kooli spordiring sai
ruumi tasuta kasutada ja
juhendajale maksti palka
kooli eelarvest, aga kui
mõni spordiklubi oleks
tahtnud sama ringi teha,
pidanuks ta üüri ja treeneri palgaraha maksmiseks
lapsevanematelt palju suuremat tasu küsima. See on
seadnud ka meie spordiklubid ja harrastajad ebavõrdsesse olukorda.
Igal teenusel on ju reaalsed majandamis- ja tööjõukulud. See, et siiani on nii
mõnegi objekti kasutamine
olnud tasuta, ei tähenda ju,
et kulusid ei ole. Sisuliselt
alustasime teenuste ühtsetele alustele viimisega selle
aasta algusest, kui võrdsustasime üle valla huvihariduse toetused – pearahad
ja baastoetused. Samuti
oleme ühtlustanud koolide
huviringide hinnastamise
põhimõtted.
Nii oleme koos Saue
vallavarahalduse ja Saue
spordikeskusega objektide kaupa tegelikud kulud
kokku löönud ja toonudki
konkreetselt välja, et näiteks Saue gümnaasiumi
võimla ühe tunni kasutamise tegelik kulu on 30 eurot. Loomulikult ei aja vald
taga kasumit, aga seal, kus
võimalik, peaks kasutajad
ikkagi tegelikud kulud ära
katma. Kus turg ei toimi
ja see võimalik ei ole või
on vallavalitsus otsustanud
teatud huvigruppe toetada,
siis seal oleme andnud võimaluse objekte soodustingimustel kasutada.
Näiteks Turbas või Haibas ei ole lihtsalt võimalik
sellistel tingimustel kasutajaid leida ja vald on ot-

sustanud doteerida, et ka
maapiirkonnas oleks võimalik harrastustega tegeleda. Või siis näiteks noored.
Väärtustades noorte huvitegevust ja liikumisharjumusi on noorte gruppidel
50-protsendilised soodushinnad. Kuigi kohe avatavat Saue spordihalli haldab
OÜ Saue Spordirajatised,
oleme ka nendega kokku
leppinud, et noorte treeninggrupid saavad ruume
kasutada 50-protsendilise
soodustusega.
Lisaks on põhimõtteline
otsus, et täiskasvanute rahvakultuuriga tegelevad ringid ja klubid saavad ruume
üürida tasuta. Rahvakultuuri all mõtleme esmajärjekorras rahvatantsu, koorilaulu ja rahvapille ning
see on valla panus rahvakultuuri säilimisele ja traditsioonide edasikandmisele järgmistele põlvedele.
Samamoodi on meil kõikides koolides rahvakultuuriringid õpilastele tasuta.
Oleme lähtunud ühtsetest alustest, kuid samas
proovinud nii palju kui võimalik arvestada erinevate
piirkondade ja harrastajate
huvidega, et tingimused
oleksid mõistlikud ja spordiklubid ei peaks hindade
pärast loobuma ruumide
kasutamisest.

Väärtustades
noorte huvitegevust
ja liikumisharjumusi
on noorte gruppidel
50-protsendilised
soodushinnad
Hindade ühtlustamise
kõrval on väga oluline ka
põhimõte, et hinnapoliitika
peab olema läbipaistev ja
kulupõhine, et oleks selge,
mis on asjade tegelik väärtus ja kui palju omavalitsus
toetab. Kui lüüa viimaste aastate investeeringud
spordivaldkonda koos valmivate objektidega kokku,
siis on see üle 10 miljoni
euro. Väga suur summa,
millele lisanduvad igakuised ülalpidamiskulud. Vähemalt jooksvatele kuludele ei peaks omavalitsus
peale maksma või on siis
olemas selgelt sõnastatud ja
vormistatud soodustus.

SAUE GÜMNAASIUMI RUUMIDE, VÄLJAKUTE JA VAHENDITE ÜÜRIHINNAD
RUUMI/RAJATISE NIMETUS

Kestvus

Päevad / toode

Hind eurodes
30

Võimla

60 min

E-P

1/2 võimla

60 min

E-P

16

päev

E-P

200
15

Võimla
Võimla sauna kasutamine

60 min

E-P

Võimla rõdu

60 min

E-P

5

Söögisaali ruumid

60 min

E-P

30

Keldrikorruse treeningruumid

60 min

E-P

12

Üks klassiruum koolitusteks, seminarideks

60 min

E-P

15

Aula

60 min

E-P

30

1/2 aula

60 min

E-P

16

päev

E-P

200

Võimla ürituseks

Aula

60 min

E-P

40

Aula üritusteks

60 min

E-P

40

IV korruse auditoorium ja muusikakooli kammersaal

60 min

E-P

20

Staadioni üürimine (kogu staadion)

60 min

E-P

50

Kunstmuruga jalgpalliväljaku üür

60 min

E-P

20

1/2 kunstmuruga jalgpalliväljaku üür

60 min

E-P

10

Kergejõustiku treeningugrupp kuni 15 in. (staadion, v.a kunstmuruväljak)

60 min

E-P

20

Kergejõustiku treeningugrupp üle 15 in. (staadion, v.a kunstmuruväljak)

60 min

E-P

2

I korruse saal

60 min

E-P

30

I korruse saal

päev

E-P

200

SAUE NOORTEKESKUSE RUUMIDE ÜÜRIHINNAD

I korruse TV-ruum, puhkeruum ja köök

60 min

E-P

25

I korruse saal, TV-ruum, puhkeruum ja köök

60 min

E-P

40

I korruse saal, TV-ruum, puhkeruum ja köök

päev

E-P

270

II korruse auditoorium, aeroobikasaal

60 min

E-P

20

II korruse auditoorium, aeroobikasaal

päev

E-P

135

60 min

E-P

15

II korruse käsitööklass
II korruse kunstiklass

60 min

E-P

15

II korruse käsitööklass + kunstiklass

60 min

E-P

20

II korruse lastetuba

60 min

E-P

15

Muusikasaal

60 min

E-P

20

Võimlemissaal

60 min

E-P

20

II korruse väikesaal

60 min

E-P

20

Õppetuba

60 min

E-P

15

SAUE LASTEAED MIDRIMAA RUUMIDE ÜÜRIHINNAD

RUILA PÕHIKOOLI SPORDIHOONE ÜÜRIHINNAD

Võimla

60 min

E-R

10

1/2 võimla

60 min

E-R

7

Võimla

60 min

L-P

20

Võimla/jõusaal

60 min

üksikpilet

2

päev

E-P

200

60 min

E-R

7

Spordihoone üritusteks

KERNU RAHVAMAJA ÜÜRIHINNAD

Võimla, saal
Võimla, saal

60 min

L-P

15

Võimla, muu ruum

60 min

üksikpilet

2

Võimla/jõusaal

60 min

üksikpilet

2

Staadion treeninguks

60 min

E-P

15

Staadion ja staadionimaja võistlusteks

60 min

E-P

50

Staadionimaja

60 min

E-P

30

Staadionimaja

ööpäev

E-P

200

Riietusruumi kasutamine

60 min

üksikpilet

2

kuu

m2

5

KERNU RAHVAMAJA ÜÜRIHINNAD

Reklaami eksponeerimise tasu rajatisel

TURBA KOOLI ÜÜRIHINNAD

Võimla

60 min

Üksikpilet

2

Võimla

60 min

10.00-14.00

8

1/2 võimla

60 min

E-P

4

Võimla üritusteks

60 min

14.00-22.00

10

1/2 võimla üritusteks

60 min

E-P

5

Jõusaal kell 10.00-16.00

60 min

Üksikpilet

1

Jõusaal kell 10.00-16.00

60 min

10 x pilet

8

Jõusaal kell 10.00-16.00

60 min

Kuupilet

20

Jõusaal kell 16.00-22.00

60 min

Üksikpilet

2

Jõusaal kell 16.00-22.00

60 min

10 x pilet

12

Jõusaal kell 16.00-22.00

60 min

Kuupilet

26

Saun/dušš

60 min

Üksikpilet

2

Saun tellimisel

60 min

E-P

10

Tervisetuba

60 min

Pere

10

Tervisetuba

60 min

Grupp kuni 4 in

15

Tervisetuba

60 min

Grupp alates 5
inimesest

25

Ühel hullumeelselt soojal laupäeval said külalised uudistada Ääsmäe mõisa. See
nii väga tavaline ei olegi, sest Ääsmäe mõis pole miski ürituste korraldamisele
suunatud ilus maja, vaid ongi päris inimeste päris kodu.

LC Laagri on ka varasemalt oma 11 tegevusaasta
jooksul ulatanud abikäe Laagri aleviku lasteaedadele. On paigaldatud kiike, värvitud aeda, parandatud
mänguväljakut. Nüüd oli kord Tuleviku lasteaia käes.
Tuleviku lasteaia mänguväljak vajas renoveerimist, et lastel ja
nende õpetajatel oleks parem ja mugavam seal oma lõbusaid
õuetunde veeta. Mänguväljaku kunagised liivaalad on aastatega
laienenud peaaegu üle terve mänguväljaku ja muruga segunedes moodustanud erinevaid pinnavorme. Laagri lõvid võtsid ette
mänguväljaku ühe osa liivaalast vabastamise – eemaldati suur
koormatäis liiva ning liiva ja mulla segu, mis asendati korraliku
sõelutud mullaga. Pandi idanema ka uus vastupidav muruseeme.
Kohale toodi tööde hõlbustamiseks mõned masinad, kuid sai ka
labidatele ja rehadele kõvasti tööd antud.
Kahe päeva jooksul (23.–24. juulil) võtsid tööst osa üheksa
klubiliiget ning ka üks lapsevanem. Loodame, et Tuleviku lasteaia
lastel on ka tulevikus koht, kus on hea ja lõbus mängida.
SIIM VANAHANS
Laagri Lionsi klubi president

Mõisaaia kohvikus pakkus koogikraami juba päris tuntud brändiks
kasvanud Ääsmäe Külaplatsi kohvik. Ääsmäekad olid jälle poole ööni
ahjusid kuumuutanud, kapsa–juustupirukas oli parajalt tummine
ja õunaplaadikook nagu vanaema tehtud. Aga sai ka peenemaid
pipstükke elkeeridest uhkete kookideni. See küpsetamiskoolis
käimine on sel seltskonnal küll sajaga ära tasunud

Mõisaaed pani ahhetama sellegi, kel näpud omal kuigi rohelised
pole. Roosiilu oli lummav, juurviljaaed uhkustas ruudukujuliste
lapikestega, millel ümber hekk ja sees redised-sibulad-kartulid
(mis äge mõte!), kasvuhoone põrandal on riba mosaiikplaate, see
nõks andis tomatitele/viinamarjadele kuidagi väärika värvingu

Munalaskme tähetorni
valmimiseks on puudu
veel ligi 15 000 eurot
Mõisaaia kompleks paitas silma ka detailitundlikult korda
timmitud hoonetega – väätidesse uppuvast pisikeses
kõrvalmajast ülesvuntsitud tallihooneni, maakelder paitava
murukatte all

Keelatud ei olnud ka mõõtmatutele murupindadele mõnusa
äraolemise tekitamine, inimesed istusid seltskonniti ning
nautisid atmosfääri ja mõisameeleolu

Mõisarahvas ise pidas restorani. Ega kuigi tihti tänapäeval üldse valgete linade taha sööma saagi, selle sammastega mõisamaja ees sai
tunda end kui elegantsel sinivereliste peol, mis oli samas timmitud mõnusa huumoriga. Nii näiteks oli mõisaproua Ly endalegi põlle ette
pannud ja teenindas laudu. „Minu esimene tööpäev!“ hüüdis ta mööda tuhisedes ja näis päeva nautivat. Menüüst leidis humoorika nimega
kokteile „Jube vastik jook“, „Roosad prillid kollase maja sees“ ja „Otkuda ja snaju, mis seal sees on“

Nissi eakad ekskursioonil
Nissi piirkonna eakad
tegid tegid südasuvel pea
poolesajase pundiga treti
Lääne-Virumaale. Päev oli
täispikk ja servast serva
tegemist täis. Uudistati
Karepal Richard Sagritsa
majamuuseumi, longiti
rannas, nuusiti ringi Karepa ürdiaias, astuti sisse
Kunda tsemendimuuseumi
ja päeva põnevaimaks
peatuseks oli õhtune Mädapea mõisa, fotole jäigi
hetk mõisa taimeaias, mis
olla olnud täitsa i-m-eline

Kevadel oli rajatava observatooriumi eestvedaja
Valdimir Goman optimistlik, et juba augustis saab
hakata tähti vaatlema, paraku on ehitustööd venima
jäänud.
Suured tööd on muidugi juba tehtud,
vana
18-meetrine
veetorn on korrastatud, sisse on veetud elekter ja vesi
ning kanalisatsioon.
Ühele poole on jõutud ka betooni- ja
krohvimistöödega.
„Soojustasime
ära
isegi esimese korruse
põrandad,“ rõõmustab Goman. Töö käib
suuresti vabatahtlike
abiga, seda nii finantseerimise kui ka ehitamise mõttes. Näiteks juulis olid kohal
isegi vabatahtlikud
Ukrainast, Soomest
ja Inglismaalt, kõik
Gomani sõbrad ja tulihingelised toetajad.
Äsja paigaldati ka
trepp, teha on jäänud siseviimistlus ja veel nipet-näpet. „Tahtsin
avada uksed küll juba augustis, aga pidime ehitustööde graafikut
pikendama. Ehitajad tahtsid uskumatuid summasid, me peame
otsima spetsialiste taskukohasemate tasudega. Aga oleme ehitusega ikka juba lõpufaasis,“ kinnitab Goman. Täpset valmimisaega
ei oska mees siiski nimetada, kõik sõltub ehitajatest. „Teeme kõik,
et juba varsti saaks hakata külalisi vastu võtma,“ lubab tähetorni
pealik.
Seni on vanast veetornist observatooriumi ehituseks kulunud
pisut üle poolesaja tuhande euro – 54 000. Puudu on veel ümmarguselt 15 000. Baltic Astronomy Club on tänulik heade inimeste
annetuste eest.
BALTIC ASTRONOMY CLUB, EE172200221067709916
SELGITUS: ANNETUS + ANNETAJA MEILIAADRESS
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Suvises mõisakohvikus oli
meeleolu ja maitseid

Laagri lõviklubi andis
labidatele valu

Sauevallakad meenutavad oma
Balti ketis seismise kogemust
Foto autor: Gunnar Vaidla.

Okupatsioonide ja vabaduse muuseum
Vabamu loob Balti keti juubeli puhul Telliskivi
Loomelinnakusse elamusnäituse

Tänavu möödub 30 aastat ajaloolisest päevast, mil 600
kilomeetri pikkuse Balti keti loomiseks tuli teedele ja
tänavatele kokku pea kaks miljonit inimest kolmest Balti
riigist.
Foto okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu kogust
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Balti kett Pärnu maanteel Tallinnas. Okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu kogust.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

U

latades
üksteisele
käed,
väljendasid
nad ühtset soovi ja
püüdlust vabaduse poole.
Balti keti korraldajateks olid
Baltimaade rahvuslikud liikumised: Rahvarinne Eestis,
Tautas fronte Lätis ja Sajūdis
Leedus. Toonasest üksmeelest, usust Balti riikide iseseisvusesse ning esmalt isegi
utoopilisena tundunud ideest
sai alguse iseseisvumiste laine Ida-Euroopas. Sauevallakad meenutavad seda päeva.

Enn Karu (68)
Kernust
Mina olin kohal ikka. Olin
üldse aktiivne, tegutsesin
Rahvarindes ja Eesti kodanike komitees, kes registreerisid õigusjärgseid kodanikke. Mäletan, et meie
rahvas seisis Kohila kandis
Tallinn-Rapla tee peal, ikka
sadakond oli vast meid. Isegi
Kernu hooldekodu hoolealused olid kohal. Kolm bussitäit oli ja isegi üks veoauto,
kus kastis pingid ja kased,
nagu pulma mindi. Me olime
ikka vaimustuses, meeleolu
oli ülev, hoiti kätest ja lauldi.
Pärast oli Raplas veel mingi
kontsert.
Viive Suursalu (70)
Turbast
Õhtupoole toimus see asi ja
ikka täitsa nädala sees, paarkümmend minutit varem vist
läksime töölt ära. Mäletan, et

bussi küsimisel tuli avaldusele kirjutada, et vaja minna
mingitele spordivõistlustele.
Kes siis Balti keti jaoks oleks
bussi andnud. Aga meie tootmisbaasi juhataja August

Tamm oli normaalne mees.
Lubas jõulude ajalgi bussi,
kuigi teadis, et minnakse
Nissi kirikusse ja kalmistule.
Energoremondi
Turba
tootmisbaas oli toona siin,
paarikümnekesi olime bussis. Eks oli kahtlejaid ka, kes
ei tulnud. Mul oli abikaasagi kaasas, selline uudishimu
ja hasart oli. Juba ju oli aeg,
kus rahvas hakkas ärkama.
Mingit hirmu küll ei olnud,
kuigi meil olid metsad ümberringi sõdureid täis. Aga ju
ei olnud siis selliseid aatelisi
koputajaid.
Meie kogunemiskoht oli
Urgemäel bensiinijaama juures. Seal oli paksult rahvast,
meil ei olnud omavahel mingit meetrist vahet, pigem oli
nii, et keera või külg ette, ei
mahu ära. Lisaks organiseeritud moel tulijaile olid kohal ju ka lähikonna külade
inimesed täitsa iseseisvalt.
Nägin seal näiteks sõbrannat, kellega 20 aastat polnud
kohtunud.
Oli kuidagi teada, et Savisaar tervitab kõiki osalejaid
helikopteriga üle lennates.
Siis küll rahvas juubeldas ja
lehvitas, kui kopter üle sõitis.
Madalalt lendas, Savisaar oli
täitsa näha, lehvitas vastu.
Ise mõtlesime, et kas saame
ikka hakkama, et kas rivi
jõuabki Ikla piirini. Ega siis

mobiiltelefone polnud, õhtul
uudistest alles saime teada,
et ikka ära tegime. Lahku
minna ei tahetud, meeleolu
oli lõbus, lauldi „Kungla
rahvast“.
Jüri Esinurm (71)
Laagrist
Meie asutuse koht ketis oli
mingite asjameeste poolt
määratud ja see oli Rapla
maanteel Prillimäe kandis
ja kaasketilisi oli kolleegide
näol ka, see oli ikka selline
kollektiivne
ettevõtmine.
Rahvarinde mõttes oli meil
tugev rakuke. Mäletan, et
mul oli peregi kaasas, naine
ja lapsed. Vist umbes tunni
jagu seisime.
Kui kett lõppes, siis sõitsime autoga Raplani ja seal
pöörasime ringi. Kogu aeg
oli ka vastu sõitjaid ja käis
üks vastastikune lippudega
lehvitamine ja rõõmustamine - umbes nii nagu laulupeol. See oli üks esimesi
kordi, kus autodele sinimustvalged lipud tekkisid. Teisel
päeval töö juures ka räägiti, et kes kus seisis. Ega me
vist hästi ei uskunud, et see
tulemus selline saab olema,

minu meelest mindi rohkem
nagu lihtsalt vooluga kaasa. Kohati tundub, et seda
oreooli on Balti ketil täna
rohkemgi küljes kui sel hetkel seal.
Selge, et sellist asja enam
ei kordu, aga pean ütlema,
et minu jaoks oli rahvusliku
ärkamise mõttes olulisem
sündmus hoopis aasta varem

Vabamu näitus loob Balti ketist heli- ja mälumaastiku, andes hääle tavalistele inimestele, kes
saavad rääkida oma isiklikku Balti keti lugu. Näitus on pühendatud üksmeele, koostegutsemise
ja hoolimise määratule jõule ning loob seeläbi elamusliku mäletamispaiga. Igal näituse külalisel
on võimalus meenutada olulise ajaloolise päeva tähendust Eesti lähiajaloos kui ka mõtiskleda
igaühe enda ühiskondlikust vastutusest.
“Kolmkümmend aastat tagasi ühendasid eestlased, lätlased ja leedukad käed, et rahumeelse
meeleavaldusega kuulutada oma õigust vabadusele. Toonasest üksmeelest, usust Balti riikide
iseseisvusesse ning esmalt isegi utoopilisena tundunud ideest sai alguse iseseisvumiste laine
Ida-Euroopas,” rääkis Vabamu tegevdirektor Keiu Telve. “Meil on vaja meenutada ühtsustunnet,
mis ühendas eestlasi 30 aastat tagasi. Samasugust vastutust, meelekindlust ja julgust on vaja, et
vabadust igapäevaselt kaitsta,” usub Telve.
Balti keti näitus avatakse Telliskivi Loomelinnakus asuvas 50 meetri pikkuses seni kasutuseta seisvas hämaras koridoris, kuhu piirkonda külastavatel inimestel pole varem olnud põhjust
sattuda. Ruum on vabadusest rääkivale näitusele visuaalne täiendus – ajaloohõnguline koridor
toob külalised justkui nõukogude aega tagasi. Elamusnäituse videokatkete ja heliga antakse
külastajatele edasi osalejate mälestusi sellest ajaloolisest päevast – meenutusi ootusärevusest,
põldude ja metsade vahel seismisest, koduteest, ühislaulmisest ja täielikust kokkukuulumise
tundest. Samuti saab kuulda helilõike Balti keti kajastamisest rahvusvahelises pressis. Lisaks
Loomelinnaku elamusnäitusele on planeeritud ka kakskeelne plakatnäitus, mida on võimalik
välja printida ja üles panna nii Eesti suursaatkondades kui ka koolides kõikjal maailmas.
Näitus avatakse Telliskivi Loomelinnakus 23. augustil, päeval, mil täpselt 30 aastat tagasi läbis
kolme riiki tihe ja katkematu inimkett.
Näitus luuakse koostöös Riigikantselei, Välisministeeriumi ning Eesti Kultuurkapitaliga. Näituse visuaalse ja tehnilise lahenduse loob Motor ning näituse kunstiline juht on Mae Kivilo.

1988. aasta juunis toimunud
rahvusraamatukogule kraavi
kaevamise aktsioon. See oli
selline esimene Rahvarinde organiseeritud rahvuslik
üritus. Rahvarinne tegi üleskutse tulla raamatukogule
toitekaabli kraavi käsitsi
kaevama, ehitajal nappis
väidetavalt tööjõudu. Ikka
tuhandeid inimesi kogunes
sinna.
Hanneli Rudi (48)
Saue linnast
Minu mälestused Balti ketist
ei kattu ametliku ajalooga.
Kui Balti ketist rääkides rõhutatakse, et see oli katkematu inimkett Vilniuse Gediminase tornist läbi kolme
riigi Pika Hermanni tornini,
siis päris nii see ei olnud.
Mina olin üks ketilülidest
ja minu kõrval ei seisnud ajaloolisel hetkel mitte kedagi,
sest seal seisma pidanud olid
jäänud selle aja kohta tavatusse ummikusse. Nii palju
kui ma toona koolilapsena
aru sain, siis oli Balti ketti
planeerides igale maakonnale ette nähtud oma lõik. Nii

pidi Rakvere rajooni rahvas
seisma kuskil Järvamaal.
Osa inimesi viidi kohale
asutuste bussidega, sõbrad-tuttavad pakiti autodesse
ja hakati sõitma ette nähtud
kohta.
Minul oli eelmisel aastal
toimunud Eestimaa Laulust
jäänud taskusse väike sini-

mustvalge lindike, püüdsime
seda kinnitada autoantenni
külge, kuid see oli selleks
liiga lühike. Nii panin selle
haaknõelaga endale rinda.
Meie pere sõitis kuhugi Türi
taha ema kolleegi autoga ja
kuigi sõideti enam-vähem
kolonnis, siis kuidagi juhtus
nii, et meie auto jõudis ette
nähtud kohta, kuid üksjagu
Rakvere rahvast Türilt välja

ei pääsenud. Ettenähtud ajal
võtsime kätest kinni ja kuigi
püüdsime nii suurte vahedega seista kui vähegi võimalik, siis just minu juures
kett katkes. Minu ja järgmise
seisja vahe oli pea kümme
meetrit.
Mida teha tuli, kuulasime
autoraadiotest ja meeles on,
et sel ajal ei sõitnud seda teed
mööda mitte ühtegi sõidukit,
kuigi tegu oli suure maanteega. Hiljem kuulsime, et ummiku tõttu oli Türil Balti ketis rahvast nii palju, et seisti
spiraalina tihedalt üksteise
kõrval. Keegi kohale tulnutest polnud nõus ketist välja
jääma, kuigi ruumi seismiseks nappis.
Mäletan, et pärast Balti
ketti olid mul kahetised tunded, ühest küljest oli uhke
tunne olla osa millestki nii
mastaapsest ja ainulaadsest.
Teisalt käis iga kord, kui
sellest juttu oli, läbi mõte, et
tegelikult pole öeldu puhas
kuld, sest mina ju ei ulatunud järgmisel inimesel käest
kinni hoidma ja ketis oli auk
sees.

KULTUURIKALENDER AUGUSTIS
TOIMUMISKOHT JA AEG

KORRALDAB

KONTAKTID

14.08.

Jaan Tätte kontsert "Ilus
hetk"

kell 19 Laitse Graniitvillas

Tartu Kontsert

www.kontsert.ee

17.08.

Vanamõisa käsitöölaat

kell 10 Vanamõisa
vabaõhukeskuses

OÜ
Vabaõhukeskus

www.vabaõhukeskus.ee

Laagri Kristlik
Kogudus

www.laagrikogudus.ee
NB! 25.08
jumalateenistust Laagri
kultuurikeskuses ei
toimu

Saue Kristlik
Vabakogudus

www.sauekristlikvabakogudus.ee

18.08. ja
01.09

ÜRITUS

Laagri Kristliku Koguduse
jumalateenistus

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

18., 25.08. Saue Kristliku Vabakoguduse
kell 13 Saue kirikus
ja 01.09
jumalateenistus
18.08.

Suveöömuusika Nissi
kihelkonnas.
Madis Kari ja Maris
Oidekivi-Kaufmann

kell 18 Nissi Maarja kirikus

Muusikute fond
PLMF

www.plmf.ee

20.08.

Autokino "Kummivilin"

kell 21 Ääsmäe külaplatsil

MTÜ Ääsmäe
Külakogu

www.facebook.com/
aasmaekyla

21.08.

Saue valla MTÜ-de
infopäev

kell 18 Tagametsa
loovusmajas

Saue
Vallavalitsus

Anna oma tulekust
teda 15. augustiks kaija.
velmet@sauevald.ee

22.08.

Piibe koduaia kontsert
Koikson & Remmel

kell 19.00 Piibe koduaias
Alliku külas

MTÜ Pikk Mari

info 529 1410
Piletid www.fienta.com

24.08.

Pärtlipäeva laat

kell 11-15 Turba poe taga
platsil

MTÜ Kultuuriselts www.facebook.com/
Nissi Särts
nissisarts

25.08.

Saue linna sünnipäev
kodukohvikute ja
meistrihoovidega

kell 9 Saue linn

Saue Huvikeskus

www.sauehuvikeskus.ee
evalin.povel@
sauehuvikeskus.ee

25.08.

Saue linna sünnipäevapeo
kontsert. Esinevad Take Five,
Sache Tantsutüdrukud ja
ansambel Apelsin

kell 19 Saue linna
jaanituleplatsil"

Saue Huvikeskus

www.sauehuvikeskus.ee
evalin.povel@
sauehuvikeskus.ee

25.08.

Koit Toome kontsert
"Aegumatu Jaak Joala"

kell 17 Laitse Graniitvillas

Tartu Kontsert

www.kontsert.ee

31.08.

Suvelõpukohvikud

kell 11-18 Nissi ja Turba

MTÜ Kultuuriselts www.facebook.com/
Nissi Särts
nissisarts
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17. august 2019
VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES

BEEBITELK

Peaesinejad:

2 Quick Start Nedsaja Küla Bänd

Laadal müügil parim Eesti toit ja käsitöö, lisaks aiandus-, disaini- ja messiala
www.käsitöölaat.ee

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727 • 24 h

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

METSAKAVADE
KOOSTAMINE

PROBLEEMID LAHENDAB
ÕIGUSNÕUSTAMISE TIPPTEENUS

OÜ SINITIIVIK GRUPP

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

Metsakavad SA Erametsakeskus toetuse hinnaga:

10.- € metsamaa ha
hinnale lisandub käibemaks 20%

TAKO OÜ - metsakorraldustööde tegevusluba nr. KME000024

Tel. 5697 0664
info@metsamajandamiskava24.ee

WWW.SPLAW.EE

SAUE HUVIKESKUSE HUVIRINGID
HUVIRINGI NIMETUS

TOIMUMISAEG

Loodusring

9.09 E kell 13.30 -15.00 klassiruumis 203

Showgrupp Vikerkaar-Saue
Mood ja visuaalmeedia

9.09 E, K kell 16.00-20.00 Saue
Gümnaasiumis.

11.09 K kell 14.30 – 16.00 Huvikeskuse
kunstiklassis.

Animatsioon koostöös MTÜ
11.09 K kell 16.00- 17.00
Nukufilmi Lastestuudioga
Keraamika

10.09 T kell 12.15-14.30 ja kell 14.30-16.30
Huvikeskuse kunstiklassis.

Muinasjutu meisterdamine

11.09 K kell 12.15-13.00 Huvikeskuse
kunstiklassis.

Meisterdamine

11.09 K kell 13.15-14.15 Huvikeskuse
kunstiklassis.

Joonistamine ja maalimine

13.09 R kell 12.15 – 13.45 või 14.15-15.45
Huvikeskuse kunstiklassis

Käsitööring „Pitsid-satsid“

9.09 E; N-14.30-16.00 Huvikeskuse
kunstiklassis

Skulptuur ja pisiplastika
Plokkflöödi õpe

LISAINFO

9.09 E;N 12.15-13.45 Huvikeskuse
kunstiklassis. Teeme savist ümarplastikat
ja reljeefi. Kombineerime erinevaid
materjale

Põhirõhk on erinevate animatsioonitehnikate läbikatsetamisel
ja praktilisel kogemusel kuidas klassikalise animatsiooni
võtteid filmi- ja meediakunstis rakendatakse

Voolime savist pisiplastikat ja reljeefe, valmistame
kruuse,vaase, taldrikuid jm. Õpime erinevaid keraamika
töövõtteid, glasuurime madalkuumusglasuuridega.

Mõeldud 1. klasside õpilastele. Muinasjutu ainetel
meisterdamine kasutades erinevaid materjale omadused.

Meisterdamishuvilistele poistele ja tüdrukutele. Erinevate
esemete valmistamise käigus puutub õpilane kokku
tootedisaini imelise maailmaga ja näeb, millised on erinevate
materjalide omadused
Õpime joonistama erinevate vahenditega, maalime akvarelli
ja kattevärvidega, kujundame pilte, plakateid ja katsetame
trükitehnikaid erinevatel materjalide.

Tutvume õmblusvõtetega, vildime, heegeldame, lükime helmeid
Teeme savist ümarplastikat ja reljeefi. Kombineerime erinevaid
materjale

Ajad kokkuleppel

Huviringidesse registreerimine piksel.ee/arno/saue.
Täiendav info sirje.luberg@sauehuvikeskus.ee; 5234339 ja E-N 15.00-17.00 ruumis 124
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LIISI KOIKSON
& JOEL REMMEL
cv

kuuvarjutus

blank
podcast

movie
blank 3

22. AUGUSTIL

liisi

about me

movie 2

blank 4

KELL

19.00

PIIBE KODUAIAS

ALLIKU KÜLAS, KARUTIIGI ELAMURAJOONIS

PILET 15 € EELMÜÜGIS FIENTA.EE
TÄPSEM INFO TEL: 52 91 410

KUMMIVILIN
AUTOKINOS
20.08.2019
kell 21.00

Ääsmäe külaplatsil
Pilet: 3 eurot
Võta kaasa oma auto või raadio
ning tule tähtede siras filmi
nautima!
Avatud külaplatsi kohvik
Ürituse korraldaja: MTÜ Ääsmäe Külakogu

TÄNUSÕNAD!
Laagri Tervisekeskuse seltskond
(liblikad kõik rinnas :)
ootab enda sekka
ÜHT SÄRASILMSET ÕDE
Nõutav meditsiiniline haridus. Eelnev pereõe töökogemus ei ole hädavajalik.
Oodatud ka endised haigla- ja kiirabiõed,
kes tunnevad soovi öötöö rahulikuma rutiini vastu vahetada.
Pakume pereõe väljaõpet kohapeal, põnevat ja mitmekülgset tööd,
•
Koordineerida
hooldustöötajate
tööd
regulaarseid
koolitusi,
konkurentsivõimelist
palka ja lisatasusid, toetavaid ja
•
Saue valla piires osutada koduhooldust
sõbralikke kolleege, tööd graafiku alusel tööpäevadel 8.00 - 18.00.
ja isikuabi
•
•
•

Asendada vajadusel hooldustöötajaid
Lisainfo: triinumari@laagriperearst.ee, 56616121
Osutada sotsiaaltransporti
Viia läbi teenusevajaduse hindamised

Saue Spordikeskuse juhataja tänab Saue
vabatahtlikke suure panuse eest 3.
augustil toimunud IRONMAN Tallinn 2019
üritusel! Tänan teid kõiki abi eest Laagri
rattaraja teeninduspunktis ja Vabaduse
väljakul finišis: Riho Johanson, Jaan
Toomingas, Priit Kuuskme, Rainer Kukk,
Ester Kukk, Riho Kilp, Heino Pertel, Argo
Algma, Tiina-Riin Uulma, Melani Telliskivi,
Melissa Melani Oruste, Elo Liisbet
Palmsaar, Karmen Koha, Lisa Sabul,
Grethel Kastehein, Kristiina Kaunismaa,
Lisette Oja, Mari Hõbemets, Maria
Raudsepp, Marta Rõigas, Heleri-Lota
Parts, Maribel Kivi, Helena Ojapõld, KatiLiis Karja, Anu-Li Aruvald, Sirli HannusTähepõld, Marili Pender, Hella Marta Luuk,
Elinor Loikmaa, Katre-Sofia Palm, Brigitta
Toomingas.

Lääne-Harju Koostöökogus toimub LEADER meetme projektitaotluste vastuvõtt 30. september-07. oktoober 2019
kell 17.00. Lääne-Harju Koostöökogu piirkonda kuuluvad Lääne-Harju vald (Paldiski, Keila, Vasalemma, Padise) ja
osaliselt Saue vald (Kernu ja Nissi).

TAOTLEMISEKS
AVANEVAD
MEETMED

Meede 1.1 Ettevõtlikkus
Meede 1.2 Tooted ja teenused
Meede 2.1 Kogukond
Meede 3 Loode-Eesti

NÕUSTAMISPÄEVAD
29.08 kell 13.00-16.30 Riisipere halduskeskuses,
			
Nissi tee 53c, Riisipere
04.09 kell 13.00-18.00 Laitse Seltsimajas Kaasiku külas

LISAINFO WWW.VOMENTAGA.EE

KUULUTUSED

LANGETAME ja HOOLDAME PUID just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte
56263857. www.puumehed.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 eurot. Tiibvärava
komplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Küsi lisa. Tel: 50 290 75; e-kiri: liuguksed@
kallion.net
Korstnapühkimistööd (nõuetekohane akt). Tel
5040875.
Korstnapitside ehitus. Tel 55579399
Lõikan hekki, trimmeriga pika rohu ja heina niitmine. Tel. 55547291
Fekaalivedu, kogumiskaevude tühjendus! Helista
ja küsi pakkumist. Tel 53 468 430
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel.
50 92936

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
Müüa suvila Saue vallas, Kaasiku külas, otse omanikult. Praegune omanik on elanud sees aastaringselt
ca 10 aastat. Soojuspump, uued aknad, vesi puurkaevust. Hind 51000€. Info telefonil: 51 925 428.
Soovin alates septembrist üürida lühiajaliselt korteri Sauel või Keilas. Eelistan üürida otse eraisikult. Telefon 56626998.
OST/MÜÜK
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja
pelletit. Müüme ka väikseid koguseid. Info 55597572
Pere ostab sõidukorras sõiduauto, võib olla ka ilma
ülevaatuseta. Kuni 1400 €. Ilusvalgus@gmail.com,
tel 58190200.
Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis, tehnika). Tel 55678016
Müüa soodsalt Keila vallas Aarnamäe karjääris liiva,
sõelutud ja sõelumata mulda transpordivõimalus.
Tel. 56 564 103, e-mail pallemer@gmail.com

Ostan seisma jäänud sõidukeid. Ka avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid.
Koha peal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi
ootan seisevauto@gmail.com või 56188671

Kõikidel päevadel avatud külastajatele
TASUTA Ellamaa Arboreetum ja
muuseum. Töötab kohvik.

Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi,
eterniit). Fassaadi survepesu ja värvimine. Tänavakivide puhastus. 56 241 509 Andres

Kuiv okaspuu al 55 €, kask al 65 €; toores okaspuu
al 42 €/rm. Pikkus 30, 40, 50 cm. Vedu 6-7 rm kaupa.
Tel 5164278

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

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

Teostan ehitus- ja remonditöid. Uute ja vanade
majade/korterite ehitus ja renoveerimine, ka pisemad remonditööd. Küsi pakkumist 56965277

Magus mesi Padise niitudelt! 0,5l purk/700g hind
5,50 € purk. Toon tasuta koju kätte. Helista 51916171

Kutsetunnistusega korstnapühkija, tehtud tööde kohta akt. Tel.: 56890125, e-post: kuldnoop@
gmail.com

Pakume tööd lukksepp-keevitajale ja C-kategooria autojuhile (kallur). Asukoht Saue, info 506 7491.

Viime TASUTA ära teie vanaraua (pliidid, vannid,
torud, pesumasinad jne). Tel 55541036.
Niidan ja trimmerdan sinu koduaeda! Helista ja
küsi lisa: 55660790

TÖÖ

Otsime Sauel asuvasse firmasse meister-mehaanikut, kelle ülesannete alla kuuluks veoautode remont, hooldus ning varuosade tellimine.

Otsime Koidu külas kahele vahvale poisile (2 ja 5 aastasele) hoidjat kahel päeval nädalas kl 8.30 – 13.00.
Huvi korral palun ühendust võtta telefonil 5340 4949
MUU
HISPAANIA KEEL. Kutsume Teid hispaania keele
kursustele. Tunnid esmaspäeviti (algajad) või teisipäeviti (edasijõudnud) Sauel, Pärnasalu 19. Info ja
registreerimine a.s.wesman@gmail.com

lähedastele ja sõpradele

Mälestame oma kauaaegset kaaslast

kaotuse puhul

Puruvanakesed ja Nobenäpud

ANNE ELMIKUT

Põldveerid kodukülast Jaanikalt

Südamlik kaastunne Saimale poja

MAIT RÄÄBUSE
lahkumise puhul

Tiiu, Meeli, Koido

NB!
AIANDUSPÄEVADEL KÕIK
NURGA PUUKOOLI TAIMED
-50%
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

Avaldame suurt kaastunnet
perekonnale ja lähedastele

KALJU HANNI

ootamatu kaotuse puhul
Kolleegid Sanomarist

Tööd saab sõbralik ja rõõmsameelne lapsehoidja 2x
nädalas Laagris. Täpsem info tel. 555 77 376.

Avaldame siirast kaastunnet

ANNE ELMIKU

16. august -10.00-18.00
17. august -10.00-18.00
Konsultatsioonid oma ala parimatelt
spetsialistidelt Eestist.

Müüa hobusesõnnikut, sõelutud mulda, turvast, liiva ja killustiku. Transport ja kogused kokkuleppel.
Tel. 56 40 109.

Ehitusmehed teevad järgmisi töid: puitkarkassmajad, kuurid, katused, vundamendid,torutööd, aiad,
terrassid, fassaadi survepesu ja värvimine, parketi, akende-uste paigaldus. Silvar Tel.589 44537,
ehitusmehedharjumaal@gmail.com

Nurga puukooli ja Ellamaa Arboreetumi
territooriumil Harjumaal, Saue vallas,
Ellamaa külas, Ääsmäe-Haapsalu
maantee 28 km.

Auto ost. Ostan igas seisukorras sõiduautosi ja kaubikud ka remonti vajavaid. Tel 53654085, skampus@
online.ee

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

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd.
Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. 53 529 476 mehitus@gmail.com

XVI Aianduspäevad
Eestimaa kauniks ja
roheliseks 2019

Head lapsepõlvesõpra

MAIT RÄÄBUST
mälestab Endla

Südamlik kaastunne
kõikidele lähedastele

Mälestame pikaajalist head kolleegi

AINO KLAUS`I

Avaldame kaastunnet omastele
Endised töökaaslased Harku Haiglast

Mõnikord seisatub hetk,
kuhu sõnad ei mahu...

ELLE KARIN

Head sõpra ja reisikaaslast mälestavad
Marju, Aksel ja Anne
Siiras kaastunne perekonnale

….minnes võtab ta küünlalt tule
ja süütab taevasse tähe…

Avaldame siirast kaastunnet
Reet Vesterile armsa õe

Siiras kaastunne Reedale perega
kalli kaksikõe

kaotuse puhul

lahkumise puhul

TIIU TIEDEMANNI

TIIU

Ann, Ulvi, Ilme, Kaja

Senjoriitad Vokiratas

Südamlik kaastunne lähedastele

Südamlik kaastunne Saimale, Jaanale ja
Merlele peredega kalli poja, elukaaslase
ja venna

MAIT RÄÄBUSE
kaotuse puhul
Ulvi ja Rein

MAIT RÄÄBUSE
surma puhul

leinavad Elvi, Iivi ja Koit

Nr 15 / august / 2019

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.
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AS TREV-2 GRUPP PAKUB TAMMEMÄE
LIIVAKARJÄÄRIS VÄIKEKLIENDILE EHITUSLIIVA
JA KILLUSTIKKU

SILMADE KONTROLL
JA PRILLIDE MÜÜK
26. SEPTEMBER
ALATES 10.00

Ehitusliiv
• Kerghaagisele ise laadides, 5€ koorem (sisaldab km)
• Kerghaagisele laadimisteenusega*, 10€ koorem
(sisaldab km)

Lubjakivi killustik (fraktsioon 16…32 mm)
• Kerghaagisele ise laadides, 15€ koorem (sisaldab
km)
• Kerghaagisele laadimisteenusega*, 20€ koorem
(sisaldab km)
Täiendav informatsioon tel: 372 5361 0298, või
kirjuta kersti.janno@trev2.ee
Tasumine: kohapeal sularahas
Lahtiolek: E-R kell 8:00-17:00
Asukoht: Saku vald, Tammemäe külas Tallinna
ringtee ääres, sissesõitu tähistab suunaviit
*Laadimisteenuse kasutamise eelduseks on
katteta haagis

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

Silmade kontroll 15€,
prilliostjale TASUTA

Pakume tööd

AUTOJUHILE

NÕUDMISED KANDIDAADILE:
• CE kategooria juhiluba
• Ausus ja kohusetundlikkus
• Kehtiv autojuhi ametikoolitus
Saue Auto AS: Tule 33, Saue
+37259182220 tiina@saue-auto.ee

• Pelleti ja halupuudega toimivad
kaminasüdamikud
• Nii vee- kui ka õhkkütteks
• Moodulkorstnate paigaldus
• Ahjude ja pliitide ehitus
• Kütteseadmete hooldamine/puhastus

Reedel, 16.08 9-13
Turba kaupluse juures
Eestimaise voodipesu
SUURMÜÜK!
Tekikott al 12,30 €
Padjap al 1,80 €
Selle reklaamiga
kogu täishinnaga
-15 %
voodipesu

www.pottseppmeister.ee • Info@pottseppmeister.ee • Tel 5395 4041

&

www.votex.ee

Masinaehitus ettevõte
Sami AS võtab tööle:

•
•
•
•
•
•
•

MÜÜGIESINDAJA
Keevitaja
Keevitusroboti operaator
Lukksepp-abitööline
Painutuspingi operaator
Laooperaator
Masinate koostaja

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

WWW.SAMI.EE

Kodu
loata?

Ajame kasutusloa dokumendid korda
SAADA HINNAPÄRING

projektibüroo.ee

nr
1
kasutuslubade
taotleja Eestis*

*viimase 6 kuu jooksul väljastati
Projektibüroo abil üle 30 kasutusloa
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Vali
kauplusest
kingituseks
voodipesukomplekt!

Kauba toome kohale TASUTA, vajadusel viime vana mööbli ära (15 €/tk)

(pakkumine kehtib kuni 31.08.19)

TELLI KAUPLUSEST
MADRATS, KUŠETT VÕI VOODI

Kauplus TEXTELLE Laagri Hyper Rimis E-R 12.00 – 18.45 L 12.00- 16.00
info@textelle.ee tel. 52 44 113 www.textelle.ee

AS ATKO Grupp on transpordikontsern, mis tegutseb alates 1992. aastast
ning mille peamiseks tegevusalaks on ühistransporditeenuse osutamine.

SEOSES TÖÖMAHU SUURENEMISEGA HARJUMAA
PIIRKONNAS VÕTAME TÖÖLE

BUSSIJUHTE

kelle ülesandeks on reisijate teenindamine bussiliinidel. Liinide
algused piirkondadest:
• Laulasmaa
• Rummu
• Ääsmäe
• Keila		
• Kiisa 		

Kohila			Lehetu
Kernu			Haiba
Munalaskme		
Saue
Laitse
Nissi

Võimalik töötada täieliku või osalise koormusega.
TÖÖKS VAJALIK:
• Kehtiv D kategooria juhiluba
• Kutselise juhi tervisetõend
• Bussijuhi pädevustunnistus (vajadusel abistame tunnistuse saamisel)
• Eesti keele oskus vähemalt suhtlustasandil (B1)
• Sõbralik ja hoolas käitumine reisijate- ja tehnikaga suhtlemisel
OMALT POOLT PAKUME:
• Vajadusel kompenseerime sõidukulud tööle
• Töörõivaid
• Koolitusi
• Toetavat meeskonda
Kontakti palume võtta tööpäeviti telefonil 6272713; 6272733 või astu
läbi Tallinnast, Sõstramäe 12 (Paneeli tänavalt sisse sõita)
Lisainformatsioon ettevõtte ja ettevõtte teiste tööpakkumiste kohta
kodulehel www.atko.ee
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