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Laagri lasteaia pere.

Laagri lasteaed on tasapisi kulgedes
50-aastaseks saanud
Mu lasteaed on tilluke, maailmast
väike killuke…
Jaanuaris 1969 avati Laagri alevikus
Saue sovhoosi lastepäevakodu, mis oli
planeeritud ja ehitatud 2-rühmaliseks,
kuid pea kohe lisandus kolmas ja
neljaski rühm.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

A

eg on läinud märkamatult ja tänavu
jaanuaris
tähistas nüüd 10-rühmaline
ja Laagri lasteaia nime
kandev lasteasutus 50.
sünnipäeva nädalaga, täis
toredaid ettevõtmisi: rongkäik lasteaia juurest Laagri koolini ja tagasi, avatud
uste päev ja vilistlaste fotosein, pidu väiksematele ja
suurematele lastele. Nädal
lõppes juubeliaktusega.
Laagri lasteaed on läbi
aja kandnud erinevaid nimesid. Alustas Saue sovhoosi lastepäevakoduna,
muutus 1980. aastal V. I.
Lenini nimelise köögiviljakasvatuse näidissovhoosi
lastepäevakoduks. Ajalukku mahuvad veel nimed
Saue näidissovhoosi lastepäevakodu, Saue Agrofirma lastepäevakodu ja Saue

Lasteaed enne…

Vallavalitsuse Laagri lastepäevakodu.
1999. aastast kannab
lasteaed nime Laagri lasteaed, samal aastal valmis
lasteaia laul. Laagri lasteaial on oma legend ja vapilinnuks vares. Rühmadelgi
linnunimed: Leevikesed,
Lepalinnud, Pääsukesed,
Lehelinnud,
Siidisabad,
Tihased,
Käbilinnud,
Pöialpoisid, Rähnid ja Urvalinnud.
2003. aastal sai lasteaed juurdeehituse ja muutus 6-rühmaliseks. 2017.
aasta sügiseks valmis lammutatud vana osa asemele kahekordne modernne
hoone, milles tegutseb 10
rühma.
Lasteaeda on juhtinud
Heily Aunap (1968-1976),
Sirje Milt (1976-1987) ja
Tiiu Ingerainen (19872018). Tänane direktor
Krista Aruoja asus tööle
möödunud aasta augustis.

Hoolimata külmast ilmast, toimus sünnipäevarongkäik koolini
ja tagasi.

… ja lasteaed nüüd.

I lend

Avatud uste päev.

Vapilind vares lasteaia ees kasvanud tammest tehtul pingil.

Saue Vallavolikogu
31. jaanuari istungi
päevakord
• Saue valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine - II lugemine
• Veskitammi Lasteaia põhimäärus
• Ääsmäe Lasteaia põhimäärus
• Tuleviku Lasteaia põhimäärus
• Laagri Lasteaia põhimäärus
• Saue Lasteaia Midrimaa põhimäärus
• Nõlvaku Lasteaia põhimäärus
• Riisipere Lasteaia põhimäärus
• Saue Gümnaasiumi põhimäärus
• Ääsmäe Põhikooli põhimäärus
• Ruila Põhikooli põhimäärus
• Kernu Põhikooli põhimäärus
• Nissi Põhikooli põhimäärus
• Saue valla kalmistute kasutamise eeskiri - I lugemine
• Saue valla vapimärkide, volikogu tänukirjade andmine
• Vatsla külas asuvale Raudrohu üldmaa kinnistule hoonestusõiguse seadmine aktsiaseltsi Kovek kasuks
• Ellamaa külas asuva peremehetu ehitise hõivamise algatamine
• Arvamuse andmisest Kibuna II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
• Arvamuse andmine Sooniste turbatootmisala mäeeraldise
maavara kaevandamise keskkonnaloa (HARM-070) muutmise ja
pikendamise kohta
• Vee-ettevõtja kinnitamine Riisipere, Turba, Lehetu, Ellamaa,
Ellamaa Mäepealse, Munalaskme, Kivitammi ja Vilumäe tegevuspiirkondades
• Jaoskonnakomisjoni liikmete kinnitamine
Volikogu istung toimub 31. jaanuaril algusega kell 14 Laagris Veskitammi 4.

Saue valla
ametlikud teated
DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÕPETAMINE
Saue Vallavolikogu tunnistas. 27.12.2018 otsusega nr 96 kehtetuks Saue Linnavolikogu 26.04.2017 otsuse nr 172 „Saue linna
Räni-2 maa-ala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ ning lõpetas
sellega seoses maaomaniku taotluse alusel mainitud detailplaneeringu koostamise.
Detailplaneeringuga sooviti Saue linna kirdeosas Saue linna
ja Laagri aleviku piiril Kuuseheki tänava pikenduse ääres varem
väikeelamute rajamiseks ette nähtud maa-ala muuta korterelamumaaks ning kinnistud kruntida ümber üheks tootmis- ja neljaks korterelamumaa krundiks.
Tootmismaa sihtotstarbega krundile oli kavas määrata ehitusõigus alajaama rajamiseks ning korterelamumaa sihtotstarbega kruntidele määrata ehitusõigus 3-korruseliste korterelamute ehitamiseks, täiendades sellega varasemalt planeeritud
korterelamute piirkonda.
Maa-ala edasine arendustegevus saab jätkuda Saue Linnavolikogu 08.02.2007 otsusega nr 87 kehtestatud „Saue linna
Räni kinnistu maa-ala detailplaneering“ kohaselt.
Täiendavat infot saab planeeringute spetsialistilt Veiko Rakaseljalt, veiko.rakaselg@sauevald.ee; 679 0171.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK MENETLUS
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena.
• Alliku külas Instituudi tee 130, 132 ja 134 kinnistutel (katastritunnus: 72701:001:2072; 72701:001:2073; 72701:001:2075)
sooviga täpsustada projekteeritava hoone tulepüsivusklassi.
Arvamused esitada hiljemalt 09.02.2019 Saue Vallavalitsusse
(Tule tn 7, 76505 Saue linn; info@sauevald.ee).
Lähemat informatsiooni tingimuste kohta saab vallaarhitekt
Urmas Elmikult 679 0191, urmas.elmik@sauevald.ee.

Ilmub kaks korda kuus ja toimetatakse tasuta kõikidesse postkastidesse üle valla. Lisaks on leht saadaval vallamajas, halduskeskustes ja kultuurimajades. Tiraaž 10 000. / Toimetus: Saue
Vallavalitsus Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald, Harjumaa
/ tel: 679 0175, 510 6932 / e-posti aadress: leht@sauevald.ee
/ Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja selguse huvides
sisu lühendada. / Reklaam: reklaam@sauevald.ee. / Reklaami
hinnakiri: www.sauevald.ee/vallaleht. / Trükk: Printall AS, Tala
4, Tallinn. / Kojukanne: Omniva.
2019. aastal on vallaleht Saue Valdur kandes järgmistel kuupäevadel: 14.-16. jaanuar; 28.-30. jaanuar; 11.-13. veebruar; 25.27. veebruar; 11.-13. märts; 25.-27. märts; 8.-10. aprill; 22.-24. aprill; 13.-15. mai; 27.-29. mai; 10.-12. juuni; 25.-27. juuni; 8.-10. juuli;
22.-24. juuli; 12.-14. august; 26.-28. august; 9.-11. september; 23.25. september; 7.-9. oktoober; 21.-23. oktoober; 4.-6. november;
18.-20. november; 2.-4. detsember; 16.-18. detsember.

Korteriühistute hoovid ilusaks

Foto: internet
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2019. aastal saavad
Saue valla korteriühistud taas taotleda korterelamute
haljastuse ja hoovide korrastamise
toetust.
MARJU NORVIK
Heakorra spetsialist

J

aanuarikuu volikogu istungil on kinnitamisel
valla 2019. aasta eelarve, mis võimaldab korteriühistutel panustada valla
kaasabil hoovide ja õuealade
välisilme paremaks muutmisse.
Toetuse eesmärk on elamute ümbruse haljastamine
ja heakorrastamine ning läbi
selle elukeskkonna kvaliteedi ja kogukonna aktiivsuse
tõstmine.
Toetust on võimalik taotleda ainult registreeritud
korteriühistul. Olukorras,
kus korteriühistusse kuulub rohkem kui üks korterelamu, on võimalik toetust

küsida igale korterelamule
eraldi.
Toetust antakse kuni 50%
tegevustele kulutatud summast, kuid mitte rohkem kui
maksimaalne toetuse suurus
3200 eurot.
Toetuse saamiseks peab
korteriühistu või -ühistud
(lubatud on ka ühistaotlus,
mille maksimumsummat on
võimalik summeerida) esitama allkirjastatud taotluse,
mis on vormikohaselt täidetud, ja vajalikud lisadokumendid.

Määrus „Korterelamute
haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise
tingimused ja kord“, avalduse vorm ja lisadokumentide
loetelu (määruse §5 lõige 1)
on leitavad valla veebilehelt
ning Riigi Teatajast.
Kindlasti tasub eelnevalt
tutvuda määrusega ja vajalike lisadokumentide loeteluga. Kui tekkib küsimusi,
saab neile vastata juba enne
taotlemise tähtaega.
Toetus makstakse välja
ainult tasutud kuludoku-

mentide alusel, mis tähendab, et toetust ei maksta
ettemaksuna ja taotlejal peavad olemas olema kogu projekti eelarvelised vahendid
enne projekti alustamist.
Toetuse eelarvest vähemalt 20% on suunatud korteriühistutele, mis asuvad
väljaspool Laagri alevikku
ja Saue linna, seega ootame
ka väiksemate asulate korteriühistuid toetust taotlema.
Toetust antakse välja üks
kord aastas. Taotluse tähtaeg
on 31. märts 2019.

Hea teada
Toetuse eesmärk: korteriühistute hoovide ja õuealade
välisilme parandamine.
Kellele: korteriühistu või
-ühistud (lubatud ühistaotlus) korterelamu põhiselt.

mine ja paigaldamine
• istutusmaterjali soetamine
ja istutamine
• muru rajamine ja sambla
tõrje
• puude raie ja hoolduslõikus

TOETATAVAD TEGEVUSED
Toetuse suurus kuni 400
eurot korterelamu kohta,
kuid mitte rohkem kui 50%
kavandatava tegevuse kogumaksumusest.
• puude, põõsaste, püsikute,
roni- ja lilletaimede soetamine ja istutamine
• lillevaaside, -amplite soeta-

Toetuse suurus kuni 3200
eurot korterelamu kohta,
kuid mitte rohkem kui 50%
kavandatava tegevuse kogumaksumusest.
• kinnistu piires paiknevate
siseteede ehitamine
• jäätmemajade ehitamine,
süvakogumismahutite rajamine või jäätmekogumiskoh-

tade korrastamine
• mänguväljaku ehitamine
• parkimiskohtade ehitamine
ja korrastamine
• abihoone (kuuri) ehitamine
• vee-, reovee- ja sadeveetorustike rekonstrueerimine
Toetust võib taotleda ka
mitmele tegevusele, sh nii
haljastus kui ehitus, kuid
maksimaalne toetuse määr
kokku on 3200 eurot.

ja hoovide korrastamise
toetuse maksmise tingimused ja kord“ ja taotluse
vorm on leitavad Saue valla
kodulehelt www.sauevald.ee
ning Riigi Teatajast. Taotlusi
on võimalik esitada elektrooniliselt info@sauevald.ee
või paberkandjal vallamajja
ja kõikidesse halduskeskustesse (Saue linn, Riisipere,
Laagri, Haiba).

Taotlemise tähtaeg:
31. märts 2019.
Taotluse vorm ja juhised:
„Korterelamute haljastuse

Lisainfo: heakorra spetsialist
Marju Norvik, marju.norvik@
sauevald.ee, telefon
679 0213, 515 6878.

Riigikogu valimised 3. märtsil 2019
3. märtsil toimuvatel Riigikogu
valimistel on Saue vallas kuus
valimisjaoskonda.
SAUE VALLAVALITSUS

Valimisjaoskond nr 1
• Laagri kultuurikeskus
Veskitammi tn 8, Laagri
alevik, Saue vald, Harju
maakond
Valimisjaoskond nr 2
• Tuleviku lasteaed Tuleviku tn 3, Laagri alevik, Saue
vald, Harju maakond
Valimisjaoskond nr 3
• Saue Noortekeskus Koondise tn 20, Saue linn, Saue
vald, Harju maakond
Valimisjaoskond nr 4
• Valimispäeval, 3. märtsil,
Saue Gümnaasium Nurmesalu tn 9, Saue linn, Harju maakond
• Eelhääletamise päevadel,
25.-27. veebruar, Saue Päevakeskus Kütise tn 4, Saue
linn, Harju maakond
• Hääletamine väljaspool
elukohta
eelhääletamise
päevadel.

Valimisjaoskond nr 5
• Valimispäeval, 3. märtsil,
Kernu Rahvamaja Riisipere
tee 6, Haiba küla, Saue vald,
Harju maakond
• Esimesel eelhääletamise
päeval, 25. veebruaril, Ruila
kool Ruila küla, Saue vald,
Harju maakond
• Teisel ja kolmandal eelhääletamise päeval, 26. ja
27. veebruaril, Ääsmäe põhikool Kasesalu tn 16, Ääsmäe küla, Saue vald, Harju
maakond

Toimingud ja tähtajad
• Hiljemalt 11. veebruaril saadab siseministeerium valijale
valimiskaardi.
• Valija, kes 15. päeval (16. veebruar) enne valimispäeva ei ole
saanud valijakaarti või kelle andmetes on vigu, võib pöörduda
avaldusega vallasekretäri poole.
• 21.-24. veebruar toimub eelhääletamine riigi valimisteenistuse määratud hääletamiskohtades.
• 21.-27. veebruar toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 21. veebruaril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 27. veebruar kell 18.00.
• 25.-27. veebruar toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades
kell 12.00 - 20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Hääletamine valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses
korraldatakse ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni.
• 3. märts on valimispäev. Hääletamine toimub kell 9.00 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

Valimisjaoskond nr 6
• Valimispäeval, 3. märtsil,
Riisipere kultuurimaja Nissi tee 53c, Riisipere alevik,
Saue vald, Harju maakond
• Esimesel eelhääletamise päeval, 25. veebruaril,
Kaasiku Seltsimaja Kaasiku
küla, Saue vald, Harju maakond
• Teisel ja kolmandal eelhääletamise päeval, 26. ja

27. veebruaril, Turba Kultuurimaja Lehetu tee 12,
Turba alevik, Saue vald,
Harju maakond
Võrreldes eelnevaga on
Saue vallas valimisjaoskondi vähem.
Kolm jaoskonda on kõigil
valimispäevadel ühes kohas
ja kolm on liikuvad. Kõige
rohkem liiguvad jaoskonnad
nr 5 ja nr 6.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumise küsitlus
RAUL ALTNURME

S

aue vald viib läbi küsitlust Maidla, Laitse, Vansi, Kaasiku ja
Kibuna
tiheasustusalade
kinnistuomanike seas, selgitamaks välja hoonestatud
kinnistute omanike soovi
liituda rajatava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamiseks saadava positiivse rahastusotsuse
korral on võimalik välja ehitada neis asulais vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning
rajada liitumispunktid.
Liitumine rajatava liitumispunktiga on tasuta, kuid
kinnistusisesed torustikud

tuleb
kinnistuomanikul
enda vahenditest välja ehitada.
Torustike rajamise eelduseks on vähemalt 60%
elanike valmisolek liituda
rajatavate vee- ja kanalisatsioonitorustikega
lähima
viie aasta jooksul (20202024).
Küsitluse raames tuleb
kinnistuomanikul täita küsitlusleht ja märkida joonisel torustikele enda poolt
soovitav kinnistu liitumispunktide asukoht ning vastata küsitluslehel olevatele
küsimustele.
Samuti tuleb kooskõlastuslehel täita vajalikud
lahtrid ja lisada oma isiku-

Küsitlus on tekitanud vallaelanikes juba mitmeid
küsimusi
Kas ühistule kuuluva
puurkaevu võib jätta kasutusele või see likvideeritakse koos projektiga?
Projektiga ei likvideerita
otseselt ühtegi puurkaevu
ning ühistute ja inimeste
endi puurkaevud võivad jääda ühisveevärgiga liitumisel
tulevikus kastmisvee tarbeks. Seega piiranguid siin
projektiga ei seata. Soovitame liituda nii ühisveevärgi
kui ka kanalisatsiooniga, et
oleks võimalik tagada elanikele nõuetekohane joogivee
kvaliteet.
Küsitakse kanalisatsioonitoru põhja soovitavat
sügavust liitumispunktis.
Kui ma ei tea seda või ei

oska märkida, siis mida
teha?
Küsimusele võib jätta
vastamata, kuna siin on silmas peetud kinnistuomaniku erisoovide olemasolu
liitumispunkti
sügavuse
osas. Liitumispunkti sügavus pannakse lõplikult
paika alles projekteerimise
käigus, kui täpsustub ka
tänavatorustiku sügavus.
Minimaalne liitumispunkti
sügavus on keskmiselt 1,4
meetrit.
Millal algavad ehitustööd?
Tegemist on vaid küsitlusega, millele järgneb üksnes
positiivse tagasiside korral
rahastamistaotluse esitamine. Alles pärast positiivse
rahastamisotsuse saamist
viiakse läbi hanked ja algavad projekteerimis-ehitustööd. Tõenäoliselt ei juhtu
see enne käesoleva aasta
lõppu.
Lisainfo: Raul Altnurme, raul.altnurme@gmail.
com, tel 672 7990.

Konkursi „Saue valla aasta tegu
2018“ senine hääletus on tühistatud,
uus lõpeb sõbrapäevaga
Saue Vallavalitsus lähtus konkursi
„Saue valla aasta tegu 2018“ hääletuse
korraldamisel, nagu varasematel
aastatel, sellest, et igal inimesel on üks
hääl ja et hääletajad peavad sellest
kinni. Et üksikud korduvhääletajad,
keda on ikka olnud, saab hiljem
kõrvaldada.
SAUE VALLAVALITSUS

S

amas oli soov, et inimestel oleks hääletusel
osalemine lihtne, et
võimalikult paljud osaleksid.
Oli siis sõnum, et igaühel
on üks hääl, ebaselgelt sõnastatud, või olid kired oma
lemmiku püünele aitamisel
varasemast suurusjärkude
võrra suuremad, aga kahjuks algas sellel aastal suuremahuline korduvhääletamine, mis moonutab ausat
tulemust.

Aga ausat tulemust tahame me ju kõik.
Seetõttu otsustasime, et
tühistame senised hääled,
mille seast ei ole võimalik korduvhääletajaid enam
päris täpselt kõrvaldada, ja
teeme uue hääletuse selliselt, et hääletajal tuleb ennast identifitseerida.
Uus küsitlus on ID-kaardi ja mobiil-ID põhine, algas
23. jaanuaril ja lõpeb sõbrapäeva, 14. veebruariga.
Palume uuesti hääletama
www.sauevald.ee/aastategu2018.

Konkursile esitatud ettepanekud
• Haiba ja Riisipere külade vahelisele kruusakattega maanteele mustkatte panemine
• Rahvaliikumine Harku karjääri laiendamise peatamiseks, et
kaitsta Vatsla küla
• Saue valla suur- ja vähekindlustatud perede 70 lapsele
koolikoti ja spordijalatsite kinkimine ning 60 Saue valla lapsele jõulukingi tegemine hooldustöötajate ja MTÜ Proovime
Vähemalt koostöös
• Raigo Piilbergi Turba ajaloo uurimine ja süstematiseerimine,
artiklite kirjutamine ning tema loeng „Turba aleviku kroonika“
• Marianne Nõmmsalu rajatud loodusrada Saue tammikus
kingitusena Eesti Vabariigile 100. ja Saue linnale 25. sünnipäevaks
• Saue valla riigigümnaasiumi lepingu allkirjastamine Haridus- ja Teadusministeeriumiga
• Pärnu maanteele maa-aluse Veskitammi jalakäijate tunneli
ehitamine, mis muudab maantee ületamise ohutumaks
• Laagri uue tervisekeskuse valmimine
• Saue Toidutänava korraldamine Saue linna 25. sünnipäeval
• Meie kaupluse rajamine Ääsmäele
• Uued „jutukad“ bussipaviljonid üle valla
• Jõgisoo seltsimajja rajatud maaküte
• Laagri kõrval asuva uue Veskimöldre 2 elurajooni kommunikatsioonide ja infrastruktuuri rajamine
• Porikuu festivali korraldamine
• Barokkansambli Corelli Consort kontserdisarja „Eesti
mõisad“ lõppkontsert Ruila mõisas, mille tulude eest soetati
koolile väikekandled

Mis on Saue valla
2018. aasta tegu?

Hääletus lõpeb sõbrapäeval, 14. veebruaril
www.sauevald.ee/aastategu2018
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Saue vald on läbi viimas küsitlust
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumise kohta Maidla, Laitse, Vansi,
Kaasiku ja Kibuna tiheasustusaladel.

andmed.
Liitumispunkti
asukoht ei tohi olla märgitud kinnistule lähemale kui
üks meeter kinnistu piirist.
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MANDRI-EESTI
RAHVAROHKEIMA VALLA
PROFESSIONAALNE
HARIDUSTIIM OOTAB LIITUMA

SOTSIAALPEDAGOOGI
Valla sotsiaalpedagoog panustab oma teadmistega
väikeste ja ka natuke suuremate sauevallakate arengusse,
aidates kaasa laste sotsiaalsete oskuste paranemisele ja
toimetulekuprobleemide ennetamisele. Sotsiaalpedagoog
märkab ja kaardistab laste muresid, hindab hariduslikke
vajadusi ja osaleb last toetava tugivõrgustiku kujundamises.
Vajadusel on sotsiaalpedagoog noore jaoks lihtsalt olemas!

ME HOIAME JA TOETAME OMASID, PAKKUDES SULLE
• abikätt sisseelamisperioodil ja arutelukaaslasi nii valla kui
ka haridusasutuste tugipersonali hulgast;
• erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja
täiendkoolituste;
• lõõgastuseks massaaži, energia hoidmiseks
spordivõimalusi ja rõõmuks vahvaid ühisüritusi;
• tervise turgutamiseks tasustatud „jää koju – saa terveks“
päevi;
• võimalust oma tööpäeva ise kujundada ja teha
ettevalmistavat tööd kaugtööna – tööta kodus, kohvikus
või suvises pargis;
• puhkust 56 kalendripäeva.
TULE MEILE, KUI
• tööpakkumine paneb silma särama ja sisemiseks
sütitajaks on soov tagada laste edukas käekäik;
• oled pädev kasvatus- ja sotsiaalalal, tunned laste
arengu hindamise aluseid ja oskad kasutada erinevaid
hindamismeetodeid;
• Sul on teadmised psühholoogiast, erinevatest
individuaal- ja rühmatöö meetoditest,
hariduskorraldusest ja vajadusel leiad üles ka valdkonda
reguleeriva õigusakti;
• tuled toime seonduva dokumentatsiooni vormistamisega,
oled osav ajaplaneerimises ja suhtlemisoskus on vaid
kiita;
• Sul on erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse;
• eesti keele oskus on Sul kõrgtasemel ehk C1.

Kui tunned, et suudad palju enamat, kui Sinult
seni on oodatud, siis ära oota vaid kandideeri!
TÖÖAEG: täiskoormus
TÖÖASUKOHT: Saue vald (peamiselt Saue linn)
TÖÖLE ASUMISE AEG: kokkuleppel
LISAINFO: Birgit Tammjõe-Tulp, mob 5860 7677
KANDIDEERIMISE TÄHTAEG: 3. veebruar 2019
Ametikohale kandideerimiseks esita CV ja haridust
tõendav dokument koos palgasooviga ja lisa juurde
motivatsioonikiri! Kandideerimisdokumendid edasta läbi
portaali või e-posti aadressile personal@sauevald.ee.

Riiklikes registrites uuendati
maaga seotud andmeid
Maa-amet korrastas eelmise aasta lõpus maatüki
andmeid, mille tulemusel viidi maatüki piiri ja pindala
andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega.
Sellest tulenevalt muutusid kõlvikute andmed ja vähesel määral võis
muutuda ka maatüki pindala. Maatüki uued pindalad on kantud nii
maakatastrisse kui ka kinnistusraamatusse.
Maa-amet ühtlustas katastriüksuse ehk maatüki kohta peetavaid
andmeid eesmärgiga tagada naabermaaüksustele ühesugused piiriandmed. „Selle töö käigus selgitas Maa-amet välja usaldusväärseimad
piiriandmed ja võttis aluseks kõige uuema aluskaardi. Nende andmete
põhjal arvutati maatükkidele uued pindalad, mis on nüüdseks uuendatud ka maakatastris ja kinnistusraamatus,“ ütles Maa-ameti peadirektori asetäitja Triinu Rennu. „Seejuures on oluline rõhutada, et andmete
korrastamine registrites ei mõjuta piiri looduses. Täiendavalt kontrollitakse andmete võrdlemise teel, et andmed oleksid mõlemas registris
ühetaolised.“ 1. jaanuaril 2019 jõustunud maakatastriseaduse muudatuste kohaselt kaasajastatakse maatüki kõlvikute andmed edaspidi üks
kord aastas kõige uuema kaardi põhjal. Kõlvik on maatüki osa, mis on
ühetaolise majandusliku kasutuse või loodusliku seisundiga, need on
haritav maa, looduslik rohumaa, metsamaa, õuemaa või muu maa.
Käesoleva aasta maamaksu arvestus tehakse juba uuendatud andmete alusel. Kõlvikuandmete muutus puudutab maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuste maamaksu.
MAAÜKSUSE ANDMETE MUUDATUSTEGA SAAB TUTVUDA
• Maa-ameti geoportaalis www.maaamet.ee/kolvikute-pindala.
• Kinnistusraamatu päringusüsteemis https://uuskinnistusraamat.rik.ee).
Küsimuste korral pöörduge aadressil kataster@maaamet.ee või helistage infotelefonil 675 0810.
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Ootame vallaelanikke kandideerima
rahvakohtunikuks
Harju Maakohtusse
Harju Maakohtu rahvakohtunike volitused lõpevad 4. mail 2019. Rahvakohtuniku kandidaatide
valimine kuulub kohaliku omavalitsuse volikogu
ainupädevusse.
Omavalitsuse esitatavate kandidaatide arv on seotud selles
elavate inimeste arvuga. Saue vallal tuleb esitada 4. märtsiks
Harju Maakohtule 10 rahvakohtuniku kandidaati.
Sestap ootab Saue Vallavalitsus vallaelanikelt sooviavaldusi rahvakohtuniku kandidaadiks nimetamiseks hiljemalt
10. veebruariks 2019 e-posti aadressil info@sauevald.ee.
Avaldusse tuleb märkida nimi, elukoht, isikukood ning kinnitus, et isik vastab kohtute seaduse § 103 sätestatud nõuetele.
Rahvakohtunike tööd tasustatakse riigieelarvest. Tasu
määr on iga õigusemõistmises osaletud tunni eest võrdne
töölepinguseaduse § 29 lõike 5 alusel kindla ajaühiku kohta
kehtestatud töötasu alammääraga. Rahvakohtunikuks ei saa
nimetada isikut kaheks järjestikuseks perioodiks.
Rahvakohtunikuks kandideerijad peaksid arvestama, et
kohtuistungitel tuleb osaleda alates esimesest kohtuistungist
kuni asjas tehtava lõpplahendi kuulutamiseni ja see periood
võib olla mitmete kuude pikkune. Eeltoodu tõttu peaks kandideerijal olema kindel soov ja reaalne võimalus rahvakohtuniku
töös osalemiseks.
Tööandja peab rahvakohtuniku õigusemõistmises osalemise ajaks tööst vabastama, mistõttu peaks kandideerijal olema
tööandja eelnev nõusolek.

Kohtute seadusest tulenevad nõuded rahvakohtunikule
Rahvakohtunikuks võib nimetada 25–70-aastase teovõimelise
Eesti kodaniku, kelle elukoht on Eestis ja kes oskab eesti keelt
keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste
omadustega.
Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:
1) süüdi mõistetud kuriteo eest;
2) pankrotivõlgnik;
3) tervise tõttu sobimatu;
4) omanud püsivat elukohta, see tähendab elukohta, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, alla ühe
aasta selle omavalitsusüksuse territooriumil, kes on esitanud
ta rahvakohtunikukandidaadiks;
5) kohtu, prokuratuuri või politseiteenistuses;
6) kaitseväeteenistuses;
7) advokaat, notar või kohtutäitur;
8) Vabariigi Valitsuse liige;
9) valla- või linnavalitsuse liige;
10) Vabariigi President;
11) Riigikogu liige.
KRISTIINA REBANE
Vallasekretär
Barem OÜ on Sauel asuv väiketootmisettevõte, mis valmistab
matusetarbeid ja turustab neid peamiselt Soome turul. Seoses
töömahu kasvuga soovime leida uusi usinaid kolleege,
liitumaks meie tööka, sõbraliku ja toreda seltskonnaga.

TÖÖD LEIAB TOOTMISSPETSIALIST,
kelle tööks on matusetarvete valmistamine. Töö on õpitav ja
eelnevat kogemust ei nõua, kuid kasuks tuleb eelnev
kokkupuude õmbluse, juurdelõikuse või polsterdustöödega.
•
Eeldame, et sa oled füüsiliselt vastupidav (töö on
püstijalu), kohusetundlik ja korrektne.
•
Pakume toredat kollektiivi, stabiilset ja kindlat
töökohta, paindlikku tööaega.

TÖÖD LEIAB ÕMBLEJA,
kelle tööks on lihtsamakoelised õmblustööd, juurdelõikus ja
abistavad tööülesanded. Kasuks tuleb eelnev kokkupuude
õmblusega. Töö sobib soovi korral poole kohaga või kodus
töötada soovijale.
Kui leiad, et see töö on just sulle, tutvusta end, saates meile
CV info@barem.ee või Barem OÜ, Kasesalu 12, 76505 Saue.

Kontakt
Martin Vähejaus
529 3399

Koerad, kassid … jälle
Lemmikloomade positiivses mõjus
inimeste vaimsele ja füüsilisele tervisele
ei kahtle keegi, kuid iga omanik peab
andma aru, et lemmiklooma pidamisel
on reeglid, mida tuleb täita.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

K

ahjuks on meepotis
kuhjaga tõrva, nagu
kirjeldavad
Saue
valla elanikud, ja see ei ole
esimene kord, kui vallaleht
teemat käsitleb.
Vanem proua agressiivse
koeraga
Saue
linna
kodanike
FB-grupis kirjutab koeraomanik, kes üht prouat
lahtise agressiivse koeraga
on liikumas näinud Koondise tänaval garaažide ja kortermajade vahel, eelnevatel
kordadel aga Kütise tänaval
roosade kortermajade taga
väikesel
mänguväljakul:
„Sooviksin hoiatada kõiki
Saue linna elanikke, kellel
on koer või ka ei ole, ühe vanaproua eest, kes käib ringi
väga suure koeraga ilma rihma, keti ja suukorvita.
Too koer on kolm korda
üritanud minu koerale kallale tulla ja iga kord olen ma
prouale öelnud, et ta koera
kinni paneks. Proua aga ei
ole seda siiamaani teinud.
Täna, kui koer hakkas mu
koera taaskord ründama,
olin ma sunnitud enda koera
kaitsmiseks tema koera lööma. Selle peale ütles proua,
et nii peabki...“
Vastutustundetud
koeraomanikud Sarapiku terviserajal
E-kirjaga jagab muret tervisesportlane Sarapiku terviserajalt: „Pöördun Teie kui
Saue linna heakorraspetsialisti poole murega, mis
puudutab vastutustundetuid
koeraomanike, kes käivad
lemmikloomadega
Saue
linnas Sarapiku terviserajal
jalutamas.
Viimase poole aasta jooksul on sagenenud olukorrad,
kus koeri (eelkõige just suurekasvulisi) jalutatakse lahtiselt ilma rihmata.
Kasutan Sarapiku terviserada ise regulaarselt ja kasutavad ka teised inimesed,
sh lapsed. Paraku on olnud
mitmeid juhuseid, kus trenni tehes on lahtiselt jalutatav
koer mulle „peale jooksnud", käitunud ähvardavalt
ja teinud ründamiskatseidki.
Enamikke juhtumeid on
koeraomanikud pealt näinud, kuid palvele koer kõigi
turvalisuse huvides rihma
otsa panna on valdavaks tagasisideks olnud täielik ükskõiksus toimunu suhtes.
Väljendatakse ärritunult
õigust koeri vabalt jalutada, kasutades selleks kogu
sõnaraamatu täit ebatsensuurseid väljendeid. Ei olda
mõistvad ega koostöövalmid ja ei reageerita viisakas
vormis esitatud palvetele.
Jätkatakse demonstratiivselt

koera vabalt jalutamist.
Viimasel taolisel juhtumil ignoreeris härrasmees
täielikult minu viisakat palvet koer kas rihma otsa panna või paigaldada suukorv,
kui rihma otsas ei taha hoida. Jätkas koera vabalt jalutamist, kuigi koer oli mulle
juba eelmisel jooksuringil
„peale jooksnud".
Sain enda arust mõistlikke kompromisslahendusi
pakkudes räige sõimu osaliseks. Selgitasin härrale
viisakalt, et tunnetan looma
käitumine juures ohtu ning
järgmisel korral kasutan
koera taltsutamiseks gaasi.
Tundus, et see oli ainuke
asi, mis lõpuks mõjus, kuna
järgmistel ringidel, ma seda
koera ega härrasmeest enam
ei näinud.
Kokkuvõtvalt on aga
lugu, et lähed toast välja
jooksma, et saada head enesetunnet, kuid satud tahtmatult olukorda, mis teeb kurvaks ja nõutuks.
Kurvaks sellepärast, et
terviseraja kasutamine pole
mulle täiskasvanuna alati
ohutu, kuid lisaks mõte, et
enda lapsed käivad seal samuti ja nende puhul oleks
reaalses situatsioonis võimalikud tagajärjed ilmselt
ennustamatud.
Tõelise ohu tekkimisel
võib lastel aga tekkida hirmu tõttu vastumeelsus spordirajatist kasutada. Nõutuks
teeb asjaolu, et meie koeraomanikud on nii arrogantsed ning ilmselt pole nad ka
teadlikud lemmikloomade
pidamise eeskirjast Saue
vallas.“
Suur mure, hulkuvad kodukassid
Vallavalitsuse
heakorra
spetsialisti poole pöördus
Saue valla elanik hulkuvate
kodukasside murega: „Ma
olen aasta aega töötanud
loomade varjupaigas ja tean,
kui palju koduste kasside
korjuseid korjatakse Tallinna tänavatelt.
Olen teadlik ka seadustest, mis räägivad, et loom,
kes jalutab üksi ilma omanikuta väljaspool omaniku
eraterritooriumit, on seaduse silmis kodutu loom.
See, et kass varjupaika
satub, on veel kõige väiksem
probleem, kuigi ka siin on
oht, et kass kaob lõplikult
ära, kui kiipi ei ole või omaniku andmed pole registrisse kantud.
Sellest, et kass võib auto
alla jääda, loomapiinaja kätte sattuda, ära eksida, haigestuda, invaliidistuda, ma
ei räägigi.
Kahjuks on inimestel,
eriti vanematel inimestel,
ikka veel selline arusaam,
et kass peab käima õues,
vabadust nautima jne. Oma-

Oluline teada
Saue valla lemmikloomade pidamise eeskiri on leitav valla
kodulehelt www.sauevald.ee või Riigi Teatajast
www.riigiteataja.ee.
Lemmikloomaregister: www.llr.ee

KUI LEIAD HULKUVA LOOMA, ANNA TEADA
Saue vallavalitsus: Heakorra spetsialist Marju Norvik, marju.
norvik@sauevald.ee; E-R 679 0213, 515 6878
Loomade hoiupaik: L-P 631 4747, www.pets.ee
Eesti loomakaitse selts: info@loomakaitse.ee;
E-R 9-17, 526 7117

nikud arvavad, et just nende
loomaga mitte kunagi mitte
midagi ei juhtu.
Internetis, näiteks FB
loomagruppides, käib üsna
tihti „sõda“ vabapidamise
pooldajatega - loomasõbralikud ja vastutustundlikud
omanikud üritavad teisele
poolele asjad selgeks teha.
Kogemus näitab, et väga
paljud inimesed ei teagi, et
on olemas seadused ja loomapidamise eeskirjad, ei
tea, et loom ei tohi üksi avalikus kohas viibida.
Kirjutama pani mind järjekordne vigastatud kass,
kes leiti väga kehvas seisus. Loomaarsti sõnul oli ta
auto alla jäänud ja ilmselgelt omanikuga kass: puhas
ja sõbralik. Kahjuks, nagu
kombeks on, kiibistamata.“
Lemmiklooma pidamise
nõuded on ju tegelikult
lihtsad
Saue vallas sätestab koerte,
kasside ja muude lemmikloomade pidamise nõuded
lemmikloomade pidamise
eeskiri, mis on kohustuslik
kõigile.
Lemmiklooma pidamise nõuded on ju tegelikult
lihtsad: hoia teda oma korteris, majas või aias, vaata,
et ta hulkuma ei pääseks,
inimesi ja teisi loomi ei häiriks, ohustaks või kallale ei
kipuks, avalikku korda ei
rikuks. Ära kohtle teda halvasti, ära hülga teda, ära jäta
abitusse seisundisse, anna
talle piisavalt süüa ja juua –
armastust muidugi ka.
Käi temaga regulaarselt

arsti juures ja lase vaktsineerida. Jalutama minnes
pane kaela rihm ja kui tegu
on tõesti isendiga, kes purelema või hammustama kipub, siis pähe suukorv.
Oma looma järelt avalikus kohas väljaheidete
koristamine kuulub ka asja
juurde.
Teada võiks sedagi, et kui
hakkate hulkuvat looma pidevalt söötma, muutute automaatselt omanikuks.
Koerte ja kasside kiibistamine on Saue vallas kohustuslik
Mikrokiipi võib paigaldada
vaid tegevusluba omav veterinaararst. Koera ja kassi
peab kiibistama 14 päeva
jooksul päevast, mil lemmikloom sai kolmekuuseks.
Täiskasvanud koer või kass
tuleb märgistada 14 päeva
jooksul, kui te olete ta endale võtnud.
Kiibistatud lemmikloom
peab olema registreeritud
lemmiklooma
registrisse
LLR.
Hulkuvate loomade püüdmist vallas korraldab vallavalitsus
Püütud loomad paigutatakse
varjupaika, kus neid hoitakse 14 päeva arvates kuulutuse avaldamisest varjupaiga
koduleheküljel või ajakirjanduses. Selle aja jooksul
võib loomapidaja looma
tagasi nõuda, kui ta tasub
looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast nimetatud
aja möödumist antakse loom
uuele pidajale või hukatakse.

Astra Merivee on minu kunagine
kasvandik ja valinud suureks rõõmuks
muusikutee. Sellist stiili, nagu tema, ei
viljele just väga paljud noored. Noor
muusik on lugude kirjutaja, solist ja
bändiliige.
TIINA UMBSAAR
Turba lasteaia õpetaja

A

stra (varem Kallasmaa) kaunis lauluhääl ja flöödiviisid
kõlasid tollal veel Turba
gümnaasiumi koori või Nissi
Trollide koosseisus flöödimängijana kõigil laulupidudel.
Juba kooliajast mäletab
Astra, et talle meeldis väga
luuletusi kirjutada. Hästi tänulik on ta armsale ja
kannatlikule õpetajale Kaljo
Westile, kes teda pillimängupisikugagi nakatas. Flöödi
õppimine oli noore muusiku
teadlik valik ja suur soov.
Astra elas Turbas kuni
2001. aastani. Järgnesid
õpinguaastad Pärnu ühisgümnaasiumis ja Pärnu muusikakoolis.
2003. aastal astus ta Georg
Otsa nimelisse muusikakooli

klassikalise flöödi erialale,
kuid jättis muusikaõpingud
pooleli, et õppida Tallinna
ülikoolis psühholoogiat.
Ülikooliõpingute kõrvalt
töötas ta Turbas Nissi Trollide muusikastuudios flöödimängu õpetajana.
Tänaseks on Astra omandanud magistrikraadi Balti
filmi- ja meediakoolis, kuid
jõudnud tagasi taas muusika
juurde nüüd juba ansambli
Krunks More koosseisus.
Tema esimest laulu „Tule
mu juurde” sai kuulda raadiojaamades 2016. aasta augustis. Noore muusiku väitel
tulevad loodud viiside kõrvale sõnad kergelt ja justkui
iseenesest.
Tänaseks on bänd esinenud muuhulgas Viru Folgil,
Tartu Hansapäevadel, Türi
lillelaadal ja paljudel teistel
suurematel ja väiksematel
üritustel. Sel kevadel on an-

samblilt oodata esimest 12
looga stuudioalbumit.
19. jaanuaril andis eestikeelset omaloomingut esitav
ansambel Krunks More Turba kultuurimajas meeleoluka
kontserdi.
Ansambli teeb omanäoliseks eriline koosseis. Bändis on seitse liiget ja laval on
kokku üheksa erinevat pilli.
Kitarrimängija
Marten-Ingmar Merivee ja paljudes lugudes klaverit mängiv

Teno Kongi haaravad mitmes
loos kätte hoopis tromboonid
ning bändi solist Astra Merivee mängib paljudes lugudes
flööti. Mõnusalt folgilikku
kõla lisab aga ansamblile
akordion, mida mängib Marit Sukk. Lisaks on ansamblis
trummidel Sander Aasaväli,
bassil ja kontrabassil Emil
Erastus ning taustalaulja Elis
Loik.
Hoogsal kontserdil kõlasid
Astra kirjutatud lauluviisid ja

lisaks paar lugu, mille sõnad
on üles leitud rahvaluule varasalvest. Suurem osa kontserdil esitatud lugusid jõuab
kevadel ansambli debüütplaadile.
Ansambli solist ja sõnade-viiside autor Astra on Turba elanikele tuttav juba paarikümne aasta tagusest ajast.
Ansambel Krunks More on
aga tänu hoogsale ja lõbusale repertuaarile nõutud bänd
folgipidudel.

Turba kultuurimaja kontsert vaimustas publikut väga.
Isegi nii väga, et paljud inimesed publikust tulid lava
ette muusikat nautima ja
tantsu lööma.
Suureks rõõmuks siinkirjutajale, kes on Türilt pärit,
on Krunks More sel kevadel Türil toimuva Järvamaa
laulu- ja tantsupeo ametlik
saatebänd ning kolm Astra
kirjutatud lugu tulevad sellel
peol ettekandele.

Veskitammi lasteaia selle õppeaasta
moto on „Me õpime kõikjal!“.
Omandame teadmisi ja oskusi
väljaspool lasteaiaruume, soosides
sel moel liikumist ja soodustades
kogemuste kaudu õppimist
õppekäikude, matkade ja õuesõppe toel.
SILVI MULD, õppejuht
RITA KLEIN, direktor
MARJU NIINEPUU,
liikumisõpetaja

S

ügisel võttis kolm koolikeelikute rühma osa
Nõva looduskeskuse
õppeprogrammist „Loodusega koos”, mille eesmärk oli
lapsi loodusega lähendada,
selgitades looduse vajalikkust, loodushoidu ja loodushoidvaid käitumisjuhiseid.
Lisaks Nõval käigule otsustas üks rühm täiendada teadmisi sipelgate eluteest Tädu
loodusõpperajal Viimsis.
Traditsioonilisi sügismatku ootavad lapsed alati pikisilmi
Vanemate laste matk kulges
Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal, kus treeniti
jalalihaseid mäest alla-üles
jooksmisega, loendati Glehni lossi juures ja suusahüppetornis trepiastmeid, uuriti
ja nimetati metsaalusel kasvavaid taimi, kuulati loodushääli ning tutvuti ajalooliste
vaatamisväärsustega.
Nõmme turul tuletati
meelde turulettidel tuttavaid
köögivilju, nende suurust ja
värvusi.

5-6-aastaste laste rühm
matkas Pääsküla rabasse, et
suurendada vastupidavust ja
arendada orienteerumisvõimet. Lisaväärtuseks teadmised rabas elavate loomade, putukate ja rabataimede
kohta. Vaatetornis said lapsed emotsionaalse naudingu
imelisest
rabamaastikust,
selle suurusest ja värvidest.
Lähtudes õppetegevustes põhimõttest „lähemalt
kaugele ja kergemalt raskemale“, käis nooremate laste
rühm õppekäikudel Laagri
alevikus, tutvus kodulähedase looduse, siinsete taimede
ja lindudega.
Õige ja turvaline
käitumine
Lasteaia territooriumilt väljapoole liikumine eeldab
lastelt õiget ja turvalist liikluskäitumist. Nii kinnistame iga õppekäiguga õigel
teepoolel kõndi, õiges kohas
teeületamist, mõningate liiklusmärkide tähendusi.
Ühistranspordiga liikudes õpetame viisakat käitumist. 3-aastased lapsed kaunistasid õuealal helkurpuu,
saades õpetajalt samal ajal
teada, kui vajalik see väike
ese pimedal ajal kõndides on.

Kaks vanemat rühma külastas sügisel Saida farmi.

Keila päästjad rääkisid koolieelikutele tuleohutusest.

Pokud uurivad loodust.

3-aastased lapsed kaunistasid õuealal helkurpuu.

Õppeprojekti „Tulest targem” raames rääkisid Keila
päästekomando liikmed koolieelikutele
tuleohutusest,
suitsuandurite vajalikkusest,
käitumisest tulekahju korral
ja näitasid tuletõrjujate töövahendeid. Õuel said huvilised tutvuda päästeautoga.
Meie lastele on kindlalt mällu talletunud hädaabinumber
112.
Minu isa on rammumees
Jõudu ja rammu sai lasteaias näha isadepäeva paiku,
kui toimus sportlik pereõhtu
„Minu isa on rammumees”.

Isad said koos lastega
võimed ja oskused proovile
panna pallivisetes, kõhulihaseid treenides ja kätekõverdusi tehes, palliga hüpates ja
puupakuga slaalomit joostes.
Lapsed said positiivseid elamusi, sest isaga koos on alati
tore tegutseda.
Aktiivset liikumist toetab
tervislik toitumine
Matkale kaasa võetud vahepalad on enamasti tervislikud ampsud. Ka lasteaia
sünnipäeval
pakkusime
maiustuste asemel puuvilju
ja kingituseks said lapsed

seebimullitajad. Mullitajad
olid rõõmsaks mänguvahendiks, kuid meie poolt läbimõeldud tegevus. Nimelt
aitab mullide puhumine pikendada väljahingamisfaasi
ja toetab õige kõnehingamise
teket, mis on laste kõnearenduse seisukohast väga oluline.
Kaks vanemat rühma
külastas sügisel Saida farmi, kus saadi teada, kuidas
ja millisel moel piim meie
toidulauale jõuab. Tutvuti
mõistega „mahetooted“ ja
millised on piimatoitude valmistamise traditsioonid.

Fotod: Ethel Stüf, Silvi Muld, Enelin Aru, Maret Jõgi

Terviseteadlikkus jõuab lasteni koos tegutsedes

Kust tuleb kraanivesi?
Koolieelikute rühmad osalesid AS-i Tallinna Vesi toetusel toimunud veeteemalises
vestlusringis, kus räägiti,
mis on looduslik veeringe,
kust tuleb kraanivesi ja mis
saab hiljem kasutatud veest.
Samuti räägiti vee säästlikust tarbimisest ja ummistuste vältimisest. Vaadati
videosid, tehti veega katseid
ja mängiti mänge. Vestlusringis oli oluline osa arutelul.
Võime kindlad olla, et meie
kraanidest tulev vesi on puhas ja tervislik.
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Kolm põlvkonda Laagri lasteaias
Fotod: Laagri lasteaed
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27. jaanuaril saab pool sajandit
vanaks Laagri lasteaed. Viiekümne
aasta jooksul on siin palju juhtunud:
pisike hubane lasteaiake on vahepeal
kasvanud suureks, kuid jäänud endiselt
hubaseks lasteaiaks.
LIINA MUUGA

S

elle tähtpäevaga seoses lubage teile esitleda Kairit Koppelit (42),
Deeli Ingeraineni (21) ja
Mia Debora Kinki (3).
Kõigil neil on kolm olulist ühist joont. Esiteks, kõik
nad on ühest perest. Kairit
on Deeli ema ja Mia vanaema. Deeli on Kairiti tütar
ja Mia ema ning Mia on
Kairiti lapselaps ja Deeli
tütar. Teiseks, kõik nad on
käinud Laagri lasteaias. Ja
kolmandaks - käivad siiamaani.
Millal tulid Laagri lasteaeda?
Kairit: Laagri lasteaias
käisin alates sõimerühmast,
1977-1983. Töötan lasteaias
2007. aastast ja vahepealsel
ajal käis siin ka minu kaks
last.
Deeli: Lapsena käisin siin
aastatel 1999-2004, 2018.
aasta augustist olen lasteaias tööl.
Mia: Mina tulin lasteaeda
sügise hommikul. Emme tõi
mind Rähnide rühma.
Kes olid-on sinu õpetajad?
Kairit: Minu kasvatajad,
nagu tollal öeldi, olid Ene
Sikk, Viia Gudelis, Signe.
Veel meenuvad Tiiu Tool,
Tiiu Ingerainen, kelle juuksed, muide, olid tol ajal kuni
sabakondini pikad. Siis Kirsi Ene, muusikaõpetaja Elle,
meditsiinitöötaja Elle, Valja,
Anuška. Eredamalt on meeles vast Tooli Tiiu. Ta kohe
oli sellise selge ja kõlava
häälega. Jäi hästi meelde!
Direktor oli sellel ajal Sirje
Milt.
Deeli: Mäletan õpetaja
Kaja, Tiiu Tooli, Pille Vankovi, Elinat, muusikaõpetaja Rutat ja liikumisõpetaja
Jutat. Õpetaja Kaja on mulle
eriti hästi meelde jäänud,
sest ta lõhnas nii hästi ja
tema suhtlusviis lastega oli
hästi tore. Direktor oli sel
ajal Tiiu Ingerainen.
Mia: Meie õpetajad on Terje ja Sandra ja Maria. Terje
õpetab meile numbreid ja
loeb unejuttu, Sandra annab
meile moosi ja me laulame.
Maria toob süüa ja toob
juua.
Missugune oli-on sinu lasteaia rühmaruum?
Kairit: Rühmaruumid olid
meil erinevad. Igal aastal
rändasime järgmisesse tuppa. Sõimerühmast on paar
kildu meeles. Esimene on
magamise ajast ja sellest
raudpuurist, mida nimetati vist reformvõrevoodiks.
Teine on õhtust, kui enne
kojuminekut veel potile soo-

visin minna. Potid olid meil
metallist, sangaga. Asetsesid seinal riiulis. Voodid
olid kõikides ruumides reformid. Pärast magamist
lapati need kokku ja lükati
kappidesse.
Deeli: Mul on meeles kaks
erinevat rühmaruumi, sest
ka meie liikusime uuel õppeaastal uude. Üks asus
seal, kus praegu on Lehelindude rühm. Voodid olid
kappidesse lükatavad. Teises rühmaruumis olid uued
narivoodid. Kõik oli nii uus.
Seal oli üks klaasustega taimi täis tuba, kuhu me mängima minna ei tohtinud, aga
loomulikult oleks väga tahtnud. Mäletan sellest rühmaruumist tahvlit, nukunurka,
kööginurka, mis kõik asuvad praegugi samas kohas,
ainult et on tänapäevastatud.
Mia: Meie rühmas on mänguasjad ja pusled ja voodid
ja nukumaja. Voodid saab
panna kokku kapiks. Esik
on ka, seal on riided.
Missuguseid mänge mängisite-mängite toas?
Kairit: Kõige viimases rühmas sai hästi palju arsti ja
poemüüjat mängitud. Ilmselt seetõttu, et valged kitlid
olid vist kõige vabamalt kättesaadavad mänguvahendid.
Poistega koos sai ka mingit
sorti sõiduvahend toolide ja
suurte klotside abiga ehitatud. Mis see nüüd täpselt
oli, ma enam ei mäleta, aga
ajastut arvestades ilmselt
tank või sõjalaev.
Deeli: Mulle meeldisid väga
nukud, millele sai patsi teha.
Samuti nukunurk, kus mängisime kodu. Poisid mängisid pidevalt, et raadio on
röster ja panid selle nupust
käima.
Mia: Mulle meeldib kõige
rohkem nukumajas mängida. Seal on kapp ja nukuvoodi ja teised asjad. Seal
tavaliselt ma mängin üksi.
Aga vahel mängin sõpradega.
Kuidas toimus õppetegevus ja mida õppisite?
Kairit: Õppetegevuses mäletan ma kasutatavat ühte
kõvade kaantega sinakat
raamatut, mille sisse sai erinevaid matemaatilisi ja kirjaharjutusi teha. Karuaabits
oli ka. Ja siis sai veel vene
keele eelharjutusi tehtud.
See nägi välja nii, et iga
laps oli kodust kaasa võtnud
väikese peegli ja siis sinna
vaadates pidime šušištama erinevaid venekeelseid
šušiševaid häälikuid.
Deeli: Õppisime igasuguseid asju, aga kõige rohkem
meeldis mulle maalida. Tore
oli ka matemaatika. Näi-

Kairit, Deeli ja Mia.

Kairit Koppeli mälestused sõimerühmast on raudpuurist, mida nimetati vist reformvõrevoodiks.

teks olid tahvlile kirjutatud
numbrid ning meie pidime
kirjutama sinna vahele märke „suurem“, „väiksem“ või
„võrdne“.
Mia: Meil on hommikuring ka. Seal on luuletus
ka: „Tere, sõber, tere! Koos
on rähnilaste pere!” Mõnikord me voolime. Näiteks
rebast. Siis me veel liimiga
kleebime. Näiteks jõuluvana. Pintsliga värvime ka.
Ja laulutund ja võimlemistund on ka. Need meeldivad
mulle. Seal on õpetaja Ruta
ja õpetaja Juta. Laulutunnis
me ütleme luuletust: „Üks ja
kaks, marsib laps!”
Räägi mõnest meeldejäävamast sündmusest.
Kairit: Kõige rohkem on
meeles need (ilmselt nääri-)
peod, mis toimusid sovhoosikeskuse klubis, praeguses
kultuurikeskuses. Saal tundus tohutult suur. Lava...
Sinna meid küll minu mäletamist mööda ei lastud.
Kostüümid pandi selga.
Vanu pidude pilte vaadates
jõudsin selgusele, et edaspidi CV-d koostades võin sinna julgelt lisada ka „paberitega” jänes ja lumehelbeke.
Mäletan ka mitmeid saanisõite, mida korraldati meile
praegusel Sae tänaval, mis
edasi metsateeks muutus.
Deeli: Tegime küllaltki palju näidendeid. Ühes jõuluteemalises näidendis olin
orav ja mul oli kolm pojakest. Ükskord toodi lasteaia
õuele hobune ja saime selle

seljas ringi sõita. Siis on veel
meeles, kui mu vanemad
tõid õuele üheks päevaks batuudi. Möll käis, kõik lapsed
hüppasid, nii nagu jaksasid.
Mia: Mardipäeval me mängisime loomi. Mina olin rebane ja mul oli rebasemask.
Jõulupeol tuli meile jõuluvana ja tõi meile kingitusi.
Me saime kommi.

Mida teile õues teha meeldis-meeldib?
Kairit: Õues sai mängitud
kõiksugu mänge, piirideks
olid vaid fantaasia ja lasteaia
aed. Meil oli seal suur uhke
loodusliku väljanägemisega
pirakate põllukividega ääristatud bassein. Isegi vesi
oli sees. Seal me siis sulistasime soojadel päevadel.
Lausa magnetina tõmbasid
meid kõiksugu põõsad, mille varju oli kasvataja pilgu
eest lahe peitu pugeda. Valdavalt ääristasid aeda küll
kibuvitsapõõsad!
Kivist
krokodill oli meil ka. Ja siis
veel nii mõnigi suurem kivi,
mille otsas oli tore ronida.
Ringrajal sai pedaaliautodega „kummi vilistatud".
Autod olid rauast ja rohelist
värvi, kui ma õigesti mäletan. Kuna neid oli ainult
piiratud hulk, said nendega
sõita kõige kiiremad riietujad. No ja ma olin ikka tihtilugu kiire!
Deeli: Õues oli meie lemmikkoht ristkarussell. Seal
küll vahel kukuti, aga mindi ikka tagasi. Siis oli veel
liumägi ja turnikas koos

kiikedega ning väike puidust maja. Vahepeal oli meil
moes musikull – seda mängisime õues palju. Eesmärk
oli keegi kinni püüda ja
musi teha. Kes sai musi, oli
uus musikull.
Mia: Mulle meeldib õues
kõige rohkem kiikuda. See
suur võrguga kiik on minu
lemmik. Ja siis meeldib lumememme teha.
Kas lõunaund oli-on mõnus magada?
Kairit: Minu mäletamist
mööda meeldis mulle lõunaund magada küll. Voodid
olid ju mõnusad pehmed,
vedrutasid hästi ja uinutasid
mõnusalt unele. Kuigi jah,
viimases rühmas olid meil
narivoodid ja minu all magas üks nuhtlus, kes mind
tihtilugu altpoolt jalgadega
nügides segas. Aga muidu
oli tore!
Deeli: Lõunaund magasime
esialgu voodites, mis muul
ajal olid lükatud üles, seina
sisse kappi. Hiljem saime
tavalised voodid. Lõunaund
ei meeldinud eriti kellelegi
magada, seda peeti tüütuks.
Mäletan, et ükskord, kui
õpetaja oli toast korraks ära
läinud, tormasime nukunurka. Siis aga tuli ta ootamatult tagasi ja mina peitsin
ennast kiiruga kapi taha.
Õpetaja märkas mind üsna
kohe ja viis voodisse tagasi.
Mia: Ikka meeldib mulle
magada. Sest magama peab.
Sest emme tuleb peale tudumist järgi.

Mida on Laagri lasteaed
sulle eluks kaasa andnud?
Kairit: Lasteaed andis kaasa iseseisvuse. Mänguvahendeid oli vähem kui praegu ning nii mõtlesime ise
igasuguseid asju välja.
Deeli: Minule on Laagri
lasteaed kaasa andnud head
sõbrad, kellega suhtlen siiani. Samuti head mälestused
lasteaia soojast õhkkonnast.
Tõesti – mul ei ole siit mitte
ühtegi negatiivset mälestust.
Kairit ja Deeli, kuidas te
Laagri lasteaeda tööle sattusite?
Kairit: Tulin siia tööle koos
sõbrannaga. Hakkas meeldima ja jäin. Koht oli juba
tuttav ja ees ka tuttavad
inimesed. Siin lasteaias on
loodud kõik võimalused selleks, et oleks hea oma tööd
teha.
Deeli: Mulle tuli tööpakkumine lihtsalt väga õigel ajal.
Olin lapsega olnud kodune,
siis tuli laps lasteaeda tuua
ning samas pakuti ka mulle tööd. Lapsega ma samas
rühmas ei tööta. See on
hea selleks, et ta muutuks
iseseisvamaks. Samas saan
siiski olla ta lähedal. Mulle meeldib Laagri lasteaias
väga. Siin on väga mõistev
juhtkond: meid koheldakse
hästi, meid hoitakse, meid
koolitatakse.
Ja Mia lisab lõpetuseks:
Siin on lihtsalt nii hea ja
ilus, akende peal on lumehelbed ja õues on jõgi ja
pardid.

Foto: Imperial

2014. aasta jaanuari alguses asutasid
kaks Saue linna noort, Nils Joonas
Põldme ja Reimo Allik , spordiklubi, et
pakkuda omakandi inimestele taipoksi
(püstivõitluse) treeninguid.
SPORDIKLUBI IMPERIAL

M

õlemad käisid tol
ajal Keilas trennis,
nagu ka nende sõbrad lähiümbruse erinevates
klubides.
Sealt tekkiski idee, et
võiks luua ise spordiklubi,
mille eesmärk on treeningute, koolituste ja spordiürituste korraldamine ning
seeläbi Saue spordi arendamine. Viie aasta jooksul
on klubi korraldanud Saue
linnas mitmeid erinevaid seminare, kus on olnud teemadeks spordipsühholoogia või
tervislik toitumine.
Lisaks tavatreeningutele
on klubi korraldanud tree-

ning-seminare, kus treeneriteks on olnud ala erinevad
Eesti tipud.
Mõnda aega tegutses
klubi alt üks grupp Tallinna
kesklinnas ja teine Lasnamäel. Pakuti võimalust ja
kuna Saue linnas head treeningsaali polnud ja veelgi
pole, ei saanud pakkumisest
keelduda. Samuti tundus
toona, et Saue linn jääb lihtsalt väikseks, sest vahepeal
oli klubi eestvedajatel ehk
üleliigset energiat.
Protsessi käigus on saadud juurde palju kogemust,
aga enim jõutud järeldusele,
et klubi eesmärk on ikkagi
Sauel sporti arendada.
Klubil on Saue lin-

Klubi Eesti Muay Thai Liiga võistlustel 22. detsembril 2018.
Vasakult Nils Joonas Põldme, Rainis Rüütli, Kregor Toimetaja,
Tanel Tiks ja Reimo Allik.

nas avatud grupid, mis on
mõeldud lastele, noortele ja
täiskasvanutele. Liituma on
oodatud kõik. Treeningutel
kombineerime
omavahel
erinevad poksi, kikkpoksi ja
taipoksi tehnikad ehk tegeleme püstivõitlusega.
Võitlussport on väga efektiivne füüsilise ja vaimse
tervise parandamisel
Kuigi selle ala suhtes on
kahjuks palju eelarvamusi,
on oluline mõista, et võitlussport on sportlik võitlus,
kus on tehnika, reeglid ja

filosoofia. Võrrelda omavahel võitlussporti ja tänavakaklust on vale. Aga eks
kõik oleneb ka klubist, kus
treenitakse.
Spordiklubi Imperial annab parima, et toimub mõtestatud treenimine ja pidev
areng. Näiteks elas treener
Nils Joonas Põldme möödunud suvel koos munkadega
templis ja treenis kung fu-d.
Enamasti treenivad klubis tavalised harrastajad.
Imperial ootab julgelt liituma, lisainfo www.sauesport.
ee.

Perevõrkpalli 15. jõuluturniir leidis
uue kodu Ruilas
Kaheksa aastat Tallinna Pirita
majandusgümnaasiumis läbiviidud
perevõrkpalli jõuluturniir otsis
möödunud aasta lõpus uut katusealust
ja pöördus heade inimeste soovitusel
Ruila põhikooli poole, leidis sooja
vastuvõtu ja sai teisel jõulupühal kooli
spordihallis võistluse läbi viia.
HILLAR KARM
Eesti Spordiajaloo Seltsi
juhatuse liige

T

urniiri korraldajad tänavad Ruila põhikooli, kinnitavad, et kooli
spordihall on hea koht, kus
sporti harrastada, ja tutvustavad samas turniiri - mis
võistlus see on ja kes võistlevad.

Eesti võrkpall on jõudnud uuele laineharjale ja
perevõrkpall on selles püramiidis üks osakene.
2004. aastal Tamsalu
jaanipäeva perevõrkpalliturniirist osavõtjad tulid
mõttele, et üks kord aastas
võistlustel kokkusaamisele
lisaks võiks veelkord võistelda, ja otsustasid, et teine

kord võiks olla jõulupühade
ajal.
Ühtekokku on jaanipäeva ja jõulupüha turniiridel
üksteiselt mõõtu võtnud 23
erinevat
perevõistkonda.
Ruila põhikooli spordihallis
toimunud 15. jõuluturniiri
korralduskoormat
kandis
perekond Annus - jaanipäeva- ja jõuluturniiride kokkuvõttes juba 32. korda.
Tuttavatest
võistkondadest olid kohal perekonnad Penu (Tallinn/Tartu),
Stamm (Tallinn), Usin (Saaremaa), Orav (Pärnu) ja Pent
(Kohila).
Jõuluturniiri võitis neljandat aastat järjest Stammide pere võistkond, kaheksandat aastat järjest on nad
olnud kahe parima hulgas.
Teise kohaga üllatas perekond Orav.
NL-i 1968. aasta võrkpallimeistri Anti Penu

meeskond pidi pronksimängu järel Saaremaa juurtega
Vello Usina perevõistkonna
kätt suruma.
Viiendale kohale tuli perekond Annus ja kuuendale
perekond Pent.
Jõuluturniirile
registreerus 49 mängijat, kellest
kolm veterani Ahto (81) ja
Eldur (78) Annus ning Anti
Penu (71) väljakul siiski ei
käinud. Sellel sajandil sündinuid oli mängijate hulgas
16 ja kõik nad said mänguaega.
Võistluste korraldajad
tänavad Ruila põhikooli,
kes võimaldas spordihallis
perevõrkpalli XV Jõuluturniiri korraldada.
Eesti võrkpalliajalugu ei
tee mitte ainult riigi koondised, vaid seda teevad ka
paljud tavalised, võrkpalli
armastavad inimesed, sest
võrkpall on võrratu.

Meie võistkonnad Eesti maakilval
MTÜ Eesti Mälumänguliit korraldab
XX korda üle-eestilise omavalitsuste
vaheliste mälumängusarja Eesti
Maakilb.
ULVI URGARD

K

odulehelt saab lugeda, et ürituse eesmärk on vaba aja
huvitavam sisustamine ja
omavaheline
mõõduvõtt,
kus laiemal huviliste ringil on võimalus teadmisi ja
loogilist mõtlemist võrrelda
naabrite ja kaugemalt pärit

kilvahuvilistega.
Lisaks linnade ja valdade võistkondadele saavad
osaleda külade ja linnaosade võistkonnad.
Küsimused koostavad
Eestis tuntud mälumängurid: Tõnu Talve, Koit Nook,
Indrek Salis, Tenno Sivadi
jt.
Mälumängusarja kahe
eelvooru tulemused liide-

takse kokku ja paremusjärjestuse alusel pääsevad
10 paremat üle Eesti otse
Superliiga finaali. Teised
peavad läbima veel B-või
A-finaali, et osaleda Superfinaalis.
Sauelt osaleb XX Maakilva
mälumängursarjas
kaks võistkonda: Saue
Sammas (koosseisus Endla
Lindmäe, Kaido Lasn, Andres Allpere ja Ulvi Urgard)
ning Saue Ettur (Virve
Laan, Priit Tähtsalu, Urmas
Väärtnõu ja Paavo Grünberg).
Möödunud aasta 17. novembril toimunud esimene
eelvoor Keilas osutus Saue
võistkondadele
edukaks.

Harjumaa piirkonnas saavutas Saue Sammas 64 punktiga II koha ja Saue Ettur 58
punktiga 6. koha.
15. detsembril toimunud
teises eelvoorus enam nii
hästi ei sujunud. Saue Sammas tuli viiendaks 54 punktiga ja Saue Ettur 48 punktiga kaheksandaks.
Koondtabelis on Saue
Sammas Harju piirkonnas
118 punktiga III kohal ja
osaleb üleriigilises A-finaalis. Saue Ettur on 105
punktiga 7. kohal ja osaleb
B-finaalis.
Loodame, et pärast eelfinaalide läbimist pääsevad
lõppvõistlusele
mõlemad
Saue võistkonnad.

Tänapäeva inimest ümbritsevad kõikjal masinad:
kodus, tööl, koolis, tänaval, spordisaalis. Masinatel on oluline osa meie igapäevaelus. Inimese
parim sõber on masin.
Mõnikord öeldakse, et inimene on kui masin, kõne all on ka inimese ja masina sümbioos, tehisintellekt, robot. Inimene ja masin võistlemas. Kas masinad hakkavad tegema otsuseid inimese
eest ja kujutavad inimestele ohtu või teevad masinad inimese
elu paremaks?
Kõik visioonid, ideed ja mõtted sel teemal on teretulnud.
Leia ideele kunstiline lahendus ja saada Saue huvikeskuse korraldatud kunstikonkursile. Ootame huviga!
Tööd võivad olla erinevas formaadis ja tehnikas: joonistus,
akvarell, graafika, guašš, kollaaž, assamblaaž, segatehnika jms,
kuid võimalusel sellised, mida saab seinale riputades eksponeerida.
Osalejate vanus 7-18 aastat
Töö tagaküljele kirjutage: autori vanus, ees- ja perekonnanimi,
kool ja kontaktandmed (e-posti aadress, mobiilinumber). Juhendaja / õpetaja nimi ja kontakt.
Tööde esitamise tähtaeg on 5. märts 2019
Tööd tooge (kell 10-17) või saatke postiga Saue huvikeskuse
aadressil Nurmesalu 9 (ruum 130), Saue linn 76505, Saue vald,
Harjumaa.
Töid hindab žürii neljas vanusegrupis: 7-8-aastased, 9-11-aastased, 12-15-aastased, 16-18-aastased. Iga vanuserühma kolme
silmapaistvama töö autor pälvib tunnustuse ja auhinna.
Konkursitööde näituse avamine, kuhu ootame kõiki, kes
konkursil osalevad, toimub laupäeval, 16. märtsil, kell 12-13.30
Saue gümnaasiumi aulas.
LISAINFO
• Saue huvikeskuse huvitegevuse juht Virve Laan, virve.laan@
sauehuvikeskus.ee
• www.sauehuvikeskus.ee
SAUE HUVIKESKUS

Head Saue valla sportlased!
2.-3. märtsil 2019 toimuvad Eesti omavalitsuste talimängud Kadrinas. Kavas on murdmaasuusatamine, mäesuusatamine (mäesuusk ja lumelaud), meeste ja naiste korvpall, lauatennis, male,
kabe, ujumine ja juhtide võistlus (rohkem infot veebiaadressil
www.joud.ee).
Registreerimine lõpeb 21. veebruaril 2019. Kui sa soovid Saue
valla võistkonnas kaasa lüüa, anna sellest palun märku Timo
Hallist e-mailile: timo.hallist@sauespordikeskus.ee.

2018. aasta sporditähed
Eelmine aasta oli Saue valla sportlastele vägagi
edukas.
Selleks, et saaksime teha kokkuvõtte ja tunnustada valla poolt
parimaid Saue vallas elavaid ja valla spordiklubidesse kuuluvaid täiskasvanud sportlasi (alates 18. eluaastast), kes on saavutanud 2018. aastal väga häid tulemusi tiitlivõistlustel - Harju
meistrivõistlustel ning Eesti omavalitsuste suve- ja talimängudel 1.-3. koht, Eesti meistrivõitlustel 1.-6. koht, Euroopa ja maailmameistrivõistlustel 1.-20. koht - palume teil neist tulemustest
teada anda.
Pange 2018. aasta saavutused kirja, märkides sportlase ja
tiitlivõistluse nimi / nimed, saavutatud koht / kohad ning kontakt.
Lisaks ootame teie ettepanekuid koos põhjendustega Saue
valla parimatest treeneritest, kehalise kasvatuse õpetajatest,
organisaatoritest ja spordisündmustest.
Teie ettepanekuid soovime saada hiljemalt 5. veebruariks
2019 e-posti aadressil terje.toomingas@sauespordikeskus.ee.
TERJE TOOMINGAS
Saue Spordikeskuse juhataja
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Viieaastane Imperial pakub
omakandile taipoksi treeninguid

Kunstikonkurss „Inimene ja
masin“ Saue valla õpilastele

Aasta 2018: edukas uute
investeeringute planeerimise ja
positiivsete toetusotsuste poolest
Fotod: Andres Putting, Kati Oolo, Sirje Piirsoo
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Lõppenud 2018. aasta oli Saue vallale
edukas eelkõige uute investeeringute
planeerimise ja positiivsete
toetusotsuste poolest, samuti valmisid
mitmed suuremad projektid.
Järgneb lühike ülevaade tehtust ning
valminud, töös olevate ja planeeritavate
investeeringuprojektide tutvustus, mille
teostamiseks kasutame eurotoetuste ja
siseriiklike meetmete vahendeid.
KATI OOLO
Arendusprojektide juht

N

ii rõõmustavad vallaelanikke Laagri
tervisekeskus koos
uute teenuste, avarate ruumide ja juba tuttavate tegemistega uues asukohas.
Valmisid mitmed kauaoodatud kergteed, pargi- ja
puhkealad, veemajandusprojektid ning inimestele
võib-olla veidi märkamatuks jääv, kuid keskkonnaja kuluefektiivne Laagri
piirkonna tänavavalgustus.
Algas pikalt planeeritud
projektide elluviimine, sh
Veskitammi raudteetunneli
ehitamine, tervisekeskuse
rajamine Saue linna ja Koru
uue lasteaed-põhikooli projekteerimine. Viimase projektinimeks on kujunenud
Veskimöldre Haridusmaja.
Lõppenud 2018. aasta
Nagu eelnevalt mainitud,
oli aasta eelkõige edukas
positiivse toetusotsuse saanud investeeringutaotluste
poolest.
Siseriikliku elamufondi arendamise meetme ja
Kredexi kaasabil rajatakse
enam kui 1,2 miljoni euro
suuruse toetusega Laagri ja
Turba alevikku üürielamud,
võimaldades tulevikus madalama sissetulekuga spetsialistidel soodsalt kaasaegset eluaset rentida.
Üürimaja Laagrisse valmib juba käesoleva, 2019.
aasta sügisel ja Turba vana
koolihoone saab kava kohaselt uue hingamise 2020.
aasta kevadeks.
Elluviimist ootavad mitmed laste heaoluga seotud
olulised ehitustööd
Tuleviku lasteaed Laagris saab hoone fassaadile
kauaoodatud uue ilme. Vanad lahtised dolomiitplaadid eemaldatakse, hoone
soojustatakse ja vahetatakse aknad. Tööd valmivad
2019. aasta sügiseks ja teostatakse regionaalsete investeeringutoetuste meetmest

saadud 120 000 euro suuruse toetuse abil.
Järge ootavad lasteaiad
Ääsmäel ja Saue linnas,
mille tarbeks on vald juba
2017. aastal saanud toetuse
heitmekaubanduse kauplemissüsteemi (CO2 müügist
laekuv raha) tulu meetmest vanemate hoonete
renoveerimiseks, et muuta
need energiatõhusamaks ja
parendada laste igapäevaseid olmetingimusi. Toetuse suurus on kokku ligikaudu 750 000 eurot.
Tegelikult peaks neis
lasteaedades plaanitavad
ehitustööd olema tänaseks
päevaks juba valmis, kuid
hanke ebaõnnestumine ja
ebamõistlikult kõrged turuhinnad sundisid vallavalitsust projekte ümber
vaatama ning varasemast
kuluefektiivsemaid otsuseid tegema. Kuid muretsemiseks ei ole põhjust,
ümberprojekteerimised on
töös ja loodetavasti saavad
mõlemad hooned energiatõhusamaks juba sel aastal.
Puuetega inimeste kodude
kohendamine
2018. aasta sisse mahtus ka
sotsiaalvaldkonda kuuluv
ja puuetega inimestele suunatud kodude kohandamise
võimalus. Nimelt saime regionaalarengu fondi esimesest voorust ligikaudu 60
000 eurot kolmeteistkümne
kohanduse elluviimiseks,
selleks olid mitmed erinevad hügieeni- ja liikuvusega seotud toimingute
parendused:
ukseavade
laiendused,
vannitubade
ümberehitused, platvormtõstukite paigaldused, kaldteede ja terrasside ehitused.
Rõõm on tõdeda, et valdav osa kohendusi sai samal
aastal tehtud. Uus voor tuleb juba käesoleval aastal,
mistõttu tasub abivajajatel
vallalehest uudiseid jälgida.
Keskkonnahoidu panustavad projektid
Väiksematest projektidest
võib esile tuua keskkonda

Laagri tervisekeskus on aasta betoonehitise konkursi nominent.

puudutavad teemad, kus
KIK-i toel rahastatakse
valla mürakaardi ja tegevuskava koostamist 15 400
euroga ning järgneva kahe
aasta ohtlike jäätmete ringi
korraldamist 28 300 euroga.
Mõlemad projektid panustavad keskkonnahoidu,
mis omakorda loob väärtused paremaks tulevikuks.
Lisaks toetab Kredex
31 540 euroga Lehetu külas
asuva äärmiselt räämas ja
ohtliku Tondi kinnistu hoone lammutamist.
Rõõmustamiseks on põhjust ka rattaga ja jalgsi
liiklejatel ning tervisespordi harrastajatel
2018. aastal valmis lõplikult ERF-i linnaliste piirkondade meetme raames
Alliku küla Koru-Kotka 3,6
km pikkune kergliiklustee.
Toetuse suurus 306 000 eurot.
EAS-i kergteede reservprojektina ehitati Turba aleviku elanike vajadusi
arvestades välja ligikaudu
poole kilomeetri pikkune
uus teelõik ning majandusja
kommunikatsiooniministeerium toetas 45 000
euroga Saue linna Kasesalu
tänava rekonstrueerimist.
Kõike seda ohutumat ja mugavamat liiklemist silmas
pidades.
Uus lipuväljak ja tänavavalgustusprojekt
Nagu 2017 Saue linnas, sai
möödunud aastal ka Laagri
alevik EV100 juubeliaastal
amortiseerunud lipumastide ja näotu haljasala asemele uue valgustatud, põneva
haljastuslahenduse ja uute
kergteedega lipuväljaku.

Uued ruumid, laiaulatuslikud teenused ja kaasaegsed lahendused Laagri tervisekeskuses.

Saue valla ja ERF-i linnalise meetme kaasrahastusel rajati Laagri alevikus Nõlvaku ja keskuse
vaheline jalakäijate raudtee- ning maanteeameti rahastusel maanteealune tunnel.

Valgustusest rääkides
ei saa mainimata jätta endise Saue valla (Laagri
piirkonna, Jõgisoo, Valingu
ja Vanamõisa) tänavavalgustusprojekti, mis võibolla tavakodanikule jääb
üsna märkamatuks, kuid
mille kõrge energiatarbega
valgusliinide vahetamine
LED-i tehnoloogia vastu sh vanade postide vahetus

ja õhuliinide maakaablisse
viimine - annab märkimisväärse kokkuhoiu tulevikus. Tegemist KiK-i toel
elluviidud investeeringuga.

Laagri tervisekeskus aasta betoonehitise konkursil
Suurema tähelepanu osaliseks on saanud aasta lõpus
Euroopa regionaalarengu
fondi toel valminud Laagri

tervisekeskus, mis lisaks
uutele ruumidele, laiaulatuslikele teenustele ja
kaasaegsetele lahendustele,
on pälvinud tähelepanu ka
väljastpoolt. Nimelt on hoone nominendiks 2018. aasta
betoonehitise konkursil ja
ootab kuni 14. veebruarini
sinu häält konkursil „Saue
valla aasta tegu 2018“.

VÄLISTOETUS EURODES KOOS KM-GA

Saue linna esmatasandi tervisekeskuse
rajamine

1 500 000

757 000

Puuetega inimeste kodukohandused

69 700

59 245

Raudteetunneli ehitus (Veskitammi / Pärnu mnt
ristmik)

380 000

156 400

Koru lasteaed / kooli ehitus

8 500 000 (hinnanguline)

910 000 RTK, 1 000 000
arendaja

Saue linna sisene (Sauepargi) kergliiklustee

266 000 (hinnanguline)

220 000

Saue linna Keila mnt äärne kergliiklustee

388 000 (hinnanguline)

330 000

Midrimaa lasteaia rekonstrueerimine (CO2
meede)

930 000 (hinnanguline)

490 000

Ääsmäe lasteaia rekonstrueerimine (CO2 meede)

590 000 (hinnanguline)

250 000

Valla mürakaardi ja tegevuskava koostamine

17 208

15 487

Ohtlike jäätmete kogumisringid

31 533

28 380

Turba üürielamu ehitus

1 195 000

597 808

Laagri üürielamu ehitus

1 606 288

633 000

Lehetu, Tondi kinnistu hoone lammutus

45 058

31 540

250 106

120 000

PROJEKT (SH RAKENDUSÜKSUS)

Tasuta
internetiturunduse
koolitus
ettevõtjale

RAHANDUSMINISTEERIUM

RTK

Saue, Saku, Kiili ja Harku
valla ettevõtjad saavad
soovi korral osaleda
internetiturunduse
koolitusel „Ettevõtlusele
kaasaaitamine läbi internetiturunduse koolituse.
Kuidas olla konkurendist
parem?", mida rahastab
Leader programm
(meede 4).

KESKKONNA INVESTEERINGUTE KESKUS

KREDEX

ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SIHTASUTUS
Tuleviku lasteaia fassaadi rekonstrueerimine

Koolitus toimub koostöös Edunet OÜ-ga, on osalejale tasuta,
kuid kohtade arv on piiratud.
Koolitus sisaldab kodulehe
analüüsi, koolitust, koolitusmappi, lõunasööki, tunnistust,
arvutiklassi kasutust ja tasuta
parkimist.
Lipuväljak Laagri alevikus.

eurot). Suurematest projektidest veel Koru lasteaed-põhikooli (Veskimöldre Haridusmaja) ehitust uue
Veskimöldre arenduse piirkonda Alliku külas - lasteaia osa eurotoetuse suurus
on ligikaudu 910 000 eurot.
Uue lasteaed-põhikooli
projekt on hetkel ehitushanke staadiumis ja peagi
algavad juba reaalsed ehitustööd. Uus kool ja lasteaed avatakse 2020. aasta
sügisel.

Munitsipaalmaja Laagrisse valmib juba käesoleva aasta sügisel.

Veskimöldre haridusmaja lasteaia osa eurotoetuse suurus on ligikaudu 910 000 eurot.

Veemajandusprojektid ja
hakkepuidul töötav katlamaja
Suurematest
veemajandusprojektidest
valmisid
KIK-i kaasabil Tuula ja Alliku ning peagi alustatakse
Laitse, Maidla ja Jõgisoo
veevärgi rekonstrueerimist.
Stabiilsema hinnaga toasooja ja madalamad küttearved
Saue piirkonna inimestele
toob energiaettevõtte Adven Eesti rajatav hakkepuidul töötav kaasaegne ning
keskkonnasõbralik katlamaja. KIK-i toetust jagus
veel Turba soojamajanduse
arengukava koostamiseks.
Millised on jätkuvad suuremad projektid?
Töös on Saue linna tervisekeskuse ehitamine, mida
kaasrahastatakse
samuti
regionaalarengu fondi tervisekeskuste infrastruktuuri arendamise meetmest.

Plaanide kohaselt avatakse
uus keskus juba 2019. aasta
keskel.
Uus hoone parandab
oluliselt piirkonna tervishoiuteenuste kvaliteeti ja
võimalusi. Näiteks hakatakse tervisemajas pakkuma
ämmaemanda ja füsioterapeudi teenust. Kokku on objekti investeeringu maht ligikaudu 1,5 miljonit, sellest
toetuse osa 757 000 eurot.

Pärnu maantee remont
Tallinna piiril
Laagri piirkonna ja ka ülejäänud Saue valla elanikele on 2018. ja alanud 2019.
aastal üheks kõige silmatorkavamaks
projektiks
olnud maanteeameti poolt
rekonstrueeritav
Pärnu
maantee Vana-Pääskülast
kuni Saue linnani.
Kõik liiklejad peavad
varuma kannatust kuni
2019. aasta lõpuni, mil

peaks uuendatud teelõik
valmis saama. Liiklemine
muutub kindlasti kiiremaks
ja ohutumaks.
Muuhulgas rajati selle
projekti käigus Saue valla
ja ERF-i linnalise meetme
kaasrahastusel Laagri alevikus Nõlvaku ja keskuse
vaheline jalakäijate raudtee- ning maanteeameti rahastusel maanteealune tunnel, sh lahendatakse ära ka
kergliiklejate ligipääs uude
Tallinna piiril asuvasse Selverisse.
Uued kergliiklusteed ja
Veskimöldre Haridusmaja
Euroopa Liidu regionaalarengufondi linnalise piirkonna arendamise meetmest
kaasrahastatakse
Saue linna sisese Sauepargi
(välisfinantseering ligikaudu 226 000 eurot) ja Keila
maantee äärse kergtee rajamist (eurotoetus 330 000

Saue linna tänavavalgustustaristu renoveerimine
Suurimaks
väljakutseks
osutus ühtekuuluvusfondi
energiatõhususe programmi
meetmesse eelmises voorus
toetuseta jäänud Saue linna
tänavavalgustustaristu renoveerimise projekti esitamine investeeringumahuga
ligikaudu 700 000 eurot.
Taotluse sisu on keeruline ja hõlmab pea kogu Saue
linna tänavavalgustuse korrastamist.
Peagi on oodata taotlusvooru tulemust, nii et hoiame kõvasti pöialt, et linna
keskkond saaks parema
ilme.
Millised on
tulevikuplaanid?
Ettevalmistusi on tehtud
juba järgmiste toetusrahade
taotlemiseks.
2019. aasta tõotab tulla
suures plaanis keskkonnatoetusi ja väiksemas mahus
sotsiaal- ja haridusvaldkonna toetusi hõlmav.
Kindlasti on plaan realiseerida neli keskkonnaprojekti, milleks on Kernu
paisjärve
eutrofeerumise
peatamine ja selle üldise
ilme taastamine, Ruila kalapääsu rajamine, Turba
aleviku Tööstuse 2a masuudireostuse likvideerimine
ja väiksematest tegemistest
Harku karjääri mürakaardi-tegevuskava koostamine.
Lisaks ootab oma järge

puuetega inimeste kodukohandamise uus taotlusvoor,
mida tasub oodata juba aasta esimeses kvartalis. Sestap jälgige kindlasti teateid
vallalehes ja sotsiaalmeedia
postitusi, et kõik abivajajad
jõuaksid õigel ajal avaldused esitada.
Põnevamatest
väljakutsetest on ees osalemine
ERF-i taotlusvoorus „Väikelahendused haridusliku
erivajadusega õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse“, kus koostöös valla
koolidega püüame suurendada valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, et haridusliku
erivajadusega lapsed saaksid käia elukohajärgse kooli
tavaklassis.
On selleks siis teraapiatoa ehitamine, õueala kohandamine, lifti või kaldtee
rajamine,
õppevahendite
soetamine või spetsiifilise
arvutiprogrammi soetamine - miski, mis aitaks erivajadusega õpilastel osaleda
tavapärases õppetöös.
Kindlasti panustame lähiaastatel oluliselt avaliku
ruumi korrastamisse, sealjuures kasutame kõikvõimalikke toetusmeetmeid,
et lisafinantseeringuid juurde saada. Kas kõik plaanid
päriselt juba 2019. aastal
realiseeruvad või vähemalt
algavad, näitab aeg.
Kokkuvõttes võib ütelda, et 2018 oli veel paljuski enne ühinemist käima
lükatud projektide nägu.
Järjest enam tulevad fookusesse uued projektid ja
sellega ka investeeringute
suunamine regionaalpoliitiliselt. Suuremate investeerimisprojektide algatamisel
kehtib reegel, et kui seda
teostatakse omavahenditest,
kulub projekti algatamisest
valmimiseni vähemalt kolm
aastat, kui aga on kaasatud
välisrahastus või partnerid,
tuleb arvestada vähemalt
viie aastaga.

Koolituse tulemus
• Analüüsitakse iga osaleva
ettevõtte kodulehte ja koostatakse töölehed soovitustega
internetiturunduse seisukohast.
Ettepanekute eesmärk on jõuda
otsingusüsteemides võimalikult
kõrgele ja seeläbi aidata kaasa
organisatsioonidel tooteid ja
teenuseid efektiivsemalt turundada.

• Koolituse tulemusena on
osalejal tekkinud arusaam internetiturunduse
olemusest,
võimalustest ja vajalikkusest.
Suudetakse analüüsida kodulehe struktuuri ja info jaotust ettevõtte seisukohast ning tarbija
vajadustest lähtuvalt, saadakse
aru kodulehe turundusest ja
selle vajalikkusest.
• Oskus kasutada erinevaid internetiturunduse võimalusi toodete / teenuste pakkumiseks.
• Oskus kasutada interneti potentsiaali teenuste / toodete
turundamisel, analüüsida tarbija käitumist ja selle järgi võtta
vastu õigeid otsuseid
• Oskus arvestada seaduses tulenevate piirangutega internetis
turundamisel.
• Oskus arvestada otseturundusel andmekaitseseadusest tulenevate piirangutega.
Toimub neli koolitust, grupis 10 osalejat. Registreerumine
ja täiendav info www.edunet.
ee/ettevotluskoolitus-turundus
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PROJEKTI MAKSUMUS
EURODES KOOS KM-GA

Oled sa valmis, kui katkevad
elutähtsad teenused?

Enamik kontrollitud
korterelamutest ei vastanud
tuleohutusnõuetele
Päästeameti kontrollkäikudest kortermajadesse
ilmneb, et tuleohutusnõuete täitmisega on endiselt probleeme.
Päästeamet kontrollis kogu Eestis tuleohutusnõuete täitmist
kortermajade ühiskasutatavatel pindadel: koridorides, trepikodades ja keldrites. Kokku külastati nädala jooksul 294 maja,
millest korras oli vaid 44. Ülejäänud 250 majas leiti kokku 544
puudust.
Trepikodasid kasutatakse asjade hoidmise kohana: lapsevankrid, jalgrattad, vana mööbel, mis saab takistuseks juhul,
kui hoonest on vaja kiirelt väljuda.

Foto: Päästeamet
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„Mis saab siis, kui elekter nädal aega ära
on?“ pole ilmselt küsimus, millele vähegi
tihedamalt asustatud kohas elav Eesti
inimene kuigi sageli mõtleks.
NELE PERNITS

„K

as ma saan hakkama, kui vett
ei ole või kui
ma oma kodust mitmeid
päevi välja ei saa? Mida
teha, kui tekib tulekahju,
kuidas anda erinevate õnnetuste korral esmaabi ja kas
minu kodu on turvaline?“
Kõigile neile ja veel väga
paljudele küsimustele annab vastuse Naiskodukaitse loodud mobiilirakendus
„Ole valmis!“.
Ootamatuste eest ei ole
keegi kaitstud ja iial ei tea,

kus oht varitseda võib. Sestap on kõigil võimalus ootamatuks kriisiolukorraks
või väiksemaks õnnetuseks
valmis olla, laadides nutitelefoni mobiiliäpi „Ole valmis!“. Äpi saab alla laadida
kas Play poest või AppStore’ist ja seda saab hiljem kasutada ka siis, kui internetti
juhtumisi pole.
Mobiiliäpi teemad on jagatud kaheks
Esiteks leiab väga palju juhiseid selle kohta, kuidas
käituda erinevate ohuolukordade puhul ning kuidas

anda endast parim, et välditavaid õnnetusi sinuga
ja sinu kodus ei juhtuks.
Näiteks on kergesti leitavad
tule-, gaasi- ja veeohutusjuhised ning õpetused, kuidas toimida, kui õnnetus on
siiski juhtunud. Kui ilmateenistus annab tormihoiatuse, saab äpist üle vaadata,
mida teha tormiks valmistudes ja tormi ajal, kuidas
kaitsta ennast ja lähedasi.
Lisaks paljudele tegevusjuhistele on äpis ära
toodud kõikvõimalikud telefoninumbrid, kust võib
erinevatel puhkudel abi
saada ja „Ole valmis!“ äpp
võimaldab neile numbritele
ka otse äpist helistada.
Tõsi, kõik need numbrid
on ka väga paljudel erinevatel kodulehtedel olemas,
aga kellel on kiirel ja äreval
hetkel aega mööda kodulehti surfata ja otsida, kust

Kortermajade kontrollkäik. Foto on illustratiivne.
Lisaks on probleeme evakuatsioonipääsude ja tuletõkkeuste lahti hoidmise või nende puudumisega.
Päästeamet selgitab, et mitte ükski tuleohutusnõue ei ole
tekkinud iseenesest ega ole üleliigne. Nõudeid ei ole vaja täita
inspektori meeleheaks, vaid ikka iseenda ja naabrite ohutuse
tagamiseks, sest tuli korteri piire ei tunne.
PÄÄSTEAMET

Lastele ja eakatele muutus
puude taotlemine mugavamaks
Sotsiaalkindlustusamet muutis puude taotlemise
eakatele ja lastele mugavamaks, võttes kasutusele
uue taotlusvormi, mis võrreldes eelmisega on oluliselt lühem ning taotlejale lihtsam ja mugavam täita.
Uuest taotlusvormist on välja jäetud kõik sellised küsimused,
millele leiab vastused erinevatest andmebaasidest.
Puude määramisel hinnatakse inimese toimetulekut sotsiaalses keskkonnas. Uuenenud taotlusvormis peab taotleja
põhjendama vaid oma puude taotlemise soovi ja kirjeldama
peamisi piiranguid erinevates tegevustes ning piirangute esinemise sagedust. Info koos taotleja isikuandmetega mahub
nüüd kahele lehele. Uue taotlusvormi leiab ameti kodulehelt
www.sotsiaalkindlustusamet.ee.
Lastel ja eakatel tuvastatakse puude raskusastet selle järgi,
kui palju on vaja kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet. Mida
suurem see on võrreldes eakaaslastega, seda raskem on puue.
Tööealiste puude taotlemine käib teistel alustel. Neil hindab
töövõimet töötukassa, kui inimene soovib samal ajal taotleda
ka puude raskusastet, saab sedagi teha koos töövõime hindamisega töötukassas.
2018. aastal sai sotsiaalkindlustusamet ühes kuus keskmiselt 533 laste puude taotlust ja 2268 vanaduspensioniealiste
puude taotlust. Tööealiste inimeste puude taotlusi oli kuus
keskmiselt 2268.
SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

1. veebruarist ei saa enam
paroolikaarte kasutada
1. veebruarist ei saa enam paroolikaardiga
e-teenustesse siseneda, mis tähendab, et ei saa
teha ei pangaülekandeid ega deklareerida tulusid.
Paroolikaarte kasutab hinnanguliselt veel 70-80 000 inimest,
aktiivses kasutuses on vähemalt 28 000 kaarti. Riigi Infosüsteemi Amet soovitab kõigil neil hankida endale kas Smart-ID,
Mobiili ID või kasutada e-teenustesse sisenemiseks ID kaarti.

vajaliku numbri kätte saab.
Teine suur osa äpist
koosneb erinevatest soovituslikest nimekirjadest,
mis võiks kodus olemas olla
näiteks selleks, et vähemalt
nädal aega kodust väljumata hakkama saada.
Pole üldse imekspandav,
kui mõne kriisi korral on
koduste varude täiendamine raskendatud või võimatu.
Kas sina näiteks tead,
mida ja kui palju võiks olla
pere seitsme päeva toiduvarudes? Kus ja kuidas seda
toitu säilitada? Mida võtta
kaasa, kui olete sunnitud
kodust evakueeruma? Mis
kuulub ellujäämispakikesse
ja millised päästevahendid
võiks olla autos?
Äpis saab märkida, millised varud sul juba olemas
on ja püüelda selle poole,
et iga vajaliku asja juurde
tekiks lõpuks linnuke. Ka
seda, miks peaks kodus olema patareidel töötav raadio
või hulk prügikotte ja teipi,
saab äpist teada.
Kuigi tundub, et äpp
juba annabki juhised kõikideks võimalikeks kriisiolukordadeks,
arendatakse
seda pidevalt edasi ja midagi kasulikku tekib rakendusse alatasa juurde.
Täna on „Ole valmis!“
äpp peaaegu 6800 nutitelefonis üle Eesti.

Toeta oma metsa! Tugisüsteem
erametsaomanikule
Saue vallas on metsamaad kokku 34
248 hektaril, see on 54% omavalitsuse
pindalast. Metsamaast üle poole, 20 243
hektarit (59%) on erametsaomanike
kätes ja hallata.
KERTU KEKK
SA Erametsakeskus
kommunikatsioonijuht

E

rametsaomanikke on
Eestis kokku üle 100
tuhande. Suur osa
neist elab oma metsast kaugel ja ei mõtle selle seisukorrale igapäevaselt.
Riik on panustanud tugisüsteemi arendamisse, et
metsaomaniku jaoks metsaotsuste tegemine ja metsa
eest hoolitsemine lihtsamaks teha.
Metsaomanikel on võimalik
metsakasvatuslike
tööde tegemiseks erametsakeskusest toetust küsida.
Toetatakse näiteks noore
metsa hooldamist ja metsakahjustuste ennetamist

(toetusvoor juba 5.-25.
veebruaril), metsa uuendamist, metsamaaparandustöid ja muid tegevusi. Erametsakeskusest saab küsida
ka hüvitist looduskaitseliste
piirangute eest Natura 2000
alal või sihtkaitsevööndis
asuval erametsamaal.
Kõige olulisem metsatöö –
noore metsa hooldamine
Toetusvoor on juba 5.-25.
veebruaril. Noore metsa
hooldamist peetakse mõnikord küll kulukaks, kuid
vaieldamatult on see kõige
olulisem metsakasvatuslik
töö, millega määratakse
metsa koosseis tulevikus.

Hooldatud metsas on alles
jäänud puudel paremad tingimused kasvamiseks.
Just praegu on noore
metsa hooldamise planeerimiseks aeg eriti soodne,
seda kahel põhjusel. Esiteks
on heade kütte- ja paberipuidu hindade tõttu võimalik raiest mõningat tulu
teenida juba 20-30-aastase
metsa hooldamisel. Teiseks on praegu veel olemas
võimalus kuni 30-aastase
metsa hooldamiseks toetust
küsida. Tänased maaelu
arengukavas kokku lepitud
toetusmeetmed
lõpevad
2020. aastaks. Kas ja kui
palju järgmisel perioodil
Euroopa Liidu vahenditest
metsakasvatust toetatakse,
ei tea praegu veel keegi.
Abi metsaühistust
Kui omanikul teadmistest
ja ajast puudu jääb, tulevad
appi kohalike metsaomani-

SA Erametsakeskus
www.eramets.ee
Metsatoetuste
taotlemise tingimused
www.eramets.ee/
toetused
Lisainfo Harjumaal tegutsevate metsaühistute
kohta www.eramets.ee/
harjumaa-metsauhistud

ke endi loodud metsaühistud, kelle juures tegutsevad
sõltumatut nõuannet pakkuvad kutselised metsakonsulendid.
Metsaomanike
ühendustes on olemas tööde planeerimiseks ja teostamiseks
vajalikud teadmised ja kontaktid. Metsaomanik saab
metsaühistust vajaliku info
ja juhiseid metsa eest hoolitsemiseks.
Kui
metsaomanikul
puudub soov metsaga tegeleda, korraldavad metsaühistu spetsialistid kõik vajalikud tööd omaniku eest
ära.
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KULTUURIKALENDER VEEBRUARIS
AEG

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT JA AEG

KORRALDAB

KONTAKTID

01.31.01

Rändnäitus "Kosmosetehnoloogia meie
igapäevaelus"

Riisipere kultuurimajas

Nissi
kultuurikeskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

01.28.02

Rändnäitus "Kosmosetehnoloogia meie
igapäevaelus"

Turba kultuurimajas

Nissi
kultuurikeskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

08.0128.02

Kristina Tamme interaktiivne tervendavate
kollaažifotode näitus-müük "Ava oma
silmad"

Laagri kultuurikeskuse
pikkas saalis

Laagri
kultuurikeskus

Tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

01.28.02

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

Riisipere kultuurimajas

Nissi
kultuurikeskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

AVALIKU RUUMI SPETSIALISTI

01.28.02

Soome Instituudi rändnäitus "Soome
animatsioon"

Riisipere kultuurimajas

Nissi
kultuurikeskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

07.31.01

Maa-arhitektuuri Keskuse näitus "Vana aja
maja"

Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus, MTÜ Vanaajamaja, Maa-arhitektuuri Keskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

30.01.

Paberlillede valmistamise õpituba"

kell 18.30 Riispere
kultuurimajas

Nissi
kultuurikeskus

Vajalik eelregistreerimine eneken.
maripuu@sauekultuur.ee
sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

30.01.

Kino "Johannes Pääsukese tõeline elu"

kell 19 Turba
kultuurimajas

Nissi
kultuurikeskus

…KES
• oma loovuse ja erialaste teadmiste najalt juhib
projekte, mille tulemusena saavad kaunid me pargid,
mänguväljakud, pingid, haljasalad, külaplatsid;
• pedantselt tuleb toime kaasneva dokumentatsiooniga,
valmistab ette ja viib läbi valdkonna riigihankeid;
• võtab vastu vallas eksponeeritava välireklaami
paigaldustaotlusi ja väljastab paigalduslube;
• teostab valdkonnas ka järelevalvet.

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

31.01.

Saue Päevakeskuse Raamatuklubi Eve
Viidalepp ja Ervin Lillepea

kell 13 Saue
Päevaksekuses

Saue Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee

31.01.

Kernu-Saue talimängud 2019. Kabe

kell 18.30 Kernu
rahvamajas

Kernu Rahvamaja

www.omavald.ee/rahvamaja,
kpoldaru@gmail.com, tel 521 4206

31.01.

Viigi Vill- Kanguri loeng "Mälu"

kell 19.00 Hüüru Mõisas

MTÜ Hüüru
külasets

www.huuru.ee

01.02.

Saue valla MV ujumises

kell 15.30 Laagri ujulas

Saue Spordikeskus

www.sauespordikeskus.ee

01.02.

Kino "Johannes Pääsukese tõeline elu"

kell 19, Riisipere
kultuurimajas"

Nissi
kultuurikeskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

02.02.

Kernu-Saue talimängud 2019. Sulgpall

kell 10 Ruila
Spordihoones

Kernu Rahvamaja

www.omavald.ee/rahvamaja,
kpoldaru@gmail.com, tel 521 4206

02.02.

Koguperefilm "Talvelugu"

kell 13 Turba
kultuurimajas

Nissi
kultuurikeskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

02.02.

Koguperefilm "Talvelugu"

kell 17 Riisipere
kultuurimajas

Nissi
kultuurikeskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

03.,
10.,
17. ja
24.02

Laagri Kristliku Koguduse jumalateenistus ja
pühapäevakool lastele"

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri Kristlik
Kogudus

www.laagrikogudus.ee

06.02.

Indrek Kalda ja Paul Kristjan Kalda kontsert
"Lood ja laulud"

kell 19 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri
kultuurikeskus

Tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

07.02.

"Saue valla Meistrivõistlused
kabes"

kell 18 Kernu
rahvamajas

Saue Spordikeskus

Vajalik eelregistreerimine! www.
sauespordikeskus.ee

07.02.

Kino "Johannes Pääsukese tõeline elu"

kell 19 Hüüru mõisas

MTÜ Hüüru
külasets

www.huuru.ee

09.02.

SauePinksi III seeriavõistluse 2018/2019 II
etapp “TalvePinks”

kell 10 Saue
Noortekeskuses

Hobipinks

www.facebook.com/hobipinks/

09.02.

Saue valla Beebipäev (Ainult kutsetega!)

kell 11 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri
kultuurikeskus,
Saue Vallavalitsus

Tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

09.02.

Kernu-Saue talimängud 2019. Suusatamine

kell 12 Alema suusarajal

Kernu Rahvamaja

www.omavald.ee/rahvamaja,
kpoldaru@gmail.com, tel 521 4206

10.02.

Kernu-Saue talimängud 2019. Kardisõit

kell 10 Laitse RallyPargis

Kernu Rahvamaja

www.omavald.ee/rahvamaja,
kpoldaru@gmail.com, tel 521 4206

12.02.

Ema ja Lapse Hommikuklubi. Teadmisi jagab
füsioterapeut Urmi Kukk

kell 10.30 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri
kultuurikeskus

Tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

Ametikohale kandideerimiseks esita CV koos palgasooviga ja
lisa juurde motivatsioonikiri, mis sisaldab ühe Sinu varasema
avaliku ruumiga seotud projekti kirjeldust või ideed sellest!

15.02.

Naiskoor Nelli Sõprade pidu

kell 19 Turba
kultuurimajas

Nissi
kultuurikeskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

Kandideerimisdokumendid edasta läbi portaali või e-posti
aadressile personal@sauevald.ee

16.02.

Tasuta kontsert. Puhkpilliorkester
"Saunamees" ja "Saku mandoliinid"

kell 16 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri
kultuurikeskus

Tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

17.02.

Kernu-Saue talimängud 2019. Lauatennis

kell 10 Kernu
rahvamajas

Kernu Rahvamaja

www.omavald.ee/rahvamaja,
kpoldaru@gmail.com, tel 521 4206

MANDRI-EESTI RAHVAROHKEIMA VALLA
PROFESSIONAALNE MEESKOND OOTAB
TIIMI LENNUKA MÕTTELAADIGA

ME HÄID INIMESI HOIAME JA LISAKS „VORSTILE LEIVAL“
PAKUME
• abikätt sisseelamisperioodil ja võimalust edaspidi leida
kolleegides häid sõpru ja „oma“ inimesi;
• erialaseid arenemise võimalusi läbi praktilise töö ja
täiendkoolituste, ühtlasi võimalust sealjuures oma
tööpäeva ise kujundada;
• lõõgastuseks massaaži, energia hoidmiseks
spordivõimalusi ja rõõmuks ägedaid ühisüritusi;
• tervise turgutamiseks tasustatud „jää koju-saa terveks“
päevi;
• võimalust teha aeg-ajalt kaugtööd ehk tööta kodus,
kohvikus või suvises pargis;
• puhkust 35 kalendripäeva.
…EHK SIIS TULE MEILE, KUI
• antud tööpakkumine paneb silma särama ja mõtted
loovalt liikuma;
• Sul on kõrgharidus või selle omandamine käsil
maastikuarhitektuuri või sellega sarnasel erialal;
• eesti keele oskus on Sul kõrgtasemel ehk C1;
• oskad vormistada haldusdokumente ja läbi viia riigihankeid
või vähemasti Sul on motivatsioon seda kõike õppida;
• eneseväljendamine ja suhtlemisoskus on vaid kiita;
• pinge Sind ei murra, vaid hoopis käivitab.
• Sul on olemas autojuhiload.
Eelistame huvilist, kel valdkonnaga varasemat kokkupuudet

Kui tunned, et suudad palju enamat, kui Sinult
seni on oodatud, siis ära oota vaid kandideeri!
TÖÖAEG: täiskoormus
TÖÖASUKOHT: Veskitammi 4, Laagri, Saue vald
TÖÖLE ASUMISE AEG: kokkuleppel
LISAINFO: majandusosakonna juhataja Silver Libe, mob
5687 6208
KANDIDEERIMISE TÄHTAEG: 3. veebruar 2019

Tähelepanu! Kandideerijatel, kes saatsid avalduse
meiliaadressile personal@sauevald.ee ja ei ole saanud
tagasisidet kandideerimise kohta, palume avalduse tehnilise
probleemi tõttu uuesti saata.
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30.01 kell 19.00 Turba kultuurimajas
1.02 kell 19.00 Riisipere kultuurimajas
7.02 kell 19.00 Hüüru mõisas
Pilet 5 € ja sooduspilet 3,5€

23. veebruaril 2019.a kell 19
02.02 toimub

Saue Mõisas

HEATEGEVUSLIK
VEINIKOOLITUS

AASTAPÄEVA PIDU

&

Peomeeleolu loovad

Korraldavad:
LC SAUE ja REIN KASELA

MAIT MALTIS and The Band

Osalustasu 45.- eur
Sisaldab veini ja suupisteid

Keiu Kuresaare maalide näitus

Tulu annetame Saue laste heaks
Osalemisest teavita 50 40 648

Pilet 10€ (tervitusnaps, magus üllatus, kuum jook)

VÄLJASÕIT
RIISIPERE KULTUURIMAJA
EEST KELL 11.00
TURBA KAUPLUSE EEST 11.10
Hind 5,00 EUR
(pilet + transport)
Ootame aktiivset osavõttu!

EELK NISSI MAARJA
KOGUDUSE TEATED

27. JAANUAR KELL 12.00
JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA
kogudusemajas
3. VEEBRUAR KELL 12.00
JUMALATEENISTUS kogudusemajas
10. VEEBRUAR KELL 12.00
JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA
kogudusemajas
17. VEEBRUAR KELL 12.00
JUMALATEENISTUS kogudusemajas
24. VEEBRUAR KELL 12.00 VABARIIGI
AASTAPÄEVA ARMULAUAGA
JUMALATEENISTUS
Igal neljapäeval kell 16.00 palvetund
Vennastekoguduse Nissi palvemajas.

EAKATE
SÜNNIPÄEVAPIDU

Jõgisoo seltsimajas

HUVITAVATE VEINIDE
OKSJON

NISSI PIIRKONNA EAKATE
HAAPSALU VEEKESKUSE
KÜLASTUS
TOIMUB
20. veebruaril 2019.a

19. veebruaril
kell 11.00-13.00
Saue Noortekeskuses

Eelregistreerimine info@jogisooseltsimaja.ee
või telef 5012033 Ülle kuni 15.veebruarini

VEEBRUAR SAUE PÄEVAKESKUSES

• 31. jaanuaril kell 13 raamatuklubi, külalised Eve Viidalepp ja Ervin Lillepea.
• 7. veebruaril kell 13 reisiklubi. Ann ja Mati Kalamees räägivad ja näitavad
pilte Hiina reisist.
• 14. veebruaril kell 13 raamatuklubi.
• 19. veebruaril kell 11-13 eakate sünnipäevapidu neile, kel sünnipäev
jaanuaris, veebruaris või märtsis ja aastaid 65 või enam. Vajalik
registreerimine telefonil 659 5070.
• 21. veebruaril kell 15 mälukohvik „Elukaar“. Mall Laur räägib oma maalidest.
• 28. veebruaril kell 10 Hindpere Optika silmade kontroll. Registreeruge
telefonil 5323 2454.
• 28. veebruaril kell 18 lauluklubi.
• 16. märtsil korraldavad teatrihuvilised reisi Viljandi teatrisse Ugala vaatama
muusikali „Once“. Piletite arv piiratud. Hind 36.40. Täpsem info Saue
päevakeskuses (Kütise 4, Saue linn) või telefonil 659 5070.

JUMALATEENISTUSED
VEEBRUARIS
SAUE KIRIKUS
3. veebruar kell 13. Teenistust juhatab ja
jutlustab Erki Kuld. Piibli teksti loevad ja
musitseerivad Piret Kuld ja Liis Kurm.
10. veebruar kell 13. Teenistust juhatab ja
jutlustab Raivo Kaustel. Piibli teksti loeb Liia
Lumilaid. Muusikaga teenib Saue koguduse
naisansambel.
17. veebruar kell 13. Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur Utno. Muusikaga teenib Andrus
Vaiklo. Piibli teksti loeb Marika Malein-Vaiklo.
24. veebruar, Eesti Vabariigi 101 aastapäev
Pärgade asetamine mälestuskivi juures kell
15.30. Jumalateenistus kell 16. Muusikaga teenib Oleviste koguduste meeskoor. Teenistust
juhatab Erki Kuld.
Palve- ja osadustund kolmapäeviti kell 18.

neile, kel aastaid 65 ja enam
ning sünnipäev jaanuaris,
veebruaris või märtsis.
Vajalik registreerimine
Saue Päevakeskuses,
telefon 659 5070.
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HÜÜRU MÕISAS LOENG
MÄLU
31.01. KELL 19.00
MÄLU Kas tulevad tuttavad ette väljendid:
ei jää meelde,ei tule meelde,ei ole meeles?
Sel juhul oled oodatud loengule,
kus räägime nii töömälu loomisest kui ka
"mälupanga" koodidest ja
kasutamisjuhenditest. WHO,Ülemaailmne
Tervishoiuorganisatsioon, prognoosib
aastaks 2050 haiguste etteotsa mäluhäireid
(Alzheimeri tõbi,dementsus).
On aeg tegeleda ennetustööga !!!
Lektor: Viigi Viil-Kangur - arst,
NLP Master Practitioner, kinesioloog
OSALUSTASU 1 eur

MÄLUKOHVIKUD
Ürituste sari dementsusega inimestele, nende lähedastele ja toetajatele (vabatahtlikud, kogukonnad)
Üritused toimuvad Tallinna Teletornis, Kumu kunstimuuseumis ja Saue Päevakeskuses.

Loome tutvusi, toetame ja naudime koosolemist!
Laupäev, 9. veebruar

„Ajarännak kõrgustesse“ Tallinna Teletornis kell 10.00–12.00

Neljapäev, 21. veebruar „Elukaar” Saue Päevakeskuses kell 15.00–17.00

Uusaastapeod ja pidulikud
sündmused Kernu mõisas!
• pidurüüs mõisa saalid
• pidulikud õhtusöögid
• suupiste- ja kohvilauamenüüd
• majutus koos hommikusöögiga
• abi korraldamisel
Mõisast leiab ruumid seminaride, koosolekute
pidamiseks ning perekondlike tähtpäevade
tähistamiseks.
kernumois@kernumois.ee, tel: 511 2424
Facebook.com/Kernumanor www.kernumois.ee
Kohatu küla, Saue vald, Harjumaa

Helger Rannu

Regressiooni terapeut
tase 6 /
kutsetunnistus nr 114695

Keila, Keskväljak 13 II korrus kab 22
Telefon: 5803 3497
E-mail: helger.rannu@mail.ee
Töökeel: eesti
Teraapia täiskasvanutele ja lastele
alates 12. eluaastast
* Aitan leida, miks oled selline, nagu oled; mida
saad muuta, et sinu elu läheks paremaks.
* Abi lastele, kel koolistress, tõrjutus koolis.
* Leiame sinu haigusele põhjuse ja ravivõimaluse.
* Meeste tervis: impotentsus, alanenud libiido.
* Peresuhted, nende parandamise võimalused.

Laupäev, 9. märts

„Taaskohtumised – Meenutused muusikas” Kumu kunstimuuseumis
kell 10.00-12.00

Laupäev, 13. aprill

„GEENIAALNE” Tallinna Teletornis kell 10.00–12.00

Neljapäev, 18. aprill

„Enesemassaaž” Saue Päevakeskuses kell 15.00–17.00

Laupäev, 4. mai

„Taaskohtumised – Kunstimekk” Kumu kunstimuuseumis kell 10.00–12.00

Laupäev, 8. juuni

„Pannkoogipiknik” Tallinna Teletornis kell 10.00–12.00

Üritustele vajalik eelregistreerimine!
Tallinna Teletorn: puudetunnistusega osalejale tasuta, teistele 7 eurot. Registreerimine hsh@eludementsusega.ee.
Saue Päevakeskus: kõigile osalejatele tasuta. Registreerimine liivilents@hotmail.com.
Kumu kunstimuuseum: puudetunnistusega osalejale tasuta, teistele 6 eurot. Registreerimine hsh@eludementsusega.ee.

Lisainfo kodulehel www.eludementsusega.ee ja Facebookis - Elu dementsusega.
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KUULUTUSED

TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P
suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee.
Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil aeg ette registreerida! Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude
tervisliku seisundi hindamist. SOODSAD HINNAD. Telefon 5220321, www.arbormen.ee.
Väljaõppinud puudelangetajad lõikavad parima
hinnaga ohtlikke puid ja teeme puude hoolduslõikust. Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Tel 51 33 458, info@ohtlikpuu.ee, www.ohtlikpuu.ee

Müüa ilus renoveeritud maja Viida 5, Saue. 290m2,
2 korrust. Ainult 239000 eurot. kv.ee/3004173.
+372 58440369
OST/MÜÜK
Soovin osta omaaegse Tarbeklaasi ja Juveelitehase tooteid, nahkköites raamatuid, Eesti
kunstnike töid (maal, graafika, kujud), postkaardid, märgid. Võib pakkuda ka muid vanu esemeid. Tel 5176412.

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

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

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

VEOTEENUS väikekaubikuga (kaubik 5m³; 1000kg
+ tenthaagis 6m³; 510kg). Ka nädalavahetusel.
Kuulutus ei vanane! Tel. 59040027; veoteenus@
suhtlus.ee
POTTSEPATÖÖD. Ahjud, pliidid, soemüürid. Tel 56
500 162. Oman kutsetunnistust.
ARBORISTI TEENUSED. Ohtlike puude raie, puude hoolduslõikus, hekkide hooldus, kändude
freesimine, raieteenused, võsaniitmine, puude
istutamine. WWW.PUUKIRURG.EE, info@puukirurg.ee, 3725057786.
Puulangetus ja -hooldus kvaliteetselt ning turvaliselt. Tel 51979229, www.hbhaljastus.ee
Ohtlike puude langetus ja õunapuude lõikus.
5210334
Abi maja ehitusloa või kasutusloa asjaajamisel.
5306 1181, Mikk. majapaberid@gmail.com

Soovin osta garaaži Saue linnas. Võib
olla ka remonti vajav. Tel: 56675000,
lavepakk@gmail.com.

De Visu OÜ kollektiiv avaldab siirast
kaastunnet Õnne Luigele perekonnaga

ISA

surma puhul.

Kontakt: info@tordijaam.eu, +372 53267599
www.fb.com/Tordijaam

Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja pelletit. Müüme ka väikseid koguseid.
Info 55597572
Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja
mett! Tellimusi võtame vastu igapäevaselt.
Tellimiseks ja lisainfo saamiseks helistage TEL
58652190.
TÖÖ
Pakun tööd koristajale kauplus-laos Sauel, koristamisgraafik on 4x kuus. Lisainfo 5187720 või
kcpuhastusteenindus@gmail.com
Pakun tööd ehitajale Saue vallas Vanamõisas.
Asjaga kiire! Tel: 56919979
AS M.V.Wool pakub tööd komplekteerijale
(meesterahvale). Lisainfo telefonil 5123540
OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5, Saue, otsib laotöötajat, kelle tööülesanneteks on kauba vastuvõtt,
komplekteerimine, lao korrashoid. Avaldus koos
CV-ga saata: kuulutus@zoovet.ee

KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel
504 5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Noor ja kasvav pere otsib krunti/elamumaad
(min 1 ha), kuhu rajada oma tulevane kodu. Tel:
581 871 42.

Lihtsalt telli!

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

Rassmer Ehitus OÜ teeb kiirelt ja kvaliteetselt
ehitus ja remonditöid. Firma põhieesmärgiks
on pakkuda kliendile ehitusalaseid lahendusija
taskukohasemaid hindu. Vaata kodulehte plaadipoisid.eu või helista tel 56822561.

Kaubiku rent al 35 EUR päev. Veoteenus 80 senti
km. Tel: 53060739. www.revalrent.ee

Hea tordi, makrooni, ekleeri, tassikoogi ja
muu desserdi tellimine ei vaja alati
tähtpäeva.

Otsime rullmassaažisalongi

Kuulutused ja reklaam
Saue Valduris

reklaam@sauevald.ee

Teenekat kaitseliitlast

URMAS VIRMAT
mälestavad relvavennad Keila
malevkonnast.

Kõik Ethel Disaini kaubad
ja kõrvaehted/keed/
võrud/komplektid

ALLAHINDLUSEGA
-20% kuni -50%
Müügil UUED DISAINEHTED!!!
Lisaks soojad bambusretuusid
ning värvilised pidulikud
sukkpüksid
06.02 Riisipere Kultultuurimaja
12-13
06.02 Turba
Kultuurimaja 14-15
www.ethel.ee ja FB - Ethel Pearls

Salongihaldjat
Sobid kui:

•oled positiivne
•sulle meeldib suhelda
•oled kohusetundlik
•oled tervislike eluviisidega

Meie pakume:

•meeldivat töökeskkonda
•konkurentsivõimelist
palka
•ettevõtte soodustusi

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

RULLMASSAAŽ

Südamlik kaastunne Merikesele

EMA

surma puhul
Töökaaslased Saue Vallavarahaldusest

Meie seast on lahkunud

ANTS PAUR

Mälestavad ja avaldavad kaastunnet
omastele
Hingu küla inimesed.

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb …

AUTODE KOKKUOST!

OSKAR SEPA

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!

Kernu Põhikool ja lasteaed Riisikas

TEL. 5457 5055

Avaldame kaastunnet Jaana Kuuskile kalli isa
surma puhul.

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud.

ENDEL KUUSK

AS SAGRO OTSIB OMA TÖÖPERRE

Mälestame kauaaegset majanaabrit ja
avaldame siirast kaastunnet abikaasa Eevile.
KÜ Koondise 15 elanikud.

KONTAKTID: TEL. 5300 6111,
E-POST: INFO@SAGRO.EE

11.04.1937- 16.01.2019

KATMIKALA TÖÖLIST

15

AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858, GSM 515 8242
e-post: raul@sagro.ee

Salu Kool otsib
oma meeskonda

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

• Keevitusroboti operaator
• Keevitaja
• Tootmisseadmete
remondilukksepp
• Järelmüügi juht
• Tootearendus konstruktor
Täiendav info ja kandideerimine:
• Telefonil 5197 6863
• e-posti aadressil: sami@sami.ee
Aadress: Tule 20, Saue linn 76505,
Saue vald

WWW.SAMI.EE

OÜ SINITIIVIK GRUPP

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

AS Eesti
Keskkonnateenused
võtab tööle
C-KATEGOORIA AUTOJUHTE.
Helistada telefonil
50 26 216.

AUTOASI LAAGRI TÖÖKOJAS TEOSTAME ASJATUNDLIKULT
KÕIKIDE AUTOMARKIDE HOOLDUS- JA REMONDITÖID!
1.

HOOLDUSTÖÖ / DIAGNOSTIKA 1H 34€

4.

REHVIVAHETUS 36-50€

2.

SILDADE REGULEERIMINE 36-48€

5.

DPF FILTRI PUHASTUS al.126€

3.

AUTOMAATKÄIGUKASTI
DÜNAAMILINE ÕLIVAHETUS 102-136€

6.

KLIIMASEADME KONTROLL JA
TÄITMINE 34€

3D sillastend

lisandub automaatkasti õli ja vajadusel filter

täisvahetus 16-22 tolli

lisandub gaas vastavalt kulule

*hinnad sisaldavad käibemaksu!

UMIST
KÜSI PAKK
AEG!
BRONEERI
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*Autode remont,
keevitus ja värvimine
*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus
* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,
*Fekaali vedu
* Autoparkla

Masinaehitus ettevõte
Sami AS võtab tööle:

AUTOASI LAAGRI

Pärnu maantee 549, Jälgimäe küla
Saku vald, 76404, Harjumaa
Tel: +372 6791 114
E-post: laagri@autoasi.ee
Avatud: E–R 9.00–18.00

OÜ RIAB Transport Saku
vallas, Harjumaal pakub
tööd kogemustega

• AUTOJUHT C(E)
KATEGOORIA.
• ROOMIKEKSKAVAATORI
OPERAATOR
• AUTOREMONDI LUKKSEPP
Vajalik digikaart,
kutsetunnistus ja C, E
kategooria autojuhiload.
Täpsem info GSM 53 448 851
või sten@riabtransport.ee

Autoasi.laagri www.autoasi.ee

Üürida kaasaegne büroo Laagri keskuses - Vae 22
Pakkuda teine korrus koos või eraldi:
1. osa 153m2 / 2. osa 72m2 - kokku 225m2
Möbleeritud, suur katuseterass, parkimine!
Rohkem infot www.kv.ee/3103622
+372 555 644 64

Otsime oma sõbralikku ja
toimekasse meeskonda
POSTIKULLERIT,

kelle peamiseks tööülesandeks on
posti- ja pakisaadetiste sorteerimine
ning kliendile kätte toimetamine.
Töö toimub täiskoormusega E–R kellaaegadel 07.00-15.30.
Kandepiirkond on Tallinn/Harjumaa. Oled sobiv kandidaat, kui Sul on
B- kategooria juhtimisõigus, vähemalt põhiharidus ning eesti ja vene
keele oskus vähemalt suhtlustasandil. Töökoht on algusega Pääsküla
jaotuspunktist, aadressil Rännaku pst 9a, Tallinn või Põhja-Tallinna
jaotuspunktist, aadressil Toompuiestee 33A, Tallinn.
Kandideerimiseks saada oma CV aadressil anastasia.zorina@omniva.ee või
võta ühendust telefonil +372 51988679.

Nr 2 / jaanuar / 2019

16

Quality from nature

TOOTMISTÖÖLINE
Ootame Sind tööle
keskkonnasõbralikku ettevõttesse!

Tule ja avasta uued võimalused tootmisettevõttes kas
staabeldaja, komplekteerija, vastuvõtja või sorteerija ametikohal.
Oled oodatud kandideerima, kui
• Tunned huvi töötamise vastu puidutööstusettevõttes
• Soovid rakendada ennast parimate töötulemuste nimel
• Sind iseloomustab töökus, täpsus ja lojaalsus
• Sa oled tehniliselt taiplik
• Sa töötad stabiilselt ja kvaliteetselt ka pingeolukorras
• Sa valdad eesti ja vene keelt suhtlustasandil
Kasuks tuleb
• Eelnev töökogemus puiduettevõttes
Ettevõte pakub
• Konkurentsivõimelist töötasu
• Peame tähtsaks mitte ainult seda, mida saavutati, vaid ka seda, kuidas saavutati
• Me väärtustame koostööd ja naudime üksteise head seltskonda
• Me koolitame oma töötajaid
• Pöörame palju tähelepanu töökeskkonna ohutusele ja headele töötingimustele
Lisainfo: tööle asumine niipea kui võimalik

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 53 kauplust üle Eesti. Meil töötab
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Tule Saku, Keila või Laagri Selverisse tööle

KASSAPIDAJAKS
LETITEENINDAJAKS
SAALITEENINDAJAKS
PAGAR-KÜPSETAJAKS
KAUBAKATEGOORIAJUHIKS
PUHASTUSTEENINDAJAKS
TRANSPORDITÖÖLISEKS
Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest saad meie
kodulehelt www.selver.ee. Kui soovid meie perega liituda,
siis palun anna endast märku ja saada oma CV e-posti
aadressile personal@selver.ee, täida kohataotlusankeet
kodulehel või kaupluse infoletis.
Lisainfo saamiseks palun helista telefonil 667 3785 või
5343 5337, Kristi Aasa.

Kandideerimiseks saada oma CV märgusõnaga „Tootmistööline”
aadressile personal@standwood.com
Lisainfo telefonil 554 1628
Alliku küla, Aluse, Saue vald, 76403 Harjumaa
www.standwood.ee

Kas sinu
kodu on
ametlikult
kasutuskõlblik?

Kasutusluba kinnitab,
et hoone on
kasutamiseks ohutu
Kasutuslota hoone
müük pangalaenu
abil on kaheldav
Kindlustusseltsid võivad
keeldudada kindlustusjuhtudel hüvitiste välja
maksmisest
Kohalikul omavalitsvusel
on õigus kasutusloata
hoone omanikku trahvida

Võta ühendust

www.projektiburoo.ee
info@projektiburoo.ee
+372 513 7017

Taotleme
kasutuslube

Teostame
tuleohutuse
auditit

Seadustame
ebaseaduslikke
ehitisi

Teostame
elektripaigalduse
auditit

Koostame
muudatusprojekte

Teostame
ehitise auditit

