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Aastalõpu- ja jõulumeeleolud
pildireas ja meie inimestes
Oli pidu-pidulikkust ja glamuurigi, oli sisemist soojust ja suts sportlikku mängulusti, oli noorte uljust ja vanemate
tarmukust, oli kampaania korras korraldatud kui ka väikseid-vaikseid viibimisi. Ilmselt anti lubadusi uueks,
tõenäoliselt vaadati tagasi vanas aastas tekkinud tihidele. Loodetavasti oli kõikidel rohkem koosolemisi ja kallistusi kui
kalleid kinke ja pühadestressi.

Riisipere aastalõpupidu
27. detsembril 1971. aastal
toimus vastvalminud Riisipere
kultuurimajas kõige esimene
pidu. 27. detsembril 2019
toimus aastalõpupidu, mis
jääb viimaseks suureks
peoks enne remonti. Peo
avas Nissi kooli vilistlaste
bänd Kemoteraapia,
esitleti Katriine Laanjärve
ja Nataly Sofie Kiiseli
moekollektsiooni ja SarahLiis Seppeli meigitrende
uueks hooajaks. Rahvast hullutas ja lõbustas
mustkunstnik Julius. Tantsupõrandale meelitasid rahva Ivo Linna ja Antti Kammiste. Glamuurse
tantsuetteaste tegi tantsutrupp Zahira. Väga populaarne oli glamuurne fotonurk, kus peolised
särada, oma ilu ja peorõõmu jäädvustada said. Täname kõiki, kes peole tulid ja meiega koos
rõõmsad olid! / Eneken Maripuu

Saue sõpruskond
Jõuluaega ei pea muidugi ka maru tõsiselt võtma.
Näiteks punt Saue linna õitsvas keskeas mehi
võtab juba viiendat aastat järjest jõuluaegu
velod välja, riietub võimaluste piires punastesse
mantlitesse ja tuttmütsidesse ning väntab
pealinna Raekoja platsile. Seal võetakse tops
glögi ja sõidetakse tagasi. Kokku 55 kilomeetrit. Suuremat
ideed või eesmärki nagu polegi, lihtsalt meeleolukas meeste traditsioon

Turba lasteaed
Turba lasteaia kõige pisemad Miki rühma lapsed kohtusid
esimest korda jõuluvanaga. Tantsiti ja lauldi koos emmede ja
issidega. Näidendit päkapiku eksimisest jäneste metsa saab
Turba lasteaias ikka ja jälle näha. Seda menukat näidendit
esitasid Sipsiku rühma lapsed õpetaja Lea juhendamisel
teistele lasteaia rühmadele ja ka lapsevanemad said seda
mänguõhtul näha. / Foto ja tekst Jaana Tigane

Haiba eakate jõulupidu
Oli meeleolukas pidu. Seekord
Kernu koolis, kuna oma saal
kultuurikeskuses on veel
remondis. Siinkohal suur tänu
kooli personalile vastutulelikkuse
eest. Muusikalist meelelahutust
pakkus Merleband. Löödi
tantsu ja maitsti jõulurooga.
Loomulikult ei puudunud
jõuluvana. Kõik kokkutulnud olid
head olnud ja said ka kingituse.
/ Kuldar Paju, foto: Riina Lotamõis

Ääsmäe kooli jõuluõhtu

Kuidas lumeta õiget jõulutunnet tekitada?
Eks ikka jõulupidusid külastades. Jõulude
eel toimus Ääsmäe koolis südantsoojendav
jõuluõhtu. Esinesid nii suured kui väiksed
rahvatantsijad, paljud andekad muusikud.
Lavalaudadele jõudis ka näiteringi esimene
etendus „Jõulutäht“. Avatud oli jõululaat,
kus olid kohal kõik 1.-9. klassid. Müüjateks
enamasti õpilased, kes tegid oma tööd hästi
ja said kogemuse võrra rikkamaks. Lisaks
oli avatud hoolekogu kohvik, sai kõhtu täita
ning soovi korral kätt proovida õnneloosis.
Jõululaada, õnneloosi ja hoolekogu
korraldatud kohviku tuluna kogusime kokku
2985,99 eurot. Sellega saab iga klass teha üheskoos midagi vahvat. 1.a
klass otsustas oma teenitud tulu annetada loomade varjupaigale, kuhu minnakse jaanuaris kogu
meeskonnaga kingitust üle andma. Õnneloosi ja kohviku müügituluga püüame luua õpilastele erinevaid
võimalusi vahetundide sisustamiseks / Liisa Kuuskler-Kluust, foto: Aare Puusepp

Ruila ball
Üheks detsembriõhtuks oli Ruila
kooli mõisamaja täis väärikaid
külalisi: kauneid noori daame ning
heade kommetega härraseid, keda
võõrustas mõisaproua von Rosenberg.
Taaselustati 19. sajandi elupildid Ruila
mõisas: loeti ette noorte mõisapreilide armastuskirju, tegeleti
kaunite kunstide ja peene näputööga... Mõistagi olid esindatud ka maisemad teemad –
tehti valeraha ja püüti salaja vähke, mängiti kaarte ja mindi kõrtsis napsiga üle piiri –, nagu elus ikka
ette tuleb, vahet pole, milline sajand parajasti on. Milline õhtu!

Lehetu laste jõulupidu
Ettevalmistused jõuludeks algasid juba novembrikuus,
kui Lehetu noored hakkasid Anne Kuuse juhendamisel
õppima näidendit „Laanerahva jõulud“. Proovid olid nagu
päris teatris: rollide jaotus, hääleharjutused, tekstide
õppimine, laval liikumine, naer ja pisarad läbisegi. Ja
tulemust nägime 21. detsembril jõulupeol. Laval ei olnud
enam Lehetu noored, vaid Rebane, Jänes, Päkapikk, Karu,
Hunt, Lumeeit ja Jõuluvana, kes näitasid, kuidas metsas
jõule peetakse. Lugu oli lõbus ja pealtvaatajad kutsusid
aplausiga esinejad mitu korda tagasi. Aitäh, Anne ja
noored, meeleoluka etenduse eest! / Olvia Laur

Laagri tennisekeskus
Kolmandat korda toimunud Laagri heategevuslikul tenniseturniiril
koguti osalustasudest ja annetustest kokku 2000 eurot. Jõulud
on heade mõtete ja tegude aeg ja tennisehall tahab toetada
kogukonda, kus igapäevaselt tegutsetakse. Raha annetati Saue
valla heategevusfondi. Fotol rõõmustavad I tugevusgrupi võitjad
Andres Angerjärv ja Donald Paidre.
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„Ajujaht“ kogub tuure
Saue vald toetab äriideede konkurssi juba kolmandat aastat. Kahjuks pole juba kolmandat
aastat TOP30 hulka asja Saue valla inimestest
tiimidel. Algusfaasis sel hooajal neli tükki
küll oli, aga paraku need tugevamate sekka
ei jõudnud. Küll on vähemalt ühes tiimis Saue
vallast pärit liige.
Et päris oma tiimi ei ole, sellest pole midagi. Sest kuigi
sauevallakas otseselt oma meeskonnale kaasa elada ei saa,
siis saatel on põhjust pilk peal hoida. Nimelt saab finaali
jõudva viie tiimi hulgast valida sauevallaka lemmiku, kellele
on välja pandud 4000-eurone eripreemia.
Siiski leiab „Ajujahilt“ vähemalt ühe kohaliku. Tiimis
Recovery Companion on turundusjuhiks sauevallakas Anu
Udras. Recovery Companion tahab luua platvormi, mis
ühendab vähihaigeid kasutajaid vastavalt dignoosile, ravile
ja huvidele, luues mõtestatud üks-ühele kontakti. Platvormil on juturobot, mis kasutaja profiili täiendab ja soovitab
uusi kontakte vastavalt muutustele diagnoosis või ravis.
Vaime tervis on vähiravis väga oluline, kuna diagnoos on
raske ja ravi pikaldane, mis omakorda viib suurenenud
ärevuseni, isoleerituse tundeni ja depressioonini. See võib
negatiivselt mõjutada ravi efektiivsust. Keegi ei pea oma
teekonda üksi käima.
Aga TOP30 hulka on jõudnud teisigi ägedaid mõttevälgatusi. Näiteks tiim CommuniCare loob vabatahtlike võrgustikku, et pakkuda hooldekodudes elavatele eakatele seltsi
ja suhtluskaaslasi. LifePatch muudab vee(spordi)alade
harrastamise turvalisemaks. Nad arendanud väikese nutika
kleebise, mille abil saab ohu tekkimise korral päästjale oma
asukoha andmed saata. Alfred on tööriist ettevõtte andmekaitseprogrammi juhtimiseks, mis seob regulatsioonide
nõuded turvameetmete, riskide ja andmevaradega ja aitab
planeerida igapäevaseid tegevusi.
Arenguprogrammi pääsenud 30 tiimi esitlevad oma äriideid 25. jaanuaril „Ajujahi“ žüriile, kes valib välja 15 parimat. 2. veebruaril peavad need viimased uuesti žüriid veenma ja järele jääb 5 parimat, kes liiguvad finaali poole.
„Ajujaht“ on TV3 eetris 13. veebruaril ja finaal toimub 2.
aprillil. Lisainfo https://www.ajujaht.ee/hooaeg-2019-2020/
top-30/.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee
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Tõuseb segaolmejäätmete
äraveo teenuse hind Saue linnas
Saue Vallavalitsus korraldab praegu
jäätmeveo uut hanget, mis hõlmab
ühinemisejärgselt kogu Saue valla
territooriumi. Senised jäätmeveo lepingud
ühinenud omavalitsustes lõppevad
erinevatel tähtaegadel, seega on vaja
ühtlustada teenuse ajalisi perioode.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

S

eetõttu tuleb kuni uue
vedaja selgumiseni pikendada olemasolevat
jäätmeveolepingut Saue linna
jäätmeveo piirkonnas, sest senine Saue linna leping kehtib
31. jaanuarini 2020. Jäätmeveoteenuse osutamist jätkab
üleminekuperioodil
RagnSells AS, kes on Saue linnas
teenust osutanud ka viimased
viis aastat. Senine jäätmeveo
teenustasude pakkumine oli
vormistatud arvestusega kuni
viis aastat ja selle aja jooksul
on oluliselt tõusnud teenusega
kaasnevad kulud. Jäätmeveo
teenustasude muutmise põhjustest on suurima mõjuga
jäätmete käitlushindade tõus.
Jätkusuutliku teenuse toimimiseks nõustus vallavalitsus
segaolmejäätmete 10-protsendilise teenustasu hinnatõusuga vastavalt Ragn-Sells AS

esitatud kalkulatsioon-taotlusele.
Hinnatõus hakkab kehtima
Saue linnas 15. veebruarist
2020 ning kehtib kuni uue
jäätmevedaja
selgumiseni.
Segaolmejäätmete kogumise
tasu tõuseb seni kehtivalt hinnalt 8,25 eur/m3 uuele hinnale
9,08 eur/ m3, millele lisandub
käibemaks.
Teenuse osutaja informeerib kliente hinnatõusust personaalselt. Uued hinnakirjad on
leitavad ka Saue valla koduleheküljelt http://sauevald.ee/
jaatmemajandus.

RAGN-SELLS AS:
telefon 606 0439,
info@ragnsells.ee,
www.ragnsells.ee.

Segaolmejäätmete äraveo teenustasud

(tabelites toodud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu)
MAHUTI SUURUS
Jäätmekott kuni 20 l

SAUE LINN

Senine hind
eurodes
0,60

Hind eurodes
15. veebruarist
0,66

Jäätmekott kuni 150 l

0,72

0,79

80 l konteiner

0,79

0,88

140 l konteiner

1,39

1,52

240 l konteiner

2,38

2,62

370 l konteiner

3,66

4,03

600 l konteiner

5,94

6,54

800 l konteiner

7,92

8,71

1100 l konteiner

10,88

11,97

2500 l konteiner

24,74

27,24

4500 l konteiner

44,54

49,03

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

Korraldustiim ootab kaasalööjaid esimesele
häälestuskoosolekule 23. jaanuaril kell 18.30
Laagri kultuurikeskusesse.
Pane end kirja:
laagri@sauekultuur.ee

SAUE VALLA 2019 AASTA SPORDITÄHED
Et saaksime teha kokkuvõtte säravast 2019. spordiaastast ja tunnustada valla poolt
parimaid Saue vallas elavaid ja valla spordiklubidesse kuuluvaid täiskasvanud
sportlasi (al 18. eluaastast), kes on saavutanud 2019. aastal väga häid tulemusi
tiitlivõistlustel, palume neist tulemustest teada anda.

• Harju meistrivõistlustel ja Eesti omavalitsuste suve- ja talimängudel 1.-3. koht.
• Eesti meistrivõistlustel 1.-6. koht.
• Euroopa ja Maailmameistrivõistlustel 1.-20. koht.

2019. aasta saavutustel märkida sportlase ja tiitlivõistluse nimi/nimed, saavutatud
koht/kohad ning sportlase kontakt. Lisaks ootame ettepanekuid koos põhjendustega
Saue valla parimate treenerite, kehalise kasvatuse õpetajate, organisaatorite ning
spordisündmuste kohta.
Teie ettepanekuid soovime saada hiljemalt 17. jaanuariks 2020
e-posti aadressil terje.toomingas@sauespordikeskus.ee.

TEE OMA VALIK „SAUE VALLA AASTA
TEGU 2019“ NOMINENTIDE HULGAST
1. Hüüru mõisa loengusari
(ajaloost tervise ja kosmoseni)
2. Ülevallaline õpetajate päeva
pidu
3. Turba raudtee avamise üritus
ja näituse korraldamine kui
kogukonna ühisettevõtmine
4. Riisipere-Nissi tee
rekonstrueerimine ja
kergliiklustee rajamine
5. Laagri loomakliiniku avamine
6. Saue linna spordikeskuse
valmimine
7. Riisipere-Turba rongiliini
taaskäivitamine
8. Ruila-Allika tee mustkatte alla
viimine
9. Saue valla äpi kasutuselevõtt
10. Ääsmäel Kaseurva teele
valgustuse panemine
11. Maidla järve liivaala laiendamine
ja uute mänguatraktsioonide
paigaldamine

12. Maidla terviseraja valmimine
13. Pärnu maantee
rekonstrueerimine,
Veskitammi ja Seljaku tänavate
liiklussõlmede rajamine
14. Koppelmaa valgustatud
kergliiklustee valmimine
15. Saue linna asumiseltsi loomine
16. Lehetu küla ilme parandamine
(küla tondilossi lammutamine ja
tiigi puhastamine)
17. Turba kooli staadioni
rekonstrueerimine
18. Tuula tunnetusaia loomine
19. Skate-pargi renoveerimine ja
multifunktsionaalse väljaku
rajamine Saue linna
20. Kelgumäe rajamine Riisipere
kooli juurde
21. Grafitikeskuse Laagri Spot
loomine

Hääletada saab läbi Saue valla Facebooki ja Saue valla kodulehe ning vallamajas,
teeninduskeskuses ja raamatukogudes. Hääletamine kestab 6. jaanuarist
31. jaanuarini. Võitja kuulutatakse välja Eesti Vabariigi aastapäeva peol 21. veebruaril.

Saue Päevakeskuse ringi- ja
klubitegevus hoiab eakad ärksana

LIIVI LENTS
päevakeskuse juhataja

S

eetõttu võetakse päevakeskuses ringide ja klubide tööd väga tõsiselt.
Praegu käivad päevakeskuse
ringides valdavalt Saue linna, kuid mõningal määral ka
Laagri inimesed.
Ringidest osavõtt on erinev. Näiteks daamide võimlemises osaleb juba üle 30.
Kuigi päevakeskuse suur
ruum muutub remondijärgselt
veelgi suuremaks, on daamid
juba kuulutanud, et nemad jätkavad oma võimlemist noortekeskuse suures saalis, sest
muidu ei mahu ära. Daamide
võimlemist juhendab Jane
Põldmäe, kes teeb seda ilmselgelt väga hästi, sest seda kinnitab osavõtjate arv. Alati on
ka uued daamid oodatud. Kes
tuleb, see tavaliselt ka jääb.
Rahvatantsurühm tegutseb praegu 3-4 paariga. Elena Kalbus, üle Eesti tuntud
ja tunnustatud tantsujuht ja
võimlemisõpetaja, juhendab
rahvatantsijaid ja teeb seda
suurepäraselt. Kel huvi ja vähegi kogemusi, siis Vokiratas
ootab oma ridadesse uusi tantsijaid.
Elena Kalbus juhendab ka
eakate võimlemist. Ku daamid liigutavalt end särtsakalt
ja energiliselt, siis eakate
võimlemine on rahulik ja kõigile võimetekohane. Tulge ja
proovige!
Võimlemisring on enim
keskendumist nõudev, kuid
samas ka aeglane ja eakatele
igati sobiv. Hiina võimlemist
nimetatakse ka qigong’iks
ning see põhineb suuresti
Hiina meditsiinil ja filosoofial. Füüsilisi eeldusi vaja ei
ole, küll aga pühendumist ja
kodust harjutamist. Oli plaan
qigong’iga alustada ka Laagris, kuid juhendajast tingitud
põhjustel jäi see sel aastal ära.
Sellegipoolest on kõik, kes

soovivad millegagi tõsisemalt
tegeleda ja peavad lugu hiina
mõtteviisist, oodatud liituma.
Mare Rebane juhendab
seeniortantsijaid. Seeniortantsijad on aktiivsed prouad
– neile meeldib kutsuda külalisi, ise külas käia ja esineda. Seoses uuenenenud suure
saaliga on senjoriitad lubanud
päevakeskuse ruumidesse tagasi tulla. Ka nemad tegutsesid vahepeal noortekeskuses,
kuna ei mahtunud vanadesse
ruumidesse ära.
Lauljaid juhendab Tõnu
Kangron ja grupp on üsna
muutumatu koosseissuga püsinud juba aastaid. See aga ei
tähenda, et nemadki värsket
verd ei vajaks. Ka ansambli naised käivad koos Tõnu
Kangroniga tihti siin ja seal
esinemas. Eriti sagedased
on nad eakate sünnipäevapidudel, kus nad pidulisi oma
tervituste ja lauluga rõõmustavad.
Käsitööring kolis just vanadest ruumidest uuele poolele. Osalejaid on nii palju, et
oli lausa mure, et ei mahu ära.
Praegu tundub, et kolimine
läks korda ja uued ruumid on
sobivad. Neid juhendab Viive
Ehrberg, kelle näpuosavus on
rohkem kui muljetavaldav.
Päevakeskuse käsitöötegijad
paisatavad silma eriliselt peene näputööga. Nemad suurt
juhendamist ja õppimist ei vajagi, igaüks on ise meister.
Saue Seeniorteatri koosseis ei ole suur, aga see-eest tegus. Nüüdseks on koos käidud
viis aastat ja praegu juhendab
neid Rednar Annus. Proovid
käivad ja kevadel loodatakse
rahvast uue näidendiga rõõmustada. Saue Seeniorteater
on hästi liikuv – esinetakse
pea igas valla kultuurimajas,
kus vastu on võetud, ja kaugemalgi. Näiteks Põltsamaa
hooldekogus esineti traditsiooniliselt jõulude aegu juba
viiendat korda.
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Saue Päevakeskuses jaguneb töö laias
laastus kaheks: koduhoolduseks ja
vaba aja sisustamiseks. Just aktiivsus ja
koosolemise rõõm hoiavad eaka ärksa
ja teotahtelisena. Mida suurem valik
ühisteks tegemisteks, seda kaugemale
lükkub aeg, kus enam ise toime ei tulda.
Oodatud on huvilised üle valla, mitte
ainult Saue linnast.
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Saue Päevakeskuse ringid
1. Käsitööring T ja N kell 11
2. Rahvatantsurühm Vokiratas T kell 10.45
3. Lauluansambel Rukkilill T 10.30
4. Daamide võimlemine T kell 9.30 (noortekeskuses)
5. Seeniortantsu ansambel Senjoriitad E 10.30
6. Hiina tervisevõimlemine N kell 10
7. Näietering Saue seeniorteater E kell 17
8. Eakate võimlemine TKR kell 9

Saue Päevakeskuse klubid
Klubide juhendajad teevad oma juhendamistööd vabatahtlikult ja
seetõttu on see eriti tänuväärne.
1. Soome keel E kell 10.30
2. Saksa keel E kell 10
3. Inglise keel T kell 14
4. Raamatuklubi kord kuus N kell 13
5. Kohvikuklubi kord kuus N kell 15
6. Lauluklubi kord kuus N kell 18
7. Reisiklubi kord kuus N
8. Mälukohvik kord paari kuu tagant N kell 15
9. Dementsuse tugigrupp kord paari kuu tagant N kell 16

Soome keelt juhendab Juha Väliaho. See on kõige meesterikkam
ja peale lauluansamblit ja lauluklubi kõige laululembelisem klubi.
Juha ise on soomlane. Nendega võib alati liituda, kõik uustulnukad
võetakse sõbralikult vastu ja õpetatakse laulma ja soome keelt
rääkima.

Saksa keele klubis on juhendajaid palju, üks parem kui teine. Nende
seas on saksa filolooge, tõlke ja muidu filolooge. Saksa keele õppijaid võib nimetada juba edasijõudnuteks. Kui keegi on elus saksa
keelega kokku puutunud ja kardab keelt unustada, siis liituge saksa
keele klubiga esmaspäevahommikuti päevakeskuses.
Inglise keele õpetaja Pille Valdmäe sõidab igal teisipäeval kohale
Laagrist. Inglise keele õppijaid võiks nimetada hetkel veel algajateks. Aga kui nad sama südilt jätkavad, siis jõuavad nemadki varsti
edsijõudnute hulka. Kui lugejate seas leidub keegi, kel hea inglise
keel kipub rooste minema, siis tulge meile edasijõudnute inglise
keele gruppi juhendama. Just see on meil praegu puudu – õppureid
oleks, aga juhendajat pole leidnud.
Raamatuklubil ja kohvikuklubil on üks ja ühine eestvedaja Elina
Mägi. Raamatuklubi toimib vahel ka raamatukogus, siis räägib
meiega Marika Salu, aga mõnikord ollakse ka päevakeskuses. Siis
on külas mõni omakandi kirjutaja või on kellelgi loetud raamatust
muljeid jagada.

Klubidest üks rahvarohkemaid on kohvikuklubi. Meie suur saal oli
ikkagi nii palju väike, et osalejaid tuli piirata, et ära mahuks. Lootust
on, et uuest aastast on suur saal suurem ja uued kohvitajad võiksid
liituda. Kohvikuklubil on alati midagi uut ja huvitavat kavas ja millegipärast ei taha kohvikuklubi pealelõunad kunagi ära lõppeda.
Siiski kohvikuklubist veel rahvarohkem on lauluklubi, ka laulusõprade arv läheneb juba 30-le. Lauluklubi eeslaulja ja muusik on Piret
Kuld ning president on Mare Kask. Lauluklubis lauldakse ja tuntakse
laulust ja üksteisesest rõõmu.

Lisaks kuulub päevakeskus ka mälukohvikutele alusepanijate hulka
koos Kumu ja Teletorniga. Järgmise mälukohviku teema on Heli
Läätse laululaegas. Mälukohvik on mõeldud neile, kes kardavad oma
mälu pärast ja tahavad seda säilitada. Oodatud on alati ka need,
kelle mäluga praegu kõik korras on, aga iial ei või teada...
Dementsuse tugigrupp on dementsete lähedastele, et üksteist
toetada, julgustada ja nõu anda. Siiani on meile jõudnud valdavalt
Saue linna dementsete lähedasid. Väga ootame kõiki valla inimesi,
kes selle temaatikaga seotud on. Kes on korra tulnud, see tuleb ka
järgmine kord.

2020 jaanuarikuu üritused
16.01 13.00 Raamatuklubi - teemaks Anu Allikvee raamat "Suvine
pööripäev".
23.01 15.00 Kohvikuklubi
28.01 14.00 Cellbesi naisteõhtu. Mood igale suurusele ja figuurile.
Oodatakse inimesi modellideks!
30.01 15.00-17.00 Mälukohvik- Heli Läätse mälestused

659 5070 / www.sauepaevakeskus.ee

Ääsmäe
noortekeskuse
initsiatiivil toodi
noortekeskustesse
e-sport
Eesti noorsootöö keskus toetab läbi projekti
„Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja tööhõive
parandamine“ ettevõtmist, läbi mille saavad
Saue, Saku, Harku, Lääne-Harju ja Kohila valla
noored võimaluse mõõtu võtta e-spordis ja
teiste huvikaaslastega videomänge mängida.
Erinevaid hobisid on sama palju nagu inimesi. Noortekeskused pakuvad võimalust tutvuda millegi uue ja põnevaga või
tegeleda just selle harrastusega, mida keegi südamelähedaseks peab. Muusika-, tantsu-, spordi- ja tehnikaringid on
laialt levinud, kuid üha areneva huvialaga – e-spordiga – ei
oldud vähemalt 2019. aastani Eesti noortekeskustes sellisel
kujul tegeletud.
Mänguriiul Ratastel liigub viie valla – Saue, Kohila, Lääne-Harju, Saku ja Harku – noortekeskuste ja koolide vahet
kahel aastal – 2019 ja 2020. Korraldasime 2019. aasta oktoobrist detsembrini seitse üritust. Start oli Ääsmäel, kus
juba aastaid väldanud Videomängude Päeva ürituse raames
projekt avapaugu sai. Juba traditsiooniline videomänguüritus on pakkunud noortele võimaluse tutvuda videomängutehnikaga ja tutvustanud erinevaid videomängužanre.
Esimene üritus meelitas ligi üle 100 külastaja.
Olles hoo sisse saanud, külastas Mänguriiul Paldiski ja
Tabasalu ühisgümnaasiumeid, Harkujärve põhikooli, Kohila
ja Kiisa avatud noortekeskusi ning veidike enne koolivaheaega pandi aastale punkt Laulasmaa koolis.
Kolme kuu jooksul korraldatud võistlusi jääb ühendama
asjaolu, et noored on igal pool äärmiselt toredad ja avatud. Paldiski ja Kiisa üritused jäid külastajate arvu poolest
väiksemateks, kuid näiteks Kiisal oli atmosfäär ilmselt kõige
rohkem elektrit täis ning võistlejad elasid maruliselt isegi
oma konkurentidele kaasa.
Kokku osales Mänguriiuli seitsmel üritusel 505 noort
ning see näitab, et noortel on e-spordi vastu huvi olemas,
kui noortekeskused sellist huvitegevust võimaldavad. See
ei küsi harrastaja vanust ega sugu, sest turniiridel noppisid esikohti nii esimest aastat tutvust tegevad tüdrukud kui
ka juba aastaid videomänguoskusi lihvinud poisid. Imeline
oli vaadata, kuidas niivõrd erinevaid inimesed, kes võibolla
tavalisel päeval teineteisega ei suhtlegi, kiiresti ühise keele
leidsid ning koos lõbusalt aega veetsid.
Mänguriiuli rahvas ootab juba kannatamatult 2020. aasta üritusi, sest kohti, mida külastada ning noori, kellele uut
huvitegevust pakkuda, on veel palju.
TARMO TOOMEPUU
projekti eestvedaja
Harjumaal moodustas Eesti Noorsootöö Keskus kaks piirkondlikku koostöögruppi, mis hakkasid välja töötama
uusi innovaatilisi noorsootööteenuseid. Lääne-Harjumaal
hakkas tööle viit omavalitsust kaasav Saue koostöögrupp,
kuhu kuuluvad Saue, Harku, Saku, Kohila ja Lääne-Harju
vallad.
Saue koostöögrupp viib 2019-2020 ellu viis tegevussuunda:
1. Kahvel ehk kaasamise tahvel – vastutaja Saue vald;
2. Piirkonnaülesed noorsootöötajad – vastutaja Kohila vald;
3. Võrgustikutöö – vastutaja Saku vald;
4. Infosüsteem – vastutaja Harku vald;
5. Mänguriiul ratastel - vastutaja Saue vald.
Tegevussuundi finantseeritakse Eesti Noorsootöö Keskuse elluviidavast ESF kaasrahastatud programmist „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine".

Saue valla ametlikud teated
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DETAILPLANEERINGU
ALGATAMINE
Saue
Vallavalitsus
algatas
18.12.2019. aasta korraldusega
nr 1491 Jõgisoo külas Klaasi,
Keila mnt 3 ja Kanama tee L1
kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistute
kruntimiseks, maasihtotstarbe
muutmiseks ning ehitusõiguse
määramiseks äri- ja tootmishoonete püstitamiseks. Kinnistud
jäävad Tallinn-Pärnu-Ikla maantee, Kanama liiklussõlme, 1116
Kanama-Jõgisoo tee ja 11 Tallinna ringtee (Keila maantee) vahelisele maa-alale. Planeeringualast põhjasuunal paikneb Saue
linna keskusala, mida eraldab
Tallinna ringtee, ida-kirdesuunal külgneb äri- ja tootmismaadega, kus on täna kehtestatud
(Jõgisoo küla Kurvi, Keila mnt
1 ja Kanama kergtee L1 kinnistute lähiala detailplaneering),
millega nähakse ette kinnistute
jagamist ning tootmis- ja ärihoonete püstitamist. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute kruntimine ja
maasihtotstarbe muutmine äri,tootmis- ja transpordimaaks.
Kokku kavandatakse ca 12 uut
krunti, millest 8 äri- ja tootmismaa krunti kavandatakse äri- ja
tootmishoonete püstitamiseks
ja 4 transpordimaa krunti sõidu- ja kergliiklusteede rajamiseks. Juurdepääs lahendatakse
Kanama-Jõgisoo riigitee kaudu,
mööda (Kanama tee L1) juurdepääsuteed, mille kohta on juba
moodustatud
transpordimaa

krunt. Planeeritav tee on kavandatud põhitänavaks, mille kaudu
tagatakse juurdepääs ka naaberkinnistutele planeeritavate
äri- ja tootmishoonetele. Ühtlasi
määratakse detailplaneeringus
üldised maakasutustingimused
ning heakorrastuse, haljastuse ja
parkimise põhimõtteline lahendus. Detailplaneeringu koostamise põhieesmärk on maa-alale
äri- ja tootmispargi kavandamine. Saue valla üldplaneeringu
kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maaala maakasutuse juhtotstarbeks
on määratud äri- ja tootmismaa.
Planeeritav maa-ala on valdavalt
looduslik rohumaa, mis on hoonestamata ning millel puudub
kõrghaljastus. Planeeritava maaala suuruseks kokku on ca 7,9 ha.
DETAILPLANEERINGUTE
KEHTESTAMINE
Saue Vallavalitsus kehtestas
18.12.2019. aasta korraldusega nr 1492 Jõgisoo külas Kurvi,
Keila mnt 1 ja Kanama kergtee L1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu,
eesmärgiga
muuta ja uuendada kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud
maakasutus- ja ehitustingimusi,
st näha ette kinnistute kruntimist, maasihtotstarbe muutmist
ärimaast osaliselt tootmis- ja
transpordimaaks, mille kohaselt moodustatakse kokku kolm
äri, -tootmis- ja transpordimaa
krunti. Ühele äri- ja tootmismaa
krundile määratakse ehitusõi-

Jõgisoo külas Klaasi, Keila mnt 3 ja Kanama tee L1 kinnistu
planeeringuala (sinisega) koos naaberkinnistule (Kurvi, Keila mnt 1
ja Kanama kergtee L1 planeeringualale) planeeritava klaasitoodete
tehasega (illustreeriv joonis)
alas ning planeeritava maa-ala
gus kolme kuni 3-korruseliste
maakasutuse juhtotstarbeks on
äri- ja tootmishoonete püstimääratud äri- ja tootmismaa.
tamiseks. Kaks transpordimaa
Planeeritava maa-ala suuruseks
krunti moodustatakse juurdekokku on ca 7,0 ha.
pääsutee ja kergliiklustee raSaue Vallavalitsus kehtestas
jamiseks. Planeeringualal on
18.12.2019. aasta korraldusega nr
lahendatud juurdepääsud ning
1493 Laagri alevikus Koru põik 2
tehnovõrkude lahendus, esitaja 4 kinnistute ja lähiala detailtud servituutide vajadus ning
planeeringu, eesmärgiga muumääratud haljastuse ja heakorra
ta kehtiva detailplaneeringuga
nõuded. Planeeringu tellijaks on
ette nähtud ehitustingimusi,
(W-Glass OÜ), kelle põhitegevusst suurendada elamukruntidel
alaks on lehtklaasi töötlemine ja
olemasolevat hoonestusala ja
turvaklaaside tootmine, kavanhoonealust pinda, hoonete arvu
dab kinnistutele püstitada kaks
krundil ning muuta arhitektuuriäri- ja tööstushoonet. Kinnistud
lisi tingimusi. Detailplaneeringu
jäävad Tallinn-Pärnu-Ikla maankoostamise eesmärgiks on Koru
tee, Kanama liiklussõlme ja Keila
põik 2 ja 4 kinnistutele määrata
maantee vahelisele maa-alale.
ehitusõigus üksikelamute ja ja
Planeeringuala jääb Saue linna
kuni kahe abihoonete püstitamikeskusest ca 3,5 km kaugusele.
seks, hoonealuse pinnaga kokku
Saue valla üldplaneeringu kokuni 370 m², täisehitusprotsenhaselt asub detailplaneeringuks
diga (kuni 25%). Planeeritavate
taotletav maa-ala tiheasustus-

hoonete katuse kaldeks määratakse 0-15˚. Planeeritav maa-ala
asub Laagri alevikus, Instituudi
tee ja Juuliku - Tabasalu tee vahelisele alal. Kinnistud piirnevad Koru ja Koru põik tänavatega
ning Veskimöldre elamurajooniga. Olemasolev hoonestus alal
puudub. Planeeritava maa-ala
suuruseks on ca 0,3 ha.
Lisainfo
detailplaneeringu algatamise ja kehtestamise
kohta saab tutvuda Saue valla
veebilehel: https://sauevald.ee/
ehitus-ja-planeerimine.
Lähemat informatsiooni saab
planeeringute peaspetsialistilt
Maili Metsaotsalt 654 1157 maili.
metsaots@sauevald.ee
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE
AVALIK MENETLUS
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu projekteerimistingimuste
määramiseks avatud menetlusena Aila külas Mäe põik 5 (katastritunnus 72701:003:0397; 4417 m²;
elamumaa 100%) kinnistul. Taotleja soovib täpsustada seoses
Heina tee 21 ja Mäe põik 5 kinnistute liitmisega ning liitkinnistult
teekinnistu Suve tee L1 äralõikamisega muutunud hoonestusala
ja ehitustingimusi võrreldes kinnistu Arula I detailplaneeringus
sätestatuga. Arvamused esitada
hiljemalt 25.01.2020 Saue Vallavalitsusse (Tule tn 7, 76505 Saue
linn; info@sauevald.ee).
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Aila külas Heina tee 25

(katastritunnus 72701:003:0117;
1841 m²; elamumaa 100%) kinnistul. Taotleja soovib suurendada
lubatud katusekalde vahemikku
20⁰…45⁰ (detailplaneeringus lubatud 30⁰…45⁰), täpsustada katuseharja suunda, piirdeaia rajamise võimalike kujunduslikke
tingimusi ning määrata tulepüsivusklassiks TP3 tulepüsivusklassi TP2 asemel võrreldes kinnistu Arula I detailplaneeringus
sätestatuga. Arvamused esitada
hiljemalt 25.01.2020 Saue Vallavalitsusse (Tule tn 7, 76505 Saue
linn; info@sauevald.ee).
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Hüüru külas
Angerja tee 38 (katastritunnus
72701:001:0751; 11614 m²; tootmismaa 80% , ärimaa 20%) kinnistul suurendades hoonestusala 10% ulatuses ja nihutadades
hoonestusala 6% ulatuses võrreldes Hüüru küla Allika, Angerja
te 38, Tikka 1 ja Tikka 2 kinnistute
ja lähiala detailplaneeringus
sätestatuga. Taotletav tegevus
ei mõjuta detailplaneeringu
olemuslikku lahendust ega oma
piiriülest mõju piirinaabritele.
Arvamused esitada hiljemalt
25.01.2020 Saue Vallavalitsusse
(Tule tn 7, 76505 Saue linn; info@
sauevald.ee).
Lähemat
informatsiooni
projekteerimistingimuste kohta
saab Urmas Elmikult telefonil
679 0191, urmas.elmik@sauevald.ee

Mida toob 2020. aasta Riisipere kultuurielule?
1971. aasta 27. detsembril peeti
esimene pidu vastvalminud Riisipere
kultuurimajas. 48 aastat hiljem pidasime
kultuurimajas aastalõpupeo, mis jäi
viimaseks ürituseks enne remonti.
ENEKEN MARIPUU
kultuuritöötaja

M

aja vajab värskenduskuuri ja kaasajastatud ruume.
See on soov ja vajadus, millel alanud aastal on lootust
täituda. Kavakohaselt algab
kultuurimaja renoveerimine
poolest veebruarist ja väl-

tab pea 10 kuud, seega päris
aasta lõpuni välja. Huviringid jätkavad majas veel jaanuaris, seejärel kolivad osad
lasteaeda, kooli ja kogudusemajja. Ka kultuurielu jätkub
remondi ajal asenduspindadel. Kino näitame Riisipere
lasteaia saalis, teatrietendusi
ja kontserte korraldame Nissi
põhikooli saalis, samuti Nis-

Riisipere uue teenustekompleksi ehitus läheb töösse
hiljemalt märtsi alguses

si kogudusemajas ja kirikus.
Palume huvilistel tähelepanelikult jälgida kuulutustel
olevat infot toimumiskoha
kohta.
Alustasime uut aastat 12.
jaanuaril kogupere etendusega „Teofrastus”, 1. veebruaril läheme mälumänguritega

külla Laitse seltsimajja, 9.
veebruaril kutsume kohvikusse ja kontserdile Nissi
kooli saali, esineb ansambel
Välk, mille solistiks Nissi
kooli vilistlane Ingrid Rabi.
Kindlasti peame 24. veebruaril kooli saalis traditsioonilise vabariigi aastapäeva

aktus-kontserdi, korraldame
kevadise laada ja tähistame
jaanipäeva.
Kohalik kultuurirakuke
saab remondi ajaks toanurga lasteaia majas, lasteaeda
kolib ka noortetuba, samuti
Riisipere halduskeskuse inimesed ja raamatukogu.

Suuremahulise renoveerimisprojekti käigus valmib
2020. aastaks Riisipere kultuurimaja juurdeehitusena
uus nelja rühmaga lasteaiamaja, rajatakse ka mänguväljak ja 50-kohaline parkla.
Praegune hoonekompleks
kaasajastatakse, sealsamas
saab koha ka Riisipere
halduskeskus, raamatukogu
koos kaugtöökeskusega,
noortetuba. Riigihange on
avaldatud Riigihangete registris tähtajaga 29.01.2020.

Jõulu eel tehti algust Turba discgolf’i raja võsapuhastusega
Mitu aega küpsenud idee sai Turba
lõviklubi eestvõttel ja entusiastide
kaasabil käima lükatud.
JUHAN SÄRGAVA
LC Turba

I

dee võttis päevakorda
Andres Rüüberg, kui oli
ise LC Turba president.
Oleme sellises „soliidsemas
eas noorepoolsed vanemad
härrad” ja pidimegi arvestama, et ilma toimekate ja
teovõimeliste liitlasteta me
kaugele ei jõua. Aeg kulges,
vald liitus, kampa saime

Nissi Pritsumeeste ühingu,
koostöösse kutsusime Nissi
Särtsu ja mitmed teised Turba tulihinged. Ja läks kärinaga lahti!
Võsaniidukid, saemehed
ees, oksakogujad ja kuhjastajad järel. Merike Niitla,
olles ise oksakogujate eestvõtja, koostas ühtlasi ka
“hingekirja”, kuhu saime
kokku 31 entusiasti. Ilm oli
lausa paras, vihma polnud ja

palav kah ei hakanud. Päeva
lõpuks saimegi golfi koridorid sisse. Teha on veel ja
küll, kuid silm võis uhkelt
särada tehtu üle!
Hernesupi, kohvi, tee ja
supikõrvase valmistas proua
Lea Jõgiste Saidafarmist.
LC Turba Lionsi presidendil
Juhan Särgaval oli võsalõikuse kõrval suur au töövõtjatele suppi ja supikõrvast
pakkuda.
Peedo Kessel, kelle mängumaa on siin olnud, teadis
ilmestada olemist toredate
lugudega kunagisest kaunist pargist, mis ajaga väga
võssa on jõudnud kasvada.
Muuhulgas ka pargi naab-

ruses elavast mehest, kes on
59 korda maratoni jooksnud.
Endise Saida majandi veterinaari Ene Mangussoni
andmetel peeti siinsamas
Turbas kokku 72 lehma ja
muud pudulojust, kes pargi

puhtaks sõid.
Meil klubis on ka kutseline maaparandaja Heiki Pajur. Mõningase labidatööga
önnestus vesi valla päästa
ja kraav hakkas tühjenema.
Teise poole jaoks on vei-

di ekskavaatoritööd tarvis.
Peente riistadega on täpsed
mõōdud vōetud, seega töö
tellimiseks selge mahuplaan
olemas.
Ükski lugu ei lõpe konarusteta, nii ka sel korral
- Saidafarmi supibuss jäi
platsil pehmesse pinnasesse kinni. Klubi laekur Riho
Kivisild korraldas bussi väljatõmbamise ja kojuviimise.
Mis sai järele jäänud supist,
küsite. Ära söödi, puudugi
veel tuli!
Lisaks
vabatahtlikule
tööle Turba lõviklubi, kohalike pritsumeeste ja kohalike
aktivistide poolt, on projekti
eelarve ca 12 tuhat eurot.

Rahast. Kultuurselt
KAIJA VELMET
kultuuritööjuht

K

eeruline on tõmmata
joont kultuuri ja muu
raha vahele, kuna
omamoodi kultuuriraha on ju
ka külaseltsile antav investeeringutoetus, talgutoetus või
ka see, et raamatukogud on
avatud. Et meil töötavad kultuurimajad ning koolides käivad esinemas eesti tippmuusikud. Tegemist on avaliku
rahaga ning üht- või teistpidi
saame kõik osa sellest, mida
selle raha eest korraldatakse.
Raha jagatakse kultuuriprojektide vahel läbimõeldult ja „Saue valla asumiseltside ning kogukondlike
ühistegevuste toetuste eraldamise tingimused ja kord“
alusel. Selles pika nimega
korras on kirjas, millistel
alustel MTÜ-dele (sh külaseltsidele), sihtasutustele ja
eraisikutele tegevus- ja projektitoetusi jagatakse.
Igal külal või tõmbekeskusel on võimalik saada tegevustoetust, summa sõltub
sellest, kas ollakse arengukava järgi esimese, teise või küla
tasandi asumitasand (sõltub
suuresti elanike arvust). Samuti kaetakse vallaeelarvest
seltsimaja või külakeskuse
ruumide ülalpidamiskulud,
kui need kuuluvad vallale või
on sõlmitud avaliku kasutamise leping. Esimese tasandi tõmbekeskuste (Ääsmäe,
Vanamõisa, Hüüru, Turba,
Laitse seltsimaja) tegevustoetuse summas sisaldub ka
1,5 ametikoha töötasu (kultuuritöötaja ja abitööjõud).
Tegevustoetuse viimaseks
komponendiks on n-ö vaba
raha piirkonna sündmuste
korraldamiseks, summa sõltub otseselt ametlikust külaelanike arvust.
Lisaks tegevustoetusele
on ka projektitoetused, mida
võib MTÜ, SA või eraisik küsida mitmele eri projektile,
kuid summa summarum on
ühel taotlejal võimalik saada kalendriaastas 3200 eurot
toetust.
Ilmselt hakkavad tabelist muude projektide kõrval
silma kultuurikollektiivide
juhendajate töötasudeks eraldatud projektitoetused. Eesti

laulu- ja tantsupidude traditsioon on kantud UNESCO
kultuuripärandi nimekirja ja
selleks, et olla näiteks kooridirigent, on vaja õppida
aastaid muusikaakadeemias.
Kui noor koorijuht alustab
tööd, saab ta kiiresti aru, et
tasu eriti oodata ei ole. Tavaliseks praktikaks on see,
et lauljad koguvad igakuiselt
raha ja ulatavad selle ümbrikus dirigendile või makstakse kultuurimaja eelarvest
umbes 100 eurot palka. Kui
kord pensionile jäädakse, on
suurem osa tööd tehtud ümbrikupalga eest. Ja nii tihti loobutaksegi tööst ning kui pole
koorijuhte, ei ole ühel hetkel
enam koore ja kuidas laulupeodki ellu saaksid jääda.
Saue vallas saavad vallale kuuluvaid ruume kasutada
koorid-rahvatantsurühmad
tasuta, koolikooride dirigentide tasu tuleb kooli eelarvest
ja täiskasvanute kollektiivide
professionaalsete juhtide töötasu projektitoetusena. Selles
reas on ka rahvateater, kelle
tegevus nõuab ka professionaalse näitleja-lavastaja juhendamist.
Hea idee võib tulla üleöö. Et ka selliseid ettevõtmisi
toetada, on võimalik aastaringselt taotleda ühekordset
toetust, mille ülempiiriks
on 1600 eurot projekti kohta. Ka on võimalik taotleda
talgutoetust kuni 1600 eurot
aastas.
Ja et oleks terviklikum
pilt sellest, kuidas vald piirkondades erinevaid algatusi toetab, on ära toodud ka
investeeringutoetuste tabel,
mida jagatakse „Mittetulundusühingute ja sihtasutuste
investeeringutoetuste määramise ning maksmise kord“
alusel.
Hando Runnel on kirjutanud, et mustus on isetekkeline, puhtust peame looma alatasa. Sama mõte on
üle kantav kultuuri ja raha
teemadele – kultuuritus on
isetekkeline, kultuuri peame looma alatasa. Rahaline
toetus on igale korraldajale
oluline. Kuidas tabelis olevad
numbrid kultuurielamuseks
muutuvad, saame loodetavasti kõik omal nahal kogeda.

MTÜ Ellamaa külaarenduskeskus
MTÜ Hüüru külaselts
MTÜ Kiia küla noortekeskus
MTÜ Laitse seltsimaja
MTÜ Lehetu külaselts
MTÜ Maidla külaselts
MTÜ Mõnuste külaselts
MTÜ Ruila mõis (Ruila piirkond)
MTÜ Saue-Jõgisoo haridusselts
MTÜ Kultuuriselts Nissi Särts (Turba)
MTÜ Tuula tutulus
MTÜ Valingu ja Aila külaselts
MTÜ Vanamõisa küla
MTÜ Vatsla külaselts
MTÜ Ääsmäe külakogu
külade tegevustoetused kokku

TAOTLEJA

TAOTLUSE SISU

TOETUS

ANTS KIISA

Saue valla noorsportlaste ettevalmistus 2021.a Euroopa meistrivõistlustel osalemiseks

1000

MTÜ HOBIPINKS

Lauatennise seeriavõistluste korraldamine lastele, noortele ja reitinguta täiskasvanutele

390

SPORT

MTÜ HARJU JALGPALLIKOOL

Rahvusvahelise jalgpalliturniiri SpringCup 2020 ja noorte jalgpallurite suvekooli korraldamiseks

MTÜ KERNU KADAKAS

Eesti jalgpalli meistrivõistluste III liiga registreerimismaks

MTÜ KEILA KORVPALLIKOOL

Balti liigas osalemine U12 poiste vanuseklassis

MTÜ LAAGRI TENNISEKOOL

1200

Ruila Derby 2020 korralduskulud

MTÜ SAUE JALGPALLIKLUBI

3200

Eesti jalgpalli meistrivõistluste III liiga registreerimismaks

MTÜ SAUE JALGPALLIKLUBI

MTÜ SAUE TAEKWONDOKLUBI
MTÜ SPORDIKLUBI SAUE TAMMED
MTÜ EESTI RENDŽULIIT
SPORT KOKKU

EAKATE ÜHENDUSED
MTÜ LAAGRI TAADID
MTÜ NISSI VALLA PENSIONÄRIDE ÜHENDUS
MTÜ ENS PIHLAMARI
MTÜ ES SÜGISKULD

MTÜ ÄÄSMÄE PENSIONÄRIDE ÜHENDUS
SÜGIS
MTÜ SAUE LINNA INVAÜHING

960

2200

Saue valla sisemeistrivõistlused tennises

MTÜ RATSAKLUBI RUILA TALL

3200

960

Rannajalgpalli meistriliiga registreerimistasu

2100

Võistlustel osalemiste kulude katmiseks 2020. a

Orienteerumisspordi arendamine Sauel, korraldades "Sauelane liikuma" orienteerumise etappi.
Saue ja selle lähiümbruse orienteerumiskaartide värskendamine. SK Saue Tammede liikmete
osalemise toetamine Eesti ja rahvusvahelistel võistlustel

3200
3200

Rahvusvahelise kooliõpilaste võistkondliku gomokuturniiri korraldamine

1250

Arvutiõppe, loengusarja, koolituste, eakate tantsuõhtu ja meeste tervisepäeva korraldamine.
Ekskursioonide, näituste, kohtumisõhtute ja seltsi liikmete tähtpäevade tähistamine.

3200

Eakate ühistegevuse korraldamine Laagri piirkonnas

3200

22860

Eakate ühistegevuse korraldamine Riisipere ja Turba piirkonnas

3118

Eakate ühistegevuse korraldamine Hüüru piirkonnas

3000

Eakate ühistegevuse korraldamine Ääsmäe piirkonnas

3000

Saue Linna Invaühingu töö 2020. aastal

3200

EAKAD KOKKU

18718

KOORILAUL, RAHAVATANTS, RAHAVATEATER
MTÜ RAHVATANTSUSELTS LAAGRI LEEGID

Rahvatantsuselts Laagri Leegid juhendaja töötasu 2020. aastal

3200

MTÜ SAUE VALLA MÄNGUTEATER

Laagri kultuurikeskuses tegutseva harrastusteatri juhendaja töötasu

1600

MTÜ LAAGRI TERVISEKLUBI
PIRET KUNTS

MTÜ SAUE SEGAKOOR

MTÜ SEGAKOOR WANNAMOISA
MTÜ ÄÄSMÄE RAHVATANTS

TANTS-LAUL-TEATER KOKKU
LASTELAAGRID

Hüürus mõisas tegutsema hakkava harrastusteatritrupi juhendaja töötasu

1600

Ääsmäe kooli alla mitte kuuluvate noorte rahvatantsurühmade juhendaja töötasu

3200

Saue segakoori dirigendi ja kontsertimeistri töötasud

3200

Wannamoisa segakoori dirigentide töötasud

3200

Ääsmäe naisrühma juhendaja töötasu

3200

19200

MTÜ HÜÜRU KÜLASELTS

Koolivaheaja lastelaagrid Hüüru küla lastele

2500

MTÜ KULTUURI, HARIDUSE JA SPORDI SELTS

Päevane vabaõhulaager „Augustitreff“ 10.-14. august 2020 Vanamõisa vabaõhukeskuses

2000

MTÜ KEILA KORVPALLIKOOL
MTÜ LAAGRI TENNISEKOOL

MTÜ MUUSIKASELTS NISSI TROLLID

MTÜ OMAKOGU HUVIKOOL NOODIPUU
MTÜ PERE HEAKS

MTÜ SAUE AUTOKLUBI

Saue valla noorte osalemine hooajaeelses spordilaagris

Tennise linnalaagrid juuni-august vähemalt kuues vahetuses
Nissi Trollide 2020. aasta suvelaager

1955

2020 juunis Tänavakultuuri linnalaagri korraldamine

3200

2000

Saue valla noorte suvelaager 12.07.-17.07.2020. Ööbimisega laager Endla turismitalus

LAAGRID KOKKU
MUU

2000
3200

Muusika ja nutiheli linnalaager Vanamõisas 15.06-18.06.2020
Jõgisoo seltsimajas ja hoovialal laste suvised päevalaagrid neljas vahetuses

JONEL PÕLD

1000

3200

21055

ARVO VARDJA

Vatsla Pürojämmi korraldamine

3200

MTÜ LÄÄNE HARJU KOOSTÖÖKOGU

Porikuu festivali 2020 teavitus- ja turunduskulud

500

MTÜ LAAGRI KOGUKOND

RIISIPERE KULTUURISELTS
MTÜ ROBOOTIKA

Piirkondliku tehnikaürituse Laagri Robocity 2020 korraldamine 16.05.2020 Laagri koolis
Nissi rahvariiete valmistamise õpitoad, Harjumaa mõisate ekskursiooni korraldamine, Nissi
Maarja kirikus kontserdi korraldamine koostöös Eesti Kontserdiga
First Lego League Põhja-Eesti poolfinaalide korraldamine Laagri koolis 25.-26.01.2020

MTÜ SAUE LINNA LASTEKAITSEÜHING
MTÜ SINIMUSTVALGE SAUE
MTÜ TÖÖSÕPPE ÜHING

Gümnaasiumiastme noortele (10.-11. klass) kohtumistesarja korraldamine. Teemade valikus
on eluliselt olulised teemad, mille hulgast lõpliku valiku teevad noored ise: suhete loomine,
erinevad suhtlemisstiilid, kooselu alustamine, pereplaneerimine, konfliktidega toimetulek,
lahkuminek jm

MUU KOKKU

1430
1600
788

Saue valla elanikele ja külalistele mõeldud mälumängusarja korraldamine ja läbiviimine Saue
Noortekeskuses

1800

Vanamõisa Jõulumaa ning Ööjõulumaa korraldamine

3200

Matemaatikatundide korraldamine ettevõtetes Laagri Kooli ja Ääsmäe põhikooli õpilastele

MTÜ VANAMÕISA KÜLA

3200

900

16618

PROJEKTITOETUSED KOKKU

98451

Investeeringutoetused

Tegevustoetused
TAOTLEJA

Projektitoetused

Summa 2020
eelarves
20890
48 800
1800
59500
17600
17000
960
22900
21300
69600
26950
15600
49900
10600
42700
426100

Summa
Kaasfin (KOP, LEADER
2020
jms)
eelarves

Omafin

Kogukulu

380 000

199 869,02

0,00

579 869

52 066

78 099,00

0,00

130 164

3 200
35 094

20 283 LEADER
67 255 PRIA

3 522,00
0,00

33 805,00
102 349

Haiba mänguväljaku projekteerimine

3 200

0,00

0,00

3200

Pisivälja mänguväljaku III etapp
Hüüru mõisapargi rek I etapp
Tuula seltsimaja voldikseina soetamine ja paigaldamine
Seltsimaja lagunenud välitrepi renoveerimine

2 400
3 200
3 200
1 952

0,00
0,00
0,00
0,00

241,36
0,00
790,00
0,00

2641,36
3200
3 990,00
1952

Kernu tenniseväljaku projekteerimine

3 200

0,00

0,00

3200

Ellamaa rahvamaja köögi, saali ja tehnoruumi ehitustööd

9 116

47 520 LEADER + 2000 KOP

0,00

58 628

Seiklusraja II etapp (terviseradade ääres)

3 198

0,00

0,00

3198

MTÜ

PROJEKT

HÜÜRU KÜLASELTS

Hüüru Mõisa renoveerimine
Külakeskuse rek: katuse renoveerimine, akende vahetus,
ventilatsioon ja fassaad
Matkaraja infostendid ja välitualetid
Ääsmäe külakeskuse II etapp

MTÜ LEHETU KÜLASELTS
MTÜ VANAMÕISA KÜLA
ÄÄSMÄE KÜLAKOGU
MTÜ HAIBA KÜLA
ARENDAMISE SELTS
MTÜ VÄLJA SELTS
MTÜ HÜÜRU KÜLASELTS
MTÜ TUULA TUTULUS
MTÜ MAIDLA KÜLASELTS
JALGPALLIKLUBI KERNU
KADAKAS MTÜ
MTÜ ELLAMAA
KÜLAARENDUSKESKUS
MTÜ MAIDLA KÜLASELTS
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On heaks tavaks saanud avalikustada
aasta alguse lehes vallaeelarvest
kultuuritoetuste saajad.
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Nelja aasta investeeringud valla teedesse
ja tänavatesse on ligi 3,8 miljonit eurot
Jõustus Saue vallavolikogu määrus
„Saue valla teehoiukava aastateks 2020–
2023“, millega pandi paika lähima nelja
aasta suurimad teedeehituse objektid.
INDREK PIKK
teedespetsialist

S

elle perioodi investeeringute kogumaksumus on 3 779 461
eurot, see on ligikaudne

summa: need numbrid võtavad arvesse viimase aja
keskmisi ehitusmaksumusi,
mis täpsustuvad läbiviidavate hangete tulemusena.
2020. aasta suurimad investeeringud on Saue linnas
Nurmesalu tänava rekonstrueerimine ja Tule tänava re-

Lõigu ca
pikkus
km

Teehoiutöö kirjeldus

Männimetsa

0,07

Uus a/b kiht

Kooli tn (Laagri)
riigigümnaasiumi kõrval

0,15

Uus a/b kiht

Urva

0,1

Uus a/b kiht

TEE/TÄNAVA NIMI

2020

konstrueerimise teine etapp.
Koostöös Maanteeametiga
läheb ehitusse Topi–Saue
teelõik, mis tekitab Saue
linnale uue sissesõidu. Uus
teelõik algab Topi liiklussõlmest ja lõpeb Kuuseheki tänaval. Lisaks on plaanis linnas ehitada ja korrastada ca
90 000 euro eest kõnniteid.
Jätkub ka ristmikel äärekivide allalaskmine ja vajalikesse kohtadesse künniste ehitamine ning liiklusmärkide
jms korrastamine. Kevadel
2020 algab ka Sauel jalakäijate raudteeületuskoha
2021

2022

2023

5040
10800

Kokku

KERGLIIKLUSTEE NIMI

5040

Kiia tee/Vääna-Posti
peatus

10800

7 200

7200

Jahimaja tee

0,25

pindamine

Vanamõisa tee

0,3

pindamine

11 100

Kapsaküla tee

1,387

pindamine

20 000

Puiestee tn

0,2

pindamine

7 400

Aila tee

0,35

pindamine

Lõokese tn

0,2

Killustikaluste +pindamine

Voore tee

0,65

pindamine

24 050

24050

Karja tee

0,25

pindamine

7 250

7250

Suurearu tee

0,15

pindamine

4 350

4350

Haraka tee

0,3

pindamine

11 100

11100

Urumarja tee

0,37

pindamine

Kohatu-Kiipa tee

1,75

pindamine

Muusika küla tee

1,6

pindamine

Mõnuste tee

1,3

pindamine

37 700

37700

Ruila-Allika tee

1,1

pindamine

31 900

Männituka (Laitse
raudteejaama) tee

0,435

pindamine

12 615

Vana-Arula tee (Aila)

0,45

pindamine

Munalaskme puitsilla
lammutus, terastruubi,
sillapiirete ehitus

tk

silla ehitus

7 250

7250
11100

20 000

40 000

12 950

12950

7400

30 000

5100

13 000

13 050

Raudteeületuskoht

65 000

65000

46 400

46 400

Kuuse tn kt koos
Veskitammi tn
jalgtee laiendamisega kuni
raudteetunnelini

0,51

Asfaltkattega jalgrattatee

81 600

81 600

Rahnu kergliiklustee

0,17

Asfaltkattega jalgrattatee

Tuulemurru tn klt

0,54

Asfaltkattega jalgrattatee

Maidla-Kiisa jalakäijate
rippsild üle Keila jõe

tk

Teraskonstruktsioonist
rippsild

37800

Tööstuse kõnnitee kuni
raudteejaamani

0,6

Asfaltkattega jalgrattatee

84 000

84000

31900

Lasteaia jalgtee
(raamatukogu)

0,12

Asfaltkattega jalgrattatee

12 615

Riisipere haljasala
(halduskeskuse) klt

0,12

Asfaltkattega jalgrattatee

Nurmesalu tn
garaažideesine puuduv
kergliiklustee ja vana
jalgtee rek

0,3

Asfaltkattega jalgrattatee

48 000

48000

Hämariku tee klt

0,08

Asfaltkattega jalgrattatee

11 200

11200

Kauguse tn jalgtee
katte remont

0,13

Asfaltkattega jalgrattatee

9 360

9360

2

Asfaltkattega jalgrattatee

50 000 50 000

0,4

Asfaltfreespuru kattega
jalgtee

46400

Kungla

0,15

pindamine

Riisipere halduskeskuse
teenindustee

0,15

Uus a/b kiht

10 800

10 800

Saue lääne piirkonna
elurajooni puuduvate
kõnniteede järkjärguline
rajamine võrgustiku
loomise eesmärgil

Kooli tn (sh Turba
munitsipaalmaja
teenindustee)

0,2

pindamine

5 800

5 800

Vanamõisa-Tuterma tee
jalgrattatee Ojakalda teeni

Saarlase tee

0,4

pindamine

25 000
4 350

11 600
33 930

0,6

pindamine

Maidla endiste
aiandusühistute siseteede
katete ehitused

4

mustkatte ehitus

Turba aleviku
tänavate rekonstrueerimine

1,5

mustkatte ehitus

Laitse, Kibuna, Kaasiku ja
Vansi külade kompaktse
asustusega aladel

20

mustkatte ehitus

Kütise

0,4

Tänava katte rek

Nurmesalu sh kooliesine
parkla

0,48

Tänava katte rek

Paju tn

0,15

Tänava katte remont

Sauepargi

0,15

pindamine

5550

5550

Sooja

0,1

Tänava katte rek

35 000

35000

Tule tn II etapp

0,55

Tänava katte rek

247500

247500

Kuuseheki (Kütise-Tule)

0,3

Tänava katte rek

50 000

17 400
116000

50 000

100 000
150 000 150000

180 000

180000

120 000

120000
10 800

10800

105 000

105000

KLT OBJEKTID KOOSTÖÖS
MAANTEEAMETIGA

Pikkus
km

Tööliigid

2,2

Asfaltkattega
jalgrattatee

Harku-Rannamõisa tee
kergliiklustee (Vatsla tee
Tammi teeni)
Hüüru -Saue klt
(Allika tee 2b-Uus-Klaokse), sh
liiklust rahustavad meetmed
Klaokses, kaasrahastus

2020

14 400

14400
14 400

14400

50 000

50 000

48 000

2021

48000

2022

2023

200000

48 000

Valla
investeering
kokku

kaasfinantseeringu
määr

200 000

Valla osalus
50%
Valla osalus
25% *Tehtud

0,55

Asfaltkattega
jalgrattatee

22 000

22 000

1

Asfaltkattega
ringristmik

30 000

30 000

Valla osalus
40%

Harku-Hüüru (Instituudi-Uus
tee)

1,3

Asfaltkattega
jalgrattatee

0

100% Maanteeamet

Topi-Kuuseheki maantee

1,9

Valgustuse
kaasrahastus

136
800

136800

Valla osalus
100%

2021

Valla
investeering
kokku

kaasfinantseeringu
määr

39 900

Valla osalus
10 %

58 236

Valla osalus
10 %

Viietee (Valdi) ristmiku
ringristmikuks
ümberehitamine

KLT OBJEKTID
LINNALÄHEDASTE
PIIRKONDADE MEETMEST

Pikkus
km

Tööliigid

0

2020

Koondise tn (lasteaiaesine)

0,47

Tänava katte remont

33 840

33840

0,6

Tänava katte remont

43 200

43200

Paju tn - Kuuseheki
(Sauepargi)

1,3

Asfaltkattega
39900
jalgrattatee

Vana-Keila mnt

0,9

Tänava katte remont

64 800

64800

Tule tn (Olerexist Ringtee
rambini)

Keila mnt äärne klt

1,4

0,58

Roopa remiks

Asfaltkattega
jalgrattatee

41760

48000
48 000

200
000

Tõkke tn

41 760

48 000

46 000

37 800

Uus parkla

58 000

46 000

Asfaltkattega jalgrattatee

tk

58 000

64800

0,27

6 000

17 400

64 800

Pargi tn kõnnitee

Veetorni tn parkla (Riisipere
jaama pargi ja sõida II
etapp)

Viruküla tee

20400

Asfaltkattega jalgrattatee

14 400

33 930

20 400

0,4

Uus a/b kiht

pindamine

65800

Asfaltkattega jalgrattatee

sillutise taastamine

1,17

65 800

0,3

tk

11 600

Kokku

0,29

0,2

4 350

2023

Avamaa tn kt

Angaari tee

25 000

2022

Vanamõisa

Veetorni

Anni-Söödipõllu tee ja
Tuuliku-Magaski tee kuni
Haapsalu maanteeni

14 400

Asfaltkattega jalgrattatee

2021

Asfaltkattega jalgrattatee

45 000

6 000

0,47

2020

0,4

13 050

45 000

Teehoiutöö kirjeldus

Lehetu-sisene klt

50750
46 400

Lõigu ca
pikkus
km

ma aasta-aastalt suureneb,
kuna mustkatteid tuleb igal
aastal juurde ja tegemist on
nende säilitamisele kuluva
summaga.
Lisaks eeltoodule rajatakse uusi bussipeatuseid
ja korrastatakse olemasolevaid. Ehitatakse uusi liiklust rahustavaid künniseid,
tehakse üle valla teede markeerimistöid ning korrastatakse liikluskorraldusvahendeid.
Täpsemalt saab tutvuda teehoiukavaga aadressil
sauevald.ee/teehoiukava.

Turba-sisene (Lehetu
suunale) klt

10730
50 750

takse Munalaskmes Sepu
teele uus sild sõiduautodele
üle Munalaskme oja, kuna
olemasolev on amortiseerunud.
Kergliiklusteid on plaanis rajada ca 2,7 km jagu,
suurimad on Laagris Kuuse tänaval, Avamaa, Kuuse
põik tänavatel, Sauel Vana-Keila mnt-l lõigul Tõkke tänav kuni Rauna tänav
ja Tammetõru tänaval. Lisaks teeb vallavalitsus ka
olemasolevatele mustkatetele kaitsvaid pindamisi ca
75 000 euro eest. See sum-

ehitus, mis ühendab Viirpuu
arenduse Saue linnaga.
Lisaks Saue linnale on
plaanis ehitada uusi mustkatteid maanteedele ca 180
000 euro eest. Suurimad lõigud on kavandatud Mõnustesse (1,3 km), Ruila–Allika
teele (1,1 km) ja Anni–Söödipõllu tee ning Tuuliku–
Magaski tee kokku on pea
1,17 km. Ääsmäel on plaanitud ümber ehitada viie tee
ristmik ringristmikuks, mis
on liiklusohutuse mõttes parem lahendus kui praegune
olukord. 2020. aastal ehita-

*klt - kergliiklustee, *kt - kõnnitee

2022

58236

2023

taotlus
- otsus
puudub

gelikult isegi ühe plaadi ise
sisse laulnud, peab ta end paremaks arranžeerijaks-produtseniks kui lauljaks. Tõsi,
aeg-ajalt käib ta vanade
kamraadidega
erapidudel
ja sünnipäevadel tantsuks
mängimas ja siis tuleb tausta
ikka laulda. „Merle Liljega
teeme vahel, Toivo Asmeri ja
Toomas Anniga,“ täpsustab
Peeter.
Ise ta arvab end pigem
sellise džässi- ja bluusivenna olevat, rokimehe ainest
temas niiväga pole. „Kuigi
mulle on öeldud, et mul oleks
hea ooperilaulja hääl hoopis,“ meenutab mees.

Peeter Kaljuste on Eesti muusikaskeenel
figureerinud aastaid – populaarse
plaadifirmaga Record2000
majandamisest mitmete poptähekeste
lavasobilikuks seadmisega. Aga esimese
pisara tõid mehele tööga seotult silma
hoopis Laagri lasteaia mudilased, kui
need kahesajakesi koos advendipeol
Lotte lugu laulsid.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

K

ui Peeter Saue Valduri toimetajat oma
Laagri kodustuudios
detsembri lõpuotsas võõrustab, on just suuremad sagimised lasteaias läbi saanud.
Viimased nädalad on olnud
täis proove ja pidusid, aasta
lõpp ja jõuluperiood on muusikaõpetajale aasta kiiremad
ajad.
See, et 60-aastane muusikakirjutaja ja produtsent
lasteaeda asendusõpetajaks
jõudis, on üsna juhuslik.
Muusikaga on mehel küll
suhe olnud elupäevad, lastega kokkupuude on siiski piirdunud oma laste ja lastelastega. Aga kui uuriti, et kas
oleks huvi tulla lastele muusikat õpetama, võttis alguses
sõnatuks ja Peeter arvas, et
äkki on helistajal telefoninumber sassis või nii. „Aga
ma olen selline hull vend, et
proovin kõik ära, mis elu pakub. Kaua ei mõelnudki, vist
juba järgmisel hommikul
ütlesin, et tulen,“ meenutab
Peeter 2019. aasta sügist.
Lastega tuleb rohkem
„kohal olla“
Kaljuste nendib, et selline asi
oleks võinud tema ellu tulla
juba palju varem. „See on
kõige armsam töö, mis mul
on olnud,“ kinnitab ta.
Enne ise postile asumist
jälgis mees eelmise õpetaja tunde, kirjutas seal tehtu
kõik üles, aga sai siiski aru,
et ta peab leidma oma versiooni. Nii näiteks ei saada ta
muusikatunnis laule klaveril,
vaid kitarril. Katsub iga tun-

ni teha teisest erineva ja ägedama. „Mul on lavakogemust
endal omajagu, aga esimesel
nädalal oli närv sees, pedagoogipagasit mul ju pole.
Tõusin hommikuti kell kuus
ja hakkasin tunde ette valmistama,“ kirjeldab Peeter.
Ta tõdeb, et tublisti erinev
senisest tööst on muusikaväline osa. Et lapsed on iga päev
erinevad, mõnikord on ekstra
elevil, siis ei saa tunnis gaasi juurde anda, muidu läheb
asi ülekäte, pigem tuleb leida
rahulikumad liikumised ja
lood. „Lastega töötades tuleb
kordi rohkem n-ö kohal olla.
Mitte et täiskasvanutega ei
peaks, aga lasteaia tunnis ei
saa omale hajevilolekut lubada,“ on Peeter õppinud.
Seda, kas lapses on ka
lavatalenti, näeb Peetri sõnul
ära juba 4-5-aastaste pealt.
Mõnel kohe on seda karismat
ja karakterit, miimikat ja esinemislusti. Peetril on kavas
kevadel ka üks minimuusikal ette võtta. Ta on isegi
neli-viis lastelaulu selle ajaga
loonud.
Jõuluaegsed lasteaia peod
andsid muusikaäris vanale
kalale veel ühe uue kogemuse. „Lapsevanematest publiku ees on hoopis teine tunne
kui anonüümse auditooriumi
ees. Igaüks on tulnud vaatama just oma võsukest ja
vastutus muusikaõpetajana
tundub olevat kordi suurem,“
nendib Peeter. Samas ütleb,
et ka oma emotsioonid on
kõrgemad. Ei ole tal kunagi oma artiste vaadates silm
niiskeks tõmmanud, aga kui
advendipeol kakssada last
korraga Leelo Tungla ja Priit
Pajusaare Lotte laulu laul-

sid, siis kiskus pisara heldimusest välja küll. Mees ütleb
aitäh ka oma kolleegidele,
kelle kaasabita sellised hetked võimalikud poleks.
„Ja see on tore, kui nüüd
Laagri peal liigun, siis vastu tulles jooksevad lapsed
kallistama,“ naerab Peeter.
Eks ta teab ju, et meesõpetaja meie haridussüsteemis on
suhteliselt haruldane nähtus.
„Mul on väga heameel,
et saan Laagri lasteaias muusikatunde juhendada kuni
pärisõpetaja naasmiseni,“ ütleb Peeter.
Suurim õnnestumine – tüdrukutebänd Anakonda
Oma senises elus on Peeter
olnud muidugi muusikas
silmini sees. Ta on laulnud
RAM-is kümmekond aastat.
Aastatuhande vahetuse aegu
oli tema plaadifirma Records
2000 üks Eesti kõvemaid,
aastas andis ta välja kümneid
plaate alates „Elmari tantsuõhtutest“ kuni Anne Veskini.
Tõsi, Eesti muusikamaailma
esimese ešeloni artiste sellest nimekirjast väga ei leia,
pigem on tegemist erinevate
miksidega ja rahvaliku tantsumuusikaga. Täna on plaadiäri muidugi tagasi tõmmanud – Spotify ja Youtube on
vallutanud inimeste harjumused muusikatarbimises.
Aastate pikku on mees
ise kirjutanud muusikat ja olnud artistide produtsent. Tuntumaid tema käe alt tulnud
bände oli Anakonda. Tüdrukutebänd oli üheksakümnendate lõpus Hovery Covery,

Aitäh Peetrile ja Rutale!
Laagri lasteaia perel on hea meel, et sügisel tuli meile (appi)
muusikaõpetajaks Peeter Kaljuste, kogu elu muusikaga tegelenud inimene, kellel varasem pedagoogi kogemus siiski puudub.
Peeter on võtnud uut väljakutset väga tõsiselt. Ta pakub lastele
mitmekülgseid muusikalisi tegevusi: rõõmu laulmisest, liikumisest, rütmiharjutustest, pillimängust ja muudest koosmusitseerimise võimalustest. Uhke oli Laagri lasteaia jõululaata avada
ligi 200-lapselise Leiutajateküla Lotte jõululaulu laulva kooriga,
mida oli kuulama tulnud ka loo viisi autor Priit Pajusaar.
Peeter on ka vahva meeskonnaliige, kes panustab rõõmuga ühistesse ettevõtmistesse.
Aitäh Laagri lasteaia kauaaegsele muusikaõpetajale Ruta Kukkurile ja Peeter Kaljustele laste muusikalise arengu edendamise
eest!
Krista Aruoja, lasteaia direktor

Nancy ja Click OK kõrval
üks populaarsemaid. Lühikese lauljakarjääri teinud Nikki
noppis samuti Peeter üles,
tublisti on ta koostööd teinud
Toomas Anniga, viimastel
aastatel keskendunud Meriti-nimelise artisti mänedžeerimisele.
Aga Kaljustel on oma osa
ka Maarja-Liisi Universali
lepingu sõlmimisel, Vanilla
Ninja Euroopa tegemistes ja
Bläk Rokiti lennus.
Laulukirjutamise konarlik
algus
Laulukirjutamise saldo on
Peetril vast paarisaja ümber,
isegi Eesti Laulule on mees
kolm korda kandideerinud
oma loominguga, aga žürii
pole neid hittide hulka arvanud. „Ega tänapäeval enam
ainult hea looga ei jõua kuskile. Laulukirjutajaid on

Märge kalendrisse 1. veebruariks –
iluuni, soeng ja pidu
Kas mäletad veel, kuidas sa laupäeva
õhtul peol käsid? Kui sa tantsisid nii,
nagu keegi ei vaataks? Kui sa sättisid
soengu, panid selga ehk ülikonnagi?
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

K

ui hästi ei mäleta,
siis nüüd tuletatakse
sulle seda meelde.
1. veebruaril on Laagri kultuurimajas korralik tantsupidu. Ei ole mingi „puud
surevad seistes“ formaat,

vaid heas mõttes vana kooli
tantsupidu.
Artur Raidmets konfereerib, teeb koos Peeter
Kaljumäega muusikat, mille järgi ikka rumbasammu
või foksipöördeid teha saab.
Vahepeale mahuvad kupleed
ja naljasketšid, võibolla isegi
tantsuteemaline viktoriin.

Avatud on mõistlike hindadega baar, saab koha nii laua
taga kui seina äärde.
Selliseid pidusid enam
napilt polegi. SOS pandi ju
ka kinni.
Laagri Taadid on võtnud
nõuks tuua mõnusa tantsukohviku vaim ja meeleolu
nüüd Laagrisse üle. Ja pole
vaja lasta end korraldajate nimest heidutada. Sellel
seltskonnal on minekut sees
kõvasti rohkem kui vanusegrupi normatiivid ette
näevad.
„See pole mingi vanakeste pidu, kus kaks paari
keskpõrandal
sahistavad.

Ikka selline nagu minu nooruses, kus peole sisse saamiseks tuli end läbi uste pressida,“ põrutab Enn Koger
humoorikalt.
Mees kinnitab, et pidusse on oodatud nii Laagri
rahvas, kui ka kaugemalt
tulijad, nii õrnas keskeas kui
kuldses elusügises. Peaasi,
et tantsutahe silmis säraks.
„Tuldagu paarina või
sõpruskonniti, aga ka täitsa
üksi, meil tantsitajaid leidub,“ lubab Jüri Esinurm.
„Teeks koos Laagri kultuurimajast SOSi klubi vol.
2,“ viskab Mati Tartu õhku
ambitsioonika idee.

sadu. Turundus peab olema
korralik, et esile tõusta,“ teab
Peeter.
Tema inspireerijad suurest maailmast on Jeff Lynne ja David Foster. „Eks ma
nende stiili olen proovinud
järele aimata. Alguses ei
kannatanud ma mingit kriitikat. Esimese paari looga
juba arvasin, et olen kõva
tegija. Kui saatsin need kolleegile Glen Pilvrele, siis too
kommenteeris et noh, saab
ka veel hullemini, aga… ,“
naerab Peeter. Hiljem hakkas juba õnnestuma. Hea loo
tegemine võtab tema sõnul
ka aega. Ja siis tuleb testida
– kuidas kõlab autos, kuidas
kõlab kõrvaklappides.
Ei soleeri
Soolokarjääri peale pole Peeter rõhku pannud. Kuigi viisi
peab ju korralikult ja on te-

Tegemised kodustuudios
Üle 20 aasta Laagris resideerunud Peeter on kodumaja
keldrisse rajanud stuudio.
Tänapäevane helistuudio ei
vaja kuigi palju kola: paar
arvutit, suured kõlarid-kuvarid, sisselaulmise mikrofon, heliisolatsioonid. Siin
mängib mees lugudele põhju
sisse, timmib tehtut, siin saab
ka lood sisse laulda. Peeter
on helilooja, arranžeerija ja
produtsent ühes isikus.
Kui näiteks tuleb inimene
ja ütleb, et talle hullult meeldib U2, et tahaks ühe laulu
ise sisse laulda, siis see on
võimalik. Peeter saab teha
arvutis põhjad (kuigi et asi
kõlaks, võiks kitarr olla ikkagi originaalis salvestatud)
ja soovija saab tulla loo sisse
laulda. Aga viisi peab inimene ikka pidama, kui mingit
lauluoskust pole, siis seda ei
paranda arvutis ka. „Aga kui
oskajam tahaks näiteks kallimale sünnipäevaks mõne loo
sisse laulda, siis see on siin
muidugi võimalik,“ kinnitab
Peeter.
Reeglina tegeleb mees
stuudios ikka oma päris artistide lugudega ja vahel
sekka võtab mõne täitsa oma
projekti. Nii näiteks andis ta
Eesti 100 juubeliaasta puhul välja plaadikogumiku
„Eesti hümn“, kus on peal
15 eri seades hümni, sisse
lauldud-mängitud nii kaitseväe orkestri kui Alen Veziko poolt, mitmed teised seal
vahepeal. „See ju Eesti kõige
vanem ja suurem hitt,“ muheleb Peeter.
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Kernu Terasmehe ja
Terasnaise sulgpallivooru tulemused
Ruila spordihoones toimus Kernu Terasmehe ja
Terasnaise sulgpallivõistlus. 45 mängijat selgitasid
kahe miinuse süsteemis välja parimad.
Naistest sai alavõidu Kristel Kivi Laagrist, kes alistas esikohaheitluses Kaidi Unase Laitsest. Kolmanda koha sai Ruila spordihoone
perenaine Ester Leiten-Kukk.
Kahe ala kokkuvõttes juhivad sarja ema ja tütar Maret Tombak
49 punkti ja eelmise sarja võitja Mirje Tombak 46 punktiga. Kolmandat kohta jagavad Mirje õde Liisi Tombak, Karin Lähker ja Kaidi
Unas 44 punktiga.
Meestest jõudsid finaali Peeter Tubli ja esimese ala võitja Rain
Tombak. Teist alavõitu ei õnnestunud Rainil saada, selle rikkus Peeter väga kindla mänguga ära. Kahe ala kokkuvõttes on siiski juhtimas Rain Tombak Kohatu külast 86 punktiga. Teine on Jaan Valtin
81 punktiga ja kolmas Peeter Tubli 78 punktiga. Nii Jaan kui Peeter
on Ääsmäelt.
Seega on abielupaar Tombak juhtimas nii meeste kui naiste rindel. Lisaks nendele on kaasa löömas kolm peretütart. Võimas!
KALJO PÕLDARU
spordijuht

Saue taekwondo lastel
oli edukas aastalõpp
Novembris Georgias toimunud Tbilisi Openilt tuli
hõbedaga koju Lars-Lucas Liiu. Tegemist oli ühe
raskeima turniiriga, seal osales 300 sportlast Eestist,
Georgiast, Ukrainast ja Aserbaidžaanist.
Detsembri esimese nädala laupäeval toimus
lausa kaks võistlust – Tallinnas Korea Suursaadiku
Cup ja Saksamaal laste
Euroopa meistrivõistlused. Tallinna võistlustel
osalesid algajad. Hõbemedali sai Magnus
Jõesalu, kes alustas treeningutega kõigest kolm
kuud tagasi. Laste EM-il
Saksamaal SindelfingeKlaipeda Open 2019 sai sauekas
nis saavutas tubli kõrge 9. Lars-Lucas Liiu (keskel) kuldmedali
koha Lars-Lucas Liiu.
Detsembris toimus veel Leedus Klaipeda Open 2019, kus osales 250 sportlast Lätist, Valgevenest, Venemaalt, Leedust ja Eestist.
Lars-Lucas Liiu sai seal kuldmedali kadettide arvestuses ja Morgan
Tarn 5. koha.
Jaanuaris alustavad lapsed laagriga Soomes ja osalevad Oslos
Põhjamaade meistrivõistlustel. Järgmisel aastal on nad igal kuul
kuskil laias maailmas toomas medaleid Eestile ja tõstmas enda
võistlusvormi. Suured tänud Saue vallale laste sporditee toetamisel!
KATRIN CHARLES
lapsevanem

Kernu noored lauatennisistid
rahvusvahelisel jõuluturniiril
Tallinn Open
Suurepärase saavutusega sai hakkama Markus Sepp,
kes minikadettide alagrupi võitis ja poolfinaalis alistas pingelises kohtumises Stefan Einla Viimsist.
Finaalis tuli tunnistada Maardu poisi Martin Kraiko paremust.
Tasuks teine koht.
Kuni 9-aastaste grupis näitasid võitluslikku mängu Joosep
Põldaru ja Art Milatškov, kes saavutasid vastavalt teise ja kolmanda
koha.
Kadettide grupis pidasid tuliseid lahinguid Marten ja Maerold
Virt. Võistlema pääsesid selles grupis noormehed, kes on vabariigi
reitingus. Alagruppidest kaksikud edasi ei pääsenud ja võitlesid
edasi lohutusturniiril, kus hangiti väärtuslikke reitingupunkte.
Martenil oli alagrupis vastaseks ka hilisem võitja rootslane Isak
Edwardsson, kellele Marten alistus tasavägises kohtumises 1:3.
Võitjaid autasustas jõuluvana ja meie paremad said samuti jõuluvana käepigistuse. Meie poisse sõidutas võistlustele Milko Milatškov ja tänusõnad talle.
KALJO PÕLDARU
spordijuht

Piirkonna parimaks pärjatud
Saue spordikeskuse juht Terje on
korraldanud ligi 300 spordiüritust
Detsembrikuu keskel toimunud
Eestimaa spordiliidu Jõud korraldatud
2019. spordiaasta lõpetamisel nimetati
Terje Toomingas Harjumaa spordielu
edendajaks. Nädalapäevad hiljem tuli
teinegi tunnustus – Eesti Kultuurkapitali
Harjumaa ekspertgrupi aastapreemia.
14 aastat pühendunud tööd kohalikus
spordielus on end ära tasunud.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

T

erje alustas Sauel
spordivald kon nas
juba aastal 2003, kui
ta töötas kümme aastat Saue
lasteaias liikumisõpetajana
ja tantsuringi treenerina.
Paralleelselt sellega alustas
naine 2007. aastal tööd Saue
huvikeskuse spordivaldkonna juhina. Veidi jõudis ta
Sauel ka ujumistreenerina
tegutseda. Kui 2017. aastal
loodi Saue spordikeskus,
asus kehakultuuri eriala
magistrikraadiga Terje seda
juhtima.
Milles Sinu töö seisneb?
Saue spordikeskus on valla
hallatav asutus, mis korraldab Saue valla spordiüritusi.
Tervisespordisari „Sauelane
liikuma“ alustas sel sügisel
XIII hooaega. Sari koosneb
erinevatest spordialadest:
jooks, kõnd, orienteerumine, kergejõustik, jalgrattasõit, pallimängud, jooga,
petank, kettagolf jt.
Ka korraldame Saue valla meistrivõistlusi 12 spordialal: võrkpall, jalgpall,
sulgpall, korvpall, ujumine,
koroona, lauatennis, male,
kabe, kergejõustik, kettagolf, suusatamine. Võistluste toimumispaigad on
jaotatud üle valla - Saue
linn, Kernu, Ruila, Alemaa,
Laagri.
Iga-aastased Saue valla
parimad sportlased kuulutatakse välja „Saue valla sporditähed“ tänuõhtul, mida
spordikeskus korraldab.
Saue spordikeskus paneb kokku ka meeskonnad
ja võistlejad üleriigilistele suve- ja talimängudele.
Oleme oma valla sportlasega alati esindatud, osalemas ikka 100 ja enamgi
võistlejat. Saue spordikeskus osaleb ka üleriigilistel
suurüritustel vabatahtlike
tiimidena, samuti kirjutame
spordiga seotud projekte.
Lisaks kaardistab Saue
spordikeskus Saue valla
spordiklubide tegevust ja
haldab registrit valla spordirajatistest (28) Eesti spordiregistris.
Oled ise ka taustalt spordiinimene. Praegu ka teed
mõnd ala tõsisemalt?
Armastan sporti väga.

Spordipisiku sain juba mudilasena. Ma ei kujuta oma
elu ilma spordita ette. Väga
paljud spordialad on mulle
meelepärased, kõige enam
aga pikamaajooks. Olen
osalenud pea kolmekümnel
täispikal maratonil, lisaks
ka paljudel ultrajooksudel.
Üritan vähemalt viis korda
nädalas jooksmas käia.
Mis 2019. aastast töise
poole pealt meelde jäi?
Meie suure valla ühinemine
hakkab tasapisi toimima.
Kui 2018. aastal tundus kõik
veel üsna uuena, siis viimasel aastal tunnetasin, et info
jõuab huvilisteni ja vallakodaniku aktiivsust täheldasin
üha enam. Koostöö valla eri
piirkondadega on tööle läinud.
Saue vald sai uued spordirajatised: spordihall Saue
linnas, Maidla terviserada,
Saue linna Sarapiku jõulinnak ja Riisipere kergliiklustee. Uus spordihall
võimaldab
jalgpalluritel,
kergejõustiklastel, jõusaali
-, võitluskunsti- , vibusportlastel treenida aastaringselt
väga heades tingimustes.
Lisaks kauaoodatud rühmatreeningud täiskasvanutele.
Uus hall lahendas ka teiste
spordiklubide saaliaegade
probleemid Saue gümnaasiumi võimlas.
Spordiüritused
läksid
korda, huvilisi üle valla tuleb kenasti juurde. Sarja
„Sauelane liikuma“ etappidest populaarseim on Saue
Õhtujooks, kus osales pea
viissada jooksjat. Saue valla
meistrivõistlustest suurima
osalejaskonnaga oli ujumine, võistles üle saja spordihuvilise.
Kuidas hindad sauevallakate spordilembust laiemalt?
Sauevallakate spordilembust hindan kõrgeks, nii
tervise-, võistlus- kui ka
tippspordi osas. Vallas elavad inimesed, kes väärtustavad aktiivset eluviisi igas
eas. Tegutsevaid spordiklubisid on palju, kõigil on
oma liikmed ja kindel siht.
Kui spordiaasta kokkuvõtet
teha, siis laekub Saue valla
sportlaste säravaid saavutusi, mis on vägagi märkimisväärsed, alustades Harju meistritest ja lõpetades

maailmameistritega.
Loodan siiralt, et Saue
vald ka tulevikus oma sporditaristut täiendab, luues
valla igasse piirkonda uusi
sportimisvõimalusi.
Kahjuks on alati ka neid,
kes ei ole piisavalt kehaliselt
aktiivsed. Olen veendunud,
et kõik saab alguse kodust.
Suur roll on lapsevanemal,
et võtta aega ja põhjalikult
oma lapsega sel teemal
vestelda. Uskuge, teie laps
tänab teid selle eest hiljem.
Loomulikult on suur osa
väärtuste kujunemisel ka
koolil, kehalise kasvatuse
õpetajatel ja treeneritel.
Tooksin välja eraldi ka
eakate sportimisharjumused. Viibisin kaks aastat
USAs ja sealne tava eakate
inimeste (65-95 eluaastat)
seas on see, et lisaks terviseradade külastustele ollakse regulaarselt aktiivsed
ka kohalikus spordiklubis.
Võetakse osa spetsiaalselt
eakatele mõeldud rühmatreeningutest,
ujutakse,
treenitakse
regulaarselt
jõusaalis. Meeleldi teevad
nad seda kõike ennelõunal.
Eestis on see pigem erand.
Loomulikult on siin suureks
takistuseks majandusliku
ressursi puudumine, kuid
leian, et eakate inimeste
hinnasoodustus sportimisel
on sama tähtis kui lastel ja
noortel ning neid ei tohi ära
unustada.
Mida uus aasta uut toob?
Oleme arutanud, et Saue
vallal võiks olla üks ühine
veebipõhine
spordiplatvorm, kuhu on koondunud
kõik spordirajatised ja nende kohta käiv informat-

sioon.
Uuel aastal paranevad
Kernu piirkonna sportimistingimused - Kernu rahvamaja spordisaali remont
saab valmis ja samuti jätkatakse Kernus staadioni, tenniseväljaku ja kettagolfiraja
täiendamisega, sama lugu
on Maidla terviserajaga.
Plaanis on ka korralda
uusi spordivõistlusi – Saue
valla meistrivõistluste raames lisandub praegustele
aladele jalgrattasõit ja arutatud on ka ühist võistlussarja
naaberomavalitsustega.
Mis Sa ise arvad, mis Sind
just sel aastal märgati ja
tunnustati?
Saue vallale oli 2019 igati
edukas spordiaasta. Palju
säravaid ja märkimisväärseid saavutusi. Mina tegin
tööd nii nagu ikka - südamega. Harjumaa spordiliidu peaspetsialist Rein Supi
rõhutas minu püüdlikkust
ja pikaajalist tööd ning tõi
välja ka haldusreformist tingitud ühendvalla spordielu
liitmise. Lugesin ära - olen
korraldanud Sauel alates
2003. aastast enam kui 300
spordiüritust.
Ühtegi võitu ei ole aga
võimalik üksi saavutada.
Olen tänulik kõigile Saue
valla spordiklubidele ja organisatsioonidele, kellega
seda koos teeme. Ja loomulikult tänan ma kõik sportlasi!
Au on muidugi sellist
suurt tunnustust vastu võtta. Suur tänu Eestimaa spordiliidule Jõud, Harjumaa
spordiliidule ja Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupile.

KULTUURIKALENDER JAANUAR - VEEBRUAR
ÜRITUS

08.0109.02

Näitus "Turba raudteejaama
Riisipere kultuurimajas
lugu"

Kultuuriselts Nissi
Särts

tel 5341 4517,
nissisarts@gmail.com

08.0128.02

Anneli Säre näitus
"Eestimaa värvid"

Laagri kultuurikeskuse
pikas saalis

Laagri kultuurikeskus

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

08.0129.02

Pajalapinäitus

Turba kultuurimajas

14.01.

Lasteetendus "Nakstirallid"

15.01.

Kino "Aasta täis draamat"

kell 10.30 Laagri
kultuurikeskuses
kell 19 Turba
kultuurimajas"

Kultuuriselts Nissi
Särts
Laagri kultuurikeskus,
Kuressaare Teater
Kultuuriselts Nissi
Särts

tel 5341 4517,
nissisarts@gmail.com
tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee
tel 5341 4517,
nissisarts@gmail.com

17.01.

Kino "Aasta täis draamat"

kell 19 Riisipere lasteaias

Nissi kultuurikeskus

kell 12 Laagris
Mustkunstiteatris

Mustkunstiteater

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri Kristlik
Kogudus

www.laagrikogudus.ee

kell 10.30 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

Mustkunstietendus
"Huumor ja hookus-pookus"
Laagri Kristliku Koguduse
19., 26. ja
jumalateenistus ja
02. 01
pühapäevakool
19.01.

21.01.

Ema ja lapse hommikuklubi

24.01.

Kino "Aasta täis draamat"

29.01.

Etendus "Pimekohting"

29.01.

Kino "Ühemeheshow"

30.01.

Saue päevakeskuse
mälukohvik

31.01.
01.02.
02.02.

Kino "Ühemeheshow"

TOIMUMISKOHT JA AEG KORRALDAB

"kell 11 ja kell 19
Laagri kultuurikeskuses"
kell 19 Laagri
kultuurikeskuses

KONTAKTID

tel 5553 0447,
nissi@sauekultuur.ee
tel 5333 4581, info@
mustkunstitater.ee

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee
Laagri kultuurikeskus, tel 679 6765,
Komöödiateater
laagri@sauekultuur.ee
Kultuuriselts Nissi
tel 5341 4517,
kell 19 Turba kultuurimajas
Särts
nissisarts@gmail.com
kell 15 Saue
Saue päevakeskus
tel 659 5070
päevakeskuses
kell 19 Riisipere lasteaias

Mälumäng "Vilaku"
kell 16 Laitse seltsimajas
formaadis
Mustkunstietendus
kell 19 Laagris
"Huumor ja hookus-pookus" Mustkunstiteatris

Laagri kultuurikeskus

Nissi kultuurikeskus
Nissi kultuurikeskus
Mustkunstiteater

tel 5553 0447,
nissi@sauekultuur.ee
tel 5553 0447,
nissi@sauekultuur.ee
tel 5333 4581, info@
mustkunstitater.ee

LAURI KREEK
MASSAAŽ
(PÄÄSKÜLAS)

56 959 081
www.laurimassaaz.ee

NISSI PIIRKONNA
EAKATE
Haapsalu Veekeskuse
KÜLASTUS TOIMUB
22. jaanuaril
Väljasõit Riisipere
kultuurimaja eest kell 11.00
Turba kaupluse eest 11.10
Hind 5 € (pilet ja transport)
Ootame aktiivset osavõttu!
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LOODETEATERI

õppestuudio ootab liituma!
Näitering täiskasvanutele!

Laagri koolimajas
20 ja 22 jaanuaril kell 18:00
PROOVITUND TASUTA!

Juhendaja teatripedagoog ja lavastaja

Virko Annus

Tule proovi, eneseväljenduse ja
näitlemise oskust on igaühele vaja.

Loodeteatri FB lehel või kirjuta
loodeteater@gmail.com

rohkem infot:

LAVALINE ENESEVÄLJENDUS,
AVALIK ESINEMINE, SÕNAKUNST
NÄITLEMINE JA TEATRIKUNST

TALVEPINKS
8. VeebrUAR
REGISTREERImiseks sAADA OMA NIMI
JA SÜNNIAASTA hObIPINKS@GMAIL.COM
ÜRITUS ON TASUTA, PARIMATELE AUHINNAD

Nr 1 / jaanuar / 2020
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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
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd.
Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. 53 529 476 mehitus@gmail.com
Ohtlike puude langetamine, hekkide ja õunapuude lõikus. 5210334
Vundamenditööd. Fassaaditööd. Katusekattetööd. Üldehitustööd. Tel 5307 2076, info@viimistlusehitus.ee
Saue Ilusalong (Sooja 1) ootab teid E-R kella 9.0020.00, L. 10.00-17.00.
Teostan ehitus- ja remonditöid, nii sise- kui välistöid, ka pisemad remonditööd. Küsi pakkumist, 56965277
Majade ehitus, korterite remont ja pööningute
väljaehitamine. Tel 5307 2076, info@viimistlusehitus.ee
Arvutite remont, hooldus, Windows 7/8/10 taastamine, seadmete utiliseerimine. IT-alased konsultatsioonid.Varukoopiate loomine. Viirusetõrje.
Printerite installeerimine. Kohaletuleku võimalus.
Tel 5551 2500
MÜÜK/OST
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja pelletit. Müüme ka väikseid koguseid.
Info 55597572

Südamlik kaastunne Janetile tabikaasa

TÕNU

kaotuse puhul.
Sirje ja Eha

Südamlik kaastunne Virvele ja tema perele
kalli abikaasa, isa ja vanaisa

ENN-IVAR GROSSTHALI
kaotuse puhul

Mälestavad Elvi, Salme, Saima ja
naabri Maie

Kustus elu, vaikis valu, mälestus jääb alati
Avaldame sügavat kaastunnet Mari Kõllile
perega kalli tädi

Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis, tehnika). Tel 55678016
Ostan seisma jäänud sõidukeid. Ka avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või 56188671
Kuiv okaspuu al 55 €, kask al 62 €; toores must
lepp al 46€/rm, hall lepp al 41€/rm, kask al 52 €/
rm, okaspuu al 42 €/rm. Pikkus 30, 40, 50 cm. Tel
516 4278
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.
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid,
trükiseid ja dokumente ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel. 6020906 ja 5011628 Tim
KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Soovid vahetada
olemasolevat töökohta või
teenida lisa?

Sooviks osta Sauele 1-kordse uuema maja. Krunt
vähemalt 800 ja maja 200 ruutu. laatssirje@hot.
ee

SA HARAKA KODU
võtab tööle

Müüa otse omanikult 3-toaline korter Turbas. Tel
5380 7310

TEGEVUSJUHENDAJAID

Ostan kõigi mugavustega 1-3 toalise korteri Sauel
või Laagris. Tel 503 3454

TÖÖ KIRJELDUS
Noorte igapäevaelu korraldamine
(juhendamine ja abistamine riietumisel,
söömisel, hügieenitoimingutes, eluruumide
korrashoiul, huvitegevuste leidmisel).
Töö graafiku alusel 24h (9.00-9.00)
vahetustes.

TÖÖ
40a. ehitusmees teostab erinevaid sise ja välistöid. Tel 56140983.
Saue Ilusalong otsib oma kollektiivi juuksurit, kosmeetikut ja ripsmetehnikut. Tel.6212021 või 5074466

Su ümber on taevas ja ümber on maa,
Sa tahaksid tõusta, kuid enam ei saa,
Sa sirutad käed ja üksainus viiv
Sind vaikselt hingedemaale viib
Unustamatut naabrimeest

UUNO JOAD

mälestavad ja avaldavad sügavat
kaastunnet omastele
Leini, Helja, Väino, Merike ja Vello

Seal kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa …
Südamlik kaastunne omastele
Endise Harju LEMK´i juhataja

ENN-IVAR GROSSTHALI
kaotuse puhul

Vabariikliku Seadistustööde
Valitsuse juhtkond

18. jaanuaril on
Saue linnas ilutulestik

Vallavalitsus rahuldas Hansa
Ilutulestikud OÜ esitatud taotluse
korraldada ilutulestik Saue mõisa pargis
18. jaanuaril 2020. aastal kell 22.4523.00. Tegemist on eraüritusega.

tütar Imbi surma puhul
Kuuse 24 elanikud

Avaldame siirast kaastunnet omastele

lahkumise puhul

lahkumise puhul

surma puhul

17.02.1918 - 31.12.2019

Saue linna asumiselts

Saue Päevakeskus

Hüüru Pääsukese ja Ööbiku tänava
elanikud

Maia Metsavälile õe

ANNE

surma puhul
endised töökaaslased ja sõpruskond

RAIN PÄÄSUKE

Avaldame kaastunnet lähedastele
Saue Segakoor

JAANUARI JUMALATEENISTUSED
SAUE KIRIKUS
19. jaanuar kell 13
Teenistust juhatab Vahur Utno
Jutlustab Raivo Kaustel
Piibli teksti loeb Ene Mänd

Avaldame südamlikku kaastunnet
lähedastele

On lahkunud endine laulukaaslane

Asukoht: Maidla küla, Saue vald.
Tel 55 22 631,
e-mail harakakodu.sa@gmail.com

MARE RAIDLALE

HEINU REINSOO

Avaldame kaastunnet

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel,
kokkuleppel
Võimalik töötada osalise tööajaga (0.75 või
0.5 koormusega). Sobib ka üliõpilastele ja
krapsakale pensionärile.

Avaldame sügavat kaastunnet

HILJA MALLENE

HILJA MALLENE

PAKUME SULLE
Kaasaegset töökeskkonda uutes
peremajades.
Kütusekompensatsiooni ja vajadusel
transporti.
Ettevõtte ühisüritusi, töötajate toetamist
erinevate hüvede näol (terviseedenduse
osaline kulude katmine).
Väga paindlikku tööaega Sulle sobiva graafiku
alusel.
Puhkust 35 kalendripäeva.

Avaldame kaastunnet Jelena Laanjärvele
kalli isa,

ANATOLI HARTŠUKI
surma puhul.

Kolleegid Saue Gümnaasiumist

26. jaanuar kell 13
Teenistust juhatab Raivo Kaustel
Jutlustab Vahur Utno
Piibli teksti loeb Marika Malein Vaiklo
Muusikaga teenib Andrus Vaiklo
Palve ja osadustund igal kolmapäeval kell 18

Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetke ... ja katkeb siis.
Südamlik kaastunne Jaanikale armsa ema

NIINA PRUUNSILD
lahkumise puhul

Kolleegid Ääsmäe Lasteaiast

11

Pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub*

Palmolive
vedelseep 300ml
Olive milk; Milk&honey

2.30

1.60

-30%
5.33/L

Grite paberrätik
Hey! Kids 120 lehte

1.49

0.95

-36%

Ja lisaks palju teisi häid pakkumisi kauplustes kohapeal!

Eesti Pagar
Piimik 400g

2.15

1.49

-30%
3.72/kg

Makita on maailmas juhtival kohal professionaalsete tööriistade
tootmises ning omab esindusi üle maailma. Makita Oy Eesti filiaali
teeninduspiirkonnaks on Baltimaad ning samuti tarnitakse tooteid
Norra ja Rootsi.

Pakutav
ametikoht:

LAOTÖÖTAJA

TÖÖÜLESANDED:
• Kauba vastuvõtmine
• Kauba ladustamine, komplekteerimine
• Kauba väljastamine
• Inventuurides osalemine

NÕUDMISED KANDIDAADILE:
• Arvuti kasutamise oskus
• Ausus ja täpsus tööülesannete täitmisel
• Valmisolek füüsiliseks tööks
• Hea pingetaluvus
KASUKS TULEB:
• Tõstukijuhi tunnistuse olemasolu

OMALT POOLT PAKUME:
• Huvitavat ja pingelist tööd rahvusvahelises
ettevõttes
• Sõbralikku ja meeldivat kollektiivi
• Väljaõpet
• Kaasaegseid töötingimusi
Lisainfo: Tegemist tähtajalise lepinguga, kuid
sobivuse korral on võimalik ka püsiv töösuhe.
Aadress: Piirimäe 13 Saku vald
Tööle asumise aeg: Niipea kui võimalik
Asukoht: Tallinna piiril
CV saata: cv@makita.ee

WWW.MAKITA.EE

KAARDID
ENNUSTAVAD

Vene juust
viilutatud 300g
Estover

2.99

1.99

-33%
6.63/kg

Viini šnitsel
seavälisfileest 400g
Rannarootsi

4.30

2.99

MÜÜGIESINDAJA

TÖÖ KIRJELDUS:

Tehnika müük Eestis ja välismaal;
Hinnapakkumiste koostamine;
Kliendisuhete hoidmine ja arendamine;
Reklaami ja müügitöös osalemine;
Tootekoolituste läbiviimine;
Ettevõtte esindamine turundusüritustel ja
messidel.

TÖÖKS ON VAJALIK TEHNIKAALANE
MÜÜGITÖÖ KOGEMUS

7.48/kg

www.keilaty.ee

Sami Masinakeskus võtab tööle

•
•
•
•
•
•

-31%

ROHKEM INFOT: sami.ee/toopakkumised
sami@sami.ee või 53 087 205
WWW.MASINAKESKUS.EE

Jahimehesalat
550g Põltsamaa

2.39

1.69

-29%
3.07/kg

Haapsalu mnt 57b, Keila

Masinaehitus ettevõte
Sami AS võtab tööle:

• Keevitaja
• Masinate koostaja
• CNC trei - ja freesikeskuse
(Haas) operaator

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

WWW.SAMI.EE

OÜ RIAB Transport Saku
vallas otsib

Tel 900 1727 • 24 h

Vaata, kes ennustajatest
on hetkel liinil: ennustus.ee

• VEOKIJUHTI 8X4
KALLURILE
• VEOKI KRAANAJUHTI

OÜ SINITIIVIK GRUPP

Vajalik C-kategooria,
kutsetunnistus ja
digikaart. Oluline ka
eelnev töökogemus antud
valdkonnas!

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

KUNDALINI JOOGA
E kell 18.30 Laagris
K kell 18.30 Sauel
N kell 9.15 Nõmmel

Täpsem info GSM 53 448 851
või sten@riabtransport.ee

SILMADE
KONTROLL
JA PRILLIDE
MÜÜK
21. VEEBRUAR ALATES 10.00

TURBA
KULTUURIMAJAS
Kundalini jooga on iidne vaimne õpetus, mille regulaarne praktiseerimine
tasakaalustab keha, meele ja hinge ning aitab luua terve, rõõmsa ja
teadliku elu! Joogatundides kasutame erinevaid keha- ja käteasendeid,
hingamistehnikaid ja kehalukke. Harjutame tänapäeval aina olulisemaid
mediteerimise ja sügava lõdvestumise kunste ning laulame väega
mantraid. Tundides ja kursustel räägime nii hingeks kui inimeseks
olemise võlust ja valust joogafilosoofia ja -humanoloogia vaatenurgast.

www.simran.ee
raili@simran.ee
+372 5253753

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

Silmade kontroll 15€,
prilliostjale TASUTA

Seoses uue tsehhi avamisega
Sauel, otsib AS Arco Color
oma töökasse kollektiivi:

• TÖÖDE
ETTEVALMISTAJAID
• PULBERVÄRVIJAID
Töö kahes vahetuses.
Huvi korral võta ühendust:
karl@arcocolor.ee
+3725067058
www.arcocolor.ee
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HEAD HINNAD JAANUARIS

Saue kaubakeskus
Kpl. Turba
Kpl. Laitse
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Naiste kudum
Fransa
39.95

Naiste hommikumantel
MASQ
39.95

Naiste mantel
Flare
279.95

Naiste kleit
Blue Seven
34.95

Meeste päevasärk
Jack&Jones
32.95

Meeste kudum
Jack&Jones
24.95

Meeste püksid
Jack&Jones
44.95

17.-19. jaanuar
meeste joped ja mantlid

Tüdrukute pluus
Name it
16.95

Tüdrukute püksid
Lemon Beret
24.95

Laste dressipluus
Name it
Fortnite
22.95

Laste saapad
Peddy
44.90

Naiste saapad
Remonte
119.90

Naiste saapad
Marco Tozzi
39.90

Naiste saapad
Remonte
89.90

Meeste saapad
Rieker
94.90

189.95

-30%

24.-26. jaanuar
meeste ja naiste
teksapüksid

-30%

24.95

11.95

85.90

ja lisaks palju teisi pakkumisi!

19.99

20.95

16.95

27.90

25.95

14.95

15.95

59.90

www.keilaty.ee

29.95

29.95

32.90

69.90

Haapsalu mnt 57b, Keila

-30
%

-30
%

Naiste kardigan
Hailys
27.99

30.95

%

-30

-3 0
%

-3
-300%
%

Labakindad
Hofler
14.95

Naiste kleit
Fransa
(punane ja must)
46.95

9.95

-3 0

%

%

%

%

%

-30

-30

-30

Pakkumised kehtivad kuni 31.01.2020 või kuni kaupa jätkub!

-3 0

-3 0

-3
-300%
%

%

-3
- 0%
-3300%
%

-3 0

-3
- 0%
-3300%
%

-30
%

-30
%
-30
%

-30
%

-30
%

-30
%

-30
%
-3 0
%

%

%

HINNASULA!

-3 0

-3 0
%

-3 0

-3 0
-3 0 %
%

--330
0%
%

-3 0
%
-3 0
%

%

%

%

-3 0

-3 0

-3 0

Nr 1 / jaanuar / 2020
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