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Fotod: Tagametsa loovusmaja

Tagametsa Loovusmajas on kriuks
põrandais ja hing tubades
Lugu sellest, kuidas üks rehielamu
uuele elule aidati ja üks mees rutiinile
selja keeras ja koos kunstnikust
naisega esivanemate majale ning oma
elule uue tähenduse andis.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

P

ärnu maantee kõrval,
Tallinna linnapiirist
umbes 17 kilomeetri
kaugusel kuuseheki taga
peidus on üks kõrgete lagedega rehielamu. Põlistalus,
kus on elu käinud juba üle
kolmesaja aasta, on Puhmid toimetanud üle saja.
Säilinud on pabergi, mille
järgi 1882. aastal sõlmis
Hans Bohm talu omandamiseks ostmise ja müümise
kontrakti toonase Ääsmäe
mõisahärraga, allkirjastades selle kolme ristiga.
Viis põlve hiljem, aastal
2016, sõlmib tänane peremees Madis Puhm lepingu
oma isaga ja nimetab oma
vana-vana-vanaisa talu Tagametsa
Loovusmajaks.
Kui sadakond aastat tagasi
käidi talust Tallinna pool
turul, ööhakul kuus tundi
hobuvankriga, et Estonia
turule oma talukraamiga
jõuda, siis nüüd tahetakse
siin hoopis loovust kasvatama hakata.
Halli tooniga rehielamus keerduvad üheks põimikuks vana aja rahustavad
detailid uue aja elevuse ja
uskumustega. Vorm on täitsa rehemajalikult ehe, pikk
hoone laastukatusega, puhtaks nühitud seinapalgid ja
naksuv laudpõrand, mis on
natuke talla all jahegi. Kohe
saad aru, et eurot pole sisse
pandud ja seesama laud- ja
kõrvaltoa kivipõrand on
kandnud mitut põlve. Majaesised sirelid lõhnavad
hullumeelselt.
Madis on siin poolteist
aastat töötunkesid kulutanud. Et ise tuleb rehi korda
teha, nägi Madise ja tema
naise Rave visioon ette
kohe alguses. Tähendust
sisse osta ei saa ja päriselt
omaks muutub kõik alles

aja ja tööga. Taustalt insener, aga vana maja restaureerides tuli Madisel siiski
vahest Youtube´i juhendvideote abil küll krohvimist,
küll lihvimist õppida. Õnneks halbu üllatusi ei olnud, mõnes kohas tuli küll
konstruktsioone tugevdada, aga palke välja vahetada ei olnud vaja. Küll aga
sai kümneid kihte tapeeti
maha kraabitud, enne kui
ilus puupind end näidata
lasi.
Ühes ruumis pälvivad
pilku eri tegu- ja kangamoega tugitoolid. Rave
ostis vanu toole kokku ning
naabrinaise ja Karjatse
mööblikliiniku
perenaise Imbi juhendamisel nad
kõik üles putitati. Nüüd on
igaüks neist omaettegi karakter ja silmailu, kokku
aga moodustavad üsna stimuleeriva signaali. Et kui
siduda omavahel esmapilgul eri stiili ja tähendusega
asjad, on tulemuseks hoopis uus tasand. Tagametsa
Loovusmaja kontekstis siis
töötuba ja seminariruum,
kus seni kehtinud mõtted
võivad saada uue rütmi
küll.
Sest just seda toonitab
peremees Madis, et ega
loovus pea alati tähendama
kunsti klassikalises mõttes, et tulemuseks on mõni
muusikapala või savitaies.
Loovus on ka argielus olemas. See peidab end igapäevases
paindlikkuses,
oskuses kohaneda muutustega. „Selleks, et jõuda suure loovuseni, on kõigepealt
vaja hulgaliselt väikest –
julgust mänguliselt välja
tulla paljude erinevate ideedega,“ leiab Madis. Rave
arvates aga koguvad inimesed ideid endasse iga päev,
aga nende avaldumiseks ja
olemasolevate mõtetega sidumiseks on vaja inkubat-

Halli tooniga rehielamus keerduvad üheks põimikuks vana aja rahustavad detailid uue aja elevuse ja uskumustega

siooniaega ja tavapäratut
keskkonda. Ja seda võimalust Tagametsa Loovusmaja
pakubki.
Maja paremas tiivas
laiutab aga klassikalisem
loovuse versioon. Rave,
kes on struktuurilt ja natuurilt
keraamikakunstnik, on pidanud seal oma
väikest ateljeed tegelikult
juba kümmekond aastat.
Teinud ise kunsti, savist
peamiselt, aga pidanud ka
väikseid grupitöötunde ja
selle kõrvalt koolitanud end
ka loovterapeudiks. Tema
usub sellesse, et käeline tegevus ärgitab ajus loovaid
impulsse.
Maja rehetuppa on sisse seatud köök ja mõnusalt
rustikaalne suur talulaud.
Kui veresuhkur töökoosoleku toas madalaks vajub,
saab kohe kõrvale kohvile
ja küpsisele minna. Või kui
vaja, saab toitlustusega tegelevalt naaberküla mehelt
kasvõi sooja prae kohale
tuua.
Kui Rave on kunsti
teinud ja loov olnud juba
ameti järgi, siis Madis on
senise elu töised päevad
veetnud pigem kontorites,
juhtinud tiime ja protsesse. Ajapikku kadus tegevustest väljakutse, asjad
hakkasid korduma ja hing
muutus rahutuks. Madis
tegi laua puhtaks ja otsustas koos oma prouaga esivanemate maja elule aidata
ja pakkuda seal võimalust
loovuse, kunsti ja inimeste
kohtumiseks. Lisaks osaleb ta EAS-i ärimentorprogrammis ärimentorina,

Tagametsa
Loovusmaja

Madis ja Rave leiavad, et loovalt elamine on igapäevaelu
loomulik osa. See sisaldab endas leidlikkust ja avatust,
paindlikkust ja uudishimu, mängulisust ja huumorit,
valmidust katsetada

programmis aidatakse nõu
ja jõuga 1-3-aastaseid ettevõtteid.
Päris kurb-kummaline
seik käis Tagametsa Loovusmaja rajamisega kaasas.
Kui Madis vana karjääriga
lõpparve tegi, töötukassas
end arvele võttis ja sealt ettevõtluse alustamise toetust
taotles, saadi kaks korda
eitav vastus. Töötukassa
noor spetsialist ei pidanud
seda äriplaani elujõuliseks
ja valdkonda perspektiivikaks. Madise aastakümnetepikkune kogemus äris ei
omanud olulist rolli. Mehe
arusaama ja usku see küll
kõigutada ei suutnud.
Natuke rahastuslisa leiti
Leaderi projektist, pea kaks
aastat oma aega ja energiat
lisaks ja 30. mail loovusmaja uksed ametlikult lahti
tehtigi. „Minu jaoks oli paras õppetund, kuidas müüa
iseennast. See on erinev
sellest, kui müüd toodet.
Asjal on mingid omadused:
suur, aeglane, väike, moodne... Mul on küll kunstnik
eluaeg kõrval olnud, aga ma

ikkagi ei teadnud päris täpselt, kuidas müüa omaenda
ideid ja unistusi,“ tunnistab
Madis.
Vastvalminud Tagametsa loovusmajja on oodatud seltskonnad koolituma ja rattast välja astuma,
aga kindlasti ei ole see järjekordne peopidamise koht.
Madise arvates võib olla ju
kena kolleegidega saunas
käia ja toop õlut võtta, aga
tegelikult ei lahenda see ettevõtete ees ja sees olevaid
probleeme. „Igapäevastes
töistes suhetes see tulemuslikkust juurde ei anna,“
usub Madis.
Tagametsas võib ametlik-asjalikku töökoosolekut
vürtsitada ka loovtöötoaga, maalides või joonistades või savi tehes. Lisaks
plaanib Madis elu jooksul
kogutud kogemusi ise ka
jagama hakata. Mõned
teemapaketid on juba formuleerunudki.
Näiteks
„Tegevuskava ja igapäev“
on ühe- või kahepäevane
praktiline koolitus, mis
keskendub
tegevuskava

Rasset OÜ
Esku, Tagametsa küla,
76409 Saue vald
522 1127,
info@loovusmaja.ee
loovusmaja.ee
www.facebook.com/
loovusmaja

elluviimisele meeskonnaliikmete igapäevases töös.
„Ühtsema arusaamise parandamiseks aitab teemade
ja tegevuste visualiseerimine. Läbi selle saab igaüks
tunnetada oma rolli ja oma
tegevuse tähtsust. Teadvustada oma valmisolekut või
vajaminevaid
ressursse,
mille arvelt muudatusi ellu
viia. Kasvab meeskonna
ühine arusaam prioriteetidest ja kõigi osalejate kaasatus,“ kirjeldab Madis.
Igatahes usuvad Rave
ja Madis, et loovalt elamine on igapäevaelu loomulik osa. See sisaldab endas leidlikkust ja avatust,
paindlikkust ja uudishimu,
mängulisust ja huumorit,
valmidust katsetada. See
loob hea tunde ja teeb elu
lihtsamaks.
Tagametsa
Loovusmaja eriline keskkond koos ergutavate tegevustega loob võimaluse
inimeste potentsiaali avamiseks ja ideede genereerimiseks.
Esimene võimalus Puhmide juurde uudistama
minna on avatud talude
päeval. Loe lähemalt lk 9.

Turba kaugküttevõrkude
rekonstrueerimiseks taotletakse toetust
Volikogus kinnitati
Turba soojusmajanduse arengukava,
mis on eelduseks, et
saaks taotleda toetust
kaugküttevõrkude
rekonstrueerimiseks.
Soojusmajanduse arengukava
käsitleb Turba aleviku kaugkütte arenguvõimalusi järgneva kümne aasta jooksul ning
oluline koht on energiasäästu
rakendamise võimalusel nii
energia tootja tasemel, energia
transportimisel tarbijani kui ka
lõpptarbija juures. Olemasolevate katelde ja abiseadmete
tehniline tase ja seisukord ei
eelda otseselt nende väljavahetamist lähema kümne aasta
jooksul, küll aga on tarbijate
varustuskindluse tagamiseks
kõige olulisem vanade soojustorustike asendamine uute
eelisoleeritud torustikega.
Turba alevikus osutab
kaugkütteteenust NR Energy
OÜ. Mõned aastad tagasi sai
küttefirma keskkonnainvesteeringute keskuselt (KIK) toetuse
uue hakkepuidul töötava katlamaja ehitamiseks, aga toona
jäid kaugküttevõrgud rekonstrueerimata. Nüüd on küttefirma
valmis taotlema KIK-ilt toetust
ka kaugküttevõrkude rekonstrueerimiseks. Taotluse esitamise tingimuseks on kehtiva
soojusmajanduse arengukava
olemasolu.

Investeeringud
Jõgisoo ja Laitse
veemajandusse
Valla vee-ettevõtja
Kovek sai keskkonnainvesteeringute keskuselt
(KIK) kaks positiivset
rahastusotsust, kokku
ligi 187 000 eurot.
Kokku 95 140 eurot, millest
KIK-i toetusraha on 46 619 eurot, suunatakse Jõgisoo külla
Lõokese teele kogu vee- ja
kanalisatsioonitorustiku
rekonstrueerimiseks, et tagada
reoveepuhastile normaalsed
tingimused ja puhas joogivesi.
Tõenäoliselt saavad tööd valmis 2019. aasta kevadeks.
212 817 eurot, millest
140 000 on KIK-i toetusraha,
investeeritakse Laitse keskuse
veemajandusse (lasteaed, korrusmajad), rekonstrueeritakse
veetorustikud ja -töötlusjaam,
eesmärgiks puhas joogivesi.
Varasemalt on juba ajakohastatud kanalisatsioonitorustikud. Valmib kavakohaselt 2019.
aasta suvel.

Harjumaal kehtib alates 1. juulist
nulleurone piletihind kuni 20-aastastele
ja vanematele kui 62-aastased
Foto: Aleksandr Abrosimov Photography
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1. juulist saavad täiesti tasuta bussisõitu
avalikel maakonnaliinidel nautida
üheteistkümne maakonna inimesed, süsteemiga ei ühinenud siiski neli maakonda: Harjumaa, Raplamaa, Lääne-Virumaa ja Pärnumaa. Küll aga rakendatakse
Harjumaa osas nulleurost piletihinda
kuni 20-aastastele ja vanematele kui
62-aastased inimesed.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

V

eel enne jaanipäeva
kogunesid Harjumaa omavalitsuste
juhid erakorraliselt kokku.
Juba maikuus oli antud
seisukoht, et Harjumaa
Omavalitsuste Liit (HOL)
ei toeta majandusministri
ettepanekut rakendada kõikides maakondades tasuta
ühistransporti.
Maardu linn soovis siiski teema täiendavalt lauale
tuua ja seda põhjendusega,
et harjumaalastele on vaja
tagada võrdse kohtlemise
printsiip. Et kui üksteist
maakonda on otsustanud
hakata kasutama tasuta
ühistranspordi kehtestamisel riigi raha, siis Harjumaa elanikud peaks sellest
hüvest samuti osa saama.
Harjumaa omavalitsusjuhtidest koosneva liidu varasem otsus jäi siiski kehtima: 25 hääletanust 19 ei
toetanud ettepanekut. Otsuses seisavad täiesti tasuta
transpordi mittetoetamise
põhjendused:
• Läbi on kaalumata tasuta bussitranspordi mõjud

raudtee reisijaveole, millel
on Harjumaa ühistranspordi tervikpildis oluline koht.
Paralleelselt toimuv tasuta
bussitransport tähendaks
raudteetranspordi ebavõrdset kohtlemist.
• Puuduvad uuringud, milline on Harjumaa elanike
nõudlus tasuta bussitranspordi järele või elanike
valmidus hakata ühistransporti suuremas mahus kasutama.
• Harjumaa ühistransporti
tervikuna halvendav löök
tabaks maakondlikke kommertsliine, mille osakaal
bussiliinivõrgust on pea
40%. Kommertsalustel töötavate bussiliinide tegevuse
lõpetamisel tuleb astuda
samme seniste sõiduvõimaluste säilitamiseks, sh leida
raha seni tegutsenud kommertsliinide asendamiseks
tasuta liinidega, mida aga
riik pole ette näinud.
• Tasuta bussitranspordi
elluviimisel kasvaksid Harjumaa ühistranspordi kogukulud märkimisväärselt.
Nende summade ulatuses
oleks mõistlik hoopis teha
investeeringuid kiirema,

säästlikuma, kvaliteetsema
ja tihedama liinivõrguga
ühistranspordi arendamiseks.
Küll oli HOL jätkuvalt
seisukohal, et tuleks hoopis
kaaluda sõidusoodustuste
ühtset ülevaatamist. Samal
arvamisel oli ka Põhja-Eesti
ühistranspordikeskus
(korraldab ühistransporti
Harju, Rapla, Lääne-Viru
ja Lääne maakonnas), kes
tegi vastava ettepaneku ka
maanteeametile.
Harjumaal soodustused
eakatele ja noortele
28. juulil allkirjastatigi
maanteeametis
käskkiri, mille tulemusel saavad
Harjumaal tasuta avalikel
bussiliinidel sõita kuni
20-aastased ja vanemad
kui 62-aastased inimesed.
20-62-aastastele
jäävad
kõik hetkel kehtivad piletihinnad samaks. Ainus
soodustus rakendub Harjumaal 30 päeva piletitele,

mis hakkavad tsoonidest
olenevalt maksma 13,5055,50 eurot. Samuti rakendub soodustus e-piletitele,
mis hakkavad maksma
80% sularaha eest ostetud
pileti hinnast.
Kuidas saab sõita
nulleurose piletiga?
Nulleurose hinnaga sõitmiseks tuleb osta ühiskaart
ning sõit valideerida. Sama
ühiskaart kehtib kõigis nulleurose pileti üle võtnud
maakondades.
Kuidas teada saada, millistel bussiliinidel see täpsemalt kehtib?
Alates 1. juulist on nulleurose piletiga busside esiukse juures vastav silt ja nulleurosed bussiliinid leiab
peatus.ee lehelt.
Nulleurone maakonnasisene bussiliini pilet hakkas alates 1. juulist kehtima
Valgamaal, Viljandimaal,
Võrumaal,
Põlvamaal,

Sõidusoodustused sauevallakatele
Volikogus võeti vastu määrus, mille
kohaselt on 25. augustist kuni
25. juunini Saue valla õpilastel valla
siseliinidel tasuta sõit kooli ja koolist
koju. Ühtlasi kinnitas volikogu liinil
191 Saue-Tallinn-Saue senise soodustuste süsteemi jätkumise.
INDREK EENSAAR
arendusosakonna juhataja

S

iseliinid on nn koolibussiliinid, mis teenindavad
eelkõige
endise Saue valla, Kernu
valla ja Nissi valla territooriumide õpilasi maakonnaliinidel, Elroni rongides, kommertsliinidel ja

kaugliinidel. Tasuta kooli
ja koolist koju sõit on ette
nähtud kõigile Saue valla
sissekirjutust
omavatele
õpilastele ja seda sõltumata
koolist ja omavalitsusest,
kus asub kool.
Siseliinidel sõitmiseks
midagi tegema ei pea. Alates sügisest on kõigil Saue
valda sisse kirjutatud õpi-

lastel isikustatud ühiskaardi funktsiooni kandva õpilaspileti või ühiskaardi abil
võimalik tasuta siseliinidel
sõita. Kuna 1. juulist jõustus alla 20-aastastele isikutele tasuta transport, siis
ei pea ka maakonnaliinidel
sõitmiseks avaldust esitama ja õigus on automaatselt
olemas.
Elroni rongides soodustuse saamiseks on vaja
teha avaldus Saue vallavalitsusele. Elroni rongis
tasuta sõidu saamiseks
peab vanem soetama Elroni kaardi, millega seotakse
perioodipilet kuni 25. juunini.
Kaug- ja kommertsliinide puhul soetab õpilane
pileti ning kord kvartalis
tuleb esitada vallavalitsusele avaldus piletite kom-

penseerimiseks.
Pileteid
kleepima ega edastama ei
pea, neid tuleb säilitada
võimalikuks
kontrolliks
kuus kuud pärast aruande
esitamist.
Ühtlasi kinnitas volikogu liinil 191 Saue-TallinnSaue senise soodustuste
süsteemi jätkumise ehk et
soodsamalt ja tasuta saavad
sõita samad sõitjate grupid,
kes praegugi. Seega on liinil
Tallinn-Saue-Tallinn
tasuta sõit: õpilased kuni 19
eluaastat (kaasa arvatud),
eakad alates 63. eluaastast,
osalise töövõimega isikud,
eripensionärid, keskmise ja
raske puudega 16-aastased
ja vanemad isikud ning represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud isikud.
Soodsama
piletihinnaga
saavad sõita paljulapseliste

Järvamaal,
Jõgevamaal,
Tartumaal, Ida-Virumaal,
Hiiumaal, Saaremaal ja
Läänemaal. Sõiduõigus ei
olene sissekirjutusest.
Nulleurone bussipilet
ei laiene kommertsalustel
sõitvatele
bussiliinidele,
rongidele, parvlaevadele,
lennukitele ega kohalike
omavalitsuste poolt hallatavatele liinidele.
Maanteeameti
ühistranspordi osakonna juhataja Kirke Williamsoni
sõnul kehtestati nulleurone
hind 1. juulist kuni 31. detsembrini 2018. „Kui järgnevatel aastatel eraldatakse riigieelarvest piletitulu
asendamiseks vahendeid,
siis jääb see kehtima ka
edaspidi,“ ütles Williamson.
KORRALDUSLIK TEAVE
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, tel 6406 780
BUSSILIINID
peatus.ee/#region;harju

perede vanemad ja üliõpilased vanuses kuni 26 aastat
(kaasa arvatud).
Eelnimetatud gruppidest peavad soodustuse
taotlemiseks esitama eraldi avalduse: paljulapseliste
perede vanemad, osalise
töövõimega isikud, eripensionärid, 16-aastased
ja vanemad keskmise ja
raske puudega isikud ning
represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud isikud. Ülejäänud gruppidele
rakendub sõidusoodustus
automaatselt.
Lisaks määras vallavolikogu, et Saue valla siseliinidel kehtivad Harju
maakonna ühistranspordi
piletitsoonid ja piletitooted
ning et valla siseliinidel on
sõit valla sissekirjutusega
inimestele tasuta.

Ilmub kaks korda kuus ja toimetatakse tasuta kõikidesse postkastidesse üle valla. Lisaks on leht saadaval vallamajas, halduskeskustes ja kultuurimajades. Tiraaž 10 000.
/ Toimetus: Saue Vallavalitsus Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald, Harjumaa / tel: 654 1156, 525 4146 / e-posti aadress: leht@sauevald.ee / Toimetusel on õigus kaastöid
toimetada ja selguse huvides sisu lühendada. / Reklaam: reklaam@sauevald.ee. / Reklaami hinnakiri: www.sauevald.ee/vallaleht. / Trükk: Printall AS, Tala 4, Tallinn. / Kojukanne: Omniva.

Endises Saue vallas kehtinud kord,
mis võimaldas taotleda talvel
lumelükkamise teenust ka erateedel,
laiendati suurvallaüleseks. Soovi
korral tuleb esitada taotlus
1. septembriks.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

J

uunikuu
volikogus
võeti vastu erateedel
talvise
talihoolduse
tasuta tegemise kord. „On
mõistlik panna kesksuvel talvised asjad aegsasti paika, et siis, kui lumi
ootamatult (nagu meil
ikka) tormlema hakkab,
ei läheks liigset energiat
vormiküsimustele,“ kommenteeris teedespetsialist
Indrek Brandmeister suveajale pisut ootamatut teematõstatust.
Omavalitsusel on teadupärast kohustus teostada
teehooldust avalikel teedel
ja lepinguga avalikku ka-

sutusse antud erateedel.
Üksikutel taluteedel või
suvilakooperatiivide vahelistel ühistute siseteedel
sellist kohustust otseselt
pole. „Seda korda võiks
nimetada hajaasustuspiirkonnas elava vallakodaniku n-ö mugavusteenuseks,
kus avalduse alusel tehakse lumetõrjet tasuta,“ ütles
Brandmeister.
Eelduseks on see, et
teeäärset majapidamist kasutatakse alalise elukohana
ja seda markeerib ka vähemat ühe inimese ametlik sissekirjutus. Teenus
laieneb ka aiandusühistute
siseteedele, aga sel juhul
peab omama ametlikku
sissekirjutust vähemalt 15

Kitsastel tänavatel, kus on külgede peal takistused, traktor
tänavalõigule siseneda ei saa

inimest selle ühistu territooriumil.
Teenuse saamine eeldab ka eraomaniku isiklikku panust – teeservad ja
kraavid peavad olema tähistatud, nii et pimedal ajal
ja lumepaksusest hoolimata on asukoht määratav, tee
kõrval on koht, kuhu lund
lükata, teele kaarduvad
puude oksad on eemaldatud, tee laius ja kurvikõverad võimaldavad lumetehnika liikumist.
„Siin me ootame taotleja panust. Isegi kui mõne

majani viib tee läbi naabri
kinnistu, tuleb naabrimehega kaubale saada, et
tohib võsa hõredamaks
lõigata või kivi minema
veeretada, et läbitavus tagada,“ ütleb Brandmeister.
Ka peaks aiandusühistud
hoolitsema selle eest, et
väravad ei oleks suletud
ja sisetänavad autosid täis
pargitud. „Kitsastel tänavatel, kus on külgede peal
takistused, näiteks pargib
kasvõi üks sõiduk, traktor
tänavalõigule siseneda ei
saa,“ toob Brandmeister

näite. Tasuta lumetõrje
teenuse osutamist alustatakse 12 tunni jooksul
peale tuisu või lumesaju
lõppemist, seda juhul, kui
lumekihi paksus ületab 20
sentimeetrit. „Oluline on
aru saada, et reageeritakse
suurema lumesaju korral ja
see teenus ei sisalda libedusetõrjet, lume laadimist
ja äravedu,“ täpsustab teedespetsialist.
Teenuse saamiseks tuleb soovijal esitada 1. septembriks avaldus, sama
tee ääres elavad elanikud
võivad teha seda ka ühiselt. Nii määrus ise kui ka
avalduse vorm on kättesaadavad Saue valla kodulehel
www.sauevald.ee.
Kui avaldused laekunud, sõidavad teedespetsialistid kõik teed ükshaaval
läbi ja kui vaja, saadavad
enne teenuse kinnitamist
teeomanikele ka märkused
takistuste eemaldamiseks.
Kui otsus tehtud, kehtib see neli aastat, küll aga
kontrollitakse selle perioodi jooksul pisteliselt sissekirjutuste olemasolu.

Üle Eesti tuntud köögiviljahiid Sagro
pidas 25. sünnipäeva

ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

K

õik need 25 aastat firma juhtimise
juures olnud Kalle
Reiter ütleb, et päris algus
erines tänasest sellevõrra,

et ega toona täpset arusaama ei olnud, mida ja kuidas
tegema hakata. Köögiviljakasvatuses nagu kogemust
juba oli, äritegemises pigem
mitte. „Täna juba teame.
Selle ajaga on ikka mõtteid
ja kogemusi kogunenud.

naga, kõrval veel ka ehitusosakond. Täna keskendutakse sellele, mida kõige
paremini osatakse – köögiviljale.
Aastate pikku on kasvatatud koguni 24 erinevat kööviljakultuuri, 1997.
aastal oli ühel hooajal 21
erinevat, tänaseks on see
stabiliseerunud 8 peale.
„No näiteks olime omal ajal
esimesed porrukasvatajad,
aga see on nii käsitöömahukas, et ei tasunud ära. Samas on praegusel ajal suur
nõudmine pastinaagi järele,
mida paarkümmend aastat
tagasi ei tahetud,“ tutvustab

Reiter köögiviljamaailma
trende. Firmas töötab senini 22 inimest, kes 1993.
aastal koos ettevõtte sünniga alustasid. Siis ulatus
töötajate arv 233-ni, täna on
see suts pealt saja.
Kas järgmine veerandsada tuleb ka?
„Tuleb ikka! Selle nimel
on ju tööd tehtud, et püsida,“ lubab Reiter.
Vallas tegutsevad ettevõtteid, kes Eesti vabariigi
esimestel aastatel sündinud ja tänaseni tegusad, palun andke endast
vallalehele märku.
Foto: Emilia Martin

Omaaegsest Saue sovhoosi aiandist
välja kasvanud ettevõte võõrustas
Vanamõisas peol veerandsaja puhul
oma töötajaid ja viimase viie aasta
jooksul pensionile läinud ekskolleege.

Seda hirmu, et päris mööda
paneks, enam ei ole,“ naerab Reiter.
Teine asi, mis tänase ja
90ndate algusega võrreldes
on teistmoodi, on tegutsemise reguleeritus. Siis toimetati oma parema äranägemise järgi, tänapäeval on
palju piiranguid ja seadusi
ning kunagi ei tea, millal
jälle mõni uus norm kehtestatakse.
Pisut on muutunud ka
tegevuse fookus. Alustades
oli Sagro köögiviljatöötmise kõrval ka näiteks kogu
Laagri aleviku soojatootja
oma katlamaja ja meeskon-

Mikroettevõtjad
ja turismiarendajad
saavad taotleda
toetust
Nelja Valla Kogu kuulutab
välja 2018. aasta teise taotlusvooru, tegevuspiirkonna
organisatsioonidel on
võimalus taotleda
Leader-programmist toetust nii mikroettevõtluse
kui ka turismiteenuste
arendamiseks.
Ettevõtlus on Nelja Valla Kogu tegevuspiirkonnas viimase kümne aasta jooksul jõudsalt arenenud, aga
kui suuremad ettevõtted tulevad
enamasti ise toime, siis väiksematel puudub tihtilugu millegi uuega
alustamiseks vajalik kapital. Hoolimata ilusast looduskeskkonnast
on turismi tähtsus piirkonnas väike – puudulik on turismivaldkonna
infovahetus ja koostöö, mitmed
suure potentsiaaliga turismiobjektid on korrastamata, piirkonnas on
vähe majutus- ja toitlustuskohti.
Mikroettevõtluse
arendamiseks mõeldud meede on uute ja
olemasolevate kohalike teenuste
ning toodete arendamiseks ning
mikrotootmise
arendamiseks.
Meetmest toetatakse põhivara soetamist, turundustegevusi, investeeringuid hoonetesse ja taristusse. Toetuse maksimaalne summa
on 40 000 eurot, omafinantseering
peab olema vähemalt 40% projekti
abikõlbulikust maksumusest.
Näide juba toetatud projektidest: Tagametsa loovusmaja sai
toetust keskküttesüsteemi rajamiseks, uue ahju, puupliidi ja puupliidi kubu soetamiseks, uute valgustite hankimiseks koosolekuruumi ja
ateljeesse ning esitlustehnika hankimiseks koosolekuruumi. Projekti
maksumus oli 29 292,49 eurot, millest Leaderi toetus oli 14 646 eurot.
Turismiteenuste arendamiseks
mõeldud meede on eelkõige turismiobjektide korrastamiseks ja rajamiseks ning turundustegevuseks.
Toetuse maksimaalnse summa on
100 000 eurot, omafinantseering
peab olema vähemalt 40%, mittetulundusühingutel 90% projekti
abikõlbulikust maksumusest.
Näide juba toetatud projektidest: Tabasalu looduspark sai
toetust hooldustehnika soetamiseks 5997 eurot, projekti kogumaksumus oli 14 620 eurot. Küla villa
puhkekeskuse elektri- ja küttesüsteemi parenduseks saadi toetust
14 716 eurot, projekti maksumus oli
24 527 eurot.

OLULINE
TOETUSE TINGIMUSED:
www.4kogu.ee
INFOPÄEV: 2. augustil kell
14-18 Küla Villas („Kuidas
koostada head äriplaani?“,
2018. aasta teise taotlusvooru
info
ESITAMINE: 27.08.-02.09.2018
läbi e-pria
INFO JA NÕUSTAMINE: Annika
Jõks, tel 518 7480, info@4kogu.ee; Jako Jaago, 523 0969,
jako@4kogu.ee
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Saue valla
ametlikud teated
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK MENETLUS
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Laagri alevikus Koru
tn 9 kinnistul (katastritunnus: 72701:001:1093; 2406 m² elamumaa 100%), määrates tingimused üksikelamu ja abihoone (vajadusel) ehitusprojekti koostamiseks -- lubatud on muuta katusekallet 0…5° võrreldes kehtiva detailplaneeringuga (Laagri
aleviku ja Alliku küla Koru I, Koru V, Koru VI ja Laagri alajaama
kinnistute detailplaneering, mis on kehtestatud Saue Vallavolikogu 28. jaanuari 2010 otsusega nr 3).
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Aila külas Kevade
tee 10 kinnistul (katastritunnus: 72701:003:0373), määrates tingimused abihoone ehitusprojekti koostamiseks -- suurendada
lubatud hoonestusala 10% võrreldes kehtiva detailplaneeringuga (Aila küla Kanaste, Heinatee 21 ja Heinatee põik 5 maaüksuste detailplaneering, mis on kehtestatud Saue Vallavolikogu
06.10.2009 otsusega nr 629).
Lisainfo: Urmas Elmik (tel 679 0191, e-post urmas.elmik@
sauevald.ee) Arvamusi saab esitada mõlemal juhul kuni 22. juulini 2018 Saue Vallavalitsusse (e-posti info@sauevald.ee ja Tule
tn 7, 76505 Saue linn).

Kuuseheki 5a kinnistule
planeeritakse burgerija sõõrikukohvikut
Saue linna raudteeäärset kinnistut ja võimalusi
käis vaatamas mitmeid huvilisi, pakkumise tegi
siiski vaid üks firma – 2005. aastast tegutsenud
ettevõte Tanne Trans, kellega vallavalitsus sõlmib
viieaastase rendilepingu ja tegevusalaks jääb
kinnistul toitlustus.
Tanne Trans on avaldanud valmisolekut avada uksed juba augustikuus. Varasem toitlustusalane kogemus firmal küll puudub, kuid ideid arenguks on otsitud ammu ja kuna tegijad ise
on kõik Saue linna elanikud, on meeskond motiveeritud, et luua
kodupiirkonda uusi võimalusi.
Tanne Trans soovib oma äriidee kirjelduses pakkuda kinnistul käsitsi valmistatud, kvaliteetsest toorainest sõõrikuid
ja burgereid. Lubatakse, et menüü sobib igale maitsele ja taskule, lisaks pakutakse kuumi ja külmi jooke, smuutisid, jäätiseid. Alkoholi menüüsse ei tule. Kohvikus istumise võimalused
tekitatakse nii sisse, kui lubatakse korrastada välikohvikuks ka
õueala. Appi on kavas kutsuda vabatahtlikke kunstnikke, et disainida koht visuaalselt atraktiivsemaks. 2020. aastaks lubatakse olla tuntuim kohvik Saue piirkonnas.
Leping sõlmitakse viieks aastaks rendihinnaga 200 eurot
kuus, rentnikul on soovi korral õigus olemasolev hoone lammutada ning paigaldada selle asemele teisaldatav moodulhoone.

Saue kaugküttesse investeeritakse
ligi kaks miljonit eurot
Keskkonnainvesteeringute keskus
otsustas kaasrahastada energiaettevõtte
Adveni tehtavaid investeeringuid Saue
linnas. Koos investeeritakse Harjumaal
Saue linna uue katlamaja ehitusse ning
soojavõrgu renoveerimisse ligi kaks
miljonit eurot.
NORBERT KAARESTE
Adven Eesti

K

eskkonnasõbraliku
ja efektiivse hakkepuidu katlamaja hanke ettevalmistused algavad
juba lähipäevadel. Ehitustööd algavad plaanide kohaselt järgmise aasta kevadel
ning katlamaja valmib 2019.
aasta sügiseks.
Lisaks katlamajale kaasajastatakse olulisel määral

Vähemalt kümmekond aastat on olnud Tuulas
jutuks, et peaks külla sissesõidu juures oleva
bussipeatuse kuidagi ärksamaks tegema. Mõni
buss käib sealt täitsa läbi ka, aga põhiliselt oli
vaja maamärki, et külalised õigest teeotsast
mööda ei paneks. Sel kevadel võtsid külanaised
lõpuks asja ette – otsustasid, et peab tulema
väga värviline ja kujunduselementideks kihelkonna triibud (hästi popid sel Eesti juubeliaastal), joonistatud buss ja küla nimi. Värvimistöödeks kutsuti kohale noored kunstnikud ja
tulemus ei lase endast tõesti mööda vaadata.
Veel on vaja panna pingid – nii peatusesse
sisse kui taha, Tuula kandis on vahel eri kandist
näpistavad tuuled, siis on hea, kui saab valida
varjulisemat istumiskohta mõlemalt poolt.

dudel. Hakkepuit on taastuvenergia, mis jätab keskkonnale märgatavalt väiksema
jalajälje, võrreldes fossiilsete
kütustega,” viitas Priit Tiit.
Sauele ehitatavas uues
katlas on võimalik põletada
hakkepuitu ja turvast, mis
tagab linna kortermajadele
ja ettevõtetele pikaajalise
hinnastabiilsuse. Tänased
maagaasil töötavad katlad
jäävad samuti alles talviste tipukoormuste katmiseks ning reservkateldeks.
Eesmärk on edaspidi toota
piirkonnas võimalikult suur
osas soojusest puiduhakkest, mis on kütusena soodsam ning erinevalt maagaasist ei maksustata seda ka
aktsiisiga. Pikemas vaates
võimaldab erinevate kütuste kasutamine valida alati
soodsaima kütuse, mille tulemusel on tagatud ka võimalikult soodne hind lõpptarbijatele.

Saue valla emad-isad osalesid
vanemlusprogrammis „Imelised aastad“
Programm
on mõeldud
2-8-aastaste
laste vanematele,
et aidata
lapsevanematel
ennetada ja
toime tulla
laste käitumisprobleemidega.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee
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ogu projekti eestvedaja on tervise
arengu
instituut,
partneriteks
kohalikud
omavalitsused. Nii käis
Saue vallaski vallamaja
tervisedendaja koordineerimisel terve kevade jooksul
16 nädalal koos kümnene grupp lapsevanemaid.
Nendel kohtumistel võeti
läbi paljud kasvatuslikud
teemad: kuidas käituda

Tuula bussipeatus värviliseks

ka Saue soojavõrku - välja
vahetatakse enam kui 2,5 kilomeetri ulatuses vananenud
soojatrasse, mille tulemusel
vähenevad trasside soojakaod ning paraneb tarbijate
varustuskindlus.
Adveni
juhtimisel ja keskkonnainvesteeringute keskuse kaasrahastusel toimuvate tööde
tulemusena saab Saue linnas
üle 88% soojatrassidest renoveeritud, tehes Sauest ühe
kaasaegsema ja efektiivse-

ma soojavõrguga piirkonna
Eestis.
„Oleme Saue uue katlamaja ehitust planeerinud
tegelikult juba 2016. aastast, kui Saue linnavalitusus
kinnitas soojusmajanduse
arengukava, mis nägi ette
ka hakkepuidu katlamaja
ehitamise,” selgitas Adven Eesti investeeringute
ja arenduse valdkonna juht
Priit Tiit. Tema sõnul annab ettenähtud investeering
Saue linnale efektiivse katlamaja, mis toetab otseselt
soojusvõrkude
renoveerimise plaani. „Hakkepuit on
kodumaine kütus, mis annab
tööd kohalikele inimestele,
kes väheväärtuslikust puidust hakkepuitu toodavad.
Seda puitu tekib kõikjal, kus
raiet tehakse ja metsa majandatakse. Samuti leidub
hakkeks sobilikku puitu nii
puhastamata kraavipervedel
kui ka võssa kasvanud põl-

näiteks lapse hajunud tähelepanuvõime või hüperaktiivsuse korral, kuidas
vanemana jääda neutraalseks ja rahulikuks või end
paremini kehtestada. „On
olnud väga õpetlik ja kasulik. Igal lapsevanemal võiks
olla võimalus osaleda sellel
kursusel, siis oleks mõne
põlvkonna pärast elu maa
peal kui paradiisis,“ nentis

üks osaleja oma tagasisides. Talle sekundeeris teine:
„Olulised õpetused. Seda
mul vaja oligi!“
Saue ühendvallas on
olemas
tervisedendaja
ametikoht, väikevaldades
omaette seda varasemalt
ei olnud, aga suuremates
omavalitsustes – Tallinnas,
Viimsis, nüüd ka Sauel – on
spetsiaalne ametnik, kes te-

Turbas valmis ligi 500-meetrine kergeteelõik
Turbas sai valmis kergteelõik, mis ühendab kohaliku kaupluse tulevase Turba raudteepeatusega mööda Jaama teed.
Kergtee on pea pool kilomeetrit pikk, sileda asfaltkattega, sobib nii rattasõiduks kui uue aja poppide liikuritega
läbimiseks. Mugavuse kõrval on olulisemgi veel turvalisuse
teema, jalakäijad-kergliikurid saavad nüüd maanteel autode kõrvalt minema, ohutult oma teelõigule liiklema.
„Selle äärde jäävad enamus Turba tänavaid, kust algab
ja kuhu lõppeb paljude kohalike inimeste igapäevane
teekond. Eakad saavad turvaliselt oma jalutuskäike teha
ja lastel on rohkem vabadust liikuda ratastel, ruladel ja
poppidel liikuritel. Ka autojuhina on palju turvalisem, kui
ei pea laveerima jalgratturite, jalakäijate ja jooksvate laste
vahel,“ rõõmustab kohalik kultuuritöötaja Anu.
Maksis tee-ehitus kokku ümmarguselt 65 000 eurot ja
sellest ligi 44 000 osas tuli finantseerimistoetus Euroopa
Regionaalarengu Fondist.

geleb just tervise teemadega
piirkonnas. „Organiseerin
näiteks tervist edendavate
lasteaedade ja koolide süsteemi arendamist meie
vallas. Võimalus on taotleda koolitusi erinevatele
sihtrühmadele.
Sügiseks
olen planeerinud näiteks
eakatele suunatud vaimse
tervise loengu. Tuleb luua
vallaülene tervisenõukogu,
mis annab sisendit arengukavasse, samuti tuleb luua
terviseprofiil,“
kirjeldab
tervisedenduse spetsialist
Anne Vainu.

Teadusega nakatunud: Nõlvaku lasteaias on päevaprogrammis
lisaks leludele ja liivakastile ka tükikesed teaduse eriharudest

2017.

aastal
võttis
Nõlvaku lasteaia õppejuht Karolin kätte
ja kirjutas rahvusvahelise
koostööprojekti „I Love
Science“ („Mina armastan
teadust“). Erasmus rahastas,
kaaspartneriteks leiti kolleegid Türgist, Rumeeniast
ja Kreekast ning kahe aasta
vältel käiakse riigist riiki
ja jagatakse töögrupiti oma
kogemusi. Projekti mõte on
selles, et mängu kaudu arendatakse ja motiveeritakse
lapsi olema aktiivsed osalised projekti fookuse neljal
suunal: matemaatika, teadus, keeled ja tehnoloogia.
Matemaatika on enamat
kui 1+1
Nüüd kevadel tuldi just
Kreekast, kus kohtumise
fookus oli matemaatikal.
Nõlvakus veab seda rakukest Õnneseente rühm koos
õpetaja Kätrini ja Laura Lisannaga. Kohapeal tutvuti
kõigepealt sealse partnerlasteaiaga, aga põnevam osa
läks lahti siis, kui iga osalejariik oma tegevusi tutvustama hakkas. Formaat oli hästi
praktiline – õpetajad rääki-

sid, kuidas nad oma lastega
teemale lähenesid. Nõlvaku
omadel oli välja pakkuda
lausa üheksa erinevat ideed,
kuidas matemaatikat laiendada rohkemaks kui vaid
1+1 arvutustehe.
Üks oli näiteks lihtsate
vahenditega valmistaud kabelaud: puidust saetud kettad, põrandale joonistatud
mängulaud ja selgeks saavad mõisted paremale-vasakule, üles-alla, reeglid
ja võtted. Või näiteks otsib
rühmatäis lapsi kindla kujuga geomeetrilisi kujundeid,
katsuvad läbi teki käega
kombates mõistatada, mis
on sinna alla peidetud plastikust number või väänavad
köiest rühmatoa põrandale
erinevaid numbreid.
„Metoodikat ju keegi
ette ei anna, ise tuleb otsida
materjali ja sisu, endal on ka
hästi põnev,“ ütleb Kätrin.
Tema sõnul on kasu täitsa
topelt – lastel on huvitav ja
õpetaja ise areneb väga palju
sellises projektis sihipäraselt
kaasa lüües. Lisaks pildistatakse tegevusi ja dokumenteeritakse kõik sammud ja
mõtted, et neid saaks kolleegidele oma majas ja partnerriikides edasi anda.
„See on õpetajate jaoks
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Projekt „I Love Science“

Erasmus+ kogemusprojekt toob õpetajad mugavustsoonist välja ja paneb lapsed põnevil silmi katsetama ja mängu
läbi õppima.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee
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Projekti teadussuuna tegevusena pakkusid Nõlvaku õpetajad
lastele välja soolakristallide kasvatamise kogemuse

ideede vahetuse ja inspiratsiooni saamise projekt kõige
paremas mõttes,“ on direktor
Merle veendunud. Minnakse
ju kokkusaamistele portsu
oma ideedega, aga vastu saadakse kolm korda suurem
hulk mõtteid partnerlasteaedadest-koolidest. Nõlvaku
oma majaski on kogemus,
et kui mõni teine rühm tegevust katsetab, siis vahel
lisatakse oma nüanss juurde,
aga suures pildis saab tagasisidet, mis lähenemise juures
töötas, mis meeldis.
Lastepärane teadus
Eelmine projektikohtumine
oli Türgis ja seal oli keskmes
teadus. Vedajaks on Nõlvakus Naerulindude rühm
ja õpetaja Meeli ja Hege
mõtlesid lastele välja arheoloogide katsed liivaga. Kõigepealt said lapsed teada,
mis arheoloogia teadusharu
endast üldse kujutab, miks
seda vaja on, kuidas arheoloogid töötavad. Seejärel
said lastest juba ise teadla-

sed väikeste teadlasekohvrikestega, kus on pintslid ja
luubid ning hakati liiva sisse
peidetud mänguasju otsima,
neid ettevaatlikult puhastama ja uurima. Lastele see nii
meeldis, et kui alguses mängiti õues, siis pärast koliti liivaämbritega isegi tuppa üle.
Teine põnev katse oli
soolakristallide kasvatamine. Iga laps sai panna topsi
sisse lusikaga soola, segada
selle veega ning pista lõngajupi üle topsi ääre rippuma.
Seejärel hakati igapäevaselt
soolakristallide kasvamist
uudistama, aeg-ajalt soolvett
lisades, et kristallid ära ei
kuivaks. See oli põnev isegi
vanematele, nii mõnigi käis
õpetaja käest küsimas, et huvitav, miks kodus nii hästi ei
kasva ja et kas saaks õpetussõnu.
Meeleolu imbub ka koju ja
meeskonnatundesse
Kui kogemata tekib mõte,
et eks need kogemuste vahetamise projektid asutuste

KOOSTÖÖ INNOVATSIOONI ARENDAMISEKS JA
HEADE PRAKTIKATE JAGAMINE
Projekti põhisisu: heade praktikate jagamine
Projekti periood: 01.09.2017 – 31.08.2019 (24 kuud)
Projekti koordinaatorriik: Eesti (Nõlvaku lasteaed)
Projekti suunad: teadus, keeled, matemaatika, tehnoloogia
Töömetoodika: tekitada ja arendada õppekava teoreetiliste
eesmärkide kohta praktilisi
katsetusi, tegevusi ja päris
olukordasid

vahel on sellised kultuurireisid rohkem, siis see on reaalsusest päris kaugel. Muidugi
vaadatakse ära mõni kohalik turisminähtus, mõistagi
saab kolleegidega inglise
keelt harjutada, aga peamine, miks õpetajad innuga
osalevad, on võimalus oma
töösse kuhjaga loomingulisust lisada ja iseennast mugavustsoonist välja rebida.
„Väljamõtlemine ja dokumenteerimine ja esitluste
tegemine – see kõik käib ju
oma vabast ajast, aga see on
tõesti väga inspireeriv. Mõtled enda jaoks palju rohkem
läbi ja keskendud,“ leiab
Kätlin, kelle vedada on on
koos Liblikate ja Vikerkaare
rühmaga tehnoloogiaklubi,
kus robootikat igapäevasesse õppetöösse ja mängu lõimitakse.
Ja see vaimsus jõuab läbi
laste kodudessegi, Kätlini
sõnul on nad saanud vanematelt tagasisidet, et pojad-tütred tahavad koduski
katseid teha ja matemaatikatehteid lahendada. „Üks pro-

jekti eesmärke ongi ju laste
enesehinnangu edendamine
ja kui nende võimed fokusseeritud tegevuste käigus
kasvavad, saab uus põlvkond juba lasteaiast kaasa
rohkelt baasoskusi,“ nendib
Merle.
Kui
tehnoloogiaklubi
kohtumine toimub 2019.
aasta veebruaris Eestis, teised projektriigid tulevad
siiapoole külla, siis keeleklubiga minnakse sügisel
Rumeeniasse, seal õpitakse
võõrkeelseid lastelaule, tehakse teatrietendusi ja mängitakse rollimänge.
Sellistes projektides osalemine on direktor Merle nägemuses ka kõvasti kasvatanud meeskonnatunnetust ja
sarnases väärtusskaalas tegutsemist. „Karolin on meil
tubli projektikirjutaja ja organisaator. Samas – kui meil
poleks sellist õpetajaskonda,
kes kaasa tuleks ja naudiks,
siis jääksid need projektid ju
sahtlisse. Ma ütlen, meil on
praegu kuldajastu siin Nõlvakus,“ resümeerib direktor.

Koolilõpetajad 2018

Ääsmäe põhikooli 28. lend

Lõpetas neli poissi ja kuus tüdrukut – klassijuhataja sõnul
väga ühtne, sõbralik ja kokkuhoidev klass, meeldivad ja
arukad noored inimesed. Põhikooli lõpetas kiituskirjaga
Karmen Langi, kes on väga tubli nii spordis kui ka
klassivälises töös. Karmen sai eelmisel aastal Ruila kooli
parima õpilase tiitli. Sellel aastal pälvis parima õpilase tiitli
Kristjan Heinat, kes oli samuti väga aktiivne klassivälises
töös ja osales paljudel erinevatel olümpiaadidel.

Lõpetas 17 noort, paljud plaanivad edasiõppimist
jätkata gümnaasiumis. Populaarsemad valikud on Saue
gümnaasium ja Tallinna Mustamäe Gümnaasium. Valikus
on ka Keila, Nõmme ja Tallinna 32. gümnaasium ning
Tallinna Polütehnikum. Kool soovib oma lõpetajatele jõudu,
motivatsiooni ja rõõmsat meelt edasistes õpingutes ning
julgust uue avastamisel.

Esireas vasakult: Christin Veskimäe, Elena Niidas, Eliise Ahven, Heidi Melis, Karmen Langi,
Anita Raid.
Tagareas vasakult: Denis Bobrovnikov, Markus Anton, klassijuhataja Kuldar Paju, Kristofer Koobak,
Kristjan Heinat

Foto: TAndrew Macks

Foto: TToomas Kongi, VEK Foto

Ruila põhikooli 138. lend

Eesreas vasakult: Helje Kala (esimene õpetaja oli 1.-4. klassis), Lizette Lara Kamm, Laura Piibar,
Anette Kõu (kiitusega põhikooli lõputunnistus), Kelli-Ly Melsas, Aigi-Elis Pihlakas, Renata Kiilberg,
Keity Kannel, Lisanna Jürimaa, Kädi Reiljan, Siret Saarniit ( 5.-9. klassis klassijuhataja).
Tagareas vasakult: Targo Trepp, Elena-Kairi Mets, Sergei Grjadov, Eerich Ilumets, Kevin Raag,
Erlend Utrop, Annika Sõelsepp, pildilt puudub Eve Juhansoo.
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Saue gümnaasium

9. a klass

9. b klass

9. c klass

12. klass

SAUE GÜMNAASIUMI
PÕHIKOOLI LÕPETAJAD
9.A KLASS
Klassijuhatajad Ave
Kongo ja Ann Lemnits
Rasmus Ainsalu
Britte Christina Avalo
Mari Hõbemets
Kermo Kiisa
Karina Koort
Grete Liis Lillo
Marie Helen Matsina
Sten-Erich Melsas
Simon Minkovski
Paalman Angela Paalman
Karl Oskar Paju

Margo Kaspar Paju
Karmen Pingas
Karina Pärtel
Seliina Raivo
Kätlin Rajamäe
Kaspar Reiman
Mona-Riin Reiner
Teele Tammemets
Nele Tammsalu
Jan-Erik Vaiksalu
Märten Veersoo

9.B KLASS
Klassijuhataja Piret
Ploom
Stehvan Grah
Kristofer Erik Vilhelm
Henriksson
Kristo Kangur
Henri Korts
Aron Liiv
Emma Marii Martin
Merily Millert
Janari Olev
Mailis Paluveer
Robin Pints
Jennifer Rooni
Hanna-Liisa Taats

Trevor Tammur
Suzanna Tauts
Enrico Tulp
Herta Velner
9.C KLASS
Klassijuhataja Tiia Tasuja
Teele Irula
Marko Johanson
Kaili Kiisa
Karmen Koha
Yanet Kommesaar
Aron Küttis
Georg Martin
Merilin Mets
Ida Maria Min

Markus Mälk
Siim Pender
Remy Puusepp
Triinu Saaremägi
Triin Torb
Harlis Viikmäe
Karita Vinni
SAUE GÜMNAASIUMI
12. KLASSI LÕPETAJAD
Klassijuhataja Ulvi
Urgard
Britt-Anett Kristelštein –
kuldmedal
Sandra Metsa kuldmedal

Kernu põhikool
Lõpetas kuus tüdrukut, kõik väga tublid lauljad, sporditüdrukud ja kuulusid
Kaitseliidu Haiba kodutütarde rühma. Õppisid hästi ja enamus jätkab
kooliteed gümnaasiumis.
Vasakult: Lisbeth
Laanemets,
Hanne-Liia
Toomeoja, Mari
Roop, Kädi Raju,
Kätlin Kuusk, Elise
Uurimäe, kõigi
ees klassijuhataja
Kati Raju

Merilis Roasto kuldmedal
Liss Viilma - kuldmedal
Karl Richard Herem hõbemedal
Annabel Olgo –
hõbemedal
Martin Aadli
Kristi Juss
Jaanika Jõgi
Taavi Karvanen
Gerth Kastehein
Kaur Kiisler
Kaidi Betti Käärik
Helena Müürsepp
Joosep Nahkor

Erik Orastu
Gerlin Kätriin Remmel
Tanel Talumaa
Kaisa Tambek
Marii Telliskivi
Andreas Toimetaja
Brigitha Urgard
Adele Vainumets
Elisabeth Valdmann
Vanaaseme Jaan
Martin Vendelin
Ronald Viisimaa

Meie väike koolimaja
jääb meelde väga
armsa kohana
Oleme kasvanud siin koolis suureks, saanud väga
palju tarkusi ning leidnud sõpru. Tahame tänada
kõiki õpetajaid, kes on meid õpetanud ja välja
kannatanud ning andnud tarkusi meile kogu
eluks. Nende tarkustega me lähemegi ju siit edasi
uude kooli.
Soovime kindlasti tänada ka oma vanemaid, te olete meid toetanud, lohutanud ja kallistanud, kui meil on hästi läinud või siis,
kui pole läinud just nii, nagu oleks pidanud minema.
Kindlasti ei lähe meil meelest ka meie väike koolimaja. See
jääb meelde väga armsa kohana, kuhu tahame ikka tagasi külla
tulla. Siin selles majas õppimine on nagu teises kodus käimine
ja koolipere ongi nagu üks suur pere. Oleme väga õnnelikud,
et oleme saanud õppida just siin koolis, nende õpetajate käe
all ning selliste kaasõpilastega. Kuid nüüd ootavad meid uued
teed!
9. klassi õpilase Elise Uurimäe lõpukõnest

Esimese juubelihõngulise lennu lõpetas kolme klassi peale kokku 62 noort. Tüdrukute
klassis 22, poiste omas 22 ja segaklassis 18. Välja teeniti kuus kiituskirja ja 23 ainealast
kiituskirja. Enamusel on ka tulevikuplaanid tehtud, gümnaasiumide eelistamisel on
soosituim valik Nõmme gümnaasium, Tallinna 32. keskkool ja Saue gümnaasium, aga
minnakse ka tehnikumidesse.
LAAGRI KOOLI TÜDRUKUTE KLASS:
Ülemine rida vasakult paremale:
Lisbeth Liiv, Evelin Laura Hermaküla,
Triinu-Liis Klein (lõpetas kiituskirjaga),
Nikkie Päärsoo, Kellika Teska, Triina
Järvet, Lisette-Katriin Juurikas
Keskmine rida vasakult paremale:
Triinu Tiidus, Kristiina Heinla, Kelly
Haapsal, Greta Lis Pung, KaisaMaris Alliksaar, Eliise Orav (lõpetas
kiituskirjaga), Mari-Liis Ivanova, Katriin
Kiis (lõpetas kiituskirjaga), õpetaja Aivi
Pärisalu
Alumine rida vasakult paremale:
Eliise Tuulemäe (lõpetas kiituskirjaga),
Karoliina Kirotus, Laura Veinberg, Kelly
Kohal, Helena Hõbemäe, MaretteRenate Bristol, Lotta-Liisa Roondi
LAAGRI KOOLI POISTE KLASS:
Ülemine rida vasakult paremale:
Marko Malsub, Marten Peljo, Paul
Michael Rasmussen, Fredy Vaikma,
Mark Alango, Ken Marcus Aun, SilverDen Vahtras, Oliver Tikan
Keskmine rida vasakult paremale:
Chris Savitski, Christopher Lillo,
Kermo Ivanov, Markus Soodla (lõpetas
kiituskirjaga), Jan Patrik Kittilä, Fred
Ilves, Kevin Kliimask, õpetaja Kairi
Jaaksaar
Alumine rida vasakult paremale:
Cren-Regor Lall, Kaspar Aug, Kaarel
Oraste, Aleksander Rüntü, Sten Egert
Nurme, Siim Reineberg

LAAGRI KOOLI SEGAKLASS:
Ülemine rida vasakult paremale:
õpetaja Mare Kaljuste, Karel Rebane,
Genner Niineorg, Rasmus Laksberg,
Kaur Rõõmussaar, Kristjan Prikk, Eerik
Saksing
Keskmine rida vasakult paremale:
Albert Luckas Wihler, Oskar Tammäe,
Franko Tikerpuu, Markus Johan Aug
(lõpetas kiituskirjaga), Hendrik
Priisaar, Aleksander Kiigemägi, Kevin
Kask
Alumine rida vasakult paremale:
Victoria Voll, Katarina Valtin, Hele-Riin
Vackermann, Sandra Solovjov, Natali
Demir, õpetaja Kairi Lääne

Nissi põhikool
Sel kevadel saatis Nissi põhikool teele järjekordse
lennu 17 õpilast. Kaks õpilast lõpetasid kiitusega ja
neli väga heade ja heade tulemustega. Lõpetajad olid
aktiivsed, rõõmsameelsed, abivalmid, humoorikad ja
sportlikud õpilased. Nad olid isiksused, kes oma tõe
leidmiseks olid valmis maha pidama ka tuliseid vaidlusi.
Neid iseloomustati juba lasteaia lõpetamisel kui häid,
sõbralikke ja tarku lapsi.
Kooliaega jääb meenutama palju toredaid sündmusi,
meeldivaid elamusi ainetundides ning suurepäraseid

saavutusi õpingutes. Koos kooli- ja klassikaaslastega käidi
ühistel keeleõppereisidel Inglismaal ja Itaalias. Aktiivselt
võeti osa huvialaringide tegevusest ning spordiüritustest.
Kergejõustikutrennis käis peaaegu kogu klass ja
viimasel kahel kooliaastal rikastas kooliüritusi kolmest
noormehest koosnev ansambel.
Edasistes gümaasiumivalikutes on populaarseimad
Tallinna Nõmme gümnaasium (3) ja Kopli
kunstigümnaasium (3), aga noorte valikusse mahtus ka
veel tehnikume ja teisi Tallinna gümnaasiume.
Ott Ajaots
Eerik Ehrpais
Virgo Frank
Oskar Heinsaar
Hanna-Liisa Juhanson
Ave Kaljumäe
Triin Kilk
Ats Kivimets
Karl Georg Kuusemets
Victoria Käsk
Kaspar Käsper
Katriine Laanjärv
Märt Maasikas
Oliver Tamm
Krister Tammerand
Robin Obina Tuulik
Rianne Väli

Nissi põhikooli tunnuslauseks on „Sild
sinu tulevikku“, aga sama hästi võime
meie ju öelda „Sild sinu minevikku“, sest
see viimane sild on mälestuste sild, mida
mööda ikka ja jälle tahaks rännata, kuid
mis meil tuleb nüüd seljataha jätta.
Kahju on siit koolist lahkuda, kuigi mingil määral
oleme ju kogu aeg, kõik need üheksa aastat, oodanud just seda hetke. Igaühe jaoks meist jäävad siia
maha terveks eluks nii head kui ka natuke halvad
mälestused. Edasi tuleb minna mõnda hallide koridoride, hiigelsuure koolimaja ja veel suurema kooliperega kooli, kus tegelikult sellisest asjast nagu
kooliPEREST ei saagi õieti rääkida; kus tõenäoliselt
ei ole see meelolu sugugi nii kodune ja hubane kui
siin; kus tuntakse vaid käputäit õpilastest ja enamus on võõrad näod; kus individuaalseid vajadusi ja
oskusi ei pruugita üldse arvesse võtta. Just sellised
tõsiasjad teevad siit koolist lahkumise veelgi raskemaks. Õnneks on üsna mõjuvaks motivaatoriks isu ja
tahtmine saada targaks ning elada tulevikus hästi.
Maha tuleb jätta palju häid sõpru ja tuttavaid,
alustades õpetajatest ja lõpetades koristajatädidega. Siiski kõige tähtsamad inimesed, kellest tuleb
lahku minna, on klassikaaslased – inimesed, kellega
oled veetnud kõik need üheksa aastat, raiudes igal
argipäeval koolitarkusi pealuu sisse, sisimas lootes,
et need sulle ikka mällu sööbiksid. Vahet pole, kas
meil on olnud mõnikord tüli või ei, lahku minna on
endiselt sama raske.
Aga näiteks mõned kõige lõbusamatest mälestustest on tõenäoliselt need, kuidas Ave suutis
kirjutada konnakudu asemel loodusõpetuse töösse
konnakutu ja kusepuugi ilmus nii mõneski tekstis.
Või kuidas me mängisime internetis mängu „Võta
või jäta“ ja kõik vastused saime Kristerilt. Kuidas me
Robini juures tegime 4. klassi lõpus väikse koosistumise, mille käigus etendasime oma vanematele üht
ingliskeelset etendust. Need on vaid MÕNED hetked,
mis praegu meenuvad.
Siinkohal mõned näited ka õpetajatest. Esiteks
tahan ära märkida õpetaja Kaie Ehrpaisi, kes on
suutnud meie tunnid teha nõnda sisukaks, huvitavaks ja distsiplineerituks, et õpihimu nagu voolab
ojana juurde. Seda tõestas ka asjaolu, et pool klassi
valis valikeksamiks just keemia. Samuti vabandame
tema ees kõikide nende lisatööde ja jõupingutuste
tõttu, mis oli vaja teha selleks, et füüsika tunnis Märdi ja Oskari aega sisustada.
Teiseks soovin esile tõsta meie klassijuhataja
õpetaja Ulvi, kes on meid viimased viis aastat hoidnud ja õpetanud. Ta on võtnud vaevaks meiega käia
igal pool kõiksuguseid asju avastamas ja uurimas. Ta
on meid hoidnud nagu OMA LAPSI.
Suur kummardus kuulub ka õpetaja Eve Paele,
kes on meid nõnda eesti keeles lihvinud, et oleme
oma keelereeglite pealekäimisega juba poole kooli
närvid proovile pannud.
Viimaseks tahan ära märkida meie esimese
klassijuhataja, õpetaja Liivi. Kindlasti ei saa ma
märkimata jätta ka legendaarseid õpetaja Liivi hellitusnimesid. Näiteks olime me kõik õpetaja Liivi
sipsikukesed… või tibukesed… või nupsukesed. Seda
listi võib jätkata. Veel üks õpetaja Liivi kiiks oli pidev kommiisu, mille tõttu me temale tõime aeg-ajalt
ühtteist magusapoolist. Me olime nõus lausa OMA
MAGUSAT õpetaja Liivile loovutama.
Ega ainukesed kiiksud polnud õpetaja Liivil –
ka kõigil klassikaaslastel on omapärad või kiiksud,
näiteks Karlil on paremäärmuslikud naljad, Avel
legendaarne naer ja sellest tulenev igavene elu, Atsil pidev igavus ja uni, Victorial luksumine, Robinil
Kristeri tüütamine või saali lae poole pallide saatmine, Oskaril pidevad absurdsuse piiril kõikuvad ja
mustalt humoorikad naljad jne. Kõikide nende kiiksudega peame nüüd hüvasti jätma ja peame kohanema uue koolimajaga, uue õppekorraldusega; uue
õppemahuga, mis on suurem kui eales varem; uute
inimestega, kellel on uued kiiksud… Kõik see on natukene hirmutav.
Soovin tänada kõiki õpetajaid ja kooli töötajaid.
Soovin head teed kõikidele praegustele õpilastele
ja kõige rohkem soovin tuult tiibadesse oma klassikaaslastele, kellega loodetavasti lähimatel järgnevatel aastatel veel ikka aeg-ajalt kohtume.
Aitäh!
9. klassi õpilase ja klassivanema Ott Ajaotsa lõpukõne
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Laagri kooli 10. lend

Kõik need üheksa aastat
oleme oodanud just
seda hetke, aga ikkagi
on kahju lahkuda

PÜSIRUBRIIK TUNNE
KOHALIKKE SÖÖGIKOHTI

Lõunatund Laitse rüütlilossis
kookidega, mis päästsid tormise päeva
Foto: Laitse loss
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Tallinnaga võrreldes on söögikohtade
valik Saue vallas natuke nirum, aga
seda jumekam on, et üsna lähestikku
asuvad kaks suurema joonega maja,
mille puhul on ettekruvitud ootus juba
einele minekut planeerideski. Kernu
mõisast saadud emotsioonid on maikuu lehes juba jagatud, Laitse lossi restorani kohta saab resümeerida, et see
paitas kurgulage ja maitsemeeli võimsa
magusalaksuga, aga pani kohati siiski
ka pead vangutama.

L

asuvad kümmekond lauda
on tühjad – ei tunne, et keegi selga hingaks. Kui seal
oleks juba mitu seltskonda,
siis pääseksid nii jutud kui
lõhnad ilmselt üle laudade
vahetusse.

Hinnad on lossi konteksti
arvestades mõistlikud
Kalleim pakutav pearoog on
14 eurot, salatid 7 ja 8 euro
tuuri, supi saab 5 ja poolega, aga desserdiriiul tundub
pisut kallivõitu – kuus eurot
koogi eest. Kui need hiljem
lauda jõuavad, saab asi selgemaks – tegemist on nii
suurte isenditega, et tark
oleks võtta kahe peale üks.
Soodsama hinnaga päevapraade kahjuks ei ole.
Päev, mil kohalikke
kööke testiv grupike kohale
jõuab, on seesama tuuline
juunikuu reede, kus puud
langesid ja elektriside paljudes kohtades kadus. Võibolla sellepärast ei pakutud
tulijatele ka väljas istumise
võimalustki. Tagahoovi avanev terrassiosa on muidugi
mitu kraadi kangema lossimeeleoluga. Vaade majatagusesse rohelusse, kus ajamõõde muutub hajusaks ja
meel rahulikumaks.
Aga see pagana torm ei
lase muutuda romantiliseks
ja nii tuleb hakkama saada
tubastes ja vähem meeleolukas rütmis. Õnneks voogab
üle restoranilaudade mõnus 30ndate filmimuusika
ja üksteisele üsna lähedal

Konarlik algus
Lossi ees restorani menüüd
reklaamival stendil on kirjas
kõrvitsasupp. Testija L selle
heameelega valibki, kuid
selgub, et tegelikult seda
kollast leent ikka saadaval
pole. L ei lase oma supiusku
kangutada ja võtab siis teise versiooni – sibulast. Taas
on ettekandja ähmis, sest
ta pole kindel, kas see ikka
juba valmis on. Selgub, et
õnneks on.
Testija A—d istutab
grillitud arbuusi ja maasika
salat. Kordub sama, ka seda
suvist salatilist reaalis tellida siiski ei saa. Taas menüü
kätte ja kuna A-l on pepsid
söömisharjumused, tundub
esiti, et nüüd tuleb nälga
jäädagi, sest G laidab maha
kanasalatiidee: „No see on
ju selline standardvalik, ole
nüüd ikka spontaansem!“
A-l tuleb teha nüüd kiirustav
kompromiss lõhe-mousse ja
vanaema kurkide kasuks.
G endaga on lihtsam, tema
suudab oma küpsetatud lõhe
safraniriisiga valida ja õnneks on seda ka köögil võimalik pakkuda.
Igaüks saab kirja ka magustoidud, kõik kolm erinevat, et saaks ristirästi mekkida. Šokolaadi-toorjuustu
brownie, Pavlova kook ja
Keefiritissike. Iseenesestmõistetavalt tekitab viimane
lauas kerget elevus ja paneb
tegema panuseid, et misasi
see nüüd täpselt olla võiks.
G võtaks enne söögipoolise saabumist ühe late
kohvi. Seda ta kahjuks ei
saa, sest masinast tuleb ettekandja sõnul ainult musta. „Aga mis see Iiri kohv
on, ma võtaks äkki selle,
aga kas seal on vist mingi alkohol ka sees?“ küsib
G. Ettekandja lippab kööki
küsima. „On jah,“ nendib
naastes, „aga Iiri kohv peab
olema vahukoorega ja seda
meil ei ole kahjuks.“ Natuke
kahtlaseks kipub, juba kolm
juhuslikku valikut menüüst

ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

oss ise kannab rüütliteajastu hingust: kõik
need tornikesed fassaadil ja katusel, massiivne
kriuksuga esiuks, koridoris
julgete värvide mäng ning
rubenslikult pehmete naisfiguuridega fotod seintel.
Tekitab sellise karakteriga
õhustiku.
Nurgatagune restoranisaal on aga ülejäänuga ootamatus kontrastis. Kuidagi pisike ja ahtake tundub.
Valged linad on küll kenasti
laual, seinal olev vist ligi
kolme meetri laiune peegel
loob illusoorselt avarama
mulje ja menüü on suures
osas klassikat täis. Kanatiivad ja kanasalat, lõhe, part
ja Kiievi kotlet, Pavlova
ja pannkoogid, aga silma
hakkab ka ebatraditsioonilisemat: Keefiritissike, õunakrõbedik ja grillitud arbuusi ja maasika salat.

jäävad saamata. Tundub, et
ettekandjalgi on sellepärast
natuke kurb, sest edaspidi
läheneb ta lauale üha häbelikumalt.
Mitmes kihis emotsioone
Söök laekub kenasti umbes
siis, kui esmased uudisvood
on kolmikul vahetatud. Juturajad, mis sellistel kolleegikohtumistel läbitakse,
võiks olla täitsa eraldi artiklifookus. Kui tuua vaid väike
valik, siis on teemad sedakorda: kasvaja pärast magama pandud kodurott, „auk
südames“ diagnoos, heas
vormis käsivarred keskealistel naistel, jaanipäevased linnast põgenemised,
onupoja pulmad, ämmad
majapidamises. Õnneks on
toiduootuse juurde toodud
tilliga timmitud maitsevõi ja
kann vett. Ja G on saanud ka
oma musta kohvi.
Toidud jõuavad kenasti ühel ajal. A lõhe-mousse
(7.-) koosneb kolmest paari-sentimeetrise läbimõõduga krõbedast leivast, mille
peal on külmsuitsu lõhefilee
hakitud läbisegi millegi rohelise ja valgega ning sellele
sekundeerib paar kurgiviilu.
Vanaema omad siis lubatult.
„Ilmselt ma pean teie taldrikutest lisa võtma,“ on A
esimene reaktsioon. Nuga ja
kahvel tuuakse ka, aga tundub olevat lihtsam neid siiski näpuvahel korraga suhu
pista. Lõheleivanupsukesed
on maitselt tegelikult väga
head, selge ja puhas kala
mekk, krõmps, aga õhuke
musta leiva viil, vanaema
kurgid on sellised paari
päeva jagu soolvees olnud
versioonid. „Ma tegelikult
kalamarja ei söö, aga praegu
nagu klappis kõik kokku, nii
maitsed kui tekstuurid, ei
ütle paha sõna,“ kõlab väga
eestlaslik tunnustus. Mitte,
et oleks hea, aga pole paha...
Sibulasupp (5,50) on
tihkelt klaasjaid sibulaviilakaid täis, keskel troonib
kaks juustusaia, suured
nagu klaabu silmad. „Palju
sibulat ja palju pipart, lööb
suu tuliseks,“ nendib L.
Tema maitse järgi võinuks

Laitse loss
(restoran ja hotell)
Restoran on avatud
T-N 12-20 R-L 12-21 P 12-19
Tallinn-Haapsalu ca 20 km
pöörata paremale Laitse
suunas
www.laitseloss.ee

sibul olla paari minuti jagu
kauem keenud, oleks saanud
tekstuuri pehmemaks. Niipalju hea, et ära sai kausitäis
siiski söödud, aga mitte nii
hea, et uuesti telliks.
G-l on oma lõhepraega (14.-) väga vastuolulised
tunded. Köögiviljade osa
taldrikul – sedakorda lillkapsas ja suhkruherned –
saab positiivse reaktsiooni,
aga kollase riisiportsu poole
viskab sööja suisa põlastavaid pilke. „See on halb,
see on kuiv ja mingi imeliku maitsega,“ on G löödud. Teised kaks torkavad
ka kahvli sisse ja tõsi ta on
– tõesti kuiv nagu peenrad
selle aasta maikuu lõpus ja
maitset on kah, aga kindlasti
mitte safrani oma. L arutleb,
et ega see pole mõeldavgi,
et iga tellimuse juurde riisi
nullist keetma hakatakse, et
on loogiline, et see ongi varasemalt valmis, aga ilmselt
tehakse kuskil viga soojendamisel. Või on see konkreetne riisiports tõesti juba
üleeilne, ei tea. Nii palju
pretensioonikust siiski seltskonnal ei olnud, et riisiküsi-

muses kokka lauda nõutama
hakata.
Küpsetatud lõhe hindab
sööja maitsvaks ja maitsestatuks, kuigi kala keskmiste
kihtideni olid vürtsid vaid
napilt ulatunud. Ilusti sidruniviil kõrval ja ümbritsetud
õrnrohelise pesto tüüpi kastmega.
Lõunasöögi lõpuosa
pöörab ilusaks
Koogid, mis lauale jõuavad,
on uhked. Ettekandja oli ka
ette hoiatanud, et tegemist
on rammusate ja suurte
kookidega. Pavlova (6.-) besee on krudisev ja sisemus
pehme, mustade ja punaste
marjade puistes. Šokolaadi-brownie (6.-) on mitmekihiline, soolakama põhja
peal on mitme sentimeetri
kõrgune toorjuustu ja šokolaadi mass, kaetud krõmpsuva šokolaadikattega. No
ikka korralikult magus,

mitte mingi õhuline amps.
Sööd ja tunned, kuidas polster puusal kerkib iga lusikatäiega. Intrigeeriva nimega
Keefiritissike (5.-) meenutab visuaalselt naise rinda
küll. Keefiritarretis on parajalt tihke, aga samavõrra
vetruv, erinevalt kookidest
ka pigem kergema ja jahedama olemisega, liiga palju
süümepiinu süües ei teki. Et
on värske marja aeg, paistab
kätte igast taldrikust, võimalik, et kuskil lossihoovi
sügavustes võib olla oma
vaarikapõõsaste pusagi.
Tõesti, nende kookide
nimel tasub või tagasi minna. „Saved by the cake,“ dekodeerib G Laitse lossi restorani tugevuse. Ära minnes
ei tundu tuulgi enam nii jõuline ega saabuv jaanipäev
ilma mõttes läbikukkunud.
Kui nad selle peenemate
võimalustega kohvimasina
ka nüüd soetaksid.

22. juulil toimub neljandat korda
üle-eestiline avatud talude päev, mis
annab hea võimaluse näha, kuidas
kasvab kodumaine toit ja mida kujutab
endast üks tänapäevane talupidamine
või põllumajandusettevõte. Talude
tegevusalad ulatuvad käsitöösiidri
tootmisest munakanade pidamiseni,
ökoseepide valmistamisest sõnajalgade
kasvatamiseni. Saue vallast on osalemas
kuus talu.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

Seppami hobitalu
(Munalaskme)
22. juuli kell 10-19
Talus elavad vabalt lambad,
kitsed, koerad, kassid ja hobune. Sõbralikult nende seas
ka kanad, kuked, pardid ja
haned. Loomi saab silitada,
sügada ja pildistada, tutvuda talli ja kanalaga. Lastele
olemas mänguväljak ja liivakast. Uudistamiseks on kohale toodud ka traktor. Maitsta
saab kodukitse grill-liha,
osta koduseid kanamune, kitsepiima, vinnutatud veiseliha snäkke, mett, kodukootud
saia ja leiba, lindude sulgi
jm talutooteid. Kindlasti on
müügil ka kohv, limonaad ja
jäätis.
Tagametsa loovusmaja
(Tagametsa)
22. juuli kell 10-17
Töötoad, julgetele jalutus savis, keraamikakunstnik Rave
Puhmi tööde näitus, keraamika müük, vana mööbli restaureerimise nipid Karjatse
mööblikliinikult.

Linnumetsa talu, Mõnuste
juustukoda (Mõnuste)
22. juuli kell 10-18
Peremees
näitab
käsitöö-mozzarella valmistamise
lõbusamat osa – seda, kuidas juustumassist Mozzaria
pärjad saavad, sinna juurde
räägib traditsioonilise juustutegemise ja masstootmise
erinevusest. Perenaine räägib elust põhumajas. Avatud
on juustukohvik. Taluõuel
tasuta töötoad: tervisebatoonide valmistamine Marje
Suharoviga,
kimmkatuse
ladumine, lastele muusikaline käpiknukunäidend, elava
muusika vahepalad, jänkude
söötmine, kanade imetlemine, lastele ponisõit ja suured
seebimullid. Kanu patseerib vabalt ringi viit erinevat
sorti, neid karjatab imeilus
sõbralik kukk Peeter. Müügil Pakita talu mesi ja meetooted, Merlenda lambad ja
nagid.

ratsutamise
õpetamisega.
Külastajatele korraldatakse
talu tutvustus, kus perenaine Raili räägib lähemalt oma
loo. Saab lähedalt vaadata nii
hobuseid, lambaid kui ka veiseid. Hobused on sõbralikud,
ootavad väga külastajate paisid ja kallisid. Lubatud on hobustele kaasa võtta porgandit. Samal päeval toimuvad
regulaarsed ratsatreeningud,
mida on võimalik kõrvalt jälgida. Pisematele ponisõit.

Hobuteenused,
Kalaoja talu (Hingu küla)
22. juuli kell 11-15
Igapäevaselt tegeleb talu
lastele ja täiskasvanutele

Raja talu (Tuula)
22. juuli kell 10-16
Näidatakse marjaistandust,
kuidas toimub tootmine:
maasikad, vaarikad, mus-

tikad. Vaatamiseks on talutehnika: traktorid, kastmissüsteemid
seadmed.
Ekskursioonid kell 12 ja 14.
Suupisted ja marjade müük.
Jaak Vackermanni
Laatsi talu (Madila)
22. juuli kell 12-15
Kohtumine talu peremehega,
peale tervitust ja tutvustust
näitab peremees talu traktorit
ja hooldusniidukit. Talu täna
toitu ei tooda ja seega toidukraami ei pakuta. Väiketööstusena käsitleb peremees
kinnisvaraarendust, millega
seonduvaid teemasid plaanib
ta ka tutvustada.

4. augustil toimuva IRONMANi täispika triatloni
rattarada läbib ka Saue valda ja siinsetesse toidupunktidesse vajatakse vabatahtlikke. Tänuks saab
koostööpartnerite kingitusi, järelpeo pääsme
Kalevi spordihalli, päeva jooksul süüa ja T-särgi
selga, aga olulisim siiski on emotsioonide pakett
melust ja rajaäärsest adrenaliinist.
IRONMAN Tallinn täispikk triatlon toimub esmaskordselt 4. augustil. Individuaalosalejad ja võistkonnad ujuvad 3,8 kilomeetrit Lennusadama juures, sõidavad rattaga 180 kilomeetrit ning
jooksevad Tallinna vanalinnas maratoni 42,2 kilomeetrit. Finiš
ja võistluskeskus on Vabaduse väljakul. Starti tuleb üle 1300
osaleja ligi 50 riigist. Tuntud eeskujudest muidugi ka Raivo E.
Tamm ja Kalev Kruus.
Saue valda läbib rattarada Paldiski maanteel (Tallinna linnapiirist kuni Vahi külani) ning Instituudi teel (läbi Laagri) kuni
Pärnu maanteeni. Rattatrass on liiklusele suletud. Täpne rajakaart ja liikluskorralduse muudatuse kaardid avalikustatakse
valla kodulehel, Facebookis ja plakatitel.
IRONMAN Tallinn korraldamisele aitavad kaasa ligi 2000 vabatahtlikku ja väga tähtis on Laagrisse planeeritud toidupunkt
rattaraja ääres. Vajatakse 35 vabatahtlikku toredat inimest.
„Kõik saavad hakkama ja abikäed on teretulnud, et veeta üks
meeleolukas ja natuke teistsugune päev. Toidupunkt alustab
oma tegevusega juba hommikul kell 7 ja lõpetab orienteeruvalt
15-16 ajal,“ innustab Kalmar Kurs, üks korraldustoimkonna liikmetest. „Minu perele on viimastel aastate saanud traditsiooniks käia ühiselt aeg-ajalt abiks spordivõistluste korraldamisel.
See on pakkunud kõigile elamusi ja uusi kogemusi ning sõpru.
See on üks võimalusi olla osa spordisündmusest“, ütleb Kurs.
Lisaks toidupunktile saab seal kaasa elada. Pillid, pasunad
ning hea tuju on raja ääres kohased ja oodatud. Laagri alevikku
Jõekääru parki on planeeritud meelelahutust nii pealtvaatajatele kui ka võistlejatele.
REGISTREERU VABATAHTLIKUKS
• www.ironman.com/tallinn → vabatahtlik → märkides ära ka
„Lääne-Harju toidupunkt“
• e-post: vabatahtlik@trismile.ee
Lisainfo IRONMAN Tallinn rattaraja ja toidupunkti kohta:
Mari Mets 515 6708.

Vanade mootorrataste festival MotoNostalgia Laitses
21. juulil toimub LaitseRallyPargis
suurejooneline rahvusvaheline vanade
mootorrataste kokkutulek-näitus
MotoNostalgia 2018, kus toimub
terve päev kestev vaatemänguline
mootorrataste sprindivõistlus, erinevad
demonstratsioonsõidud ning vanatehnika ja vanavara laat.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

K

olmandat korda toimuv suveüritus kasvab – eelmisel aastal
oli kohal vaatamiseks 250 ja
võidusõidu stardis 87 masinat, üritust nautis ligi 3500
pealtvaatajat. „Sel korral ootame näitusele juba enam kui
400 uunikumi,“ ütleb ürituse
üks korraldajatest Erki Peinar. Võistlused on jagatud
kaheksasse erinevasse klassi: mopeedid, eri võimsusega soolorattad, külgkorvidega rattad ja sportrattad.

Sel aastal on esmakordselt
eraldi start ka naisteklassis.
Võistluste vahepeal saab
näha mitmeid meeleolukaid demosõite. Kindlasti
on vaatemänguline GAZ 51
veoautorallikate paarissõit,
aga adrenaliini pakuvad ka
punnvõrride mass-start, murutraktorite mõõduvõtmine,
Lada ralliautode ja legendaarsete vormel Estoniate
demonstratsioonsõidud.
Selle aasta ürituse vaieldamatuks tõmbenumbriks on
soomlastest vennad Heikki
ja Pertti Liuhanen, kes mõlemad on Dnepr MT-11 moo-

torratta raami peale sättinud
1200-kuubikulised vanade
vene Zaporožetsite mootorid, tuuninud neid igasugu
vidinatega ja on välimuselt
nagu saatanlikud monstermasinad. „Need kaks paneme joonele kõrvuti võistlema
paarisrajal. Eelmisel aastal
oli kohal ainult üks vendadest, aga juba siis meelitas
tema masin inimesi uudistama, nüüd on seda põnevust
topelt,“ lubab Peinar.
Ennekõike on vaatamist
näitusealal, kuhu pargivad
lisaks mitmesajale vanamootorrattale ka mõned nõukogudeaegsed autod. „See ei
ole meil jah siiski niivõrd

sportlik võistlus kui vanade
tsiklite kokkutulek. Ma usun,
et nii osalejad kui külastajad
tajuvad ka seda ideoloogilist
erisust. Tulge, nautige üht
nostalgilist laupäeva vanade
mootorrataste, hea tänavatoidu ning mõnusa seltskonnaga
Laitses!“ innustab korraldaja.
LaitseRallyPargi tavapärased teenused, nii laste
liikluslinnak ja mängudemaja, hobikardikeskus kui ka
uunikumide näitus on külastajatele sellel päeval avatud
ja tegevust on kogu perele.
Kindlasti saab teha taas pargis lustisõitu enam kui sada
aastat vana Ford-T autoga!

Meie meeskonnas leiab
stabiilse töö Saue liinidel

BUSSIJUHT –
KLIENDITEENINDAJA
Kandideerimiseks täida ankeet
kodulehel www.hansabuss.ee
Lisainfo tel +372 627 9088
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Tule 22. juulil maale, saad kitsega tõtt
vaadata või kombaini rooli istuda

Kui sel aastal ise veel IRONMANi
läbida ei jaksa, tule võta
alustuseks osa vabatahtlikuna

Nr 13 / juuli / 2018

10

KULTUURIKALENDER JUULIS
AEG

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT JA AEG

KORRALDAB

KONTAKTID

20.05-06.08

Liivi Ermase maalinäitus
"Rajatähised"

Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

4., 5., 11., 12
18., 19., 25., 26. 07

Vabaõhuetendus
"Armastus Laitses"

kell 19 Laitse Graniitvilla
vabaõhulaval

MTÜ Kalevipoja
Kojutulek

Piletid: Piletilevi.ee, info@
graniitvilla.ee, tel 511 1007

8., 15., 22., 29.07

Vabaõhuetendus
"Armastus Laitses"

kell 17 Laitse Graniitvilla
vabaõhulaval

MTÜ Kalevipoja
Kojutulek

Piletid: Piletilevi.ee, info@
graniitvilla.ee, tel 51 11007

4.-8 ja 10.-14.07

Etendus "Kuuvarjutus"

kell 19 Hüüru mõisas

MTÜ Pikk Mari

Piletid: Piletilevi.ee

21.07

MotoNostalgia 2018

kell 8-20 LaitseRallyPargis

MotoNostalgia

www.facebook.com/MotoNostalgic/

22.07

Avatud talude päev

kell 10-17. Seppami hobitalu Munalaskmes;
Tagametsa loovusmaja Tagametsas; Linnumetsa
talu Mõnustes; Kaldoja talu Hingu külas; Raja talu
Tuulas; Laatsi talu Madilas

Maaeluministeerium;
Eesti Vabariik 100;
Eesti toit

www.avatudtalud.ee

22.07

Kontsert C-JAM ja Mikk Kaasik

kell 20 Kernu mõisas

Tartu Kontsertkorraldus

www.kontsertkorraldus.ee

25.07

Kontsert Tanel Padar

kell 20 Kernu mõisas

Tartu Kontsert

www.tartukontsert.ee

26.-28.07
ja
2.-4.08

Etendus "Peatumine
ristteel"

kell 19 Kernu mõisas

Ühing Polygon

www.polygon.ee

27.07

Kontserdisari
"Eesti mõisad"

kell 18 Kernu mõisas

Corelli Music

www.corelli.ee

29.07

Kontserdisari
"Eesti mõisad"

kell 17 Ruila mõisakoolis

Corelli Music

www.corelli.ee

05. august
Laitse
Graniitvilla

6.-10.08.2018
Vanamõisa vabaõhukeskuses
kell 10.00-17.00

2.08 kell 20.00
Shanon akustiline live kontsert

Spordipäev
Showpäev
Loomade päev
Meisterdamise päev

Seikluse päev

Laagri
maksumus
90 €

18.08 kell 10.00
Vanamõisa käsitöölaat,
õhtused peaesinejad Koit
Toome ja Curly Strings
9.09 kell 18.00
Naised Köögis

Registreerimine veebilehel
www.linnalaager.ee

26.-29. juuli ja 1.-4. august Kernu mõisas

Tule ise ja võta sõber kaasa!

ELUHINGUS
Laitse Graniitvillas

14.-16. augustil, 21.-24. augustil
27. ja 28. augustil
korraldaja: Eesti Draamateater
autor: David Hare
lavastaja: Aleksander Eelmaa
osades: Laine Mägi ja Kaie Mihkelson

KUULUTUSED

Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd.
Kontakt: 53 529 476, mehitus@gmail.com.
MAJA ehitamine koos kõigi lahendustega, projekteerimine, kasutusluba. Kontakt: 53 529 476,
mehitus@gmail.com.
Aia-, värava-, tõstukse ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava
komplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibvärava
komplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee
Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus eramajadel. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont.
12- aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Tegutsen Sauel ja vahetus ümbruses. Telefon: 56903327.
Lõikan hekki, trimmeriga pika rohu ja heina niitmine, Saetööd aias. Tel 55547291.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel.
50 92936
Kivikorstnate ehitamine ja remont. Tel 518 8889.
Fekaalivedu, kogumiskaevude tühjendus! Helista
ja küsi pakkumist. Tel 53 468 430
Vihmaveesüsteemid ja muud plekkdetailid ja
plekksepatööd teie majale. Saue Plekipada,
5543331, plekipada@gmail.com
Kvaliteetne pottsepa- ja korstnapühkimisteenus.
Kütteseadmete ning korstnate ehitus, remont ja
hooldus. www.ahjuteenused.ee. Tel.56639398
Mullamuttide hävitamine. WWW.FAMINER.EE.
WWW.E-GARDEN.EE, 56698863.
Viimistlus Yks OÜ - Teostame erinevaid üldehitustöid: siseviimistlus, maalritööd, plaaatimistööd, santehnilised tööd, elektritööd, korterite
renoveerimine, maja fassaadide värvimine ja renoveerimine. Tel: 58382337, e-mail: viimistlus1@
hotmail.com.
ARBORISTI TEENUSED. Ohtlike puude raie, puude
hoolduslõikus, hekkide hooldus, kändude freesimine, raieteenused, võsa niitmine. WWW.PUUKIRURG.EE , info@puukirurg.ee,+372 505 7786.
KINNISVARA
Ostan garaaži Saue linnas hinnaga 5000-8000 eurot. Kõik pakkumised on oodatud! Tel. 56675000.
Ostan korteri Saue linnas, kõik pakkumised on
oodatud! Tel. 56641122.

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid,
raamatuid, trükiseid ja dokumente ning muid
kollektsioneerimise esemeid. Tel. 6020906 ja
5011628 Tim
Müüa puitbrikett, turbabrikett, pellet premium
6mm ja 8mm, toores lepp 45€ / 1m3. Laost saab
osta paki kaupa: puitbrikett 10kg / 1,6€, turbabrikett 10kg / 1,6€, pellet 15kg /3€. Tel. 56 924 924,
637 94 11, www.leilibrikett.ee
Killustik, liiv, graniitkillustk, sõelutud põllumuld,
sõnnik, kompostmuld, haljastusmuld, täitepinnas, freesasfalt, tsementsegud. Erinevad kallurid
100kg - 8t. Tel: 501 5992
Ostan teie sõiduk! Võib olla uus, remonti vajav või
seisev auto! Ei pea olema ülevaatust ega kindlustust! +372 54 575 055, alka515@hotmail.com. Kuulutus ei vanane!

OST/MÜÜK
Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.
Soovin osta kiiresti sõiduauto, hinnaga kuni 1000
eurot. Võib olla ka ilma ülevaatuseta. Telefon
58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.
Soovin osta omaaegse Tarbeklaasi ja Juveelitehase tooteid, nahkköites raamatuid, Eesti kunstnike
töid (maal, graafika, kujud), postkaardid, märgid.
Võib pakkuda ka muid vanu esemeid. Tel 51 76412.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Müüa kuivad lõhutud kasehalud 40l võrkkotis hinnaga 3,50 EUR/kott. Transport Saue valla piires
tasuta. 56914266
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16. juuli - 15. august 2018
(5 nädalat - 10 trenni)

Trennid 2x nädalas:
esmaspäeval ja
kolmapäeval

kell 18:00-19:30
või

kell 19:30-21:00
Hind: 25€/kord
Registreerimine ja lisainfo:
piret.pichen@laagritennis.ee

Ostan kasutuseta jäänud auto, ka Vene auto. Võib
vajada remonti. Telefon 56298239.

Müüa soodsalt Keila vallas Aarnamäe karjääris
liiva, sõelutud ja sõelumata mulda transpordivõimalus. Tel. 56 564 103, e-mail pallemer@gmail.
com
Märjad küttepuud. Info www.metsasoojus.ee ja
telefon 53492730
Müüme puitbriketti ja pelletit. Kvaliteetne kaup,
toodetud Eestis. Info 55597572.
Müüa sõelutud mulda ja hobusesõnnikut (ei sisalda saepuru). Kogus, hind ja transport kokkuleppel. Telefon 56 40 109.
Ostan või vahetan erinevate maade münte. Tel.
55928678 Sulev
Magus mesi Padise valla niitudelt ! 0,5l purk /
700g, hind 5,50 € purk. Tasuta toon koju mee kätte. Helista 51 916 171.
TÖÖ
Peoleo Hotell pakub tööd administraatorile. Töö
graafiku alusel. Vajalik vene ja inglise keele oskus
vähemalt suhtlustasandil. Info tel. 51 88 363.

Südamlik kaastunne

ARVI KULLULE
kalli abikaasa

kaotuse puhul.
Avaldavad kohvihommiku kaaslased

Lahkus kallis ema, vanaema ja
vanavanaema

AINU SILLART
Mälestavad lähedased

Mälestame kauaaegset head kolleegi

MATI LEETSAART

Avaldame sügavat kaastunnet
lähedastele.
Töökaaslased Saidafarm OÜ-st

Suvised tennise
LINNALAAGRID
5-12. aastastele

Laagri Tennisekeskuses
Iga nädal T-N kell 10:00-16:00
Tasu: 85€/vahetus või 40€/päev
1. vahetus: 26.06-28.06

4. vahetus: 31.07-02.08

3. vahetus: 24.07-26.07

6. vahetus: 14.08-16.08

2. vahetus: 17.07-19.07

5. vahetus: 07.08-09.08

Päevakava:
10:00 - tennis

11:30 - paus

12:00 - üldfüüsiline

Linnalaagrit
viivad läbi
Laagri Tennisekooli
treenerid

13:15 - lõuna (soe toit)
14:00 - matk/orienteerumine/viktoriin/mängud
14:45 - tennis

Registreerimine kuni vahetusele eelneva nädala reedel kell 15:00
eerika.bekker@laagritennis.ee

KINNISVARAMAAKLER
TALLINNAS JA
HARJUMAAL ALLAN
MARTSEPP. RAID & KO.
TEL. 56 26 6104

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

Ostan garaaži, kõik pakkumised on oodatud! Tel.
56641122.
Soovin osta garaažiboksi, mis võib vajada remonti. Tel 56214956.

Tennise algkursus
täiskasvanutele
Laagri Tennisekeskuses

S TO N E W O L F O Ü
Abiks uriinipidamatusega inimestele ja nende
hooldajatele.
TASUTA KONSULTATSIOONID JA TOOTE/
ABIVAHENDITE TUTVUSTUSED.

MÜÜK soodustusega puuetega inimestele,
vanaduspensionäridele ja lastele alates 3. eluaastast
isikliku abivahendi kaardi omamisel. Täishinnaga
müük kõikidele abivahendite vajajaile!
MÜÜGIS: täiskasvanute mähkmed, sidemed, imavad
aluslinad, madratsikaitsed, kateetrid, siibrid, kepid,
nahahooldusvahendid (potitoolid ettetellimisel)
18. juuli, 8. august
10:00 Haiba(bussipeatuses endise vallamaja kõrval)
11:00 Lehetu
11:30 Turba Kultuurimaja
13:00 Laitse Seltsimaja
14:00 Maidla Haraka Kodu
20. juuli, 3. august
9:30-10:30 Saue Päevakeskus
12:00 Riisipere Kultuurimaja
Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5
tööpäeva varem! Info ja tellimine: 53439837 Ülle
t.ulle@inkotuba.ee

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727 • 24 h

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

Pakume tööd ausale,
kohusetundlikule ja lojaalsele

CE-kat VEOAUTOJUHILE
(kraanaga madelauto)

Nõutav eesti keele oskus ja varasem
töökogemus transpordi vallas.
Töögraaﬁk esmaspäevast reedeni.
Rainer Leen 551 1750,
info@stonewolf.ee

OÜ SINITIIVIK GRUPP

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

Nr 13 / juuli / 2018

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon 5220321, www.arbormen.ee.

Liiv, muld, killustik, kruus, freesasfalt + transport.
Tel: 53953788

L

TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P
suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee.
Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil aeg ette registreerida! Koduvisiidid.
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HEAD HINNAD!

Saue Kaubakeskus
Kpl. Turba
Kpl. Nissi
Kpl. Laitse

Juuli 2018. a

Regina Camomilla
dual. paber 4 rulli
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Always duo
hügieenisidemed

-19%

1,80 € 1,45 €

Emma kohupiimakreemid 150 g Tere
rosina, kakao, vanilje,
banaani

-25%
2,99 €

2,25 €
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0,79 €

Lay´s kartulikrõpsud 200 g
vürtsikas burrito,
mozzarella-pesto

-25%
0,59 €
3,93 €/kg

-39%
1,95 €

Ja veel palju häid pakkumisi kauplustes kohapeal

TULE
MEIE
RINGI!

Tule meie ringi
MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJAKS
Laagri teenindusjaama
Olenemata sellest, kas oled klienditeeninduse vallas alles uus
või juba vilunud tegija – meie ootame Sind oma meeskonda.
Tule meile, kui:
• Sulle meeldib klienditeenindus
• Sulle on oluline aja kokkuhoid, mida pakub Sulle
kodulähedane töökoht
• Sulle on oluline, et vahetustega töö annab Sulle
võimaluse ise oma aega planeerida
• oled kohusetundlik, sõbralik ja hea suhtleja
• valdad eesti keelt
Pakume Sulle omalt poolt töötasu 850-1050 eurot bruto, lisaks
väljaõpet, erinevaid koolitusprogramme ja reaalseid karjäärivõimalusi.
Kandideeri aadressil www.circlek.ee/tuletoole
või saada CV personal@circlekeurope.com

Lisainfo värbamisspetsialist Karin Ehrbach 6 757 712

Heeringafilee traditsiooniline
400 g Vici
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1,19 €
5,95 €/kg

www.keilaty.ee

3,09 €

-36%
1,99 €
4,98 €/kg

Kohupiimasaiake 400 g
Eesti Pagar
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Kliend
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2,45 €

-23%
1,89 €
4,72 €/kg

