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Prügipättide vastu jälgimiskaameratega
Hea teada

Kuigi tundub, et selgitustööd
tehakse söögi alla ja peale, on vallas
kohti, kuhu tuima järjekindlusega
kallatakse maha sodi, mis sinna ei
kuulu. Kuna seda kiputakse tegema
pimeduse varjus, on lagastajate
tabamiseks üles pandud kaamerad.
Esialgu kaks, vajadusel pannakse
neid juurde.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

Ü

ks hullemaid kohti on Vatsla külas,
kus
olmeprügi
konteinerite juurde alatasa poetatakse küll vana
mööblit ja elektroonikat,
kuid peamiselt just ehitusjäätmeid. „Suhtumine, et
pole minu aias, pole minu
probleem, teeb kurvaks ja
jõuetult vihaseks ka. Vahelejäänutel on vabanduseks,
et teised ju panevad ka. Või
väide, et nad ei teadnud,
et siia ei tohi prügi maha
panna,“ on külaelanik Eili
Kukumägi nördinud.

Ei heiduta vahelejääjaid
ka see, et tegu on tehtud
suure ja mitmekeelse prügi
mahapanekut keelava sildi
all. „Mis selliste inimeste
käitumist muudaks, ei tea.
Nad ei hooli ümbritsevast
ja neil on ükskõik, et nad
ise elavad selle isetekkelise prügimäe kõrval. Mis
aia taga, see teiste mure,“
ütleb Kukumägi.
Naise sõnul on sodi toojatega vesteldud, pandud
fotosid kogukonna Facebooki gruppi, külaselts
tegi ka ajutise „ausamba“
prügist koos loosungiga, et
oma prügi korista ise.
Teine kole koht on Alliku külas Kotka tee ääres.

Vaatepilt Alliku külas

Külaelanik Angela Hollo
kirjeldab, kuidas pidevalt
on konteinerite ümbruses
vedelemas prügi, kõige
rohkem erinevaid toidupakendeid ja paberit–pappi.
Lisaks toovad inimesed
konteinerite kõrvale igasugust
ebaseaduslikku
prügi, muutes konteinerite
ümbruse jäätmejaamaks.
On olnud katkisi laste
mänguasju,
ehitusprahti, ka tavalist olmeprügi,
mille linnud kilekottidest

laiali katkuvad. „Olukorra
muutmiseks olen teavitanud „Anna teada“ äpiga
omavalitsust, kui olukord
prügikastide ümbruses on
jälle väga hulluks läinud.
Sel kevadel, kui peale lume
sulamist nägid teede ääred
ja kõrval olevad kraavid
väga jubedad välja, käisime koos ühe teise pere
ja lastega koristamas,“ on
Hollo sõnul omal initsiatiivilgi püütud teemaga tegeleda.

„Olen märganud, et
konteinereid ei tühjendata
vastavalt graafikule, need
on tihti väga täis ja ajavad
üle. Papi ja paberi konteinerisse pannakse tihti kokku murdmata terveid pappkaste, konteinerid täituvad
väga kiiresti. Mitu kokku
murdmata tervet televiisori
pappümbrist mahub konteinerisse?“ imestab Hollo.

Эйли и беседовала с этими «носильщиками» мусора,
и размещала фотографии на
Facebook местной общины;
деревенское общество даже
возвело временный "монумент" из мусора с лозунгом
«пусть каждый убирает свой
мусор сам».
Второе проблемное место
в деревне Аллику расположено на обочине Котка теэ. Жительница деревни Ангела Холлo описывает, как постоянно в
непосредственной близости к
контейнерам, и в нескольких
метрах от них валяется мусор,
– чаще всего – упаковки из-под
еды, бумага и картон. Кроме
того, люди складывают рядом
с контейнерами различный незаконный мусор, из-за чего это
место превращается в некий
мусорный полигон со сломанными детскими игрушками,
строительным и бытовым мусором, который разносят по
сторонам птицы, расклевывающие целлофановые пакеты.
„Чтобы исправить ситуацию, я
обращалась в местное самоуправление через приложение
„Anna teada“, когда мусора

вокруг контейнеров скопилось
до невозможности много. Этой
весной, когда снег растаял,
дорожная обочина и кюветы
выглядели просто ужасно; мы
ходили вместе с еще одной
семьей и детьми на уборку», –
рассказывает Хoллo.
„Я заметила, что контейнеры не опустошают согласно
графику; зачастую они переполнены настолько, что мусор
из них вываливается“. Картон
и бумагу в них зачастую бросают вместе, причем картонные коробки целиком, и контейнеры наполняются очень
быстро. Сколько целых картонных коробок из-под телевизора поместится в контейнер?“
– возмущается Холло.

тель волостного старейшины
Калле Пунгас.
Иногда удается установить
какого-нибудь
нарушителя
благодаря тому, что в мусоре
находят документ с чьим-то
именем, или случайному свидетелю удается заснять номер
автомобиля. Пунгас просит
людей делать именно последнее. Если есть конкретное вещественное доказательство,
волость может расследовать
данный случай. По словам
Пунгаса, налагались также и
штрафы, но зачастую бывает
достаточно внушения представителя полиции, и, если
человек уберет за собой мусор, этот эпизод можно будет
считать законченным.
К сожалению, такие случаи
довольно редки. Именно поэтому в начале лета камеры наблюдения были установлены
как в Ватсла, так и на обочине
Котка теэ. «Камера позволила
определить в Ватсла, например, одну машину, принадлежащую небольшой строительной фирме, которая как раз
привезла строительный мусор. Таким образом, эти разру-
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Pääsküla jäätmejaam/
Станция переработки
отходов в Пяэскюла
Raba 40, Pääsküla
E, T, K, R kell 12–20 ja L–P
10–18, tel 1345 (24 h)
Saue linna ajutine jäätmete
kogumispunkt/ Пункт
временного сбора
отходов города Сауэ Saue
linn, Tule 13 parkla
T, N kell 16–18 ja P kell
12–16.
Ääsmäe küla elektroonikaromude kogumispunkt/
Пункт сбора старой
электроники в дер.
Яэсмяэ
Ääsmäe küla, Mõisa tee 15
Infokaitsesüsteemide OÜ
hoovis
E–R 9–16
Kaasiku küla kogumispunkt/ Пункт сбора в
деревне Каазику
Kaasiku küla, Laitse seltsimaja kõrval
N 14–18 ja P 10–14, tel 5880
2681
Riisipere aleviku jäätmepunkt/ Пункт сбора
отходов поселка
Рийзипере Riisipere alevik,
Töökoja tee 9
E–R 9–17, tel 516 879

Камеры наблюдения против мусорных хулиганов

Хотя кажется, что разъяснительная
работа ведется без устали и постоянно,
но в волости все равно есть места,
где неуклонно выбрасывают мусор.
Поскольку это делается, как правило,
под покровом темноты, то для поимки
нарушителей были установлены камеры. Вначале две; при необходимости
их может быть установлено и больше.

О

дно из самых проблемных мест находится в
деревне Ватсла, где к
контейнерам для бытовых отходов относят старую мебель
и электронику, а в основном
выбрасывают строительный
мусор. Бытующее отношение
– «раз не в моем саду, то не
моя проблема» – огорчает и
раздражает. Пойманные за
руку оправдываются тем, что
ведь и другие тоже выбрасывают, или незнанием того,
что выбрасывать здесь мусор
нельзя», – возмущается жительница деревни Эйли Кукумяги.
Не пугает нарушителей и

то, что мусор выбрасывается
прямо под большой доской с
запрещающими
надписями
на нескольких языках. Может
быть, вместо надписи следовало использовать пиктограммы? Или донести запрет
в форме комиксов? Но если
говорить серьезно, то ситуация довольно печальная. „Что
может изменить поведение
людей, даже не знаю. Их не заботит их же окружение, им все
равно, что они живут рядом с
этой ими же созданной кучей
мусора, который разносится
ветром по деревне. Все, что
за моим забором – забота других!“, – говорит Кукумяги.

Поймать за руку тяжело
В волостном доме знают о проблеме, когда разговор об этом
заходит снова, – отсылают к
обслуживающей фирме и наводят порядок, но фактически
это палка о двух концах. „Это
дает сигнал, что с этим делом
все в порядке, что кто-то приедет и вывезет этот мусор»,
– выводит дилемму замести-

шители окружающей среды не
обязательно являются местными жителями», – рассказывает Пунгас о более широкой
подоплеке проблемы. Он надеется, что опасение попасть
на запись видеокамеры заставит сдерживаться неблагоразумных граждан.
Помимо Ватсла и Котка
теэ, проблемы были также в
районе садоводческих товариществ.
Отходы можно сдать бесплатно
«Мы постоянно информировали, что волость заключила
договор с мусороперерабатывающей станцией в Пяэскюла,
и платит за то, чтобы жители
волости могли бесплатно или
по сниженной цене сдавать
отсортированные отходы. Конечно, в ограниченном объеме, но в достаточном для
домохозяйства», напоминает
Пунга. Кроме того, мусороперерабатывающие станции в
городе Сауэ, Рийсипере, деревне Каасику, Яэсмяэ также
принимают старую бытовую
электронику.

Sportimisvõimalused Saue vallas –
välijõulinnakutest ratsutamiseni*
Kaardid: Kadri Tillemann
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Vähene liikuvus olla 21. sajandi katk.
Meedia publitseerib uuringuid, mis
ütlevad, et iga teine täiskasvanu ja iga
neljas laps olla Eestis ülekaalus. Saue
Valdur katsus ühele kaardile kokku
koguda Saue vallas leiduvad majad,
rajad ja platsid, kus moel või teisel saab
sporti teha ja end liigutada.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

S

elgub, et meil on mitmeid palliplatse, kus
saab vabalt põrgatamas käia (Laagris, Kiias,
Hüürus, Vanamõisas, Saue
jaanituleplatsil jne), meil on
kaks ujulat Laagris ja Sauel
(Saue oma saab valmis sügiseks), meil on rulaparke

noortele (Sauel, Laagris,
Ääsmäel), discgolf 'i radasid
(Kernu, Saue, Ääsmäe), tenniseplatse leiab Alliku külast, Jõgisoolt (väliplatsid)
ja Laagrist, lisaks koolide
staadionid ja võimlad. Patt
oleks öelda, et võimalusi
pole.
*Ülevaade ei pruugi olla ammendav,
täiendused-parandused teretulnud
leht@sauevald.ee

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Hüüru küla palliväljak
Kiia küla korvpalliplats
Tenniseväljak Alliku külas
Jõekääru spordiväljak, jõulinnak ja rulapark
Lauatennise välilauad Laagris
Laagri staadion
Laagri ujula ja Via Fitness spordiklubi
Laagri tennisehall
Kaselaane madalseiklusrada
Laagri Nõlvaku tn spordiväljak
Laagri Avamaa tn korvpalliväljak
Kuuse tänava mitmeotsarbeline spordiväljak
Laagri Kuuse tn spordihall
Nõuma terviserada
Vanamõisa matkarada
Vanamõisa korvpalliplats
Saue noortekeskuse jõulinnak ja rulapark
Saue gümnaasiumi staadion, spordihoone ja ujula (alates septembrist
2019 Saue Spordihoone)
19. Saue linna jaanituleplatsi palliväljakud
20. Saue madalseiklusrajad
21. Saue Sarapiku discgolf, terviserada ja jõuväljak
22. Andrese talu tall
23. Jõgisoo tennise väliväljakud
24. Maidla terviserada
25. Maidla madalseiklusrada
26. Ääsmäe küla rulapark
27. Ääsmäe kooli staadion, palliplatsid ja võimla
28. Ääsmäe madalseiklusrada
29. Ääsmäe discgolf'i-rada
30. Ruila ratsakeskus
31. Ruila spordihoone ja spordiväljak
32. Kalaoja talu ratsutamine
33. Laitse rallipark
34. Kernu discgolf'i-väljak
35. Kernu staadion
36. Kernu rahvamaja spordisaalid
37. Nissi kooli võimla, staadion, jõulinnak ja palliplatsid
38. Skate-ala Riisipere lasteaia juures
39. Jõusaal Riisipere kultuurikeskuses
40. Alema tervise- ja suusarada
41. Valgejärve matkarada
42. Turba kooli staadion, võimla ja korvpalliväljak

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.
2019. aastal on vallaleht Saue Valdur kandes järgmistel kuupäevadel: 14.-16. jaanuar; 28.-30. jaanuar; 11.-13. veebruar; 25.27. veebruar; 11.-13. märts; 25.-27. märts; 8.-10. aprill; 22.-24. aprill; 13.-15. mai; 27.-29. mai; 10.-12. juuni; 25.-27. juuni; 8.-10. juuli;
22.-24. juuli; 12.-14. august; 26.-28. august; 9.-11. september; 23.25. september; 7.-9. oktoober; 21.-23. oktoober; 4.-6. november;
18.-20. november; 2.-4. detsember; 16.-18. detsember.

Saue-Laagri piirkond

Sa oled armastanud ja oled kaotanud. Kõik me oleme. Olgu selleks põhjuseks
vana hea „iseloomud ei sobi“, vale ajastus, arusaamatus, alkohol, reetmine, surm,
vahemaa, moraal... Hinge jääb see alles. Armsa mälestusena või ravimatu haavana
või millegagi, mis vahel ootamatult su teadvusesse raksatab ja korraks mõtlema
paneb.
LAAGRI KULTUURIKESKUS

A

ga vahel jääb midagi veel – mõni
foto sahtlipõhjas,
mida minema visata ei raatsi, kaisukaru, pühendusega
raamat, plaat muusikakeskuses, mõlk autokapotil,
viimane sigarett pakis. Mingi asi, mis meenutab inimest, keda su elus enam ei
ole. Võib-olla ta oli su esimene armastus? Võõrdunud
isa? Maavanaema? Igatahes
see inimene tähendas ja see
asi tähendas. Sul oli nendega oma lugu. See lugu on
sinus ikka veel alles. Raatsiksid jagada?
Viia ja Sirje Laagri kultuurikeskusest
ootavad
väga. Nad on teinud aastaid sügiseti majas näituseid. Nööpidest ja pitsidest
ja seinapiltidest. Nüüd nad
tahaksid teha näitust lugudest. Lood on olulised, lood
loevad. Suhted loevad. Kaotatud-luhtunud-katkiläinud
suhted on meid mõjutanud
võibolla enamgi veel kui
need, mis alles. Nööbid on
lahedad, savist tehtud vaasid ja laste joonistused on
ka lahedad. Aga näitus päris elust oleks juba kraade
kangem ettevõtmine.
Ole hea, kirjuta ja räägi oma
loost ja esemest. Kirjuta siis
ka, kui sul on lugu, aga ise pastakat pelgad, aitame kirja panna. Näitus loodetakse püsti
panna septembrikuu keskpaigaks. Lugusid ja lugude vihjed
oodatakse juba alates 1. augustist sirje.muusika@gmail.
com või telefonil 53472705.

****
Iga kord, kui teen kodustes
kappides
suurpuhastust,
jääb see mulle näppu. Kiri
ühest ühisest suvepuhkusest mereäärses suvilas.
Mina magasin, ma magasin
alati kaua. Tema oli varajasem. Selgi hommikul. Tõusin ja nägin laua peal kirja
„Hommikust, kallis!“. Ta

Laupäeval, 17. augustil toimuval Vanamõisa käsitöölaadal võiks üsna melu keskpuntist üles otsida
Saue valla Kogukonnatelgi ehk sauevallakate
pop-up kohviku.
Kogukonnatelk nagu oleks kohvik ja nagu ei ole ka. Ei ole selles
mõttes, et keegi ei küpseta ega müü kasumi pärast, see pole meist
kellegi põhitöö. Aga saab head kohvi, pirukaid-kooke ehk siis
oleks nagu ikka päris-päris kohvik ka. Kõhutäie eest kannab hoolt
Ääsmäe külaplatsi kohvik, mida peavad ühiselt Ääsmäe ja Tagametsa külade inimesed ning müügitulu eest arendatakse pisitasa
Ääsmäe külaplatsi.
Ja söögi-joogi kõrvale on pea terve päev läbi kohvikus elav
muusika ja silmailu sauevallakatelt. Lavale astuvad meie enda
valla lauljad-tantsijad-muusikud.
Miks me seda teeme?
Ega päris head ja ühest vastust ei olegi. Eks kindlasti soovist midagi ühiselt teha, teiste sauevallakatega paremini tuttavaks saada
ja vaadata-kombata, mida veel ühiselt teha võiks. See on kindlasti
ka võimalus näidata nii omadele kui külalistele, et Tallinna-tagune
ei ole laiendatud pealinna magala. Vastupidi – kohe üsna Tallinna külje all on palju elujõulisi külasid, kus elavad ja tegutsevad
väga ägedad inimesed. Saue vallas ei ole koostöö ainult ühe küla
piiridesse jääv, vaid on võimalik paljude külade ühistegevus, et
sünniks Kogukonnatelk.
Saue valla ala käsitöölaadal
Varasematel aastatel oleme püüdnud telki mahutada ka head-paremat Saue vallas toodetavat kraami, kuid kõik hea ühe katuse alla
enam hästi mahtuda ei taha. Seetõttu on plaan Kogukonna telgi
ümber moodustada Saue valla ala, kus pakume tasuta müügiplatse Saue valla tootjatele, olgu tegemist söögikraami või käsitööga.
Nii tekib suure käsitöölaada sisse väike Saue valla ala, kus on kõrvuti Kogukonnatelk ja saab soetada Saue vallas toodetut. Saue
valla müügialal renti tasuma ei pea, selle eest kannab hoolt vald,
kuid et endale ruum tagada, tuleb oma müügisoovist teada anda
hiljemalt 25. juuliks e-posti aadressil kaija.velmet@sauevald.ee.
Müügisoovi juurde palun kirjuta oma firma nimi, kontaktandmed,
millist kraami plaanite müüma tulla ja kas vajate elektrit.
Meie oleme valmis ja ootame, teie tulge ja nautige!
KAIJA VELMET
kultuuritööjuht

kirjutas, et uni läks ära ja
et meri kutsus ja ärgaku ma
rahus, et kõik on hästi. Ta
tunneb, et ta tee on õige.
Ei olnud õige. Mõned
aastad hiljem ta suri. Enne
seda me olime riielnud, ma
olin tahtnud teda unustada,
sest see kõik oli valus. See
on nii valus, kui kallis inimene end su nähes hävitab.
Siis ma jälle läksin ja püüdsin päästa. Ja kukkusin läbi.
Ja loobusin. Ja olin kaugel.
Kuni tuli telefonikõne teatega, et teda enam ei
ole. Seda tüdrukut, kellel
olid kõige ilusamad silmad
terves koolis ja kellega ma
olin veetnud elu ühed kõige
ägedamad sõbrannahetked.
Alkohol oli tugevam kui ta
unistused ja habras vaim.
Mul on see kiri. Iga kord,
kui teen kodustes kappides suurpuhastust, jääb see
mulle näppu. Ja ma mõtlen
talle. Ta on ikka veel minus
olemas. Ma ei tea, kas ta
teab seda…
****
Ma olin ikka väga noor,
naiivne ja natuke hull. Ja
esimest korda armunud.
Mis armunud, see oligi tol

hetkel kõik see, millest raamatutes kirjutati ja mida
filmides näidati. Aga millegipärast hakkas ta kaugenema. Telefonikõned jäid vastamata, selgitused olid üha
ebaveenvamad.
„Meie koht“ oli tema
suvila paarkümmend kilomeetrit linnast väljas. Võti
oli alati ühes kindlas kohas. Ühe laupäevahommikuse vastamata kõne peale
istusin autosse ja tormasin
suvilasse. Vaikus. Tungisin tuppa ja püüdsin leida
mingisugustki vihjet, mis
toimub. Kas ta on siin olnud? Kas keegi on siin veel
olnud? Ühtaegu kartsin ja
lootsin, et võin midagi leida.
Leidsingi. Just mõned nädalad tagasi oli ta kinkinud
mulle ühe klaaskuuli. Mitte
midagi erilist. Selline pisike sinkja sisemusega vidin
kapiriiuli peale. Aga armunud inimese asi. Aju mõtles
sellele juurde lood ja laulud
meie ühisest väikesest ümmargusest maailmast.
Ja siis – seal suvila laual
seisab samasugune klaaskuul. Tähendab – lisaks
mulle plaanib ta selle kellelegi teisele veel kinkida.

Kuidas ta ometi võib???
Kuidas saab olla inimeses
nii palju kurjust! Kes see
teine tüdruk on?
Kamina ees oli kirves.
Mingil põhjusel otsustasin
sealsamas, et see teine seda
kuuli ei saa. Ei saa! Võtsin kirve ja hakkasin seda
klaasmuna täiest jõust taguma. Mitte midagi! See asi
lihtsalt ei purunenud kildudeks, nagu ma lootsin. Mingil hetkel mu jõud rauges,
aga kuulil olid peal ainult
täksud ja kriimud, ise seisis tervelt nagu kehastunud
etteheide. Jumal küll, mida
sa teed, tüdruk.
Pistsin selle kuuli taskusse ja jooksin ummisjalu
minema. Miks ma ta kaasa
võtsin, ratsionaalset selgitust polegi. Sellest on möödas 21 aastat. Olen kolinud
mitmeid kordi ja olnud mitmes suhtes, aga see on käinud minuga kaasas. Ammu
enam ei tee see haiget, pigem naeratan tasakesi, kui
see riiulil silma jääb. See on
mälestus noore mina poolhullumeelsest kirvetööst ja
esimesest suurest ja luhtuma loodud armastusest.

Saue Vallaraamatukogu otsib RAAMATUKOGUHOIDJAT

Tööülesanded: kõik raamatukogutöö valdkonnad, eelkõige kvaliteetne lugejateenindus, ürituste ettevalmistamine ja
läbiviimine, kasuks tuleb soov töötada lastega. Vajalik valmisolek töötada vastavalt graafikule ka laupäeviti.
Nõuded kandidaadile: raamatukogunduslik eriharidus, korrektsus, hea suhtlemis- ja arvutioskus
Lisainfo telefonil 6510212
CV ja sooviavaldus saata hiljemalt 22. juuliks 2019 e-posti aadressile lia.nirk@saueraamatukogud.ee

Saue tammikule hakatakse
hoolduskava koostama
Vald sai KIK-ist pea 15 000 eurot toetust, et koostada
Saue linnas asuva kaitsealuse tammiku hoolduskava
ja dendroloogiline hinnang, valmis peaks see olema
novembriks.
Saue tammik on Euroopa põhjapoolseim ja suurim ligi 400-aastane
looduslik tammik, mis on väga rikkaliku alustaimestiku, põõsaste
ja erivanuseliste puudega, see on võetud suisa riikliku kaitse alla.
Tammikus on terviserajad ja mitmed harrastusspordivõimalused,
kuid hinnatud ei ole nende mõju puistule ning looduskeskkonnale.
Samas on tammikus mitmed kinnikasvanud rajad ja vaated, mille
taastamine annaks lisandväärtust.
Tammiku väärtuse hoidmiseks on vajalik hoolduskava ning
dendroloogiline hinnang, mis annab võimaluse jätkata teadlikumalt alade ja teedevõrgu korrastamist ning võtta tulemused aluseks uute võimalike rajatiste planeerimisel, võib olla vajalik ka
olemasoleva taristu (näiteks kettagolfirada) ümbertõstmine, et
võimalikult vähe kahjustada väärtuslikke puid ja põõsaid.

1. juulist surma enam vallamajas registreerida ei saa
Lahkunu lähedasel ei ole vaja enam surma registreerimiseks tulla vallamaja perekonnaseisuametniku
poole, sest surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse
osutaja.
Inimese jaoks emotsionaalselt niigi raskel ajal muutub paberimajandus lihtsamaks. Kui enne arst registreeris surma ja vastava
tõendi väljastas omavalitsus, siis nüüd saab esmase surmatõendi tervishoiuteenuse osutajalt. Sealt omakorda suunatakse info
elektrooniliselt juba rahvastikuregistrisse.
Küll võib endiselt vallamajja pöörduda matusetoetuse taotlemiseks. Matusetoetust makstakse Saue valla elaniku surma korral
ning toetuse taotleja ise ei pea olema Saue valla elanik. Matusetoetust on õigus taotleda kuni kuus kuud pärast isiku surma ja toetuse suurus on 250 eurot. Toetuse saamiseks tuleb esitada avaldus,
mis on leitav veebilehelt https://sauevald.ee/sotsiaaljatervishoid.
Lisainfo: Anneli Ritsing, rahvastikuregistripidaja
654 1143, 529 2820, anneli.ritsing@sauevald.ee
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Näitusele „Katkenud sidemed,
katkiläinud suhted“ on
oodatud sauevallakate lood ja
mälestusesemed

Saue vald Vanamõisa
käsitöölaadal
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Endine
tööstuskatlamaja
Turbas läheb
lammutamisele
Tööstuse 2a kinnistul asub lagunenud ja kasutuskõlbmatu katlamaja, mis suuresti rikub aleviku üldilmet. 2020. aasta maikuuks lammutatakse see maha.
Likvideerimist vajavad kunagisest tootmisest säilinud rajatised: üks
maapealne mahuti koos seal oleva jääkainega (põlevkiviõli), vana
katlamaja hoone, endine maapealne soojatrassi torustik ja teised
kommunikatsioonid. Reostunud pinnast uuringualal ei tuvastatud,
aga selle leidmine lammutatava hoone alt võib olla reaalne ja selle
likvideerimine tööde käigus vajalik.
Hoone ja kommunikatsioonide lammutamine ning reostuse
likvideerimine parandab keskuse üldilmet, vähendab keskkonda
jäetud kasutuseta ohtlike ehitiste ja jäätmete kogust ning hoiab
ümbruskonna elanike tervist ja loodust. Kinnistult tekkivad jäätmed suunatakse taaskasutusse või antakse üle jäätmekäitlusega
tegelevale ettevõttele.
Projekti maksumus on 47 406 eurot, millest neljandik tuleb
vallaeelarvest, ülejäänuga panustab KIK.

Prügipättide vastu jälgimiskaameratega
ALGUS LK 1 <<<
Tabamine raske
Vallamajas ollakse olukorrast muidugi teadlikud, kui
jälle kõne tuleb, saadetakse
hooldusfirma peale ja tehakse puhtaks, aga see on tegelikult kahe otsaga asi. „See
saadab ju signaali, et selline
tegu on okei, keegi ju tuleb
ja viib selle sodi siiski minema,“ toob abivallavanem
Kalle Pungas välja dilemma.
Vahel õnnestub mõni prügistaja tabada ka. Leitakse
prahi seest mõni nimega dokument või on mööduja saanud pildile autonumbri. Seda
viimast julgustab Pungas
tegema. Kui on ikka konkreetne asitõend, saab vald
hakata juhtumit menetlema.
Pungase sõnul on ka trahve
tehtud, aga tihti aitab seegi,
kui politsei esindaja pahalasele kõne teeb ja kui see oma
sodi kokku korjab, saab selle
episoodi lahendatud.
Paraku on need pigem
harvad korrad. Just seetõttu
pandi suve hakul nii Vatslasse kui Kotka tee äärde üles

jälgimiskaamerad. „Tabasime sellega Vatslas näiteks
ühe masina, mis viitas ehitusettevõttele ja maha kallatud oligi ehituspraht. Alati
ei need olla isegi kohalikud
elanikud,“ nendib Pungas
probleemi laiemat tausta.
Küll loodab mees, et kaamerasse salvestamise hirm
hoiab edaspidi selliseid inimesi eemal.
Lisaks Vatslale ja Kotka
teele on probleeme olnud ka
Laitse kandis aiandusühistute piirkonnas.
Saab tasuta jäätmeid anda
„Oleme pidevalt teada andnud, et vallal on leping
Pääsküla
jäätmejaamaga,
vald maksab selle eest, et
vallaelanik saab tasuta või
soodushinnaga
sorteeritud jäätmeid ära anda. Küll
mitte piiramatult, aga kodumajapidamise kontekstis
piisavalt,“ tuletab Pungas
meelde. Samuti on jäätmejaamad Saue linnas, Riisiperes, Kaasiku külas, Ääsmäel
võetakse vastu elektroonikaromusid.

Prügistajad on ka Välja piirkonnas Vanamõisa külas tegutsemas

Vaatepilt Vatsla külas

Saue valla ametlikud teated
Turba alevik saab uue
veevärgi
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus tegi otsuse
Turba aleviku veemajandusprojekti esimese etapi
rahastamiseks, mille käigus rekonstrueeritakse
ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustikud aleviku
põhjapoolses osas kuni raudteeni.
Asulas on valdav osa veetorustikust nõukogude perioodil rajatud
malmtorustik, kus esineb sagedasti trasside purunemisi ning mis
reostab joogivett ebameeldiva sademega. Vananenud kanalisatsioonitorustikud on ohuallikaks põhjavee kvaliteedile, kuna esineb
infiltratsiooni torustikust pinnasesse ja vastupidi. Turba aleviku
aladel on põhjavesi nõrgalt kaitstud.
Projektiga on kavandatud kahe puurkaev-pumpla ning amortiseerunud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja ühisveevärgi ja/või kanalisatsiooniga liitumise võimaluse
loomine seni liitumisvõimaluseta kinnistutele. Kinnistutel, mis
ei ole ÜVK-ga liitunud, baseerub veevarustus praegu peamiselt
kaugemas minevikus tingimusteta rajatud kaevudel. Pikematel
põuaperioodidel on olnud juhtumeid, kus kinnistul paiknev kaev
on kuivaks jäänud. Reovee kogumismahutid on enamasti vanad
ja lekkimisohtlikud, osadel majapidamistel reoveekäitlus puudub,
kasutatakse kuivkäimlat jne.
Projekti käigus rajatakse uus ühisveevärgi liitumispunkt 30
kinnistule, mis loob ühisveevärgiga liitumise võimaluse 79 seni liitumisvõimaluseta inimesele ja ühiskanalisatsiooni liitumispunkte
rajatakse 32 kinnistule, mis loob ühiskanalisatsiooniga liitumise
võimaluse 87 seni liitumisvõimaluseta inimesele.
Liituvate kinnistute omanike poole on projekti ettevalmistamise
ajal juba pöördutud liitumise nõusolekute saamiseks ning inimesed on üldiselt kursis, mis ees ootab. Järgmisena pöördub kinnistuomanike poole projekteerija liitumispunktide ja ümberühenduste
asukoha kooskõlastamiseks – palume jälgida, et kooskõlastatud
liitumispunkt asuks ka füüsiliselt teile sobivas kohas ning palume
kooskõlastamisel teha igakülgset koostööd. Projekteerimistööd
algavad suve lõpus.
Projekti sisu arvudes:
• rajatakse või rekonstrueeritakse ca 5,8 km veetorustikku ja ca 5,8
km kanalisatsioonitorustikku;
• rekonstueeritakse 2 puurkaev-pumplat;
• rekonstrueeritakse 1 reoveepumpla;
• maksumus ca 1 730 000 eurot;
• valmimistähtaeg juuni 2021.
JAANUS TEDER
AS Kovek

DETAILPLANEERINGUTE
AVALIKUSTAMINE
Saue
Vallavalitsus
võttis
19.06.2019. aasta korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Hüüru külas Väljamaa
kinnistu (72601:001:0617, suurusega 75 643 m², sihtotstarve
maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.
Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on jagada Väljamaa
kinnistu 34-ks elamu,- sotsiaalja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määratakse
ehitusõigus üksikelamute ja
kahe korteriga elamute ning abihoonete püstitamiseks. Kokku
moodustatakse 29 elamukrunti,
millest 27 üksikelamukrunti kavandatakse üksikelamute püstitamiseks ning kaks elamukrunti
on kavandatud kahe korteriga
elamute püstitamiseks. Lisaks
planeeritakse kolm transpordimaa krunti juurdepääsu tagamiseks ning kaks sotsiaalmaa
(üldkasutatav maa 100%) krunti,
millest ühele krundile kavandatakse multifunktsionaalse spordiplatsi/mänguväljaku rajamist.
Planeeringuga on lahendatud
juurdepääsud, parkimine ning
kruntide tehnovarustus ning
on määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeritav
maa-ala asub Hüüru külas Tallinn-Paldiski maantee ja Vatsla
tee ning Kodasema tee vahelisel
maa-alal. Planeeritava maa-ala
suuruseks on ca 8,0 ha. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub
detailplaneeringuks taotletav
maa-ala tiheasustusalas ning
planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa.
Saue Vallavalitsus võttis
26.06.2019. aasta korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Ääsmäe külas Juhkami
(72701:001:1220) ja Marguse-Liine (72704:002:0209) kinnistute
ja lähiala detailplaneeringu.
Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on kinnistute krun-

timine, mille käigus moodustatakse üks ca 1 ha suurune uus
katastriüksus, muudetakse maa
sihtotstarve ärimaaks 50% ja
sotsiaalmaaks 50% (ühiskondlike ehitiste maa) ning määratakse ehitusõigus jahimaja ja selle
juurde kuuluvate äri- ja ühiskondlike hoonete ja rajatiste
ehitamiseks. Ülejäänud maa-ala
Juhkami ja Marguse-Liine kinnistutest jäävad jätkuvalt maatulundusmaa maakasutuse sihtotstarbega, kuhu ehitusõigust
ei määrata. Planeeritavale äri- ja
sotsiaalmaa krundile määratakse ehitusõigus kuni kuue hoone
(1 põhihoone + 5 abihoonet) püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga
1000 m². Planeeringualal on
lahendatud juurdepääsud ning
tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning
määratud haljastuse ja heakorra
nõuded. Planeeritava tegevuse
eesmärgiks on luua keskkond,
mis on suunatud jahiseltsi liikmete kokkusaamise kohana
ning looduse ja jahindusega
seotud koolituste läbiviimiseks.
Detailplaneeringust huvitatud
isik on Hubertuse Jahiselts MTÜ.
Planeeritav ala asub Ääsmäe külas, hajaasustusalal. Juurdepääs
kinnistule on tagatud avalikult
teelt (Altküla tee). Ääsmäe küla
keskus jääb planeeringualast
põhja poole (ca 1,5 km) kaugusele.
Saue Vallavalitsus võttis
26.06.2019. aasta korraldusega
vastu ja suunas avalikustamisele Alliku külas Tootsi tee 18
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.
Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on määrata kinnistule ehitusõigus ühe
2-korruselise, kahe korteriga
elamu ja abihoonete püstitamiseks, hoonealuse pinnaga kokku
330 m² (täisehitusprotsendiga kuni 25%). Planeeringualal
on lahendatud juurdepääsud,
parkimine ning tehnovõrkude
lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud hal-

jastuse ja heakorra nõuded.
Kinnistule on ebaseaduslikult
rajatud üksikelamu asemel kahe
korteriga elamu ning hoonel
puudub kasutusluba. Saue valla
üldplaneeringu kohaselt asub
detailplaneeringuks taotletav
maa-ala tiheasustusalas (Kotka
tee elamupiirkonnas) ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
pere- ja ridaelamumaa.
Lisainfo detailplaneeringu
vastuvõtmise korraldustes, millega saab tutvuda Saue valla
veebilehel: http://sauevald.ee/
vastuvoetud-detailplaneeringud
Detailplaneeringute avalikustamine toimub 22.07.2019
kuni 04.08.2019 tööpäeviti kella
8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni
18.30-ni) Laagri halduskeskuses,
Veskitammi 4, Laagri alevik, kus
on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku
väljapaneku kestel on võimalik
tutvuda detailplaneeringu materjaliga elektrooniliselt valla
veebilehel: http://sauevald.ee/
avalikud-valjapanekud-ja-arutelud
TEADE
DETAILPLANEERINGU
KEHTETUKS TUNNISTAMISEST
VEEVARUSTUSE
LAHENDUSE
OSAS
Saue Vallavolikogu tunnistas
26.06.2019. aasta otsusega osaliselt kehtetuks Saue Vallavolikogu 22.12. 2005. aasta otsusega
nr 128 kehtestatud Püha küla
Tamme kinnistu detailplaneeringu (Püha küla Kivi tee 8, 12,
14, 16, 18, 20, Kivi tee L1 ja L2
kinnistute) veevarustuse lahenduse osas. Tamme kinnistu
planeeringuala paikneb Püha
külas, piirneb idapoolt Kivi teega ning jääb Tallinn-Paldiski
maanteest ca 250 m kaugusele.
Detailplaneeringuga on Tamme
kinnistu (suurusega ca 3,6 ha)
jagatud kokku 9-ks elamumaa,
transpordimaa, tootmis- ja
maatulundusmaa ning sotsiaalmaa (üldkasutatav maa 100%)

sihtotstarbega krundiks, millest
viis elamukrunti on kavandatud
üksikelamute
püstitamiseks.
Ühe kinnistu maasihtotstarve
on muudetud tootmismaaks- ja
maatulundusmaaks (Kivi tee 8,
suurusega 9 300 m²), mis on kavandatud puurkaevu rajamiseks.
Elamukruntide kanalisatsioon
on lahendatud reoveemahutite baasil ja veevarustus ühise
puurkaevu baasil. Arendaja
avaldas soovi kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud viie
elamukrundi ühiseks veevarustuseks ette nähtud puurkaevu
ning veetorustike ehitusõiguse
tühistamist. Puurkaevu kinnistu
asub eraldi kinnistul, planeeritavatest elamutest kaugemal, pika
teealuse trassiga (ca 170 m) ning
nende rajatiste väljaehitamine
on osutunud majanduslikult
ebamõistlikuks. Arendaja teeb
ettepanek kavandada uus puurkev ühele suuremale elamukinnistule puurkaevu sanitaarkaitseala ulatusega 10 m, koos
servituudi seadmisega. Samuti
kavandatakse nõuetekohased
tuletõrjeveemahutid, mille asukohad täpsustatakse projekteerimistingimustega. Saue valla
üldplaneeringu kohaselt asuvad
kinnistud hajaasustusalal ning
tegemist ei ole prioriteetse elamuarenduspiirkonnaga. Samuti
ei jää planeeringuala “Saue valla
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks
2018-2029“ kohaselt ühisveevärgiga kaetava ala sisse. Tamme
kinnistu detailplaneering, mis
kehtestati ligi kolmteist aastat
tagasi, on tänase päeva seisuga
jätkuvalt realiseerimata, st planeeringualale ei ole väljastatud
ehituslube ega kasutuslube
juurdepääsuteede, tehnovõrkude ja rajatiste ning elamute
ehitamiseks.
Lähemat informatsiooni saab
planeeringute peaspetsialistilt
Maili Metsaotsalt 654 1157, maili.
metsaots@sauevald.ee

Tähtis on see, mis on tantsu taga

ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

O

ma kümnenda juubeli eel (esimest
korda kogunes Turba tantsupisik kohalikus
kultuurimajas 2009. aasta septembris) kinnitavad
kümmekond põhituumiku
naist, et rahvatants, aga
veelgi laiemalt omakandi
pärimus, on neelanud nad
sajaga endasse.
Kunagi
algusaastatel
lükati rühm käima, sest
muud
vabaajategevust
naistele Turbas toona polnudki. Nüüdki saavad nad
kokku vaid korra nädalas
tunniks-paariks. Sellepärast nad sinna tantsupeole
ei plaaninudki, et siis oleks
pidanud trenni tegema neli

korda rohkem ja ikka poleks
ju olnud kindel, et peole
saab. Tantsupisiku naised
tahtsid, et rõõm ikka alles
jääks ega kippunud esindustrupiks. „Pelgasime, et
läheb töötegemiseks kätte.
Meie oleme sellised, nagu
oleme – paks, peenike, lühike... Maanaised noh, mitte
väljavalitute rühm,“ naerab
Merje, kes on pundis olnud
kaks kuud vähem kui aegade algusest.
Palju enam kui tants
Ja kuigi trenni ei tehtagi
nõrkemiseni, siis seda enam
energiat läheb sellele, mis
tantsu taga on: lood ja riided, ehted ja esivanemate
kogemused. Kõik on oma
kätega valmistanud sõled ja
oubid (selline tanu ja küba-

Juurteni välja
Juurte uurimine käib asja
juurde. Pisikus käivad koos
peamiselt piirkonna naised
Ellamaalt, Turbast, Riisiperest ja seega on just Nissi
kihelkonna rahva ajalugu
nende fookuses olnud. Teada on, et siinkandis palju
põllumajandust
polnud,
seega liikus raha vähe, oldi
vaesed ja kõik see olme peegeldus rahvarõivaiski. Esimesed teadmised ulatuvad
1880ndatesse, seelikutriibud olid tumedamat tooni
ja seelikuid pandi üksteise
otsa vähemalt kaks tükki,

samamoodi täideti sukad
heintega – ikka et naine
tüsedam paistaks. Valge
põll käis asja juurde ja sõlg
rinda, aga suuremat pidulikkust ega sära Nissi naiste rõivastel polnudki. Küll
aga käisid komplekti juurde
suureroosilised nn vene õlarätid.
Saue
rahvatantsijatele
omakandi pidu
Pisiku naised peavad end
täna juba sõpruskonnaks.
Üksteise eludega ollakse
kursis ja koos käiakse lisaks
kodustele lavalaudadele ka
välismaareisidel: Ungaris,
Austrias, Kreekas, Inglismaal, kui nimetada vaid
mõnda. Nad on näiteks esi-

nenud 45-minutilise kavaga spaas, kus pealtvaatajad
mullivannis kokteile limpsisid. See Ungaris juhtunu
on ehk markantseim, aga
uudishimulikega välismaal
pilte on tulnud teha kümneid kordi.
Lisaks sõpradele annab
rahvatants võimaluse ka esinemisteks. Saavad pundis ju
võimaluse needki, kel üksi
lavale astumiseks julgust
või edevust ei jätku, aga
natuke nagu tahaks. Külapidudel, laatadel, rahvatantsijate omavahelistel kohtumistel on Turba tantsupisiku
naised oodatud külalised.
Muide, alati on teretulnud
ka uued liitujad. „Meil on
kõige noorem 20-aastane ja
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Kuigi tuhandete rahvatantsijate ülim
eesmärk oli esineda juuli esimese
nädalavahetuse suurel tantsupeol, siis
Turba tantsupisik sinna ei kippunudki.
Ilmas toimub nii palju huvitavat, et
aasta läbi kaht tantsu harjutada ei
tundunud naiste pundile ülemäära
ahvatlev. Selle eest sikutasid nad
aga lausa kolmel jaanituleplatsil
pealtvaatajate suudele laia naeratuse.

ra vahepealne peakate, mis
käib rahvariide juurde), nii
mõnigi on oma triibuseeliku
ise teinud. „Kaugelt vaadates võib mõni ohata, et jälle
need rahvatantsijad, aga kui
end sellesse teemasse sisse kaevad, siis enam välja
ei saa. See ei ole ju ainult
tants, see vägi on palju suurem,“ kinnitab Merje.
Juba ainuüksi rahvariiete
selgapanemine avab nagu
ukse teise maailma. Tempo muutub, naine seob kiirustamata oma vöö ja sätib
helmed, et kõik tantsu ajal
paigal püsiks, viskab pilgu peeglisse ja argielu vajub kuskile kaugele. Ja kui
Merje seda olekut tantsuvõhikule kirglikult selgitada
püüab, tõmbavad ta enda
silmad niiskeks.

5

ülemist piiri ei ole, nii kaua,
kui jalad kannavad, võtame
punti,“ lubab Merje.
Pisiku naised arvavad,
et Saue kandis võiks rahvatantsijad omakeskis ka
tuttavamaks saada ja mõne
ühise simmani korraldada.
Üsna nii nagu lasteaialapsed
igal aastal maikuus ühise
tantsupäeva
korraldavad.
Turba naised teavad, et
Laagris käib seltskond koos,
et Ääsmäel memmed tantsivad, aga pilt võiks olla ju
suurem.
„Ja oma juubelit tähistame sügisel ka kindlasti,“
lubavad Merje ja Katrin ja
Kristin ja kõik teised Tantsupisiku naised.

Foto: Toomas Kongi

Ruila põhikooli 139. lend – 11 noort inimest
Väikese mõisakooli õpilane on
eriline olla. Kaunis kooliümbrus,
individuaalse õpetamisviisiga
õpetajad, turvaline koolikeskkond –
need on vaid üksikud iseloomulikud
märksõnad.
RITA PÖÖR
klassijuhataja
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õpilasega koolis on
raske jääda õpetajale kahe silma vahele, sest
siin ollakse harjutud leidma
iga õpilase parim külg ning
õpetada last tema tugevustest lähtuvalt. Nimelt sellist
motot kannab Ruila kool
juba mõnda aega. Tõepoolest
igapäevases koolielus nii asi
käibki. Kes on hea sportlane, sellele antakse võimalus
tulemusi teha. Muusikaõpetaja on veendunud, et kõik
lapsed oskavad laulda, kui
vaid tahavad. Näiteid õpilasekesksest suhtumisest võib
tuua palju.
Tänased lõpetajad võivad anda tunnistust sellest,
et kool on toetanud, leidnud
õpilastele erinevaid võimalusi hästi hakkama saamiseks
ja toime tulemiseks.
Kiidusõnu tahan siinkohal jagada lapsevanematele,
kes soovisid algastme lõpus,
et senine klassijuhataja võiks
õpilastega klassijuhatajana
jätkata. Ilmselt oleks noor
õpetaja õpilastega 9. klassini
jõudnud, kui poleks omaen-

da isiklikku peret suurendada vaja olnud. Õpetajale on
oluline tunda lapsevanemate
tuge ja koostöövalmidust.
Täna tunduvad sõnad
justkui liigsed. Vaid lõpetajad ise, nende vanemad, õpetajad teavad, mida tähendab
ühe noore inimese jõudmine elu esimese verstapostini, teisisõnu palgapäevani.
Iga laps tuleb kooli erineva
võimetepaketiga. Missuguste teadmisteni neist keegi
jõuab, pole alati neile endilegi selge. Tänapäeval tuleb
õpetajal võistelda arvutimaailmaga teabe pakkumisel, sest nutiseadmetest tulev infotulv ei õpeta paraku
noort inimeste aru saama
sellest, mis on oluline ja kasulik meelde jätta, mis mitte.
Õpetajana olen hakanud
enim hindama õpilase soovi
pingutada ja isikuomadusena töökust. Pole õiglane võrrelda ega mõõta lapsi nende
vaimsete võimete või suutmise põhjal.
Koolis viibib õpilane suure osa oma ajast. Tihtipeale
näeb õpetaja õpilast pikema
ajaühiku vältel kui lapsevanem, kes pärast päevatööd

Esimese reas vasakult: Kerda Kuuseste, Katleen Luts, Gerly Kõrvne, Lyanne Libert, Kaie Ahven, Kristin Kairit Sonn.
Teises reas vasakult: Henri Merigan, Owe-Ander Vaher, Sten Liit, Christopher Kukk, Kevin-Andreas Engman

jõuab vaid mõned laused
vahetada ning lapse magama saata. Sestap ongi meile
õpetada-kujundada
antud
lapsed väga suurel määral ka
peaaegu et meie endi lapsed.
Parafraseerides Saint-Exuperyd: kelle eest hoolitsed,
teda hakkad ka armastama.
Alati pole taganttuul kõige parem abivahend lendamisel. Seevastu vastutuult
lendamine kasvatab lihaseid, teeb tugevaks. Seda ka
mentaalses mõttes. Kooli
üks olulistest ülesannetest
on õpetada noorele inimesele tulla toime iseendaga,
erinevate inimsuhetega, olukordadega, aidata lapsel aru
saada iseendast ning ümbritsevast. See on töö, milles on
väljakutseid ning mis hoiab
vaimu värske ja hinge noore.
Hoitud lendu, armsad!

Meid pole olnud kerge õpetada kõik need 1575 päeva
Justkui liiga ruttu on möödunud need üheksa
aastat, ühtäkki on rutiinne kooliskäimine läbi
saanud, pead on tarkust täis, hinges on segadus.
Kuid üks, mis kindel, on see, et üks etapp
eluteel on kohe läbitud. Selle üheksa aasta
jooksul, mil me siin oleme olnud, oleme tundnud
palju rõõmu, kurbust, viha, motivatsioonipuudust, õnnetunnet ja väga palju naerukilkeid, mis
kostuvad teise kooli otsa. Mida aastake edasi,
seda rohkem on näha, kuidas üks klass saab
üheks suureks pereks, kes hoolivad üksteisest
väga.
Õpetajatega on meil aga vedanud, kuid meid
pole olnud kerge õpetada kõik need 1575 päeva,
mil me nendes kooliruumides veetnud oleme.
Aga tänu teile, meie kallid õpetajad, oleme
saanud aastatega selgeks, et
• alati tuleb öelda tere, head aega, aitäh ja
palun;
• jõgi voolab merre, mitte meri jõkke;

• võrkpalli jalaga lüüa ei tohi;
• negatiivsest arvust ei saa ruutjuurt võtta;
• ega ning ehk ja ette koma ei käi;
• on olemas trompet ja tromboon, aga pole
olemas sellist asja nagu pasun;
• et üks supilusikatäis on kolm teelusikatäit;
• jne.
Kindlasti jääb meile ka meelde, kuidas iga
õpetaja andis endast kõik, et me ei kukuks hindelisi töid tehes läbi, ning et me kõik saaksime
oma puudulikud hinded õigel ajal parandatud.
Nagu ütles Albert Schweitzer „Aeg-ajalt kustub meie enda tuli ja selle süütab uuesti kellegi
teise säde. Igaühel meist on põhjust mõelda
sügavama tänutundega neile, kes on süüdanud
meis leegi“.
Ruila põhikooli lõpetajate nimel
Kristin Kairit Sonn

12. KLASS

9.A

Fotod: Pildikompanii OÜ

Sauel lõpetas põhikooli 74 ja gümaasiumi 35 õpilast

9.B
Saue Gümnaasiumi 12. klassi lõpetajad*
Klassijuhataja Alli
Salusaar
1. Karin-Margareth
Epner – lõpetas kuldmedaliga
2. Argo Aasjõe – lõpetas hõbemedaliga
3. Iris Anari – lõpetas
hõbemedaliga
4. Anette Laamann –
lõpetas hõbemedaliga
5. Marleen Arumäe

6. Kaspar Taniel Kannel
7. Marieta Kivi
8. Karl Korts
9. Chris Eric Kuktalu
10. Kristian Kutsar
11. Robert Laretei
12. Johanna Kristina
Leetmaa
13. Carmel Luud
14. Brita Lõhmussaar
15. Merily Malkus
16. Marleen Mäekala

17. Brita-Liis Oruste
18. Kermo Pihelgas
19. Kerli Piilbak
20. Kristo Piir
21. Grete Mari Piiriste
22. Kerstin Põld
23. Marcus Pärtel
24. Reiko Roopärg
25. Mattias Markus
Roost
26. Matthias Rosental
27. Mailis Rästas

28. Jürgen Seermaa
29. Sten Sommer
30. Karl Aleksander
Suik
31. Iris Robyn Talgre
32. Karl-Andreas
Turvas
33. Eliisabet Valmas
34. Andra Anett Vester
35. Verner Vichmann
* nimed tähestikulises
järjekorras

Saue Gümnaasiumi põhikooli lõpetajad*
9.A klass (klassijuhataja Valdo Pilve):
1. Andreas Alliksaar
2. Karoliina Allmets
3. Grete Dudarenko
4. Janely Evartov
5. Karoliina Jürgens
6. Karl Kadak
7. Kristian Kuiv
8. Martin Mikk Kõiv
9. Cärol Laul
10. Laura-Mia Lukk
11. Karina Mihhailova
12. Karl Kustav Muldia
13. Roosi Mari Piiriste
14. Trevor Piirsalu
15. Liis Pormeister
- kiitusega lõputunnistus
16. Merilin Pruul
17. Sandra Põllu
18. Carol Lizett Raidma
19. Martin Reinsoo
20. Kenneth Roomets
21. Rainis Rüütli
22. Greete-Liis Teder
23. Birgit Veldi – kiitu-

sega lõputunnistus
9.B klass (klassijuhataja Malle Liiv):
1. Martin Aava – kiitusega lõputunnistus
2. Anette Arulepp
– kiitusega lõputunnistus
3. Raul Babajev
4. Rocco Enni
5. Miina-Triin Hanikat
– kiitusega lõputunnistus
6. Aaron Anders Jaani
– kiitusega lõputunnistus
7. Marten Mathias
Jaani
8. Kristofer Kotter
9. Janek-Robin Kukk
10. Liisbeth Laar
11. Marta Ladva
12. Jasper Hugo Leinemann
13. Raiten Lokk
14. Merilin Maiorov

9.C

15. Karoline Normet
16. Rauno Notton
17. Melissa Melani
Oruste
18. Tanel Palmsaar
19. Oscar Parbo
20. Kaisa Kerlin
Petuhov
21. Maria Raudsepp
22. Liisi-Lotte Saar
23. Mariliis Tarja– kiitusega lõputunnistus
24. Melani Telliskivi
25. Johan Tirmaste
9.C klass (klassijuhataja Kalev Vapper):
1. Steven Allik
2. Ken Martin Aunpu
3. Marko Birk
4. Markus Broberg
5. Annely Freiberg
6. Anette Jõgi
7. Karolina Lisette
Kaarlõp
8. Kati-Liis Karja
9. Silver Kotka

10. Liilia Kärner
11. Laura Lindmann
12. Sven Krister
Marnot
13. Kätlin Ots
14. Lisett Marie Raadik
15. Tauri Reinsoo
16. Mark-Robert
Rosenbladt
17. Markus Rätsep
18. Daniil Emilian
Zakurakin
19. Ats Marek Tender
– kiitusega lõputunnistus
20. Taavi Vainult
21. Kristella Variksaar
22. Anabel Vähejaus

9.E

9.E klass (klassijuhataja Elle Viljaste):
1. Mikael Helmdorf
2. Robert Janno
3. Janne Rannala
4. Karola Uusmaa
* nimed tähestikulises
järjekorras

Nissi kooli lõpetajad jäävad
meelde ühtehoidva klassina
REELIKA VÄLI
Nissi põhikooli
haridustehnoloog

2019.

aasta
lennu
õpilased jäävad
meelde rõõmsameelse ja ühtehoidva klassina. Rääkides
kooliga seonduvatest toredatest mälestustest, meenub
Eliisele esimene koolipäev,
kohtumine klassikaaslastega ja kommidega võlupuu.
Märteni sõnul olid toredad

spordipäevad ja Martin toob
sportlikest sündmustest esile
jüriööjooksu. Sellega nõustub ka Indra: „Tegime sel
aastal koostööd ja võitsime
ning olime väga õnnelikud!“
Vahvaid üritusi oli veelgi
– Martin mainib Playboxi,
Renno ja Anett perepäeva.
Ka õpetajatepäev kui eriline
ja lõbus sündmus on paljudel
meeles. Meenutatakse inglise ja vene keele tunde ning

Miiale tuleb meelde algklassides tehtud naljad Adama
ja Eva pükstega. Taavo sõnul on parimate mälestuste
hulgas kindlasti elamusterohked keeleõppereisid. Ka
Karl-Enriko meenutab Inglismaal toimunud toredaid
üritusi ja tegevusi ning leitud
uusi sõpru. Erichi, Märteni ja Steveni arvates oli aga
parim viimane klassiekskursioon Kihnu saarele.

Foto: Joanna Joa
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Nissi Põhikooli 2019. aasta lend. Pildil esimeses reas vasakult: Renno Zimmermann, Anette Anderson,
Miia Pent, klassijuhataja Kaie Saar, Eliise Kadak, Indra Lohk, Martin Peebo.
Teises reas vasakult: Markus Källo, Taavo Ehrpais, Karl-Enrico Piin, Steven Petoffer, Märten Nõmme,
Erich Voomets.

Laagri kooli 11. lend
linna 21. kooli läheb seitse
lõpetajat ja Reaalkooli
neli. Minnakse ka veel
Vanalinna hariduskolleegiumisse, Artesse, Rocca
al Maresse jne. Kutsekoolidest on valitud Polütehnikum ja Tööstushariduskeskus.
Laagri kool hoiab oma
vilistlastele pöialt ja usume, et siit saadud põhi on
piisavalt tugev, et sellele
kõrge karjääriredeli saab
püstitada!

K

jäävad meenutama toredad
klassi- ja kooliüritused: playbox’id, spordipäevad, rattamatkad ja väljasõidud loodusesse
ning vanema kooliastme ühine
ekskursioon Helsingisse sel kevadel. Tuult tiibadesse!
Foto: Aare Puht

Maria Matsar, Karen
Roht, Greetel Koplimaa).
32 õpilast tunnustati ainealase kiituskirjaga.
14
kiituskirjalisega
koos lõpetas 25 õpilast
nelja-viielisena.
Lõpetajatest 10 astub
1. septembril arvatavasti
Saue gümnaasiumi uksest
sisse, viis õpilast alustab
Gustav Adolfi gümnaasiumis, üheksa Tallinna
Nõmme ühisgümnaasiumis ja sama palju ka Tallinna 32. keskkoolis, Tal-

Fotod: Pildikompanii OÜ

TOOMAS ARTMA
direktor

P

õhikooli lõpetas 34
neidu ja 32 noormeest. Kooli 11. lennu lõpetajate hulgas oli 14
õpilast, kes said lõputunnistusega koos ka kiituskirja. Kiituskirja teenisid
auga välja viis noormeest
(Marko Tsengov, Indrek
Paljak, Ken-Erik Aus,
Egert Hiie, Martti Kallas)
ja üheksa neiut (Hedvig
Hupponen, Rahel-Marii
Ingver, Annabel Korb,
Laura Lobjakas, Maria
Maas, Aiki Martin, Liisa

ernu põhikooli lõpetas
sel aastal viis noort.
Sirje Raud: „Enamus
neist lõpetasid kooli vaid heade
ja väga heade hinnetega. Tegemist on õpihimuliste ja sportlike noortega. Ühist kooliaega
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19. juunil
anti 66 Laagri
kooli õpilasele
pidulikult
üle põhikooli
lõputunnistus.

Kernu kooli lõpetajad
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Vasakult: Kristjan Fuks, Lisette Sarap, Karina Antonis, Airika Vaga ja
Ingrid Ploom, klassijuhataja Sirje Raud.

Ääsmäe kooli lõpetajad

Laagri kooli 9.t klass. Esimene rida vasakult: Merlin Nõmm, Kristina Katarina Kaljumäe, Karen Roht, Aleksandra Elisabeth Sula,
Lisanna Elery Semenoff, õp Urve Soomets, Liisa Vilms, Annabel Korb, Margita Tang, Kaisa Eigo, Hedvig Hupponen, Aiki Martin, Liis
Vinkel.
Tagumine rida vasakult: Ines Aas, Destiny Lanelle Moses, Getter Grünberg, Cätriin Jõe, Grete Uusoja, Matilda Tunnel, Marjam El
Mofty, Liisa Maria Matsar, Rahel-Marii Ingver, Maria Maas, Annette Maria Hermaküla, Laura Lobjakas
Pildilt puudu Anette Saviauk
Ees vasakult: Pille Kastehein, Liisa Tikka, Anna Liisa Hamidžanov, Kärol
Aamer, Kärolin Reiljan
Teine rida: klassijuhataja Piret Tillo, Hanna Berta Puhm, Nastja
Kovaljova, Violette Tahk, Keili Oks, Maigi Nigul. Tagumine rida: Andero
Koots, Klaus Laurik, Fred Vaiknurme, Egert Talvet, Urmet Neem.

Foto: Martin Vuks

Turba kooli lõpetajad

Laagri kooli 9.p klass. Esimene rida vasakult: Allan Lepik, Joosep Lepland, Sander Mesila, Sander Sipelgas, Marko Tsengov, Karl
Kennard Meremaa, õp Merike Raudmann, Marcus Matsoo, Tristan Egert Epro, Hugo Väät, Kennet Kutsar, Jeff Rasmus Pajur
Tagumine rida vasakult: Marten Rannut, Rasmus Väin, Egert Hiie, Martti Kallas, Hendrik Rossar, Ken-Erik Aus, Markus Tiedemann,
Erik Lill, Markus Hõbesalu, Sten-Kristjan Prantsu, Mathias Maiste
Esimene rida vasakult: Gerli Aun, Lenna Riin Linnaks, Anna Liisa
Bürkland, Mari-Anne Gutman, Andre Lootus.
Teine rida: Glen Romet Kuningas, Jaanika Hanga, klassijuhataja Regina
Sild, Kevin Klemm, Andree Ristisaar. Pildilt puuduvad: Anton Koptei,
Kevin Karl Kuningas, Rain Säälik

Laagri kooli 9.s klass. Esimene rida vasakult: Bergita Kogermann, Greetel Koplimaa, Kirke Valt, Ketrin Vali, Viona Kotkas, õp Mare
Kaljuste, Säde Liis Erik, Triin Joon, Caroly Lepp, Mariana Uibo
Tagumine rida vasakult: Ilja Turõgin, Kirill Aleksandr Antonov, Indrek Paljak, Andreas Living, Raul Rhett Borodenko, Mihkel Kõiv
Pildilt puudu Hendrik Häelme ja Kert Kristjan Surva

Laagri kooli 9.v klass. Kaisa Eigo, õp Ly Reiman
Pildilt puudu Ralf-Kenert Kasemaa ja Carl-Marcus Luhasoo

Nõukanostalgiat Turbast –
vahtkummist konnast Tarbeklaasi vaasini
Hea teada

Kõike popimad artiklid Turba
taaskasutuse poes on punased
mummulised tassid, kui neid juhtub
riiulitele sattuma, leidub kindla
peale ostja. Sama popp kaup on
mummudega kuivainepurk ja toonase
klaasivabriku Tarbekaasi toodang.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

N

õukogude
ajaga
kipub
inimestel
olema selline armastan-vihkan suhe. Sõimusõnaks on nõukamentaliteet,
aga mis puutub eluolulistesse asjadesse, siis sealt kumab
tänaste keskealiste jaoks läbi
hoopis nostalgiline noot. Telesaadet ENSV on näinud
korra elus vast iga eestlane,
samas võtmes korraldatakse stiilipidusid ja pannakse
püsti näitusi. See ei ole vana
toonase riigikorra ihalus,
pigem taaskohtumine detailidega oma noorusest ja ühised kogemused.
Tolmune ja põnev maailm
Turba keskplatsil Küteksi
tehasekontori maja ühest
otsast leiab natuke tolmuse,
aga põneva maailma. Uksest
sisse astudes on tunne nagu
tavalises kaltsukas – stangedel rõivakraam, riiulitel
peetud jalanõud. Aga kui
sukelduda n-ö peasaali, tõuseb emotsioon ohoo-hüüatusteni.
Seitsme päkapiku lõhnaõlide rida – Flora toodang,
mille aroom polnud just
kütkestav, aga ega muud ei
osanud tahta ka ja mis oli
olemas pea iga neiuohtu
inimese kapiriiulil. Kilekotid, mis maksid 60 kopikat
tükk ja mida igal kuul sai
uue kujundusega osta. Kotid
tulid Tartu plastmasstoodete katsetehasest ja neid lausa koguti. Üldse oli tänases
päevas kurjategijaks tembeldatud kilekott suisa staatuse
sümbol. On kuskilt meelde
jäänud, et üks tollane keskkoolitüdruk tassis koolikraami mitte ranitsas, vaid
nendes kilekottides, kusjuures kotipealne pilt pidi värvide mõttes harmoneeruma
selle päeva riietusega.

Veel paneb Turba poeriiulitel heldima sinine lamp
– asi, millega haigetel lastel
kõrvu soojendati. Vana plaadimängija,
vahtkummist
elukad, kissellipulber, poolrääbakad ajakirja Noorus
numbrid, kettaga telefonid ja
lõputult muud pudi-padi.
Aardeid korteritühjendustest
Poepidaja Kaire Sipelgas sai
nõukaaegsete asjade pisiku
oma elukaaslaselt Jaak Rautamilt, kes on vanavarahuviline. Tekkisid kontaktid, kes
just sedasorti kraami pakkusid, käidi laatadel müümas
ja tihti kutsuti kortereid tühjendama. Näiteks vanainimene suri, omaksed ei tihanud tubades sisalduvat otse
prügikottidesse laduda, vaid
kutsusid Kaire ja Jaagu appi.
„Kõige esimene oli 2-toaline
korter, mis oli maast laeni
asju täis, ainult käigurajad
vahel. Inimene oli olnud selline koguja tüüp,“ meenutab
naine. Siis oli ühel hetkel
juba vaja suuremat pinda ja
nii praegusesse asukohta satutigi ja kogu ettevõtmine on
sujuvalt kasvanud. Naine on
tänulik, et kohaliku tehase
Küteksi inimesed in olnud
mõistvad ja kannatlikud.
Ühes tühjendatavas korteris olla elanud proua, kes
oli tubli käsitöötegija ja eluaegne toonase teenindusmaja rätsep. Tema kodust tuli
välja uskumatuid kostüüme
ja kangatükke, korvide kaupa villast sokke ja kindaid.
Retroriietel on kindel koht
Turba poes. Sealt on käidud
kraami soetamas nii filmivõtetele kui stiilipidudele.
„Meestele on küll vähem
riideid. Sel ajal vist mehed
käisid oma rõivad ribadeks,“
oletab Kaire. Igatahes leiab
riiulitelt nii kirevavärvilisi
krimpleenkleite kui sovhoosinaiste kitleid ja napilt korra

Turba taaskasutus
Tehase 2, Turba
www.facebook.com/
turbataaskasutus/
K,N,R 15–18 L 11–16

Seitsme päkapiku lõhnaõlid – Flora toodang, mille aroom polnud just kütkestav, aga ega muud ei
osanud tahta ka

Poenaised osalesid ka
kohalikul kohvikutepäeval,
retrokohviku laual olid
mummutassid aukohal

käidud pidukingi.
Inimesed toovad oma
kraami ise kohale ka. Kairel
ja tema vabatahtlikel abilistel Helmi Jermannil ja Urve
Õismannil teinekord lausa
vererõhk tõuseb, kui asutakse kotte avama, mida kõike
põnevat ja vanaaegset võib
sealt ju leida!
„Samas on meid vahel
kutsutud ikka sõna otseses
mõttes rämpsu täis korteritesse, vahel oleme pidanud
ikka ütlema, et me ei ole
prügifirma,“ nendib naine.
Kodukaup on
populaarseim
Nõusid ja kodukraami on
samuti laialt riiulites. Vanakooli vahvlimasin, täpilised kuivainepurgid, sahtlite
kaupa
lusikaid–kahvleid.
Näiteks vanad avajad olla
minev kaup, tänapäeva
omad lähevad kergelt kreeni ja kõveraks. Mõni püüab
leida vanaema nugade-kahvlite komplekti puuduolevat
paari, samamoodi võib mõni
otsida konkreetset kohvitassi, mis vanematelt saadud
serviisist puudu. Laitse Rallypark näiteks sisustas oma

Tarbeklaasi vaasid on kundede seas tänagi populaarsed

nostalgilised peoruumid just
Turba taaskasutusest saadud
saagiga.
„Vanasti kasutati palju
selliseid väikseid heeringavaagnaid, mul oli neid virnade kaupa, keegi väga ei
tahtnud. Ja siis tuli inimene,
kes korraldas nõukastiilis
suguvõsa kokkutulekut ja
viis kõik minema,“ naerab
Kaire. Mummutassidele on
vahel kohe ootejärjekord
ja ka Lorupi ja Tarbeklaasi
toodang on populaarne.
Kaugeim kunde Iirimaal
Taaskasutuspoodki ei saa
läbi ilma sotsiaalmeediata.
Oma Facebooki lehel reklaamitakse iga päev põnevaid leide ja üsna palju saadab Kaire soovijatele kaupa
ka postiga. Kõige kaugem
punkt on Iirimaa, kuhu
saadetakse suuri pakke.
„Seal on üks Eesti pensio-

näriproua, kes on oma laste
juurde elama läinud ja tahab
enda ümber just nooruse ja
Eesti koduga seonduvat hõngu,“ räägib naine.
Aga internetikundedele lisaks astub läbi ka hulk
möödasõitjaid ja ka kohalikke, kuigi mõni päev võib
olla ka ainult üks ost. Kaire
teab, et eks inimestel on ka
natuke valehäbi kaltsukasse
tulemise ees. On alevikuski
neid, kes on nina krimpsutanud. Samas on selliseid
lahedaid kliente, kes astuvad
regulaarselt igal nädalal läbi.
„Meilt saab küll ka odava
teksapaari, peetud riiete osa
on ju täitsa olemas, saadame
seda kord nädalas ka paljulapselistele peredele ja loomade varjupaika, aga meie
põhifookus on ikka vanal
nõukaaegsel kraamil,“ täpsustab naine.
Mõni püsikunde saadab

Mõni püsikunde saadab
poepidajale hiljem piltegi, mis
ostetud asjadega on tehtud.
Üks kogub sinise tooniga
nõusid, teine särab stiilipeol
Turba poest ostetud
retroriietega

poepidajale hiljem piltegi,
mis ostetud asjadega on tehtud. Ja fantaasiat inimestel
jätkub. Üks kogub sinise
tooniga nõusid, teine teekanne, kolmas heegeldab
pisikestest
heegeldistest
kokku suuri linasid, neljas
valab vanadesse tassidesse
küünlad.
Napilt rent makstud
Kraam on poes muidugi
odav – keskmiselt paar kuni
viis eurot. Rendiraha tuleb
napilt kokku, üle eriti ei jää.
„Aga kui ennast nii huvitab
ja on südamelähedane,“ põhjendab Kaire, miks ta aasta
tegutsenud poodi loodab ka
edaspidi hinges hoida. Varem ta käis ise tööl, leivaraha tuli sealt, nüüd sügisel
tahaks panna käima kodukoristuse ja vanainimeste aitamise teenuse. „Et mis neil
vanavaraga ühist? Ega muud
ei olegi, kui et see aitab mul
seda poodi siin ise palgaraha
võtmata edasi pidada,“ naerab Kaire.
Ja sedasi see pood elab.
Kirg noh, mis teha.

Koppelmaa külarahvas rõõmustab kergtee üle
Niine–Lepiku talu peremehe idee
ja kohalike aktiivsete inimeste
toetusel avasid 11. juunil Koppelmaa
küla suured ja väikesed elanikud
kauaoodatud kergliiklustee.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

T

eepervest
vormiti vallaga koostöös
kena 1,1-kilomeetri-

ne lõik, kus saab turvaliselt
kõndida, rulluisutada, jalgrattaga sõita. Uus kergtee
tõi ohutuma liikumisvõimaluse ka Pärnu maantee
äärsesse
bussipeatusse,

kuhu paigaldatakse ka uus
ja ilusam bussiootepaviljon.
Lapsed lõikasid pidulikult lindi läbi ja vastvalminud teel toimusid erinevad
võistlused. Peale võistlusi
kinnitati keha Balsnacki
krõpsude ning piknikukorvis leiduva hea ja paremaga. Koppelmaa küla rahvas
tänab kõiki osalisi, kes heale tulemusele kaasa aitasid.
Ehitajaks oli riigihanke
tulemusel RIAB Teedeehitus OÜ, ehitusmaksumus
125 000 eurot.

Fotod: Anneli Danneberg

Nr 13/ juuli / 2019

8

Foto: Kohvikukülastaja

TOIMUMISKOHT

KORRALDAB

KONTAKTID

kell 20 Laitse
Graniitvillas

Tartu Kontsert

www.kontsert.ee

14., 21. ja Laagri Kristliku Koguduse
28. 07
jumalateenistus

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri Kristlik
Kogudus

www.laagrikogudus.ee

14., 21. ja Saue Kristliku Vabakoguduse
28. 07
jumalateenistus

kell 13 Saue kirikus

Saue Kristlik
Vabakogudus

www.sauekristlikvabakogudus.ee

AEG

ÜRITUS

11.07.

Ines trio akustiline kontsert
"Kus kulgeb kuu"

JA AEG

14.07.

Kontsert "Laule ja lugusid
loomadest" A. Turovski ja A.
Adams

kell 16 Ääsmäe
Külaplatsi kohvikus

Ääsmäe Külaplatsi www.facebook.com/
kohvik
Kylaplatsikohvik/

20.07.

Suveõhtu Ääsmäe mõisas.
Avatud kohvikud ja muusikat
teeb duo Ad Libitum

kell 15 Ääsmäe
mõisahoovis

MTÜ Ääsmäe
Külakogu

21.07.

Avatud talude päev 2019

kell 10-17

Maaeluministeerium, Põllumajandusuuringute
Keskus, Eesti Põlwww.avatudtalud.ee
lumajandus-Kaubanduskoda ja
Eestimaa Talupidajate Keskliit

25.07.

Kontsert Jassi Zahharov ja
Elina Nechayeva

kell 20 Laitse
Graniitvillas

Tartu Kontsert

27.07.

Heinakuu laat Sauel

kell 9 Pärnasalu põik
Silvi Pärn FIE
11 parkimisplatsil

Info tel 5805 0167
laadakorraldus@gmail.com

31.07.

Tõnis Mägi kontsert
"Öö valge on õnn"

kell 19 Laitse
Graniitvillas

www.kontsert.ee

Tartu Kontsert

www.kontsert.ee

Kohviku Rajuhunt leti taga lookles suisa saba

Kohvitante: „Meeldis, et nii mõnigi
seltskond võttis kohvikupidamist pigem
kui toredat sõprade kogunemise kohta,
mitte niivõrd rahateenimise võimalust“
Kõigepealt pean alustama väikese paljastusega: mina olen
kohvi- ja kohvikusõltlane. Antagu mulle seda tihti, palju ja
võimalikult erinevates kohtades.
LILIAN URBA
kohvitante

M
21. JUULIL
Seppami talu

Munalaskme küla
elulaadi- või hobitalu, loomakasvatus,
maaturism

Kaina talu

Vatsla küla
lihaveisekasvatus

Kalaoja talu

Hingu küla
hobusekasvatus, hobuteenused sh ratsamatkad
ja -trennid

Tuula küla meelteaed lastele ja
Viljapuuaia talu

Tuula küla, seltsimaja
laste meelte teraapia läbi ilu- ja tarbetaimede ning
erinevate tegeluste

Saidafarm

Lehetu küla
mahepõllumajandus, piimakarja kasvatus

LAITSE GRANIITVILLAS
11. juulil kell 20 INES „Kus kulgeb kuu“
akustiline kontsert
18. juulil kell 20 PEARU PAULUS „Ühega
miljoneist“
25. juulil kell 20 JASSI ZAHHAROV JA ELINA
NECHAYEVA
31. juulil kell 19 TÕNIS MÄGI „Öö valge on
õnn“ soovikontsert

MÜÜA
SÕELUTUD
MULDA

Kontakt: 5037827, 5234384
info@tarn.ee OÜ Tarn

OÜ SINITIIVIK GRUPP

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

Suveõhtu Ääsmäe Mõisas
20. juulil, kell 15.00 on Ääsmäe
mõisahoov avatud külastamiseks.
Kohal kohvikud,
muusikat teeb duo Ad Libitum
Üritus on kõigile tasuta!

Üritust korraldab
MTÜ Ääsmäe Külakogu

Parklate
joonimine, lao- ja
tootmishooned,
liiklus- ja
spordiväljakud
53 765 893
info@akontuur.ee

inu
kohvikusõltuvust on siiani
heldelt toitnud ka
Eestis juba aastaid ringelnud
hoovikohvikute ja kõiksugu
linnaosafestivalide buum,
mille väisamise tagajärjel
võin end südamerahuga isehakanud kohvikuarvustajaks pidada.
Kahjuks on viimastel
aastatel juhtunud aga see,
et ükskõik millisel Tallinna
asumifestivalil ringi vaadates näeb täpselt samasugust
pilti: kõik väikesed ja omapärased kohvikud on tänaseks
teed andnud proffidele, kelle
jaoks Kalamaja, Pelgulinna
või Uue-Maailma päevad ei
erine mitte mingilgi moel tavalisest töölaupäevast. Teate
ju küll: suitsujuustu pats siin,
gurmeeburger seal ja sekka
väiksed bataadifriikad, veganpontšikud ja kristallid,
mis ellu rikkust, õnne ning
armastust toovad.
Igav on, ausalt. Tüütu ja
äärmiselt ebarahakotisõbralik ka.
Laagri kohvikutepäeval
on aga siiani püsinud täiesti
oma nägu ja omapära, seetõttu proovin seda igal aastal
külastada. Ma ei tea, millest
see omapära tuleb: võibolla sellest, et keskendutakse
tõepoolest kohvikutele (selmet igasugu muud nänni ka
müüa) või sellele, et tegemist
ei ole veel iga-aasta-sama-lugu tüüpi sündmusega, aga
minusugusel on siiani väga
tore olnud. Seega oli ettepanek kohvitantena luurama
tulla rohkem kui teretulnud.
Võtsin oma batmaniga tassi

näppu (sest väidetavalt pidi
siis tasuta kohvi saama) ja
asusin Laagri poole teele.
Ma ei tea, kas asi on minu
helgetes mälestustes, aga ilmaga on siiani hoovikohvikute päeval vist iga kord sajaga vedanud. Ka sel korral.
Ja nagu ka varasematel aastatel alustasin oma kohvitante teekonda Valla(hullu)maja
puhvetist. Majabänd mängis,
juustu-suvikõrvitsapirukas
sulas suus ja tasuta kohv oli
imeline. Lausa cappuccino’t
sai! No mis hing veel ihkama
peaks? Aga kohustused teatavasti on täitmiseks, tasuta
kohv end ise ei joo, tuli edasi
minna luurama.
Laias laastus on emotsioon endiselt sama, mis
eelmistelgi aastatel – ikka
veel on nii tore! Mulle meeldis näha, kuidas nii mõnigi
seltskond oli võtnud kohvikupidamist pigem kui toredat sõprade ja naabritega
kogunemise kohta, mitte
niivõrd rahateenimise võimalust ja oli näha, et nauditi
täiega seda, mida tehti. Et
paljud olid panustanud toredatesse dekoratsioonidesse
ja ilusatesse serviisidesse. Et
oldi täie tõsidusega suhtutud
soovi kasutada võimalikult
vähe plastnõusid ja et lapsed viitsivad siiani mööda
kohvikuid templeid koguda. Et mõni kohvik on juba
muutunud legendaarseks ja
ei vaja suuremat reklaami,
igal aastal on ikka täismaja.
Ja sellest vahvast mõttest, et
kohvikutepäeva raames on
ümbruskonda käima pandud
tasuta bussid ei saa ka üle
ega ümber. Mina ei tunne
väga hästi Laagrit ja selle
ümbrust, ent sel korral olid

JIV Sport võtab Sauel asuvasse lattu
tööle LAOTÖÖLISE, kelle ülesanneteks on
• Kauba lattu võtmine ja kvaliteedi kontroll
• Kaupade etiketistamine ja pakkimine
• Muud abitööd laos
Ootame oma kollektiivi täpset,
kohusetundlikku ja positiivse
ellusuhtumisega Sauekat.
Lisainfot saab info@jivsport.com, ettevõtte
tegevusega saab tutvuda www.jivsport.com

kaks mu lemmikkohvikut
just n-ö ääremaadel (khmkhm, see kodusiider oli tõepoolest ülimaitsev).
Väga meeldiva üllatusena
tuli sel korral ka korraldajate
soov, et menüüs oleks vähemalt üks asi, mis maksab
euro, ideaalis isegi vähem.
Ma ei usu, et müüjad sellest
väga palju raha kaotasid, ent
kohvikukülastajatel oli sel
moel rohkem võimalusi erinevates kohvikutes käia ja
rohkem asju maitsta. Lõpuks
võidavad sellest ju kõik,
usun et oluliselt rohkem kui
Tallinna asumipäevade neljaeurose minikäsitöömuffini
müüjad.
Väikese
tõrvatilgana
tahaks ringiga tagasi jõuda sellesama tasuta kohvi
juurde, millega mind üldse
võrku püüti. No ei ole tore,
kui sinu ees järjekorras olev
inimene saab raha eest super
ilusa vahuga masinakohvi ja
sina (kes sa oled tolleks hetkeks juba kohviemotsiooni
ootuses) saad hommikuse, veidi külma ja lahtunud
kannukohvi. See situatsioon
kordus päris mitmes kohas.
Kallid kohvikupidajad, ärge
järgmisel aastal nii tehke,
ma hästi ilusasti palun, muidu kaotab oma tassi kaasa
võtmise motivatsioon täitsa
ära.
Tõrvatilgale vaatamata
oli õhtu lõppedes meeleolu
sellegipoolest hea: kõht oli
head-paremat täis ja vererõhk tänu joodud kohvikogustele meeldivalt kõrgel.
Ja kui lisada siia veel Kukerpillid ja heade sõprade
seltskond, siis ei oskagi midagi enamat tahta. Järgmise
korrani!

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727 • 24 h

Hind 1,09 €/min
Sooduspakkumine: www.ennustus.ee
Kätelt ennustamine veebis:
www.hiromantia.eu
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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.
LANGETAME ja HOOLDAME PUID just Teie piirkonnas.
Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte 56263857.
www.puumehed.ee
Väljaõppinud puudelangetajad lõikavad parima
hinnaga ohtlikke puid ja teeme puude hoolduslõikust. Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Tel 51 33 458, info@ohtlikpuu.ee,
www.ohtlikpuu.ee
Aia-, värava-, tõstukse ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava komplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibvärava
komplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee
Korstnapitside ehitus. Tel 55579399
Lõikan hekki, trimmeriga pika heina niitmine. Tel.
55547291
Fekaalivedu, kogumiskaevude tühjendus! Helista ja
küsi pakkumist. Tel 53 468 430
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel. 50
92936
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga.
56393588. www.väikeekskavaator.ee

Tel:

Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi,
eterniit). Fassaadi survepesu ja värvimine. Tänavakivide puhastus. 56 241 509 Andres
Aitame Sinu ehitised seadustada, taotledes kiirelt
ja organiseeritult kasutusload. Võta ühendust tel
5047136 või info@flareme.ee
Niidan ja trimmerdan sinu koduaeda! Helista ja küsi
lisa: 55660790

Viime TASUTA ära teie vanaraua (pliidid, vannid, torud, pesumasinad jne). Tel 55541036.
Telli kutsetunnistusega korstnapühkija juba täna.
Juuli lõpuni soodushind, eramaja pühkimine 50€.
Töötan seitse päeva nädalas.Helista:56004050 või
kirjuta Info@1korsten.ee
KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Ostan Garaažiboksi! Kõik pakkumised on teretulnud! Tel 5787 8287
OST/MÜÜK
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja
pelletit. Müüme ka väikseid koguseid. Info 55597572
Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis, tehnika). Tel 55678016
Müüa soodsalt Keila vallas Aarnamäe karjääris liiva,
sõelutud ja sõelumata mulda transpordivõimalus.
Tel. 56 564 103, e-mail pallemer@gmail.com
Auto ost. Ostan igas seisukorras sõiduautosi ja
kaubikud ka remonti vajavaid. Tel 53654085, skampus@online.ee
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 65 €; toores okaspuu
al 42 €/rm. Pikkus 30, 40, 50 cm. Vedu 6-7 rm kaupa.
Tel 5164278
LIIV, KILLUSTIK, FREESASFALT, HALJASTUSMULD, AIAMULD kohaleveoga. Hea läbivus ja manööverdusvõime. Tel. 5079362
Magus mesi Padise niitudelt! 0,5l purk/700g hind
5,50 € purk. Tasuta toon koju mee kätte. Helista
51916171

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

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

AUTODE KOKKUOST!

METSAKAVADE
KOOSTAMINE

Ostame kõiki sõidukeid ja töömasinaid!
Võib pakkuda remonti vajavaid ja seisvaid masinaid!
Ei pea olema arvel, ülevaatust ega kindlustust!
Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane!

TEL. 5457 5055

Saue Vallavalitsus ja Saue Vallavolikogu
mälestavad kauaaegset kolleegi

PRIIDU KALBRET

Siiras kaastunne lähedastele

Südamlik kaastunne lähedastele

PRIIDU KALBRE
kaotuse puhul

Kütise 17 elanikud

Mälestame kurbusega kauaaegset
töökaaslast, spordi- ja
kultuuritöö viljelejat

PRIIDU KALBRET

Avaldame kaastunnet lähedastele
Töökaaslased endisest Harju EPT-st

Metsakavad SA Erametsakeskus toetuse hinnaga:

10.- € metsamaa ha
hinnale lisandub käibemaks 20%

TAKO OÜ - metsakorraldustööde tegevusluba nr. KME000024

Tel. 5697 0664
info@metsamajandamiskava24.ee

Hea Malle
Südamlik kaastunne kalli poja,

ERKKI LIIVI
kaotuse puhul

Saue Simmajad naisrühm

Valge päeva on varjanud mure kivine sein.
Tõde valus on uskuda, raske kaotuse lein.
Siiras kaastunne Mallele ja Villule kalli poja

ERKKI LIIV
kaotuse puhul

MTÜ Saue Mälumänguklubi

Südamlik kaastunne Ernale perega kalli
abikaasa, isa ja vanaisa

KOSTEL GERNDORFI
kaotuse puhul

Saue Naisselts

Anname suure
kurbusega teada,
et meie seast on
lahkunud Saue
Jalgpalliklubi
meeskonna
pikaaegne kapten,
üks klubi asutaja ja
juhatuse liige

Südame sügavam valu vaikiv kui igavik on…
Avaldame sügavat kaastunnet Malle Liivile
perega poja ja venna ning Marju Norvikule
lastega elukaaslase ja isa

ERKKI LIIVI
lahkumise puhul
Saue Segakoor

ERKKI LIIV

Jääme Erkkit alati mäletama, kui üdini
positiivset, hea huumorimeelega rõõmsat
inimest, kellest õhkas palju sooja energiat.
Avaldame suurt kaastunnet perekonnale ja
lähedastele
Jääd alati meie südametesse Erkki!

Avaldame sügavat kaastunnet Malle Liivile

POJA

surma puhul

Saue Jalgpalliklubi

Õpilased Saue Gümnaasiumi päevilt Tuuli,
Kirsika, Andres, Olari, Sirli ja Dagny

Kallis Malle, südamlik kaastunne Sulle
perega kalli poja

Siiras kaastunne Mallele perega kalli poja

ERKKI LIIVI

ERKKI LIIVI

kaotuse puhul

surma puhul

2019. aastal Saue gümnaasiumi lõpetanud
9B klassi õpilased ja lapsevanemad

Saue Simmajad segarühm ja tantsuõpetaja

Sügav kaastunne õpetaja Mallele poja

ERKKI LIIV
kaotuse puhul

Südamlik kaastunne Marjule lastega
kalli

ERKKI LIIVI
kaotuse puhul

Tantsurühm Saue Tõrukesed

Triibu & Liine päevahoiu pere

Raske on leida lohutussõnu,
Neid õigeid, mis leevendaks valu….

Avaldame sügavat kaastunnet Marju
Norvikule lastega kalli elukaaslase

Kallis Malle perega.
Siiras kaastunne armsa poja ja venna

ERKKI LIIVI
kaotuse puhul.

Merit, kalev, Merilin, Karel, Helve, Urmas,
Olari ja Kristo

Avaldame sügavat kaastunnet Villu Liivile
perega kalli poja

ERKKI LIIVI

traagilise kaotuse puhul
Saue Vallavalitsus
Saue Vallavolikogu

Mõni hetk on elus valusam kui teine
mõni hetk on kohe väga, väga valus
		
J.Tätte

ERKKI LIIVI

Kallid Malle ja Villu
Tunneme sügavalt kaasa kalli poja

Endised kolleegid Saue Linnavalitsusest

surma puhul
Heli Eve Merike Karin

traagilise lahkumise puhul

Valge päeva on varjanud mure kivine sein.
Tõde valus on uskuda, raske kaotuse lein.
Siiras kaastunne Mallele ja Villule
kalli poja

ERKKI LIIV
kaotuse puhul

MTÜ Saue Mälumänguklubi

Avaldame sügavat kaastunnet Erna
Gerndorfile perega kalli abikaasa, isa ja
vanaisa

KOSTEL GERNDORFI
surma puhul

Saue Vallavolikogu
Saue Vallavalitsus

ERKKI LIIVI

VOLDEMAR SUURSALU
13. VI 1932 - 27. VI 2019

Armas Astrid! Tunneme kaasa ja
oleme lähedal
5. lend, Sinu poisid ja tüdrukud

Sel õitsval jaanikuuljäi kurvaks koduõu,
tühjaks tuba...
Meie sügav kaastunne Sulle, Erna,
armsa abikaasa

KOSTELI
surma puhul

Saue Noortekeskuse pere
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KEILA HALDUS OÜ PAKUB KORTERIÜHISTUTELE
• HALDUS- JA HOOLDUSTEENUST
• ÖÖPÄEVARINGSET
AVARIITEENUST (TEL 56 21 4444)
• SISE- JA VÄLISKORISTUST
• MURUNIITMIST
• RAAMATUPIDAMISTEENUST
Info 53 442 444 või info@keilahaldus.ee
www.keilahaldus.ee

Otsime rullmassaažisalongi

Masinaehitus ettevõte
Sami AS võtab tööle:

•
•
•
•
•
•
•

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

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

WWW.SAMI.EE

Salongihaldjat
Sobid kui:

•oled positiivne
•sulle meeldib suhelda
•oled kohusetundlik
•oled tervislike eluviisidega
•omad varasemat
müügitöö kogemust

Meie pakume:

•osalist töökoormust
•meeldivat töökeskkonda
•konkurentsivõimelist
palka
•ettevõtte soodustusi

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

RULLMASSAAŽ

HINNASULA JUULIS!

-5% -5%

Naiste kleit
VERO MODA

Naiste kleit
SMASHED LEMON

Naiste kleit
VERO MODA

-15%

-25%
-5% -5%
-30%
-20%
-20%
%
0
%
-1
-15-20%
%
0
-5% -5% -30%
-2 -25%

NAISTE pluus
FRANSA

5.- 7. juuli
Naiste kleidid

-30%
49.95

35.95
Naiste pluus
B.YOUNG

Naiste seelik
KULPA COLLECTION

49.95

32.95

35.95

24.95

Naiste jope
VALINO

38.95

27.95

Naiste püksid
VERO MODA

12.- 14. juuli
Meeste
päevasärgid

-30%
29.95

24.95

21.95

17.95

Naiste hommikumantel
MARY WHITE

89.95

29.95

59.95

19.95

Meeste ööpesu
DODO

Naiste ööpesu
DODO

Meeste päevasärk
MEL RICHMAN

19.- 21. juuli
Naiste rannariided
kummimadratsid
basseinid

-30%
42.95

32.95
Laste kleit
NÖÖP

Naiste rannariided
ADELAIDE

32.95

25.95

24.95

34.95

19.95

Meeste püksid
ERLA OF SWEDEN

24.95

Meeste kingad
RIEKER

26.- 28. juuli
Adidas, Nike,
Umbro, Puma
spordiriided ja
-jalatsid
15.95

11.95
Naiste kingad
TAMARIS

34.95

26.95
Naiste kingad
JANA

39.90

29.90
ja lisaks palju teisi pakkumisi!

29.90

19.90

56.95

42.95
Naiste kingad
TAMARIS

34.90

24.90

-30%

69.90

49.90
Naiste kingad
MARCO TOZZI

44.90

31.90
www.keilaty.ee

-25%

%

%

Pakkumised kehtivad 31.07 või kuni kaupa jätkub!

-20%

-25%

- 30

- 30

-30%
-20%
%
0
%
-1
-15-20%
%
0
-5%
-2 -25%
-5% -30%

-3
0%

RÕÕMU KAUBAMAJA

-25%

-2
0%

0%
-1

-30%

5%
-1

0%
-1
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Naiste kingad
TAMARIS

49.90

34.90

Haapsalu mnt 57b, Keila

