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Ettevõtluskonkursil „Ajujaht“ andis Saue
vald eripreemiad parimale naisjuhiga
tiimile ja maamajandust edendavale ideele
„Ajujaht“ faktides
• „Ajujahile“ on kokku 11 aasta jooksul esitatud 4145 ideed.
• Keskmine osalejate vanus on 30,4 aastat.
• 32% on naisi ja 68% mehi.
• Säravamad tähed: Taxify, Timbeter, Click & Crow, Bikeep.
• Ühe idee taga on keskmiselt 2–2,5 tiimi liiget, mis tähendab, et „Ajujahil“ on osalenud umbes 10 000 inimest.
Osalejaid on põhikooli õpilastest pensionärideni.
• 11. ehk 2017/2018. hooajale esitati 341 äriideed, järgmisse
vooru valiti 108 tugevamat äriideed, kellest 30 pääses
edasi „Ajujahi“ arenguprogrammi.

Saue valla eripreemia parimale
naistiimile FoodDocs
FoodDocs - konkursi ja üksiti Saue valla poolt välja pandud parima naisjuhiga tiimi eripreemia võitja

75 000-eurose auhinnafondiga „Ajujahi“ konkursi partnerite hulka astus
2017/2018. hooajal ka Saue vald, eesmärgiga toetada alustavaid ettevõtjaid ja
leida põnevaid ideid ka oma piirkonnast. Saue valla poolse toetava rahasüsti
said ideed FoodDocs ja Meremults, esimene neist pärjati ka terve saate ja
konkursi võitjaks.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee
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aue vallas usutakse
ettevõtlikku
vaimu
ja „Ajujaht“ on programm, kus saab testida
ideid ilma suuremalt riskimata. Ka annab telesaade
tuntust ja tunnustatud äriinimestelt žüriis saab nõu ja
kogemusi. See ei ole pelgalt
ägedate ideede esitlemise
koht, vaid saab reaalselt selgeks, kas ideel on potentsiaali kujuneda tooteks või
teenuseks, mida inimesed
ka osta tahaksid ja millega
kasumit teenida.
Kuna ideid on aastate
jooksul „Ajujahi“ programmi esitatud üsna pööraseid,
surematuse
sõrmustest
külmkapis olevate õllede
ülelugemiseni, võttis Saue
vald oma eripreemiate jagamisel kaks fookust: maamajanduses praktilist lisa-

väärtust loovale ideele ja
kõige kaugemale jõudnud
naisjuhiga tiimile.
„Ajujahi“ kaudu saame suunata omavalitsuse
vahendeid nendesse ühiskondlikesse muutustusse,
mida kogukonnana oluliseks peame. „Ajujahilt“
on saanud tuule tiibadesse
mitmed maamajandusele
uut tähendust andvad algatused. Mikro-ettevõtetest
võib tuua välja Saue vallas
tegutseva
HoneyPoweri,
parimaks näiteks võib pidada kolm aastat tagasi
võitnud Timbeteri, mis täna
ekspordib nii Leetu kui
Uus-Meremaale. Tahtsime
inspireerida ka sauevallakaid, et nad paneks pead
tööle ning mõtleks välja midagi sellist, millega saaks
rikastada maamajandust
siitsamast
koduvallast,”
räägib vallavanem Andres
Laisk.
Saue vallast esitati

„Ajujahile“ üheksa ideed,
mille seas oli näiteks kiirpaigaldatav
kasvuhoone
pop-up Greenhouse, kohalike mesinike turundusplatvorm
Honeymarket,
puugihaiguste
ennetusning abikomplekt Ticky,
aga seekord kahjuks ükski
sauevallakate idee parimate sekka ei pääsenud. Kuna
TOP30 hulgas siiski paar
maamajanduse mõtet oli,
läks Saue valla auhind seekord ideele Meremults.
Teine Saue valla auhind läks parimale naisjuhiga tiimile, ehk ideele
FoodDocs. Ettevõtluses on
naiste osakaal vaid kolmandik ja see ei ole muidugi
mingi Eestile ainuomane
probleem, sama olukord on
ka Euroopas. Üks viimaste
aastate kohta tehtud Praxise
uuring ütleb, et 2012. aastal
oli naisettevõtjaid 29% kõikidest Euroopas tegutsevatest ettevõtjatest, Eestis on

naisettevõtjad 28%.
„Kui lisada juurde
näiteks laiemalt viimaste
aegade diskussioon soolisest palgalõhest, klaaslae
sündroomist naiste karjääriredelil, siis tahtsime selle eripreemiaga laiendada
naiste valikuid ja nende
mõju ettevõtluses suurendada. Ja on muidugi ekstra heameel, et meie usk ja
toetus ettevõtlike naiste
võimekusse sai konkursi
võitjatiimi näol ka tugeva kinnituse,“ rõõmustab
Laisk.
Saue vald loodab toetajate ringis jätkata ka tulevikus. „Ettevõtluspisikut
edendava telesaate formaat
annab signaali igale inimesele: kui naaber või tuttava
tuttav läks ja sai investeeringusüsti või selgema
suuna oma ideele, siis see
on just see innustus, mida
Saue valdki oma väärtustes
kannab,“ selgitab Laisk.

Et olla toidukäitleja (toidupoed, kohvikud, restoranid, lasteaiad, koolid jne), peab toidu ohutuse järgimiseks täitma
suure hulga dokumente. FoodDocs teeb toiduohutuse
järgimise lihtsaks – muudab kohustuslikud dokumendid
nõuetele vastavaks ja paberivabaks vähem kui tunniga.
Edasi hakkab FoodDocsi digitaalne enesekontrolliplaan
kliendi jaoks ise tööle. Kui mõni kohustus läheneb, annab
FoodDocs teada ja hoiab klienti kursis regulatsioonide
muudatustega. Eestis on 15 000 toidukäitlejat, kellel on
kohustus järgida toiduohutuse dokumentatsiooni, Euroopa
Liidus on neid 5 miljonit. Ambitsioon on jõuda kolme aastaga 1% Euroopa Liidu turuni (50 000 käitlejat), aasta käive
oleks sellisel juhul 30 miljonit eurot. Toidukäitleja loob
omale tasuta profiili ehk toiduohutuse plaani. Kui tootmine läheb tõsisemaks (mida rohkem tooteid, seda rohkem
inimesi ja keerulisemad protsessid), saab kasutaja valida
omale paketi. Hinnavahemik on 15-50 eurot kuu. Selle eest
saab toidukäitleja hakata oma plaani haldama, planeerima
ja raporteerima läbi FoodDocsi keskkonna.
www.facebook.com/fooddocs

Saue valla eripreemia parimale maamajandust edendavale ideele – Meremults
Meremults on idee looduslikust biolagunevast peenrakattest, mis on mõeldud eelkõige kiire elutempoga tegusatele
taimekasvatajatele, kes hindavad üheaegselt nii puhast
looduskeskkonda ja kvaliteetset taimset toitu kui vaba
aega. Meremults on peamiselt puhtast mereadrust koosnev, tehnoloogiliselt unikaalne ja funktsionaalne toode,
mis väetab, hoiab ära umbrohu kasvamise, peletab teod
ja hallituse ning hoiab mulla parajalt niiskena. Senised
katsed on näidanud, et erinevalt teistest sarnastest
toodetest sobib meremults nii söödavatele kui ilutaimedele, puudele-põõsastele kui kasvuhoonesse. Meremultsi
tarbijateks võivad olla kõik aiandushuvilised inimesed
Eestis ja lähiriikides.
Youtube - otsisõna MereMults

Medaliga
lõpetajatele preemia
Kui gümnaasiumitunnistusega koos medal kaela
pannakse või kutsekoolis kiituskiri kaasa antakse, on igal lõpetajal heameel nagunii, aga nüüd
lisatakse valla poolt sellele ka väike tänupreemia.
Samuti peetakse meeles olümpiaadidel hästi esinenud õppureid.
Väärtustamaks noore inimese tasemel teadmisi ning olemaks
uhke ja ütlemaks neile hakkajatele noortele aitäh, on volikogu
otsustanud neid meeles pidada rahalise preemiaga.
Kui noor on gümnaasiumi lõpetanud kuldmedaliga, on
preemiaks 500 eurot, hõbemedali ja kutsekooli kiitusega lõpetamise puhul 300 eurot.
Lisaks peetakse oluliseks, et õpilased panevad oma teadmisi proovile olümpiaadidel. Nii saab rahvusvahelistel aineolümpiaadidel vähemalt 1.-6. koha saavutanud õpilane preemiaks
500 eurot ja vabariiklikel aineolümpiaadidel esimese kuue hulka jõudnu 300 eurot. See kehtib kõikide kooliastmete õpilastele. Need preemiad on ette nähtud noortele, kes on rahvastikuregistrijärgsed Saue valla elanikud vähemalt sama aasta
1. jaanuari seisuga. Preemia kättesaamiseks tuleb esitada
taotlus (kättesaadav www.sauevald.ee), millele on lisatud ka
tulemust kinnitavad dokumendid.
Tublisid medalitega lõpetajaid satub ikka igasse õppeaastasse. 2017. aastal näiteks anti endises Saue vallas välja kahele
noorele kuldmedali ja ühele hõbemedali preemia. Saue linnas
oli kolm kulda ja kaks hõbedat.
Õppimist väärtustava preemia summad on ühendvallas
jõudsalt kasvanud. Saue linn andis varasemalt kulla eest 375
ja Saue vald 100 eurot, hõbemedali eest vastavalt 250 ja 70
eurot. Kernu ja Nissi pool sellist rahalise premeerimise tava ei
olnud, tublid ja nende vanemad õpilased kutsuti kas vallavanema vastuvõtule või kiideti lõpuaktusel.
Oluline on teada, et tunnustuspreemiat on võimalik taotleda ka tagantjärele 1. jaanuarist 2018. Medalisaajaid see küll ei
puuduta, aga vähemalt kaks head olümpiaaditulemust on Saue
valla noortel ette näidata küll. Saue gümnaasiumi 8.a klassi
õpilane Birgit Veldi saavutas üleriigilise matemaatikaolümpiaadi lõppvoorus 9. klasside arvestuses 2. koha ja Eesti koolinoorte 65. füüsikaolümpiaadi lõppvoorus saavutas Laagri
kooli 8.p klassi õpilane Marko Tsengov 3. koha.

Neliteist noort said
stipendiumi välismaale
õppimaminekuks
Saue vald maksab oma noortele toetust välismaaõpinguteks, taotleda saab kaks korda aastas ja
kevadises voorus otsustati välja maksta 14 000
eurot neljateistkümnele noorele, et õppida seitsmes
eri riigis.
Üheksa põhikooli- ja gümnaasiumiõpilast saavad õpilasvahetuse stipendiumi: korea keele ja kultuuri huvilised, üks bioloogiahuviline, osadel on eesmärk täita välismaale õppima minemise
unistus, et saada uusi kogemusi ja väljakutseid, õppida keeli ja
saada teadmisi teistest kultuuridest. Asukohariikideks on Lõuna-Korea, Suurbritannia, Taani, India, Saksamaa ja USA. Õpilasvahetuse stipendiumi suurus ühele noorele oli 800 eurot.
Kaks noort inimest, kes on taotlenud stipendiumi, juba õpivad Suurbritannias ülikoolis, üks ärijuhtimist ja teine tervise- ja
sporditeadust. Kolm noort on alles välismaale ülikooli õppima
minemas – kaks samuti Suurbritanniasse ja üks Hollandisse, valikus psühholoogia, merearheoloogia, arvutiteadus ja informatsioonitehnoloogia. Üliõpilaste välisõppe stipendiumid otsustati
välja maksta kahel juhul 1600 ja kolmel juhul 1200 eurot.
„Stipendiumi said kõik taotlejad, aga mitte maksimumsummat. Taotlejaid oli palju ning tulemas on veel ka sügisene
taotlusvoor ja allesjääv osa vallaeelarves stipendiumiteks ette
nähtud 21 000 eurost jääb teist taotlusvooru ootama,“ ütles haridusspetsialist Margit Ots.
Tüdrukud on oluliselt usinamad taotlejad olnud – neljateistkümne noore seas oli kaksteist tüdrukut ja kaks poissi.
Registrijärgse elanikustaatusega 16-26-aastastel sauevallakatel, kes õpivad üldhariduskoolis, kutsekoolis või ülikoolis
statsionaarses õppes, on võimalik taotleda stipendiumi õppeaastas kuni 800 eurot semestri kohta või kuni 1600 eurot
kahe semestri või õppeaasta kohta. Järgmine stipendiumi taotlemise tähtaeg on 1. november.

Kõik koolid ja lasteaiad
hakkavad sügisest
toitlustusteenust sisse ostma
Foto: Katrin Õisma
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Juunis kuulutab vald välja ligi
7 miljoni eurose ja 5-aastase tähtajaga
riigihanke, mille eesmärk on 2018.
aasta 1. septembrist üle minna kõikides
valla haridusmajades süsteemile, kus
toitlustust ostetakse sisse. Sisulist
muudatust see lapsevanema ja lapse
jaoks kaasa ei too, sest kasutusse jäävad
samad köögiruumid ja võimalused, mis
praegugi.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee
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aridusasutuses toitlustamise teema on
aasta-aastalt muutunud aina keerulisemaks
ja aeganõudvamaks tegevuseks. Lasteaiad ja koolid
võiksid keskenduda laste
õpetamisele ja nende inimeseks saamisele kaasa
aitamisele, mitte menüüde
koostamisele või söögiportsus toitainete tasakaalu timmimisele. Sisuliselt on see
kõrvaltegevus, samamoodi
näiteks ka koristamine ja
hooldusteenused, kütmine
ja niitmine. Kui tegemist on
juba ka suuremate mahtudega, mida toitlustus Saue
valla 11 lasteaia ja 8 kooli
puhul selgelt on, on mõistlikum ja ökonoomsem pöörduda professionaalse tegija
poole.
„Nendes majades, kus
on oma köök, nõuab juhilt
palju aega ja tähelepanu, et
tagada toiduvalmistamisel
kõikide nõuete täitmine.
Tihti võtab köögi majandamine ja personaliga tegelemine, toiduainete tellimine
ligi poole direktori tööajast.
Eesmärk on, et asutuste
juhid saaksid tähelepanu
suunata põhitööle ja toitlustamisega tegeleksid oma ala
professionaalid,“ põhjendab abivallavanem Andres
Kaarmann uuele terviksüsteemile üleminekut.
Kasutusel on nii teenuse
kui oma köögipersonali
baasil töötavad variandid
Endise Saue linna ja ka
Saue valla haridusasutuste toitlustamine (ehk 80%
kogu toitlustamist vajavate
laste arvust) on toimunud
sellise süsteemi järgi juba
aastaid, teema ei ole võõras.
Saue vallas oli toitlustajaks
Baltic Restaurants ning
Saue linnas Baltic Restaurants ja Dussmann. „Senine
koostöö ja kogemused on
olnud head ja see on ka üks
põhjus, miks me sellist hanget nüüd ülevallaliselt ette
oleme valmistamas. Ena-

mus suuremaid omavalitsusi on läinud seda teed,“ teab
Kaarmann.
Endises Kernu vallas
valmistatakse toitu Ruila
ja Kernu koolide köökides,
Haiba lasteaiatoit tuleb lastekodus köögist. Endises
Nissi vallas toitlustatakse
Riisipere lasteaia köögist lisaks oma majale ka Nissi ja
Turba koole. Turba lasteaias
on hetkel küll oma köök,
kuid pigem näeb plaan ette
seda, et ka sinna hakkab
tulevikus toit tulema Riisipere lasteaia köögist, mis
mõned aastad tagasi täiesti
uued köögiseadmed sai.
Muudatus pigem
vormiline
„Meie nõudmine hankes
on, et toidu valmistamine
hakkaks toimuma senistes valla haridusasutuste
köökides, kus need olemas
on, kasutades olemasolevat
köögitehnikat.
Nendesse
majadesse, kus kööke ei
ole ja kohapeal toitu ei valmistata, tuleksid jaotusköögid,“ selgitab Kaarmann,
kuidas tulevikus protsess
peaks töötama.
Midagi väga uut see lähenemine kaasa ei toogi,
sest söögi valmistamine
jätkub suures osas samades
köökides ja samade seadmetega, loodetavasti ka
sama personaliga. Ka laste
ja vanemate jaoks ei muutu
oluliselt midagi, sest pole
vahet, kas toitlustab vald
ise või ostab teenuse sisse,
täita tuleb kõik normid ja
tingimused. Hankesse on
väga detailselt sissekirjutatud nõudeid, mis peavad
tagama tervisliku, värske ja täisväärtusliku toidu
kõikides koolides ja lasteaedades. Kindlasti jäävad
kehtima ka nõuded eriliste
toitumisvajaduste osas, nii
nagu see on senini olnud.
„Toidupäeva maksumus
kujuneb hanke käigus ja
seda kujundavad erinevad
komponendid: toiduainete
ja energia hinnad, töötasud
ja paljud muud kulud. Aga

Hankes kirjeldatud nõuded
Menüüs peab sisalduma:
• iga päev rukkileib (soovitavalt täisteraleib) ja köögiviljad;
• nädalas värske puuvili (soovitavalt kodumaist);
• vähemalt kolm korda nädalas värske puuvili (soovitavalt
kodumaist);
• vähemalt kaks korda nädalas teraviljatoit ning liha ja köögivili (töötlemata kujul);
• vähemalt üks kord nädalas värskest kalast või naturaalsetest kalatoodetest valmistatud toit;
• praadide puhul peab olema lisatud salat(id) värskete köögiviljade baasil.
Menüüs tuleb piirata:
• rafineeritud nisujahust toodetud pastatooteid;
• rafineeritud nisujahust toodetud valget saia mitte rohkem
kui kord nädalas;
• viinerite, keeduvorsti, sardellide ning nendest valmistatud
kastmete kasutamist ja pakkumist (lubatud pakkuda erandina
kuni üks kord kuus);
• majoneesi ning majoneesil põhinevaid kastmeid;
• lisatavate suhkrute kasutamist.
Menüüs tuleb vältida:
• puljongipulbrite ja -kuubikute kasutamist;
• kunstlikke värvaineid, lõhna- ja maitsetugevdajaid ja/või
erinevaid ekstrakte sisaldavad tooteid;
• magustoiduks valmistooteid/maiustusi;
• maitsestatud jooke;
• oakohvi;
• ketšupit;
• rohkes rasvas küpsetatud toite;
• suitsutatud, tugevalt soolatud, vinnutatud ja vürtsitatud
toiduaineid ja toite;
• hüdrogeenitud taimerasvu sisaldavad tooteid.

kindlasti on nii suure hanke
võitjal võimalik osta toiduaineid suuremates kogustes
ja soodsamate hindadega,
kui seni on meie köögid
eraldi hankinud,“ usub
Kaarmann.
Mis köögipersonali puutub, siis on abivallavanema
sõnul hankes kirjas, et uus
toitlustaja peaks kasutama
maksimaalselt ära olemasolevaid inimesi. „Häid kokkasid ja köögitöötajaid ei
ole lihtne leida ja seda eriti
valla kaugemates piirkondades. Loodame, et enamusele töötajatele pakub hanke võitja ka tööd. Suurema

firmana on neil kindlasti ka
võimalus maksta töötajatele kõrgemat töötasu,“ usub
Kaarmann.
Plaan on, et uus toitlustaja saaks hakata tööle 1.
septembrist ja hankeleping
sõlmitakse viieks aastaks.
Kuna Saue linnas lõpeb
praeguste partneritega leping 2020. aastal, siis seal
jätkatakse senise partneriga. Kui tähtaeg läbi, võtab
juba uue hanke võitja toidutegemise üle.
Hanke maksumus on
arvestades prognoositavat
laste arvu järgmise 5 aasta
jooksul 7 miljonit eurot.

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.

Endise Saue valla elanikud on juba mitu aastat saanud Elroni rongides soodsamalt sõita. Alates
möödunud aasta septembrist laienes soodsama sõidu võimalus juba kõigile ühinenud Saue valla elanikele. Kui seni sai tasuta sõita Elroni rongides II piletitsoonis siis 31. mail otsustas Saue vallavolikogu toetust oluliselt laiendada ja võimaldada sauevallakatele tasuta rongisõidu terve Saue valla piires.

9. KLASSIDE LÕPUAKTUSED
16. juunil
kell 14 Nissi kool, lõpetajaid 17
kell 17 Kernu kool, lõpetajaid 6
17. juunil
kell 13 Ääsmäe kool,
lõpetajaid 17
19. juunil
kell 16 Turba kool, lõpetajaid 19
kell 16 Ruila kool, lõpetajaid 10
20. juunil
kell 16 Saue gümnaasium,
lõpetajaid 54
21. juunil
kell 12 Laagri kool, lõpetajaid 62

INDREK EENSAAR
arendusosakonna juhataja

Kuidas soodsamalt sõita
saab? Saue valla elanikud
saavad Elroni rongis sõita
tasuta II, III ja IV hinnatsoonis ja tsoonide vahel.
Soodsam sõit kehtib nii
läänesuunal (Paldiski ja
Riisipere liinid) ja ka edelasuunal (Rapla suund), mis
teenindab eelkõige Saue
valla Maidla piirkonna elanikke. Ehk siis saab tasuta
sõita läänesuunal alates Riisipere jaamast kuni Laagri
jaamani ja vastupidi.
Edelasuunal saab siis
sõita Kiisa jaamast kuni
Valdeku peatuseni, kus
saab samuti ümber istuda
Tallinna
ühistransporti.
Laagri ja ka Valdeku jaamadest saavad 65-aastased
ja vanemad tasuta kasutada Tallinna ühistransporti
ning sõita erinevatesse Tallinna piirkondadesse.
Kui sõit viib Elroni II,
III ja IV tsoonist I tsooni (näiteks Balti jaama või
Tondile), siis tuleb maksta
ainult I tsooni pileti hind.
Soodsa sõidu nautimiseks on vajalikud 3 kaarti:
ID-kaart, nn roheline ühiskaart ja Elroni kaart. Neist
Elroni kaart on vajalik ainult siis, kui on plaan osta
rongis pilet Elroni kaardile

eku

Vald

Lühike ooteplatvorm -

Väljumine ja sisenemine toimub ainult läbi
rongi C-ala, haakes rongi puhul ainult läbi
esimese rongi C-ala.

I tsoon
II tsoon
III tsoon
IV tsoon
V tsoon

12. KLASSI LÕPUAKTUS
21. juuni
kell 16 Saue gümnaasium,
lõpetajaid 27

Tartu piirkond
Pärnu piirkond
Peatusepõhine
piletihind

Laulasmaa

laaditud raha eest. Juhul
kui pilet on soetatud Ühiskaardile, pole Elroni kaardi
omamine vajalik.
Alljärgnevalt
mõned
korduma kippuvad küsimused ja vastused neile.
Kuidas osta soodsamat
perioodipiletit?
Soodsama
perioodipileti
soetamiseks tuleb minna
lehele www.pilet.ee ning
logida sisse. Saue valla elanikule kehtivaid piletihindu
näete tulbas „Hind Saue
valla elanikule“:
htt ps://w w w.pilet.ee/
cgi-bin/splususer/splususer.
cgi?op=list _t rans&pii rkond_id=5&type=E.

Valides teile sobiva perioodipileti ning sisestades
isikukoodi või isikustatud
ühiskaardi numbri, arvutab süsteem automaatselt
teile soodsama hinna. NB!
Soodsamat hinda näitab
süsteem alles siis, kui olete
sisestanud isikukoodi või
ühiskaardi numbri ja vajutanud nuppu „Maksma“.
Kuidas osta soodsamat
piletit Elroni rongis?
Elroni rongis soodsama pileti soetamiseks peab teil
olema lisaks ID-kaardile
ja ühiskaardile ka Elroni
kaart, kuhu peab olema eelnevalt laetud piisav summa
raha.

Kas rongis saab tasuda
pileti eest sularahas?
Ei. Rongis Saue valla elanikule mõeldud pileteid sularaha eest osta ei saa. Osta
saab Elroni kaardile laetud
raha eest.
Kui ma sõidan ainult 2.-4.
tsooni piires, kas mul
peab olema ka Elroni
kaart?
Ei. Ainult 2.-4. tsooni piires
tasuta sõitmisel pole Elroni
kaart vajalik, kuna pileti
eest tasuda ei tule.
Kui mul on perioodipilet,
kas mul peab siis olema
kaasas ka Elroni kaart?
Ei. Kui olete ostnud pilet.

ee süsteemist perioodipileti
ühiskaardile, siis pole Elroni kaardi omamine ega kaasas kandmine vajalik.
Kui mul on e-õpilaspilet,
mis kehtib ühiskaardina,
kas võin seda rongis kasutada ühiskaardi asemel?
Jah, Elroni rongis võib
ühiskaardi asemel kasutada ühiskaardi funktsiooni
omavat e-õpilaspiletit. Ka
e-õpilaspilet või ISIC-kaart
peavad olema isikustatud.
Kui laps käib igapäevaselt
rongiga koolis (nt Tallinnas), siis tuleks pöörduda
vallavalitsuse poole ning
vallavalitsus soetab Elroni
kaardile perioodipileti.

Vallavalitsus vabandab: sellekevadiste
niitmistöödega jäädi hilja peale

ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

M

ai alguses saabunud suur suvi
andis tugeva võimenduse muru kasvule ja
nii hakkasid poole kuu paiku inimesed muretsema. Et
mis ometi toimub ja et kas
valla lõunapoolsed sektorid on kuidagi tähelepanu
radarilt täitsa maas. Aus
vastus on, et seda kindlasti
mitte, aga vallamaja asjaajamise kohta tuleb nurin
seekord omaks võtta.

Saue ühendvald on teadupärast päris suur. Ja ei
ole siin maja majas kinni enamasti, suuremaid
rohumaid on ikka hulgi.
Aga kui palju täpselt, seda
hakkas keskkonnaosakond
juba talvel uurima. Ühel
hetkel selgus, et täpne ülevaade, mida hankesse kirja panna, hakkas vasakule
ja paremale laiali hajuma.
Kohapealt tuli erinevaid
soove, iga nüansi puhul
oli vaja analüüsida, kas on
tegemist valla maadega,
kas seda nurgakest ikka

Riisipere halduskeskuse ümbrusesse jõudis niitmisjärg

allakirjutamise hetk, tõstis
valitud firma käed üles ja
ütles, et ta ikkagi ei soovi
seda tööd. Leiti kohe küll
ka uus ettevõte, aga väärtuslikud kolm-neli päeva
olid jälle läinud. Ja muru
– see ju kasvas edasi, viskas nende päevadega jälle
sentimeetreid otsa.
Mai viimastel päevadel
saadi tööjärjed siiski jooksma ja haljasalad tagasi madalaks. „Paar nädalat jäime
hiljaks. Oleksime saanud
ehk ka kommunikatsiooni paremaks timmida, aga
kogu aeg oli lootus, et kohe

Saue Vallaraamatukogu
E, T, N 10-18
K 10-19
R 10-17
L 9-13 (23.06 – 25.08 on
raamatukogu laupäeval suletud)
16.-20. juulil suletud remondi
tõttu
Hüüru raamatukogu
E, N 12-19
L suletud (juuni- august)
2-8.07 ja 21.08-1.09 suletud
Ruila Raamatukogu
Alates 18. juunist
E, T 10-16
K, N 12-18
Ääsmäe Raamatukogu
01.06.2018 - 02.09.2018
E, T, N, R 10-17
K 13-20
L, P suletud

Foto: Ivo Veerg

Üleminek neljalt omavalitsuselt
üheks ühtseks süsteemiks võib kohati
konarlikuks keerata. Nii näiteks jäid
kevade kiire tulemisega haljasalad
pisut pikalt niitmata, sest info ühtlustamine, et kus ja kui palju ja millal
on vaja, oli raskendatud.

ka hankesse võtta või toda
platsi ja millise tihedusega
niita.
„Eks
kasvuraskused
sellise ühinemise puhul
on sisse kirjutatud, praegu
lihtsalt heakorra valdkonnas need kahjuks kulmineerusid ja varakult kätte
jõudnud suvesoe võimendas probleemi kohe nähtavaks. Meie viga tõesti, et ei
suutnud mai alguseks omale kindlat hoolduspartnerit
leida,“ tunnistab abivallavanem Kalle Pungas.
Probleemi hakati kohe
otsast lahendama muidugi ka. Otsustati leida lühemaks, aga just selleks
akuutseks ajaks kiiresti
koostööpartner, kes nähtavalt kasvava probleemi rutuga lahendaks, et siis hiljem keskenduda püsivama
teenusepakkuja leidmisele.
Aga siis juhtus olukord,
mida kutsutakse Murphy
seaduseks. Küsiti pakkumisi niitmistööde tegemiseks, aga kui oli lepingu

Suveperiood
raamatukogudes

homme asi laheneb. Ja nii
tekkis üksiti info vaakum
ja asi kahjuks ei edenenud
ka. Aga asja hea pool on
see, et see on esimese aasta kasvuraskus ja edaspidi
saab ainult paremaks minna,“ usub Pungas.
Tänaseks on numbrid
tervikpildis enam-vähem
ka kokku saadud, niitmistööde maht haljasaladel
ulatub üle saja hektari,
Saue linnas ligi 30, Nissi ja
Kernu pool kokku 42 tuuri
ja endises Saue vallas on
sama suurusjärk – 42 hektarit.

Turba raamatukogu
E, K, N, R 11– 17
T 11 – 19
L, P suletud
Puhkuseks suletud
23. juuli – 12. august
Saue linna raamatukogu
1.06 - 31.08
E-R 10-18
L, P – suletud
Kernu raamatukogu
13.06-30.06
avatud 22.06; 28-29.06 11-15
03.07-07.08
T 11-15

Nr 11 / juuni / 2018

Sauevallakale on alates 1. septembrist
terve Saue valla piires rongisõit tasuta

Lillede ja
diplomite
andmise
päevad
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Pea 400 000
euro eest
suviseid
teetöid
Saue vallas teede
kergkatete ehituse ja
pindamistööde hanke
võitis RIAB Teedeehitus
OÜ, hanke maksumus oli
390 000 eurot ja töösse
läheb kokku 34 teelõiku.
17 objektil on tegu mustkatendi ehitusega ning 18 objektil kaitstakse olemasolevaid
katteid eluea pikendamiseks.
Pikemad ja olulisemad uued
teelõigud on Tuula tee (1,1 km),
Altküla tee (1 km), Magaski tee
(1,9 km), Hingu tee (2 km) – kõik
need on olulised koolibussi
marsruutide kvaliteedi tõstmiseks.
„Töösse minevate objektide valik tekkis vallavolikogu
poolt jaanuarikuus kinnitatud
ühendvalla ühise teehoiukava
alusel. Prioriteediks on koolibussi teed, teisena küladevahelised olulised põhiteed ning
kolmandal kohal muud kõrvalteed või tänavad,“ selgitab
teedespetsialist Indrek Brandmeister.
Tööd algavad 25. juunil ja
lõpevad augusti alguses. Töid
on kavas teha läbiva liikluse
tingimustes ja sulgemisi pole
planeeritud.
Kergkatete ehitused
1. Tammetalu tee, Alliku küla
(180 m, 7 mahasõitu)
2. Kodasema tee, Vatsla küla
(802 m, 5 mahasõitu)
3. Põdra tn, Koppelmaa küla
(267 m, 16 mahasõitu)
4. Ilvese tn, Koppelmaa küla
(295 m, 20 mahasõitu)
5. Jänese tn, Koppelmaa küla
(225 m, 15 mahasõitu)
6. Karu tn, Koppelmaa küla
(179 m, 15 mahasõitu)
7. Tuula tee, Tuula küla
(1086 m, 3 mahasõitu)
8. Sõeru tee, Vanamõisa küla
(195 m, 0 mahasõitu)
9. Kakao tn, Saue linn
(208 m, 8 mahasõitu)
10. Magaski tee, Vansi küla
(1850 m, 23 mahasõitu)
11. Hingu tee, Kaasiku küla
(1970 m, 19 mahasõitu)
12. Kuuse tee, Haiba küla
(107 m, 3 mahasõitu)
13. Härgesoo tee, Ruila küla
(720 m, 8 mahasõitu)
14. Altküla tee, Ääsmäe küla
(980 m, 7 mahasõitu)
Katete pindamistööd
1. Kadakamarja tn (Saue linn)
2. Melissi tn (Saue linn)
3. Muskaadi tn (Saue linn)
4. Viigimarja tn (Saue linn)
5. Sarapiku tn (Saue linn)
6. Kiviloo tn (Saue linn)
7. Välja tee (Vanamõisa)
8. Vesiveski tee (Jõgisoo)
9. Voore tee (Koppelmaa)
10. Kotka tee (Alliku)
11. Vatsla tee (Vatsla)
12. Hingu tee (Kaasiku)
13. Magaski tee (Vansi)
14. Pargi tee (Ruila)
15. Lossipargi tee (Laitse)
16. Pargi tee (Haiba)
17. Sireli tee (Haiba)
18. Kernu-Sipasoo tee (Kernu)
19. Odulemma ringtee (Odulemma)
20. Mustu tee (Mustu)
21. Pargi tn (Turba)

Saue valla ametlikud teated
DETAILPLANEERINGU
ALGATAMINE

Saue Vallavalitsus algatas 30.05.2018 korraldusega nr 676 Hüüru külas Tuti (72701:001:2058,
suurusega 7,46 ha, maatulundusmaa
100%)
ja
Lipsu (72701:001:2059, suurusega 2,12 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistute ja
lähiala
detailplaneeringu
ja jättis sama korraldusega
keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata.
Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on kinnistute kruntimine, maasihtotstarbe
muutmine
äri- ja tootmismaaks ning
määratakse
ehitusõigus
äri- ja tootmishoonete rajamiseks. Ühtlasi määratakse
detailplaneeringus üldised
maakasutustingimused ning
heakorrastuse, haljastuse,
juurdepääsude, parkimise ja
tehnovõrkudega varustamise
põhimõtteline lahendus. Detailplaneeringu algatamise
taotleja kavandab planeeringualale rajada kaasaegse
andmekeskuste
kompleksi. Andmekeskuse hooned
planeeritakse eesmärgiga,
et hoiustada ja käidelda in-

fotehnoloogia
seadmeid
(serverid, andmemassiivid).
Planeeringuks
taotletav
maa-ala asub Hüüru külas,
Tallinn-Paldiski maantee läheduses ning piirneb Harku
valla halduspiiriga. Planeeringualast idapoole jäävad
Harku valla tootmishoonete
piirkond, lõunapoole jäävad
põllumaad ning edelapoolt
piirneb planeeringuala Harku alajaamaga. Planeeringu alast idasuunas ca 90 m
kaugusel asub elamupiirkond. Tuti ja Lipsu kinnistute vahelisele maa-alale
jäävad kaks transpordimaa
sihtotstarbega
kinnistut,
millest üks on reserveeritud
Tabasalu-Juuliku ühendustee
(Tabasalu-Juuliku tee L25)
ja teine kinnistu kergliikluse (Harku kergtee L2) rajamiseks. Saue valla üldplaneeringu kohaselt paikneb
detailplaneeringuks taotlev
maa-ala
hajaasustusalal,
maakasutuse
juhtfunktsiooniga äri- ja tootmismaa.
Detailplaneeringu eesmärk
ei ole vastuolus Saue valla
üldplaneeringuga. Planeeritava maa-ala suuruseks on
ca 9,6 ha. Korraldusega on
võimalik tutvuda Saue valla

veebilehel: http://sauevald.
ee/algatatud-detailplaneeringud-2018
Lähemat
informatsiooni
saab planeeringute spetsialistilt Maili Metsaotsalt 654
1157, maili.metsaots@sauevald.ee

DETAILPLANEERINGU
KEHTESTAMINE

Saue Vallavolikogu kehtestas
oma 31. mai 2018. a otsusega Saue valla Saue linna Kasesalu tänav 1 detailplaneeringu, mis muudab kehtivat
Saue linna üldplaneeringut.
Saue vallale kuuluv ligikaudu 1,6 ha suurune üldkasutatava maa sihtotstarbega
Kasesalu tänav 1 kinnistu
(72801:002:0182) asub Saue
linnas Tule ja Kasesalu tänavate nurgal aktiivsel tootmisalal ning on pikalt seisnud
kasutuseta. Hetkel on kinnistu hoonestamata ja kaetud
kõrghaljastusega, mis aga on
olnud pikka aega hooldamata ning seetõttu võsastunud
ja kohati läbimatu. Kehtiva
Saue linna üldplaneeringu
kohaselt on planeeringuala
kavandatud puhke- ja virgestusmaaks, mis tähendaks
kõrghaljastuse korrastamist

ning elanikele puhkeotstarbeliseks muutmist.
Detailplaneeringu lahenduse kohaselt moodustatakse Kasesalu tn 1 kinnistu idaserva olemasolevate
tootmishoonete lähedusse
ligikaudu 0,4 hektarile kaks
uut tootmis- ning üks liiklusmaa kinnistu, seatakse
neile hoonestusõigused ja
-tingimused ning esitatakse
tehnovõrkude, liikluskorralduse ja parkimise, haljastuse
ja heakorrastuse põhimõttelised lahendused. Kasesalu
tn 1 kinnistu ligikaudu 1,2 ha
suuruse alles jääva osa sihtotstarvet ei muudeta ning
pikemas perspektiivis nähakse ette metsaala korrastamine ning inimsõbralikumaks
muutmine.
Ühele kahest planeeritavast tootmismaa krundist
nähakse ette uue puiduhakkel töötava katlamaja
rajamine, mille sarnast võib
Laagri alevikus näha. Saue
linna
kaugküttepiirkonna
soojusmajanduse arengukava aastaks 2015-2025, näeb
ette Saue linna kaugkütte
üleviimise kodumaisele taastuvale kütusele ehk hakkepuidule. Tulevase katlamaja

asukoha valikul on eelistatud
just Kasesalu tn 1 kinnistut,
kuna kinnistu asub tootmispiirkonnas ja rekonstrueeritud soojatrass paikneb selle
vahetus läheduses Kasesalu
tänaval ning transpordile
on tagatud hea juurdepääs.
Samuti jäävad elamupiirkonnad piisavalt kaugele ning
visuaalselt on katlamaja linnapildis peidetud kõrghaljastusega.

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK MENETLUS

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks
avatud menetlusena Alliku külas Veskirahva pst 21
kinnistul
(katastritunnus:
72701:001:1736), määrates tingimused lasteaed-põhikooli
ehitamiseks -- suurendada
Allika külas Koru kinnistu
detailplaneeringuga ette antud suurimat lubatud kõrgust
1.2m võrra. Lisainfo: Mari
Viilop (tel 678 0212, e-post
mari.viilop@sauevald.ee).
Arvamusi saab esitada kuni
25.06.2018 Saue Vallavalitsusse (e-posti info@sauevald.ee ja Tule tn 7, 76505
Saue linn).

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumiseks saab toetust küsida juuni algusest
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee
kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks saab keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) kaudu hakata toetust
taotlema alates 5. juunist.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

T

oetust saavad taotleda nende piirkondade elanikud,
kelle majapidamine asub
reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle
2000 tarbija. Selliseid alasid on hetkeseisuga Eestis 57. Seda, kas elukoht
asub vastaval reoveekogumisalal, saab kontrollida
keskkonnaregistrist http://
register.keskkonnainfo.ee/,
rubriik „Vesi“, alammenüü
„Reoveekogumisalad“.
Toetust saab küsida elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga
või elamule kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks piirkonnas, kus
puudub ühiskanalisatsioon
ning kus on teada, et ühisveevärki ja -kanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul
ei rajata. Kui ühisveevärgi

ja -kanalisatsiooniga liitumisvõimalus on olemas,
antakse toetust vaid liitumiseks.
Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde tänavu jaanuaris välja selgitatud keskmisest
maksumusest ning sõltub
ehitustööde mahust ning
rajatava torustiku pikkusest. Toetuseks on kokku
ligikaudu 10 miljonit eurot,
keskmised toetuste summad jäävad vahemikku
2000-2500 eurot.
Toetust ei anta elamusiseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede
rajamiseks,
varasemalt
teostatud tööde rahastamiseks ning hoonestamata
või ehitusjärgus elamutega
kinnistule torustiku rajamiseks.
Viimastel aastatel tehtud uurimistööd näitavad,
et pooled eramajapidamiste individuaalsed joo-

giveesüsteemid ja reovee
kohtkäitluslahendused ei
vasta nõuetele ja ohustavad seetõttu nii põhjavett
kui ka inimeste tarbitavat
joogivett. Eelmisel aastal
kontrollis keskkonnainspektsioon koos omavalitsustega Harku, Saku ja
Kohila valdades, kas eraisikute kinnistutel käib reovee kogumine nõuetekohaselt. Selgus, et nõuetele
ei vastanud hinnanguliselt
pooled kohtkäitlussüsteemidest. Eelkõige on see
probleem iseloomulik endistele suvilapiirkondadele, kuhu on nüüd alaliselt
elama asutud.
Toetusmeetme töötas
välja
keskkonnaministeerium, toetust antakse
Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist. Toetust saab
hakata taotlema keskkonnainvesteeringute keskuse
kaudu.

Toetuse taotlemisest
Toetuse andmise eesmärk?
• Tagada reovee kokku kogumine reoveekogumisaladel
reostuskoormusega üle 2000 tarbijaga piirkondades.
Kui suur on eelarve?
• Kogu vooru eelarve on 10 miljonit eurot. Toetuse täpne
suurus kinnitatakse keskkonnaministri määrusega.
Kes saab toetust taotleda?
• Toetust saavad taotleda isikud, kelle majapidamine asub
riiklikult määratud üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalal,
mida saab kontrollida keskkonnaregistrist.Toetust saab
taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või
hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või
kaasomanik.
Milleks toetust antakse?
• Elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või
-kanalisatsiooniga.
• Elamu kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks.
Mida silmas pidada?
• Kui on rajatud liitumispunkt nii vee- kui ka
kanalisatsiooniga liitumiseks, on toetuse saamise
eelduseks liitumine mõlema teenusega.
• Ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse.
Milleks toetust ei anta?
• Elamusiseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede
rajamiseks.
• Varasemalt teostatud tööde rahastamiseks.
• Hoonestamata kinnistule torustiku rajamiseks.
Kuidas taotleda?
• E-toetuse keskkonnas.
• KIKi kodulehel avaldatud taotlusvormil e-posti teel või
paberkandjal.

Turba aleviku soojusmajanduse arengukava eelnõu avalikustamisel

S

aue Vallavalitsus teatab Turba aleviku
soojusmajanduse aren-

gukava eelnõu avalikustamisest. Eelnõu on kavas vastu võtta Saue Vallavolikogu

27. juuni istungil. Eelnõu on
kättesaadav Saue valla veebilehel www.sauevald.ee

Ettepanekud ja lisainfo
meiliaadressil
kalle.pungas@sauevald.ee või telefo-

nil 50 66 974. Ettepanekuid
oodatakse kuni 22. juunini.

Pubi Mati Maja: pretensioonitult
lihtne, aga maitsev toit

Söögikohtadega Tallinn-Haapsalu
maantee just hõisata ei saa, paar sellist
putka tüüpi burgeriasutust muidugi on,
aga Riisiperre sissesõidul seisab rootsipunane valgete aknasilmadega maja.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

P

ubi Mati Maja esimeseks kõige silmapaistvamaks
aksessuaariks, eriti just suvisel ajal,
on kindlasti teise korruse
terrass. Näikse olevat suurepärane koht, kus tassi kohvi
kõrvale maantee sahinas
mõte korraks kinni joosta
lasta. 100-kilomeetrisel tunnikiirusel mööda uhavate
masinate urin muutub ühel
hetkel üllatavalt meditatiivseks.
Samas tundub, et mediteerijatele see söögikoht just
suunatud ei ole. Pigem näeb
lõuna paiku väikseid seltskondi, kes on kiire ampsu
järel, et siis edasi spurtida.
„No kui ma Hiiumaale läheks, siis iga kell eelistaks
seda kohta siin praamis järjekorras seismisele ja ulmekallile kiluvõileivale,“ arvab
söögikohta testima tulnud
G. Ta teab, millest räägib
– saarel suvekodu omades
sõidab ta seda trassi kümneid kordi aastas. Laudadest
kostab erinevaid keeli, menüüski on esindatud soome,
eesti, vene ja inglise, mis
viitabki ilmselt sellele, et
läbisõidul olevat turisti käib
kõvasti. Samas on näha töötunkedes maskuliinset kohalikku seltskonda ikka ka.
Kuna
testimispäeval
tibutab, siis ei vali köögikamp ei terrassi ega maja
kõrval asuvat välilauda,
vaid vaatab ringi sees. Saal
on suur nagu koppel, baarilett keskel, kahes servas
istumisalad. Vasakul võtab kõlaritest kostuv tümps
hinge seest ja kõnelt võime.
Õnneks selgub, et parempoolsel saaliosal on vaiksem
ja sinna end kamp sätibki.
Üldse on meeleolu ses
söögikohas nagu keskmises
maalähedases kõrtsus. Rasked puittalad laes ja ruumi
liigendamas,
rustikaalne
mööbel, nurgas piljardilaud
ja seinas hiiglasuur telekas.
Karaoke jaoks? Jalgpalli
MM-i?
Hiljem selgub, et maalähedast kontseptsiooni toetavad ka prae suurused. Mati
Majas ei mängita toiduga –
et triip kastet ühte taldriku
serva, kolm törtsu pastinaagipüreed keskele ning ongi
kõik. Ports on aus, näiteks
liha tundub olevat vähemalt
300 grammi ja salatit on
seitsmes (!) eri versioonis.
Menüü naelutab kolmese köögikamba ikka mitmeks tummiseks minutuks.
Sest mitte midagi ei suuda

valida. Kõik on nii ootamatult .... tavaline. Küüslauguleivad ja sibularõngad, seljanka ja kanasupp, šašlõkk
ja šnitsel, pelmeenid ja pannkoogid. „Kui sa need pelmeenid võtad, siis arvesta,
et pead jala Laagrisse tagasi
minema, et kõik need kalorid ära kulutada!“ hoiatab
G. ning võtab esimese tellija
rolli enda peale.
G. valikuks on majakook (1,50) kohviga (2) ja
juustupallid (3,50). Pisut
ebatavaline valik lõunaeineks, kusjuures kohv ja
kook lähevad enne söögiks
kui pallid. Kook on poolenisti otsas juba siis, kui
kolleeg fotoaparaadiga üldse lauda jõuab ja nii jääbki
magustükk pildile püüdmata. „Mul oli jube nälg. Ja see
on tõesti hea. Põhi on selline
biskviidine ja natuke nätske,
mulle just meeldib, kui on
korralikult läbi immutatud.
Õunad on vist siin peal ka?
Kodune kook, imehea noh,“
kiidab sööja.
Juustupallid
jõuavad
lauale nõks hiljem, on viimne kui üks ilusa kuldse kumaga. G. oigab natuke jälle:
„Te ka nõuka-aja lapsed,
mäletate neid juustusaiu,
mis ahjus tehti? Ema tegi
mul samamoodi, see juust
oli pealt krõbe ja sees sulav,
need on täpselt samasugused. Issand kui maitsev!
Äkki oleks pidanud sibularõngad ka võtma, need oleks
ka head olnud kindlasti.“
Peale kolmandat pallikest
G. erutus siiski raugeb. Ta
nendib, et tema olematu
sapi jaoks oli see kooslus
nüüd natuke liiga tummine.
„No seal on juust, majonees,
õlis paneeritud, mis sa ootasid siis,“ nöögib L. „Nüüd
tahaks värsket salatit peale,“
kaebleb G. vastuseks.
A. eelistab kanasuppi
(3) ja pannkooke (3,50).
Supp laekub lauale suhteliselt suures kausis ja on sama
kollane kui juustupallidki. „Mis selle nii kollaseks
ometi teeb?“ on sööja umbusklik. Ta nendib, et üldiselt
on okei ning supp on soe
ja sisukas, ainult et ühtegi
maitset ei suuda eristada,
kõik on nagu üks ühtlane
puljong. „Ei ole nagu halb,
aga ühtegi emotsiooni ka ei
teki,“ nendib A. Pannkoogid seevastu on ausad, suur
kahest pannkoogist koosnev ports, üks natuke krõbedam, teine valgem, pealt
tutsked jäätisepallid karamelli ja mingi värvilise puruga üle valatud. Üks läheb
A. kõhtu, teine jääb G.-le.

MATI MAJA PUBI
Nissi tee 1a, Riisipere,
Saue vald
E-N 11-19
R-P 11-20
5555 5194
info@matimaja.eu
http://www.matimaja.eu/
https://www.facebook.
com/MatiMajaPubi/
Aeg-ajalt toimuvad ka
elava ansambliga reedeõhtused peod
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L. võtab ainsana lihapoolise (7), mis näikse olevad Mati Maja n-ö firmatoit. Nimelt grillitakse kohe
õue peal klientide vaateväljas värsket šašlõkki, mida
on saadaval seast ja kanast
ning ka Armeenia versioonis. L. võtab viimase ja
kartulilaadsetest lisanditest,
mis tuleks muide ekstrana
tellida, ta loobub. Liha juurde lubatakse salatit nagunii.
Lauda jõuab liha küll,
aga mitte ootuspäraste tükkidena, vaid koos kondiga.
„Okei, ma arvasin, et Armeenia tähistab pigem mingit maitsestust, ma sellist
kondiga versiooni ei osanud
oodata. Vabalt võib olla
minu enda teadmatus,“ on
L. nõus nentima. Paari suu-

täie pärast tunnistab L., et
maitse on väga hea. Mahlane, tema enda maitse jaoks
oleks võinud olla tiba toorem, aga on hea. Kartulist
puudust ei tundnud ja salati,
mis koosnes värskest kurgist, hapukurgist, tomatist,
sibulast, lehtsalatist ja kapsasalatist, loeb sööja mitte
just eriliseks, aga kõik oli
omal kohal. „Hea, aga mitte
midagi ekstraordinaarset,“
võtab L. teema kokku.
Kuigi laud jääb pikaks
ajaks mustadest nõudest koristamata, hindab testgrupp
teenindust
pigem
mõnusaks.
„Baaridaam oli selline kannatlik ja sõbralik. Ja
mitte selline võltssõbralik,“
kiidab G. Teenindaja tões-

ti pakkus ja soovitas, küll
värsket forelli grillil, küll
kanasalatit. L. usub, et linnast väljas kohtades see pigem alati nii ongi.
Tagasitulemise osas on
nii G. ja L. ühte meelt, et
võiks küll. L. kui lastega
pereinimene nendib, et järelkasv saaks siin söödud
küll. „Ükspäev me sattusime mingisse käsitööburgeri kohta sööma. Tund aega
nikerdati neid, 15 eurot oli
tükk ja lapsed lõpuks ei söö-

nudki. Siit saab nende jaoks
lihtsad klassikalised valikud
kätte: friikartul, kananagitsad, pannkoogid,“ ütleb L.
Lastetool ja tops pliiatsitega
on ka kohe käeulatuses väiksematele inimestele. „Mina
ütlen, et toit oli imemaitsev
ja järgmine kord Hiiumaale
minnes teeme siin kindlasti
peatuse,“ lubab G. A. püsib
kuss. Möönab, et terrass ja
kohviaparaat on tema jaoks
selle koha väärtused. Majakook vast ka.
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PÜSIRUBRIIK TUNNE
KOHALIKKE SÖÖGIKOHTI

Ruila tallis lõhnab aastatepikkuse töö ja
tohutu entusiasmi järele*
Hommik Ruilas on puha idülliline.
Selleaastaste esimeste päikseilmade all
on vana mõisatalli kivimüürid päästvalt
jahedad, koolimajana tegutseva mõisa
peahoone õuel rabelevad vahetunni
elevuses rüblikud, koplites uitavad
unistavate pilkudega hobused.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

V

ähegi poeetilisema
hingelaadi
jaoks
markeerib ju nende
suursuguste loomade niiske silmapaar automaatselt
midagi romantilist. Seal
nad on – ruugema seljaga ja
mustjad, valgeidki isendeid
sekka. Reageerivad tulija
tervitusele ülalt kõrgemalt
tasandilt, kõrvad kikkis,
olek iseteadev ja majesteetlik. Kogenematul tekitavad
kerget aukartustki.
Omainimene läheb patsutab ladnalt koonule, kõnetab nimepidi ja poetab meeleheaks porgandigi. Kõigi
tallis elava 60 hobuse karakteriga on talli perenaine
Eha Kirsipuu enam-vähem
kursis. Selle naise kogemustes pole paslik muidugi kahelda. Ta on hobustega kõrvu elanud pea kogu oma elu.
Noore näitsikuna oli Eha
juba Tallinnas TSIKi koolis
käies ratsaspordi peal ja kui
Ruila tall uue vabariigi alguses vormistati, sai temast
kohe selle koha perenaine.
Pullikasvatuse kõrvalharust Eesti esitalliks
Ruila mõis koos tallidega
pärineb 14. sajandi lõpust, ju
juba toonagi siin mõni ratsu
elas. Nõukaajal olid siin aga
laudad, peamiselt pullidele,
kuid asukate seas oli hulk
hobuseid ja seal 1979. aastal
Eha toona veel kolhoosi palgal alustas ning andis koolilastele ratsatunde.
Tase toonase ja tänase
vahel on muidugi mäekõrgune. Ruila talli peetakse
parimaks ratsasporditalliks
üle Eesti. Ette on näidata ka
ametlikult Eesti ratsaspordi
liidu antud parima sporditalli tiitel. „Et mille eest?
Eks selle taga on tasemel
sportlased ja parimad loomad,“ selgitab Eha. Naise
sõnul kummub temagi rind
iga kord uhkusest, kui mõni
Ruila talli hobune ja sportlane jälle pjedestaalil on –
ikkagi ju omad.
Tõepoolest – isegi hobumaailma võhikule on
ilmselt kõrva jäänud nimi
Rein Pill, kes on Ruila talli
klubi üks staarsõitja, tema
kõrval veel Eesti parim takistussõitja Tiit Kivisild,
parimaks treeneriks on nomineeritud Ruilas tegutsev
Riina Pill. Nende ja paljude
teiste sportlaste ja treenerite
najal on Ruila ratsaspordi
üheks esitegijaks Eestis saanudki.

Ruila tall koosneb viiest
tallimajast ja kümnekonnast väliboksist, Rein Pillil näiteks on täitsa oma
tall. Tal on seal kaheksa
hobust, kellega treenib ja
võistleb. Võistlused on pea
igal nädalal ja eri paigus.
Viimati näiteks sel kevadel Prantsusmaal ja Leedus
MK etappidel. Veab, kui
võistlused toimuvad kohas,
kuhu autoga sõita saab, aga
Pill on käinud võistlemas ka
Ameerikas, kuhu hobused
lausa lennukiga viiakse.
Omanike jaoks nii glamuurne hobi kui igapäevane töö
Otsesõnu ei ole need loomad muidugi kõik ratsasportlase enda omad. See
maailm töötab nii, et on rida
jõukamal järjel hobuentusiastidest inimesi, kes oma
loomad sportlastele sõita
annavad. Omanike endi roll
on siis võistlustel omadele
kaasa elamas käia, vahel ise
mõni tiir teha või lapsi patsutama tuua.
Ruila tallis elavast kuuekümnest loomast on vaid
kaks talli enda omad. Kõikidele ülejäänutele pakutakse piltlikult öeldes hotelli
teenust. Ligi 400 euro eest
kuus tagatakse loomadele
latter, mida hobuhooladajad hoiavad puhta ja korras.
Mõnes boksis on karvane
mänguloom, teises soolalamp, kolmandas pallid.
„Eks omanikud tahavad
ikka loomade elu lõbusamaks teha,“ usub Eha. Talli
personal söödab hobuseid
vähemalt kolm korda päevas, loomad saavad heina,
kaera ja müsligraanuleid.
„Mõni võib olla ka eridieedil, ei saa mõnd asja süüa,
läheb üle kere kuumaks.
Porgandid on neile nagu
maiuse eest, aga värsket aasarohtu ei tohi sporthobune
palju saada, paksuks läheb,“
avaldab Eha inimmaailma
normidele suisa vastukäiva
fakti.
Aga kõik muud kohustused – et hobune pessu saaks
ja koplisse jalutama või et
tema turjatekid oleks pestud
või hambad ravitud – lasuvad omanikel endil. Eha sõnul võib pealtnäha tunduda,
et hobuse omamine on glamuurne hobi, tegelikult aga
pigem ikka igapäevane töö.
Ei ole nii, et täna ei viitsi,
siis ei lähe. „Samas on paljud palganud ka omale abiväge, kes selle töö vajadusel
ära teevad,“ tutvustab Eha
hobuste pidamise maailma.

Kõigi tallis elava 60 hobuse karakteriga on talli perenaine Eha Kirsipuu enam-vähem kursis
Foto: Celin Lannusalu
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Ruila talli üks parimaid sportlasi Rein Pill hobusel A Brok

Nooruke Kaia ongi üks
selline abi. Tema tiitliks on
kopeldaja, täitsa hobumaailma oma termin. Kaia asi
ongi põhimõtteliselt hommikust õhtuni ükshaaval
hobuste koplisse viimine ja
tagasi toomine. Tal on ka
ülikoolipaberid loomakasvatuse erialalt, aga oma
küla tüdrukuna tuli ta Ruila talli tööle ja naudib seda
sajaga. Eriti suisel ajal –
värske õhk, ilusad loomad,
samme tuleb päeva jooksul
edasi-tagasi paarikümne kilomeetri kanti, töö ja trenn
nagu komplektis.
Aga hammastest rääkides – kui peaks sellega mõni
mure olema, siis Ruila tallis
tegutseb ka hobukliinik. No
neerupõletikku just ei ravita, aga saab röntgenit teha,
hambad üle vaadata, kui
on jalgadele haavad tulnud
miskipärast, siis neid ravida
või nohu vastu rohtu saada.
Ja kastreerida saab ka. Ruilasse hobutohtri juurde tullakse üle Eesti, mitte ainult
oma tallist.
Suvesse mahub vähemalt
neli suurvõistlust
Kuna Ruila on sporttall, siis
on väga olulised ka korralikud maneežid, väliväljakud,
maastiku takistusrajad, galopirada heinamaal – ega
siis ainult boksis peituvat
või koplis uitavat looma

võistlusvormis ei hoia. Maneeže on Ruilas kaks, millest üks on üsna uus, alles
mõni aasta tagasi eurorahadega rajatud, samamoodi
sai eurorahad peale väliväljaku ehitus. „See oli üks
äge periood. Kuu aega oli
meie juures toimuvate Eesti meistrivõistlusteni aega,
päris kindel ei saanud olla,
kas ikka jõuame ehitusega
valmis. Aga tänu tegusale
projektijuhile Andres Vainule ikka saime hakkama,“
meenutab Eha.
Uus kaasaegne maneež
on hiigelsuur, peeglid seinas (et sõitjad saaks õiget
asendit kontrollida), kaks
tribüüni küljel, pubisaal ja
karikate saal. Viimane on
triiki auhinnanänni täis.
Neid võidurosette tuleb nii
rahvusvahelistelt kui omamaistelt võistlustelt.
Maastiku takistusala on
Ruilas samuti tasemel ja
kuna rahvusvaheline väljend hobuste takistussõidule on derby, siis on tallil
ka omanimeline võistlusetapp Ruila Derby, mis just
juunikuu alguses toimus.
Sel suvel on ees ootamas
veel vähemalt kaks suurema
kaliibriga võistlust: Eesti
meistrivõistlused takistussõidus ja rahvusvaheline
üliõpilaste kooli- ja takistsusõit.

Kaia on kopeldaja, tema
töö on hommikust õhtuni
ükshaaval hobuste koplisse
viimine ja tagasi toomine

Kas pealtvaatajaid käib?
Eha sõnul on selles osas kõvasti arenemisruumi. Peamiselt on võistlustel ikka
valdkonna inimesed – omanikud, sportlased, nende
toetajad. „Seda seltskonda,
kes tuleks näiteks mõnusal
suvepäeval täitsa niisama
kohale, naudiks ilma ja adrenaliini ja ilusaid loomi,
võtaks kioskist limonaadi...
neid võiks palju rohkem
olla,“ utsitab Eha inimesi
hobumaailmaga tutvust tegema tulla. Mine tea, ühest
sellisest päevast võib näiteks mõne lapse eluaegne
armastus ratsaspordi vastu
alguse saada.
Aga ka siis, kui võistlusi
ei ole, võib tulla ja koplite
vahel jalutades neid noobleid loomi oma tavapärases
rütmis uudistada, see on
ka täitsa lubatud. „Meid on
üles leitud ka ürituste korraldamise tarbeks. Saame
teha ekskursioone, tallielu
tutvustusi ja harjutada ratsutamistki,“ kutsub Eha.
Muide, on lapsi, kes on
väidetavalt valinud kõrvalasuva Ruila kooli just sellepärast, et tall on kõrval.
Nimelt on kooli viienda
klassi kehalise kasvatuse
tunnid osaliselt ratsutamisele keskendunud. Isegi kui
päriselt ratsutamist selgeks
ei saa, siis arusaama hobustest, kuidas nendega olla ja

suhelda, saavad kõik lapsed
kätte. Sel aastal avati ka
ratsutamise huviring.
„Meil on ka hipoteraapia võimalus – puuetega või
suhtlemisraskustega lapsed
saavad tulla teraapiasse.
See avaldab positiivset
mõju nii kehalisele kui
psüühilisele
seisundile,“
teab talli perenaine. Kirjanduse järgi paneb suhtlemine loomaga, isegi kui
see on mittesõnaline, inimese reageerima, kontakti
looma, näiteks autistidele
mõjuvat see hästi. Aga ka
füüsiliste vaevustega inimesed saavad leevendust
ja abi. Eha toonitab, et selle
jaoks on spetsiaalsed hobused, kes on rahulikud, taltsad ja ise kontakti otsivad.
Eha nimetab pea 40
aastat Ruila tallides oma
elutööks. Üsna noore naisena ta siia jõudis ja ei kavatse tempot veel maha kruvida. Muuhulgas aitab seda
üleval hoida Eha abimees
Siim Kroon, keda naine
natuke nagu mantlipärijaks
juhendab. „Aga oi ma teeks
veel! Vana maneeži rekiks
ära, uued väliboksid teeks,
väliplatse
kohendaks...,“
unustab naine end unistama.
*aga loomalõhna napilt ei
olegi

Pealekasvav girlpower
saab hakkama nii robotite
kui vabatahtliku tööga
Kui Laagri Robocity* lõpus vabatahtlikke lavale
kutsuti, siis vaatepilt üllatas nii mõndagi külalist.
Nimelt korraldasid sellel aastal ürituse peaasjalikult Laagri roboringi noored ise.

Fotod: Sirje Piirsoo

Saue laulu- ja tantsupidude traditsioon ulatub 26 aasta taha, mil lasteaialapsed,
kooliõpilased ning kultuurikeskuse huviringide lapsed esmakordselt Saue
mõisa pargis laule-tantse esitasid. Järgnevate aastate peod, kus osalesid juba
ka täiskasvanud, toimusid alul koolimaja juures ning kõlakoja ja tantsulava
valmimise järel Saue jaanituleplatsil. 2005. aastast kannab pidu „Saue sõle“ nime.
EVELIN POVEL
kultuuritegevuse juht
Saue huvikeskus

P

idu algab osalejate
rongkäiguga Keskuse
pargist jaanituleplatsile, kus rullub lahti lauludest,
tantsudest ja rahvamuusikast läbipõimitud folkloorietendus. See on ühtepidi
nagu kevadine eksam, kus
kõik Saue linnas tegutsevad
muusikakollektiivid
pakuvad kuulamiseks-vaatamiseks talvistes tubades
õpitut, teisipidi hoiavad elus
ja tutvustavad eesti kultuuripärandit. Saue linna kogukond, kus pea igas peres on
keegi, kes laulab, tantsib või
mängib mõnd pilli, oskab
muusikast ja rahvakultuurist rõõmu tunda ja tahab
seda jagada. Igal aastal on
peo loojate seas Saue rahva
kõrval ka mitmeid sõpruskollektiive lähemalt ja kaugemalt: Lätist ja Ukrainast,
Hiiumaalt, Kohilast, Sakust
ja mujaltki.
„Saue sõle“ folklooripidu
Tänavune, 26. mail toimunud „Saue sõlg“ kandis
nime „Me oleme Põhjamaa
lapsed“ ja oli ühteaegu
sauelaste EV100 sünnipäevapidu. See oli kristalse
karguse ja pehme soojuse
puudutus, kus kõlasid laulud-tantsud-muusikahelid,
mis meile hinge lähevad ja
heameelt valmistavad.
Lavalaudadel astus üles
pea 500 osalist lasteaialastest memmedeni 27 rühmast
või kollektiivist. Sauelastel olid külas memmede

Pidu algab traditsioonilise rongkäiguga Keskuse pargist jaanituleplatsile

Hetk peomelust: tantsivad Saue gümnaasiumi tantsurühmad

tantsurühmad Tallinna eri
paigust,
ingerisoomlaste
Tallinna seltsi tantsurühm
Kataja, naiskoori ridades
olid laulmas vokaalansamblid Cantus Turbast ja Pihlamari Laagrist. Peo idee
ja lavastus pärineb artikli
autorilt.
EV100
sünnipäevapeona Saue linnas kuulus
pidu EV100 kogukondade
raamprogrammi
„EV100
igas külas“. Seda jääb meenutama väike tahvel jaanituleplatsi kõlakoja seinal
– kingitus EV100 korraldustoimkonnalt.

Riigikantselei strateegiabüroo ettepanekul oli
„Saue sõlg“ lisatud ka Euroopa säästva arengu nädala sündmuste kalendrisse, olles kooskõlas säästva
arengu eesmärgiga muuta
linnad ja asulad kaasavaks,
turvaliseks, vastupidavaks
ja säästvaks.
Tammede istutamise päev
Seekordne „Saue sõlg“ sai
kõigist eelnevaist erinev ja
läheb linna ajalukku eelkõige kui tammede istutamise päev. Kultuuripärandi
hoidmine ja kandmine on

võimalik vaid tänu inimestele, kes seda teevad. Sauel
on selleks Saue inimesed:
koorilauljad, rahvatantsijad
ja pillimängijad, kultuuri- ja
ajalootraditsioonide kandjad, kellele soovisime Eesti
Vabariigi 100. sünnipäeval
teha tänukummarduse ning
istutasime nende auks jaanituleplatsile tammepuud.
Ühtlasi oli see pühendus
Eestile, sest just Eesti on
meie kodu, meie õnn, rõõm
ja armastus, mida läbi laulude, tantsude, muusika ja traditsioonide hoidmise jagada
ning edasi kanda.
Tammesid olid istutamas mitmed sauelased,
kel siinsesse pinnasesse
jäetud olulised jäljed: koori- ja orkestrijuhid, õpetajad, kultuurielu edendajad,
tantsujuhid, traditsioonide
kandjad, Kaitseliidu Saue
kompanii esindajad.
Sirgugu need viis tammepuud sama sitkeks ja
tugevaks kui on vanimad,
400-aastased puud ning
olgu Saue tammik jätkuvalt
paik, kust ammutada väge ja
energiat, tasakaalu ja rahu.

UUDIS PILDIS

Veel hämmastavam oli, et samal ajal, kui tehakse riiklikke kampaaniaid, et leida tüdrukuid IT- ringidesse, siis suur osa Laagri
Robocity võistluse noortest korraldajatest olid just tüdrukud,
kes enamuses on ka roboringi töös osalenud selle loomisest
peale. Paar vabatahtlikku korraldajat jagasid muljeid.
Mis jäi sel aastal Robocity juures kõige rohkem meelde?
Hanna (H): Ülitore oli!
Helena-Mai (H-M): Võitsime robotimängu. Hakkasin seda robotit ehitama alles märtsis.
Mis teeb Laagri Robocity eriliseks teiste robotivõistlustega
võrreldes?
Pärli (P): Väike ja nunnu.
H-M: See ei olegi võistlus, vaid selline sõpruskohtumine.
H: See on selline viimane asi aasta lõpus, et kui mõnel võistlusel ei läinud nii hästi, siis saab uuesti teha ja proovida.
Aga mis oleks võinud paremini minna?
H: Rohkem rahvast.
H-M: Ja see segadus, kui töötubadesse hakkasid inimesed sisse
sadama.
Mis juhtus?
P: Pidime Aliisega koos töötuba tegema, aga samal ajal oli võistlus ja ta läks meie robotiga sinna. Aga siis kõik muretsesid ja
tahtsid appi tulla. Aga need abilised hakkasid sisse ja välja sadama ja ma olin rohkem segaduses, kui ma oleks üksi olnud.
(naerab)
Mida siis peaks järgmisel aastal teistmoodi tegema?
H: Rohkem reklaamima – sel aastal oli vähem rahvast kui eelmisel aastal. Õhtuks olid alles põhiliselt võistlejad ja vabatahtlikud.
H-M: No mina teeks selle järgmisel koreal pühapäeval. Siis
oleks inimesed jälle linnas. Laupäeval lähevad kõik maale.
H: Pühapäeviti tullakse tagasi jah, siis oleks juba rohkem inimesi.
Olete olnud nüüd kaks aastat vabatahtlikud Laagri Robocityl,
millised on muljed?
H: See on lihtne tegelikult.
H-M: See on lõbus. Saab koos sõpradega midagi korraldada. Robocity ongi nagu väike maailm, kus kõik saavad kõike teha. Saab
vabatahtlik olla ja saab võistelda.
H: Nagu väike maaüritus.
Kas teil klassis teised ka vabatahtlikuna juba kuskil tegutsevad?
P: Mina küll ei tea.
H.-M: Vist mitte. Mina ainult robootikaüritustel käin abis.
Ma tean, et teid kutsuti FLL Open Europe Championshipile* vabatahtlikuks. Kas plaanite minna?
H: Kutsuti jah, mina lähen kõigiks neljaks päevaks.
H.-M (hästi kurvalt): Mina ei saa kahjuks minna.
P: Mina lähen kolmeks päevaks, ühel neist päevadest on meil
klassiekskursioon Soome.
Mida te seal tegema hakkate?
P: Mina olen team-angel. Mulle soovitati, et see läheb hästi
minu iseloomuga kokku.
H: Me kõik oleme team-angel’id.
Mida see tähendab?
P: No kirjutati, et igaüks vastutab umbes kuue tiimi eest.
H: Et leiaksid ruumid üles ja oleksid õigel ajal õiges kohas.
P: Aga kuus tiimi tundub nii palju – ma loodan, et veidi vähem
tiime antakse.
Vastuseks küsimusele, kas nad järgmisel aastal aitavad jälle
korraldada Robocityt, tuli vastuseks ühisel häälel „jaa“.
*Rahvusvaheline robootikavõistlus, mis toimub sel aastal
Tallinnas juuni alguses. Kuna Laagri roboringi noored näitasid
end positiivselt juunior FLL-l , siis kutsuti neid ka sinna vabatahtlikuks – kuus roboringi õpilast on selle kutse ka vastu võtnud.
DIANA POUDEL
korraldaja

„MEIL ON ELU KESET METSA“
11. muusikalikevad tõi Laagri lasteaia lavalaudadele
omakirjutatud loo „Meil on elu keset metsa“. See on lugu
suurest linnast Eestimaa metsa tulnud turistist, kes polnud
mitte sitikatki näinud ja kuidas kohatud metsamehe abil
metsloomadega tuttavamaks saadi. Eesti sünnipäevale
pühendatud muusikalis leidus nii linde kui loomi, suuri
kui väikeseid. Igal aastal on muusikaõpetaja Ruta Kukkuri
seatud etenduses osa saanud nii õpetajad kui lapsed ja ühel
kenal maikuuõhtul mängiti muusikali ka lapsevanematele.

„KUIDAS SÜNNIB KODU LUGU?“
19. mail Jõgisoo seltsimajas toimunud töötoas „Kuidas sünnib kodu
lugu?“ tuletati meelde koduloo uurimise eesmärki – väärtustada
oma kodukanti, õppides seda tundma, tasuks ajaloo ja lugude
poolest rikkam kogukond. Kodu lugu võib olla nii talu kui pere, aga
ka küla või hoopis linna lugu. Saue linna ja selle lähiümbruse aja- ja
kultuurilugu juba 15 aastat talletanud Saue kodu-uurimise seltsingu
eestvedaja Evelin Povel jagas Jõgisoo seltsimajas koduloo uurimise
alaseid kogemusi koos Helle Koppeli ja Marianne Nõmmsaluga.
Pildile on koos nendega jäänud Ülle Rondo ja Imbi Kaasik SaueJõgisoo haridusseltsist. Jõgisool, muide, on suure töö arhiivides
tuulates ja majapidamiste käekäiku läbi aastakümnete (ja -sadade)
jäädvustades teinud Aino Lehtmets.

Pärli ja Aliise ettevalmistamas Scratch-animatsiooni töötuba
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Saue Sõlg - lauludest, tantsudest
ja rahvamuusikast läbipõimitud
folkloorietendus
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Ellamaa loodusseltsil on alati hea meel, kui loodusained osutuvad õpilase lemmikõppeaineks.
Sellel aastal premeerisime tublisid Nissi piirkonna
koolide loodusainete tundjaid ja olümpiaadidel
osalenuid Aleksei Turovski giidituuriga Tallinna
loomaaias.
Tõdesime, et Aleksei Turovski oskab loomaaia asukatega suhelda kui heade sõpradega. Või on see hoopis loomade keeli
kõnelemine? Üks käeviibe ja jääkaru Aron hüppab vette ning
näitab, mida õppinud on. Kuna jääkaruema toidab veel ikka
seda mitmesajakilost ja pea paari aastast beebit, siis allub
poeg seni ka ema õpetustele. Saagi püüdmisega Aron igatahes
hätta ei jääks. Uues sinise basseiniveega jääkarumajas, mis
eelmise aasta lõpus külastajatele avati, on võimalik mõmmit
lausa meetri kauguselt näha ja läbi klaasi katsuda. Võimas
loom!
Kõik loomaaia elanikud, kes Aleksei tuurile ette jäid, olid
tema lugupidamist väärt. „Oi, meie Jaapani kurel on muna!“
Seda kõige suuremat kurelist kutsutakse Jaapanis ka õnnekureks. Ja kui huvitavad jutud gorilla puuri ääres või lõviaediku
taga veerema hakkasid. Ei lõppenud need enne, kui oli viimane minut väravate poole kõndima hakata. Iga looma kohta ei
ole võimalik kõike infotahvlile ja ka mitte loomaaia kodulehele
kirja panna, seega lubasime tagasi minna, sest kuulata-vaadata jõudsime ainult tühise osa loomaaia elanikest. Tublide
loodusfännide pink on Nissi piirkonnas pikk.
LOODUSSELTS KUTSUB
• Ellamaa loodusseltsi kevadel käima lükatud „Eesti õie“
konkursile oodatakse jätkuvalt fotosid.
• Ja sügisel kutsutakse kõiki koos peredega „Kolme järve
matkale“, mis toimub Porikuu festivalil 20. oktoobril.
MARJE SUHAROV
MTÜ Ellamaa loodusselts

Fotod: Merike Kens, Sydamest Sydamesse

Loodusainete tublimaid
teadjaid premeeriti
Turovski juhitud põneva
giidituuriga

Saue valla lasteaedade tantsupidu –

keegi ei pea tegema, seda tahetakse teha
Saue valla
lasteaedade
tantsupidu on
väikeste vallakate
suur ja rõõmus
kokkusaamine,
kuus aastat
korraldatud ja üha
kasvanud. Esimese
peo tantsulapsed
on mitugi aastat
koolis jõudnud
käia.
MARI TOMP
tantsuõpetaja ja peo korraldaja

K

Tallinna loomaaias käisid Turba ja Nissi kooli tublid:
Elina Maris Lilleorg, Virgo Lootus, Lisanna Noortoots, Carl
Aleksander Katalsepp ja Heliise Värv, Siiri Kaljumäe, Eliise
Kadak, Oskar Heinsaar, Miia Pent, Märt Maasikas

uue aasta jooksul on
ideest tänase päevani väga palju muutunud. Eesmärk ja hingus on
aga jäänud ning korraldajate poolt hoitud. Abiks on
pühendunud ja tublid lasteaiaõpetajad. Tantsud ja laulumängud, mis nemad ise
õppeaasta alguse töötoas
õpivad ja meelde tuletavad,
ongi seeme, mida rühmades
külvata ja laiali poetada.
Kevadel ollakse valmis teistega kohtumiseks ja ühiseks
lustimiseks.
Väärt muutusi nende
aastate jookusl on toimunud mitmeid. Teeb südame
soojaks, kui näed nii õpeta-

jate kui ka mudilaste kena
ja korrastatud teemakohast
välimust. Vaeva on nähtud
rõivaste ühtseks kujundamise ning ka sümboolikaga. Õpetajad on sel peol
end imekauniks sättinud,
kandes rahva- ja rahvuslikke rõivaid. Samuti on iga
peoga aina juurde tekkinud
rühmade ja lasteaedade silte, lippe ja rõõmsameelseid
kaunistusi. Kõik see annabki peole väga armsa näo.

Usutavasti on lastele ka
eeskujuks ja mällusööbiv.
Selle peo üks märkidest
on õpetajate nn aastatants.
Suur töö saab õppeaasta
jooksul tehtud: koos käiakse palju kordi ja ikka vabatahtlikult. Esimese peo
üllatus-laulumängust
on
välja arenenud süvenemist
nõudev lugu, mis pärit pärimusest ning mida tantsib
igal aastal aina suurem õpetajate ring.

Saue valla lasteaedade
tantsupeo üks idee on anda
võimalus lastel koos lasteaia läbimisega „läbi liikuda” vanadest tantsudest ja
laulumängudest, mida kevadisel tantsupeol ühiselt
tantsida. Sellel peol ei ole
eesmärk esinemine, vaid
osa saamine ja just see vahva tunne, et kõik on koos ja
kõik oskavad. Ja ikka selleks, et mõistaks neid hoida
ning oma lastele ja lastelastele edasi õpetada.
Tänaseks on pidu nagu
Saue valdki suureks kasvanud. Ja ega tantsupidu olegi
mingi väike asi. Suured asjad nõuavad järjekindlust,
vaeva nägemist, kannatlikkust, pühendumist. Nii
suured ja head energiat täis
tegemised sünnivad ainult
ühisel jõul ja nõul.
Mis saaks, kui mõni lasteaed arvaks, et polegi vaja?
Mis oleks, kui kunagist väikest mõtet Laagri lasteaed
toetanudki poleks? Mis me
teeks, kui Laagri kool oma
staadioni vaid sportlastele hoiaks? Mis tunne meil
oleks, kui vallavanem meie
pidu tervitama ei tuleks?
Aitäh!
Aitäh igale õpetajale,
kes lastel peo suunas liikuda on aidanud ja lapsevanematele, kelleta poleks
kindlat seljatagust ei lastel
ega korraldajatel. Kummardus eelkäijatele, kes seda
tarkust ja ilu meilegi on
hoidnud.

UUDIS PILDIS

PRANTSUSMAAL PJEDESTAALILE
Prantsusmaal sõideti võidu jalgratturite suursündmuse Paris-Roubaix' miniversioonil, kus
nissikas Frank Aron Ragilo võitis 200 teise kuni 15-aastase sportlase seas esikoha. ParisRoubaix' on legendaarne meeste jalgrattavõidusõit, mis algab Pariisist ja lõpeb Roubaix’s ja
on tuntud nõudlike trassitingimustega, näiteks on distants osaliselt kaetud munakividega.
Tegemist on ühe vanima rattaralliga, esimene sõit oli 1896. aastal ja selle noortele mõeldud
miniversioonis läbitakse põhivõistlusega identsed viimased 35 kilomeetrit, kuhu sisse jäävad
kuus munakivisektorit ligikaudu 9,5-kilomeetrise kogudistantsiga. Frank Aron pälvis auhinnaks
sarnase munakivist trofee nagu põhivõistlusel võidutsenud maailmameister Peter Sagan
aprillis. Palju õnne!

Foto: Turba kooli õpilasesindus

Foto: Frank Aron Ragilo Facebook

Nr 11 / juuni / 2018

8

VABASÕLM 2018
Kõik, mis on juhtunud üks kord, ei juhtu enam kunagi, aga kõik, mis on juhtunud kaks korda, juhtub
kindlasti ka kolmandat korda… Selliselt sai teoks Turba kooli õpilasesinduse korraldatud vaba
lava sündmus VabaSõlm 2018. MOMU-s toimunud kogukonnakesksel vaba lava tüüpi sündmusel
saab lavakogemuse nii esimese klassi laps, kui vanaprouad-härrad. Sügav kummardus ja tänu
kõikidele esinejatele, toetajatele, lapsevanematele, Arnole, töökale meeskonnale ja Heimarile,
kultuurikeskusele, Erlendile, Kristile, Jarmole ja ansamblile The Notes.

Sauevallakas Tõnu Ermas sattus
suurteosesse „Saja lugu“

P

rojekti „Saja lugu“ on
iseloomustatud žanriülese suurteosena.
See portreteeris Eestit läbi
tavaliste inimeste. Autorid
kohtusid eri paigust, eri vanuses, eri taustaga inimesega – tuhanded kilomeetrid,
sajad vestlustunnid. Nende
kohtumiste
mälestustest
ja emotsioonidest sündis
muusikateos ning portreteeritavate lugudest fotoraamat ja näitus.
Ega Tõnu nägu näituselt
niisama lihtne leida olnudki. Esiteks sellepärast, et
suures plaanis pildid naelutasid igaüks eraldigi vaatama. Kuidas kaamerasilma
läbi sähvatas mõne portreteeritava silmanurgas väike saatan ja teisel mahtus
sinnasamma kogu maailma
väsimus. Aga teisalt seepärast, et üks keskmine Eesti
mees tõmbab fotoaparaadi ees ikka natuke krampi
ja kuigi kaameramees oli
Tõnu isegi kergelt muigele
saanud, siis on raskevõitu
teda teiste tõsiste mehenägude vahelt leidagi.
Põllumees sajandi
kultuuriprojektis
Päriselus on Tõnu oluliselt
lõbusam ja vabam. Ütleb
küll, et ega ta neid ajakirjanikke-küsijaid väga usalda, sai oma vitsad aastakümneid tagasi esimeste
talude loomise aegu kätte.
Saadeti siis kirjamehi maale uuspõllumeeste juurde,
kelle sekka Tõnugi kuulus,
artikleid tegema. „Ja siis
pärast loed, et kellegi teise
mõtteid on sinu suhu pandud rohkem kui omi,“ on
Tõnule toonane asjaajamine mõru maigu jätnud.
Ometi tunnistab mees
„Eesti sada“ tegijatega
koostöö puhtaks naudinguks. „Nagu oleks aastaid
tuttavad olnud juba nendega, küsimused olid ka
kõik sellised suupärased,“
meenutab Tõnu seda sügisest pealelõunat, kui fotograafid-toimetajad tema
taluõuele saabusid. Räägiti
juttu, tehti Tõnu vana piimaauto juures pilti ja ega
Tõnu siis veel täpselt teadnudki, mis tralliks kõik kevadel läheb.
Sest kui raamatukangelane sai pealetulevate tööde-tegemiste käigus oma
keskendumise sellest kohtumisest mujale suunata,
siis tegijaid ise genereeri-

sid kevadeks mastaapseid
plaane. Kõik sada portretreeritavat koguti Noblessneri sadamalinnakusse,
et nad osaleksid Jazzkaare
avaürituseks loodud kontsertlavastuses, millest veel
omakorda tehti filmgi.
Nõmmiku talu peremees
sattus otsekui meelelahutusmaailma keerispunkti.
Esiti koguneti kokku,
ruum täis täitsa võõraid
nägusid. Tõnu sai aru küll,
et kõik samas rollis kui temagi, aga ei tunne ju ometi
kedagi. Õnneks anti trükivärske raamat igale pihku
ja mees sai seda vargsi lehitses aru, et temaga sama
laua taha oli juhtunud teine
omanimeline mees – Tõnu
Põlvamaalt. „Seal oli ikka
tegelasi. Fantast vend oli
see tööriista muuseumi pidav mees Kuusalust. Või
endine Seewaldi direktor
Haug,“ on Tõnu nende kohtumiste üle rõõmus.
Aga siis alles läks huvitavaks. Raamatukangelased oli vaja ka filmile
püüda. Droonid lendasid
üle pea, kaamerad surisesid, tehti lakkamatult proove samade stseenidega,
sest kord oli kellegi nägu
varjus, siis ei olnud teine
kokkulepitud kohapeal olemas. Tõnu sõnul oli ikka
päris väsitav päev tallegi.
„Aga kui vaatasid seda lavastajat – Jaak Printsi, kes
oli nii väsinud, et enam
jalad ka ei kandnud, lausa kukkus nende vanade
raudteerööbaste vahel, aga
ikka pani edasi. Lõpuks
astusime kõik koos õhtusel
etendusel pea paari tuhande inimese ette. No eks see
kõik kokku üks temp ikka
oli jah,“ muheleb mees paar
kuud hiljemgi.
Tütar Liivi tunnistab, et
kui õhtul koju jõuti (pere
oli loomulikult kõik kambas Tõnu ülesastumist uudistamas), oli isal adrenaliin veel tunde üleval. „Eks
see üks omalaadne püha asi
oli küll jah. Ikkagi Eesti
sada. Kui on kakssada, siis
on juba teised inimesed,“
tõmbab Tõnu teema kokku.
Juhuslikult Kibunasse ja
talupidajaks
Et Tõnu aga raamatusse
jõudis, selle taga on tema
tütar Liivi. Naine kuulis,
et projekti tarvis otsitakse
Eesti inimesi ja andis oma
papsi üles. „Mõtlesin, et
torkan isa ka sinna, selline
äge selfmade man, nagu ta
on. Tundus selline tähen-
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saa lehmi pidada ja meiereid töös hoida. Aga kuna
uut laenu eraldi hoone ehitamiseks ei tahtnud peremees võtta, sai tehtud otsus – loomakasvatus maha,
keskendutakse ainult meiereile.

Ühtäkki oli Kibuna küla Nõmmiku talu
peremees Tõnu Ermas, kes tavaolekus
aovalgest „Aktuaalse kaamerani“ oma
meiereis rassib, tunked seljas ja nokats
peas, osaline vaat et kõige vingemas
projektis, mis Eesti 100 tähistamistest
tehti.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee
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Tõnu oma vana Maiu-nimelise piimaautoga, mis täna on hoovis põnevaks vaatamisväärsuseks

Tõnu foto võis leida Viru Keskuse aatriumist näituselt

duslik ettevõtmine,“ põhjendab tütar. Iga detail, mis
Liivi oma isa tööst ja elust
räägib, kannab endas uskumatult sooja hoolimist.
Nõnda näib, et kuigi Tõnu
oma elutööks peab Nõmmiku talu ülesehitamist,
siis absoluutselt täppi on ta
pannud ka oma isarolliga.
Sellist respekteerivat hoidmist vanema ja lapse vahel
ei anta just tihti näha.
Aga ka Nõmmiku taluga
on Tõnul üsna eriline suhe.
Ei ole ta üldse elupõline
kernukaski, suht pooljuhuslikult bussirooli tagant
ja kortermajast talupidajaks sattunud. „Aga see on
umbes nii nagu raamatuski
Kiire-papa ütles, et nüüd,
kus oleme nii palju siia
vaeva ja raha pannud...,“
nendib Tõnu, et tunded on
tekkinud tükkhaaval, aga
täna ei varja ta uhkust enda
loodud meiereitalu üle.
Laitsesse sattus mees
ligi 35 aastat tagasi nõnda,
et Vasalemmas, kus pere
elas, sundis riik maja maha
müüma, seda oli vaja kaevanduse
laiendamiseks.
Mehel oli juba nagu kerge
sabin seeski, viskas bussibaasis meestele kõlaka välja, et on äkki kellelgi talle
uus kodu müüa. Ja oligi.
Tänane naabrimees, tollane kolleeg, nimetas, et ehitas tütrele kõrvalkrundile
maja, aga see läks hoopis
Hiiumaale mehele. Et osta
maja ära.
Tõnu ostiski. Sel ajal tegutses siinkandis sovhoos

ja sinna tõmmati Tõnu ära
töölegi. Oli aastaid sovhka
Laitse osakonnas töökoja juht. Hoolitses, et seitse
kombaini töökorras oleksid
ja meestel palgad tehtud.
Aga koju võeti oma tarbeks
juba lehmad.
Lähenema hakkas murdeline aeg, 1980ndate lõpp.
Ega Tõnu ise osanud sest
midagi arvata, aga tuttav
mees, tööstuspsühholoog
Arvo Karjatse hoiatas
Tõnu, et too vist alahindab
olukorda, milles elatakse.
Et keerulised ajad on ees,
muutused tulemas ja maa
on ainus väärtus. „No ta oli
Moskvaski käinud mees,
Gorbatšoviga suhelnud. Ei
olnud ma enne talupidamise peale mõtelnud, aga
uskusin teda. Ostsingi talu
ümber maatükid, laenu
maksan siiamaani,“ räägib
Tõnu.
Kartulikasvatajast piimatootjaks ja sealt meierei peremeheks
Alguses keskenduti kartulikasvatusele,
mitukümmend hektarit oli põldu,
aga siis jäi mehele silma,
et ümberkaudu tegutsesid
lehmalaudad, kõigile jätkus justkui tööd ja turgu.
Mõtles siis, et kui võtaks
hoopis
olemasolevatele
loomadele lisa, et nii palju
ikka peaks saama, et oma
perel riie seljas ja toit laual.
„See selline kõhutunne oli.
Purakas oli sees, riskide
peale palju ei mõtelnud,“
meenutab mees aega, kui

sajapealine kari sai võetud.
Seegi taluäri töötas
kümmekond aastat. Loomad olid peaaegu nagu vabapidamisel, õues ka talve
ajal, jalutasid mööda metsi
ringi. „Sellist asja nõukaajal ei olnud. Kõik viidi sügisel lauta kinni. Mul üks
sõber viskas nalja, et seo
naine talveks voodi külge ja
vaata, mis kevadeks saab,“
räägib Tõnu. Nõmmiku
loomad igatahes lustisid
vabaduses, isegi kui lumekuhi seljas oli.
Tõnu üldse usub sellesse, et see, kuidas looma
kohelda, mõjub ka liha kvaliteedile. Et kui elupäevad
on taras ja ketis hoitud ning
tapale läheb, teise looma
verelõhn sõõrmetes, siis
see hirm ja vaev kandub
edasi ka lihasse. Ta on näiteks Rootsis näinud, kuidas
korraliku ventilatsiooniga
saab selle surmaeelse stressi loomades lihtsa vaevaga
kaotada.
Aga mitte sellepärast
ei loobunud Tõnu lehmapidamisest peale kümmet
aastat. Madal piimahind oli
põhjuseks. Tõnu, muide, on
käinud piima hinnatõusu
eest streikimaski, aga ega
sest abi olnud. Uueks suunanäitajaks sai jälle tuttava poolt soovitatu, et miks
mees jagab piima poolmuidu laiali, hakaku seda väärindama hoopis. „Tiiu-Mai
Laht, otsapidi sugulane,
teadlase tasemel toiduspetsialist, oli nõus meid
õpetama. Alustasime kohupiimaga, see ei ole väga
keeruline
tehnoloogia,“
nendib peremees.
Esimesed kunded leiti
nõnda, et Tõnu proua pani
päevinäinud Subarule hääled sisse, võttis poja ja kaks
kasti kohupiima peale ning
läks Laitse suvilate vahele
pakkuma. Proua Sirje oli
nii kõva müügimees, et selle kliendibaasi peale oma
meierei äri ehitama hakatigi. Kui sest kahest kastist
hakkas puudu tulema, tekkis usk, et valitud tee on
õige.
Samas sai õige pea selgeks, et ühessamas majas ei

Kaks aastakümmet
pereäri
Nüüd on paarkümmend
aastat juba arendatud
Nõmmiku
talumeierei
kaubamärki. Kogu pere
on mestis – lapsed Liivi ja
Lauri on tänaseks ka kogu
täiega ametis. Lauri peal
on rohkem paberimajandus: load, kooskõlastused,
eurorahade projektid. Liivi
tuli peale 17 aastat pealinna elu ja meediafirmades
turundust teinuna ka kodutallu tagasi. Käivitas meierei juustuliini. „See pereäri
on kahe otsaga asi. Võõraga on lihtne – kui ei sobi,
minnakse eri teid. Omadega ju nii ei saa. Aga kui
saadakse omavahel hakkama, on pereäri väga hea.
Meil on ikka välja tulnud,“
muheleb Tõnu.
Tooteid on Nõmmiku
talu meiereil ette näidata
kümmekond: kohupiima
maitsestamata ja rosinatega, kohupiimakreemid
neljas eri mekis, kolme
maitsega jogurtit ja muidugi juustu, värsked pasta-filata tüüpi juustud ja
laabiga poolkõvad Hollandi tüüpi maitsejuustud.
Supermarketitest Nõmmiku piimaprodukte ei leia.
Kundedeks on haiglad,
lasteasutused, hooldekodud, kohvikud-pagarikojad
– kohad, kus osatakse hästi
hinnata igasugu lisaaineteta ja puhast toodangut. Ja
pühapäeval on talus lahtiste uste päevad, siis saavad
tellitud kauba kohalikud ja
on võimalik huvilistel õuele astuda ja kaubavalikuga
tutvuda. Kutsuv siltki on
suure tee ääres väljas.
„Süüa on inimestel ikka
vaja,“ resümeerib Tõnu tulevikku. Nemad Nõmmiku
talus katsuvad senist sööjate soosingut hoida stabiilse
kvaliteedi ja paindliku teenindusega. Tõnu meenutab
kuskilt meelde jäänud lauset, et olla armunud oma
töösse on kahjulik. Et siis
paned ennast sinna nii palju, et muuks aega ei jäägi.
Eks Tõnugi alustab varavalges ja hea, kui õhtuste teleuudiste ajaks tuppa
saab. Viimase kümne aasta
jooksul on vast vaid kolm
korda puhkusel käidud.
„Aga kui töö ei meeldiks,
kui palju siis seda stressi
oleks. Mina panen igatahes
edasi nii kaua, kui jaksan,“
lubab Tõnu. Kahe aasta pärast on tal juubel, saab 70.
Teagi, kas see on armastus töö vastu, füüsiline
koormus, värske õhk või
head kodused piimatooted
toidulaual, aga silmaga
seda 70 näha küll ei ole.
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JAANIÜRITUSED SAUE VALLAS
TANTSULUSTI TANTSIJATELT,
LAULURÕÕMU LAULJATELT
NAABRIST PAREM OLLA SAAD,
KUI SUL MÄNGUPLATSIL VEAB
HEAD PAREMAT SAAD KÕHTU,
MÕNUS JAANILEEK PAISKUB ÕHKU
LASTELE NÄOMAALINGUD, BATUUT
OMA RATSUTAMISOSKUST SAAD
NÄIDATA RODEO HÄRJAL

JAANITULI

Kohatu küla kiigeplatsil
22. juunil, kell 18.00
Tants ja trall ansambliga

QVALDA

Vanamõisa vabaõhukeskuses
22. juuni 201 8

TUULA
JAANITULI

VANAMÕISA

JAANITULI

Sportlikud mängud
kogu perele

ÕHTUT JUHIB MARE TAAR
ATRAKTSIOONID

LIIS LEMSALU

JAN UUSPÕLD
JA VANEMÕDE

LASTELE: BEYBLADE MINITURNIIR JA ATRAKTSIOONID
PILETID EELMÜÜGIS PILETILEVIS ja kohapeal
www.vabaõhukeskus.ee

JAANIMÄNGUD
SAAB SÖÖKI JA JOOKI

Tantsutab ansambel
"SADA JA SEENED"

ÜRITUS KÕIGILE TASUTA!
ÜRITUST KORRALDAB ÄÄSMÄE KÜLAKOGU
ÜRITUSE TÄPSEM INFO ÄÄSMÄE KÜLA KODULEHEL

Korraldaja MTÜ Tuula Tutulus

RUILA PÕHIKOOL
PAKUB TÖÖD
• KLASSIÕPETAJALE
• VÄIKEKLASSI ÕPETAJALE
• TÖÖÕPETUSE ÕPETAJALE (osalise
tööajaga)
• KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJALE
• PIKAPÄEVARÜHMA ÕPETAJALE
• ROBOOTIKA RINGI JUHENDAJALE

LÕPETAJATELE CRAFTI SÄRK JA UHKE MEDAL!

INFO JA REGISTREERIMINE
www.stamina.ee/kovamees

NB! Kuni 5.mai 2018
soodsam registreerimine

Alates 21. augustist 2018
Kandidaatidelt ootame kvalifikatsioonile
vastavat haridust. Pakume paindlikku töökorraldust, toetavat keskkonda,
konkurentsivõimelist töötasu ja sõidukulude kompenseerimist, arenguvõimalusi,
huvitavat tööd, mille nimel oma energiat
panustada, huve rakendada ja võimalusi ideid ellu viia kaunis linnalähedases
mõisakoolis.
Avaldus, CV ja koopiad haridust tõendavatest dokumentidest esitada ruilakool@
ruilakool.ee 15. juuniks 2018.
Info tel 5163534
Direktor Tiia Rosenberg

Kohtade arv
PIIRATUD!

6.-10.08.2018
Vanamõisa vabaõhukeskuses
kell 10.00-17.00

Spordipäev
Showpäev
Loomade päev
Meisterdamise päev

Seikluse päev

Laagri
maksumus
90 €

Registreerimine veebilehel
www.linnalaager.ee

Tule ise ja võta sõber kaasa!

16. JUUNIL KELL 18.00
JÕEKÄÄRU PARGIS LAAGRIS

KÕRSIKUD
AVATUD PUHVET, PLEED JA
SELTSKOND VÕTA ISE KAASA PALUN

AEG
4.05-30.06

20.05-6.06
13-15.06

ÜRITUS
Kaija Kesa graafikanäitus "Aed"
Liivi Ermase maalinäitus
"Rajatähised"
Tänavakultuuril linnalaager
I vahetus

TOIMUMISKOHT JA AEG
Riisipere kultuurimajas

KORRALDAB
Nissi kultuurikeskus

Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

KONTAKTID

kell 10-17 Saue valla
MTÜ Pere Heaks
kultuurikeskuses
Kernu mõis, Kohatu külas
Ristema talu, Mõnuste külas
Hageri muuseum
Mõnuste Juustukoda, Linnumetsa talu, Mõnuste külas
Hundi talu, Muusika külas

Registreerimine:
www.linnalaager.ee

15-17.06

Hageri kihelkonnapäevad

14.06

Etendus "Mees ja naine"

Vanamõisa vabaõhukeskus

MTÜ Vanamõisa küla

www.vabaõhukeskus.ee

16.06

Laagri kohvikutepäev

kell 11-16 kodukohvikud Laagris ja Koidu külas,
kohvikutepäeva filiaal Endla talus Koppelmaa külas;
kell 18 Laagri Jõekääru pargis Kõrsikute kontsert

"Saue valla
kultuurikeskus,
Saue vallavalitsus"

18-20.06

Tänavakultuuril linnalaager
II vahetus

kell 10-17 Saue valla kultuurikeskuses

22.06

Kohatu jaanituli

kell 18 Kohatu kiigeplats

Kernu rahvamaja

22.06

Vanamõisa jaanituli

kell 20 Vanamõisa vabaõhukeskuses

MTÜ Vanamõisa küla

www.facebook.com/
groups/
laagrikohvikutepaev
Registreerimine:
www.linnalaager.ee
www.omavald.ee/
rahvamaja
www.vabaõhukeskus.ee

22.06

Ääsmäe jaanituli

kell 20 Ääsmäe külaplatsil

MTÜ Ääsmäe külakogu

22.06
22.06
23.06
23.06
23.06

Maidla jaanituli
Lehetu külapäev
Tuula jaanituli
Võidupüha ja jaanituli Saue linnas
Nissi kandi jaanituli

kell 19 Maidla seltsimaja lõkkeplatsil
kell 20 Lehetu külakeskus
kell 19 Tuula jaanituleplatsil
kell 17 Saue linna jaanituleplats
kell 19 Nissi kirikumõisa pargis

25-29.06

Suvine Kunsti Laager

kell 9-17 Saue valla kultuurikeskuses

MTÜ Maidla külaselts
MTÜ Lehetu külaselts
MTÜ Tuula Tutulus
Saue Huvikeskus
www.sauehuvikeskus.ee
Nissi kultuurikeskus
Huvikool Värv Pintslil, maretaidema@gmail.
Maire Taidema
com, 56689003

30.06

Saue- Vanamõisa
malefestival

kell 10.30 Vanamõisa vabaõhukeskuses.
Eelregistreerimine teostada
hiljemalt 27.06.2018 eelistatult e-mailile karel@siilu.
org või telefonil 50 91 425 (Karel Uurits), teatades
osaleja ees- ja perekonnanime ning sünniaasta

Saue Male-Kabeklubi

Hageri kihelkonnapäevadel
avavad oma uksed ka neli
põnevat maja Saue vallas
Hageri kihelkond sirutub Lokutilt Varbolani ja
teistpidi Vasalemmast pea Hagudini välja, läbides nõnda Kohila, Saku ja Saue valla külasid.
Viiendat korda peetavatel kihelkonnapäevadel
on seega ka Saue valla küladel oma koht ja roll.
Kui vallad on piiridega administratiivse tähtsusega, siis kihelkondades peituvad pigem vaimse ja kultuurilise kujunemisloo allikad. Sealt said alguse piirkonna murded, kombed,
rahvaluule, rahvariided ja maa-arhitektuur.
Esmakordselt on Hageri kihelkonda kirjalikes allikates
mainitud 1241. aastal. Sealtmaalt on kihelkonna väheviljakal
kivisel või soisel maal killuke Eesti rahvast läbi sajandite oma
talusid ehitanud, maad harinud, lapsi kasvatanud, keelt hoidnud, rahvariideid kujundanud, koole asutanud, pidu pidanud.
Et see kõik meeles ja hinges püsiks, on ilus traditsioon
iga viie aasta tagant kokku saada kihelkonnapäevadel. Tänavu
möödub kolmkümmend aastat esimestest kihelkonnapäevadest. Läbi on elatud kaks haldusreformi, omavalitsusi on jäänud vähemaks, aga kihelkond oli, on ja jääb.
Ürituste kava jaotub kolmele päevale, 15.-17. juunile.
Hageri rahvamajas, palvemajas, kalmistul, kirikus ja muuseumis on kavas mitmeid sündmusi terve laupäeva vältel.
Pühapäeval avavad oma ukse kodumajad, aiad ja varaaidad.
Sauevallakaid on ses nimekirjas neli.
Kernu mõis, Kohatu küla
kell 12-18 mõisakohvik Ludvig, koogid ja söögid
• 13-13.35 mõisaekskursioon
lisainfo: Meelis Kolk 511 2424

ELUHINGUS

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

Laitse Graniitvillas
13.-14. juunil, 19.-21. juunil, 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

VABAÕHUETENDUS

Miks mehed ei saa naistest aru ja miks naised on meeleheitel, et mehed ei taha rääkida, ei pulbitse emotsioonidest ning ei korda neile sada korda päevas “Ma armastan
sind”? Kui NAINE ütleb: “See on sinu otsustada”, mida ta
siis TEGELIKULT ütleb? Kui MEES ütleb: “Kas sa tahad
kinno minna?”, mida ta siis TEGELIKULT ütleb? Igapäevased elusituatsioonid vürtsikas huumorikastmes pakuvad
piisavalt äratundmisrõõmu
Piletid hinnaga 10 EUR on eelmüügis Vanamõisa seltsimajas ja Vanamõisa
Karavanipargis ja 1 tund enne algust kohapeal.

Ristema talu, Mõnuste küla
kell 11–17 kohvik Lambaleenu ja aida muuseumituba (vanad
tööriistad, tikandid jms) Merlenda keraamiliste lammaste aidapood, juuksur Pügala. NB! Broneeri aeg! Juuksur Triinu Mäll
• 11.30 villaheidest vaiba kudumise õpituba, juhendab Merike
Sepp (Sõrve Villaveski)
• 14 tšellol musitseerib Karret Sepp
• 15 muusikaline käpiknukuteater „Kingitus vanaemale“
lisainfo: Merle Beljäev 5342 3483
Mõnuste Juustukoda, Linnumetsa talu, Mõnuste küla
kell 11-17 juustukohvik soolaste ja magusate juustusuupistetega, põhumaja tutvustus, ronimissein, tasakaaluköis, kanade
söötmine ja jänkude paitamine suurtele ja väikestele
• 12 ja 16 mozzarella taltsutamine
• 14 lastejooga
lisainfo: Maarja Lillemäe 528 3998
Hundi talu, Muusika küla
kell 11-19 kodukohvik värskete küpsetistega, lastele batuut ja
väike mänguväljak, pop-up pood, Skarbeli portselanist ehted,
kodukaunistamise keraamika, meestele avatud trenniala, riiete ja muu kauba vahetuse ala, Berbel Lätti maalide näitus
• 12-14 selja ja turja massaaži teeb professionaalne massöör
Heli-Ann Jõesoo
• 14-15 fitnesstreener Helen näitab efektiivseid
treeningharjutusi
• 15-16 trenn kõhule, seljale ja tuharatele vabas õhus
fitnessentusiast Marju juhendamisel
• 16 -18 joonistame Berbel Lätti juhendamisel söega
metsikut ürgmeest, kohal šarmantne meesmodell
• 18-19 vahvad keemiakatsed
OLULINE: Kogu see vahva sündmus jääb Hundi talus toimumata, kui vihma sajab. Lisainfo: Berbel Lätt 5845 2882
Otsi Facebookis: Hageri Kihelkonnapäevad.

Jaanijookide jagamine!

Ostes Saue Kaubakeskusest 22.- 23. juunil korraga

vähemalt 20 € eest, saad lisaks TASUTA värskendavad joogid.
Valida saab alljärgnevate hulgast:
COCA COLA joogid 4 x 0,33 l
Aura jõhvikajook 1 l
Aura Fruit Punase tee jook 3 x 0,5 l
Tooted saab kätte ostutšeki esitamisel.
Täpsem info www.keilaty.ee või tel. 6781551
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Juba 1969. aastal avati Laagri alevikus spetsiaalselt
lasteaiaks ehitatud hoone, mis täna kannab nime Laagri
Lasteaed. Suure õuealaga, äsja uue ehitusliku kuue saanud
lasteaias toimetab alates 1. septembrist kümme tegusat
rühma, kus igas rühmas omandavad häid alushariduslikke
teadmisi 20 kolme- kuni seitsmeaastast last.
SAUE VALLAVALITSUS KUTSUB KOHALIKKE TALENTE VÕI KAUGE KANDI
KORÜFEESID LEIDMA ENDAS PÜHENDUMUST, MISSIOONITUNNET JA
UUENDUSLIKKU MEELT, ET VÕTTA VASTU SEE SUUREPÄRANE VÄLJAKUTSE
JA TAGADA LASTELE PARIM ALUSHARIDUS.

LAAGRI LASTEAIA DIREKTOR
– SA OLED OODATUD!
Fototõestus, et oksapürgi jõudis õigesse kohta

Hüüru külavanem:
„Inimesed, palun
ärge olge nõmedad!“
Poolteist aastat tagasi tuuseldas Hüüru külavanem Arnold
Õispuu Uuel tänaval üht suurema kaliibriga prügisuli, kes
rekatäite kaupa sodi küla vahele maha tahtis suruda. Nüüd
jäi mehe vaatevälja taas üks sarnane tegelane.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

M

aikuu
laupäeva
hommik. Soe ja
mõnus, nii nagu
Eestimaale sel aastal kohe
isuga eraldati. Arnold istub
oma Hüüru kodumaja köögis ja võtab hommikusöögi (kohvi enam ammugi ei
joo, aga mõned võikud päeva alustamiseks) ning sätib
end siis oma firma Uue tänaval asuvasse kontorisse.
Väga pikalt ei saa asjalik
ollagi, kõne elukaaslaselt
Hedylt eksitab. Naine on
asunud kodus muru niitma
ja mingi naisinimesele arusaamatu jupp on masinalt
maha kukkunud ja oleks
vaja see külge tagasi putitada.
Arnold sätibki minekule, ainult et Uuel tänaval
jääb talle juba kaugelt silma mingi masin tee ääres
– käru selpis, mees kõrval tegemas viskeliigutusi
võsa suunas. „Kui lähemale
jõudsin, siis imiteeris põie
tühjendamist. Käru oksa- ja
puidurisu täis. Sõitsin vaikselt mööda, endal pilk tahavaatepeeglis,“ meenutab
Arnold.
Tee ääres ähmitseja jätkab külavanema masina
möödumisel uuesti käru
tühjendamist. Kuna Arnoldil on prügipättide osas
üsna lühike süütenöör, keerab mees auto ümber, süstib tagasi ning pargib kärumehe kinni. „Küsisin, et

ega abi vaja ole. Et äkki on
mehel veel kuskil teine kärutäis, et mul aega on, aitan
visata,“ sekkub külavanem
teeäärese mehe tegevusse.
Tollel hea meel, tõesti, üks
kärutäis jäi veel maha.
Arnold, aru saades,
et tema iroonia kohale ei
jõudnud, alustab täie kopsumahuga epistlit. Kärumees katsub vahele susata,
et noh, mis prügi see, oksad
ju lõppeks kõdunevad ära ja
pealegi, Eesti Energia mehed jätavad võsa lõigetes
alati kõik maha vedelama.
„No ei jäta ju. Oksapurustajaga teevad multšiks kõik,“
maandab külavanem vastuväited.
„Aga miks sa siia tood?
Vii Raekoja platsi, vaata,
mis juhtuma hakkab. Või
poeta naabrimehe hoovile
hoopis!“ põrutab Arnold.
Oksaprügipatune ei saa jälle aru. „Aga mis see naabrimees teeb sellega, ta peab
ju ka kuskile siis viima
selle,“ on mees hämmeldunud. Tema lihtsalt sõidab
iga päev Uue tänava kaudu
tööle ja vaatas, et selline
vaikne sobiv koht oma oksaprügi maha laadimiseks.
Arnoldil hakkab arusaamise võime otsa saama.
„Kurat küll, sul on nutitelefon tasuks, äkki uurid natuke. Tallinna prügila on olemas, siinsamas Männikul
on SLG Energy, mis võtab
tasuta oksaprügi vastu. On
firmasid, kes võtavad hakkepuidu tegemiseks samuti

ilma rahata vastu. Aga sina,
mees, näed ei tea, kuhu
viia,“ hakkab külavanema
mõõt täis saama.
Lõpuks võtab Arnold
kõne sõber Kalevile sestsamast SLG Energyst. Ütleb, et teab küll, et koht on
laupäeviti kinni, aga kas on
okei, kui värava taha saadetakse leitud prügisuli ja
too võib oma oksahunniku
seal maha kallata. Sõber
Kalev on nõus, korra kirutakse koos veel inimesi, kes
mitte mõtelda ei mõista ja
Uue tänava oksakäru saaga
peategelane saab loa minna. Arnold annab mehele
veel oma e-posti aadress
ja nõuab, et olgu sinna saadetud foto, kui asi on korda aetud. 10 minuti pärast
saab Arnold kõne: „Näed,
oli suutnud nime järgi mu
telefoninumbri netist üles
leida ja vabandas, et tal
nii õudsalt piinlik, et andku ma talle andeks, et ta
kunagi enam ei tee. Paar
tundi hiljem on postkastis
ka tõestusfotod õiges kohas
maha kallatud oksarisuga
ja veelkordne tänu, et ma ei
lasknud loodust risustada,“
nendib Arnold.
„Inimesed, ärge olge nii
nõmedad. Meilgi vallas on
ohtlike jäätmete ring, on
kohad, kus võetakse tasuta
vastu nii rehve kui oksaprügi. No ei ole mingit vajadust
risustada keskkonda ja minusuguseid, prügiteemadel
suht tundlikke tüüpe, närvi
ajada,“ resümeerib Arnold.

TÖÖÜLESANDED:

• asutuse juhtimine koostöös omavalitsuse, kollektiivi ning kohaliku
kogukonnaga;
• asutuse toimimise tagamine vastavalt õigusaktidele, põhimäärusele ja
ametijuhendile;
• asutuse majandustegevuse korraldamine.

OOTUSED KANDIDAADILE:
•
•
•
•
•
•
•
•

erialane kõrgharidus ja juhtimiskompetentsid;
vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž;
eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest;
analüüsi- ja planeerimisoskus;
väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
vastutustunne, koostöövõime ja edasiviiv mõttelaad;
valmisolek kohaneda ja kaasa töötada ühinenud omavalitsuse arenguloogikast
tulenevate protsessidega;
• teadmised kaasaegsest õpikäsitlustest, võime töötada välja uusi lahendusi ja
neid ellu viia.

OMALT POOLT PAKUME:

• eneseteostust ja väljakutseid meeldivas töökeskkonnas;
• valdkondlikke täiendkoolitusi ja toetavat kollektiivi;
• asutuse poolseid sotsiaalseid garantiisid.

Kui tunned, et suudad palju enamat, kui Sinult
seni on oodatud, siis ära oota vaid kandideeri!
TÖÖAEG: täiskoormus
TÖÖASUKOHT: Männimetsa tee 53, Laagri alevik, Saue vald
TÖÖLE ASUMISE AEG: kokkuleppel
LISAINFO: Andres Kaarmann, abivallavanem, tel 679 0183
Konkursil osalemiseks palume esitada CV Online portaalis või e-posti
aadressil personal@sauevald.ee hiljemalt 17. juuni 2018 järgnev:
• avaldus konkursil osalemise sooviga;
• CV ja palgasoov
• koopiad haridust tõendavatest dokumentidest;
• kuni kahe A4 pikkune essee teemal
„Laagri Lasteaia tulevik“
Saue vald sündis Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja
Saue valla ühinemisel ja on oma 22 000 elanikuga Eesti
mandriosa rahvarohkeim vald. Saue Vallavalitsuse hallata on
32 allasutust, millest 18 on haridusasutused.

AIATÄHT KAUPLUS – HOOLDEKOJAD:
SAKU: Tehnika 7, tel: 5324 4296
PEETRI: Tuleviku tee 10, tel: 5558 5709
E-R 9 – 18 ja L 10 – 13
www.aiataht.ee

JAANIPÄEVAKS PLATS PUHTAKS!!!
* Jaanipäeva LAOMÜÜK niidukitele ja traktoritele Aiatäht SAKU ja Aiatäht PEETRI kauplustes kuni
22.06.2018 või kuni kaupa jätkub!

Tule, teeme korraliku jaanipäeva pakkumise + jaani joogid kaasa!
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TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P
suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee.
Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil aeg ette registreerida! Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon 5220321, www.arbormen.ee.
Epp Ehitus OÜ. Lame ja viilkatused, fassaadid,
üldehitus, sise- ja välisviimistlus, plaatimistööd,
Tel: 5017650, e-mail:eppehitus@gmail.com.
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.
Pikaajalise kogemusega ettevõte pakub raamatupidamisteenust väikeettevõtetele ja korteriühistutele. Info tel. 518 3832. Malle.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel.
50 92936

Ostan garaaži, kõik pakkumised on oodatud! Tel.
56641122.
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

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

Kivikorstnate ehitamine ja remont. Tel 518 8889.
Fekaalivedu, kogumiskaevude tühjendus! Helista
ja küsi pakkumist. Tel 53 468 430

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

Vihmaveesüsteemid ja muud plekkdetailid ja
plekksepatööd teie majale. Saue Plekipada,
5543331, plekipada@gmail.com

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

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.
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.

ADO URGARDI
surma puhul

Ann, Malle, Katja, Kaja, Reet, Ilme,
Marianna

Südamlik kaastunne Sirjele venna

ADO

surma puhul
Töökaaslased Saue Vallavarahaldusest

Mis tulema peab - see tuleb. Kellel
saab otsa aeg - see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule ja süütab
taevasse tähe.
Südamlik kaastunne Ulvile, Terjele,
Tuulile ja Taavile abikaasa ja isa

ADO URGARDI
surma puhul
Maris, Mailis ja Krista

Avaldame sügavat kaastunnet
Ulvi Urgardile

ABIKAASA
surma puhul.

KÜ Kuuma 4 elanikud

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

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!

Kvaliteetne pottsepa- ja korstnapühkimisteenus.
Kütteseadmete ning korstnate ehitus, remont ja
hooldus. www.ahjuteenused.ee. Tel.56639398

Avaldame sügavat kaastunnet
Ulvile perega abikaasa, isa ja vanaisa

Müüa soodsalt Keila vallas Aarnamäe karjääris
liiva, sõelutud ja sõelumata mulda transpordivõimalus. Tel. 56 564 103, e-mail pallemer@
gmail.com

Avaldame sügavat kaastunnet
Mälestame kallist ema ja vanaema

Tuuli Urgardile kalli

02.07.1935-21.05.2018

surma puhul.

HELJU PLOOMAN´I
Tütar Marika lastega

Toi Toi Eesti OÜ, asukohaga Saue vald, Kurvi tee
11, pakub suvehooajaks tööd autojuht-assinisaatorile. Võimalik töötada osalise koormusega
ja täistööajaga. Huvi korral võtta ühendust Tel.
55532450 või saata e-kiri info@toitoieesti.ee.

HAKKA
KOHVIKUPIDAJAKS
Saue vald annab rendile hoone Saue linnas toitlustusteenuse pakkujale.
Hoone asub Saue raudteepeatuse vahetus läheduses Kuuseheki 5a käigutee
ääres. Olemas on elekter, oma puurkaev ja mahuti, mõned parkimiskohad.
Rendihind on 200 eurot kuus, leping sõlmitakse 5 aastaks, tegevusalaks on
toitlustus.
Pakkumise esitamise tähtaeg on 19. juuni
2018 kell 10, saata meiliaadressile siisike.
lehtsi@sauevald.ee
Lisainfo saamiseks pöörduda tööpäevadel
kinnisvara projektijuhi Siisike Lehtsi poole
(5298141, siisike.lehtsi@sauevald.ee)
Loe lähemalt ka www.sauevald.ee uudised/
teated rubriigist.

Saue Vallavalitsus
Saue Vallavolikogu

Südamlik kaastunne
Ulvile abikaasa

Avaldame sügavat kaastunnet Ulvile
perega abikaasa, isa ja vanaisa

ADO URGARDI

ADO URGARDI

Saue Naisselts

Saue Mälumänguklubi

On lahkunud Saue küla
ajaloolise mälu kandja

Avaldame kaastunnet Tuulile ja tema
perekonnale

Langetame leinas pea ja avaldame
sügavat kaastunnet perele

lahkumise puhul.

kaotuse puhul

surma puhul

MATI PALM

ADO URGARDI

Saue Kodu-uurimise Seltsing

Olari, Kirsika, Alar, Ragnar ja Andres
peredega

Langetame pea jamälestame

Üks tee on lõpuni käidud
Üks süda on vaikinud ....
Mälestame Aila küla vanimat elanikku

Märjad küttepuud. Info www.metsasoojus.ee ja
telefon 53492730
TÖÖ
Pakume tööd Saue linnas Pärnasalu 31 kaupluses
osalise tööajaga puhastusteenindajale hommikuti 7.00-12.00 graafiku alusel 2 tööl, 2 vaba. Lisainfo tööpäevadel tel 5819 0887 või saatke CV
karina@ako.ee.

ISA

MAIT RANDET

Avaldame sügavat kaastunnet abikaasa
Leelole ja lastele.
Malle, Jüri ja Anni perega.

HARALD JOHANSON
01.01.1926 - 21.05.2018
Avaldame kaastunnet abikaasale
ja lastele peredega
Koduküla rahvas
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OÜ SINITIIVIK GRUPP

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

KOPP-LAADURITÖÖD,
KIVITÖÖD
OÜ TARN
TEL. 5037827
INFO@TARN.EE

SUVELILLED,
AMPLID JA TAIMED
kasvatamine ja müük

E-P 9.00 - 20.00

Kuuse 9, Laagri Tel 56508860

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727 • 24 h

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

MUTIPÜÜK
Tel 545 77 971
www.mutt.ee

MÜÜA LAIAS VALIKUS
EHITUSPUITU
LAITSES PALKEHITUSE
PLATSIL.
Tel. 6717722 info@palkehitus.ee

23. juunil kell 9-16
Sauel Pärnasalu põik 11 platsil

JAANILAAT

Tulge ostma ja kauplema!
Info 58050167,
laadakorraldus@gmail.com

10 kg

82 €

92 €

11 kg

60 €

5 kg

42 €

52 €

5 kg

61 €

• Saue Linnas, turvalises ja vaikses piirkonnas!

70 €

• Panipaik ja kaks parkimiskohta hinna sees
• B- energiaklassi kortermaja

71 €

Hind 188 000 €

Osta või vaheta grillgaas AGA-s!

Kampaaniapakkumine kehtib 1. maist – 31. juulini 2018.
Hinnad sisaldavad gaasi ja gaasiballooni maksumust (koos
käibemaksuga). Pakkumine kehtib kõigile AGA eraisikutest
püsiklientidele ja püsikliendiks registreerujatele.

5-TOALINE SISUSTATUD KODU SINU PERELE!

Diana Juul |+372 507 9761 | diana.juul@nordproperty.com
My.AGA.ee

My.AGA.ee/vedelgaas

www.parnasalukodu.ee
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ZEWA Deluxe tual. paber
8 rulli, Pure White, Kummel

ZEWA Easy majap.
paber 120 lehte

Ruks 800 g Leibur

Ratatouille täidisega
lihapihvid 400 g
Maks ja Moorits
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HEAD HINNAD!

Saue Kaubakeskus
Kpl. Turba
Kpl. Nissi
Kpl. Laitse
Toorjuustu-muraka
grill-liha seavälisfileest
400 g Rannarootsi

Vaarika-kohupiimakook
1,2 kg Eesti Pagar

-30%

1,35 €

0,95 €
1,19 €/kg

Kuldne Klassikaline röstsai 500 g

-30%
3,99 € 2,79 €

-32%
1,75 €

1,19 €

-34%

-30%

0,99 €

0,69 €
1,38 €/kg

2,95 €

Ja veel palju häid pakkumisi kauplustes kohapeal

1,95 €
4,88 €/kg

-25%
3,99 €

2.99 €
7.48 €/kg

-30%
11,50 €

7,95 €
6,63 €/kg

www.keilaty.ee

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 51 kauplust üle Eesti. Meil töötab
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Tule Saku Selverisse tööle

TEENINDAJAKS
(kassa, lett, saal)

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

Pakume laias valikus
terastooteid meie jaemüügi
laost Laagris
Lõikame mõõtu ja müüme ka
väikeseid koguseid
Pakume transporti
kohaleveoks

VALIKUS:
• Armatuurraud ja
armatuurvõrk
• Nelikant- ja
ümartorud
• Tsingitud torud
aiapostideks
• Talad ja karprauad
• Lattrauad,
nurkrauad, ümarad
• Külmvaltsleht,
kuumvaltsleht,
tsingitud leht
• Roostevaba materjal
(leht, ümar, nurk,
latt, torud)
• Alumiiniumist
ümarad ja lattrauad,
rihvellehed

Sobiva materjali valimiseks kasuta meie KALKULAATORIT
Piirimäe 5,76401 Tänassilma, Laagri
+372 658 0359 / laagri@exmet.ee / www.exmet.ee
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