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Algab Veskimöldre haridusmaja ehitus,
maksumuseks kujunes 5,7 miljonit eurot
Laagri aleviku külje all Alliku
külas Veskirahva puiesteel algab
uue lasteaed-põhikooli ehitus.
Veskimöldre haridusmaja on
plaanitud õppetööks avada
2020. aasta sügisel. Kompleksi
ehitusmaksumuseks kujunes hanke
tulemusena 5,7 miljonit eurot
käibemaksuta.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

K

olmepoolse lepingu
kompleksi ehituseks allkirjastasid
SA Veskimöldre Haridusmaja, Veskimöldre 2 piirkonna arendaja BC Arenduse OÜ ja rahvusvahelisel
hankel parimaks osutunud
ehitusettevõte Ehitus 5
ECO.
Ehitusfirmaga Ehitus 5
ECO on Saue vald varemgi
koostööd teinud ja hea kogemus on olemas. Ettevõte
ehitas kooli ja staadioni
juurdeehituse Ääsmäele.
Uue lasteaia-põhikooli
ehituse finantseerimisel on
kolm allikat. Lasteaia osa
ehitamise eurotoetuse suurus on 910 350 eurot, see tuleb läbi Riigi Tugiteenuste
Keskuse linnaliste piirkondade arendamise meetmest.
Veskimöldre 2 arendaja
panus piirkonna sotsiaalse
infrastruktuuri rajamisse
on võrdeline eurotoetusega.
Ehituse ülejäänud rahastus
tuleb vallaeelarvest.
SA Veskimöldre Haridusmaja on loodud, et
hariduskompleks
välja
ehitada ja seda hallata.

Uue
lasteaed-põhikooli
projekteeris AB Tava. Bumerangikujuline hoone on
kolmekorruseline, selle suletud netopind on 5194 m2
ja ehitistealune pind 3155
m2. Lasteaiaosa suurus on
850 m2.
Hariduskompleks paikneb 1,9 hektari suurusel
kinnistul, mis piirneb kergliiklusteedega. 180-kohaline parkla on rajatud naaberkinnistule.
Hoonesse on plaanitud
ruumid neljale lasteaiarühmale ja kahe paralleelklassiga Möldre põhikoolile.
Valmib spordihoone.
Ehitataval staadionil saab
mängida korv-, võrk- ja
jalgpalli, tegeleda kergejõustikuga.
Jooksuringi
pikkus on 250 meetrit, selle
keskel paikneb kunstmurukattega jalgpalliväljak,
mille mõõdud on 60 x 40
meetrit.
Uues lasteaed-põhikoolis on kaks lifti ja ruumid
erivajadustega õpilastele.
Liikumispuudega inimesed
saavad liikuda kogu kompleksi piires.
Haridusmaja hoiab põhiküttena sooja maaküte,
külmemal perioodil annab

Esimene ehituskoosolek. Paremal vallavalitsuse
majandusosakonna juhataja Silver Libe. Tema vastas vasakult
ehitaja Ehitus 5 ECO OÜ esindajad, projektijuht Paavo Ladvik
ja juhatuse liige Andres Neemre ning projekteerija AB TAVA
arhitekt Raivo Vahar.

vajadusel lisakütet gaasikatlamaja.
Laagri piirkond areneb
pidevalt, valmivad uued
korter- ja eramajad, kuhu
kolivad elama enamjaolt
lastega pered. Sestap on
Veskimöldre haridusma-

ja valmimine 2020. aasta
sügiseks rõõmustav uudis
paljudele peredele, kelle
lapsed saavad alustada kooli- ja lasteaiateed kodu lähedal kaasaegses, kuid samas
mõnusalt hubases keskkonnas.

Veskimöldre haridusmaja valmib Laagri aleviku külje alla Alliku külla Veskirahva puiesteele. Kohta aitab määrata taamal äratuntav Laagri korsten.

Fotod: Silver Libe, Merle Kerm, AB Tava.
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Saue Vallavolikogu
28. märtsi istungi
päevakord

Adven alustab Saue linnas
kaasaegse biokatlamaja ehitust

• Kernu Staadioni Sihtasutuse lõpetamine

Energiaettevõte Adven alustab märtsi lõpus Saue linna Kasesalu tänavale uue
kaasaegse hakkpuidul töötava katlamaja ehitust. Lähiajal algab linnas ka olulises
mahus soojusvõrkude renoveerimine. Kokku uuendatakse 2,7 km soojustorustikku.

• Saue valla erivajadustega laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord
• Vanamõisa külas asuvate kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega CaravanPark OÜ kasuks
• Avaliku konkursi korraldamine Hüüru külas Harku tee 1 kinnistule hoonestaja leidmiseks
• Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Tammetuka)
• Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Lainela)
• Saue valla siseaudiitori kinnitamine

• Saue Vallavolikogu 31.01.2019 otsuse nr 7 muutmine
Saue Vallavolikogu 28. märtsi istung toimub algusega kell 14
Laagri alevikus Veskitammi 4.

Suur Vanamõisa
kevadlaat
4. - 5. MAI 2019
VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES

Laadal suur kaubavalik: istikud ja taimed, käsitöö,
toidu-, riide- ja tarbekaubad jpm
Meelelahutus kogu perele
Kauplejate registreerimine: www.vanamõisalaadad.ee
info: 586 50 500

Ilmub kaks korda kuus ja toimetatakse tasuta kõikidesse
postkastidesse üle valla. Lisaks on leht saadaval vallamajas,
halduskeskustes ja kultuurimajades. Tiraaž 10 000. / Toimetus: Saue Vallavalitsus Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald,
Harjumaa / tel: 654 1156, 525 4146 / e-posti aadress: leht@
sauevald.ee / Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja selguse huvides sisu lühendada. / Reklaam: reklaam@sauevald.
ee. / Reklaami hinnakiri: www.sauevald.ee/vallaleht. / Trükk:
Printall AS, Tala 4, Tallinn. / Kojukanne: Omniva.
2019. aastal on vallaleht Saue Valdur kandes järgmistel kuupäevadel: 14.-16. jaanuar; 28.-30. jaanuar; 11.-13. veebruar; 25.27. veebruar; 11.-13. märts; 25.-27. märts; 8.-10. aprill; 22.-24. aprill; 13.-15. mai; 27.-29. mai; 10.-12. juuni; 25.-27. juuni; 8.-10. juuli;
22.-24. juuli; 12.-14. august; 26.-28. august; 9.-11. september; 23.25. september; 7.-9. oktoober; 21.-23. oktoober; 4.-6. november;
18.-20. november; 2.-4. detsember; 16.-18. detsember.

Plaanis on kaasajastada
olulisel määral Saue soojusvõrke
Ettevõte vahetab välja ligi
2700 meetri ulatuses vananenud võrke, mille tulemusel vähenevad soojakaod ja
paraneb tarbijate varustus-

põik

DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Saue Vallavalitsus kehtestas 13.03.2019. aasta korraldusega
Alliku külas Keldripõllu (72701:002:2153, suurusega 1,01 ha,
maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.
Detailplaneeringu koostamise esmärk on muuta kinnistu
maasihtotstarve 80% tootmismaaks ja 20% ärimaaks ning
määrata ehitusõigus ühe kuni 3-korruselise äri- ja tootmishoone püstitamiseks: kõrgus maapinnast katuseharjani kuni
14,0 m, ehitisealune pind 1000 m².
Detailplaneeringust huvitatud isik on pereettevõtte Peretec OÜ, kes kavandab kinnistule püstitada äri- ja tootmishoone (masina- ja seadmetööstuse).
Keldripõllu kinnistu asub Alliku ja Vanamõisa küla piiril,
Vanamõisa küla tiheasustusega keskusalast ca 400 meetri
kaugusel.
Planeeritava maa-ala suurus on 1,0 ha. Keldripõllu kinnistu kehtestatud detailplaneeringu materjaliga on võimalik
tutvuda Saue valla veebilehel: http://sauevald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud ja/või http://sauevald.ee/planeeringute-geoinfosusteemid.
Lähemat informatsiooni saab planeeringute peaspetsialistilt Maili Metsaotsalt: telefon 654 1157, e-post maili.metsaots@sauevald.ee.

Pärna salu

Saue valla
ametlikud teated

S

ügisel 2019 valmival
katlamajal on kolme
megavatise võimsusega katel ja 0,8 megavatise
võimsusega suitsugaasipesur ning elektrifilter.
Suitsugaasipesur võimaldab tõsta katlamaja kasutegurit ja puhastada väljuvaid
suitsugaase eriti kõrgete
nõuete kohaselt. Elektrifiltri
eesmärk on tagada tahkete
osakeste kontsentratsioon,
mis jääks alla 50 mg/nm3.
Väga külmade talvepäevade tipukoormuste katmiseks ja plaaniliste hoolduste tarbeks jäävad alles
ka praegu kasutuses olevad
gaasikatlad. Uus katlamaja
rajatakse Tule ja Kasesalu
tänava vahel asuvale Kasesalu tn 3 kinnistule.
Katlamaja hakkab soojusega varustama 77 tarbimiskohta, mille seas on
kool, lasteaed, ujula, noortekeskus, 43 korteriühistut jt.
Katlamaja ehitab AS Paide
MEK ja seadmed tarnib OÜ
Efipa.
Kokku investeerib Adven
Saue biokütuse katlamaja
ehitusse 2,05 miljonit eurot,
millest ligi pool tuleb Keskkonnainvesteeringute Keskuse Euroopa Liidu 20142020
ühtekuuluvusfondi
toetusskeemist „Efektiivne
soojusenergia tootmine ja
ülekanne”.
Adveni arendusjuhi Priit
Tiidu sõnul toob uus katlamaja Saue tarbijatele stabiilsema ja soodsama soojuse
hinna, kui senine maagaasist sooja tootnud katlamaja
võimaldas: „Meie eesmärk
on pakkuda klientidele usaldusväärset ja kulutõhusat
energiateenust, mis samal
ajal minimeeriks ka keskkonnamõjusid.
Ehitades
Sauele taastuval hakkpuidul
töötava katlamaja, pole see
mitte ainult samm rohelisema keskkütte poole, vaid
ka samm stabiilsema hinna
suunas.”
Hakkpuit on Eestis puidu
raiest tekkiv jääkmaterjal,
mis on taastuv biokütus ja
mille hinda on Eestil paremad võimalused mõjutada
kui maagaasi maailmaturuhinda. Kodumaise kütusena
annab see tööd kohalikele
inimestele, kes väheväärtuslikust puidust hakkpuitu
toodavad. Seda tekib kõikjal, kus raiet tehakse ja metsa majandatakse.

Kütise tn

• Maidla külas asuva Mõisahärra tee L4 ja Koppelmaa külas
asuva Mõisahärra tee L5 kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega Silvar Nõu kasuks

MARET MARTSEPP
Adveni turundus- ja
kommunikatsioonijuht

SOOJA 1a, SAUE
KAUGKÜTTEVÕRK
kanalis torustik
maapealne torustik
eelisoleeritud torustik

Adven vahetab
Saue linnas
välja vananenud
soojusvõrke
ligi 2700 meetri
ulatuses.
kindlus.
Lõviosa töödest toimub
Koondise ja Kütise tänava lähistel, aga ka mujal.
Uuendamisele läheb enamus
skeemil siniste ja roheliste
joontega tähistatud torustikke. Projekti koguinvesteering on 1,05 miljonit eurot,
millest ligi pool tuleb samuti
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse soojusmajanduse
arengukavade elluviimiseks
loodud toetusskeemist.
Ehitustööde
tulemusel
saab 88% Saue soojavõrkudest renoveeritud, mis teeb
linnast ühe efektiivsema
soojavõrguga piirkonna Eestis.
Adven Eesti alustab soojusvõrgu ehitust kevade lõpus ja kasutab ehituse ajal
ajutisi torustikke. „Ajutised
torustikud paigaldatakse, et

lühendada soojakatkestuste kestust. Kui tavapäraselt
kestavad kirjeldatud töödega seotud katkestused paar
nädalat, siis nüüd jäävad
katkestused lühiajaliseks,”
viitab Priit Tiit uuenduslikule ehituskorraldusele.
Mahukate tööde tõttu
võib siiski mõni soojuskatkestus kesta kauem kui ööpäev. „Täpsemalt teavitame
korteriühistuid ja elanikke
kirja teel. Jooksev info saab
olema leitav ka ettevõtte kodulehel www.adven.ee,” sõnas Priit Tiit.
Töödega kahjustada saanud haljastus taastatakse
pärast ehitustööde lõppu.
Asfaltteede taastamine toimub etapiviisiliselt, tulenevalt tööde eripärast. Tööde
vahepealsel ajal taastatakse
lahti kaevatud asfalttee kas
freesasfaldi või killustikuga.
Adven vabandab võimalike
ebamugavuste pärast, mida
katlamaja ning soojavõrgu
ehitustööd põhjustavad.
Kaugküte ka Saue tervisekeskusele
Märtsis alustab Adven vallavalitsuse tellimusel ka
Saue linnas Pärnasalu põik,

Adven Eesti
Adven Eesti on üks suuremaid energiatootjaid
Eestis, pakkudes terviklikke energialahendusi ja
energiamüüki tööstus- ja
kinnisvara sektoris. Lisaks
toodab ja edastab Adven
toasooja 19 kaugküttepiirkonnas üle Eesti ja
edastab maagaasi 18
võrgupiirkonnas.

Koondise ja Kütise tänava
piirkonnas kaugküttevõrgu
ehitamist Saue esmatasandi
tervisekeskuse tarbeks.
Sama projektiga valmib
kaugkütte
liitumispunkt
uuele vallamajale, mille ehitushanke ettevalmistamisega on jõutud lõpusirgele.
Kaugküttetorustiku ehitus algab märtsis ja kestab
aprilli lõpuni. Töid teostab
Hensel Grupp OÜ. Sõltuvalt
ilmast võib haljastuse taastamine võtta kauem aega.
Ettevõte alustab torustiku ehitusega Pärnasalu põik
1c kinnistult ja liigub Saue
kaubakeskuse poole. Tööala
on nõuetekohaselt piiratud.

Lisa- Maakonna piiri muudatuse ettepanek

Saue Vallavolikogu otsustas algatada Harju maakonna Saue valla Lehetu küla
ja Rapla maakonna Märjamaa valla Kohatu küla vahelise piiri muutmise,
esitas ettepaneku seisukoha võtmiseks Märjamaa Vallavolikogule ja otsuse
Rahandusministeeriumile. Volikogu otsus piiride muutmise taotlemise kohta
kuulub avalikustamisele.
SAUE VALLAVALITSUS

Ikka on neid inimesi, kes ütlevad, et midagi ei
ole ja midagi ei tehta. Inimesed on oma arvamustes vabad. Kui aga lähemalt uurida, miks
sellel või teisel ei osalenud, ilmneb, et ei läinud,
ei osalenud, aga arvan ikkagi...
Noortel on õnneks julgust proovida ja katsetada ja mis peamine,
on usku. Ka lähedale, „koduõue” toodu võib olla väga väärtuslik.
Naistepäeval, 8. märtsil avas Turbas kõigile huvilistele pidulikult uksed perestuudio Võlupark.
Perenaine Grete ja võõrustaja Monika olid katnud külaliste
vastuvõtuks laua ja olid ootel.
Enamuses olid külastajad naised, kuid mitte ainult. Üritusele oli tulnud „hinge sisse puhuma” ka Saue vallavanem Andres
Laisk, sest oli ju remont toimunud valla abiga.
Kuna perestuudio on lasteaiamajaga koos, on tore, et tühjalt
seisnud ruumid on leidnud endale rakenduse.
Fotod: Tiina Umbsaar

M

ärjamaa valla Kohatu küla Eharanna ja Raja kinnistute omanikud esitasid Saue
Vallavalitsusele avalduse, et
nad soovivad muuta Harju
maakonna Saue valla Lehetu küla ja Rapla maakonna
Märjamaa valla Kohatu
küla vahelist piiri.
Nende sõnul on kinnistute piirkonnas taristu valdade piiride loomise ajast
oluliselt muutunud. Teede
läbitavus ja hooldus, postivedu, kool ja lasteaed on
täna Saue valla suunal ning
Märjamaal käimine tähendab 80-kilomeetri pikkust
ringi.
Eharanna ja Raja kinnistud asuvad tupikteel, millele
järgneb suur metsamassiiv
ja läbimatud teed.
Kinnistutele viib tee,

Kavandatava piirimuudatuse ala on punane. Piirimuudatus ei muuda ainult valdade, vaid ka Harju
ja Rapla maakonna piiri.

mis kulgeb läbi Niidu, Märjamaa metskond 283,

Märdi, Sõeru ja Aasa
kinnistute, mistõttu on ots-

tarbekas arvata ka need kinnistud Saue valla koosseisu.

Kavandatava piirimuudatuse ala on punane.

Mida teha, kui naabrid suitsetavad
korteris või rõdul?
Ilmselt on see küsimus, millele
püüavad leida lahendust paljud
korrusmajade mittesuitsetajatest
elanikud - Saue vald pole siinkohal
erand -, kelle majapidamisse suits
naaberkorteritest levib soodsa
tuulega õhutuseks avatud aknast või
rõduuksest või mis veel hullem –
pidevalt ventilatsioonisüsteemi kaudu.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

M

ida ütleb seadus?
Kurb on see, et
otsest
korteris
suitsetamise keeldu ühestki
õigusaktist ei tulene. Samas
keelab tubakaseadus suitsetamise korterelamu koridoris, trepikojas ja muus üldkasutatavas ruumis.
Saue valla heakorraeeskiri ei luba suitsetamist
korterelamu rõdul, terrassil,
aknal ja uksel.
Eesti põhiseaduse kohaselt on igaühel õigus tervise kaitsele ja rahvaterviseseadus ütleb, et inimene ei
tohi ohustada teise inimese
tervist oma otsese tegevuse
ega elukeskkonna halvendamisega. Tubakatarvitamine korteris teeb aga mittesuitsetajatest naabritest
kohe passiivsed suitsetajad,
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Saue ja Märjamaa valla vahelise
piiri muutmise algatamine

Perestuudio
Võlupark avas uksed

sest kui üks elanik suitsetab
aknal samal ajal, kui naabril on aken lahti või rõdul
magab väikelaps, ongi neist
ju saanud passiivsed suitsetajad.Avatud akna või tõmbekapi all suitsetamine ei
aita mürgist tubakasuitsu
toast eemaldada, küll aga
võib selle viia naabriteni.
Ka kinnises toas suitsetades
levib suits varem või hiljem naabriteni. Eriti ohtlik
on passiivne suitsetamine
lastele ja rasedatele, aga ka
südamehaigetele, hingamisprobleemidega inimestele
ning isegi lemmikloomadele.
Suitsetamine siseruumides või rõdul põhjustab
alatasa tulekahjusid
Siseruumides suitsetamist
reguleerib tuleohutuse seadus, mis ütleb, et inimene
on kohustatud rakendama

tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ja hoiduma
tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju.
Põhja päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Reili
Kulli sõnul on siseruumides ja rõdudel suitsetamine
tegelikult ka ohtlik. „Päästeamet on saanud ja saab
ilmselt ka edaspidi väga
palju väljakutseid, mille
sisu on just nimelt põlengud rõdudel, mis on alguse
saanud korralikult kustutamata suitsukonidest või
lahtise tule kasutamisest.
Rõdul suitsetades ei seata
ohtu mitte ainult enda, vaid
ka naaberkorterid, sest hõõguv suitsukoni või säde võib
tuulega lennata naaberrõdule,“ teab spetsialist.
Reili Kull ütleb, et tihtipeale ei veenduta, kas suitsukoni kustus korralikult või veel hullem -, visatakse
hõõguv suitsukoni lihtsalt
rõdult alla. Sellisel tegevusel on aga kahjuks kurvad
tagajärjed, sest rõdult alguse saanud tulekahju võib
levida korteritesse, seades
ohtu pererahva, kodu ja
vara.
Paljud tulekahjud on aga
saanud alguse sellest, et inimene uinub põleva sigaretiga diivanil või voodis. Sestap soovitab päästekeskus
suitsetada igal juhul õues ja
ka siis mitte trepikoja ukse
või naabrite akna all ning
kustutada sigaret veega täi-

detud tuhatoosis (anumas).
Põhja
päästekeskuse
andmetel on Harju maakonnas ja Tallinnas olnud rõdude põlenguid 2016. aastal
21, 2017. aastal 15 ja mullu
17.

Arvestada tuleb ka teiste
inimestega
Inimese kodu on küll tema
omand, kuid selle omandi
kasutamisel kehtib piirang,
mis tähendab, et arvestada
tuleb ka teiste elanike huvidega.
Aga mida siis ikkagi
teha, kui naaber suitsetab,
sellega teie kui mittesuitsetaja tervist rikub ja meelehärmi põhjustab?
Ühest vastust ei ole, kuid
ehk aitab esmalt rääkimine,
rääkimine ja veel kord rääkimine, sest võib-olla ei ole
inimene üldse teadlikki, et
suits levib ning teiste elu
mürgitab otseses ja kaudses
mõttes, võib-olla ta ei tea
üleüldse passiivse suitsetamise kahjulikkusest.
Lõppeks saab korteriühistu kehtestada reeglid,
kus tohib või ei tohi suitsetada – näiteks ei ole ju osades korterelamutes lubatud
pidada lemmikloomi. See
muidugi eeldab üldkoosoleku kokkukutsumist ja ühist
otsust, misjuures võiks arvestada ka suitsetajatega
ning rajada neile suitsetamiskoha maja lähedale - katuse, pingi ja tuhatoosiga.

Hinnakiri määrab ruumide rendihinna. Siin on juba peetud ja
arvan, et peetakse edaspidigi täiskasvanute ja laste sünnipäevi.
Viimane mõnusas õhkkonnas täiskasvanute sünnipäev toimus
elava muusika saatel kohaliku ühemehebändiga. Täiskasvanute
sünnipäeval on kõrvalruum lastele toredaks mängukohaks suurte peo ajal.
Stuudios toimuvad joogatunnid täiskasvanutele, bodyburn
(juhendaja Anu Jõulu) ja beebikool (juhendaja Jaana Tigane).
Noortele emadele on see koht suhtlemiseks, üheks võimaluseks kodust välja tulla ja kogemusi vahetada teiste emadega.
Lapse sünnipäeva ei pea tingimata sõitma tähistama Tallinna: ka siin ja palju lähemal on tingimused olemas. Vajadusel
saab ju enda soovi kohaselt peojuhi tellida.
TIINA UMBSAAR

Avamispäeva õhtukontsert
oli toetajate hinnangul
suurepärane
Elen Turi: „See kontsert pani hinge helisema. Nii professionaalseid muusikuid saab Turbas harva kuulata.
Kontserdil kõlas Eesti heliloojate A. Pärdi, P. Uusbergi, O.
Ehala, M. Kõlari, V. Ojakääru ning S. Grünbergi muusika.
Oli palju tuttavaid viise, mida oleme harjunud kuulma
klaveril, kuid seekord oli kohal harmoonium ja see tegi
kogu olemise veelgi hubasemaks. Võlupark on tõesti
väga hea koht selliste väikeste salongikontsertide korraldamiseks. Ja see on meil omal Turbas kohapeal.“
Kadi-Ann Kraut: „Imeline! Seda õhkkonda, seda olemist,
mis täna oli, ei saagi teisiti nimetada. Selline õhtu on
kõige ehtsam luksus. Päris siin-ja-praegu-päriselt-meile
muusika, hubases salongis diivanil, väikese õnneliku
seltskonnaga, kohvi ja koogi saatel. Enam paremaks
minna ei saagi. Või saab? Jääme ootama. Tänase eest
suur aitäh!“
Ene Vaheoja: „Imeline kontsert hubases keskkonnas väga
heade professionaalidega. Kahju, et nii vähe kuulajaid!
Noored vajavad oma ettevõtmistes tuge ja toetust. Ainult
kriitika ja mittekonstruktiivne ei aita kedagi edasi ega
pane ka tegutsema. Enamasti ongi kritiseerijateks ikka
need, kes pole ise midagi käima lükanud ja kes pole julgenud võtta vastutust või siis loobunud ja käega löönud.
Iga teenus, mis tuuakse kogukonnale lähemale, on ju
tehtud nende liikmete heaks ja selleks, et parandada
elukvaliteeti.“

Liblikad ei ole vaid kollased
ja kirjud, nende maailm on
mõõtmatult mitmekesine
Fotod: Rainar Kurbel, Sirje Piirsoo
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Märts on kevadkuu. Kevad tähendab
paisuvaid pungi, tärkavat muru, lilli
ja liblikaid. Esimene kevadel nähtud
liblikas ennustavat, milline tuleb suvi.
Kui liblikas on kollane, siis päikseline,
kui kirju, siis seiklusi täis.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

M

itte ainut kollased
ja kirjud
Liblikate maailm on ääretult mitmekesine.
Maailmas on neid avastatud
üle paarisaja tuhande liigi.
Eestis on leitud üle 2400
liblikaliigi, neist ligikaudu
1400 kuuluvad pisiliblikate
ehk rahvakeeli koide hulka.
Ülejäänud tuhatkond liiki
on suurliblikad, kellest 950
on esindatud Laagris elava
harrastusliblikauurija ehk
harrastuslepidopteroloogi
Teet Rubeni kollektsioonis,
mis on Eestist leitud suurliblikate osas suurim.
Eesti suurliblikatest 113
liiki on omakorda päevaliblikad, ülejäänud 7/8 kuuluvad ööliblikate hulka. Selline ongi öö- ja päevaliblikate
vahekord maailmas.
Teet Ruben ütleb, et kuna
iga liik on Eestist leitud liblikate nimekirjas 100 aastat,
ei ole täna ühegi liblikauurija
kogus neid kõiki olemas.
Kliima soojenedes liigub
osa liblikaliikidest, kes sooja ei armasta, Eestist põhja
suunas ja samas tuleb neid,
kellele meie ilmastik on sobivaks muutunud, jälle lõuna
poolt juurde. Juhtub sedagi,
et liik hävineb.
Eestist uue liigi leidmine
on suhteliselt raske, sest meie
ala on liblikate poolest hästi
läbi uuritud nii liblikauurijate suurmehe Wilhelm Peterseni kui baltisaksa mõisnike
poolt, kellest paljud olid ärksa mõtlemisega maadeavastajad-looduseuurijad.
Üks viimaseid leide oli
kevad-kaelusöölane
2017.
aastal Sõrve säärelt, esmalt
arvukalt röövikuna ja aasta hiljem valmikuna. 2018.
aastal leiti Eestist kolm uut
suurliblikaliiki, neist üks
päevaliblikas Tahkurannast
ja tund hiljem Ruhnust.
Sõrve säär näib olevat liblikate meelispaik. Viimase
paarikümne aasta jooksul on
just sealt avastatud Eesti faunale 17 uut suurliblikaliiki.
Liblikauurijale jääb maailm varsti väikeseks
Teet Ruben on hariduselt
elektriinsener.
Liblikate
maailma avastas ta enda
jaoks juba 7-aastaselt. Hobi

on viinud ta uurimisreisidele Kaug-Itta ja Kuriilidele,
Tuvasse ja Ussuurimaale,
Indiasse ja Koreasse, USAsse ja Kanadasse, Tseilonile
ja Austraaliasse, Peruusse ja
Indoneesiasse. Eesti ekspeditsioonidel leiab teda sageli
Saare- ja Hiiumaalt, Ruhnust, aga ka Lõuna-Eestist ja
mujaltki.
Teet Rubeni nime kannab
maailmas kaks liblikaliiki:
Endrosa rubeni (leitud Tuvast) ja Eupithecia rubeni
(leitud Kaug-Idast). Tema
töö harrastusliblikauurijana
on hindamatu.
Kuhu kadus Saaremaal
esinenud mustlaik-apollo?
Teet Rubeni kollektsioonis
saab näha haruldast liblikat,
Jaan Viidalepa kirjeldatud
Saaremaal esinenud mustlaik-apollo alamliiki Eestis
Parnassius mnemosyne osiliensis Viidalepp, 1966.
Täna on liik arvatud hävinenute hulka, sest 1972.
aastast alates ei ole teda viimasest leiupaigast, Kübassaarest leitud. Teine mustlaik-apollo alamliik Eestis
on Parnassius mnemosyne
estonica Bryk, 1922, teda
võib siiani leida Ida- ja Kagu-Eestis. Mustlaik-apollo
oli ka Eesti aasta liblikas
2016.
Apollo liblikad on omaette perekond, mis on maailma
liblikahuviliste seas väga
hinnatud. Elavad nad sageli
väga raskesti ligipääsetavates mäestikes ja piirnevad
väga kitsaste aladega.
Mustlaik-apollo röövikud
on ainutoidulised, nende toidutaimeks on lõokannused.
Kui mustlaik-apollo - aga
ka mõne muu taime- või
loomaliigi - leviala väheneb
või hävineb, on see häirekell
maailmale, et keskkonnas on
toimumas või juba toimunud
tõsised, sageli pöördumatud
muutused.
Saaremaal
Kübassaares aga on rannaniit ikka
enam-vähem sama suur, toidutaimi jagub ja kulugi pole
seal põletatud isegi enne
põletamise keelustamist. Samuti elasid mustlaik-apollod
üle rannakaitse suurtükipatarei rajamise Kübassaare
maaninale ja kolm päeva
kestnud lahingud II maailmasõja ajal.

Mis aga on muutunud
- putukamaailm. Kiilide,
kiirete lendajatena teatud
röövputukate arvukus on
Kübassaares tohutult kasvanud, sest Väike väin on roostunud ja täis kasvanud. Madalad ja soojad veelaamad
on kiilidele aga ideaalsed
elupaigad.
Teet Ruben ütleb, et päevasel ajal ei saa ükski putukas õieti õhkugi tõusta: „Niipea, kui nina välja pistab,
süüakse kohe ära.“ Ja ilmselt
kiilid mustlaik- apollod Saaremaal ka lõplikult nahka
panid.
Kuidas teha kindlaks, mis
liigist liblikas on?
Teet Rubeni sõnul ei ole tavaliselt liigi määramisega
mitte mingit raskust. Võhiku
silmale, nagu artikli autor,
tundub see kohe ületamatu
mäena.
Samas on liike, mida silmaga määrata ei ole võimalik. Nüüd tulevad mängu genitaalpreparaadid.
Isendilt
eemaldatakse

tagakeha, seda keedetakse
kaaliumaluses. Järele jäävad
genitaalide kitiinosad, mille
järgi liblika liik mikroskoobi
abil kindlaks tehakse.
Kui varem määrati liblikaid peamiselt nende tiivakirja järgi, siis 19. sajandi lõpus avastas just Eesti
teadlane Wilhelm Petersen,
et väliselt eristamatutel liblikatel saab vahet teha nende
siseehituse, täpsemalt genitaalide järgi.
Liblikatel mängivad paarilise leidmisel olulist rolli
nii bioloogilised signaalained feromoonid kui suguelundite kuju sobivus ehk
nn „lukuprintsiip“. Paaritumine on edukas vaid juhul,
kui emas- ja isasliblikate
genitaalid kujult täiuslikult
kokku sobivad. Nagu lukk ja
võti, et säilitada liigiomasus.
Eesti Lepidopteroloogide
Selts ühendab Eestimaa
liblikate uurijaid
Seltsis on kirjas 36 inimest,
neist kaheksa on soomlased.
Ja ega see siis ei tähenda, et

kõik, kes kirjas on, siis kõik
püüavad ka. „Kuskil kümmekond on neid hulle, kes
aktiivselt tegelevad püüdmisega,“ pakub Teet Ruben.
On aga huvilisi, kes ei
kogu liblikaid kollektsioonina, vaid fotodena. Neid on
isegi rohkem.
Et Eestis on professionaalseid liblikauurijaid suhteliselt vähe – kümne ringis
-, ei suuda nad haarata uuringutega kogu Eestimaad,
mistõttu on harrastusuurijate
töö eriti tänaväärne.
Nad aitavad Eesti liblikate levikut kaardistada, on
abiks ulatusliku andmepanga loomisel, koostavad liblikate süstemaatilisi nimestikke, annavad välja trükiseid.
Teet Rubeni eestvedamisel tegi selts korda tunnustatud liblikauurija Wilhelm
Peterseni haua Rahumäe
kalmistul. Tänavu möödub
suurmehe sünnist 165 aastat. Wilhelm Petersen andis
1927. aastal välja ka esimese
eestikeelse liblikamääraja.
Kus nad elavad?
Nii uskumatu, kui see ei ole,
on Eestis liblikad liikvel pea
aastaringselt. Ka talvekuudel, kui pole lund ja valitse-

HUVITAVAT
Surud on suured rändajad ja mõned liigid neist
arendavad kiirust kuni
sada kilomeetrit tunnis.
Muljetavaldav.
Üks neist, tontsuru, on
ainuke liblikas, kes teeb
häält. Piiksub nagu hiir või
on veel kavalam. Matkib mesilasema ja poeb
tarru meega maiustama.
Vahel jääb aga tarurahvale
meeröövlina vahele ja
saab hukkamisega karistatud. Mesilased nõelavad ta
surnuks ja kitiniseerivad
ehk katavad taruvaiguga.
Liigub kumu, et vahel söövat tontsuru end meest nii
priskeks, et ei mahu taruavast välja. Sinna ta jääbki
ahnuse ohvriks, sestap
olgem meiegi ülesöömisega ettevaatlikud. Eks tule
silme ette Karupoeg Puhh,
kes Jänesele külla läks ja
uruavasse kinni jäi.

vad plusskraadid, lähevad
mõned talvitujad liikvele.
Et liblikaid püüda, peab
teadma, keda püüda, millal
püüda ja kus püüda ehk mida
nad eluks vajavad, toiduks
tarbivad.
Liblikapüüdmisest mõeldes tuleb silme ette lilleõites
aas ja piki seda uitav tegelane, kahv õlal.
Just nii liblikauurijad neid
kauneid putukaid püüavad,
kuid panevad välja ka püüniseid. Ööliblikaid peibutab
püünisesse valgus ja sööt,
päevaliblikaid sööt, aga mitte kõiki. Võtta tõeks või mitte, aga Teet Rubeni sõnul on
tegu suhkruga ülimagusaks
tembitud hea punase veiniga.
Samas saab liblikaid munadest, röövikutest ja nukkudest ise kasvatada, kui
teada, kuidas seda teha.
Kuidas säilitada liblikakollektsiooni?
Oluline on kindel temperatuur, ruum olgu kuiv ja peab
jälgima, et kahjurid pahandust tegema ei tule. Varasemal ajal mürgitati neid, nüüd
käib kollektsioon vajadusel
sügavkülmast läbi ja kahjurid ongi läinud parematele
jahimaadele.

KORTERELAMUTE
HALJASTUSE JA HOOVIDE KORRASTAMISE
TOETUS
Toetust on võimalik taotleda ainult registreeritud
korteriühistul. Olukorras,
kus korteriühistusse kuulub rohkem kui üks korterelamu, on võimalik toetust
küsida igale korterelamule
eraldi.
Toetust antakse kuni
50% tegevustele kulutatud
summast, kuid mitte rohkem kui maksimaalne toetuse suurus 3200 eurot.
Toetus makstakse välja
ainult tasutud kuludokumentide alusel, mis tähendab, et toetust ei maksta
ettemaksuna ja taotlejal
peavad olemas olema kogu
projekti eelarvelised vahendid enne projekti alustamist.
Toetuse eelarvest vähemalt 20% on suunatud korteriühistutele, mis asuvad
väljaspool Laagri alevikku
ja Saue linna.
Toetatavad tegevused
Toetuse suurus kuni 400
eurot korterelamu kohta,
kuid mitte rohkem kui
50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest.
• puude, põõsaste, püsikute,
roni- ja lilletaimede soetamine ja istutamine
• lillevaaside, -amplite soetamine ja paigaldamine
• istutusmaterjali soetamine
ja istutamine
• muru rajamine ja sambla
tõrje
• puude raie ja hoolduslõikus

Toetuse suurus kuni
3200 eurot korterelamu
kohta, kuid mitte rohkem
kui 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest.
• kinnistu piires paiknevate
siseteede ehitamine
• jäätmemajade ehitamine,
süvakogumismahutite rajamine või jäätmekogumiskohtade korrastamine
• mänguväljaku ehitamine
• parkimiskohtade ehitamine ja korrastamine
• abihoone (kuuri) ehitamine
• vee-, reovee- ja sadeveetorustike rekonstrueerimine
Toetust võib taotleda ka
mitmele tegevusele, sh nii
haljastus kui ehitus, kuid
maksimaalne toetuse määr
kokku on 3200 eurot.
Lisainfo
Heakorra spetsialist Marju Norvik, marju.norvik@
sauevald.ee, telefon 679
0213, 515 6878.
www.sauevald.ee/korterelamute-haljastuse-ja-hoovide-korrastamise-toetus

Toetatavaid tegevused
1. majapidamise joogivee
kättesaadavuse tagamine
või parendamine
2. elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine või
parendamine
3. aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine
4. ebaseadusliku isetekkelise jäätmeladestuskoha likvideerimine või prügistatud
ala koristamine
5. keskkonnaohtliku või
maastikupilti
kahjustava
ehitise likvideerimine
6. reostusallika või tekkinud reostuse likvideerimine
7. keskkonnareostuse tagajärjel kasutuskõlbmatuks
või nõuetele mittevastavaks
muutunud joogivee süsteemi likvideerimine, uue
süsteemi rajamine või olemasoleva süsteemi parendamine.
Toetuse
maksimummäär on 3200 eurot (sh käi-

S

uveajale ülemineku ja
Tallinn-Keila-Paldiski
/ Riisipere raudtee re-

28. märtsil
kell 11
Riisipere
kultuurimajas

TERVISE
TEABEPÄEV
EAKATELE
• Reino Bürkland
• Ortopeedia
õdede selts
• Terviseabi OÜ
Turbast buss
10.30

bemaks), kuid mitte rohkem
kui 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest ja
toetust antakse kuni 50%
tegevusele kulutatud tegelikust summast (kui tegevuse
tegelik maksumus osutub
väiksemaks, siis väheneb
selle võrra ka toetus).
Toetust ei saa taotleda
tegevustele, mis on ellu viidud enne toetuse eraldamise otsuse tegemist.
Toetust ei maksta ettemaksuna, vaid alles pärast
tegevuste täielikku elluviimist ja lõpparuande ning
kulu- ja maksedokumentide
esitamist.

Vasakult: Vilma Männis, Maie Kullamägi ja Raissa Ploom.

monttööde jätkumise tõttu
muutub alates 31. märtsist
rongide liiklusgraafik.

Tubli
loomakasvataja Raissa Ploom
aitas
zootehnikuna
panna aluse piirkonna
seakasvatusele, mis oli
omal ajal üks peamisi
põllumajandusharusid
Saue näidissovhoosis.
Agnessa Sirk töötas
pikka aega raamatupidajana valla kommunaalettevõttes Kovek.
Ta on kultuuripärandi
edasikandja,
kirjeldanud Laagri asula ja
selle ümbruse piirkondade tekkimist.
Põline Saue valla Vaido Romulus
elanik, oma saavutuste üle tagasihoidlik Viktor Ingerainen on meeles kui austatud töömees ja väga väärikas eeskuju teistele.
Kõik nad andsid panuse Saue valla edukaks põllumajanduspiirkonnaks muutumisse. Noorema põlvkonna mees Vaido Romulus on aktiivne kogukonna eestvedaja ning pikaajaline Ruila Põhikooli hoolekogu esimees ja liige.
Vaido on korraldanud seitse aastat rattavõistluse Marimetsa
Kapp Ruila etappi, mis on väga rahvarohke - osalejaid 400-800.
Võistlusest võtab osa kogu Ruila koolipere, kes sõites ja kes korraldamisel abiks olles. Heameel on näha, et osalevad terved perekonnad. Vaido on MTÜ Ruila Mõis looja. Kohaliku elanikuna lööb
ta kaasa erinevates ettevõtmistes, sealhulgas paneb õla alla heategevusele.

Lisainfo: www.elron.ee/
avaleht/soiduplaan

SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

KESKKONNAREOSTUSE LIKVIDEERIMISE,
HEAKORRA TAGAMISE JA ELAMISTINGIMUSTE PARENDAMISE
TOETUS
Toetust on õigus taotleda
eraisikul, kellele kuulub kinnistusraamatu kehtiva kande
kohaselt Saue valla territooriumil toetuse saamise tingimustele vastav kinnistu.
Toetus ei ole mõeldud
korterelamutele, tootmis- ja
/ või ärihoonetele või ühiskondlikele hoonetele ning
abikõlbulikud ei ole füüsilise ja juriidilise isiku kaasomandis olevad kinnistud.

Elroni läänesuuna rongide
sõiduplaan muutub 31.03
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Saue vallavolikogu esimees Harry Pajundi andis
emakeelepäeval üle volikogu tänukirjad neile vallaelanikele, keda võib meie valla aja- ja tekkelugu
laiemas kontekstis silmas pidades nimetada tõeliseks maasoolaks. Nad on inimesed, kes edendasid
ja edendavad siin piirkonnas põllumajandust ja
kohalikku elu.
Seitsmest tunnustusele esitatust olid tänuüritusel Maie Kullamägi,
Vilma Männis, Raissa Ploom ja Vaido Romulus.
Pääsküla kooli kauaaegne õpetaja Maie Kullamägi väärib tunnustust Saue valla noortele hariduse andjana ja nende kasvatajana.
Seltskondlik ja positiivne, teistesse energiat süstinud Läänemaalt pärit Vilma Männis, oli omal ajal traktorist-kombainer ja andis silmad ette paljudele meestelegi.
Väärikas Leevi Robam töötas mehhanisaator-autojuhi ametis
ja oli hea eeskuju noortele, kaasas neid erinevatesse tegevustesse. Eestimeelese mehena värvis ta nõukogudegi ajal kombainile
sinimustvalge lipu. Lisaks on ta tuntud oma hea huumorimeele
poolest.

JUMALATEENISTUSED
APRILLIS SAUE KIRIKUS
7. aprill kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur Utno. Muusikaga teenivad Liis Kurm ja Piret Kuld.

14. aprill kell 13, palmipuudepüha
Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel. Piibliteksti loeb
Marika Malein-Vaiklo.
19. aprill kell 13, suur reede
Teenistust juhatab Erki Kuld. Piibliteksti loeb Siiri Ervald.
Muusikaga teenib Saue valla kirikute ühiskoor.

21. aprill kell 13, ülestõusmispüha
Teenistust juhatab Erki Kuld. Piibliteksti loeb Ene Mänd. Muusikaga teenib Saue koguduse naiskoor.
28. aprill kell 13
Teenistust juhatab Vahur Utno. Teenib Blowersite perekond
Palve ja osadustund igal kolmapäeval kell 19.

Lisainfo
Keskkonnaspetsialist Katrina Utsar, katrina.utsar@
sauevald.ee, telefon 654
1152, 534 46686.
http://sauevald.ee/elamistingimuste-parendamise-toetus

Foto: Juhan Povel

SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Tunnustus volikogult
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Valla koolieelikud kogunesid Saue
lasteaia Midrimaa eestvedamisel 21.
veebruaril Saue noortekeskuse suurde
saali, et üheskoos pidulikult tähistada
Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva. Selline
suurüritus oli paljude laste jaoks
esmakordne.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

L

apsi võtsid vastu vallavolikogu esimees
Harry Pajundi, vallavanem Andres Laisk, abivallavanem Andres Kaarmann
ja Saue lasteaia Midrimaa
direktor Diana Kuntor.
Saue vallas läheb 2019.
aasta sügisel kooli üle 250
lapse. Oli suurepärane vaatepilt, kui kõik kohaletulnud
üheskoos südamlikke laule
laulsid ja tantsisid.
Riisipere lasteaed aga
kutsus kõik valla lasteaiad
ühisele emakeelepäevale, et
esitada vabalt valitud luuletusi teemal „Hing hõiskab,
süda laulab“. Luuletusi luges
23 last, esindatud olid kõik

valla lasteaiad.
Tegu ei olnud võistlusega, vaid võimalusega suurema ja võõrama publiku ees
esineda. Mitte kellelegi aga
jänes põue ei pugenud. Pikkkõrv esines hoopis mutionu
ja teiste loomadega näidendis.
29. aprillil on rahvusvaheline tantsupäev. Kõik
lasteaiad vallas tantsivad
„Kaera-Jaani“. Laste tantsulustist valmib video, mis
läheb üles tantsupäeva videokeskkonda.
21. mail on Laagris Saue
valla lasteaedade tantsupäev. Õpetajad käivad igal
teisipäeval tantsuproovides.
On tore tõdeda, et lasteaiad
üle valla tegutsevad üheskoos.

Fotod: Sirje Piirsoo

Valla lasteaiad tegutsevad üheskoos

Enam kui 250 koolieelikut tähistas noortekeskuses Eesti 101. sünnipäeva.

Suurem ja võõram publik neid väikeseid luulesõpru ei heidutanud. Kõik 23 luuletust sai emakeelepäeval kenasti ette kantud.

Saue huvikeskus korraldas ülevallalise
kunstikonkursi „Inimene ja masin“,
millest võtsid osa Saue Gümnaasiumi,
Kernu, Nissi ja Ruila Põhikooli, Laagri
Erahuvikooli kunstistuudio, Saue
Noortekeskuse kunstiringi, Tallinna
Heleni Kooli ja Saue Huvikeskuse
kunstiringide õpilased, kes esitasid
konkursile ühtekokku 202 tööd, mida
hindas 5-liikmeline žürii koosseisus
Eve Koha, Katrin Sarapuu, Reet Vester,
Sirje Piirsoo ja Monika Liiv.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

H

uvikeskuse huvitegevuse juht Virve
Laan ütleb, et konkursiteema tuli elust ene-

sest: „Tänapäeva inimest
ümbritsevad kõikjal masinad: kodus, tööl, koolis,
tänaval, spordisaalis. Masinatel on oluline osa meie
igapäevaelus. Inimese parim sõber on masin. Kas aga

Fotod: Sirje Piirsoo

Ülevallalisele kunstikonkursile „Inimene ja
masin“ laekus 202 tööd

masinad hakkavad tegema
otsuseid inimese eest ja kujutavad inimestele ohtu või
teevad masinad inimese elu
paremaks?“ mõtiskleb Virve, mis suunas areng Maal
kulgeb, kuid kindel on see,
et täna me maailmas enam
masinateta hakkama ei saa
ja et tehisintellekt on täna-

ne reaalsus. Žüriiliikmele,
klaasikunstnik Eve Kohale
tundus, et põnevamaid teemalahendusi pakkusid sel
korral just nooremad vanuserühmad: „Toredaid töid
inimese ja masinaga seoses
oli vudivatest pakiautomaatidest kuni kosmose, teaduse ja keskkonna teemadeni

välja. Tehisintellekt huvitas
paljusid erinevates vanuserühmades.
Tulevasteks
kunstikonkurssideks soovin uhket fantaasialendu
ja julgustan kasutama veel
rohkem
kõikvõimalikke
väljendusvahendeid ideede
teostamisel.“ Fotodel mõned
paremad tööd.

Kunstikonkurss „Inimene ja masin“ tulemused
7-8-aastased
I koht
Nathali Elisabeth Kask
II koht Anni Marii Ain		
III koht Frants Dikker		
9-11-aastased
I koht
Kathariina Katrel Kaseväli
II koht Saara Lootsar		
III koht Peremite-Aurora Saron
12-13-aastased
I koht
Liisbet Lehtme		
II koht Nora Lepp		
III koht Liisa-Lotte Vesk		

Saue Huvikeskus		
Saue Huvikeskus		
Saue Huvikeskus		

õp Virve Laan
õp Anneli Lupp
õp Anneli Lupp

Saue Huvikeskus		
Saue Gümnaasium		
Laagri Erahuvikool		

õp. Virve Laan
õp Eve Hint
õp Keiu Kuresaar

Nissi Põhikool		
Saue Gümnaasium
Saue Gümnaasium		

õp. Kaie Ehrpais
õp Eve Hint

Saue Linna Lastekaitseühingu eripreemia
Paula Vahter		
Laagri Erahuvikool		
Žürii eripreemia
Nora Lepp		
Saue Gümnaasium
14-15-aastased
I koht
Katariina Tõnismäe		
Saue Gümnaasium		
II koht Anabel Vähejaus		
Saue Gümnaasium		
III koht Norton Reintam		
Saue Gümnaasium		
16-18-aastased
I koht
Mailis Paluveer		
Saue Gümnaasium		
II koht Triinu-Liis Verilaskja
Saue Gümnaasium		
III koht Kätlin Kiik		
Saue Gümnaasium		

õp Keiu Kuresaar

õp Kalev Vapper
õp Kalev Vapper
õp Kalev Vapper
õp Kalev Vapper
õp Kalev Vapper
õp Kalev Vapper

Allikas: Saue Huvikeskus
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Siirast soovist sünnivad
tõeliselt hinge minevad asjad talvepäev Turbas

Saue linna raamatukogus ja päevakeskuses on
Mall Lauri akvarellmaalinäitus „Vaprad ja ilusad:
roosil on nägu“.

Igal asjal on põhjus ja miski pole juhuslik. Selliselt tegi Turba kooli õpilasesindus
tööplaani juba sügisel, kuhu sai kirja vastlapäeva tähistamine. Vaadates
kalendrisse, tõdeti, et vastlapäev on alles märtsis. Kes teab, kas sel ajal enam
lundki maas on?
Fotod: Turba Kool

ENELI ÖÖPIK
Turba Kooli huvijuht

N

ii langes otsus korraldada üks vahva
talvepäev vastavalt
ilmastikule. Oleme koolis
mitmel aastal unistanud lumekohvikust. Lumegi oleme kokku lükata lasknud,
et nüüd ehitame, kuid vihm
viis taas lume.
Tänavu tõdesime, et
oleme igati hoitud ilmataadi ja inimeste poolt. Meie
talvepäeva korraldamiseks
hakkasid asjad iseenesest
juhtuma. Plaaniga liitusid
ühtäkki Anu kultuurimajast ja noortetoa juht Keili.
Idee küpses ja taas sadas
vihma. Meie siiras soov oli
taaskord proovile pandud.
Kõigest hoolimata panime
kuupäeva paika - talvepäev
peab sündima.
Õpilasesinduse noored
ehitasid kultuurimaja hoovi
lumekohviku, trotsides vesist lund ja vihmasadu.
Toredaks kujunes seik,
kui kutsusime endaga vett
kühveldama volikogu liikme Kaido, kes tuligi, lumelabidas seljas, kultuurimaja õuele meiega koos
ehitama. Valmisid pingid,
toolid ja kuklilett. Kelgumäele mõeldi välja mängud
ja kokkulepe sõlmiti Hobuteenusega, et saanisõitki
saaks toimuda.

Mall Laur on lõpmata
huvitav inimene, multitalent: joonistab, mängib klaverit ja kirjutab
raamatuid. Elas ta pikalt
Luksemburgis ja töötas
seal tõlgina. Nüüd Eestis olles osaleb ta Saue
päevakeskuse tegemistes, mis on väga tore ja
annab keskusele aina
hoogu juurde.
Need roosid, mis aga
päevakeskuse seinal on,
ei ole lihtsalt roosid ja
viljad ei ole lihtsalt viljad. Roosid on nagu vanad naised ja viljadel on oma lugu.
Näituse autor Mall Laur: „Mulle meeldivad väga roosid, ei suuda neid ära visata ka siis, kui lilled juba närbuvad. Roos on uhke
lill ega anna naljalt alla, mõni ei lase lõpuni pead longu ning ka
värv ei kao sugugi kiiresti. Samas võib näha, kuidas õielehtedele
ilmuvad aeglaselt kortsud. Kogu see protsess näeb välja, nagu
oleksid nad vananevad kaunitarid. Vananemine võib olla vägagi
väärikas ja uhke, seda tahaksingi oma piltidega näidata.”
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Valla suurperede lapsed
sõitsid koolivaheajal kinno
Kelgumäel olid omad mängud, priske kukkel maitses hästi lumekohvikus ja kelgumäest
allalaskmiseks kõlbas pesukauss.

Jälgisime hoolega ilmaennustajate öeldut ja uskusime, et nüüd on päriselt nii,
kuidas nad räägivad - selliselt sündiski kaunis talvepäev Turbas.
Kooli juures kelgumäel
sai sõita pesukausis ja suusatada kahe mehega ühtedel
suuskadel mäest alla.
Väikese ergutava ampsu võistlejatele pani välja
Saue Noortekeskuse Turba
noortetuba. Kultuurimaja
õuel askeldasid õpilasesinduse noored koos Anuga, et
külastajad saaksid tõeliselt

prisket kuklit nautida mõnusas kohvikus.
Inimesed, kes hobutaksoga kohvikusse jõudsid,
olid lummatud.
Lumelaternates põlesid
küünlad, valguskera viskas
värvilisi täppe lumele ja
meeleolu lisas mõnus talvemuusika. Hobutakso kulges kooli juurest MOMU
juurde, teed turvasid Turba Kooli õpetajad. Oleme
väga tänulikud kõikidele
autojuhtidele, kes sel õhtul
mõistvalt hobutakso liikumisse suhtusid.

Siirast soovist sünnivad tõeliselt hinge minevad
asjad. Tsiteerin üht kogukonnast tulnud tagasisidet:
„See on iiimeeeliiiineeee,
mida te korraldate. Kultuurimaja kohvik oli nii hubane, mõnus, kodune, et see
karge ilm ununes. Sinna
olekski võinud ennast unustada, sest see kõik haaras
mu endasse. Olen nii tänulik, aitäh!“
Korraldajate nimel tänan kõiki, kes tulid talvepäevast osa saama - kohtumisteni taas!

Saue valla suurperede lapsed ja mõned vanemad - kokku oli neid 76 - käisid veebruari lõpus
koolivaheajal kahe bussiga Coca-Cola Plazas
toredat kogupere animatsiooni „Lammutaja
Ralf“ vaatamas. Oli üks tore päev.
Kinosaali ukse kõrval oli laud, millel ootas igaüht mahl, popcorn
ja mänguasi. Tagasiside kinoskäigust on olnud ääretult positiivne. Lapsed ja vanemad jäid väga rahule ning soovivad, et toimuks teinekordki midagi samalaadset.
Heategevuslik kinoskäik läks korda tänu MTÜ-le Proovime Vähemalt, aitäh ka Kristile ja Kairitile.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Emakeelepäevale pühendatud omaloominguõhtu gümnaasiumis oli menukas
14. märts on emakeelepäev. See päev
on Kristjan Jaak Petersoni sünnipäev.
Kristjan Jaak oli üks esimesi eesti
päritolu kirjanikke, kes kirjutas suure
osa oma loomingut eesti keeles.
Emakeelepäeva tähistatakse riikliku
tähtpäevana 1999. aastast.
TERTTU-TRIIN TOMUSK
Saue Gümnaasiumi ajalooja ühiskonnaõpetaja

S

aue Gümnaasium tähistab emakeelepäeva
igal aastal õpilaste kogunemiste ja aktustega, sellele eelnev nädal on pühendatud emakeele ja Eestiga
seotud tegemistele: koolisisesed võistlused ja üritused,
tundides käivad rääkimas
esinejad väljaspoolt kooli, maja seintel on näitused

erinevatel teemadel. 2018.
aastast nimetame seda aega
humanitaar- ja sotsiaalainete
nädalaks. Sel aastal toimus
humanitaar- ja sotsiaalainete nädal 7.-14. märtsini, mil
olid õpilastele loengud rahatarkuse, kodanikuhariduse
ja liikluskäitumise teemadel
ning 4.-6. klasside mälumäng „Eesti“.
Seitsmendad klassid tegid õpetaja Kadi Kaja juhendamisel
omaloomingulisi
meloodiaid, koolimaja 4.

korrusel võis näha näitust
„Naistepäev“ ja 3. korrusel
näitust „Eesti keele kaunis
kõla“. Viimasel olid välja
pandud õpilasluuletused.
Eriti huvitavaks tegi
need luuletused, et tegemist
oli akrostihhonitega, luuletustega, mille iga rea algustäht annab kokku uue mõtte.
Õpilasi juhendasid õpetajad
Mailika Kukke, Laura Saaremäe, Anneli Paasoja ja Piret Uulma.
12. klassi õpilastel valmis Eestile pühendatud
film „Eesti lugu 1917-1991“.
Osades Jürgen Seermaa,
Karl-Andreas Turvas, Verner Vichmann ja Robert
Laretei. Õpetaja Marlen
Pruunlepaga lähevad Saue
Gümnaasiumi õpilased vaatama filmi „Tõde ja õigus“.
Humanitaar- ja sotsiaalainete nädal päädis emakeelepäeva
tähistamisega
14. märtsil. Päeva jooksul
toimusid aktused-kogunemi-

sed õpilastele, kus tunnustati
parimaid võistlustest ja üritustest osavõtnuid ning algklasside ja emakeeleõpetajad
rääkisid õpilastele emakeelepäevast, selle tähendusest
ja saamisest. Aktuseid kaunistasid Saue Gümnaasiumi
kooride ja gümnaasiumi segaansambli liikmete esitatud
laulud, mis selgeks õpitud
Grete Põldma muusikalise
juhtimise all.
Pärast koolipäeva lõppu
jätkus emakeelepäeva tähistamine õpilaste omaloominguõhtuga, mis toimus 9.-12.
klassidele teist korda. Traditsioonile pani eelmisel aastal
aluse Brita-Liis Oruste, sel
aastal korraldasid üritust
Gethe Maria Eljas ja LiisBeth Kivimäe. Omaloominguõhtu oli väga menukas,
osalejaid ja pealtvaatajaid
oli väga palju. Loodetavasti jätkub omaloominguõhtu
korraldamine ka tulevatel
aastatel.

Õpituba küttekolletest ja
korstnatest
Anija mõisa rekonstrueeritavas peahoones toimub 12. aprillil kell 16-20 õpituba küttekolletest
ja korstnatest.
KAVAS
• Muinsuskaitseameti restaureerimisnõunik Artur Ümar annab
ülevaate ahjude ajaloolisest kujunemisest ja väärtustest.
• Korstnapühkija Juhan Räni õpetab, kuidas puhastada küttekoldeid.
Tasu 5 eurot saab kohapeal tasuda.
Info ja registreerimine tel 5553 4368, Janne Kallakmaa, 528 8105,
Ly Renter.
Avatud on Anija Mõisakohwik. Õpitoa korraldavad Muinsuskaitseamet ja SA Anija Mõis.
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Roosid oleks nagu
vananevad kaunitarid

Laagri tüdruk Johanna Mägin
pälvis Kalju Komissarovi
nimelise stipendiumi
Fotod: erakogu
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Tartu Ülikooli Viljandi
kultuuriakadeemia (TÜ VKA) tähistas
Kalju Komissarovi sünniaastapäeva
stipendiumite üleandmisega kahele
etenduskunstide osakonnas õppivale
üliõpilasele. Tänavu pälvisid
stipendiumid multimeedia eriala 3.
kursuse üliõpilane Johanna Mägin
ja tantsukunsti eriala 4. kursuse
üliõpilane Katrin Kubber.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

S

tipendium on mõeldud
erialaseks enesetäienduseks välismaal, seda
saavad taotleda teatrikunsti, tantsukunsti ja etenduskunstide visuaaltehnoloogia
erialade üliõpilased alates
teisest õppeaastast. Stipendium algatati 2018. aastal
Garmen Tabori, Tartu Ülikooli ja Eesti Teatriliidu
ettepanekul ning kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali toel. Esimest korda anti
stipendiumid välja eelmisel
aastal 8. märtsil Ugala teatris.
Johanna, mida tähendab
Sinu jaoks, et pälvisid Kalju Komissarovi nimelise
stipendiumi?
See on suur samm lähemale
ühe kihvti projekti teostumisele eesoleval suvel ja annab mulle võimaluse panna
end proovile valdkonnas,
mis mind väga käivitab.

Räägi pisut endast: kust
Sa pärit oled, kus koolis
käinud, mida siiani elus
teinud ja näinud?
Oleme perega elanud terve minu elu Laagris, kuid
praegu on mul kaks kodu.
Põhilise aja veedan Viljandis, aga lähedased on ikka
Tallinnas ja selle ümber.
Põhikooli lõpuni õppisin Audentese Erakoolis
ja gümnaasiumis Gustav
Adolfis matemaatika-inglise
keele õppesuunal. Ma arvan, et 22 aastaga võib teha
mitmeid tegusid, aga kindlasti on suurem osa veel ees.
Mulle on alati meeldinud
näha ja kogeda paljut ning
see on viinud mind viimastel aastatel ka mitmele seljakotireisile.
Miks langes Su valik ülikooli astudes just multimeedia eriala kasuks?
Mida soovitad noortele,
kel seisab eriala / elukutse
valik ees?

Valik langes multimeedia
kasuks esialgu seetõttu, et
suure muusikaarmastajana
soovisin ma oma elu tihedalt
muusikaga siduda. Arvasin,
et just minust võiks saada
see, kes bändidele kontserditel reaalajas visuaale loob.
Kahe aasta jooksul olen
saanud siin Viljandis proovida ühte koma teist ning
praegu olen huvitatud hoopis dokumentaalfilmist.
Noortele ma soovitaks
minna sinna, kuhu kutsub
ja kuhu kutsub sinu enda
süda, mitte sinu vanemate või sõprade oma. Nii või
naa, isegi kui süda kutsub,
on minu meelest ülikooli valikute tegemine nagu loteriivõit. Arvan, et neid noori
on tegelikult päris vähe, kes
100-protsendiliselt pärast
gümnaasiumit täppi panevad. Ma arvan, et kõige
olulisem ühele noorele on
julgeda teha valikuid, julgeda öelda ei ja julgeda valida
uuesti, kui ei klapi.
Õpid kolmandal kursusel.
Mida õpingud Viljandi
kultuuriakadeemias
on
Sulle siiani andnud? Milliseid aineid multimeedia
eriala käsitleb?
Kultuuriakadeemia annab
mulle kogu aeg väga palju
ja eks kui õpinguid tõsiselt
võtta, on seal väga-väga intensiivne ka.
Kool muutub praktiliseks väga kiiresti ja võimalus, et end oma erialal proovile panna, saabub varakult.
Vahepeal peab ise end pidurdama, sest projekte ja
pakkumisi tuleb tänu osakondadevahelisele koostööle päris tihedalt, kuid kõike
ei jõua teha.
Multimeedias
õpetatakse väga suurt ampluaad
erinevaid aineid. Nii fotograafiat, kaameratööd, animatsiooni, live-visuaalide
loomist, monteerimist, videomappingut.
Esimestel aastatel on
rohkem tehniliste oskuste
õppimine, kuid ka loomin-

Välisõppe stipendium
Saue valla elanikena Eesti rahvastikuregistrisse kantud
16-26-aastastel üldhariduskooli või kutsekooli õpilastel ja
statsionaarses õppes õppivatel üliõpilastel on võimalik välismaal õppimiseks stipendiumi taotleda.
Stipendiumi suurus õpilasele või üliõpilasele on kuni 800
eurot üheks semestriks või kuni 1 600 eurot õppeaastaks
või kaheks semestriks. Kalendriaastal taotlejale eraldatav
maksimaalne stipendiumisumma kokku on 1600 eurot.
Kui taotlejate arv ületab stipendiumifondi suuruse selliselt, et kõigile taotlejatele maksimumsuuruses stipendiumi
maksta ei ole võimalik, otsustab vallavalitsus stipendiumi
suuruse eelarve piires.
Stipendiumite kogusumma kalendriaastas on kuni 0,1%
valla aastasest tulumaksuprognoosist.

guliselt on võimalik end
pidevalt väljendada. Arvan,
et ülimalt olulised on ka
sotsioloogia, filosoofia ja
semiootika, mis minu mõttemustreid on kindlasti rikastanud.
Milline kõrgkool on Viljandi kultuuriakadeemia?
Milline on sealne õhustik?
Siinsed noored on tõelised
aktivistid ja tundub, et ka
õppejõud maha ei jää. Seetõttu on pidev enesetäiendamine igatepidi loomulik.
Samuti on inimesed väga
huvitatud elust, analüüsi-

misest, küsimisest ja uurimisest. Oma vaatenurkade
avamisest.
Seetõttu muutuvad ka
inimesed lähedaseks, sest
nendega vesteldes saad minna tõeliselt süvitsi. Pea ees
tundmatusse vette hüppamine on Viljandis väga loomulik elu osa ja tundub, et
noored praktiseerivad seda
täiel rinnal.
Kuidas tüdruk pealinnast
ja pealinna külje alt eluga
Viljandis sobitus?
Üks sõber ütles kord naljatledes, et Viljandis on kaks

Stipendiumi määramisel on eelduseks, et taotleja vastab
vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
• on näidanud õpingutes üles silmapaistvaid tulemusi ning
tema keskmine õpitulemus taotlusele eelneval õpiaastal on
viiepallises hindesüsteemis vähemalt 4,0 või teises hindamissüsteemis võrreldav tulemus;
• on saavutanud viimasel kahel aastal üleriigiliste õpilasvõistluste maakonnavoorus koha esikuuikus ja lõppvoorudes
esikümnes;
• on osalenud aktiivselt õppetöövälises ühiskondlikus tegevuses;
• soovib asuda end täiendama erialal, mille edendamise
suhtes on vallal võimalik määratleda avalikku huvi.
Kuni 18-aastase taotleja puhul on teiste taotlejatega võrreldes eelistatud taotleja, kelle mõlema vanema elukohaks Eesti
rahvastikuregistri andmetel on stipendiumi taotlemise aasta
1. jaanuari seisuga Saue vald.
Lisainfo: www.sauevald.ee/valisoppe-stipendium

erinevat elutempot - viljandlase tempo ja TÜ VKA
tudengi tempo. Seetõttu arvan, et ma päris Viljandi elu
ei tea. TÜ VKA-s toimuvad
pidevalt erinevad üritused
ja ka koolipäevad on eriti
esimestel aastatel päris pikad. Aga mulle meeldib siin
väga! Alles sel aastal olen
enda jaoks avastanud Viljandi looduse. Talisuplusest
jäin korraks isegi sõltuvusse
ning järve peal uisutamine

on muidugi imeline! Super
hea on intensiivse päeva eel
või järel midagi looduses
teha, et pingeid maandada.
Sul on plaanis sel suvel
minna Vietnami dokumentaalfilmi
filmima.
Kuidas leidsid Actuality
Media programmi ja mida
see endast kujutab? Millest film räägib, millele
keskendud?
Actuality Media programmi

Töökad noored on
malevasse oodatud
22. korda toimuv Saue Noorte Töömalev kutsub taaskord
töökaid noori malevasse. Töömalev on nii Sauel kui
ka mujal Eestis olnud läbi aegade üks populaarsemaid
võimalusi veeta suvevaheaeg kasulikult.
LII HAABMA
Saue Noortekeskuse
projektijuht

leidsin eelmise aasta sügisel
endale välismaale praktikakohta otsides ja Internetis
sobrades. Ma mäletan seda
nädalavahetust selgelt, sest
sõitsin parasjagu bussiga
Viljandist Tallinnasse. See
oli üks esimesi nädalavahetusi kooliaasta alguses.
Olin juba mitu päeva ringi
Internetis guugeldanud ja
nii ma seal bussis Actuality
Media lehele juhtusin. See
oli suhteliselt uskumatu, sest
tavaliselt ma kogu kodulehte
kunagi otsast lõpuni ei loe,
aga tol korral oli teisiti. Ma
lugesin vist pool laupäeva, et
kõike näha, mis seal kirjas,
ja vaatasin veel nende TED
talki ka, kuid mäletan, et ei
suutnud seda eriti kuulata,
sest olin juba väga-väga elevil. Sealt edasi tuli kandideerimisprotsess ja kuu või
paar hiljem sain teada, et
olen oodatud projektis osalema.
Filmi hakkame tegema
Vietnami inimestest, kes kohaliku kogukonna arengusse
panustavad.
Miks Sind inspireerib just
dokumentaalfilm?
Mind inspireerib dokumentaalfilm seetõttu, et elu on
keeruline ning usun, et me
sageli ise ei mõista, mis see
ilus on, mis meile selle juures mõjub. Hea dokumentaalfilm suudab aga seda
emotsiooni ja seda keerukust kuidagi edasi anda ja
see võlub, sest ta avardab.
Dokumentaalfilm
tekitab
meie mõtteisse avarust juur-

de, sest pakub kellegi teise
vaadet ja kellegi teise elu.
Kultuuriakadeemias õpid
Sa 2016. aasta sügisest,
kuid ülikoolieelsesse aega
mahub 10 aastat iluuisutamist. Mida need aastad
sulle andsid ja kas uisutad
tänagi veel?
Uisutamine on andnud mulle arusaama, et miski ei tule
kergelt ja kui ma midagi
väga tahan, siis ma pean
selle nimel ka kõvasti vaeva
nägema. Kui läheb raskeks,
siis tuleb alati natuke veel
pingutada, siis puhata ning
järgmisel päeval või nädalal
edasi proovida.
Samuti on jää koduks,
sest see on ikka nii eriline
oskus, mida mul on võimaldatud omandada. Olen oma
vanematele selle eest tohutult tänulik.
Täna ma olen ülikooli kõrvalt kolmandat aastat
Viljandi jäähallis uisutreener ja uisutan vahel ka ise,
kuid ainult enda rõõmuks.
Uisutamine on andnud mulle tohutult suure liikumisarmastuse ja ka -vajaduse. Kui
ma pikalt ei liigu, siis muutun ärevaks. Seetõttu hoiab
liikumine ka mu vaimset
tervist joonel.
Mis Sind elus veel köidab?
Reisimine on minu südameasi, sest seiklused, mis seljakotiga rännates teele ette
tulevad, on alati väga värvikad. Inimesed, kellega kohtud, õpetavad reisidel palju
ja samuti näeb enda Eesti

elu kaugemalt ja mõne teise
nurga alt.
Samuti köidab mind
väga liikumine ning enese
proovilepanek. Ühesõnaliselt võib öelda, et mind köidab areng.
Kas nõustud ütlusega, et
unistada tuleb suurelt?
Kui, siis miks, ja kui mitte,
siis miks?
Ma olen ise üks suur unistaja ja nõustun sellega küll,
et unistada tuleb suurelt. Samas usun, et ainult unistamisest ei piisa, vaid kui mõni
unistus ikka väga käivitab,
siis tuleb sellest ka kinni
haarata.
Kunagi tundus mulle,
et inimesed lükkavad oma
unistusi alalõpmata edasi.
Justkui ei julgeks proovida, et mis siis saab, kui see
unistus ei olegi päriselt nii
hea. Arvan, et unistuste testimine on oluline ja samuti
on oluline ka mitte karta
põruda. Või noh … hirm
põrumise ees säilib nagunii,
aga oluline on julgus uuesti
proovida ja järgmisest unistusest kinni haarata. See on
küll klišeestunud mõte, aga
mõnikord õhtuti voodisse
pugedes uurin endalt, et kui
ma kunagi oma surivoodil
olen, siis kui palju ma annaks, et elada selles hetkes,
kus olen praegu. See võtab
tempot maha, toob kohale ja
muudab tänulikuks. Siiralt
loodan, et kui see hetk tegelikult tuleb, siis olen valmis
minema, sest kogetud on piisavalt.

S

ellel aastal pakume
tööd vähemalt sajale aktiivsele noorele,
töömalevat korraldab Saue
Noortekeskus
koostöös
Saue Vallavalitsusega.
Saue Noorte Töömalevasse kandideerimine on
veebipõhine.
Online-registreerimisvormis
saab
noor täita CV ja motivatsioonikirja osa. Kandideerimine algab 8. aprillil
kell 14 ja lõpeb 28. aprilli
südaööl.
Kandideerimisvorm on
kättesaadav Saue valla kodulehelt rubriigis Kultuur
/ Noortekeskused / Saue
Noortekeskus
(https://
sauevald.ee/saue-noortekeskus). Samuti leiab vormi noortekeskuse Facebooki-lehelt.

Kandideerima
ootame
noori alates 13. eluaastast
Kandideerimisvormiga tasub kindlasti vaeva näha!
Ankeedi põhjal otsustame,
kas noor saab edasi tööintervjuule või pääseb otse
malevasse. Väga napi ankeedi puhul peab noor kahjuks järgmisel aastal uuesti
proovima.
2019. aasta suvel annavad malevalastele tööd
Saue valla hallatavad asutused ja pikaajalised koostööpartnerid erasektorist.
Tööd tehakse Saue valla
erinevates piirkondades.
Toimub ka välisvahetus
Pivarootsis
Lääneranna
vallas.
Millises piirkonnas on
just Sul sobilik töötada,
saad tagasisidestada juba
kandideerimisvormis, kus
on töökohad välja toodud.
Peamised
tööülesanded malevas on haljastus-,

MALEVAVAHETUSED 2019
13.-20. juuni Pivarootsi
välisvahetus
17.-28. juuni Saue valla I vahetus
21.-30. august Saue valla II vahetus

koristus- ja heakorratööd.
Tööpäevade pikkused olenevad
malevahetusest.
Täpsema info saab kandideerimisvormi täites.
Sisusta oma suvi meeldejäävalt JA kandideeri
Saue Noorte Töömalevasse!
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Taekwondo klubi osales
maailmatasemega turniiril
Foto: Olga Muskevitš

Foto: Kernu rahvamaja
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27. veebruarist 3. märtsini toimus
Kreekas Salonikis taekwondo maailma
seeria G-1 turniir, mis kuulub olümpia
reitingusüsteemi.
SAUE TKD JUHATUS

Kernu terasmees
ja terasnaine on
jõudnud poolele teele
Populaarne võistlussari, mis koosneb 23 erinevast
spordialast, on jõudmas otsustavasse järku. Kümnel alal on juba selgunud parimad.
Meestest on saavutanud kaks alavõitu mitmekordne Kernu terasmehe võitja Rainer Kukk, kes võitis korvpallielemendid ja
lauatennise.
Kahel alal on olnud võidukas ka Rain Tombak, kes võitis
male- ja kabevõistlused.
Ujumises domineeris Janar Laanemets. Koroonas oli ületamatu Armo Aas. Suusatamises jäi võitmatuks Tiit Tõnismäe.
Sõudeergameetril näitas võimu Aivar Tikenberg. Kardisõidus
oli osavam Kaimo Käärmann. Sulgpallis ei olnud vastast Peeter
Tublil.
Naistest on mitmekordne terasnaise võitja Mirje Tombak liikumas jälle üldvõidu suunas. Mirje on võitnud male, suusatamise, kardisõidu, sõudeergomeetri ja sulgpalli.
Karin Lähker on olnud parim lauatennises ja koroonas.
Annika Saaring on saavutanud esikoha ujumises ja korvpallielementide sooritamises. Annela Kolk võitis kabevõistlused.
53 alustajast on ka katkestajaid, kes hindasid oma võimeid
üle.
Võistlus on alles poole peal ja sestap lõppvõitjaid raske
prognoosida. Kuus kuud kestev mammutüritus saab lõpplahenduse 26. mail Kernu staadionil.
Korralduse poolelt valmistab rõõmu rohkearvuline osavõtt
ja et võistlejad valdavad suurepäraselt väga erinevaid spordialasid. Loodame, et võistlejate enamus jõuab edukalt ka finišisse.
KALJO PÕLDARU
Kernu rahvamaja spordijuht

Imetamise nõustamise
infoliin alustas tööd
MTÜ Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing (SIET)
avas eesti- ja venekeelse imetamise nõustamise
telefoniliini. Telefoninumber on 5909 5500.
Rinnaga toitmine on asendamatu viis pakkuda lapsele ideaalset toitu kasvamiseks ja arenemiseks. Suurem osa emasid on
võimelised pakkuma lapsele piisavas koguses emapiima, aga
imetamise alustamiseks ja õnnestumiseks vajavad nad õigel
hetkel asjakohast nõu ja toetust.
Eestikeelne nõustamisliin on avatud teisipäeviti kell 17–20 ja
reedeti kell 10-13. Venekeelne nõustamisliin töötab kolmapäeviti kell 19-21 ja pühapäeviti kell 18-20. Helistada on võimalik
kõikide operaatorite numbritelt tavalise paketipõhise minutihinnaga.
Telefoniliin on mõeldud murede jagamiseks ja nõu küsimisteks igale Eesti lapsevanemale.
Imetamine on inimesele liigiomane, turvaline, säästlik ja
keskkonnasõbralik toitmisviis. Rinnapiim sisaldab parimas vahekorras kõiki imikule vajalikke toitaineid ja piisavalt energiat
esimesteks elukuudeks. Rinnaga toitmine toetab lapse sensoorset ja kognitiivset arengut, kaitseb last nakkus- ja krooniliste haiguste eest. Ka ülekaalulisuse ennetamine algab emapiimaga toitmisest.
SIET

V

lused.
Võistlustel osales 1923
sportlast 40 riigist üle kogu
maailma. Eesti Taekwondo
Föderatsiooni
võistkond
saavutas turniiri reitingus
139. koha 349 seas.
Turniiril osalesid nii
olümpiavõitjad kui parimad
maailmatasemel
sportlased. Eestit esindasid klubid
Team Yong Kundast, Katleri Shogen Club / Katleri Taekwondo Tallinnast,
Idablokk Kiviõlist ja Saue
TKD Sauelt.
Võistlustel osalesid Ronald Smorodin, Stefani Nikolajeva, Markus Salmus,
Ilja Volgin ja Aleksandr
Muskevitš (Saue TKD).
Treeneritena olid kaasas

Kaks Aleksandrit Saue TKD-st: treener Aleksandr Galaktionov
vasakul ja turniiri 9. kohaga lõpetanud Aleksandr Muskevitš.

mused annavad olümpialastele reitingupunkte osalemiseks olümpiamängudel ja

avavad kõikidele finalistidele tee Euroopa meistrivõistlusele.

Talimängud on lõpusirgel
Suures Saue vallas esmakordselt peetavatel talimängudel on jäänud veel kaks
ala: sportlik mälumäng ja võrkpall. Üheteistkümnest alast on võitjad selgunud
üheksal.
KALJO PÕLDARU
Kernu rahvamaja spordijuht

Fotod: Kernu rahvamaja

Mirje Tombak ja Peeter Tubli tulid esikohale sulgpallis

õistluse
ametlik
nimi on Euroopa
klubide meistrivõist-

Kazbulat Shogenov, Jung
Younghun ja Aleksandr Galaktionov (Saue TKD).
Markus Salmus klubist
Idablokk saavutas võistlustel kolmanda koha. Ta alistas rivaali Serbiast ja võitis
pronksmedali laste kategoorias kuni 36 kg. Treener
Aleksandr Galaktionov on
väga uhke selle tulemuse
üle.
Aleksandri teised sportlased Stefani Nikolajeva ja
Aleksandr Muskevitš näitasid samuti head taset ja saavutasid 9. koha.
Tuleb mainida, et see on
juba teine medal Euroopa
meistrivõistluselt. Eelmisel
aastal võitis samuti Aleksandr Galaktionovi sportlane Stefani Nikolajeva
pronksmedali.
Turniiride seeria G-1
meelitab ligi sportlasi üle
kogu maailma, kuna tule-

V

õistkondlikult
on
Haiba-Kustja ühisvõistkond võitnud
kolm ala: koroona, lauatennise ja korvpalli vabavisked.
Muusika-Allika on esikohale jõudnud kabes ja
sõudeergomeetri võistlusel.
Saue võistkond oli kardisõidus teistest üle ja võttis
esikoha.
Alemal toimunud suusavõistlustel, kus oli äärmiselt ühtlane konkurents,
läks esikoht Ääsmäe võistkonnale. Males oli teistest
üle Mõnuste-Kohatu-Kernu
ühisvõistkond.
Kokkuvõttes on momendil juhtimas Haiba-Kustja
83,5 punktiga. Järgnevad

Sõudeergomeetri võistluste võitjad naiste
klassis vasakult: Inge Soopalu, Liisa-Marie
Lääne ja Mirje Tombak

väga väikeste vahedega
Ääsmäe 78, Saue 76, Rui-

Sõudeergomeetri võistluste võitjad meeste
klassis vasakult: Madis Kõpper, Rait Raju ja
Aivar Tikenberg.

la-Muusika-Allika 76 ja
Mõnu st e -Kohat u-Ke r nu

75,5 punktiga. Ees ootavad
otsustavad lahingud.

Vabatahtlik Reservpäästerühm kutsub liituma
Põhja-Eestis tegutsev pääste vabatahtlikke koondav Vabatahtlik
Reservpäästerühm otsib uusi aktiivseid liikmeid.
TUULI KULL
Vabatahtliku Reservpäästerühma juhatuse liige

V

abatahtlikku
Rese r v p ä ä st e r ü h m a
sobib inimene, kes
hoolib sellest, et elu Eestis oleks ohutu ja turvaline
ning kes on valmis selle ni-

mel ise tegutsema. See on
inimene, kes saab ise hakkama.
Vabatahtlikus päästes
on inimesi väga erinevatest
valdkondadest.
Vabatahtlik Reservpäästerühm otsib inimesi, kes
on valmis Aegna saarel turismihooajal saare külalis-

te ja saare ohutust tagama,
esmaabi osutama ning ennetustööd tegema. Samuti
on teretulnud inimesed,
kes mõtlevad kaasa, kuidas
kogukonnas ja ühiskonnas
laiemalt
ohutuskultuuri
arendada.
Tänavu tähistame saja
aasta möödumist organi-

seeritud tuletõrje loomisest
ja see on suurepärane võimalus arutada, kuidas Eesti
4100 vabatahtlikust ja kutselisest päästjast koosnevat
päästevõrgustikku veelgi
paremaks saada.
Lisainfo: uusliige@rpr.ee,
www.rpr.ee.

Perefestival „Lasteparadiis“
kogub tuure
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

„N

eed mõtted luua
Saue vallas oma
perefestival on
tiksunud peas juba mitu aastat, oodates õiget aega ja teotahtelisi eestvedajaid. Meil
on pundis pea kümme „head
pead“, mõtlemaks, milline
võiks olla üks äge päev peredele ja eelkõige lastele,“
räägib festivali üks eestvedaja Katrin Krause MTÜ-st
Vanamõisa Küla.
Perefestival „Lasteparadiis“ leiab 25. mail esmakordselt aset Vanamõisa
vabaõhukeskuses ja on suunatud kõikidele peredele, et
aktiivselt ja harivalt vaba
aega sisustada.
Perefestival on sündmus,
kuhu tulles ei tohiks koju
jätta kõige väiksemaid mudilasi ega ka kõige vanemaid
pereliikmeid.

Saue valla elanikud on oodatud vahvat teenust, toodet või töötuba perefestivalile tutvustama
Festivalialale on ehitatud
erinevad võistlus- ja tegevustsoonid, õpitoad, mänguplatsid, lisaks ka toodete
ja teenuste presenteerimise
ning eksponeerimise alad.
Terve päeva vältel on
pealaval meelelahutusprogramm. Külla tuleb lasteteater Sõber. On lõbustusatraktsioonid lastele ja laadaala,
lisaks suur lastejooks.
„Tahame koondada ühe
katuse alla valiku Saue vallas tegutsevatest huviringidest, kes läbi erinevate
töötubade lastele ja noortele mõnusat aktiivset tegutsemist pakuvad. Täpsem
pakutavate töötubade sisu
ja ajakava saab valmis mai
keskel, kui oleme kaardistanud kõik eestvedajad,“ täpsustab Krause.

Kui Sulle läheb korda see, et Saue
valla teed oleksid vallarahvale ohutud
ja neil oleks lausa lust liigelda – juurdepääsud tagatud,
tolmutõrje korraldatud ja tekkinud konarused kaetud –
siis kandideeri Saue Vallavalitsusse

TEEDESPETSIALISTIKS
Beebi- ja väikelaste ala on
mõeldud pere kõige pisematele
Alal on väikelaste tegevuseks sobiv keskkond ja aktiivseteks tegevusteks mõeldud lahendused. Kohal on
ka beebitelk Mamas' Heaven, et toetada lapsevanemate mugavamat osalemist
festivalil, pakkudes võimalusi lapse esmaste vajaduste kiireks rahuldamiseks.
Mamas’ Heaven beebitelki
on oodatud kõik emad väikelastega, kes soovivad toita, imetada, piima pumbata, mähkmeid vahetada või
puhkama tulla.
Laat ootab kauplejaid
Perefestivali laadale ootavad korraldajad registreerima kauplejaid, kes pakuvad
käsitööd, eestimaist toitu,
eesti disainitooteid.
„Disain on Eestis jõudsalt edenev loomevaldkond.
Soovime häid ja andekaid
Eesti disainereid ja tootjaid

meie külastajatele tutvustada,“ räägib Krause.
Koha festivalil leiavad
toitlustajad ning toodete
pakkujad magusatänavale ja
piknikualale.
Üllatusi ja vahvaid tegevusi saab olema küllaga
Oma suvekorteri uksed avab
Jõuluvana Julius, terve päev
on täis värsket õhku ja aktiivseid ettevõtmisi. Õhtuse kontserdi peaesinejad
on Lenna Kuurmaa ja Juss
Haasma.
„Kui sulle nüüd tundus,
et võiks oma pakutava toote,
teenuse, huvitegevuse, spordiringiga või lihtsalt mõne
hea ideega perefestivalil
osaleda, võta meiega julgelt
ühendust,“ julgustab festivali üks eestvedaja Katrin
Krause koduseinte vahelt
välja tulema.
Täpsema info leiab
veebiaadressil
www.lasteparadiis.ee

Ohvriabitöötaja juurest ei saadeta
kedagi minema
Sellest aastast alustas tööd üleriigiline
ja tasuta ohvriabi kriisitelefon 116 006
ja nõustamisteenus veebilehel
www.palunabi.ee, kust saab
ööpäevaringselt nõu ja abi eesti,
vene ja inglise keeles. Lisaks on igas
maakonnas tööl ohvriabitöötaja, kes
pakub põhjalikumat ja personaalsemat
nõustamist.
MARI TIKERPUU
Sotsiaalkindlustusameti
kriisiabiteenuse juht

T

ihti ei pöördu inimesed pärast vägivalda
või muud halba kohtlemist abi saamiseks politsei
poole või ei mõista, et see,
kuidas nendega käitutakse, on tegelikkuses vale või
keelatud.
Abi küsimiseni jõudmine võib võtta aastaid, sest
ohvriga käivad kaasas häbi,
süütunne või hirm. Ükski
inimene ei peaks murega
üksi jääma. Ohvriabi kriisitelefon on mõeldud kõigile,
kes tunnevad, et on sattunud
olukorda, kus nad on kannatajad – on siis tegemist füüsilise, majandusliku, vaimse
või seksuaalse vägivallaga
või hoopis hooletuse või halva kohtlemise ohvriks langemisega. Kriisitelefonilt

saavad abi ka inimesed, kes
on kuritegevuse või õnnetusjuhtumi tõttu lähedase
kaotanud.
Ohvriabi kriisitelefonile
vastavad vastava hariduse ja
ettevalmistusega inimesed,
kes töötavad oma kodus eri
piirkondades üle Eesti.
Et sellist teenust on väga
vaja, näitab statistika. Telefonile on kahe kuuga helistatud 741 korda ja veebivestluse teel on võetud ühendust
330 korda.
Kokku seega 1071 pöördumist. Esimestel kuudel on
kriisitelefonile pöördutud
erinevate muredega. Enamasti on helistanud perevägivalla ohvrid.
Helistajate on seas neid,
kes soovivad teada anda, et
keegi nende lähedane või
naaber on ohvriks langenud.
On küsitud küsimusi hooldusõiguse teemal või soovi-
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Paljude heade tegijate ja
koostööpartnerite eestvedamisel
sai selle aasta alguses kokku punt
entusiaste, et kutsuda ellu perefestival
„Lasteparadiis“.
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LÄÄNE-HARJUMAA OHVRIABITÖÖTAJAD

Irina Tšalei, 5781 1396 (Rahumäe tee 6, Tallinn)
Evelin Müürel, 5307 8106 (Pärnu mnt 139, Tallinn)
e-mail: tallinn.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee
tud saada abi töökiusamise
puhul. Palju on pöördumisi
üksikutelt, peamiselt eakatelt inimestelt, kellel ei ole
mitte kellegi teisega rääkida, kuid ometi on mitmel
juhul selgunud, et niisama
vestlemise soovi taga peitub
helistaja varasem ohvriks
langemise lugu.
Kuidas saab üks telefonikõne inimest aidata?
Ohvriabi kriisitelefoni eesmärk on pakkuda ohvritele
kiiret võimalust mure ära
rääkida. Kõne vastu võtnud
töötaja kuulab helistaja ära,
pakub talle tuge ja ühiselt
arutatakse läbi kõik olukorra lahendamise võimalused.
Olenevalt juhtumist võivad pöördujad vajada infot
politseisse avalduse tegemise kohta, naiste tugikeskuste või seksuaalvägivalla
kriisiabikeskuste kontakte
või selgitust omavalitsuste
teenuste ja toetuste kohta.
Kui on vaja, saab leppida
kokku kohtumise ohvriabitöötaja juures.
Ohvriabi
kriisitelefoni
eesmärk ei ole hakata asendama politseid. Olukordades, kus inimese elu on ohus
ja on vaja politsei, kiirabi
või pääste kiiret abi, tuleb

kindlasti esmalt helistada
hädaabinumbril 112.
Küll aga saab ohvriabi
kriisitelefon 116 006 olla
abiks järgmise sammuna,
kui politsei on sündmuskohal käinud ja on vaja mõelda, mida edasi teha ja kuhu
pöörduda. 116 006 numbrilt saab abi ka hirmude
maandamiseks, kuna alati
ei pruugi ohver teada, mis
saab temast või vägivallatsejast edasi.
Näiteks on perevägivallaohvrite seas levinud valearusaam, et politseisse saab
pöörduda alles siis, kui vägivald on pikaajaliselt kestnud, mitte pärast ühekordset
ohvriks langemist. Nii aitabki ohvriabi kriisitelefon
leida vastuseid helistajate
küsimustele ja tõsta abivajajate teadlikkust õigustest,
pakkudes sealjuures vajalikku nõustamist, kes ja kus
olukorra lahendamisel aidata saab.
Ehkki kriisitelefonilt 116
006 saab helistaja esmase
toe ja nõu, on edasiste ohvriabiteenuste saamiseks vajalik pöörduda ohvriabitöötaja vastuvõtule. Kui oled
langenud ohvriks, ei ole
ükski mure liiga väike või
tähtsusetu.

Meie oleme valmis juhendama nii usinat õppurit, kui ka
andma vastutuse vilunud spetsialistile – kui valdkond
on Sinu kirg – tule meile!

SINULT OOTAME

• sisemist motivatsiooni tegutseda just
teedevaldkonnas, mis väljenduks Sinu hariduskäigus,
varasemas töökogemuses või muus praktilises
ettevõtmises;
• veendumust, et pealehakkamine ON JUBA POOL
VÕITU…ja muidugi vastutustundlikkust ning
kohusetunnet see alustatu kvaliteetselt lõpuni viia.
• algatusvõimet ja töösse pühendumist – kui tulles
tööle komistad asfaldil haigutava augu otsa, siis sel
hetkel lisandus üks väike ülesanne to-do listi;
• julgust suhelda – ei pea olema lausa luulemeister,
aga suhelda saab palju ja seda nii kolleegide,
partnerite kui ka vallaelanikega;
• valmisolekut teha selgeks valdkonnaga
seotud õigusaktid ja saavutada vilumus
teedeehitusprojektide lugemisel…seonduva
dokumentatsiooni vormistamine on siis juba
lapsemäng;
• Eesti mandriosa rahvarohkeimas vallas ikka eesti
keele oskust kõrgtasemel;
• B-kategooria juhiloa olemasolu.

TEEDESPETSIALISTINA ON SUL VÕIMALUS
TEGELEDA JÄRGMISTE HUVITAVATE
JA VASTUTUSTUNNET NÕUDVATE
ÜLESANNETEGA

• teehoiu- ja liikluskorraldusalaste küsimuste
lahendamise ning kodanike nõustamisega;
• optimaalse liikluskorralduse tagamise ja
liikluskorraldusvahendite paigaldamisega (tänavakülasildid, infotahvlid); tänavavalgustuse ja tee
infrastruktuurobjektide projekteerimise ning
ehitamise korraldamisega; hoolduse ning remondi
tagamisega, sh on tarvis teha regulaarseid ringsõite,
et olla teede seisukorraga kursis;
• projekteerimistingimuste taotluste menetlemise ja
vastavate õigusaktide eelnõude koostamisega;
• teehoiukava ja teehoidu käsitlevate
arengudokumentide eelnõude väljatöötamisega;
• teedel ja tänavatel erakorraliseks veoks või
sõiduks erilubade taotluste menetlemise ja lubade
väljastamisega.

ME HOIAME OMASID JA PAKUME SULLE

• abikätt sisseelamisperioodil ja jätkuvat tuge
professionaalsetelt kolleegidelt;
• erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja
täiendkoolituste;
• lõõgastuseks massaaži, energia hoidmiseks
spordivõimalusi ja rõõmuks vahvaid ühisüritusi;
• tervise turgutamiseks tasustatud „jää koju – saa
terveks“ päevi;
• võimalust oma tööpäeva ise kujundada ja teha
ettevalmistavat tööd kaugtööna – tööta kodus,
kohvikus või suvises pargis;
• puhkust 35 kalendripäeva.

TÖÖAEG: Pakume kohta täiskoormusel, aga oleme
vajadusel
valmis kaaluma ka osakoormuse võimalust.
TÖÖ ASUKOHT: Veskitammi 4, Laagri, Saue vald
TÖÖLE ASUMISE AEG: kokkuleppel
LISAINFO: Silver Libe, 6 541 150
KANDIDEERIMISE TÄHTAEG: tähtaeg 31. märts.
Pakutavale ametikohale kandideerimiseks esita CV
koos motivatsioonikirja ja palgasooviga läbi
portaali või e-posti aadressile
personal@sauevald.ee.
Saue vald sündis 24. oktoobril 2017. aastal
Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla
ühinemisel. Enam kui 22 000 elanikuga Eesti
mandriosa rahvarohkeimat valda iseloomustab
mitmekesine asustusstruktuur – siin on nii
linnalisi asumeid kui ka hajaasustust.
Saue Vallavalitsuse ligi 90
teenistujast koosneva meeskonna
eesmärk on olla vallaelanikele
heaks partneriks, pakkudes
terviklikku teenuste paketti ja
arendades jõudsalt kohalikku
elukeskkonda.

Saue Pauluse kogudus on registreeritud
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Eesti luterliku kiriku Saue Paluse kogudus on registreeritud äriregistrisse
märtsi algusest. Seitse aastat jätkunud luterlik kogudusetöö Keila koguduse
alluvuses on lõppenud ja Saue Pauluse kogudus jätkab igal pühapäeval kell 13
jumalateenistustega Saue Päevakeskuse saalis Kütise tänav 4.

SAUE VALLAVALITSUS PAKUB SULLE TÖÖD

LASTEKAITSESPETSIALISTINA
SINU PEAMISTEKS ÜLESANNETEKS ON

• abivajavatele lastele ja peredele abi osutamise
korraldamine ning järelevalve;
• laste õiguste ja huvide kaitsmine ning
asenduskoduteenusega seotud toimingute
teostamine;
• laste ja perede nõustamine sotsiaalsetest õigustest
ja abisaamise võimalustest;
• koostöövõrgustike loomine ja lastekaitsealase
ennetustöö teostamine;
• vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine;
• juhtumipõhise töö kavandamine koostöös
sotsiaalvõrgustiku liikmetega;
• valdkonnaga seotud sotsiaaltoetuste määramine ja
maksmise korraldamine;
• eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete
täitmine.

ME HOIAME JA TOETAME OMASID,
PAKKUDES SULLE

• abikätt sisseelamisperioodil ja jätkuvat tuge
professionaalsetelt kolleegidelt;
• erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja
täiendkoolituste;
• lõõgastuseks massaaži, energia hoidmiseks
spordivõimalusi ja rõõmuks vahvaid ühisüritusi;
• tervise turgutamiseks tasustatud „jää koju – saa
terveks“ päevi;
• võimalust oma tööpäeva ise kujundada ja teha
ettevalmistavat tööd kaugtööna – tööta kodus,
kohvikus või suvises pargis;
• puhkust 35 kalendripäeva.

OOTAME JUST SIND, KUI SUL ON

• sotsiaaltöö kõrgharidus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus
suhtlustasemel (sh ametialase sõnavara valdamine);
• teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest
ja nende rakendamisest;
• haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise
oskus;
• koostöövalmidus, suurepärane suhtlemise ja
eneseväljenduse oskus;
• algatusvõime, kõrge vastutustunne ja analüütiline
mõtlemine;
• B-kategooria autojuhiluba.
Kasuks tuleb eelnev erialane töökogemus.

PALK: kuni 1470 eurot kuus
TÖÖKOORMUS: täiskoormus
ASUKOHT: Laagri esmatasandi tervisekeskus,

Tervise 2, Laagri/ Haiba halduskeskus, Riisipere
tee 8, Haiba küla. Ametikohta pakume tähtajaliselt,
lapsehoolduspuhkuse asendamise ajaks.
KANDIDEERIMISE TÄHTAEG: tähtaeg 31. märts.

JUHA VÄLIAHO
Saue koguduse pastor

Foto: Saue Pauluse kogudus

Kui Sinu sisemine kutsumus on
aidata kaasa laste elukvaliteedi
paranemisele ja lastesõbraliku
ühiskonna kujunemisele, siis

K

oguduse
hooldajaõpetaja on Matthias Burghard, aga
igapäevast
kogudusetööd
teevad, nagu möödunud
seitse aastatki, pastor Juha
Väliaho, diakon Anu Väliaho ja muusikaõpetaja
Anna Mishina. Piiblitunnid,
osadusõhtud ja lauluharjutused toimuvad Koondise
tänaval (Rimi kõrvaluks)
renditud ruumis, kus on ka
koguduse kontor ja raamatukogu. 31. märtsil tähistab
kogudus Saue luterliku kogusetöö seitsmendat sünnipäeva.
Jätkuvad läbirääkimised
koguduse, kirikuvalitsuse
ja Saue vallavalitsuse vahel
Tule tänav 13 krundile kiriku ehitamisest.
Sügisel 2018 koguduse-

Koguduse liikmed jumalateenistusel 10. märtsil, taga vasakult kolmas koguduse juhatuse esimees
Heikki Ylönen.

le kavandatud krundi põhiplaanis on kokku lepitud

ja arhitekt Hermas Lilleorg
on valmistanud kiriku es-

kiisprojekti, mis tuleb peatselt avalikustamisele.

Üksi elava pensionäri toetuse saamiseks peab
alates 1. aprillist vastama kolmele tingimusele
Juba kolmandat aastat saavad Eestis
üksi elavad pensionärid oktoobris üksi
elava pensionäri toetust.
SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

115

euro suuruse
toetuse maksab sotsiaalkindlustusamet taotlemiseta
kõigile, kes vastavad 1. aprillist kuni 30. septembrini
kolmele tingimusele:
• on sel perioodil vanaduspensionieas;
• elavad rahvastikuregistri
andmetel üksi;
• kättesaadav pension on
väiksem, kui 1,2 kordne
Eesti keskmine vanaduspension, mis 2019. aastal on
540 eurot.
Et toetus oktoobrikuus
kindlasti üksi elava vana-

duspensionärini
jõuaks,
veenduge juba praegu, et
alates 1. aprillist kõik need
tingimused täidetud on,
sealhulgas kontrollige andmeid rahvastikuregistris.,
kuna võib juhtuda, et inimese andmed rahvastikuregistris ei vasta tegelikule olukorrale. Vanemate juurde on
sisse kirjutatud lapsed, kes
seal enam ammu ei ela jms.
Toetuse määramisel lähtub Sotsiaalkindlustusamet
ainult
rahvastikuregistri
andmetest. Seetõttu võib
juhtuda, et reaalselt üksi
elav pensionär jääb toetusest ilma, kuna sissekirjutused on jäänud rahvastikuregistris muutmata.

Üksi elamise reeglil on mõned erandid
Kui samal elamispinnal elavad eestkostja ja eestkostetav ning üks nendest on
pensionär, on tal õigus üksi
elava pensionäri toetusele.
Kui eestkostja ja eestkostetav on mõlemad pensionärid,
on õigus toetusele mõlemal.
Ka juhul, kui pensionär
elab koos oma lapsega, kes
on tema ülalpidamisel perekonnaseaduse mõistes, saab
pensionär üksi elava pensionäri toetust. See erisus
on mõeldud just juhuks, kui
pensionär kasvatab ise oma
alaealist või kuni 21-aastast
õppivat last.
Üksi elava pensionäri
toetust makstakse ka kõikidele ööpäevaringset hooldusteenust saavatele pensionäridele, kes viibivad
hooldekodus vähemalt alates
1. aprillist. Lisaks hooldekodus elavale pensionärile,

Lisainfo
Sotsiaalkindlustusamet,
Endla 8, 15092 Tallinn
Telefon: 612 1360
E-post: yksielavad@sotsiaalkindlustusamet.ee.
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uksi-elava-pensionari-toetus-0

saab toetust ka temaga samal
elamispinnal elanud teine
pensionär.
Iga aasta aprillis tõusevad
pensionid
Iga aasta aprillis indekseeritakse vanaduspensione ja
need suurenevad, kusjuures
arvesse läheb ka välismaalt
saadud pension. Sel aastal
peab üksi elava pensionäri
toetuse saamiseks pensioni
kättesaadav summa olema
väiksem kui 540 eurot.

LASTEKAITSJA TÖÖPIIRKONNAKS on Allika,
Haiba, Hingu, Kaasiku, Kabila, Kernu, Kibuna, Kirikla,
Kohatu, Kustja, Laitse, Metsanurga, Mõnuste, Muusika,
Pohla, Ruila, Vansi, Maidla, Pärinurme, Tagametsa,
Ääsmäe, Pällu ja Koppelmaa külad.
Küsi lisa sotsiaalosakonna juhatajalt:
Heli Joon, tel 679 0174
Ametikohale kandideerimiseks esita CV ja koos
palgasooviga ning lisa juurde motivatsioonikiri!
Kandideerimisdokumendid edasta läbi
portaali või e-posti aadressile
personal@sauevald.ee.
Saue vald sündis 24. oktoobril 2017. aastal
Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla
ühinemisel. Enam kui 22 000 elanikuga Eesti
mandriosa rahvarohkeimat valda iseloomustab
mitmekesine asustusstruktuur – siin on nii
linnalisi asumeid kui ka hajaasustust.
Saue Vallavalitsuse ligi 90
teenistujast koosneva meeskonna
eesmärk on olla vallaelanikele
heaks partneriks, pakkudes
terviklikku teenuste paketti ja
arendades jõudsalt kohalikku
elukeskkonda.

Kevad Saue Päevakeskuses
• 28. märtsil kell 18 lauluklubi.
• 11. aprillil kell 15 kohvikuklubi.
• 24. aprill kell 12 külastame Kadrioru
Kunstimuuseumis näitust „Weizenberg ja
Köler“. Pilet kohapeal pensionärile 4.50.
Giidi eest näitusel tasub päevakeskus.
• 25. aprillil kell 14 reisiklubi. Diana ja
Mati Kooskora tutvustavad Hiina reisi ja
näitavad pilte.
• 25. aprillil kell 18 lauluklubi.
• 2. mail kell 13 räägivad Ann ja Mati
Kalamees Vietnami reisist ja näitavad
pilte.
• 5. mail korraldavad teatrihuvilised
reisi Tartusse vaatama Vanemuise teatri
etendust „Pikk päevatee kaob öösse“.
• 7. mail kell 11-13 Saue Noortekeskuses
sünnipäevapidu neile, kel aastaid 65 ja
enam ning sünnipäev aprillis, mais või
juunis. Vajalik eelnev registreerimine
telefonil 659 5070.

• 8. mail korraldavad reisihuvilised
reisi Arvo Pärdi keskusesse, tutvume
ka lähiümbruse maastike ja mõisatega.
Vajalik kiire registreerimine telefonil 659
5070.
• 9. mail kell 10 nägemise kontroll
(Hindpere Optika). Registreeruda tel 5323
2454.
• 9. mail kell 16-18 dementsuse tugigrupp.
• 14. mai väljasõit Viljandi
Päevakeskusesse. Linnaekskursioon.
Kontsert Viljandi Päevakeskuses: esinevad
ansamblid Rukkilill ja Senjoriitad
Saue Päevakeskusest ning Viljandi
Päevakeskuse kollektiivid. Vajalik
registreerimine, lisaks kollektiividele on
oodatud kõik huvilised.
• 3. juulil korraldavad reisihuvilised
reisi Vormsi saarele. Vajalik eelnev
registreerimine.

15.-18. APRILL TERVISENÄDAL
• 15. aprillil kell 15 viib Almer Jansu läbi
treeningu „Organismi puhastuse erinevad
võimalused: harjutused lümfiringluse
parandamiseks ja soole puhastuse
parandamiseks“.
• 16. aprillil kell 9 teevad massaažiõpilased
soovijatele toolimassaaži (pea, kael ja
õlad). Vajalik eelnev registreerimine. Tasu
3 eurot.
• 16. aprillil kell 13 koguneme
jaanituleplatsil ja mängime discgolfi.
• 17. aprillil kell 12 kepikõnd Sarapiku
terviserajal.
• 18. aprillil kell 13 raamatuklubi:
tutvustame uusi raamatuid ja räägime
raamatust „Serafima ja Bogdan“.
• 18. aprillil kell 15 mälukohvik
Enesemassaaž.
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PIDULIK TSEREMOONIA Lehetu külas

sündinud Asutava Kogu liikme
Jakob Lindrosi auks
05.Aprill kell 15.00 küla kivi juures

28.03 KERNU RAHVAMAJAS
3.04 TURBA KULTUURIMAJAS
4.04 LEHETU KÜLASELTSIS
5.05 RIISIPERE KULTUURIMAJAS
Seansi algus kell 19.00. Pilet 3,5 / 5

Jõgisoo seltsimajas
17. APRILL 2019 KELL 18

7. mail
kell 11.00-13.00
Saue Noortekeskuses

EAKATE
SÜNNIPÄEVAPIDU

Tuntud isikliku arengu ja suhtenõustaja ning
oodatud lektor:

TIINA TIITUS

Mis on armastus? Kas tahaksid oma kallimaga olla
elu lõpuni õnnelikult koos? Kas armastus on
igavene? Saad teada, miks suhted ei toimi, kuidas
meile antakse üle sadu põlvkondi juurdunud
uskumused armastusest, võimust, allumisest ja oma
eluga hakkamasaamisest!

Osavõtutasu: 15 eur
ROHKEM

INFOT

Võimalus osta signeeritud raamat

WWW.JOGISOOSELTSIMAJA.EE

„Armastuse varjatud saladused“

Hind 19

€

neile, kel aastaid 65 ja enam
ning sünnipäev aprillis,
mais või juunis.
Vajalik registreerimine
Saue Päevakeskuses,
telefon 659 5070.

KEVADPIDU
eakatele ja erivajadustega
inimestele

12. APRILL kell 11.00

kultuurikeskuses Laagris
*tervitused *kohvilaud * ÜLLATUSESINEJA
Buss väljub küladest Laagrisse. Koju saab samuti bussiga
Maidla mõisa juurest
9.15
Ääsmäelt Kasesalu 6
9.30
Uku bussipeatusest Pärnu mnt 9.40
Ailast (vana koolimaja juurest) 9.45
Valingult (mõisa juurest)
9.50

Vanamõisast Rõika tn ots
Alliku seltsimaja juurest
Hüüru veski juures
Harku teeristis

10.05
10.10
10.15
10.20
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KUULUTUSED

TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L,
P suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.
ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku
telefonil aeg ette registreerida! Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame
puude tervisliku seisundi hindamist. SOODSAD
HINNAD. Telefon 5220321, www.arbormen.ee.
Väljaõppinud puudelangetajad lõikavad parima
hinnaga ohtlikke puid ja teeme puude hoolduslõikust. Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Tel 51 33 458, info@ohtlikpuu.ee, www.ohtlikpuu.ee
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
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel
504 5215, 514 5215, info@est-land.ee.
ARBORISTI TEENUSED. Ohtlike puude raie, puude hoolduslõikus, hekkide hooldus, kändude
freesimine, raieteenused, võsaniitmine, puude
istutamine. WWW.PUUKIRURG.EE, info@puukirurg.ee, 3725057786.
Soovin osta garaaži Saue linnas. Võib olla ka
remonti vajav. Tel: 56675000, lavepakk@gmail.
com.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Tel: 50 290 75; e-kiri: liuguksed@kallion.
net
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd.
Võtmed kätte lahendused maja ehituseks. 53
529 476 mehitus@gmail.com
Õhk-õhk-, õhk- vesi-, ja maasoojuspumpade
paigaldus üle Eesti. Küsi hinnapakkumist! www.
termokliima.ee 56308014
Lõikan hekki, teen saetöid aias. Tel. 55547291
Fekaalivedu, kogumiskaevude tühjendus! Helista ja küsi pakkumist. Tel 53 468 430
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel. 50 92936
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel:
56393588. www.väikeekskavaator.ee

KULTUURIKALENDER MÄRTS-APRILL
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja pelletit. Müüme ka väikseid koguseid.
Info 55597572
Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja
mett! Tellimusi võtame vastu igapäevaselt.
Tellimiseks ja lisainfo saamiseks helistage TEL
58652190.
Müüa kuivi küttepuid 40l võrkkottides kohaletoomisega. Ostame metsamaad ja raieõigust.
puiduterminal24.ee. Tel 53322711.
Müüa hobusesõnnikut, sõelutud mulda ja peenraturvast. Transport ja kogused kokkuleppel.
Tel. 56 40 109.
Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis,
tehnika). Tel 55678016
Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, haljastusmuld, kasvuhoonemuld, freesasfalt kohaleveoga. Hea läbivus ja manööverdusvõime. Tel.
5079362
TÖÖ
KÜ Urva 7 Laagri alevikus otsib osalise tööajaga
koristajat. Huvilistel kontakteeruda siim@fina.
ee või 5206416
Anname üürile Pärnu mnt 556 asuvas IVECO
hoones büroopinna suurusega 27,7 m2. Büroo
asub teisel korrusel ning on osaliselt möbleeritud. Lisainfo e-mail ivpluss@ivpluss.ee ja/või
tel. 677 9060 või tule kohale E-R kl 09:00 – 17:00ni..
MUU
KUNDALINI JOOGA baaskursus 9.-10.märtsil ning
regulaarsed hommikused ja õhtused tunnid ootavad sind Laagris, Sauel ja Keilas! Täpsem info
www.simran.ee, raili@simran.ee
Viime tasuta ära teile üleliigseks muutunud
raamatud! Tel 55653322. REaD raamatukauplus.

Igal meist on antud aeg aeg tulla, aeg olla,
aeg minna...
Jää hüvasti austatud

HILJA-EHALA REPPO
Avaldame kaastunnet perekonnale
AÜ Mareka liikmed ja endised
kaastöötajad Harju EPT-st

KINNISVARA
Ostan teie garaaži! Kiire tehing! Tel 5555 3667
Üürile anda 3-toaline korter Saue linna keskel.
Täiendav info 5167367

Kallis sõber

MARE ROHTLA

OST/MÜÜK
Soovin osta omaaegse Tarbeklaasi ja Juveelitehase tooteid, nahkköites raamatuid, Eesti
kunstnike töid (maal, graafika, kujud), postkaardid, märgid. Võib pakkuda ka muid vanu esemeid. Tel 5176412.

Sündinud 25.02.1960 ja lahkunud 02.03.2019.

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

Sõbrad Sauelt, Valingult ja Tutermaalt

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

Mäletame Sind igavesti puuokstes ja
lehtedes, pilvedes ja lilledes, mere ääres
ja metsalagendikel uidates, muusikarütmis
kulgedes.

TOIMUMISKOHT
JA AEG

KORRALDAB

KONTAKTID

01.31.03

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

Riisipere
kultuurimajas

Nissi
kultuurikeskus

sauevald.ee/
nissi-kultuurikeskus

11.0231.03

Mall Lauri piltide näitus "Elukaar" Saue Päevakeskuses

Saue
Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee

01.0315.04

Eesti luuleklasika näitus. Koostaja
Nissi
Turba kultuurimajas
kultuurikeskus
Kadi-Ann Kraut

sauevald.ee/
nissi-kultuurikeskus

15.0315.04

Eesti luuleklasika näitus. Koostaja Riisipere
kultuurimajas
Kadi-Ann Kraut

Nissi
kultuurikeskus

sauevald.ee/
nissi-kultuurikeskus

22.0330.04

Lasse Neeme keraamika näitusmüük "Korrapäratust korra
leidmine"

Laagri
kultuurikeskuse
pikas saalis

Laagri
kultuurikeskus

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

20.0330.04

Lapitekkide näitus
"Lapivaip 100. Minu Eesti täna"

Laagri kultuurikeskuse fuajees ja
salongis

Laagri kultuuri- Tel 679 6765,
keskus
laagri@sauekultuur.ee

23.0329.04

RaM Veskimöldre lasteia
sünnipäevanäitus

Laagri
kultuurikeskuse
pikkas saalis

RaM lasteaed,
Tel 679 6765,
Laagri
laagri@sauekultuur.ee
kultuurikeskus"

28.03.

Viljandi Laste- ja Noorteteater
Reky. Etendus „Buratino“. VÄLJA
MÜÜDUD!

kell 10.30 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri
kultuurikeskus

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

28.03.

Saue Päevakeskuse Lauluklubi

kell 18 Saue
Päevakeskuses

Saue
Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee

29.03.

Kino "Klassikokkutulek 3.
Ristiisad"

kell 11 ja 19 Laagri
kultuurikeskuses"

Laagri
kultuurikeskus
Tel 679 6765,
MTÜ Kinobuss,
laagri@sauekultuur.ee
MTÜ Vanamõisa külaselts

29.03.

Klaasvitraaži töötuba

kell 17 Haiba
savikojas

Lehetu
külaselts

facebook.com/
lehetukulaselts

31.03 ja Laagri Kristliku Koguduse
07., 14., jumalateenistus ja
21.04
pühapäevakool lastele

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses"

Laagri Kristlik
Kogudus

www.laagrikogudus.ee

30.03.

kell 11-17 Turba
raamatukogus
kell 13 teeb KadiAnn Kraut ülevaate
näitusest.

Turba
raamtukogu
turbarmtk.weebly.com
Kairi Alev, KadiAnn Kraut

kell 13 Saue kirikus

Saue Kristlik
Vabakogudus

www.sauekristlikvabakogudus.ee

Suur aabitsate näitus

31.03. ja
07.,
Saue Kristliku Vabakoguduse
14.,
jumalateenistus
21.04
02.04.

Kohtumine Euroopa Parlamendi
liikme Urmas Paetiga

kell 14.30

Saue
Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee

03.04.

Kino "Mehed"

kell 19 Turba
kultuurimajas

Nissi
kultuurikeskus

sauevald.ee/nissikultuurikeskus

04.07.04.

Saue Päevakeskuse reis Kaliningradi

Saue
Päevakeskus,
Baltneth
Holidays

www.sauepaevakeskus.ee

04.04.

Kino "Mehed"

kell 19 Lehetu
külakeskuses

Nissi
kultuurikeskus

sauevald.ee/
nissi-kultuurikeskus

05.04.

Saue valla laululaps 2019 1.
eelvoor (10-19a.)

kell 11 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri
kultuurikeskus,
Saue
Vallavalitsus

Evelin Povel tel 56575252
evelin.povel@
sauehuvikeskus.ee

06.04.

Saue valla laululaps 2019 2.
eelvoor (3-9a.)

kell 11 Riisipere
kultuurimajas

Nissi
kultuurikeskus,
Saue
Vallavalitsus

Evelin Povel tel 56575252
evelin.povel@
sauehuvikeskus.ee

11.04.

Saue Päevakeskuse Kohvikuklubi

kell 15 Saue
Päevakeskuses

Saue
Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee

12.04.

Eakate kevadpidu Laagris
Esinevad Diana Klas ja Jüri
Aarma

kell 11, Laagri
kultuurikeskuses

Laagri
kultuurikeskus,
Saue
Vallavalitsus

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

13.04.

Saue valla Beebipäev (ainult
kutsetega!)

kell 11, Laagri
kultuurikeskuses

Laagri
kultuurikeskus,
Saue
Vallavalitsus

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

14.04.

Saue valla laululaps 2019
lõppvoor

Saue
Huvikeskus,
Saue Kontserdisaalis
Saue
Vallavalitsus

Südamlik kaastunne Lilian Kaasikule ema
surma puhul.

Nüüd taas avatud
Laitses, Lossi tee 2 asuv

OÜ SINITIIVIK GRUPP

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

Töökaaslased Saue Auto AS-ist

Töötame iga päev 10 – 20
Tere tulemast!

ÜRITUS

Oleme ikka teiega, armas Mare pere.

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

LOSSI POOD

AEG

Evelin Povel tel 56575252
evelin.povel@
sauehuvikeskus.ee

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

Korraldustiim ootab kaasalööjaid esimesele
häälestuskoosolekule 11. aprillil kell 18.30
Laagri kultuurikeskusesse.
Pane end kirja:
laagri@sauekultuur.ee
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AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858, GSM 515 8242
e-post: raul@sagro.ee
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*Autode remont,
keevitus ja värvimine
*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus
* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,
*Fekaali vedu
* Autoparkla

Masinaehitus ettevõte
Sami AS võtab tööle:
•
•
•
•

Tõstukijuht (B,C kat juhiload)
Keevitaja
Keevitusroboti operaator
Tootmisseadmete
remondilukksepp
• Tootearenduse konstruktor
• CNC freespingi (Haas) operaator

SAUE VALLAS ON PITSARUUT

Saadaval maailma suurimad
maitseelamused igaks elujuhtumiks.
Helista 5029902 või
tutvu kodulehega
www.pitsaruut.ee

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

Lõika välja logo ja saad
selle ettenäitamisel
Suure magusaruudu
5 € soodsamalt.

WWW.SAMI.EE

OÜ RIAB Transport Saku
vallas, Harjumaal pakub
tööd kogemustega

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

KASSIDE JA KOERTE
VAKTSINEERIMINE

Laup. - 30.03.2019

- Katuste pesu ja värvimine
- Hooldus nii kivi-, plekk- kui
eterniitkatustele
- Katus säilib kauem ja maja
saab värske välisilme
- Küsi hinnapakkumist:

tel. 53 329 176 info@katusehooldus.ee
www.katusehooldus.ee

OÜ Parkimisjoon pakub
tööd

VAKTSINEERIMISE KOHAD JA AJAD:
• Haiba bussipeatuse parklas,
kell 11.00 - 11.30
• Nissi kultuurikeskuse juures,
kell 12.00 – 12.30
• Turba poe parklas, kell 13.30 – 14.00
• Kauplus Laitse parklas, kell 14.30 – 15.00
10-14 päeva enne vaktsineerimist anda
lemmikule ussirohtu!
INFO JA EELREGISTREERIMINE:
loomavetabi@gmail.com või mob.
51988131
EELREGISTREERITUD TEENINDATAKSE
EELISJÄRJEKORRAS NING TAGATAKSE
VAKTSIINI OLEMASOLU!

TEEKATTEMARKEERIJATELE
Ettevõte asub Sauel,
töö toimub peamiselt
Harjumaal.
Täiendav info tel 686 3386 või
oliver@parkimisjoon.ee

AUTODE KOKKUOST!

倀愀欀甀戀 琀搀
䬀愀爀搀椀欀攀猀欀甀猀攀 椀渀猀琀爀甀欀琀漀爀
䰀愀猀琀攀愀氀愀 欀漀漀爀搀椀渀愀愀琀漀爀
䬀漀爀椀猀琀愀樀愀
䴀ﰀﰀ最椀樀甀栀琀
䬀氀椀攀渀搀椀琀攀攀渀椀渀搀愀樀愀
䄀甀琀漀瀀氀攀欀欀猀攀瀀瀀
䄀甀琀漀洀愀愀氀攀爀
吀攀氀⸀ ⬀㌀㜀㈀ 㘀㜀 㘀 㘀㜀
椀渀昀漀䀀氀愀椀琀猀攀爀愀氀氀礀瀀愀爀欀⸀攀攀

FinRes OÜ Keilas otsib oma
meeskonda kohusetundlikku

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

TEL. 5457 5055

PAKUME TÖÖD KORISTAJALE
Kanama/Jälgimäe piirkonnas.
Tööaeg E-R u. 18.00-21.00 kuupalk
450 euri. Vajalik oma auto.
Kandideerimiseks helista:
Ülle 57704116.

• TÄNAVA- JA ÄÄREKIVIDE
MÜÜK NING PAIGALDUS
• KAEVETÖÖD JA ALUSTE EHITUS
• HALJASTUS
• VEOTEENUS KALLURIGA
• LIIVA JA KILLUSTIKU MÜÜK
KEVADINE HINNASULA -10%
KUNI 15. MAINI
TEL: +372 5333 4566
E-post: info@juriteed.ee
www.juriteed.ee

VEOAUTOJUHTI

Skandinaavia tööle.

Pakume kaasaegset tehnikat,
meeldivat meeskonda ja
konkurentsivõimelist palka.
Tööle asumine jaanuaris 2019.
Huvi korral saada oma
lühikirjeldus ja andmed
finres@finres.ee või helista
+372 516 7758

Nr 6 / märts / 2019

16

KEILA HALDUS OÜ PAKUB KORTERIÜHISTUTELE
• HALDUS- JA HOOLDUSTEENUST
• ÖÖPÄEVARINGSET
AVARIITEENUST (TEL 56 21 4444)
• SISE- JA VÄLISKORISTUST
• MURUNIITMIST
• RAAMATUPIDAMISTEENUST

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

Tule Saku Selverisse tööle

•
•
•
•
•

TEENINDAJAKS (lett, saal)
TRANSPORDITÖÖLSEKS
PAGAR-KÜPSETAJAKS
LIHA- JA KALAMEISTRIKS
PUHASTUSTEENINDAJAKS

Tule Laagri Selverisse tööle

Info 53 442 444 või info@keilahaldus.ee
www.keilahaldus.ee

SILMADE KONTROLL
JA PRILLIDE MÜÜK
12.APRILL
ALATES 10.00

KERNU
TEENUSEKESKUSES

•
•
•
•

LETITEENINDAJAKS
KASSAPIDAJAKS
LIHA- JA KALAMEISTRIKS
TEENINDUSJUHIKS

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.

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

Silmade kontroll 15€,
prilliostjale TASUTA

Kas sinu
kodu on
ametlikult
kasutuskõlblik?

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

Võta ühendust

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

Taotleme
kasutuslube

Teostame
tuleohutuse
auditit

Seadustame
ebaseaduslikke
ehitisi

Teostame
elektripaigalduse
auditit

Koostame
muudatusprojekte

Teostame
ehitise auditit

