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Tallinna hipodroom kolib Tuulasse

ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee
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PLANEERINGUALA PIIR
HIPODROOMI KOMPLEKSI PIIR
OLEMASOLEV KINNISTU PIIR
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OLEMASOLEV HOONE / VARE

+

EHITUSÕIGUSE MÄÄRAMINE KINNISTULE TOIMUB PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ALUSEL
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PLANEERITUD HOONE VÕIMALIK ASUKOHT / SUURIM EHITISEALUNE PIND
PERSPEKTIIVSE HOONE VÕIMALIK ASUKOHT (vt märkus nr 4)

PERSPEKTIIVSE RAJATISE (NT VARJUALUNE) VÕIMALIK ASUKOHT (vt märkus nr 4)

PROJEKTEERITUD SÕIDUTEE / PARKLA / SÕIDETAV ALA (vt märkus nr 5)

PROJEKTEERITUD PARKIMISKOHAD (SÕIDUAUTO / HOBUTREILER) (vt märkus nr 5)

PROJEKTEERITUD JALAKÄIJATE / JALGRATTURITE / HOBUSTE LIIKUMISE ALA (vt märkus nr 5)
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+

SÕIDUAUTOD 21+17 KOHTA

PROJEKTEERITUD HIPODROOM (vt märkus nr 5)
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OLEMASOLEV LEHTPUU / OKASPUU / VILJAPUU

OLEMASOLEV PÕÕSAS / HEKK

SÕIDUKITE JUURDEPÄÄS PLANEERINGUALALE
OLEMASOLEV ELEKTRI KÕRGEPINGE ÕHULIIN
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OLEMASOLEV DRENAAŽITORU

OLEMASOLEV SIDETRASS

OLEMASOLEV KARJUSPIIRE
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EHITUSÕIGUS
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Uue-Tänava
72601:001:0023
100% maatulundusma
a
8,94 ha
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TEE

Kurvi
72704:001:0369

Tõsistest võistlustest meelelahutuseni
Tuulasse kolib ligi 80 hobust. Loomad kuuluvad
kõik eraisikutele või firmadele, Tallinna hipodroomil
endal hobuseid ei ole. „Kui
nüüd saame uued korralikud tingimused, võib loota
loomaomanike huvi kasvu,“ on Mikk optimistlik.
Hipodroom on täiesti isemajandamisel, mingisugust
riiklikku toetussüsteemi sel
pole. Seega on tallikohad
ja hobuste hooldamine osa
hipodroomi majandustegevusest.
Lisaks finantseeritakse
seda totalisaatori tuludest.
Eesti turg on üsna väike,
+

VANATAMMI

Tänava
72601:001:0024

Lainela

Kaubandus-, toitlustus- ja
teenindushoone maa;
90% maatulundusmaa kontori- ja büroohoone maa;
10,16 ha
puhke- ja
10% ärimaa
spordirajatise maa;
põllumajandusmaa;
muu looduslik maa

Krundi kasutamise
sihtotstarve

Maa
sihtotstarve

Hoonete
Hoone suurim
suurim
lubatud
lubatud
ehitisealune pind
arv krundil

Hoone suurim
lubatud kõrgus

hoone põhiosa kõrgus kuni 9 m;
kohtunike torni kõrgus kuni 12 m

980 m²

1

Vanatammi tee L1
72601:001:0025

Hoone suurim
Hoone
Lubatud
Hoone
Lubatud
lubatud
lubatud
lubatud
katusekatte välisviimistluskorruselisus katusekallete materjalid
kasutamise
materjalid
otstarve
vahemik
12132 - kohvik, baar
kivi,
või söökla;
plekk,
puit, kivi,
12201 - büroohoone;
5°- 45°
3
sindelplaat,
krohv, klaas
12749 - muu erihoone
rullmaterjal
(kohtunike torn)

kümmekond treenerit ja
sadakond
võistlushobust.
Seega on suur osa ka välismaa võistlejatel ja huvilistel.
Võistlemas käiakse Lätist,
Leedust, Soomest ja Rootsist, totalisaatori süsteem on
osa suurte riikide süsteemidest, partneriks on Euroopa
suurim – Prantsusmaa totalisaator PMU. Sealt tuleb
ka enamus tuludest. „Igal
pühapäeval on ühes jooksus
Prantsusmaal suur jackpot
500 000 eurot minimaalselt,
seal saavad ka kõik vähemalt 18-aastased eestlased
mängida.“
Võistlused on paar korda
kuus, aga aeg-ajalt tehakse
ka suuremaid peresündmusi, näiteks tähistatakse
vastlapäeva. Lisaks on üks
hipodroomi tegevussuundadest üritusturundus – ettevõtete suvepäevad või motivatsiooniüritused.
Lainela

kui õppida välja huvi korral
ka treeneriteks.

+

Vanatammi tee L1
72601:001:0025

Krundi
pindala

ARHITEKTUURILISED TINGIMUSED

Maripuu
72704:001:0238

toorium, aga keskel olevat
väljakut saab kasutada mitmeteks
sportmängudeks.
„Kui küla tahab seda kasutada, siis on see loomulikult
võimalik,“ lubab Mikk.
Hiljem on kavas rajada
ka üks väike ärihoone, mille osas detailplaneeringu
menetlemine praegu käib.
Sinna tulevad vaatajakohad, toitlustuspind. Kuna
hipodroomi pidajad ise kohvikut opereerima ei hakka,
nähakse koostöö võimalust
just kohaliku külaseltsiga.
„Me heameelega telliksime
selle osa küla enda aktiivsete inimeste käest sisse,“
nendib Mikk.
Lisaks luuakse tema sõnul paarkümmend töökohta,
külaelanikud saaksid leida
tööd näiteks nii tallipoistena

Krundi
aadress

Krundi
aadress
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OLEMASOLEV LIIKLUSMÄRK
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+
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TIIK

+

+

EE
Pargi
72704:001:0252

PLANEERITUD VÕIMALIK VÄRAV
LIKVIDEERITAV OBJEKT

+

AT

Kruusiaugu
72704:001:0275

Koostöö külaga
Rada ise on kinnine terri-

OLEMASOLEV ELEKTRI KÕRGEPINGE ÕHULIINI KAITSEVÖÖND

+

PROJEKTEERITUD TRUUBITORU (vt märkus nr 5)

Rehepõllu
72704:001:0148
100% maatulundusmaa
7,75 ha

ne tee-ehitusele, liialt tüli
ja müra ei tohiks see küla
jaoks tähendada. Pealegi
asub kinnistu suhteliselt
maantee ääres ja küla ühes
servas, küla ennast ei hakka
kindlasti täiendav liikluskoormus rõhuma.
Tribüünikohti liiga palju
ei looda, kohapeal käib laupäevaseid võistlusi vaatamas vast sadakond inimest,
ülejäänud naudivad otseülekannet läbi interneti. „Kuna
raja tegemisel jääb pinnast
üle, siis oleme kavandanud
tribüünid loodusliku kallaku sisse, mis omakorda
toimib tõkendina küla ja
hipodroomi vahel,“ selgitab
Mikk.
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OLEMASOLEV ELEKTRI MADALPINGE ÕHULIIN
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TRANSPORDI LIIKUMISSUUNAD

OVAALI SISERINGI TEE

Tuula tee L3
72704:001:0433

SERVITUUDI SEADMISE VAJADUS

PLANEERITUD VÕIMALIK KÕRGHALJASTATUD ALA (vt märkus nr 6)

OLEMASOLEV VEETRASS

+

OVAALI SISERINGI TEE

Velise
72704:001:0487
100% tootmismaa
3575 m²

+

AUTASUSTAMISE ALA

VÕISTLUSHOBUSTE
LIIKUMISTEE
Lainela
72601:001:0026
100% maatulundusmaa
10,16 ha

PROJEKTEERITUD VEEKOGU / TULETÕRJE VEEVÕTUKOHT (TIIK, NÕVA)(vt märkus nr 5)

PLANEERITUD MURUALA

AUTASUSTAMISE
ALA

VÕISTLUSHOBUSTE
LIIKUMISTEE

PROJEKTEERITUD PINNASVALL / VÕIMALIK PEALTVAATAJATE TRIBÜÜNI ASUKOHT(vt märkus nr 5)

+

+

BUSSID 6+6

+

+

BUSSID 6+6 KOHTA

TUULA TEE

LEPPEMÄRGID

+

+

+

+
+

+
+

TEENINDAV TRANSPORT

MITMERINDELINE HALJASTUS

Planeerimisprotsess sisaldab endas ka arvamuste avaldamise
võimalust ja seda Tuula elanikud ka kasutasid. Leiti, et projekt
ei suuna küla elu just paremuse suunas, rõhuti liiklustiheduse
olulisele kasvule, mürareostusele, õhureostusele ehk
toodi välja, et hipodroomi rajamisega kaasneks mitmeid
keskkonnamõjusid. Leiti ka, et vallavalitsus on rikkunud
planeerimisseadust ning et kogukonda pole kaasatud.
Abivallavanem Kalle Pungase sõnul ei nõustu vallavalitsus
väitega, et hipodroom mõjuta olulisel määral Tuula küla elu.
Igasugusel ehitamisel on mingisugune mõju ümbritsevale
keskkonnale ning menetluse käigus hindas vallavalitsus selle
olulisust. Tuula küla on territooriumilt suur, hipodroomi mõjuala
on ainult tema vahetus lähiümbruses. Lisaks on kõrvalasuv Tuula
keskusala valla üldplaneeringus ka tiheasustusala, kus elanikud
peavadki arvestama elukeskkonna võimalike muutustega.
Ekslik on ka väide, et kogukond on kaasamata. Vallavalitsus
saatis eelnõu külaelanikele tutvumiseks (külaseltsi e-posti
loendi kaudu) ning korraldas küla seltsimajas avaliku
tutvustuse. Seal lepiti kokku Tallinna hipodroomi külastamise
võimaluses, samuti arvestas vallavalitsus koosolekul kõlanud
N
küsimusi ja ettepanekuid ja tegi eelnõusse täiendusi
(eelkõige
liikluskorralduse ja keskkonna küsimustes).
Kodanike arvamusavalduses toodi ka välja, et seadus
nõuab olulise avaliku huviga rajatistele detailplaneeringu
koostamise kohustuse linnades, alevites ja alevikes, aga selle
projekti puhul valis vald projekteerimistingimuste menetluse.
Pungase sõnul kavandatakse hipodroomirada külasse, mis
ei ole ei linn, alev ega alevik. Saue valla üldplaneeringu
kohaselt tuleb hajaasustuses detailplaneering koostada
mittepõllumajandusliku väikeettevõtluse või kogukondliku
ühistegevusega seotud hoonete ehitamisel. Antud juhul hoone
ehitamist ei taotletud, vaid ainult rajatise ehitamist, mistõttu
oligi menetluse liigiks projekteerimistingimuste menetlus.
Kui arendaja soovib järgmises etapis rajada ka ärihoone,
mis on tema tänases visioonis kavandatud, siis sellele tuleb
tõesti koostada täiendavalt ka detailplaneering. Praeguseks
ongi arendaja esitanud ärihoone ehitamiseks detailplaneeringu
algatamise taotluse. Loomulikult kaasatakse selle edasisse
menetlusse ka piirkonna elanikud.
PLANEERITUD HOONESTUSALA
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SÕIDUAUTOD 61+28 KOHTA

+

MOOTORRATTAD
5 KOHTA JALGRATTAD
30 KOHTA

MITMERINDELINE HALJASTUS
Vana-Tuula tee L2
72601:001:0027

+

SÕIDUAUTOD 21+17

TRIBÜÜNID
+

SÕIDUAUTOD 61+28

ÄRIHOONE

+

Kääri
72601:001:0018

UL

Samal ajal Tuulas
Paralleelselt arendab uut
hobuvõistluskeskust Saue
valda Tuula külla OÜ Hipodroom.
25-hektariline
krunt asub Tuula külamajast
lõuna poole põllumaal. „See
on pisut suurem kinnistu,
kui meil praegu linnas on.
Annab võimaluse rajada senisest suuremad koplid hobustele,“ rõõmustab Mikk.
Algselt oli plaan teha uus
hipodroom hoopis Saku
valda, aga sealsel kinnistul
oli turbapinnas, mis teinuks
raja ehitamise mitu korda
kallimaks.
Esimese hooga rajatakse rada ja tallid. Rada saab
olema pikkusega 1000 ja
laiusega 18 meetrit, keskel
muruväljak koos tiigiga.
Rajad on kruusakattega ja
nende ehitamine on sarna-

+

+

Niitsoo
72601:001:0202

+

Külaääre
72601:001:0029
100% maatulundusmaa
3,11 ha
Vana-Tuula tee 7
72704:001:0407

TU

allinna hipodroom on
ajalooga koht. Põhja-Tallinna
servas,
otsapidi mere ääres, on hobuste võiduajamisi korraldatud juba pea sajandi jagu
– võistlusrada avati 1923.
aastal. Sellest, et hipodroom
asub pealinna südames magusal kinnisvaral, on räägitud juba aastaid.
Omanikfirma Alfa Property on dekaadi jagu planeerinud sinna 16 hektarile
uut elu- ja ärikeskust: büroopinnad, spordikeskus, kortermajad. „Esimesena läheb
ilmselt 2021. aastal töösse
Elisa peakontori uus maja ja
neli korterelamut, kohe Paldiski maantee ja Merimetsa
tee äärde,“ teab rääkida Tallinna hipodroomi juhatuse
liige ja võistlussportlane
Jaanus Mikk. Sellele hoonele on arhitektuurikonkurss
juba lõppenud ja käib detailplaneeringu menetlemine.

Esitati ka vastuväiteid

Foto: @Andrei Tshaljuk Photography

Raja ja tallide
ehitus algab
kevadel 2020,
aasta pärast
loodetakse Tuulas
juba traavivõistlusi
korraldama
hakata.

Märkused:
1. Planeeringuala aluskaardina on kasutatud OÜ Alt ja Ülevalt poolt juuli 2019. a koostatud maa-ala geodeetilist alusplaani (töö nr G27/2019).
Geodeetilise alusplaani koordinaadid on L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis, mõõtkava M 1:500.
2. Maaparandusehitis on plaanile kantud PMA Põhja regiooni edastatud teostusjoonise põhjal.
3. Joonise paremaks lugemiseks on planeeringuala piiri nihutatud kinnistu piiridelt naabermaaüksuste territooriumile.
4. Täpne lahendus antakse projekteerimistingimuste alusel edasise projekteerimise käigus
5. Joonisel kajastatud lahendus on näidatud vastavalt Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ poolt 2019.a koostatud Tuula hipodroomi rajatiste ehitusprojektile (töö nr 2019080)
3. Planeeritud haljastus on näidatud illustreeriva lahenduse alusel põhimõttelisena ja täpsustatakse projekteerimise käigus

TÖÖ NIMI

TUULA HIPODROOMI DETAILPLANEERING

Tähe 106, 51013 Tartu, tel. 7303735, www.ibun.ee

OBJEKTI ASUKOHT

HARJUMAA SAUE VALD TUULA KÜLA

PLANEERIJA

JANNE VAINE

01.2020

KONTROLLIS

URMAS NUGIN

01.2020

Toob külla elu
Nime ei ole Tuulasse rajatavale hipodroomile veel
lõplikult pandud. Tuulat ei
saa kahjuks kasutada, kuna
sellenimeline linn on Venemaal olemas. Arvatavasti
jäädakse ikka senise nime
juurde, sest Tallinna hipodroom on mujal maailmas ikkagi juba tuntud bränd.
Omanikud on kõik eestlased ja investeering ulatub
kolme miljoni kanti, millest
Mikk usub, et ka Tuula kohalikud kasu saavad. Elu
tuleb külla rohkem, tekib
töökohti ja lõppude lõpuks
on hobused ka visuaalselt
külapildis atraktiivsed loomad.
„Hobustest
möödudes
inimesed ikka keeravad pea
ja imetlevad. Lehmadega
millegipärast sama reaktsiooni ei teki,“ arvab Mikk,
et neil suurtel loomadel on
oma külgetõmme.

JOONISE NIMI

DETAILPLANEERINGU
ALGATAMISE JOONIS
(M 1:1000)
TELLIJA

STAADIUM

Algatamine

JOONIS

JOONISEID

1

1

TÖÖ NUMBER

HIPODROOM OÜ

2019105

Nr 3 / veebruar / 2020

2

2020. aasta eelarve prioriteedid:
tasemel haridus, moodne elukeskkond
ning head vabaaja veetmise võimalused
Eelarve tulude-kulude maht 2020.
aastal on 40,5 miljonit eurot, millele
lisandub 18,2 miljoni euro ulatuses
investeeringuid. Ühinemisjärgselt on
Saue valla eelarve tulude-kulude maht
kasvanud 25%.
MART MARTINSON
finantsjuht

I

nimesed on meie kalleim
vara. Tulude poolt tervikuna mõjutavad maksumaksjatena Saue valla elanikud, keda on aasta jooksul
lisandunud ligikaudu 860
inimest. Aastalõpu seisuga ületas vallaelanike arv
23 000 piiri. 2019. aasta lõpus edestasime elanike arvu
kasvus ka oma lähinaabreid.
Ühinemisjärgselt on Saue
valda lisandunud ligi 1500
sissekirjutusega elanikku,
mis näitab, et siin on hea
elada.
Tulusid mõjutab veel riigipoolse ühinemistoetuse
lõppemine, mis kahel eelneval aastal oli ligi miljon eurot aastas.
Haridustöötajate palgad
kasvavad
Ka sellel aastal lisab vald riigi poolt ette nähtud 65-eurosele palgatõusule 100 eurot
kuus ja sellega tõuseb kooliõpetaja miinimumpalk 1415
euroni kuus. Kasvavad ka
lasteaiaõpetajate ja teiste haridustöötajate palgad, mille
alammäär on 90% riiklikust
õpetajate töötasust.
Laenukoormus suureneb
Kolmandat aastat järjest

liigub vald investeeringute mahult rekordgraafikus.
Eesmärk on maksimaalselt
ära kasutada oma laenuvõimekus ja seeläbi viia ellu
Saue valla elanikele vajalikke investeeringuid. Investeeringute prioritiseerimisel
on lähtutud kehtivast ühinemislepingust ja valla arengukavast.
Investeeringute kogumahuks 18,2 miljonit eurot
Oluline on investeerida haridusse ja kultuuri. 2020. aastal valmivad Möldre uus lasteaed-põhikool, Riisiperes
renoveeritakse kultuuri- ja
halduskeskuse hoone, mille juurde ehitatakse ka uus
lasteaed. Saue linnas valmib
Saue valla keskushoone ja
selle ümber kujundatakse
kogu linna keskusala.
Märkimisväärsed summad lähevad ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide uuendamiseks.
Suuremad investeeringud selles osas seisavad
ees Turbas ning Maidla
suvilapiirkonnas. Turbas
alustatakse munitsipaalmaja ehitusega, algab ka
senise Saue vallavalitsuse maja rekonstrueerimine täiendavateks
munitsipaalkorteriteks
ning osa hoonest kohanda-

Juhid kommenteerivad
„Hea meel on hoida investeeringute tempot ja täita ühinemislepingus võetud kohustusi,“ ütles vallavanem Andres Laisk.
„Tooksin esile Saue-Laagri uue tee ehituse koostöös maanteeametiga,“ lisas abivallavanem Kalle Pungas.
Abivallavanem Andres Kaarmann: „Positiivne on, et lisaks intensiivsele investeerimisele suudame jätkuvalt vallalt palka saavatele
inimestele tagada konkurentsivõimelised töötasud ning tõsta ka
mitmeid erinevaid toetusi.“

takse päevakeskusele sobivaks. Toetusrahade abil
projekteeritakse ja osaliselt
rekonstrueeritakse
Haiba
lastekodu.
Oluline rõhuasetus on
jätkuvalt teehoiukavast lähtuvatel investeeringutel, igal
aastal viiakse mustkatte alla
rohkem kui miljoni euro
eest teid. Suurim vajak on
selles osas endistel Kernu
valla teedel. Tähelepanu on
ka valla keskuse tänavatel,
kus jätkub Tule tänava ja
Nurmesalu tänava rekonstrueerimine ning pöörame
tähelepanu suurematel tänavatel kõnniteede rajamisse,
sh algab Pärnasalu tänava

promenaadi ehitus.
Samuti soovime jätkuvalt panustada avaliku
ruumi ja linnalise keskkonna kujundamisse, algavad
tegevused eelmisel aastal
valminud Saue linna kujunduskava järkjärguliseks
elluviimiseks. Kaugemates
asumites jätkame tühjalt
seisvate hoonete lammutamise ja heakorrastamisega.
Järgnevatel aastatel investeeringute maht aastas
tõenäoliselt järk-järgult väheneb, kuna seadusest tulenev maksimaalne lubatud
võlakoormus seab sellele
piirid. Oluline on püsivalt
säilitada kasvav eelarvetulem (kulude ja tulude vahe)
ulatuses, mis võimaldab
siiski investeeringutega jätkata. Seetõttu oleme järgnevatel aastatel seadnud
eesmärgiks, et tulud kasvaksid kiiremini kui kulud.
Täiendavalt analüüsitakse eelarveaasta jooksul
võimalusi korrastada allasutuste juhtimisstr uktuure,
ühendvalla allasutuste töötasud on ühtlustatud ja see kõik on avaldanud
mõju kulude kasvule.

2020 AASTA INVESTEERINGUD

Eurot

INVESTEERINGUID KOKKU

18 209 800

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED
Saue valla keskushoone
MAJANDUS

1 572 000

Avaliku linnaruumi investeeringud

300 000

Ruila-Laitse ja Laitse Seltsimaja-Laitse Raudteejaam
kergliiklusteede rajamine, Ees-Laitse ühendamine
riigimaanteel oleva bussipeatusega

150 000

Saue linna sisesed kergliiklusteed

450 000

Kuuse tn piirkonna (Veskitammi-Kuuse põik) kergliiklustee

100 000

Saue linna Pärnasalu tänava korrastamine koos Vana-Keila
maantee ristmiku ohutumaks muutmisega.

100 000

Rattaparklate ja/või ratta hoiukohtade rajamine

Saue linna Tule tn ja Nurmesalu tn rekonstrueerimine, sh Saue
Gümnaasiumi kooliesise liikluskorralduse üle vaatamine ja
Kauguse ning Nurmesalu jalgteede amortiseerunud jalgtee
katte korrastamine
Valla kohalikele teedele mustkatete rajamine vastavalt
teehoiukavale
Laagri aleviku ja lähiümbruse kergliiklusteede ehitus

Suurevälja tee äärne Viirpuu tee rajooni raudteeületuskoha
ehitus

75 000

400 000
350 000
85 000
65 000

Veskitammi ristmiku rajamine ja ühendamine Topi ristiga,
Saue linna otseühenduse (Kuuseheki-Topi) rajamine, Saue
linna Tule-Tõkke tänava kogujateede ja ristmike rajamine.
Valla kaasfinantseering. (Kergliiklustee valgustus Vääna jõeKuuseheki lõigul)

100 000

Avalikes huvides kinnistute omandamine

200 000

KESKKONNAKAITSE

Veekogude puhastamine ja korrastamine

Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide uuendamine.
Suuremad neist Turbas ning Maidla suvilapiirkonnas
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Tänavavalgustuse kaasajastamine või rajamine

275 000

1 401 900
60 000

Tänavavalgustuse rekonstrueerimine tiheasustusaladel, sh
Saue linnas ja Laagris

700 000

Kaugküttelahenduse liitumistasu Haiba piirkonnas. Haiba
lasteaia, halduskeskuse, kultuurikeskuse ja lastekodu hooned

100 000

Tule tn 7, Kütise 4 uue maja, tänava ja pargi projekteerimine.

120 000

Haldusjuhi reserv

250 000

Avalikult kasutatava spordisaali ehitamine riigigümnaasiumi
toimimise tagamiseks

900 000

VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON

Riisipere kultuurimaja/vallamaja rekonstrueerimine

Omaosaluste reserv erinevate külaseltsde
investeerimistaotluste kaasfinantseerimise tagamiseks
Hüüru mõisa arendamine tänapäevaseks
multifunktsionaalseks külastuskeskuseks

Uute avalike spordi- ja mänguväljakute ehitamine
tiheasumites, külade keskusaladel ja olemasolevate
renoveerimine

1 000 000
100 000
550 000
150 000

Haiba rahvamaja siseruumide rekonstrueerimine,
raamatukogu viimine rahvamajja

350 000

Saue linna lasteaed Midrimaa õueala ja lasteaia maja
renoveerimine

401 000

HARIDUS

Riisipere lasteaia uue hoone ehitamine

Turba lasteaia rekonstrueerimine. Riisipere LA köögi
üleviimine

Ruila Põhikooli siseruumide rekonstrueerimine/juurdeehitus
Turba kooli rekonstrueerimistööd

Haiba lasteaia üleviimine Kernu kooli hoonesse

Nõlvaku lasteaiahoone muutmine nullenergiahooneks
Nissi kooli staadioni uuendamine

Koru lasteaed-põhikooli lasteaia osa ehitus

Koru lasteaed-põhikooli põhikooli osa ehitus

Saue Gümnaasium jahutussüsteemi I ja II järk, klasside
värskendamine, valgustus
Ruila Põhikool muinsuskaitselised tööd

LHSK maja värvimistööd ja duširuumide remont
SOTSIAALNE KAITSE

Sotsiaalkeskuse/sotsiaalkorterite väljaarendamine Saue
linnas Tule tn 7
Turba üürielamu ehitus

Haiba Lastekodu hoone renoveerimine

Kernu LA kohandamine perearstikeskuseks ja
munitsipaalkortermajaks
Väikeinvesteeringud kuni 60 tuhat € kokku

1 400 000
100 000
250 000
150 000
150 000

200 000
100 000

329 400

1 460 600
180 000
60 000
60 000
300 000
1 200 000
800 000
100 000
1 064 900

JAANUAR 2020 TOP 5 TEEMAD

NR 1 , 21. jaanuar
Pätid on suutnud Laagri kultuurimaja pargis lõhkuda sealse
„kivioreli“. Selleks on pidanud neil kaasas olema vähemalt
suur kivi või kuvalda. Vaatame läbi ka kaamera materjalid,
aga kui keegi teab midagi kaabakate kohta, juhtus alevi peal
liikumas nägema mingit seltskonda vms, siis võib vallamajja
teada anda või vallavanemale privas kirjutada. Kahjuks tuleb taas teha avaldus ka politseile. Kurb, et selliste asjadega
tuleb kokku puutuda ja tegeleda. Ning ei, kes seda tegi, ei
ole kuskilt otsast lahe tüüp, üldse ei ole.

Saue vallavalitsus ootab vallakodanike
ideid kaunile Haiba mõisahoonele
uue hingamise andmiseks
Saue vallavalitsus kutsub üles esitama
julgeid, lennukaid, aga majanduslikult
tasuvaid ideid Haiba mõisahoone
kasutamiseks.
INDREK EENSAAR
arendusosakonna juhataja

H

aiba mõisahoone asub
Haiba külas, varem tegutses hoones Kernu
vallavalitsus ning praegu asub
seal Saue valla Haiba halduskeskus. Peatselt jõuavad lõpusirgele mõisahoone kõrval
asuva Haiba kultuurikeskuse
hoone renoveerimistööd ning
Haiba halduskeskus kolib
värsketesse ruumidesse. Saue
vallavalitsus soovib, et mõisahoone oleks jätkuvalt avalikus kasutuses ning seetõttu
kutsumegi kõiki aktiivseid

inimesi esitama häid ja julgeid ideid mõisahoonele uue
funktsiooni leidmiseks.
Haiba mõisahoone pärineb
18. sajandi lõpupoolelt ning
on kõrgel soklil asetsev ühekorruseline L-kujuline kivihoone. Hoonele ehitati 19. sajandi teisel poolel juurde kaks
historitsistlikku puitnikerdustega verandat. Mõisahoone ei
ole muinsuskaitse all.
Millistele
kriteeriumitele
peab uus idee vastama?
• Uue funktsiooni puhul peab
olema tagatud mõisahoone
avalik kasutus (avaliku kasu-

tuse tagamiseks sobivad ka
ärilised teenused, mis tagavad
hoone avalikus kasutuses olemise (nt kohvik, restoran)).
• Uus teenus ei tohi dubleerida piirkonnas valla pakutavaid avalikke teenuseid (nt
kultuuri-, kogukonna- ja sporditeenused).
• Uus teenus peab olema isemajandav ja funktsioneerima
ilma valla toetuseta.
• Looma lisaväärtust piirkonna olemasolevatele teenustele.
• Olema atraktiivne väljastpoolt valda tulevatele külalistele.
Hoone antakse uue funktsiooni tarbeks rendile või seatakse hoonestusõigus. Hoonet
müüa vallavalitsus ei plaani.
Ideekorjejärgselt
analüüsib
vallavalitsus laekunud ettepanekuid ning korraldab seejärel avaliku konkursi hoone
kasutuselevõtuks parimaks
valitud idee realiseerimiseks.

Ideekonkursil esitatu ei ole
vallavalitsusele siduv ning
järgneva avaliku konkursi
käigus saavad kõik soovijad
esitada oma pakkumise, kirjelduse ja äriplaani idee elluviimiseks ning idee algsel
esitajal ei ole eeliseid.
Häid ideid, milline võiks
olla Haiba mõisahoone uus
funktsioon, ootab vallavalitsus kuni 31. märtsini 2020.
Head ideed tuleks saata koos
vabas vormis kirjeldusega
e-posti aadressile indrek.eensaar@sauevald.ee . Äriplaane
ja muid pikki kirjeldusi ei pea
ideede kogumisel esitama,
kuigi mõningane kirjeldus
koos selgitusega, kuidas kavandatav ettevõtmine majanduslikult ots otsaga kokku
tuleb, võiks siiski kirjas olla.
Täpsemat infot konkursi
kohta saab arendusosakonna
juhatajalt Indrek Eensaarelt
654 1158, e-post indrek.eensaar@sauevald.ee.

Laagri aleviku siseliini sõidugraafik
T
egemist on 3. veebruarist
kuni 31. augustini vältava pilootprojektiga. Liin
L1 teeb tööpäevadel esmaspäevast reedeni üheksa väljumist
päevas ja see sõidab marsruudil Vanasilla - Rahnu - Laagri
alevik - Metsa - Tuulemurru
– Veskirahva - Redise - Urda
jaam - Kuuse - Nõlvaku - Vanasilla.
Sõitmine liinil L1 kõigile
soovijatele tasuta sõltumata vanusest ja sissekirjutusest. Esimesel kuul võivad väljumisajad
veel muutuda vastavalt kasutajate arvule, praktikas kujunevale sõiduajale ning samuti soovile paremini ühildada ettevedu
raudteega. Palume jälgida infot.

PEATUS

SÕIDUGRAAFIK E-R

VANASILLA

07.35

08.35

09.35

13.35

14.35

15.35

16.35

17.35

18.35

RAHNU

07.39

08.39

09.39

13.39

14.39

15.39

16.39

17.39

18.39

LAAGRI ALEVIK

07.41

08.41

09.41

13.41

14.41

15.41

16.41

17.41

18.41

METSA

07.42

08.42

09.42

13.42

14.42

15.42

16.42

17.42

18.42

TUULEMURRU

07.43

08.43

09.43

13.43

14.43

15.43

16.43

17.43

18.43

VESKIRAHVA

07.47

08.47

09.47

13.47

14.47

15.47

16.47

17.47

18.47

REDISE

07.51

08.51

09.51

13.51

14.51

15.51

16.51

17.51

18.51

URDA JAAM

07.52

08.52

09.52

13.52

14.52

15.52

16.52

17.52

18.52

KUUSE

07.54

08.54

09.54

13.54

14.54

15.54

16.54

17.54

18.54

NÕLVAKU

07.56

08.56

09.56

13.56

14.56

15.56

16.56

17.56

18.56

NÕLVAKU

07.58

08.58

09.58

13.58

14.58

15.58

16.58

17.58

18.58

VANASILLA

07.59

08.59

09.59

13.59

14.59

15.59

16.59

17.59

18.59

Nr 2, 28. jaanuar
Jaanuarikuu teine Saue Valduri number jõuab neil päevil.
Tublisti transpordiinfot on pakkuda - uuest Laagri siseliinist
(mis küll sutsu veel muutub, liinide läbisõitmisel selgus, et
aega on rohkem vaja) kuni muudatusteni olemasolevatel
trassidel. Mitu uut töökuulutust, kus vallamajja täiendust
otsitakse ja ühe äsja alustanud kolleegi tutvustus. Rahvastikustatistikat, tunnustusi, seltsielu, spordiuudiseid, kultuuriteateid...
NR 3, 20. jaanuar
SAUE UJULA. Bassein avatakse seitsmendal nädalal (3.-9.
veebruar). Täpne päev selgub jooksvalt nädal alguses.
NR 4, 16. jaanuar
Kui lihtsalt linn jääb kuidagi lahjaks ☺

NR 5, 25. jaanuar
Maroko kultuuripäev täna Sauel. Värviline ja põnev. Esindatud pea kõik Maroko kultuuri väljendused: kõhutants,
muusika, hennatätoveeringud, mood, söök, kalligraafia, tarbekunst...
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Sauevallakas
Facebookis

3

Saue valla
ametlikud teated

Nr 3 / veebruar / 2020

4

TEADE DETAILPLANEERINGU ALGATAMISEST
Saue Vallavalitsus algatas 15.01.2020. aasta korraldusega nr
41 Laagri alevikus Koru põik 12 ja 14 kinnistute ja lähiala
detailplaneeringu, eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi, st suurendada üksikelamukruntidel olemasolevat hoonestusala ja hoonealust
pinda, hoonete arvu krundil ning muuta arhitektuurilisi tingimusi. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Koru
põik 12 ja 14 kinnistutele määrata ehitusõigus üksikelamute
ja abihoonete püstitamiseks, hoonealuse pinnaga kuni 400
m², täisehitusprotsendiga (kuni 25%). Planeeritavate hoonete katuse kaldeks määratakse 0-35˚. Planeeritav maa-ala
asub Laagri alevikus, Instituudi tee ja Juuliku - Tabasalu tee
vahelisele alal. Kinnistud piirnevad Koru põik tänavaga ning
Veskimöldre elamurajooniga. Olemasolev hoonestus alal
puudub. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,32 ha. Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Saue
valla veebilehel: https://sauevald.ee/algatatud-detailplaneeringud-2020
Lähemat informatsiooni saab planeeringute peaspetsialistilt Maili Metsaotsalt 654 1157 maili.metsaots@sauevald.ee

Majade nimed
täpsustusid
Sellest aastast on saanud ametliku ja äriregistris
registreeritud kuue kultuurimajade nimed, mis
tegelikult juba tervelt kaks aastat vallalehe kultuurikalendris ja plakatitel kasutuses olnud.
Kui siiamaani toimetas meil näiteks Haiba külas Kernu valla
rahvamaja või Laagris Saue valla kultuurikeskus, siis nüüd
on igal majal selline nimi, mis külastajas segadust ei tekita ja
juba nimest saab aimu, kuhu sammud seada.
Nii on meil sellest aastast Laagri kultuurikeskus (seni
Saue valla kultuurikeskus), Riisipere kultuurikeskus (varem
Nissi kultuurikeskus) ja Haiba rahvamaja (endine Kernu valla
rahvamaja). Kas tegemist on kultuurikeskuse või rahvamajaga, sõltub sellest, kuidas kohalikud elanikud on harjunud
maja nimetama. Kuna Haibas on kogu aeg olnud rahvamaja,
siis nii ka jäi. Ja Riisiperes ning Laagris on vastavalt kultuurikeskused.
Asutuste aadressid, registrinumbrid ja töötajate kontaktid
on ikka endised.
KAIJA VELMET
kultuuritööjuht

AÜ KIBUNA-20, AÜ
KIBUNA 22 ja AÜ
KIBUNA 24 liikmete
üldkoosolek
2.07.2019. aasta Harju Maakohtu kohtumäärustega on
algatatud AÜ KIBUNA-20 (registrikood 80092462), AÜ KIBUNA
22 (registrikood 80000924) ja AÜ KIBUNA 24 (registrikood
80189069) likvideerimismenetlused ja määratud likvideerijaks Andres Hermet.
Käesolevaga teatab likvideerija, et kutsub kokku AÜ KIBUNA-20, AÜ KIBUNA 22 ja AÜ KIBUNA 24 liikmete üldkoosolekud, mis toimuvad 04.03.2020 algusega kell 13.00 Tallinnas
Roseni 7 (uksekell HERMET).
Üldkoosolekute päevakord
1. Kinnisvara üleandmise otsustamine kohalikule omavalitsusele
Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Jäätmeveost ajutisi
vabastusi enam ei saa
Uue Saue valla jäätmehoolduseeskirja
järgi ei väljasta Saue
vallavalitsus enam
ajutisi talveperioodi
vabastusi korraldatud jäätmeveost.
MARIKA ILVES
keskkonnaspetsialist

K

ui mingil perioodil
aastas või ka aastaringselt tekib vähem
jäätmeid, siis on võimalik
pöörduda jäätmevedaja poole ning vastavalt vajadusele
vähendada või suurendada
jäätmemahuti tühjendamise
sagedust. Olmejäätmemahutite minimaalne tühjendussagedus Saue vallas on vähemalt üks kord nelja nädala
jooksul. Kui biolagunevate
jäätmete kompostimine on
jäätmetekke kohas tagatud,
siis vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. Biolagunevad
jäätmed on aia- ja haljastusjäätmed ning kodumajapidamises, jaemüügikohas ja
toitlustusasutustes tekkinud
köögi- ja sööklajäätmed.

Настоящим
сообщаем, что в
соответствии с
новыми правилами
утилизации
отходов волости
Сауэ волостная
управа Сауэ
больше не
будет выдавать
временные
освобождения от
организованного
вывоза отходов в
зимний период.

Е

сли в какой-то период в году или же
в течение всего года
образуется меньше отходов, то можно обратиться
к предприятию по вывозу
отходов и в зависимости от
необходимости уменьшить
или увеличить частоту опорожнения контейнера для
отходов. Минимальная частота опорожнения контейнеров для бытовых отходов
в волости Сауэ составляет
по меньшей мере один раз
в четыре недели. Если на
месте образования отходов
обеспечено компостирование биоразлагаемых отходов, то не реже одного раза
в 12 недель. Биоразлагаемые
отходы – это садовые и отходы озеленения, а также

NÄIDE suvilakruntide omanikele, kui nende kinnistul on tagatud biolagunevate jäätmete
kompostimine
KUU

Jaan

Veeb Märts

Vedu 1x4 nädala jooksul
Vedu 1x 12 nädala jooksul
Tingimus

*

*

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

x

x

x

x

x

x

Okt

x

x

*

*

Nov

Dets

*

*

*biolagunevate jäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud

Biolagunevate
jäätmete
käitlemise nõuded
• Elamiseks kasutataval
kinnistul tekkivaid biolagunevaid jäätmeid on lubatud
kompostida oma kinnistu
piirides.
• Kompostitavaid biolagunevaid jäätmeid peab paigutama, ladustama ja käitlema
tervisele ja ümbruskonnale
ohutult ning nii, et need ei
põhjustaks kahjurite ja haisu
teket.
• Elamiseks kasutataval
kinnistul tekkivaid biolagunevaid köögijäätmeid võib
kohapeal kompostida ainult
selleks ettenähtud kinnistes
kompostimiskastides
ehk
kompostrites, kuhu ei pääse
ligi linnud ega loomad.
• Biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid võib kompostida lahtiselt aunas.
• Kompostimisnõud ja –
aunad peavad paiknema
naaberkinnistust vähemalt

kolme meetri kaugusel, kui
naabrid ei lepi kokku teisiti.
Erandkorras võib vallavalitsus kuni kolme aasta
talveperioodiks lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks korraga kõik ühe
aiandusühistu maa-alal asuvad kinnistud, kui need kõik
on omavahelisel kokkuleppel võtnud kasutusse ühise
aiandusühistu kogumismahuti ja talvisel mitteliitunuks
lugemise perioodil ei kasutata või elata ühelgi aiandusühistu kinnistul.
Ühise kogumismahuti kasutuselevõtuks tuleb pöörduda vallavalitsuse poole,
kes annab nõusoleku ühise
mahuti kasutamiseks või
põhjendatult keeldub sellest.
Kui vastav nõusolek on olemas, siis on jäätmevaldajal
võimalik sõlmida jäätmevedajaga ühise kogumismahuti
kasutamiseks jäätmekäitlus-

leping.
Seejärel tuleb korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks esitada
vallavalitsusele põhjendatud
avaldus. Mitteliitunuks lugemise avalduse juurde on
vallavalitsusel õigus nõuda täiendavaid dokumente (nt elektriarveid, ühise
kogumismahuti lepingut ja
selgitusi) ning kontrollida
esitatud andmete õigsust ja
jäätmekäitluse
korraldust
kohapeal.
Alati võib valida tihedama jäätmeveograafiku, kuid
minimaalne jäätmemahutite
tühjendamise sagedus tuleb
tagada vastavalt Saue valla jäätmehoolduseeskirjas
toodule. Jäätmeveograafiku
lepivad kokku jäätmevaldaja
ja jäätmevedaja.
Huvi korral on võimalik
Saue valla jäätmehoolduseeskirjaga täpsemalt tutvuda Riigi Teataja kodulehel.

ПРИМЕР для собственников дачных участков, если на их объекте
недвижимости обеспечено компостирование биоразлагаемых отходов:
МЕСЯЦ

Янв

Фев

Вывоз 1 раз в течение 4
недель
Вывоз 1 раз в течение 12
недель
Условие

*

*

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

x

x

x

x

x

x

Окт

x

x

*

*

Ноя

Дек

*

*

* компостирование биоразлагаемых отходов обеспечено в месте возникновения отходов

кухонные отходы и отходы
столовых, образующиеся в
домашнем хозяйстве, местах
торговли и местах общественного питания.
Требования к обращению
с биоразлагаемыми отходами:
• Биоразлагаемые отходы,
образующиеся на используемом для проживания
участке, разрешается компостировать в границах своего
участка.
• Компостируемые биоразлагаемые отходы должны
располагаться, храниться и
утилизироваться безопасным для здоровья и окружающей среды способом, а
также не должны быть причиной появления вредителей и запахов.
• Биологически разлагаемые
кухонные отходы, образующиеся на используемом для
проживания участке, можно
на месте компостировать в
предусмотренных для этого
закрытых компостных ящиках, то есть компостерах, в
которые не имеют доступа
птицы или животные.
• Биологически разлагаемые
садовые отходы и отходы
озеленения можно компо-

стировать открыто в копнах.
• Контейнеры и копны для
компостирования должны
быть расположены на расстоянии не менее трех метров от соседского участка,
если соседи не договорились
об ином.
В исключительных случаях волостная управа на зимний период сроком до трех
лет может считать все расположенные на территории
одного садового товарищества участки одновременно
в качестве неприсоединившихся к организованному
вывозу отходов, если все
они взаимно договорились
использовать общий контейнер для сбора отходов на
всё садовое товарищество, и
в зимний период неприсоединения к организованному
вывозу не используется ни
один участок садоводческого товарищества и там никто
не проживает.
Для использования общего контейнера для сбора
отходов необходимо обратиться к волостной управе,
которая либо даст согласие
на использование общего
контейнера, либо обоснованно откажет в его исполь-

зовании. Если соответствующее согласие получено,
то владелец отходов может
заключить с предприятием,
занимающимся вывозом отходов, договор об утилизации отходов с использованием общего контейнера для
сбора отходов.
Затем для того, чтобы
товарищество
считалось
неприсоединившимся к организованному вывозу мусора, необходимо предоставить в волостную управу
обоснованное заявление. В
отношении заявления о неприсоединении волостная
управа имеет право запросить дополнительные документы (например, счета за
электроэнергию, договор на
общий контейнер для сбора
и пояснения), а также проверить верность представленных данных и организацию
управления отходами на месте.
При желании вы можете
более подробно ознакомиться с правилами утилизации
отходов в волости Сауэ на
веб-странице Riigi Teataja
(«Государственного
вестника»): www.riigiteataja.ee/
akt/405122019026?leiaKehtiv

Mitmed aastad
rahastuse
otsimist, kolm
ebaõnnestunud
hanget ja lõpuks on
ehitusmehed peal.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

A

astaid proovisid küll
vallamaja, küll külaselts, küll palgatud
projektikirjutajad kirjutada
eurorahade taotlust, et kogukonna jaoks oluline maja paremasse konditsiooni saada.
Lõpuks 2017. aastal see ka
õnnestus – pea 200 000 eurot
Leaderilt.
Peale rahataotlusele positiivse vastuse saamist korraldas külaselts 2018. aasta
jooksul kolmel korral avaliku
riigihanke renoveerimise põhiprojekti hankelepingu sõlmimiseks. „Kahele esimesele
hankele ühtegi pakkumust ei
laekunud. Kolmandale hankele esitati üks pakkumus,
mis ületas oluliselt eeldatavat
maksumust ja tuli tagasi lükata,“ meenutab Marek Ploompuu külaseltsi juhatusest.
Neljandal hankel, 2019
aasta alguses, õnnestus läbirääkimistega
hankemenetlusel sõlmida hankeleping
Sammas Arhitektuuribüroo
OÜ-ga. Projekt valmis 2019.
aasta sügisel, korraldati ehituse riigihange ja ehitajaks sai
selle alusel Skone Grupp OÜ.
Projekteerimiseks ja hangete ettevalmistamise kuludeks sai külaselts vallalt sihtotstarbelist toetust.
Mis korda tehakse?
Ehitustööd algasid jaanuari
teisel nädalal. Renoveeritakse Hüüru mõisa saal ja selle
kõrvalruumid, sissepääsud ja
fassaad kogu ulatuses ja vahetatakse ka aknad. Tulevad
uued elektri- ja turvasüsteemid, ventilatsioon ja muud
kommunikatsioonid.
Sisetööd ja akende vahetus
rahastatakse PRIA Leaderi meetme toetusest (toetuse
summa on 199 869 eurot, millele lisandub omafinantseering 10%). Valla täiendavast
sihtotstarbelisest toetusest rahastatakse fassaaditööd.
Planeeritust kallimaks
Ehitustööde kogumaksumus
vastavalt riigihanke tulemusele on 527 998,56 eurot,
mis vastas enne hanget prognoositud ehituse hinnale, aga
oli tublisti suurem, kui kaks
aastat tagasi rahataotluse
esitamise ajal tehtud kalkulatsioon. Kaks vahepealset
aastat tõstsid hindu ka ehitusturul.

VALLAKODANIK KÜSIB

Mul on tagasihoidlik palve - kui võimalik, palun avaldage lehes plaan ja ka ajagraafik Redise tänava nurga ehituse kohta. Aasta tagasi oli esmane selgitus ilusti olemas, nüüd on
aega mööda läinud ja paistab, et läheb lahti - aed on juba
ümber! Nüüd on kindlasti kogu pilt selge ja oleks huvitav
teada, mis, kes ja kui kaua.
Kommenteerib Tambet Asi, Kaamos Group OÜ turundus- ja
kommunikatsioonijuht
Kõnealune ehitus on Kaamos kinnisvara tehtav Vahtramäe
arendus. Kokku on arenduse maht 16 maja ja 190 korterit,
millest ligikaudu pooled on uutele omanikele üle antud.
Oleme planeerinud selliselt, et elamupiirkonna ehitus valmib lõplikult järgmise aasta maikuus.
Oleme ehituses alustanud viimase etapiga, mis hõlmab
ka mainitud Redise tänava poolset nurka. See etapp koosneb kuuest igati kaasaegsest korterelamust, mis kuuluvad
B-energiaklassi. Korterid on peamiselt 2-, 3- ja 4-toalised
(on ka üks 5-toaline). Igal korteril on rõdu, korteriga kaasneb kaks tasuta parkimiskohta ja panipaik.
Hinnatase on paljude uusarenduste puhul kerkinuid, aga
peame nentima, et hinna ja kvaliteedi suhtelt on Vahtramäe
väga hästi tasakaalus. Huvi korterite vastu, mille hinnad algavad 100 000 eurost, on just noortel peredel (2/3). Oleme
piirkonnas välja arendanud majadevahelise parkla-ala ja
sinna juurde kuuluvad mitu mänguväljakut, mis kindlasti
lastele rõõmu pakuvad.

Aasamäe arendus
toob Ääsmäele 80
uut elupinda
Renoveeritakse Hüüru mõisa saal ja selle kõrvalruumid, sissepääsud ja fassaad kogu ulatuses ja
vahetatakse ka aknad. Tulevad uued elektri- ja turvasüsteemid, ventilatsioon ja muud kommunikatsioonid

Huviringid,
kontserdid,
kinoseansid ja
loengud jäävad
ehitusperioodil
mõisas ära, aga
mõtteid on n-ö
ruumist välja
formaadis sündmuste
korraldamiseks ja
kindlasti toimuvad
mõned loengud
või esinemised ka
väljaspool mõisa
Need kulud, mis riigihanke tulemusel on suuremad kui
taotluse hetkel kalkuleeritud,
kaetakse valla toetusest. See
tähendab, et valla toetusega
saab välja ehitatud kõik, mis
on külaselts toetust saades kohustuseks võtnud.
Kultuurielu ehituse ajal
Ehituse perioodil töötab majas raamatukogu, kuhu pääseb tavalistel raamatukogu
lahtioleku aegadel. „Aga me
oleme palunud külastajatel
ette helistada, et oleks tagatud ohutus. Mingitel perioodidel ei ole raamatukogusse
pääseda võimalik ja siis me
leiame lahendused Laagri
raamatukogu või teiste lähedal asuvate raamatukogude
abiga. Võib-olla saab külastaja Laagrisse suunata või toome ise raamatu ära ja leiame
võimaluse üle anda,“ kinnitab

Külaseltsi juhatus hoiab ehitusel silma peal

Hea teada
• Hüüru mõis kuulub Saue vallavalitsusele, Hüüru külaselts
kasutab seda tasuta kasutuslepingu alusel.

• Hüüru raamatukogu on Laagri raamatukogu osa, mille tööd
korraldab vallaga sõlmitud kokkuleppe alusel Hüüru külaselts.
• PRIA Leader toetuse saaja on Hüüru külaselts ja see eraldati
vallale kuuluva hoone renoveerimiseks sellesama pikaajalise
kasutuslepingu alusel.

Ploompuu.
Huviringid, kontserdid, kinoseansid ja loengud jäävad
ehitusperioodil mõisas ära,
aga mõtteid on n-ö ruumist
välja formaadis sündmuste
korraldamiseks ja kindlasti
toimuvad mõned loengud või
esinemised ka väljaspool mõisa.
Ploompuu usub, et uute
ruumide ootus on suur ja tra-

ditsioonide kadumist karta
ei ole. „Külaselts on lihtsalt
võtnud väga suure vastutuse ja kohustuse see projekt
läbi viia, et aktiivne külaelu
ei takerduks amortiseerunud
seltsimaja piiratud võimaluste taha. Tegelikult oli ammu
aeg,“ leiab mees.
2020. aasta sügiseks peaks
Hüüru mõisamaja saama nii
väljast kui seest paremaks.

Et elu on on mõeldav ka 30 km pealinna rõngast väljapoole, tõestab see, et Ääsmäe uuest
kinnisvaraarendusest on juba enne valmimist
hulk ridaelamuid broneeritud.
Nimi Aasamäe seostub sõnamänguliselt Ääsmäega, aga ka
päriselt avanevad rajatavatest kodudest kaunid vaated aasale ja põlispuude alleele. Mõisaallee lähistele ehitab Eesti
Ühistumajad OÜ ligi 80 elamispinda, sealhulgas ridaelamud,
kortermajad, paarismajad ja eramud. Investeering Ääsmäe
külla on suurusjärgus 10 miljonit eurot.
Detailplaneeringu ala on kokku ligikaudu 17 hektarit, sinna kerkivad A-energiaklassiga kvaliteetkodud, klientidele
on antud võimalus kaasa rääkida oma kodu kujundamisel.
„Tulevased koduomanikud on pereinimesed, kes hindavad
rahu ja vaikust. Eemal linnamürast, aga samas piisavalt
lähedal linnale. Pisiperele ja koduloomadele rahulolu pakkuv elukeskkond, lähedal asuvad terviserajad ning marjametsad. Tallinna kesklinna on mööda mugavat neljarealist
Pärnu maanteed 28 kilomeetrit,“ kirjeldab arendaja esindaja
Gregor Raudvere.
Mees kinnitab, et huvi on väga suur, tegemist on heade
kodudega. Peagi valmivate ridaelamute hinnad on 149 900–
179 900 eurot. Ridaelamu boksi juurde kuulub avar rõdu, lai
terrass ning privaatne aed. Lisaks kaks parkimiskohta, varjualune, panipaik-kuur aias, elektriauto laadimisvõimalus
ja palju muud. Esimesed ridaelamud valmivad juba sellel
kevadel, järgmised on planeeritud 2021. aasta alguseks.
„Arendus on suur ja kõikehõlmav, samas on ehitustegevus
planeeritud nii, et see ei segaks kohalikke inimesi,“ lubab
Raudvere.
Arendaja ehitab välja ka kogu infrastruktuuri: teed, mänguväljakud, valgustuse, vee- ja kanalisatsiooniühenduse.
Arendaja Eesti Ühistumajad OÜ on seotud Tartu-Hoiulaenuühistuga ning kannab edasi ühistulist tegevust.
Lisainfo: https://www.aasamae.domuskinnisvara.ee/
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee
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1. klassi vastuvõtu avaldusi on võimalik lapsevanemal esitada haridusteenuste infosüsteemis ARNO 1.-17. veebruarini 2020.
Laagri kooli 1. klassi kandideeriv laps peab olema saanud
enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit 7-aastaseks.
Laagri kooli peamajja on võimalik vastuvõtu avaldus esitada lapse eest, kes ise ja kelle vähemalt üks vanem on rahvastikuregistri andmetel Laagri aleviku elanik või juhul kui
tema õde või vend õpib peamaja 1.-8. klassis, siis ka Laagri
laiendatud piirkonna* elanik.
Laagri kooli Möldre majja kandideerija registreeritud
elukoht koos vähemalt ühe vanemaga peab olema Laagri
laiendatud piirkonnas või juhul kui tema õde või vend õpib
Möldre majas, siis ka Laagri alevikus. *Laagri laiendatud
piirkond: Koidu, Alliku, Vatsla, Hüüru, Kiia ja Püha küla.
Mujale Saue valla piirkonda või teise omavalitsusse sisse kirjutatud lapse eest saab avalduse Laagri kooli 1. klassi
vastuvõtmiseks esitada kooli kantselei kaudu. Täiendavat
infot Laagri kooli 1. klassi astumise kohta on võimalik küsida kooli kantseleist. Esitatud avaldusi menetleb samuti
Laagri kool.
Kokku koolikohti 144-le
Laagri kooli peamajja võetakse vastu neli klassi, kokku 96
õpilast ning Möldre majja kaks klassi, kokku 48 õpilast.
Kui soovijaid on rohkem kui kohti, siis on eelis lapsel:
1) kelle mõlemad vanemad on vastava õppehoone piirkonda
registreeritud ja kellel õde või vend juba õpib samas majas;
2) kel on mõlemad vanemad piirkonnas sisse kirjutatud;
3) kel on üks vanem piirkonnas sisse kirjutatud ja õde või
vend õpib samas õppehoones;
4) kel on üks vanem piirkonda sisse kirjutatud.
Kõikide eelnimetatud kategooriate siseselt on pingerida põhimõttel, et kellel pikem sissekirjutus vallas, see ka
pingereas eespool. Kui seejärel on veel vabu kohti, siis on
koolil õigus vastu võtta lapsi ka teistest valla piirkondadest
või hilisema (vanema) sissekirjutusega lapsi.
Igal juhul peab taotluse esitamise ajal kuni kooli vastuvõtmiseni (1. septembrini) olema registreeritud elukoht
kooli vastava õppehoone piirkonnas. Vastuvõtu tingimustega on võimalik tutvuda www.laagrik.edu.ee.
Lily Roop, haridusspetsialist
Toomas Artma, Laagri kooli direktor

Vastuvõtt Saue valla
munitsipaalkoolidesse
Saue valla munitsipaalkooli 1.-9. klassi astumise avalduse lapse elukohajärgsesse kooli
(v.a Pääsküla kooli) saab lapsevanem esitada
haridusteenuste süsteemis ARNO. Elukohajärgne kool on määratud lapse rahvastikuregistris
märgitud sissekirjutusega.
Kui ARNO kaudu avalduse esitamine ei ole võimalik, saab
seda teha koolis kohapeal. Kui laps ei ole rahvastikuregistri
järgi Saue valla elanik ja soovib asuda õppima Saue valla
munitsipaalkooli või kui Saue valla laps soovib õppima asuda Saue valla munitsipaalkooli, mis ei ole tema elukohajärgne kool, tuleb vanemal pöörduda Saue vallavalitsuse haridusosakonda. Avalduse esitamine Pääsküla kooli toimub
Tallinna linna korra järgi.
Saue vallavalitsuse korraldusega on elukohajärgsed
koolid määratud järgmiselt:
• Kernu põhikool – Haiba, Kernu, Kirikla, Kustja ja Mõnuste
põhikooli I ja II astme koolikohustuslikus eas lastele;
• Nissi põhikool – Riisipere alevik, Aude, Jaanika, Madila,
Munalaskme, Mustu, Odulemma, Tabara, Vilumäe, Ürjaste ja
Nurme;
• Ruila põhikool – Allika, Hingu, Kaasiku, Kabila, Kibuna, Laitse, Muusika, Kohatu, Pohla, Ruila, Metsanurga ja Vansi;
• Saue gümnaasium – Saue linn, Vanamõisa, Aila, Jõgisoo
küla Keila jõest põhja pool asuv osa ja Valingu;
• Turba kool – Turba alevik, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Siimika ja Viruküla;
• Ääsmäe põhikool –
o Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme, Jõgisoo küla Keila jõest lõuna poole jääv osa, Tagametsa, Tuula ja Ääsmäe;
o Haiba, Kernu, Kirikla, Kustja ja Mõnuste põhikooli III
astme koolikohustuslikus eas õpilastele;
• Tallinna Pääsküla kool – Vatsla, Hüüru, Kiia, Püha, Alliku,
Laagri ja Koidu.
Haridusteenuste süsteem ARNO piksel.ee/arno/saue
Lily Roop, haridusspetsialist

Kogutud 13,8 tonnist kohvipurust
kaetakse Haiba lastekodu kahe
kuu energiavajadus
Rahvusvahelisel kohvipäeval, 1. oktoobril 2019 kutsus kohvitootja Paulig ettevõtteid ja
eraisikuid üles kasutatud kohvipuru kokku koguma, et sellest rohelist energiat toota.
Kolme kuuga koguti kokku 13,8 tonni kasutatud kohvipuru, millest toodeti Vinni
biogaasijaamas bioenergiat ja see kingiti Haiba lastekodule.
AIRE RAUD
Pauligi kommunikatsioonijuht

Foto: Paulig

Vastuvõtuavalduste
esitamine Laagri
kooli 1. klassi

K

ogutud 13,8 tonni kasutatud
kohvipuru
saamiseks joodi kokku
ära 1 379 600 tassi kohvi. Seega võib piltlikult öelda, et iga
Eesti elanik panustas sellesse
algatusse ühe tassi kohviga.
Kasutatud kohvipuru on orgaaniline jääde ja sellest saab
toota rohelist energiat.
Kogutud kohvipurust toodeti 17 493 kWh energiat,
millega kaetakse kogu Haiba
lastekodu energiavajadus pea
kaheks kuuks. Haiba lastekodus on kokku ca 1200 m² kasulikku pinda ja seal elab igapäevaselt 30 inimest, hoonet
köetakse osaliselt elektriga.
Seesama kogus energiat kataks keskmise Eesti majapidamise energiavajaduse peaaegu
kuueks aastaks.
„Eraisikute ja ettevõtete
positiivne suhtumine kohvipuru kogumise algatusse
näitab, et Eesti inimesed mõtlevad järjest enam sellele, kuidas oma ökoloogilist jalajälge
vähendada. Lisaks kodus ja
kontorites kogutud kohvipurule saime suure koguse kasu-

(vasakult) Haiba lastekodu esindajad Angela Jüristo, Eva Puusta ja Sirje Just ning Pauligi esindajad Aire
Raud, Keily Volkov ja Mihkel Jürimaa

tatud kohvipuru ka koolidest,
kus korraldati lausa klassidevahelisi võistlusi,“ räägib
Pauligi kohvipuru kogumise
projektijuht Keily Volkov.
Vinni Biogaas OÜ juhatuse liikme Kristjan Stroomi
sõnul kasutatakse Vinni biogaasijaamas biojäätmed täielikult ära. „Kasutame rohelise
elektrienergia tootmiseks kohvipuru ja muid biojäätmeid.
Protsessi käigus tekkiva jääksoojuse kasutame ära jaama
kääritite soojendamiseks ja
kütteperioodil Vinni aleviku

kütmiseks. Lisaks tekib protsessi käigus kääritusjääk, mis
on väga kvaliteetne sõnnik ja
see laotatakse põldudele väetiseks,“ räägib Stroom.
„Teeme plaane järgmisteks
sarnasteks algatusteks. Kolme kuu jooksul on projektis
osalenutel tekkinud harjumus
kohvipuru eraldi konteinerisse
visata. Kasutatud kohvipuru
võib kasutada ka kompostina
taimedele, mis vajavad happelist mulda, näiteks roosid ja
rododendronid,“ räägib Keily
Volkov.

Arvutused näitavad, kui
palju kasu võib sündida sellest, kui oma tarbimisharjumused läbi mõeldakse ja
igapäevastes toimingutes väikesi muudatusi tehakse. „Kui
suunaksime kolme kuuga kogutud kasutatud kohvipurust
toodetud rohelise energia ühte
seadmesse, siis põleks näiteks
3,5W LED lambipirn 578 aastat, 32-tolline teler töötaks 72
aastat ja blenderit saaks kasutada rohkem kui 3 aastat järjest,“ tõlgib Volkov kilovatid
pärisellu.

Haiba vormistas küla tulevikuplaanid
arengukavaks
Foto: Aare Puht
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Haiba külal valmis
ajaloo esimene
arengukava.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

„A

ga mitte viimane!“ lubab üks
protsessi käivitajatest, külavanem Ketlin Liiv.
Liivi sõnul on viimased
15 aastat Haibas olnud pigem
selline passiivne külaelu, kus
hoiti küla elus ja tehti talguid,
aga midagi suurt ei võetud
ette. Kuni 2018. aastal talgusuppi süües otsustati luua
Haiba küla arendamise selts.
Naise sõnul hakati arengukava koostama mõttega,
et saada kätte tervikpilt küla
tulevikust ja mäletada ka minevikku. Et elustada kunagised väärtused ja alad, mis
on unustuse hõlma vajunud,
millest olulisemad on Haiba
mõisa tiigi taastamine ujumiskõlblikuks, laste mänguväljaku rajamine ning küla
kokkuhoidvuse säilitamine.
„Arengukava kokkupane-

Arengukavasse sai kirja, et Haiba tiik tuleb puhastada ja taastada
ranna-ala

mise protsess ei kujunenud
kuigi keerukaks, sest küla
probleemid olid selged ja aastatega väljakujunenud, seda
näevad nii vanad olijad kui
ka uued tulijad, kes soovivad
küla elusse panustada,“ nendib Liiv. MTÜ juhatusega
pandi paika küla valupunktid ja need said läbi vaadatud
kokkutulnud rahvaga, kes sai
teha omapoolseid soovitusi
või nõustus väljapakutuga.
Taastada tiik ja rannaala
Ketlin mäletab, et tiigiäärne
oli populaarne suvekoht paar

kümnendit tagasi. „Praegu
oleks Haiba tiigile vaja teha
tõhus põhjapuhastus, et see
muutuks veidi sügavamaks ja
vetikad saaks ka välja. Ei saa
öelda, et vesi poleks ujumiskõlblik, aga kui veetase langeb ja on palju vetikaid, siis
nende tagajärjel võib tekkida
allergilisi reaktsioone. Kevadisel ajal võib seal küll iga
kell ujuda,“ ütleb Liiv.
Tema hinnangul tuleks ka
taas ühendada tiigiga allikas
ning kinni kasvanud rannaala
lahti koorida ja asendada uue
liivaga. Ujumissilla taastami-

Plaanid-objektid
Haiba küla
arengukavas
• Haiba mõisa tiigi
puhastamine, rannaala
taastamine, tiigi ümbruse ja
saarte haljastuse taastamine
ning välijõusaali loomine
kaldale.
• Küla keskel olevale
jalgpalliväljakule täismahus
laste mänguväljaku loomine
(väikelasteala, korvpall,
jalgpall, võrkpall, pesapall
jne).
• Külaplatsi paikapanek.
• Varugeneraatorid
kanalisatsiooni jaoks.
• Riiklike tähtpäevade
tähistamine külaga.

ne sai eelmisel aastal ära tehtud, samuti sai ka paadisild
uue katte. Saartevahelised silladki saavad tulevikus omale
uue kuue.
Raha
finantseerimiseks
püütakse saada KIKist, aga
Liiv ei välista ka sponsorite
otsimist ja muid rahastusallikaid.

mustrit. Me elame mineviku
pärandis. Isegi geneetikud
ju räägivad tänapäeval, et
meil on rakutasandil kaasas
esivanemate mälu: kurbus,
hoiakud, tunded…

Aasta alguses tekib miskipärast inimeste
peas viimsereliikvialik küsimus, mis
meist saab. Aetakse horoskoopides
näpuga järge, pannakse püsti terveid
telesaateid ennustajate arvamistega,
tarokaartide panijatel on kõrghooaeg.
Sauevallakast astroloog Taimi Uuesoo,
kes paneb kokku populaarset Maalehe
aastahoroskoopi, tõdeb, et tegelikult
võiks olla kalendriaastast olulisem
hoopis periood inimese sünnipäevast
sünnipäevani.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

T

aimil on tegelikult
tugev
inseneritaust
omaaegsest Tipist, aga
pigem on ta elu läbi hoopis
oma hobisid tööks konverteerinud. Kui ta 1983. aastal
Saue linna kolis ja sündis
teine poeg, hakkas Taimi koduse emana käsitööd tegema.
Kümme kampsunit päevas
oli rekord ja hobist kasvas tasapisi ka töö. Kui lapsed suuremad, hakkas õppima rootsi
keelt. Pärit rannarootslaste
seast ja passijärgseltki rootslane, tundus olevat ainuvõimalik ka keel omale selgeks
teha. Ja jälle sai harrastusest
sissetulek. Taimi töötas keeleõpetajana, tõlgina, giidina
ja noore vabariigi alguses
sehkendas ka ettevõtete juures välissuhete peal.
Ühel hetkel jõudis tema
lauale
numeroloogiaalane
kirjandus ja sealt viis tee
astroloogiani. Tollal ei olnud
internetti ega lugematuid
võimalusi õppida, aga Taimi käis kursustel ja nii see
läks. Astroloogia on tema sõnul õpitav. Vaja on loogilist
mõtlemist, seostamisvõimet.
Tema sõnul on astrolooge ka
erinevaid, on rohkem tunnetuslikke ja filosoofilisi, vastukaaluks praktilisele astroloogiale.
Selle viimase usku on
Taimi varsti pea kolm aastakümmet olnud ja oma Saue
kodumajja rajatud vastuvõtutoas inimestele taevakaartide tähendusi selgitanud.
Algus oli siis üsna
juhuslik?
Üks selline seik – 90ndate
alguses nägin mingil perioodil õudusunenägusid. Nägin
ette asju, mis juhtuma hakkavad. Näiteks üks unenägu
oli selline, et laman voodis,
õlg valutab ja pead pöörates
näen akent. Nädala pärast
toimus autoavarii, sattusin
haiglasse, voodi oli palatis
just samasuguse akna all ja

rangluu murdunud. Kuidas
saavad asjad niimoodi olla?
Hakkasin vastuseid otsima ja
leidsin lõpuks astroloogiast.
Oot, unenäod olla ju alateadvuse väljendus ja see
on hoopis teine distsipliin.
Psühholoogia?
Info on igal pool. Me saame seda erinevaid kanaleid
kaudu. Seosed nende vahel
on ka olemas, peab oskama
neid näha. Ka see, kui meie
teel on takistused, mis ei lase
soovitud suunas liikuda, on
informatsioon, et midagi on
valesti. Vahel on vale suund
või ka lihtsalt pole õige aeg.
Tihti võib teavitajaks olla ka
tervis.
Räägin endast veel ühe
loo. Neli aastat tagasi tegin
viimase suurema aastahoroskoobi ja otsustasin, et
rohkem päikesemärkide horoskoobindusega ei tegele.
Liigun üldse rohkem meie
maakodu poole Läänemaal
ja pensionile jäädes tahan
pigem vaikselt seal kodumajutust pakkuma hakata.
Võtsime 2018. aastal isegi
avatud talude päevast osa.
Aga enne seda suutsin oma
parema käeluu nii hullusti ära murda, et sain viieks
nädalaks kipsi. Tänu perele
saime avatud talude päeva
siiski tehtud. Samal aastal
oli mitmeid muidki hädasid,
kuigi olen varem täiesti terve
olnud. Sügiseks olid jalad nii
haiged, et antibiootikumidestki polnud abi. See tähendab, et lähed vales suunas või
oled midagi tegemata jätnud.
Siis tuli Maalehe pakkumine. Ei olnud mul algselt
mingit tahtmist sellega tegeleda. Mõtlesin siis, et kuna
töö ja tervis käivad sama
märgi alla, siis vaataks korraks ka oma sünnikaarti. Ja
mis ma näen? Tagasipöörde
aeg ja väga täpselt viidetega
aega, kus eelmise pakkumise ära ütlesin. Ja nii kui
Maalehega lepingu alla kirjutasin, oli kahe päeva pärast
tervis korras.

Alus ei ole siis genoom,
vaid sünniaeg ja -koht?
Jah, alus on teine, aga info
inimese kohta on samasugune. Sünniaeg ja -koht on see,
mida vajab astroloog. Informatsioon on kõikjal, kõiges
ja meis. Kui palju ja mida me
kusagilt välja lugeda oskame, on iseasi.

Taimi leiab, kui teel on takistused, mis ei lase soovitud suunas liikuda, on see informatsioon, et midagi
on valesti. Vahel on vale suund või ka lihtsalt pole õige aeg. Tihti võib teavitajaks olla ka tervis

Mõni skeptik ütleks praegu, et see on küll mingi
vuuduu-jutt?
Igaüks võib mõelda või öelda
mida iganes. Minu jaoks räägib aeg. Igas eluvaldkonnas
me ju lähtume otsuste tegemisel erinevatest allikatest
saadud infost.
Kas Mangi asemele
astumine hirmutas ka?
Ei. Nii kaua, kui minu sünnikaart seda tagasipööret
näitab, pean tegema. Pealegi
on Maalehes võimalik kirjutada sellest, mis minu jaoks
oluline on – saan tutvustada
astroloogiat natuke laiemalt
ja seletada, et üldhoroskoop
pole mingi individuaalne ennustus.
Lähme korra tagasi – millal üldse sai astroloogiast ja
nõustamisest põhitöö?
Ainukeseks tööks alates
1997.
Sünnikaarte tegin
1992. aastast, alguses sõpradele, sõprade sõpradele,
varsti tulid juba võõrad. Aasta algused on ajast aega selle
töö mõttes hullud olnud. Aga
nüüd on juba päris palju neid,
kes teavad, et kalendriaastast
olulisem on inimese enda
sünnipäevale järgnev aasta.
Hoopis seda peaks tähtsustama. Astroloogi juurde on
mõtet minna mitte jaanuari
alguses, vaid oma sünnipäeva paiku, et järgmine isiklik
aasta üle vaadata. 1994. aasta
sügisel korraldasin esimesed
astroloogia kursused Sauel.
Sellest alates olen pidevalt ka
õpetanud, põhiliselt Tallinna
rahvaülikoolis, õpetajate majas ja astroloogia instituudis.
Milliste teemadega inimesed tulevad Sinu juurde?
Kõik eluvaldkonnad on muidugi esindatud. Aga võib
öelda küll, et periooditi on
mõned teemad tihedamalt
esil. Näiteks kui meil oli
masu, siis tuldi enamasti
tööotsimistega, elukoha kao-

tamise hirmudega, võlgade
teemadel. Täna on rohkem
isiklikke probleeme. Inimesed tegelevad iseendaga
hästi palju. Ei olda rahul oma
igapäevaga, tahetakse muutust, nõuandeid, kuidas edasi
minna. Eneseotsingutes inimesed on suur grupp.
Ja muidugi suhteprobleemid. Vahel tullakse ka
paarina, see võib suhte parandamise mõttes tegelikult
päris tulemuslik olla. Ma
ei ole küll psühholoog ega
ennustaja, aga sünnikaartidest saab välja lugeda kahe
inimese vahelise suhte kitsaskohad, millega peaks
teadlikult tööd tegema.
Astroloogias me nimetame
seda kaartide kõrvutamist
sünastriaks. See on meetod,
mis võrdleb suhteid inimeste, aga ka inimese ja riigi,
juhi ja alluva vahel jne. On
neidki, kes küsivad nõu enne
töösuhte alustamist.
Paljud tulevad oma aastakaarti üle vaatama. Kas on
mõistlik hakata näiteks uut
tööd otsima või pole selleks
õige aeg. Või saamaks teada
parimat aega millegi olulise
alustamiseks.
Sünnikaardist võib rääkida kolm päeva, sellepärast
tavaliselt küsin ka inimese
huvi, millele peaks konkreetsemalt
keskenduma,
kuigi ma pean ütlema, et see
tavaliselt paistab kaardilt ka
välja. Aga alati võib olla ka
midagi, mida mina ei näe või
ei oska tähtsustada.
On see selline homogeenne
grupp? Näiteks keskealised
naised enamasti?
Ma ütleksin, et ei ole. Pigem
isegi noored. 30-35-aastaseid
on vist kõige vähem. Nemad
on ilmselt karjääri ja pere
loomisega rohkem hõivatud.
Aga naised on ülekaalus
küll, nemad on altimad iseenda kohta infot saama. Paljud ei tea, mida astroloogia
võimaldab.

Mina ka ei tea.
Sünnikaart võimaldab vaadata, millisena on inimene
sündinud, pärilikkust ja millised on need probleemid,
mida ta peab elu jooksul lahendama hakkama. Mis on
n-ö elu eesmärk ja parimad
suunad ning ajad tegutsemiseks.
Mingil juhul ei ole astroloogia ennustamine. Seda
peetakse tihti ennustamiseks, aga õigem oleks astroloogilist konsultatsiooni
nimetada ajavaatluseks. Astroloogiline kaart on lihtsalt
täiuslikum kalender, kui sul
seina peal on.
Me ju teame, et talvele
järgneb kevad. See on vääramatu. Aga me ei tea, milline ilm on näiteks 9. märtsil.
Veel vähem me teame, mida
teine teeb sel kuupäeval. Nii
on ka inimese sünnikaardis
tema isiklikud „aastaajad“
kindlad. Sünnikaardi järgi saab vaadata aega, mil
mingid protsessid võivad
käivituda, aga kuidas inimene neis käitub, milliseid
otsuseid teeb, on tema valik.
Sellest sõltub tulemus.
Toon näite. Ühel inimesel nägin kindlas perioodis
koduga seotud pingeid. Mis
see täpselt võiks olla, ma ei
osanud öelda. Soovitasin
signalisatsiooni paigaldada.
Hiljem selgus, et samal ajal
murti tema korterisse sisse.
Kas see tähendaks siis,
et on olemas nagu saatus?
Ettemääratus?
Mõnes mõttes küll. See on
see, mis me oleme kaasa
saanud, sünnikaart väljendab päritolu. Saame leida
ka kõige enam pärilikkust
mõjutavad esivanemad üles,
kui sünniajad on teada. Kellele ja millistesse tingimustesse on inimene sündinud,
see ongi saatus. Mõnikord
kooruvad sealt välja tervete
suguvõsade lood ja inimene
saab aru, et ta kordab mingit

Praegu on üldse ka igasugused kristallid ja tarokaardid ja muu selline
populaarne. Mida Sa neist
arvad?
Ma ei välista midagi. Mulle
endale on küll veenmiseks
vaja ratsionaalsust, pean
nägema, muidu ei usalda.
Astroloogias ei ole mingit
müstikat. See on konkreetne
planeetide liikumine, konkreetsed tsüklid, aga mil viisil
kaardid „jooksevad“, ei saa
aru. Ka mulle on kaarte pandud ja õiget juttu räägitud.
Kaardipanijal peab müstiliselt hea intuitsioon olema.
Aga kindlasti ei poolda
ma sündmuste ennustamist.
Seda pean ausalt öeldes isegi lubamatuks. Inimesel on
hämmastav võime eneseprogrammeerimiseks. Kui
talle on ikka ennustatud, et
peale jaanipäeva lähed lahku
oma abikaasast, siis inimene
hakkab alateadlikult selles
suunas tegutsema.
Kas vahel oled millegagi
täitsa mööda ka pannud?
Eks vast ikka. Tagasisidet
küll väga ei ole. Aga üks
seik tuleb meelde. Vaatasime
inimesega tema aasta läbi ja
lõpuks ta küsis, kas tuleb hea
aasta. Mina ütlesin, et suurepärane. Aasta hiljem tuli
ta tagasi ja ütles, et hullemat
aastat pole tal olnud. Töökoha vahetus, suhe sai läbi. Ta
oli olnud oma eluga rahulolematu. Oma tööga, oma partneriga, tahtis muutust - just
muutuste võimalust tema
aasta talle ka lubas. Kõik
muutuski, aga inimene nägi
seda katastroofina, kuigi ise
oli nende samade asjadega
rahulolematu. Enam ma seda
viga ei tee, et midagi heaks
või halvaks hindan.
Kas mõnikord on sattunud
ka nii katkiseid inimesi Su
juurde, et tegelikult peaks
nad psühhiaatri poole suunama?
On küll. Paar lugu olid üsna
hirmutavad, midagi küll
konkreetset ei juhtunud, aga
võtsin hiljem igaks juhuks
paanikanupu.
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Kui seenior armub…

Kohe on valentinipäev. Erinevalt
noortest vanem generatsioon sel päeval
punaste karvaste südametega ringi väga
ei sahmi. Neid ei näe bensiinijaamas
kohvitopsi järjekorras suudlemas
ega oma tundeid linna peatänavatel
plakatisuurustesse õhkamistesse
riputamas. Aga see ei tähenda, et veel
vanemas easki hullupööra armuda ei
võiks.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

E

i ole armastus ainult
noorte inimeste pärusmaa. Süda võib
õiget inimest kohates jõnksatada ka 65-aastasel. „Ma
armastan sind!“ võib kallile inimesele kinnitada ka
75-aastane.
Aga avalikult nad sellest
muidugi rääkima ei kipu.
Kui lehetoimetaja lõpuks
kaks sauevallakat rääkima
meelitas, oli mõlemal üks
tingimus – anonüümselt.
Et seljataga on palju aastaid
ja inimesi ning kuna siinne
kant on piisavalt väike, siis
äratundmine võib anda ainest küla keelepeksuks või
teha kellelegi haiget. Ja siis
veel ürgeestlaslik hirm, et
kui kõva häälega välja ütled,
siis kindlasti sõnad ära.

Anu* (65-aastane,
suhtes 10 kuud):
„Kõik on palju kergem
kui nooruses!“

Anu on hea välimusega
daam. Hoolitsetud, esmalt
võibolla karge olemisega,
aga jutule saades humoorikas ja nõtke väljendusega
ning silmnähtavalt õnnelik.
Anu abiellus 24-aastaselt, see ei olnud tema
esimene armumine, aga armastus siiski. Sellest jätkus
20 aastaks, sündis kaks last
ja siis läks see suhe katki.
Anu jaoks oli see ränk katsumus ja mitte tema soovil.
Mõne aasta möödudes abiellus naine uuesti. Seekord
pragmaatiliselt lähenedes ja
sisuliselt oma vana tuttavaga. Anu tõdeb, et teises abielus ei olnud otseselt midagi
pahasti, aga siiski tundis ta
ühel hetkel, et üksi on parem edasi minna.
Ta oli siis 56-aastane.
Kohanes üksi elamisega,
käis palju sõbrannade-tuttavatega ringi, õppis üksi
kontserdil ja kinos käima.
Lastega oli hea suhe. Austajaidki oli, aga midagi tõsist
ei tekkinud. Naine tunnistab, et ega üksiolemine olnud teadlik valik, aga mõte
oli, et kui nii on, siis on. Mis
teha.
Selleks, mis juhtus, Anu
valmis ei olnud. Ei oodanud, et elu sellise pöörde
toob.
Kuidas see juhtus?
Helistas mulle ühel päeval

mu parim sõbranna ja ütles,
et nüüd lähed ühe härrasmehega kohtuma. Ma tegelikult isegi teadsin teda ja ka
tema naist, kes selleks hetkeks kahjuks juba elavate
seast lahkunud oli. Sellesama sõbranna peretuttavad.
Ma olin tolle mehega isegi
aastaid tagasi sünnipäevalauas kõrvuti istunud, sõbranna näitas pilti, aga mul
endal puudub sellest igasugune mälestus.
Mees helistas mulle ja
rääkisime kohe päris pikalt.
Tuli välja, et see oli tema
initsiatiiv. Oli küsinud mu
sõbranna käest, et kas tal ei
ole siis sobivat naist kaaslaseks pakkuda. Sõbranna
ütles, et ta juba ammu ootas
seda küsimust.
Peale telefonikõnet leppisime kokku, et kohtume.
Solarise ees. Mina arvasin,
et lähme kohvikusse, aga
temal oli kõik ettevalmistatud oma kodus. Laud kaetud, veinid... Ei olnud mul
kohtuma minnes mingit
ärevust ega lootust. Aga ka
mitte eelarvamusi. Tundsin,
et olen juba nii elukogenud
ja lähenesin pigem emotsioonitult. Ma ütleks isegi,
et mingi kest oli mu enda
ümber.
Teiselgi kohtumisel tajusin seda kesta ja siis… see
arusaamatul kombel kuidagi sulas. Ma ei oska seda
seletada, järsku tundsin, et
tema on just see mees, keda
mu ellu hetkel vaja on.
Kas suhe 25-aastaselt ja
65-aastaselt on kuidagi
erinev?
Ma olen palju vabam, palju
rohkem mina ise. Ei ole sellist tunnet, et peaks näitama
end ainult kõige paremast
küljest. Ei pea flirtima ega
kurameerima, kõik kujuneb lihtsalt ja loomulikult.
Ei mingeid võimumänge.
Loomulikult on mõlemad
väljakujunenud isiksused,
on mingid eriarvamused,
aga sellises küpses eas lihtsalt aktsepteerid neid, ei
püüa midagi muutma hakata. Nooruses oled rohkem
perfektsionist. Nüüd ei oma
paljud asjad tähtsust, tähtis
on see, mis on kõige tähtsam.
Mis see on?
Kuigi me kardame sellest
rääkida, siis lähedus ja intiimsus. Ja teadmine, et ini-

mene on sinu jaoks olemas.
Oluline on sarnane vaimne
areng ja väärtused. Ka välimus. Ikka mängib see rolli
ka vanemas eas.
Mida koos tehakse? Mis
seob?
Eks käiakse jalutamas samamoodi, nagu nooruseski
sai tehtud. Ega see tegelikult väga ei erinegi. Meil
ühiseid huvisid väga ei olegi, aga meil on palju sarnaseid mälestusi. Mõlemad
oleme maal kasvanud ja
temaga koos olles on vahel
tunne, nagu oleksin tagasi
lapsepõlves. Meile meeldib
sellest rääkida. See loodusarmastus oli üks põhjus,
miks me lähedaseks saimegi.
Sellises vanuses on ju oma
lapsed ja võrgustikud,
kuidas nemad suhtusid?
Kui see kohanemine tuleb valutult, siis ongi õige
asi. Meie lapsed suhtusid
väga hästi. Mõlemalt poolt.
Tema tütrega on mul väga
hea suhe. Ema tal ju ei ole
ja olen isegi lohutamas käinud, kui tema oma kallimaga lahku läks.
Elu üksi või suhtes?
Eks üksi olemisel on ka
omad võlud. Teed, mis tahad ja millal tahad. Aga
teatud hetkedel tajud üksildust. Mõnel laupäevaõhtul
näiteks. Siis lööd interneti
lahti, ostad kinopileti ja lähed, et seda tühjust kuidagi leevendada. Nüüd seda
enam ei ole. Isegi kui me ei
kohtu, siis räägime telefonitsi kindlasti.
Koos me ei ela. Abielugi ei ole välistatud, aga see

ei ole minu jaoks enam nii
tähtis. Mulle niimoodi sobib. Üksildushetki ei ole,
ma tean, et ta on minu jaoks
olemas.
Ka sellistes asjades, mis
on justkui „meeste asjad“,
on hea, kui on inimene kõrval. Märkab, kui autorehv
on tühi või aitab tapeeti
panna. Enne sellistes olukordades oleksin helistanud
väimehele. Aga ei taha ju
lapsi tülitada, proovid ise
hakkama saada.
Kui ma oma sõbrannasid vaatan ja iseenda elu ka,
siis kaaslase leidmine on
raske. Meil oli selline neljane punt naisi, kõik läksime
paarikuuliste vahedega lahku. Üks neist on nüüd küll
juba surnud, aga kaks teist
on ikka üksi. Nad vahel
aasivad mu kallal, aga siis
nendivad sõbralikult, et eks
see ikka kadedus ole. Mina
olen see ainus õnnega koos.

Ants* (75-aastane,
suhe kestnud 4 aastat):
„See on selline rahulik
õnnetunne“

Antsul on väärikas hallpea,
õllekõhtu ei ole, küll aga
palju kultuurseid huvisid
ja vana kooli viisakust. On
eluaeg olnud juhtivatel kohtadel, nüüd teeb üsna vähenõudlikku tööd pensionile
lisaks.
Ants abiellus esimest
ja viimast korda 21-aastaselt. Nii noorelt sellepärast,
et kangesti tahtis tüdruku
omale saada. Et äkki võetakse ära. Tüdruku ümber
tiirlesid paljud ja Ants lõi ta
üle ühelt hiljem üsna tuntud
näitlejalt. Väike peretüligi
käis asja juurde. Vene võimu eest peale sõda metsa

pagenud isa ei suutnud aru
saada, miks poeg poolenisti
vene verega naise tahab võtta. Lõpuks ikka leebus, pistis pojale 200 rubla pihku ja
ütles, et võta ta siis ära, kui
nii kangesti tahad.
Koos elati 31 aastat, sündis kaks last. Tõsi, viimased
20 aastat kulges peamiselt
proua progresseeruva haiguse tähe all. Ants ütleb, et
elati kenasti, et nüüd meenutades tuleb lausa nostalgia peale. Ants jäi leseks
53-aastaselt.
Esiti ei saanud mees arugi, mis juhtunud on. Võttis
viinagi, et murest lahti saada. Sõbrad hakkasid külas
käima, kenad prouad kaasas. Vahepeal kolis tütar isa
juurde paariks kuuks, sest
kartis, et paps ei saa hakkama. Tütar arvas, et isa
peaks kellegi ikka leidma
omale kõrvale.
Aasta lesepõlve pidanud, sai Ants aru, et üksinda on halb. Vahel tuli isegi
nutt peale. Ta hakkas käima
internetis tutvumisportaalides ja kirjutas seal kümnete
naistega, aga midagi tõsisemat ei klikkinud. Ühega
isegi suheldi silmast silma
juba skaibis, aga too pani
keset vestlust suitsu ette ja
Ants enam rohkem ühendust ei võtnud.
Kord aga kirjutas mees
Eesti Ekspressis olnud kuulutuse peale. Seal keegi naine otsis omale härrat ja kirjeldas end nii, et ta iludus
just ei ole, aga hall hiireke
ka mitte. Ants kirjutas talle.
Varsti helistati ja ühel suveõhtul kohtuti Trummi poe
ees. Koos oldi 16 aastat.
Ants ütleb, et lõhki läks
see asi ikka tema süü tõttu.

Foto on illustreeriv, pexels.com
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„Ma olin ikka paras siga,“
nendib mees.
70-aastaselt oli Ants
seega jälle üksi. Tal on piinlik tunnistadagi, et tehtud
sai igasugu tempe. Kõigepealt ta jõi üksinda viis päeva viina. Käis vana kallima
juures ukse taga natuke
skandaaligi tegemas, kui
seal juba uus mees end oli
sisse seadnud. Proovis veel
naisega rääkida ja palus uut
võimalust. Isegi psühholoogi juurde võttis tee ette ja
proovis kirjutamisteraapiat
– vormistada kõik oma mõtted paberile.
Alles kahe aasta möödudes hakkas asi tema peas
lahenema.
Kuidas Sa kohtusid ma tänase armsa inimesega?
Jaanipäev oli. Tulin töölt
ja käisin sellesama endise
proua juurest läbi. Võtsin
seal paar pitsi viina, aga midagi hakkas vastu. Läksin
minema. Kodus tuli meelde,
et mingi aeg oli vana klassiõde kutsunud mind maale
jaanitulele. Helistasin siis
ja ütlesin, et nii tuleks, aga
purjus olen. Ta saatis mulle
takso järele. Ega ma ei mäleta suurt midagi. Igatahes
oli seal tema juures ka üks
sõbranna. Ja see sõbranna
helistas mulle mõne nädala
pärast ja kutsus enda juurde. Läksin ja jäingi.
Kui peaksid võrdlema ennast suhtes 25-aastaselt ja
nüüd?
Seda ei saagi võrrelda väga.
Nooruses ikka kired möllavad, just need füüsilise
poole omad. Selge see, et
siis olid tunded tulisemad
ja kirkamad, armukadedust

Mis on küpsemas eas suhtes oluline?
Oluline on, et sul on üks
inimene, keda saad usaldada, kellega saad rääkida.
Meie jutustame vähemalt
tund aega hommikukohvi kõrvale. Käime koeraga
pikkadel jalutuskäikudel,
otsime luikesid jõe peal.
Lihtsad asjad. Kogu aeg
ei vadista ka, vaikus ei ole
meie jaoks tülikas.
Ja eks välimuski on
tähtis. Minuga on küll nii
olnud, et mõne silmapaistvalt ilusa naisega ei ole
mingit klappi tekkinud. Ka
70-aastaselt on füüsiline lähedus oluline. Mul on sõber
84-aastane ja juba õnnelikus viiendas suhtes vist.
Eks ma ise ka mõtlesin
kunagi 30-aastaselt, et mis
need 60-aastased üldse on
või tahavad. Et aeg surnuaia poole minema hakata.
Aga ei saa see elu ja need
soovid niimoodi otsa. Ei ole
nii, et vanad mehed on kõik
habemes, närudes ja haisevad ja midagi enam elult ei
taha.
Kuidas lapsed suhtusid?
See oli alguses väga keeruline. Me olime tegelikult
isegi aasta otsa lahus. Tema
tütrele ma ei meeldinud.
Aga umbes aasta pärast ta
helistas ja ütles siiralt, et ta
tunneb end üksildasena ja
et kas ma läheksin tagasi.
Läksin.
Tema tütrega leppisime
ka ära. Minu lapsed on rõõmustanud.
Mul on isegi sõrmused
ostetud, aga siis hakkadki
mõtlema, et on ju mingid
kohustused oma eelmise
elu ees, oma lapsed ja lapselapsed. Nii ta on praegu
jäänud.
Mis te koos teete?
Mina käin nädala sees Tallinnas veel tööl, siis ööbin
oma linnakorteris. Oleme
mõlemad pragmaatilised,
ei ole mõtet iga päev 100
kilomeetrit edasi-tagasi sõita. Aga käime tihti linnas
kontsertidel ja teatris, siis
on hea, kui see linnakodu
on ka olemas. Reisime üsna
palju: Kanaari saartel, Türgis, isegi Pariisis käisime.
Reisida on koos hea. Kuidas
sa üksi niimoodi läheksid?
Mis on suhtes olemise juures parem kui üksi olemise juures?
Kindlus on. Kui ma peaksin
mõtlema, et pean minema
kõrtsu, et leiaks mõne daami… ma ei viitsi enam. Üks
sõber just helistas mõni
päev tagasi ja ütles, et ta on
jälle turul. Ise on 72-aastane. No ei taha mina. Nii tore
on, kui saad enne minekut
helistada, et kas käin poest
läbi. Teeme koos süüa.
Lihtsad asjad.
*nimed muudetud

Vanamoodne silmast
silma kiirkohting
Kas Sa usud, et tagasihoidlik eestlane ikka julgeb kodust välja tutvuma
tulla?
Tagasihoidlikud eestlased
oskavad vahel ka üllatada,
tuleb ainult võimalus anda.
Kui me ei proovi, siis ei saa
ka teada.

Laitses on sõbrapäeval toimumas
Ameerika filmidest nähtud
kiirkohting. Saue Valdur uuris maja
perenaiselt Margotilt, kust selline
mõte.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

K

una
inimestevaheline suhtlus on
suuresti
kolinud

virtuaalmaailma, siis mõtlesime, et tore oleks korraldada midagi sellist,
kus inimesed saaksid vanamoodsalt silmast silma
kokku," leiab Margot.

Kuidas see täpsemalt
käib? Kas nii, nagu
Ameerika filmides on
nähtud?
Planeerinud oleme Saue
vallaliste kiirkohtingu tõe-

poolest sellisena, nagu filmidest nähtud. Aja peale on
võimalus kõigil osalejatel
üksteiselt küsida viis nende jaoks kõige olulisemat
küsimust sobiva kaaslase
leidmisel. Osalejad hindavad vastused enda jaoks sobivaks või mitte ja lõpuks
saab hinnangute põhjal valida enim sobinud paarilise.
Millise soovituse annad
kaasa võimalikule osalejale?
Minu soovitus inimestele,
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palju. Täna on soojus, usaldus, austus. Meil on selline
ülimalt armas suhe. Oleme
mõlemad lesed, vabad inimesed. Ta on väga arukas,
meil on omavahel palju rääkida. Oleme head sõbrad,
oleme isegi öelnud teineteisele, et armastan.
See on õnn. On küll.
Selline rahulik õnnetunne.
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kes alles planeerivad, kas
osaleda või mitte, on see, et
ärge võtke elu liiga tõsiselt,
aeg-ajalt oma mugavustsoonist väljatulemine võib
olla tõeliselt värskendav.
Üritus ei ole mõeldud
ainult vallalistele, ootame
osalema ja kaasa elama
kõiki, sest kui kiirkohtingu tarvis julgeid vallalisi
ei ole, lööme kohe tantsu
valla! See, kui huvitavaks
meie elu ja ka külaelu tervikuna kujuneb, sõltub vaid
meist endist!

14.02 SÕBRAPÄEVA
SÕBRAPÄEVA ERI

METSIK DISKOÕHTU

Saue vallaliste

VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSE PALKSAALIS

TANTSULAAGRIGA

kiirkohting/
tantsuõhtu
Kiirkohtinguks valmista palun ette
5 küsimust, mis aitavad Sul leida just Tema!
Pärast kiirkohtingut võimalus tantsu lüüa.
Maja on sel õhtul avatud kõigile, kui
vapraid vallalisi ei leidu siis tõmbame
armastustuslauludest pungil tantsuõhtu
kohe käima!

ÄKKI KOHTAD TEDA JUST SIIN
14. veebruaril 2020 kell 20.00
LAITSE SELTSIMAJAS
OSALEMINE TASUTA, TULE VAID KOHALE!

Laval TANTSULAAGER esitantsijatega
Veronika Vallimäe, Märt Agu ja
Oliver Soomets, kuum tantsuõhtu
legendaarsest NO99-st
Õhtul parimad retrohitid, videodisko
ja kokteilibaar garanteeritud

Kiirkohtingul osalemiseks palume registreeruda
kuni 3. veebruarini info@seltsimaja.ee

www.vabaõhukeskus.ee

Ühestantsimine Turba kultuurimajas
Laupäeva, 1. veebruari õhtul toimus
üle-eestiline ühestantsimine, millega
tõmmati EV100 ehk Eesti juubeli
suurejoonelise tähistamise otsad
lustiga kokku.
KADI-ANN KRAUT

S

elleks puhuks kutsus
ka Turba kultuurimaja rahvast koos
aega veetma, võeti ju 2018.
aasta augustis innukalt osa

samalaadsest üheslaulmisest.
Selleks ajaks, kui ERR
ühestantsimise
otseülekannet alustas, olid kultuurimajja kohale tulnud
pidulised jõudnud end juba
kookide-jookidega kosuta-

Ajujaht

da. Teleülekannet sai seekord ekraanilt jälgida nii
suures kui väikeses saalis.
Osalejate arv jäi küll oodatust tagasihoidlikumaks,
ent kohaletulnute ühesolemise rõõm ja tantsulust
täitis maja just sellise laheda atmosfääriga, nagu
on Anne Veski „Hea tuju
laulus“.
Järgmine kord ootab
Turba kultuurimaja rahvast
tantsima juba 15. veebruari õhtul, mil naiskoor Nelli
peab oma iga-aastast sõprade pidu.

HOIA PILK PEAL – SAUEVALLAKAS SAAB 6 PARIMA
TIIMI SEAST OMA LEMMIKU VALIDA
13.02-27.03.2020
eetris igal neljapäeval kell 20 TV3s
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Saue valla
projektikirjutajad on
teinud head tööd
Lääne-Harju Koostöökogu juhatus kiitis 2019.
aasta sügisvoorus heaks 14 projektitoetuse
taotlust, Saue vallast said toetuse viis projekti,
mida juba sel aastal ellu viima hakatakse.
KULTUURISELTS NISSI SÄRTS sai traditsiooniliste käsitöövõtete propageerimiseks korraldatavateks koolitusteks
19 799,64 eurot.
Projekti tulemusena suureneb kogukonna oskus kasutada
traditsioonilisi, nüüdisaegseid, vähe kasutatud ning ununenud käsitöövõtteid, neid propageerida ning võtta kasutusele igapäevaelus. Et tärkaks huvi käsitööoskuste omandamise ja kasutamise vastu.
MTÜ LEHETU KÜLASELTS sai 77 382,31 eurot Lehetu külakeskusele uue katuse ja uute aknede panekuks ning hoone
fassaadi värskendamiseks.
Külaseltsi käsutuses on endine Lehetu lasteaia hoone, mis
valmis 1968. aastal. Lasteaed tegutses majas kuni aastani
2000. Külaseltsile anti tasuta kasutada hoone, mis vajas
kapitaalremonti. Katust on oma jõududega lapitud, et vihm
sisse ei sajaks. Hetkeseis on selline, et aknaid avada ei saa,
puitraamid on amortiseerunud ja hoiavad vaevu klaase
koos, on hõredad ja lasevad tuult läbi. Katuse paikamisega ei ole enam võimalik veepidavust tagada ja telliskividest
fassaadist on osad kivid välja kukkunud.
BALTIC ASTRONOMY CLUB sai Munalaskme observatooriumi
arendamiseks 28 526,40 eurot.
Tänapäeval on Eestis puudujääk organisatsioonidest, mis
tooksid inimesteni teaduslikke teadmisi kaasahaaraval ning
kättesaadaval viisil. Baltic Astronomy Club missiooniks on
teaduse populariseerimine astronoomia ja astrofüüsika
valdkondades. Soetades spetsiaalse monteeringu (elektro-mehhaaniline alus teleskoobi jaoks), tekib võimalus
paigaldada sellele kaks teleskoopi, mis omakorda lubab
laiendada astrovaatluste programmi külaliste tarvis. Samuti
annab see võimaluse organiseerida spetsiaalse astrofotograafia programmi.
ELLAMAA KÜLAARENDUSKESKUS sai 26 202,24 eurot Ellamaa rahvamaja teenuste arendamiseks ja RabaLabori projektiks.
MTÜ Ellamaa Külaarenduskeskus on teenuseid koordineeriv organisatsioon, kes koondab Ellamaa rahvamaja teenuspunkti kohalikke elanikke ning teenuseid pakkuvaid
ühinguid (nii vabaühendusi, riiklikke kui erakapitalil põhinevaid). Loodusõppeklass RabaLabor tutvustab põhjalikult
sada aastat tagasi rahvamaja lähedal alustatud turbatootmise ajalugu. RabaLaboris selgitatakse turba tekkimise
protsessi, turba bioloogilisi omadusi ja erinevaid turba kasutamise võimalusi.
TAMMIKU PLEKIKODA OÜ sai uue tootmishoone ettevalmistuseks ja kasutuselevõtuks 7 344,00 eurot.
Kaasiku külas asuva Tammiku plekikoja peamise tootmispinnana on kasutusel elamu abihoone. Ettevõtte kasvu ja
tootmise efektiivsemaks muutmiseks soetasime tööstushoone, milles on 205 m2 tootmispinda. Oleme uuel tootmishoonel vahetanud aknad, parandanud katuse, paigaldanud
kaasaegsed uksed. Selle projekti tulemusena saab tootmispind ühtlase ja kaasaegsetele nõuetele vastava betoonpõranda.
SAUE VALDUR

Juubelilt astus läbi ka kaugest minevikust tulnud Ääsmäe raamatukogu esimene juhataja Juhan Villberg (keskel Jaanus Kallioni kehastuses)

Väärikasse ikka jõudnud
Ääsmäe raamatukogu tähistas
oma 95 aasta juubelit
Juubelinädal algas ettevalmistustega
raamatukogu suureks peoks koostöös
Ääsmäe noortekeskuse ja põhikooliga.
Alustasime kaunistuste valmistamisega
ja peoruumide ehtimisega esimeseks
advendinädalaks. Juubelinädala eeltööd
said edukalt lõpetatud, jäime ootama
tegelikku pidupäeva.
LIIA KIIBUS
Ääsmäe raamatukogu juhataja

J

uba pidupäeva hommikul
üllatasid meid esimesed
õnnitlejad. Õpetaja Tiina
Selke juhtimisel esines Ääsmäe põhikooli õpilaste vilepillikoor sünnipäevalauluga.
See oli südantliigutav tervitus.
Seejärel tulid Ääsmäe lasteaiast rõõmsad Naksitrallid tervituste ja sünnipäevakaardiga.
Muusik Andrus Poolma esitatud mahedate saksofonihelide

saatel hakkasid pealelõunal
pidulised raamatukogusse kogunema.
Ääsmäe raamatukogu järjekordne kroonika „Sõnas ja pildis“ aastast 1924-2019 kutsus
külalisi uudistama, samal ajal
võttis koolimaja saalis külalisi vastu Riveta lasteteater Sõber etendusega „Kaks päeva
maal“. Sadakond pidulist koos
Ääsmäe põhikooli õpilaste ja
raamatukogu lugejatega mahtusid nii teatrisse kui ka näitustesaali. Sünnipäeva puhul

kutsuti terveks päevaks külla
ka Snäx Box oma isuäratavate
burgerite ja muude maitsvate
snäkkidega.
Pidu jätkus kohvikus laudade taga ja õpilastel noortekeskuse kringlisaalis noorsootöötajate Maarja-Liisi ja Imbi
seltsis. Lavale astus kaugest
minevikust Ääsmäe raamatukogu esimene juhataja Juhan
Villberg (Jaanus Kallion). Huvitav oli kuulata, kuidas ta tol
ajal pühendus kultuuritööle ja
võitles üksinda selle eest, et
Ääsmäele tuua ja luua suurem
kool, kõrgem laulu, mängu-,
näite-, majanduslik ja üldine
parem arengutase. Juhan Villbergil on märkimisväärsed
teened Saue valla ühiskondlikus elus.
Tänapäeval on raamatukogul kui infokeskusel ja vaimsuse hoidjal oluline roll meie
kultuuris. Raamatukogu on
ja jääb kohaks, mis peegeldab
ühiskonda ja jääb paigaks,
kus seda kujundatakse. „Pika
ajalooga Ääsmäe raamatuko-

gu on vapralt vastu pidanud
kõikidele ajaloo tuultele-tormidele ja poliitilistele võnkumistele,“ lõpetas oma põgusa
sõnavõtu raamatukogu juhataja Liia Kiibus.
Järgnesid sõnavõtud ja tänusõnad meie lugejatelt, kolleegidelt Laitse raamatukogust, Saue vallaraamatukogust
ja Saue vallavanemalt Andres
Laisalt, kes tänas raamatukogu töötajaid kingituste ja tänukirjadega südame ja pühendumisega tehtud töö eest Ääsmäe
raamatukogus. Kiidusõnad ja
kingitused tulid kolleegidelt
Keilast, Harju maakonnaraamatukogust,
Saue-Jõgisoo
haridusseltsilt, Ääsmäe pensionäride ühenduselt Sügis,
naabritelt Ääsmäe noortekeskusest ja Ääsmäe lasteaialt.
Pidu jätkus kohvilauas mõnusa muusika saatel ja hea
meel oli sellegi üle, et meie
kiire elutempo juures ikka
leiame aega heade tuttavatega kohtuda ja kultuuri au sees
hoida.

Vatsla ilusaima jõulukodu tiitli sai Hendriku, Kadi, Henry ja Hermani kodu
Suvel lastele
turnimiseks
olev laev
sai talvel
peremehe
kätetööga
õlgedest
põder
Rudolfi
saaniks

„Teeme oma küla jõuluajal valgusega ilusaks!“ Sellise ideega tuli külaseltsi juhatuse koosolekul välja Eili Kukumägi. Idee tundus kohe põnev ja nii algataski Vatsla külaselts detsembris uue traditsiooni, mis tekitas kohe ka külainimeste seas huvi. Kauneid kodusid
said üles seada kõik: enda kodu, naabri oma või märgates külas ringi jalutades täitsa võõrast, kuid ilusat jõuluvalguses kodu. Rahvahääletuse ja žürii (Eili Kukumägi ja Kersti Simon)
häälte tulemusel sai esimeseks Vatsla kauniks jõulukoduks Kodasema teel Hendriku, Kadi,
Henry ja Hermani kodu. Ka kassid Hugo ja Sebastian naudivad seal pereliikme rolli. Suvel
lastele turnimiseks olev laev sai talvel peremehe kätetööga õlgedest põder Rudolfi saaniks. Kogu hoovi valguslahendus oli maitsekas ja omavahel visuaalselt seotud.
Palju õnne, Vatsla kõige kaunim jõulukodu ja Hendriku pere! - KERSTI SIMON

Külaseltsi poolt annab Kersti Simon üle Hendrikule
tunnustusplaadi

Autor: Lauri Lutsar/ELF veebileht

2020. aasta loomaks valitud nahkhiirte
üks talvekorteritest on Saue vallas
Vääna-Postil asuvad kunagise
Peeter Suure nimelise merekindluse
käigustikud, kuhu eelmisel talvel kolis
magama ligi 500 nahkhiirt kokku viiest
liigist. Ka elab Laagris tunnustatud
nahkhiirte ekspert Lauri Klein, kellelt
vallaleht uuris, mis tegelased need
õieti on.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

Miks valiti nahkhiir aasta
loomaks? Miks peab üldse
aasta looma valima?
Kuigi oleme inimestena
pärit loodusest, viib üha
tehnogeensemaks muutuv
keskkond ja linnastumine
meid looduse tundmisest ja
tunnetamisest järjest kaugemale. Et loodus me ümbert
aga kuskile ei kao ja looduseta me tegelikult hakkama
ei saa, tuleb aeg-ajalt meie
linnastunud eluviisi teiste
looduslike liikide tundmist
ja nendega arvestamist tagasi
tuua. Sellepärast ongi looduse uurimisega tegelevad
erialaühingud loonud aasta
tegijate valimise, et pöörata
neile ühiskonnas suuremat
tähelepanu. Nii valitakse
aasta lindu, orhideed, looma,
kala jne.
2020. aasta loomaks on
valitud nahkhiir seetõttu, et
see loomarühm moodustab
meie imetajate liikidest pea
viiendiku.
Nahkhiired
elutsevad
enamasti just inimasustuse
ümbruses ja koguni päris
inimese elu- või kõrvalhoonetes. Lisaks sellele, et
nahkhiiri kui inimeste heatahtlikke naabreid paremini
tutvustada, on praegu Eestis
käimas ka rahvusvahelise
rahastusega nahkhiirte kaitse projekt - EL LIFE projekt
„Tiigilendlase elupaikade parandamine Eestis“, millega
püüab projekti vedav Eestimaa Looduse Fond koos Eesti loodusmuuseumiga muuhulgas tutvustada nahkhiirte
eluolu inimestele laiemalt.
Eesti
loodusmuuseum
avab 13. veebruaril erinäituse „Hirmus armas nahkhiir“,
mis jääb avatuks terveks
aastaks ja kus külastajad
saavad tutvuda salapäraste
nahkhiirte eluringiga. Aasta
jooksul toimub ka palju teisi
huvitavaid sündmusi, näiteks
avalikud nahkhiireretked,
mille käigus kuulatakse nende loomade ultrahelihäälitsusi, huvipäevad, kus saab
nahkhiireuurijatelt küsimusi
küsida.
Kas Eesti nahkhiirte jaoks
ka midagi seoses sellega
muutub? Rohkem teavitust? Paranenud elutingimused?
Peamine muutus seisneb ehk

selles, et palju vähem inimesi
pelgab nahkhiiri ja rohkem
tunneb rõõmu nendega koos
elamisest. LIFE projekti raames on kavas turvata nahkhiirte olulisemad talvekorterid neljas kohas üle Eesti:
Piusal, Ülgasel, Väänas (Humalas) ja Vääna-Postil. Viimane neist jääb Saue valda.
Täpsemalt tähendab see
nahkhiirte maa-aluste talvituspaikade sissepääsude
tarastamist ja videovalvega
varustamist. Senine siltide
ja kaitse-eeskirjadega reguleerimine pole olnud tulemuslik. Inimesed kipuvad
endiselt neisse koobastesse
sisenema nahkhiirte talveune
ajal, häirides nende und sedavõrd, et väikesed loomad on
sunnitud tardunest ärkama,
oma energia ära kulutama
ja ei pruugi kevadeni enam
elada.
Nimelt on nahkhiirtel talveunes kehatemperatuur vaid
mõni kraad üle nulli ja süda
lööb vaid paarkümmend lööki minutis. See aitab pika talve jooksul eluenergiat kokku
hoida, sest putuktoiduliste
loomadena ei ole neil talvel
midagi süüa. Sellisesse uneseisundisse minek ja sealt
tulek on väga energiakulukas
ja võtab pea tund aega. Kui
seda tuleb teha mitu korda
talve jooksul, siis tavaliselt ei
ela väike loom seda üle.
Üks teavitustegevus sel
nahkhiireaastal on kindlasti
selgitamine, et talvituvaid
nahkhiiri ei tohi häirida.
Kavas on ka mitmeid teavitusüritusi, kus tutvustatakse,
kuidas igaüks saab nahkhiiri
aidata. Esimene selline võimalus on nahkhiirtele varjepaikade pakkumine, sest
neid nad vajavad kogu aasta
vältel.
Talvel
vajavad
nad
maa-aluseid ruume, kus
temperatuur oleks stabiilselt
mõni kraad üle nulli ja õhuniiskus väga kõrge, näiteks
vanu kaevanduskäike, suuri
maakeldreid. Kevadel ja suve
alguses vajavad nad puitmajade voodrialuseid või katusealuseid ja pööninguid, kus
suurel hulgal kokku koonduda ja tuua ilmale selle aasta
ainus poeg. Suvel vajavad
nad suurema osa päevast, pea
paarkümmend tundi, sellist
varjepaika, kus nad saaksid
häirimatult päevaund magada - parim oleks selleks puuõõnsus, aga vahel sobivad ka

Aasta loom
Aasta looma hakati Eestis valima 2013. aastal. Selle
loodus- ja keskkonnateadlikkust tõstva kampaania tegevusi
on vedanud erinevatest loodusharidusega tegelevatest
institutsioonidest koosnev mitteformaalne nõukoda. Sinna
kuuluvad Eesti terioloogia selts, Eesti jahimeeste selts,
RMK, Tallinna loomaaia sõprade selts, Tallinna loomaaia
keskkonnahariduskeskus, Eesti loodusmuuseum, Eesti
looduskaitse selts, Looduse Omnibuss, Looduskalender ning
MTÜ Aasta loom. Nõukoda on otsustanud, milline loom valida,
millised tegevused on vajalikud ning millised eksperdid
kaasata. Alates 2020. aastast veab aasta looma projekti
imetajate uurijaid ühendav Eesti terioloogia selts.

Tahad rohkem teada?
Kõige tavalisem ja arvukam meie nahkhiirtest on põhjanahkhiir,
keda võib kohata kogu aasta ja ka talvel kohati majades ning
keldrites. Mõõtudelt on ta paras keskmine, kaalub 9–13 grammi ja
kui tiivad laiali sirutab, on nende kogupikkus 25–28 cm

inimese loodud varjekastid
või hoonete laudisetagused
tühimikud. Sügisel vajavad
pooled meie liikidest sobivaid tingimusi rändamaks
lõuna poole, Kesk-Euroopasse, talvituma, ka selleks on
neil teepeal vaja varjekaste
või muid varjepaiku. Kõiki
neid varjevõimalusi saab inimene nahkhiirtele pakkuda.
Palju on Eestis üldse nahkhiiri ja palju neist Saue vallas elab?
Eestis on registreeritud kokku 14 liiki, kellest 12 on meil
juba pikemat aega kindlalt
kanda kinnitanud ja kaks
on alles hiljuti registreeritud, oodates veel lisaleide,
et saada meie fauna täieõiguslikuks liikmeks. Kuna
nahkhiired on väga varjulise
eluviisiga, siis on neid kõige
rohkem loendatud just suuremates talvituspaikades. Samas vahetub nende seltskond
ka neis paikades ja seetõttu ei
ole saanud isegi talvist „rahvaloendust“ nahkhiirte seas
korralikult teha ning tulemused on ikkagi hinnangulised.
Lisaks on suvine ja talvine
asurkond meil väga erinev,
sest suviste ja talviste elualade vahel võivad ka mitte rändavad nahkhiired kohati võtta ette kuni 300 km pikkusi
lende, rääkimata rändavatest
liikidest, kes lendavad tuhandeid kilomeetreid.
Eesti nahkhiireuurimise
grand old man’i Matti Masingu hinnangul elab meil kõige
arvukamalt põhja-nahkhiiri,
umbes 200 000 looma. Järgnevad pruun-suurkõrv ja pargi-nahkhiir, keda on mõlemat ligikaudu 50 000 looma,
veelendlasi on kuni 40 000,
tõmmulendlasi 20 000 looma
ja ülejäänud liigid on tema
hinnangul juba vähem arvukad: tiigilendlasi kuni 5000,
hõbenahkhiiri kuni 3000, habelendlasi ja Nattereri lendlasi mõlemaid kuni 2000,
suurvidevlasi kuni 1500,
kääbusnahkhiiri kuni 1000
ja pügmeenahkhiiri kuni 200
looma.
Hinnanguliselt
võib
nahkhiirte koguarvuks Ees-

tis olla ligi 400 000 looma
ja meil paiksete liikide asurkonna koguarvuks veidi vähem, st siis veidi üle 300 000
looma. Need arvud võivad
olla ka suuremad, arvestades
nende loomade suurt peidulisust. Lisaks on see arv tuletatud vaid ühe nahkhiireuurija
hinnangute põhjal, mitte aga
tegelike loenduste tulemusel.
Tegelikke loendusi ongi tehtud peamiselt just nahkhiirte
talvekorterites, millest nahkhiirtele kõige sobivam on
endine Piusa liivakaevandus
Võrumaal, kus on parimatel
talvedel tudunud ligi 5000
nahkhiirt korraga.
Saue vallas pole eraldi
kahjuks ühtegi nahkhiireuuringut tehtud, seega on raske
hinnata, kui palju neid ennast
Saue valda on sisse kirjutanud. Oluliseks nahkhiirte
talvekorteriks on Saue vallas
aga Vääna-Postil asuvad kunagise Peeter Suure nimelise
merekindluse käigustikud,
kuhu eelmisel talvel kolis
magama ligi 500 nahkhiirt
kokku viiest liigist. See sobiv
talvekorter on Eestis õnneks
võetud ka range kaitse alla,
sissepääsud on tarastatud ja
videokaameratega
valvab
seal nahkhiirte und turvafirma USS.
Mis liiki neid maailmas
üldse on?
Nahkhiiri, täpsemalt küll käsitiivalisi, on maailmas teada
enam kui 1400 liiki, kellest
suurimad elavad troopikas ja
on väikese koera või rebase
mõõtu ning tiibade siruulatuselt pea poolteist meetrit.
Kui kõik meie nahkhiired on putuktoidulised ja
ööloomad, siis suurtiiburid
toituvad puuviljadest ja on
aktiivsed ka valgel ajal. Ka
taksonoomiliselt asuvad nad
meie nahkhiirtest kaugel,
jäädes küll samasse, käsitiivaliste seltsi.
Meie suurim nahkhiir
on suurvidevlane (Nyctalus
noctula), kelle tiibade ulatus
on ligi 40 cm ja kaal kuni 30
grammi. Ta elutseb meil parkides ja veekogudega liigestatud maastikel vaid suvel,

elfond.ee/nahkhiired
et.wikipedia.org/wiki/Nahkhiirlased
bio.edu.ee/loomad/
nhh@elfond.ee
www.eurobats.org/
www.bats.org.uk/about-bats/what-are-bats/bats-of-the-world
www.batworlds.com/
www.batcon.org/

talveks rändab ta meilt Keskja Lõuna-Euroopasse. Suurim meil talvituvatest nahkhiirtest on aga tiigilendlane
(Myotis dasycneme), kelle
tiibade siruulatus on kuni
30 cm ja kaal keskmiselt 15
grammi.
Kõige väiksemad meil
kohatud nahkhiirtest on kääbusnahkhiir
(Pipistrellus
pipistrellus) ja pügmeenahkhiir (Pipistrellus pygmaeus),
kes kaaluvad vaid 4–7 grammi ja kelle tiibade siruulatus
jääb alla 25 cm. Nemad mõlemad elavad meil ka ainult
suvel ja lendavad talveks
lõuna poole, Kesk-Euroopasse.
Kõige tavalisem ja arvukam meie nahkhiirtest
on põhjanahkhiir (Eptesicus
nilssonii), keda võib kohata
kogu aasta ja ka talvel kohati majades ning keldrites.
Mõõtudelt on ta meie nahkhiirtest paras keskmine,
kaalub 9–13 grammi ja kui
tiivad laiali sirutab, on nende
kogupikkus 25–28 cm. Teine
tavaline nahkhiireliik, keda
võib meil kohata läbi aasta,
on pruunsuurkõrv (Plecotus
auritus). Ka teda võib tihti
kohata kodustes maakeldrites talvitumas ja suvel majade ümber lendamas.
Mida teeb nahkhiir umbes
13. nädalal 2020. aastal?
Sel ajal kõik Eestis elutsevad nahkhiired – ka need,
kes meilt talveks lõuna poole
rändavad – magavad talvekorterites ja püüavad hoida
oma eluenergiat võimalikult
kokku, et kevadeni ära elada.
Nende kehatemperatuur on
väga madal, vaid mõni kraad
üle nulli ja süda lööb vaid
paarkümmend korda minutis. Nad on roninud kivipragudesse või lõhedesse või
riputanud end koopa lakke,
et kiskjad neid kätte ei saaks.
Tihti on nad grupiviisi koos
kobarates, et sedasi julgemalt talveund magada.

Kas see imelik talv mõjub
ka neile kuidagi?
Kindlasti mõjub. Kuigi otseselt keegi uurinud ei ole,
võib soe talv tekitada ilmselt
mõnedes nahkhiirtes tunde,
et õige talvitumisaeg pole
veel käes ja endiselt on sügis. Peamiselt puudutab see
neid nahkhiiri, kes ei talvitu
suurtes maa-alustes koobastes, vaid väiksemates keldrites või hoopis majades või
puuõõntes.
Suurtes koobastes talvitujate jaoks on tingimused
ka talvel samad, sest seal
on õhutemperatuur ja –niiskus stabiilne läbi terve aasta
ning harjumus sinna õigel
ajal minna ja sealt väljuda
on nahkhiirtel veres. Seal
võib olukorda muuta see,
kui inimene neid tingimusi
koobastes muudab või muudavad seda varingud jms.
Siiski võivad koobastes talvitumist hakata mõjutama
ka sademed, mis tulevad
soojal talvel veena ja kui
seda saab olema nii palju, et
see koopad üle ujutab ja vesi
laeni ulatub, siis nahkhiired
upuvad.
Soe talv on aga toonud
sel aastalgi juba nahkhiireuurijatele mitmeid kesktalviseid telefonikõnesid majadest leitud nahkhiirtest. See
on märgiks, et nii mõnigi
keldris talvituv põhjanahkhiir või pruunsuurkõrv ei ole
sel talvel veel ka jaanuaris
keldrisse kolinud ja redutab
endiselt seina vahel, lae peal
või põranda all. Kõik sellised
teated on nahkhiireuurijatele
väga teretulnud, et saaks uurida ka talvede soojenemise
mõjusid neile niigi tundlikele loomakestele.
Andke oma nahkhiireleiust uurijatele teada. Seda
saab teha telefonil 1313, aga
veelgi parem on helistada
otse nahkhiireuurijatele, kelle kontaktid leiate siit: http://
elfond.ee/nahkhiired/kontakt.

Nr 3 / veebruar / 2020

Ekspert: „Eesti nahkhiirtele toob aasta
loodetavasti palju muutusi“
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Exceli tabelist joonistusid välja kaks
muret tekitavat rida – need olid toit ja
„teadmata kadunud raha”
Lapsena kogusin purgi sisse sente. Emaisa toetasid mind selles ettevõtmises.
Peale koju jõudmist poetati purki
mõned kõlisevad. Hoidsin hoolega
oma hoiusel silma peal. Mulle
meeldis aeg-ajalt see tühjaks koukida,
sorteerisin sendid gruppidesse ja ladusin
kroonistesse tornidesse, lugesin oma
varanduse üle ja tegin märke konto
seisust vihikusse.
ILLIMAR PILTSBERG
Laagri elanik

Ü

heksakümnendatel
oli autoga sõitjatel
selline mentaliteet,
et kõik, mis autos ära joodi,
lendas kõrge kaarega välja.
Mulle tõi see hooletu käitumine juurde uue ja tunduvalt priskema sendipurgi
tekke. Klassivennaga oli
meil koolist koju jalutada
kuus kilomeetrit. Kevaditi
ei ääristanud maanteed mitte rohelised murumättad,
vaid igal pool vedeles prügi.
Seda asusid kaks noort keskkonnaaktivisti selektiivselt
teisaldama. Meid huvitasid
ainult pudelid, neid korjasime kokku kottide viisi.
Taarapunktis olime tõelised
superstaarid.
Kohalikud
klõmmarid ei suutnud ära
imestada, kust pagana kohast me sellist saaki iga päev
nopime.
Korjasime ühtmoodi ja
rahagi saime sama palju,
kuid see, mis rahast pärast
sai, erines meil täiesti. Sõbra teenistus leidis üldjuhul
lõpu põske pistetud kommide näol. Ma kommist ei
hoolinud ja ega muud targe-

mat teha osanudki, kui koju
purki viia. Jube mõnus oli
ju pärast neid torni laduda
ja vihikusse aina suuremaid
numbreid kirjutada.
Ühel päeval murdusin
ka mina. Kooliteele jäi üks
kiusatust valmistav tööstuskaupade pood. Minu piiritu tähelepanu osaliseks sai
mänguasjade riiul, sinna olid
ilmunud päris autentsete koduloomade komplektid. Ikka
ja jälle astusin poest läbi ja
keerutasin mõnda pakki
käes. Iga päevaga jäi neid
vähemaks, kuni ühel päeval
oli alles ainult kaks. Närv ei
pidanud vastu. Kodus kallasin sendipurgid ümber, ladusin sendi pealt raha kilekotti
ja pistsin ranitsasse.
Koolis oli ärev olla. Ei
saanud rahulikult vahetundi
ega lõunale mindud, kartes,
et keegi paneb ranitsasse
peidetud rahahunniku pihta. Keskendumine oli null.
Peas keerles mõte, et mis
siis saab, kui need viimased
kaks komplekti on ära ostetud… Eelaimdused olid mul
õiged. Poes oligi viimane
pakk alles ja üks tädi keerutas seda oma sõrmede vahel.
Pidin peaaegu keset poodi

põlvili heitma ja ahastusest
ulguma hakkama. Õnneks
otsustas tädi selle käest panna, et järgmist pakki vaatlema asuda. Haarasin selle ta
sõrmede vahelt ja tormasin
leti poole.
Müüja vaatas mind sellise pilguga, et kas sul poisike
üldse raha on sellise uhke
komplekti jaoks. Ega see
odav ei olnud. Sendipurki
jäid ainult mõned vennikesed seemneks. Konkreetse
enesekindlusega tõstsin kilekotitäie sente letile. Üsna
tüütu näoga hakkas ta lugema. Ma ei olnud oma arvutustes mööda pannud. Ei
saanudki olla, kolm korda
lugesin enne raha igaks juhuks üle.
Müüja küsis, kas mu
ema üldse teab ostust midagi. Seda nüüd küll vaja polnud! Ma tõesti polnud oma
tolleaegse finantsnõustajaga
läbi arutanud. Ega talle ka
kordagi kõssanud, et pikalt
kogutud säästud ühe ostuga huugama panen. Rõõmu
asemel tekkisid pea kohale
süsimustad mturepilved.
Loivasin koju hullude
süümekatega. Kaalusin isegi, et viin tagasi need ebanormaalselt ahvatlust tekitanud jubinad. Nii sant oli olla,
nagu oleksin ema rahakotis
vargil käinud. Mis sest, et
pool rahast oli mu enda higi
ja vaevaga teenitud. Ikkagi
oli kehv tunne emaga arutamata sellist tempu teha.
Mõtlesin, et kõige targem
oleks see värk maha vaikida.
Paraku tähendanuks see, et
poleks saanud uute loomadega avalikult mängida.
Otse loomulikult ei olnud ema vihane ega midagi. Kuigi ta praadis mind
alguses sellega, et kas ma
olin ikka kindel, et mul nii

#kogumispäevik
Jälgime 2020. aasta jooksul
Laagris elava perekond
Piltsbergi teekonda
saamaks paremaks oma
isiklikes rahaasjades.
OSALISED:
isa Illimar
ema Katu
5-aastane Merimee
3-aastane Elanora
1-aastane Madeliine
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kalleid loomakesi oli vaja.
Ja uuris, et mis valikud mul
veel oleks olnud? See järelküpsetamine andis eluaegse harjumuse, et suuremate
ostude vajalikkuse mõtlen
põhjalikult läbi. Igal juhul
pärast seda majandasin ma
nõnda, et vähemalt üks kahest sendipurgist pidi täis
jääma enne järgmist ostu.
Ega ma tänagi ei ole
hull impulssostja. Pigem
mõtlen suuremad ostud
kümme korda läbi. Aga
toidupoes väiksemaid oste
tehes saab minust see eest
hardcore punaste silmadega
impulss-šoppaja. Eilegi seisin Rimis sokileti ees ja keerutasin sokipaari käes. Mind
meelitas sinna suur kollane
-30% silt. Lõpuks ei suutnud neid viie-euroseid sokke
ikkagi korvi tõsta. Kümme
meetrit eemal jäi silma ökolimps, mille eest küsiti kaks
ja pool eurot. Arvestades
käsitööd ja ökot, ei tundunud see kuigi kallis olevat.

Jäi see pudelgi sinna poodi.
Imelik mõelda, et sokid, mis
mind mitu head kuud oleksid teeninud, tundusid kallimad kui limmar, mis peale
lühiajalise naudingu suurt
midagi ei paku.
Just sellistest tobedatest
harjumustest vabanemiseks
alustasime kogu perega sellel aastal Kogumispäeviku teekonda. Esimese asjana
kaardistasime oma eelmise
kuu kulud. Kõikvõimsast
armutust Exceli tabelist joonistusid välja kaks muret tekitavat rida – need olid toit
ja „teadmata kadunud raha”.
Kuhu on kadunud see poisike, kes sendi pealt teadis
oma rahalist seisu, kellel oli
alati reservraha olemas ja
kes arvestas oma kulutustega?
Sellel aastal kavatsen
koos ülejäänud 30 000 kogumispäeviklase nõu ja toega endas see poiss taas ellu
äratada. Lastele kavatsen ma
nüüd tõsisemalt rahaasjan-

dust õpetama hakata. Nanobeebi puhul alustaks sellest,
et ta sõna otseses mõttes
meid sentidest vaeseks ei
sööks. Kolmene Elanora
peaks nüüd juba ära jagama,
mis on mängu- ja pärisraha
vahe. Ei ole ilus viiekümneeurosest kääridega lumehelbekesi
hakseldada.
Viiesel Merimeel olen täheldanud samasugust haiglast
huvi sente tornidesse panna. Temaga hakkavad meil
privaatmajandamise tunnid
pihta. Kuigi enne seda peavad õpetajatest vanemad ise
järeleaitamistunde tegema.
Kui sa veel pole Kogumispäeviku Facebooki grupis, siis lenda peale. Kui oled
vinge rahaäss, saad anda minusugustele oma harjumusi
ja uskumusi ümberõppivatele tegelastele nõu. Kui tahad oma majanduslikke võimalusi parandada läbi uute
trikkide ja nõuannete, siis on
see väga hea koht, kust alustada. 30 000 pead ja erinevat
kogemust on ikka parem kui
üks.

elumuutusi nagu kooliminek
või lasteaiatee algus. Kel
motivatsiooni rohkem, võib
säästude investeerimisega
jõuda rahalise vabaduseni,
ise otsustada, millal, kellega
ja mis tasu eest tööd teha –
näiteks paar kuud aastas südamelähedase projekti jaoks,
aga mitte rohkem.

sellest alustanud ning teades
kulude mõju vabale rahahulgale, mida enda jaoks kasvama panna ehk investeerida,
teevad seda veel nüüdki. Kui
tegemist on olulise tööriistaga tuntud investoritele, siis
võiks see töötada ka sinu
jaoks.
Paremaks
ülevaateks
saab kulutused jagada kategooriatesse, nagu näiteks
toit, transport, arved, lapsed,
meelelahutus, ravimid. Või
ka mõni selline kategooria,
mis isiklikust vaatest huvi
pakub: lemmikloom, väljas
söömine, kaasaostetav kohv,
autoga seotud kulud.
Selle analüüsimiseks pole
vaja teaduskraadi – juba peale vaadates näed, kuhu kulus
oodatust enam. Vahel annab
vihje ka piinlikkustunne,
mida võid kogeda mõne ku-

lurea juures: kui ikka käsi
tõrgub kirja panemast summat, mis kulus esemetele,
mida nii väga vaja polnudki,
siis on ju pilt selge, kust koomale tõmmata saab.
Et kõik oluline kirja
saaks ja kaoks ära rida „teadmata kadunud raha“, võid
proovida mõnda populaarset
ja käepärast äppi, näiteks
Monefy, Spendee või MoneyLover on võitnud endale
rohkelt pooldajaid, appi tuleb
ka lihtne Excel või koguni
paber-pliiats. Kes tahab katsetada kodumaist sülearvutil
põhinevat programmi MyFinancier, siis selle saab tasuta
alla laadida aadressilt www.
myf.ee.
Järgmisel kuul saad juba
keskenduda
konkreetsete
kulugruppide arvelt säästupuhvri kasvatamisele.

Miks korras rahakott on oluline?

Mida perekond Piltsbergi artiklist
ise kõrva taha panna? Nippe jagab
rahatarkuse koordinaator, Sauel elanud
ja kasvanud ning raamatu „Minu
finantsplaneerija“ autor Liisi Kirch.
LIISI KIRCH
Rahandusministeeriumi
rahatarkuse koordinaator

R

aha teema kipub meie
kiire elutempo juures
jääma selliseks kõrvaliseks – kui väga ei valuta, siis ei tegele. Kes meist
poleks mõelnud ning ehk
temaatilise uusaasta lubadusegi välja hõiganud, et sellest
aastast teeme oma rahaasjad
korda?
Et sel korral mitte ree

pealt maha kukkuda, tuleb
esmalt aru saada, miks on
korras rahakott nii hirmus
oluline.
Meelerahu ja
kindlustunne
Kui sinu oskuste pagasisse
kuuluvad võimekus säästa,
oma kulusid-tulusid kirja
panna ja säästetud raha investeerida, siis preemiaks saad
kindlustunde ootamatuste
vastu, meelerahu elulaeva
kõikumiste puhuks, treeni-

tud enesedistsipliinimuskli,
paremad suhted, sest raha
pole enam tüliõun. Lastega
koos pere rahaasju arutades
saad ka targa järelkasvu.
Korras rahaasjad panevad
elule teise pilguga vaatama,
ka töökoha puhul ei ole enam
olulisim kõrge palganumber,
vaid isiklikud arenguvõimalused ja töö meeldivus.
Vabadus, reisid,
investeeringud
Kui esmane meelerahupuhver kokku kogutud, saab paigas rahaasjadega ette võtta
suuremaidki plaane – koguda kokku unistuste reisiks
vajalik summa, oma kodu
sissemaksuraha või sootuks
selline summa, mis võimaldab valitud hetkel aastane
paus teha, kodus lapsi kasvatada ja toetada suuremaid

Kulud kategooriatesse
Perekond Piltsbergi eeskujul tuleks alustada sellest,
et kirjutada üles kõik sisse
tulnud kopikad ning suuremad-väiksemad kulutused,
mis kuu jooksul tehtud said.
Nii saab ausa ja selge pildi,
kust raha tuleb ja kuhu see
läheb. Pilguheitu rahaliikumistele korraldada ei ole
sugugi keeruline, ning selle
olulisust ei tohiks alahinnata – enamus investoreid on

Kanapraad ja kõhutants, münditee
ja mandliküpsised, kalligraafia ja
käejoonistused – Maroko-teemaline
laupäev Saue noortekeskuses oli lõhnav,
värviline ja temperamentne.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

E

t väikses Saue linnas
selle
Loode-Aafrika
riigi meeleolusid sai
kogemas käia, on „süüdi“
Badr. Pikemat sorti tumedahabemeline mees Marokost,
kes Eestiga seotud juba kümmekond aastat. Nagu paljusid
teisi välismaalasi tõi mehe
siiakanti muidugi armastus.
Elab ta Sauel (ütleb, et lapsi
on hea kasvatada väikses kohas), juhatab seal taekwando
klubi ja treeninguid (alguses
ei usutud, et sinna kolmgi huvilist tuleb, aga nüüd on klubis 130 last) ja tönkab sutsu ka
eesti keelt (kui minna vestluses ootamatult inglise keelelt
eestile üle, saab aru küll ja
vastab ka).
Badr on võtnud südameasjaks siin põhjamaal tutvustada inimestele araabia, berberi
ja euroopa mõjutustega Maroko kultuuri. Ikka selleks, et
tema jaoks kaks kallist kohta
maailmas üksteisest rohkem
teaksid. Nii tutvustab ta tagasi sünnikodus olles Eestit
ja Sauel olles kauget Marokot.
Saue linnas elab kaks marokolast peredega, terves
Eestis on neid ühtekokku 30

1. Koroona - Maret Tombak ja Rain Tombak.
2. Sulgpall - Kristel Kivi ja Peeter Tubli.
3. Korvpallielemendid - Brita Porovarde ja Tanel Kasenurm.
4. Laskmine - Epp Oks ja Tiit Einberg.
5. Ujumine - Annika Saaring ja Simo Venski.
Mitmevõistluse üldarvestuses on seis intrigeeriv.
Mehed:
1. Lauri Kaasik - 178 p.
2. Mattis Alliksoo - 177 p.
3. Jaan Valtin - 174 p.

MAROKO
Asukoht – Loode-Aafrika
Naabrid – Mauritaania,
Alžeeria, Kanaari saared
Pealinn – Rabat
Pindala – 710 850 km2
Rahvaarv – 35 miljonit
Rahaühik – dirham (MAD)
Riigikeel – araabia

ringis. Mitte väga palju, aga
neistki enamus oli Badri korraldatud Maroko-Eesti kultuuripäevi Saue noortekeskuses väisamas, Soome omad
veel lisaks. Nii jaguneski
seltskond noorteka maja saalis alguses justkui kahte serva
– ühel pool tumedamate juuksepahmakatega, säravamate
riietega ja jutukam punt ning
teises vaiksem, ootusärevam
ja põhjamaisem grupp. Aga
see ei kestnud liiga kaua.
Töötubades tegutseti juba
risti-rästi. Sai harjutada kalligraafiliselt oma nime kirjutama araabia tähtedes, kätele
head õnne toovaid tätoveeringuid joonistada, kõhutantsu
nautida, maroko tarbekäsitööga tutvuda ja loomulikult maroko maitseid mekkida.

Saue valla mitmevõistlejate sarjas on läbitud
viis ala ja igal alal on olnud erinevad võitjad.

MÜNDI TEE. Juuakse Marokos väga palju ja kogu aeg. See on selline
magus kuum jook kohalikust mündist, sutsukesest rohelisest teest,
ohtralt suhkrut sisse segatud. Vä-ä-ga magus kraam. Ajalooline taust
on selline, et kui põllule tööle mindi ja oli väga palav, siis selle asemel
et liitrite kaupa vett kaasa tassida, joodi hoopis kuuma teed. Kuum
jook võttis janu ja suhkur andis energiat. Traditsiooniliselt juuakse
väikestest klaasidest ja enamasti tuuakse küpsisekauss kõrvale. Tee
taga mekutatakse õhtud otsa, sellepärast pidavat klaas ka väike
olema, et ära ei jahtuks. Lõuna pool on veel selline traditsioon, et kui
enam ei taha, tuleb klaas tagurpidi lauale panna. Kui tahad juurde, siis
hakkad näppude vahel klaasiga mängima

Üritust väisasid ka mitmed väärikad külalised: (vasakult) Saue
Taekwondoklubi juhatuse liige Virko Raagmets, Tallinna linnapea
Mihhail Kõlvart, Maroko suursaadik Soomes Mohamed Achgalou,
ürituse organiseerija Badr Eddine ja Eesti Islami Keskuse asutaja
Karim Barake

Naised:
1. Mirje Tombak - 114 p.
2. Kaidi Unas - 105 p.
3. Maret Tombak - 101 p.
Võistlusrajal on 56 mitmekülgset sportlast ja loodan, et
katkestajaid on võimalikult vähe. Soovin jätkuvalt edukaid
starte! Väga meeldiv on sellise kogukonnaga võistlusi korraldada.
KALJO PÕLDARU,
spordijuht

Korvpallielementide võistluse võitjad Brita Porovarde ja
Tanel Kasenurm

50 aastat rallirajal –
Villu Mätik lõpetab
sportlaskarjääri
Kibuna küla mees on sõitnud rallit 1970. aastast. Lugematud teedekilomeetrid, kümned
võidukarikad, nende seas kaks FIA välja antud
– 2008 ja 2013 kolmandad kohad vanade autode Historic sarjas.

MAROKO KALLIGRAAFIA. Araabia tähestik on üks vanimaid maailmas
ja väljanägemiselt väga esteetiline, kunstipärane ja pilkupüüdev.
Pelgalt oma nime kirjapanemine araabia tähtedega võib anda
tulemuseks seinale panemist vääriva taiese
MAROKO KANA. Kana Marokos ei praeta ega küpsetata, pigem
keedetakse või hautatakse. Maitseid antakse soola, kurkumi ja
ingveriga, suts safranit ka sekka, kui on. Sisse käib ohtralt sibulat,
kuivatatud aprikoose võib panna, praetud pähkleid. Süüakse koos
kuskussiga, mis on Marokos peamine toit. Üks omapärane maitsestaja
on Maroko köögis veel – nimelt soolaga täidetud sidrun. See pannakse
purki, umbes nagu meil hapukurgid, lastakse jupp aega seista, isegi
kuni kaks kuud ja siis seda marineeritud sidrunit lisatakse kana
keeduveele. Aga alles lõpus, et liiga hapu ei saaks. Igal perel pidi
natuke oma nõksuga retsept olema

Neid kõrgeid rahvusvahelise autospordiföderatsiooni (FIA)
karikaid on Eestis auhinnakapis peale Villu vaid kahel mehel: Markko Märtinil ja Ott Tänakul.
Historic sarjas tegi mees kaasa veel 2019. hooajal kuue
sõiduga ja tuli sarja kokkuvõttes seitsmendaks. Mees ise on
rahul, ta oli trassil ainukene 1300 kuubikuga masinaga, teistel ikka valdavalt 2-liitrised mootorid istumise all.
Et tähistada poolt sajandit rajal ja ühtlasi panna oma
rallikarjäärile ilus punkt, tahab Villu teha kaasa kaks viimast
sõitu aprillis – 2.-4. aprillil on SanRemo ralli, mille rada peab
vanameister ise kõige ägedamate teedega ralliks, ja 24.-25.
aprillil on veel üks sõit samas sarjas Tšehhis.
Kuna üks rallil käik mahub suurusjärku 4500 eurot, siis
on mõlemas osalemine natuke kahtlane. 72-aastane mees
pensioni kõrvalt nii palju ei kogu. Aga ta pole kaotanud
optimismi, et kuidagimoodi mõni toetaja tema juurde siiski jõuab ja unistus saab teoks. Kontakt: skvillu@hot.ee,
502 4516.
SAUE VALDUR

TARBEKUNST. Üritusel oli väljas
see valik, mis kohapeal oli
võimalik kokku koguda. Üldiselt
on nii, et Maroko erinevad
piirkonnad on tuntud erineva
käsitöö poolest. Põhjas on rõhk
rohkem õmblustöödel. Fez naha
ja hõbeda töötlemisel, Safi on
kuulus oma keraamika poolest.
Argaaniaõli on samuti Maroko
päritolu, kohalikud juukse- ja
kehahoolduse sarjad ning
kosmeetika on kõrgel tasemel

HENNATÄTOVEERING. Tänapäeval
on hennatätoveeringud pigem
dekoratiivsed, usutakse, et see
toob õnne ka ja kaitseb kurja
silma ja muude maailma ohtude
eest. Vanasti kasutati seda ka
naha kaitseks ja see pidavat
naha ka väga pehmeks tegema.
Pärit on see berberi kultuurist
ja eriti oluline on ta pulmade ja
muude pidustuste ajal. Rohkem
naiste teema. Mehed värvivad
hennaga oma habet

Maroko naiste säravat rõivakultuuri sai nautida meeleolukal
moedemonstratsioonil. Sealsed naised kannavad oma elegantsete
kleitide juurde üsna tugevat meiki ja ehteid, aga on üks oluline vahe
– nemad tahavad olla ilusad, lausa kuningannalikud oma kodus, oma
abikaasa jaoks, mitte avalikult, nagu lääne kultuuriruumis pigem
kombeks
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Kernu Terasmees ja
Terasnaine kogub tuure
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Ema ja Lapse Hommikuklubi
18. veebruaril kell 10.30 – 12.30
Laagri kultuurikeskuses, Veskitammi 8 Laagri

„Kollase Pardikese loovus- ja mängutoas“
10.30 tutvumis- ja vestlusring
11.00 teemal lapse uni ja magamine esimesel
eluaastal arutleme koos Riin Hiieväli`ga.
12.00 vaba aeg ja vestlusring
Ootame klubi tegevusest osa võtma kõiki emasid ja isasid,
kellel kodus beebid ja väikelapsed. Osalemine on tasuta.
Vajalik eelregistreerumine:
laagri@sauekultuur.ee või tel 6796765

SAUE VALLA

LAULULAPS
Eelvoorud:
R, 27.03.2020 Laagri kultuurikeskuses (10-19-a)
L, 28.03.2020 Riisiperes Nissi põhikoolis (3-9-a)
Lõppvoor koos bändiga:
P, 05.04.2020 Saue gümnaasiumi saalis
Konkursile saab registreeruda
12. märtsini

Lisainfo:
Kuldar Paju
telefon 505 2463
kuldar.paju@sauevald.ee

VANAMÕISA
PESAMUNADE
HOMMIKUMUUSIKA
Vanamõisa seltsimajas
Kuni 3 aastastele lastele
Küllike Pajula juhendamisel
ESMASPÄEV kell 10.45-11.30
11.30-12.30 vaba mänguaeg

NISSI PIIRKONNA
EAKATE
Haapsalu Veekeskuse
KÜLASTUS TOIMUB
22. veebruaril
Väljasõit Nissi kaupluse
eest kell 12.00
Turba kaupluse eest 12.10
Hind 5 € (pilet ja transport)
Ootame aktiivset osavõttu!

PALUME EELNEVALT
REGISTREERIDA
info@kodukyla.ee
tel: 51 40 761

AEG

10.02.
12.02.
13.02.
14.02.
14.02.

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT JA AEG KORRALDAB

Laagri kultuurikeskus,
R.A.A.A.M
MTÜ Kultuuriselts
Kino "Fred Jüssi. Olemise ilu" kell 19 Turba kultuurimajas
Nissi Särts
Saue päevakeskuse
kell 13 Saue
Saue päevakeskus
raamatuklubi
päevakeskuses
Riisipere
Kino "Fred Jüssi. Olemise ilu" kell 19 Riisipere lasteaias
kultuurikeskus
kell 20 Vanamõisa
Sõbrapäeva metsik diskoõhtu
vabaõhukeskuse
MTÜ Vanamõisa küla
tantsulaagriga
palksaalis

Etendus "Kapten Mihkel"

kell 19 Laagri
kultuurikeskuses

14.02.

Saue vallaliste kiirkohting/
tantsuõhtu

15.02.

Saue valla beebipäev
kell 11 Laagri
(2019. a nov-dets sündinud
kultuurikeskuses
beebidele. Ainult kutsetega!)

15.02.

Naiskoor Nelli sõprade pidu

15.02.

EV 102. aastapäeva pidu

16.02.

Mustkunstietendus
kell 12 Laagris
"Huumor ja hookus-pookus" Mustkunstiteatris

kell 20 Laitse seltsimajas

KONTAKTID

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee
tel 5341 4517,
nissisarts@gmail.com
tel 659 5070

tel 5553 0447,
nissi@sauekultuur.ee
katrin@kodukyla.ee
www.vabaõhukeskus.
ee
Registreerimine kuni
MTÜ Laitse Seltsimaja 3.veebruarini
info@seltsimaja.ee
Saue Vallavalitsus
tel 679 6765,
Laagri kultuurikeskus laagri@sauekultuur.ee

MTÜ Kultuuriselts
kell 17 Turba kultuurimajas Nissi Särts, Naiskoor
Nelli
MTÜ Saue-Jõgisoo
kell 19 Jõgisoo seltsimajas
Haridusselts

tel 5341 4517,
nissisarts@gmail.com
tel 501 2033, info@
jogisooseltsimaja.ee

Mustkunstiteater

tel 5333 4581, info@
mustkunstitater.ee

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri Kristlik
Kogudus

www.laagrikogudus.ee

kell 10.30
Laagri kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

Saue päevakeskuse eakate
sünnipäevapidu

kell 11 Saue
noortekeskuses

Saue päevakeskus

Kohtumisõhtu noortele.
Külla tuleb Liis Velsker
Saue päevakeskuse
reisiklubi.
Saue päevakeskuse
lauluklubi
EV 102. aastapäevale
pühendatud kontsert-aktus
Kontsert-kohvikuõhtu
Marek Sadamaga

kell 16.45 Lehetu
külakeskuses
kell 15 Saue
päevakeskuses
kell 17 Saue
päevakeskuses
kell 18 Saue
kontserdisaalis

Vajalik
eelregistreerimine
tel 659 5070

23.02.

Haiba vastlad

kell 13 Haibas

24.02.

EV 102. aastapäeva
tähistamine Lehetu külas

MTÜ Haiba küla
arendamise selts

kell 7.15

MTÜ Lehetu Külaselts

16. ja 23.
02.
18.02.
18.02.
18.02.
20.02.
20.02.
20.02.
22.02.

24.02.

24.02.
24.02.
25.-26.02.
25.02.
25.02.

Laagri Kristliku Koguduse
jumalateenistus ja
pühapäevakool
Ema ja lapse
hommmikuklubi.
Külas Riin Hiieväli

kell 19 Turba kultuurimajas

kell 13 küünalde
süütamine Vabadussõja
EV 102. aastapäeva kontsertmälestussamba juures.
aktus
Kell 14 kontsert Nissi
koolis
Eesti Vabariigi sünnipäeva
kell 14.15 sõdurisupp
puhul pidulik jalutuskäik
kell 14.45 kogunemine
Saue linnas
jalutuskäiguks
EV 102. aastapäevale
kell 16 Saue vabakirikus
pühendatud jumalateenistus
Koolivaheaja noortelaagri
töötoad
Lastefilm "LasseMaia
detektiivibüroo. Esimene
mõistatus"
Saue päevakeskuse
vastlapäev koos külalistega
Viimsist

kell 11 Laagri
kultuurikeskuses
kell 13 Laagri
kultuurikeskuses

26.02.

Rahvajutu õhtu

kell 18 Laagri kooli
raamatukogus

26.02.

Kino "Talve"

kell 19 Turba kultuurimajas

27.02.

Mänguriiul ratastel. VR
vidoemängude võistluspäev

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

Saue päevakeskuse
kohvikuklubi

tel 659 5070

Saue päevakeskus

tel 659 5070

Saue huvikeskus

kell 15 Saue
päevakeskuses

Kõne peab riigikogu esimees Henn Põlluaas. Õnnistussõnad ütleb Eesti
Evangeelse Luterliku Kiriku
peapiiskop Urmas Viilma.
Ette loetakse 1918. aastal
vastu võetud Eesti Vabariigi
iseseisvusmanifest.
Esinevad Eesti Meestelaulu Seltsi meeskoorid
ning Politsei- ja Piirivalveorkester. Tseremoonia lõpeb orienteerivalt kell 8.05.
Alustame üheskoos Eesti
riigi sünnipäeva!

MTÜ Kultuuriselts
Nissi Särts

www.sauehuvikeskus.ee
tel 5341 4517,
nissisarts@gmail.com

Riisipere
kultuurikeskus

tel 5553 0447,
nissi@sauekultuur.ee

Saue huvikeskus

www.sauehuvikeskus.ee

Saue Kristlik
Vabakogudus

Eelregistreerimine
Laagri kultuurikeskus tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee
Laagri kultuurikeskus,
tel 679 6765,
Kinobuss, MTÜ
laagri@sauekultuur.ee
Vanamõisa küla

Laagri kultuurikeskus,
tel 679 6765,
Kinobuss, MTÜ
laagri@sauekultuur.ee
Vanamõisa küla

kell 13 Laagri
kultuurikeskuses

27.02.

Saue päevakeskus

Saue päevakeskus

Lastefilm "Petson ja Findus.
Findus kolib ära"

Eesti Vabariigi sünnipäeva hommikul, 24. veebruaril on
kõik oodatud Toompeale Kuberneri aeda pidulikule riigilipu
heiskamisele. Lipp tõuseb hümni saatel kell 7.34.

MTÜ Lehetu Külaselts

kell 14 Saue
päevakeskuses

26.02.

Toompeale lippu heiskama!

tel 659 5070

Loodeteater
MTÜ Kultuuriselts
Nissi Särts

tel 5341 4517,
nissisarts@gmail.com

Saue päevakeskus

tel 659 5070

Laagri kultuurikeskus, tel 679 6765,
Mänguriiulu ratastel laagri@sauekultuur.ee
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Keila-Paldiski töömess Keila
kultuurikeskuses
Juba kolmandat aastat korraldab Eesti
Töötukassa Keila-Paldiski töömessi,
mille on hästi vastu võtnud nii asutused
kui külastajad. Eelmisel aastal osales
messil üle 30 tööandja ning kohale
tuli ligi 600 huvilist. Sel korral toimub
üritus 18. veebruaril kell 11-14 Keila
kultuurikeskuses.
ILLINOR SIEBOLD
Tallinna ja Harjumaa osakond, tööandjate konsultant

K

as messile tulek oli
aega väärt?
Küsisime seda
eelmisel aastal osalenud
ettevõtetelt. AS Keila Vesi
personalispetsialisti Anneli Tohveri sõnutsi oli aega
väärt küll, nad sõlmisid
töösuhte lausa kolme inimesega. „Olime Keila messil esimest korda. Tol hetkel
otsisime küll puhastustee-

nindajaid, aga ettevõttes on
ka veemajanduse ja halduse
valdkonnas vabu ametikohti. Lihttöö osas oli messist
abi, aga kahtlen, kas sealt
head oskustöötajat leiab.“
Keila Vesi vajab aegajalt veevõrgu spetsialiste
ning hetkel otsitakse hooldustehnik-lukkseppi, kuid
nende ametikohtade täitmisel hindab personalitöötaja
olukorda kriitiliseks: „Õppeasutustest ei tule piisavalt
oskustööjõudu. Samas, kui
kandidaadi leiad, tahab ta

väga lühikese ajaga ikka kõrgemale ja kaugemale jõuda.“
Ühtpidi peab Anneli seda
loomulikuks, kuid kõrgele palgale jõudmiseks peab
ikka oskusi juurde õppima
ja end igakülgselt arendama.
„Keila Vesi väärtustab tublit
töötegijat ja julgustab oma
töötajaid täiendkoolitustel
osalema,“ kinnitab Tohver.
Kas messil on ainult lihttöö pakkumised?
Keila haigla õendusjuht
Merle Vaher lükkab kahtluse messilt spetsialistide värbamise osas ümber: „Meie
leidsime endale väga toreda
rahvusvahelise töökogemusega õe! Ta töötab tänini
meie haiglas.“ Õdede osas
on vajadus hetkel kaetud,
tekkinud on isegi ootejärjekord tööle soovijatest. Küll
aga on Keila haigla valmis
juurde võtma hooldajaid ja
puhastusteenindajaid ning
neid tullakse ka messilt otsima. Töötukassa „Tööta ja
õpi“ meetme toel on haigla

hooldajad läbinud täiendkoolituse ja saanud nõutava
kvalifikatsiooni. Ka uutele
kandidaatidele on seda võimalik pakkuda. Spetsialisti
palkasid eelmiselt messilt
veel Esteve ning Reimax
Electronics. Elron leidis puhastus- ning klienditeenindaja, Maxima aga täitis mitu
ametikohta uues kaupluses.
Suur tung ja huvi oli esimest
korda osalenud Harmeti laua
juures, aktiivselt suheldi ka
Prysmian Grupi ja Greiner
Packagingiga. Viimati mainitud ettevõtted on lubanud
osaleda ka sel aastal.

Keda messile oodatakse?
Oodatakse nii noori kui vanemaealisi, nii töötuid kui
töötavaid, nii Eestis kui
välismaal tegutsemise sooviga inimesi. Mess on hea
koht, kus piirkonna tööandjatega rääkida, samuti
vestelda nende ettevõtetega,
kes asuvad kaugemal, kuid
pakuvad töötajatele organiseeritud transporti tööle

ja koju saamiseks (näiteks
õmblejaid vajav Hilding Anders Baltics või bussijuhte
värbav Tallinna Linnatranspordi AS). Veel on lubanud
messile tulla SOS lasteküla,
ABC Supermarkets, Securitas Eesti, Kaitseressursside
amet, AS Bestnet/Alexela
Grupp, USS Security Eesti,
Maxima ja ISS Eesti. Välismaa tööpakkumisi vahendab EURES nõustaja, kel
on laialdased teadmised Euroopa tööturust, sihtriikide
maksu- ja sotsiaalpoliitikast
jne. Euroopa Liit pakub ka
erinevaid rahalisi toetusi nii
tööintervjuule minekuks kui
ümberasumiseks teise riiki.
Kas töötav inimene ka
midagi leiab?
1. maist 2017 avanesid võimalused ka töötavat inimest
toetada (tasemeõppes osalemisel, tööturukoolitusel
neile, kes on töötusriskis,
kvalifikatsiooni saamisel).
Samuti pakutakse erinevaid
mooduseid eesti keele õppi-

miseks. Messil on hea võimalus neist teenustest paremat pilti saada.
Mida põnevat messil veel
toimub?
Messil saab tasuta karjäärinõu, konsultatsioonile võib
tulla ka töötav inimene.
Nõustamisele on mõtet tulla, kui tööstress kipub ligi
hiilima, kui tundub, et tahaks tööelus muudatust või
on soov õppida uut ametit.
Samuti anname nõu, kuidas
koostada CV-d ning aitame
valmistuda tööintervjuuks.
Ka tasub nõustaja jutule tulla, kui püüdlete ettevõtluse
poole, kuid seda varjutavad
kõhklused. Need, kes messil karjäärinõustamisele ei
jõua, võivad alati tulla tasuta
konsultatsioonile, lisainfot
leiab lehelt www.minukarjaar.ee.
Töömess on tasuta.
Messil osalevate tööandjate nimekirja ja ametikohad
leiate töömesside kodulehelt
www.toomess.ee

Hulluks läinud jaanuar
Vanarahva tarkused jaanuari
ilma kohta

Selle aasta jaanuar oli ilma mõttes ikka
täitsa müstika.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

J

uba 2019. aastat nimetas riigi ilmateenistus
viimase poole sajandi
üheks soojemaks. Ilmajaamades, kus vaatlusread on
enam kui sajandi pikkused,
pole varem nii sooja aastat
esinenud. Uue aasta jaanuaris jätkus „kuumalaine“.
Meedias kasutati pealkirju
„Jaanuarikuumus“,
„Väga soe jaanuar“, „Soe
talv“, „Imelik talv“. Ilma-

Toomas Ja Reili Elvak - elulõnga
värske võrse Laitses

juttu rääkisid eestlased juba
rohkem kui inglased.
4. jaanuaril kuuldi-nähti
Põhja-Eestis mitmes paigas
äikest. Harilikult peetakse
seda ilmanähtust suvise ajaga seonduvaks – umbes 94%
kõigist välkudest lööb Eestis
soojal aastaajal ehk maist
augustini. Mesilased käisid tarust väljas ja rabasse
korraldati jõhvikakorjamise retki. Inimesed noppisid
metsas kukeseeni ja sauevallakad pildistasid koduõuedes erinevaid kevadlilli.

Janika Lentsius - lopsakate
lehtede ja pungadega roos
Alliku külas

• Müristab jaanuaris, siis ei kuule seda jaanipäeva aegu.
• On jaanuaris vähe külma ja lund, siis tulevad nad märtsis ja
aprillis järele.
• On jaanuaris ilmad head, siis saab veel veebruari eesotsas
häid ilmu.
• Jaanuarikuu tuulevagased ilmad kuulutavad head kevadet.
• Kui jaanuaris pakane paugub ja sajud puuduvad, siis juulis
põud kõrvetab.
• Külm jaanuar toob sooja suve.
• Mida pehmemad jaanuar või veebruar, seda soojemad juuli ja
august.
Pille Henriksson - kuslapuu õitseb Saue linnas

Marjaane Kalf - habras lumikelluke Alliku külas

Marika Allas - nukker võilill

Terje Rand - margareetad õitsevad Laitses

Aino Lehtmets - sarapuu õitseb Tagametsa külas

Kohvikupidaja kogemus:
see on üks väga eriline päev

ANU JÕULU
Nissi kohvikutepäeva osaleja,
Jõulupere kohviku perenaine

E

simene kord kohvikut
korraldada oli väga
hirmutav. Kartsin, et
keegi ei tule nagunii kohale,

seega tegin ise võimalikult
palju turundustööd. Kuna
ei teadnud orienteeruvat
külastajate arvu, siis oli ka
tooraine koguse määramine
väga keeruline. Etteruttavalt
võin öelda, et suurem osa
letil olevatest kookidest said

Armsad, naljakad, isegi
kulukad seigad
Tänaseks olen osalenud vähemalt neljal kohvikutepäeval ning iga kord on olnud
erilisem kui eelmine. Kord
ilmus küla pealt meie kohvikusse ilus hall kass, kes võt-
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2015. aasta suvel oli minu esimene
kogemus kohvikutepäevaga. Sel ajal
oli see üsna populaarne suvine üritus
erinevates linnades, kuid meie kanti
ei olnud veel jõudnud. 2016. aasta
suveks olin hoo sisse saanud Riisipere
kultuurikeskuse kultuurikorraldajana
ning mul tekkis ideaalne võimalus
korraldada kohvikutepäev Nissi vallas.
Nissi kandi kohvikutepäev sai alguse
2017. aasta suvel.

mitu tundi enne kohviku
sulgemist otsa.
Jõulupere kohvikut ei
suudaks ma kunagi organiseerida üksinda. Menüü
ja ideed koostan küll alati
mina, kuid meeskond jaguneb viieks: grillmeister on
minu vend Tõnu, küpsetajaks mina, kokteilid meisterdab poiss-sõber Siim
ning kõikides ülesannetes
on suureks abiks ema Mare
ja isa Toivo. Ettevalmistused algavad mitu kuud enne
kohvikutepäeva, kuid öö
enne seda on kõige hullem,
siis saab kõige rohkem neli
tundi magada.
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tis külalisi vastu nende turjal ja süles tukastamistega,
tegi oleku veel hubasemaks.
Eelmisel suvel toimus
samal päeval ka ralli ning
näitasime otseülekannet 65”
telekast. Ühel hetkel tekkis
nii tugev tuul, et teleka tagant lendas tugi ära ja ekraan läks kukkudes katki.
Selle kohvikuga jäime teleka
tõttu suurde kahjumisse.
Samal päeval oli meil
menüüsse mõeldud ka kõrvitsapüreesupp, mida ei
ostnud mitte keegi, sest
unustasime selle menüüsse
kirjutada. Saime kogu perega neli päeva kõrvitsapüreesuppi süüa.
Jõulupere kohvik ootab
kõiki vanu ja uusi külastajaid tuleval suvel jälle külla.
Teie teete selle päeva eriliseks! Võite kindlad olla, et
šašlõkk on veel parem kui
mullu!

Loodeteatri rahvajutu
õhtud Laagri koolis
Kas mäletad veel neid aegu, kui laps olid
ja sulle lugusid jutustati? Mis tundeid
see sinus äratab?
MARII-OLIVIA MALVE
Loodeteatri näitleja

V

õib kihla vedada, et
kõik need, kes veel
mäletavad lapsepõlve ettelugemisi ja jutuvestmisi, mäletavad seda põnevat, aga ka head ja turvalist
maailma, mis imeväel tekkis
jutuvestja ja kuulaja päriselt
koosolemisest.
Rahvajutu aasta
Kui rahvakultuuri keskuse Jutukool kuulutas 2020.

aasta rahvajutu aastaks ja
kutsus kõiki koostööle, siis
meie, vastloodud Loodeteatri trupp, mõistsime, et see on
meie teatrile just paras väljakutse – leida raamatutest
taas üles meie rahva jutud,
õppida neid jutustama ja
kutsuda peresid jutuõhtutele, et lood leiaksid tee peredesse ja kodudesse.
Laagri koolis toimuvatel
üritustel jutustame erinevaid
rahvajutte, tutvustame raamatuid, millest on hea leida
lugusid jutustamiseks ja et-

ROTIAASTA JOONISTUSED
Autor: Eneken Maripuu

Milliseid muinasjutte
Sina lastele jutustad?

Kutsume osalema jutuõhtutele
Laagri kooli

Ootame Sind koos perega
rahvajutu õhtule

• kolmapäeval, 26. veebruaril algusega kl 18;
• esmaspäeval, 2. märtsil algusega kl 18.

26. veebruaril ja 2. märtsil kell 18:00.

Laagri kooli raamatukogus,
Veskitammi 22.

Loodeteatri trupp Virko Annuse juhendamisel
kontakt: FB Loodeteater või loodeteater@gmail.com

telugemiseks. Teeme vahepeal ka muusikat, mõndagi
põnevat on meil kaasas.
Plaanis on jutuõhtuid
korraldada Saue vallas ja
mujalgi Loode-Eestis läbi
terve aasta. Esimeste jutuõhtute toimumispaigaks on
Laagri kooli raamatukogu
hubane ruum, järgmised
jutuõhtud võivad toimuda

mitmel pool. Ootamegi ettepanekuid: kes soovib jutuõhtuid võõrustada, kasvõi oma
kodus, nn kodukontserdina,
on teretulnud endast teada
andma.
Jutuvestmisel on vägi sees
Meie rahva juttude varasalv
on mitmekesine ja väga rikas. Lood lahutavad meelt,

Loome koos väeka õhtu!
Elasid ja olid kord....ja elavad
tänaseni suures õnnes ja üksmeeles
Esitleb Loodeteater Virko Annuse juhendamisel

aitavad unistada, aga panevad ka mõtlema. Meie Loodeteatris usume, et saame
jutuõhtutega ka kogukondadele toeks olla, sest kui os-

K 19.02.2020 kl
19:00 toimub Laagri
Kultuurikeskuse
salongis loenguõhtu

„SALAJANE
LENNUTEGEVUS JA
UFO-d MAAILMAS
2019 – FOTOD,
STATISTIKA JA
TAUST“

Pilet: täiskasvanu 10.- ;
juunior/seenior kodanik
5.- eurot

EELREGISTREERIMINE:
mart.vihmand@gmail.com
garanteerib koha ja tassi
teed/kohvi.

kame ja tahame päriselt koos
olla, kõneleda ja kuulata,
võime lahendada lihtsamalt
ka neid probleeme, millega
tänapäeval aina põrkume.

Kallis abikaasa,
isa ja vanaisa

ANTI
KÕDAR
Palju õnne ja tervist
93. sünnipäevaks

JOHANNES
RÄTSEP
Soovivad lapsed,
6 lapselast ja
14 lapselapselast.

75

(Saue linnast)
Õnnelikke hetki, toredaid tunde,
rõõmsaid päevi, kauneid aastaid
koos meiega.
Õnnitlevad
Galy, Kersti, Kerli
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KUULUTUSED

TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P
suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil
aeg ette registreerida! Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude
tervisliku seisundi hindamist. SOODSAD HINNAD.
Telefon 5220321, www.arbormen.ee.
Väljaõppinud puudelangetajad lõikavad parima
hinnaga ohtlikke puid ja teeme puude hoolduslõikust. Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Tel 51 33 458, info@ohtlikpuu.ee,
www.ohtlikpuu.ee
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega.
53 529 476 mehitus@gmail.com
Ohtlike puude langetamine, hekkide ja õunapuude
lõikus. 5210334
Vundamenditööd. Fassaaditööd. Katusekattetööd.
Üldehitustööd. Tel 5307 2076, info@viimistlusehitus.ee
Saue Ilusalong (Sooja 1) ootab teid E-R kella 9.0020.00, L. 10.00-17.00.
Teostan ehitus- ja remonditöid, nii sise- kui välistöid, ka pisemad remonditööd. Küsi pakkumist, 56965277
Majade ehitus, korterite remont ja pööningute väljaehitamine. Tel 5307 2076, info@viimistlusehitus.
ee
Teen kodude ja ühistute üldruumide hoolduskoristust ja suurpuhastust. Hoian teie reisi ajal lilled
kastetuna ja lemmikloomad toidetuna. Helista
mulle - 5399 3595
Eraauto Hooldus avatud Sauel Tammetõru 8 E-R
kell 9.00-18.00. Hooldus ja rehvide vahetus. Broneering telefonil 5372 7060 või kohapeal.
ARBORISTI TEENUSED. Ohtlike puude raie Puude
hoolduslõikus,Hekkide hooldus, Kändude freesimine.Raie teenused Võsa tööd. Puude istutus. Raiejäätmete hakkimine. WWW.PUUKIRURG.EE, info@
puukirurg.ee, 5057786
Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete seadustamine.
Tel 5306 1181. majapaberid@gmail.com
Fekaalivedu ja kogumiskaevude tühjendus! Helista
ja küsi pakkumist tel 53 468 430.
Vannitubade renoveerimine, plaatimine, siseviimistlus ja üldehitustööd 53728382.
Arvutite remont, hooldus, Windows 7/8/10 taastamine, seadmete utiliseerimine. IT-alased konsultatsioonid.Varukoopiate loomine. Viirusetõrje.
Printerite installeerimine. Kohaletuleku võimalus.
Tel 5551 2500
Rendime prügikonteinereid suuruses 6 - 43 m3. Tel
56 479 407.
MÜÜK/OST
Autode kokkuost! Ostame kõiki autosid, sõidukeid,
aparaate ja töömasinaid! Võib pakkuda remonti
vajavaid ja seisvaid masinaid! Ei pea olema arvel,
ülevaatust ega kindlustust! Pakkuda võib kõike!
Kuulutus ei vanane! Tel. 56213000
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja
pelletit. Müüme ka väikseid koguseid. Info 55597572
Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis, tehnika). Tel 55678016
Ostan seisma jäänud sõidukeid. Ka avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid.
Koha peal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi
ootan seisevauto@gmail.com või 56188671

Müüa küttepuud pikkusega 30-60 cm. Toores segalehtpuu alates 42 €/rm. Kuiv segalehtpuu alates
57 €/rm. 30 cm kuiv lehtpuu 40 l võrgus 3,10. Tel.
5042707
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid kollektsioneerimise
esemeid. Tel. 6020906 ja 5011628 Tim

Avaldame sügavat kaastunnet Sirje Justile

ISA

surma puhul
Saue Vallavalitsus
Saue Vallavolikogu

Müüa täitepinnast, sõelutud mulda ning hobusesõnnikut. Hind soodne. Tel 56 479 407
KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.

Siiras kaastunne Sirjele kalli

ISA

surma puhul
Haiba halduskeskus

Tunde taas lööb aegade kell,
alles jääb mälestus, hea ja hell.

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

Avaldame sügavat kaastunnet
Antsule abikaasa, lastele ja
lastelastele kalli ema ja vanaema

Soovin Sauele osta remonditud 1-toalise kõigi mugavustega korteri 2 või 3 korrus. Tel.5570813

surma puhul

Soovin osta renoveerimist vajava, kuid elamislõlbliku maja Sauel, rongipeatusest kuni 1 km. Alates 3
tuba, krunt alates 700 m2. Hind kuni 120 000 eur.
Tel 51925375

Tähtede taga koidab Sul taevas,
vaikne lootus Sul täide seal läeb …

ÕIE LEHTME

Türi ST 1967.a. lõpetanud zootehnikud

Avaldame kaastunnet Kaido Tällile kalli isa,

EINO TÄLLI
surma puhul.

kolleegid Saue Gümnaasiumist

Ei tulek ega minek pole meie teha, vaid see,
mis sinna vahele jääb, ja see on elavate
mäletada.

TÖÖ
40a. ehitusmees teostab erinevaid sise ja välistöid.
Tel 56140983.

Siiras kaastunne
Kristina ja Kairit Kivistele kalli

Saue Ilusalong otsib oma kollektiivi juuksurit, kosmeetikut ja ripsmetehnikut. Tel.6212021 või 5074466

ISA

Klienditugi OÜ otsib seoses töömahu suurenemisega
veel 1 inimest Saue kontorisse telefoniassistendiks,
kelle tööks on telefoni teel küsitluste läbiviimine Eesti ettevõtete hulgas. Tööks vajalik suhtlemisjulgus,
arvutiga töötamise kogemus (tavakasutajana), eesti
keele oskus ning kasuks tuleb ka vene keel. Tööaeg
E-R 8:00 – 16:30. Tööle asumine kokkuleppel.
Lisainfo +372 55635444 või annika@klienditugi.ee

kaotuse puhul
Saue lasteaed Midrimaa pere

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...
Südamlik kaastunne
Kristina ja Kairit Kivistele kalli

Arula Veod otsib seoses autopargi laienemisega oma
meeskonda C, CE kategooriaga autojuhte. Tel 56 40 109

ISA

OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5, Saue, otsib laotöötajat,
kelle tööülesanneteks on kauba komplekteerimine.
Avaldus koos CV-ga saata: kuulutus@zoovet.ee

kaotuse puhul
Kolleegid B-tiivast

MUU

Hispaania keel Sauel. Kutsume ühinema uue algajate
hispaania keele grupiga Sauel. Tunnid teisipäeviti 19:15-20:30. Info ja registreerimine a.s.wesman@
gmail.com
Iidne KUNDALINI JOOGA õpetus ootab Sind! Regulaarsed tunnid: E 18.30 Laagris, K 18.30 Sauel ja N 9.15
Nõmmel. Lisaks toimuvad eri kursused ja suvelaagrid.
Info: www.simran.ee, raili@simran.ee.

OÜ RIAB Transport Saku
vallas otsib

• VEOKIJUHTI 8X4
KALLURILE
• VEOKI KRAANAJUHTI

KOGU ELU TULEB SINUNI KERGUSE, RÕÕMU JA HIILGUSEGA! Tel.5041467; www.looduslikhellitus.ee

LAURI KREEK
MASSAAŽ

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

(PÄÄSKÜLAS)

56 959 081
www.laurimassaaz.ee

OÜ SINITIIVIK GRUPP

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

Kuiv okaspuu al 55 €, kask al 62 €; toores must
lepp al 46€/rm, hall lepp al 41€/rm, kask al 52 €/
rm, okaspuu al 42 €/rm. Pikkus 30, 40, 50 cm. Tel
516 4278

KAARDID
ENNUSTAVAD

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.

Vaata, kes ennustajatest
on hetkel liinil: ennustus.ee

Tel 900 1727 • 24 h

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

SILMADE
KONTROLL
JA PRILLIDE
MÜÜK
21. MÄRTS ALATES 10.00

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

Silmade kontroll 15€,
prilliostjale TASUTA

Põllumajandusettevõte
Harjumaal, Valingu külas
(Keila 4 km) pakub tööd

ROBOTLAUDA TÖÖLISELE JA
TRAKTORISTILE (PÕLLUL).
Elamiseks 2-toaline
mugavustega korter töökoha
vahetus läheduses.
Tel 5069158
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DOVE Dušigeel
Domestos Power WC
värskendaja 55g lime Deeply Nourishing 250ml

2.10

1.45

3.40

26.36/kg

2.75

4.99

11.00/L

Ja lisaks palju teisi häid pakkumisi kauplustes kohapeal!

Saue
Tehnopark

Hiirte juust
25,2% viilutatud,
ESTOVER, 500 g

2.99

-30%
5.98/kg

Soolapeekon,
NÕO LIHAVÜRST, kg

9.90

5.90

-40%

/kg

Pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub*

Hernesupp suitsulihaga,
SALVEST, 530 g

2.69

1.89

-30%
3.56/kg

www.keilaty.ee

Kirsi-kohupiima
saiake võiga 320g

UUS!

2.89

2.19

-25%
6.84/kg

Haapsalu mnt 57b, Keila

Uus stock-office saue tehnopargis!
üüripinnad suurusega 620 kuni 1400 m2

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

sauetehnopark.ee

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

672 0357

EESTI MAJANDUSE
ARENGU PERSPEKTIIVID
Saue Gümnaasiumi 4. korruse auditooriumis
3. märtsil 2020 algusega kell 16.00

MAJANDUSARENGU PIDURID JA VEDURID
Ülevaate annavad:
MKM-i majandusarengu osakonna juhataja Kaupo Reede ja
EVEA president Heiki Rits
Küsimused vastused vabas vestlusringis
Kohvilaud
Üritust korraldab Saue Ettevõtete Liit
Ürituse paremaks korraldamiseks oleks soovituslik eelregistreerimine kuni
27. veebruarini. Henn Vaher, 5770 5747 või henn.vaher@gmail.com
Osavõtutasu 5 eurot tasumine kohapeal sularahas

PAIGALDAJA

Sami Masinakeskus võtab tööle

MÜÜGIESINDAJA

TÖÖ KIRJELDUS:

•
•
•
•
•
•

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

TÖÖKS ON VAJALIK TEHNIKAALANE
MÜÜGITÖÖ KOGEMUS

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

Masinaehitus ettevõte
Sami AS võtab tööle:

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

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

WWW.SAMI.EE

Nr 3 / veebruar / 2020

HEAD HINNAD VEEBRUARIS

Saue kaubakeskus
Kpl. Turba
Kpl. Laitse
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RÕÕMU KAUBAMAJA

umised
Head pakk
veebruarkis
ub
pa jät
*kuni kau

Teisipäev
11. veebruar

Kolmapäev
12. veebruar

Õlid

Vaibad

Sügavkülmutatud pitsad
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Nädalalõpu 21.-24.veebruar pakkumine

ja lisaks palju teisi pakkumisi!
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