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Ümbertegemisele lähevad Veskitammi, Nõlvaku, Vanasilla ja Seljaku tänava ristumised Pärnu maanteega, Jalakäijate tunnelid on planeeritud Pärnu maantee,
Veskitammi tänava mahapöörde ja raudtee alla.

Üsna pea algavad Laagris Pärnu
maanteel suured tee-ehitustööd
Tänavu kevadel läheb ehitusse Tallinna sisse-väljasõitudest kõige tihedama
liiklusega maantee Laagris, Pärnu
maantee Pääsküla jõest kuni Topi
liiklussõlmeni.
SIRJE PIIRSOO
leht@sauevald.ee

M

aanteeamet on
I etapi, Tallinn
- Pärnu - Ikla
maantee Vana-Pääsküla
- Topi lõigu rekonstruee-

rimise hanke läbi viinud
ja ehitajaga on leping kavas sõlmida veebruari kuu
jooksul.
II etapis ehk Maanteeameti ristmikust kuni
Pääsküla jõeni on Tallinna
Kommunaalamet tellinud

linnalõigu projekti, mille hange on kavas välja
kuulutada aprillis. Mõlema etapiga lahendatakse
ka jalakäijate ja jalgratturite ohutud liikumised
piirkonnas, sh pääs uude
Selverisse: Selveri juurest
algav kergliiklustee pikeneb ehitatava Veskitammi
tunneliteni.
Projektiga
viiakse
Tallinn - Pärnu - Ikla põhimaantee
kilomeetritel
13,0-16,4 vastavusse I
klassi maanteele esitavate
nõuetega: rajatakse kogujateed, jalg- a jalgrattateed,

rekonstrueeritakse maanteelõik linna piirist kuni
Jälgimäe vasakpöördeni,
ümbertegemisele lähevad
Veskitammi, Nõlvaku, Vanasilla ja Seljaku tänava
ristumised Pärnu maanteega.
Veskitammi-Nõlvaku
ristmikust Seljaku tänava
suunal näeb projekt ette
kahte müratõkkeseina. Vasakpööre Jälgimäe suunal
on kavas jätta avatuks sõiduautodele ja raskeliiklus
suunatakse Topi liiklussõlme.
Veskitammi
tänava

Kommentaar
Abivallavanem Kalle Pungas
„Pärnu maantee ehituses rahastab Saue vald jalakäijate
raudteetunnelit täies mahus - saadud on ka eurotoetus
linnalise piirkonna meetmest - ja uue Selveri poole
minevat jalakäijate tunnelit osaliselt - 60 tuhat eurot
koos käibemaksuga. Valla rahaline kogupanus projekti on
sõltuvalt raudteeliikluse ümbersuunamise kuludest 400500 tuhat eurot koos käibemaksuga.“

piirkonda tuleb kaks tunnelit jalakäijatele. Neist
üks on planeeritud põhimaantee, teine Veskitammi tänava mahapöörde ja
kolmas raudtee alla.

Ehituse prognoositav
lõpptähtaeg on 2019. aasta
III-IV kvartal. Projektiga
saab tutvuda Maanteeameti koduleheküljel www.
mnt.ee.

•

Saue valla 2018. aasta eelarve kehtestamine - II lugemine

•

Saue valla põhimäärus - II lugemine

•

Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud
ülesannete delegeerimine - vastuvõtmiseks

•

Audiitori määramine - vastuvõtmiseks

•

Saue Vallavolikogu 21. detsembri 2017. aasta määruse nr
31 „Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu toetamise
kord“ muutmine - vastuvõtmiseks

•

Saue Vallavolikogu 21. detsembri 2017. aasta määruse
nr 21 „Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste
taotlemise, määramise ja maksmise kord“ muutmine vastuvõtmiseks

•

Saue Vallavolikogu 21. detsembri 2017. aasta määruse nr
22 „Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine“ muutmine - vastuvõtmiseks

•

Saue Vallavolikogu 21. detsembri 2017. aasta määruse nr
25 „Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord“ muutmine - vastuvõtmiseks

•

Saue valla sportlaste toetamise kord - vastuvõtmiseks

•

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste investeeringutoetuste määramise ning maksmise kord - vastuvõtmiseks

•

Saue linna Kasesalu tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine - vastuvõtmiseks

•

Vallavara otsustuskorras tasu eest võõrandamine - vastuvõtmiseks

•

Loa andmine kinnisasja omandamiseks - vastuvõtmiseks

•

Turba alevikus asuva Tööstuse tn 1 ruumide otsustuskorras tasuta kasutusse andmine - vastuvõtmiseks

•

Volikogu määruse eelnõu kaugküttepiirkonna määramine
Saue linnas - vastuvõtmiseks

•

Saue valla üldplaneeringu ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine - vastuvõtmiseks

•

Saue valla üldplaneeringu lähteseisukohad - I lugemine

•

Nõusoleku andmine eelarve aastat ületava riigihanke
„Saue valla liiklusmärkide ostmine, paigaldus ja hooldus
2018-2019“ korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks vastuvõtmiseks

•

Nõusoleku andmine eelarve aastat ületava riigihanke
„Saue valla tänavate, jalgteede ja parklate asfaltkatete
puhastustööd 2018-2020“ korraldamiseks ja hankelepingu
sõlmimiseks - vastuvõtmiseks

•

Nõusoleku andmine eelarve aastat ületava riigihanke
„Kruusa- ja mustkattega teede hooldus Saue vallas
2018-2020“ korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks vastuvõtmiseks

•

Saue valla 2018. aasta eelarve kehtestamine - III lugemine

Valgustus muudab laste
koolitee turvalisemaks
Belsneks Elekter OÜ alustas Saue Vallavalitsuse
tellimusel veebruari teisel nädalal Saue tammikus kulgevate jalgteede valgustuse rajamist,
täna tuled juba põlevad.
Tegu on lõikudega, mida kasutavad kooliteena väga paljud
Saue linna lapsed.
Valgustuse said jalgteed, mis algavad Nurmesalu ja Kauguse tänava ristmikult Saue Gümnaasiumi juures. Tammikus
hargneb jalgtee kaheks. Üks neist suundub Kadakamarja elurajooni. Teine kulgeb jaanituleplatsi suunas, ületab Vana-Keila maantee ja annab nii Kiviloo elurajoonile uue valgustatud
ühenduse kooliga.
Projekt algas sisuliselt aasta tagasi, kui tollane linnavalitsus alustas läbirääkimisi eramaaomanikega, kelle maadel valgustuse saavad jalgteed asuvad.
SAUE VALDUR
leht@saue.ee

Ilmub kaks korda kuus ja toimetatakse tasuta kõikidesse postkastidesse üle valla. Lisaks on leht saadaval vallamajas, halduskeskustes ja kultuurimajades. Tiraaž 10 000. / Toimetus: Saue
Vallavalitsus Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald, Harjumaa
/ tel: 679 0175, 510 6932 / e-posti aadress: leht@sauevald.ee
/ Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja selguse huvides
sisu lühendada. / Reklaam: reklaam@sauevald.ee. / Reklaami
hinnakiri: www.sauevald.ee/vallaleht. / Trükk: Printall AS, Tala
4, Tallinn. / Kojukanne: Omniva.

Netiapteek - mugav, põhjalik
ja privaatne abi patsiendile
Netiapteegi eelised

Apteekidega on Saue vallas nii, et valla
pealinna poolses osas on neid tihedalt,
aga eemal peaaegu ühtegi. Kust siis peaks
vallaelanik endale ravimid soetama?
TIINA ANSIP
UP Invest kommunikatsioonijuht

A

potheka apteeker Julia Lipartova (pildil)
soovitab kasutada
Netiapteeki, kus saab mugavalt apteekriga suhelda ja
kauba endale või eakale lähedasele koju tellida.
Ehkki internetis on mitmeid lehekülgi, mis nimetavad end apteegiks, on Eestis
tegelikult vaid üks ravimite
kaugmüügi õigust omav apteek - Apotheka Netiapteek.
See tähendab, et käsimüügija retseptiravimeid on ametlikult võimalik osta vaid leheküljelt www.apotheka.ee.
Millal Apotheka netiapteegi avas?
2013. aasta novembris.
Kes netiapteegi teenuseid
kasutada saavad?
Kõik Eesti inimesed. Välismaale kohaletoimetamist
me ei paku, küll aga on meil
päris palju võõrsil elavaid
püsitellijaid, kes ostavad
Eestis elavatele eakatele sugulastele ravimid välja ja
tellivad neile ka teisi vajaminevaid tooteid, mille me siis
kulleriga patsiendile koju
toimetame. Nii on võõrsil
või kasvõi Tallinnaski töötavatel inimestel südamerahu,
et nende Eesti maapiirkondades elavatel eakatel vanematel on ravimid olemas ja
nad ei pea ette võtma eraldi
apteegiskäiku.
Kas netiapteegist on võimalik tellida ka retseptiravimeid?
Netiapteegist on tõepoolest
võimalik osta digiretsepti

alusel retseptiravimeid, aga
ka käsimüügiravimeid, veterinaarravimeid ja muud
apteegikaupa.
Retseptiravimi ostmiseks tuleb ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga
kaudu sisse logida netiapteegi online-keskkonda. Seejärel kuvatakse kõik kehtivad
retseptid.
Retseptiravimi ostmisel
nõustab apteeker patsienti reaalajas ravimi ohutu ja
õige kasutamise ning säilitamise kohta. Toimeainepõhise retsepti korral kuvatakse
kõik välja kirjutatud toimeainele vastavad ravimid ja
apteekriga nõu pidades saab
patsient valida just talle sobiva ravimi.
Retseptiravimeid on võimalik osta ka teisele isikule.
Selleks tuleb Netiapteegis
sisestada nii enda kui ka selle inimese isikukood, kellele
ravimit ostetakse.
Kuidas toimetatakse tellitud ravimid tellijani, kui
kaua see aega võib võtta?
Ehkki seaduse kohaselt on
tellimuste kohale toimetamise aeg kuni kolm tööpäeva, püüame siiski kõik tellimused kiiremini inimesele
kätte viia. Tallinnas saame
kättetoimetamist pakkuda
juba samal päeval. Paki saab
tellida lähimasse apteeki,
postkontorisse või pakiautomaati tasuta, kulleriga koju
toimetamine maksab 1,5
eurot.
Kui paljud inimesed Netiapteegi teenust kasutavad?
Iga kuu tellib Netiapteegist
üle poolesaja tuhande inimese endale ja lähedastele

• Apteegikauba valimiseks ja tutvumiseks on piisavalt aega,
närviline järjekord ei sega.
• Nõustamine jääb üksnes sinu ja apteekri vahele, kõrvalseisjad ei saa selle sisust teada.
• Saab osta kaupu ja lähetada koju enda internetita vanematele, vanavanematele, kelle kodukohas ei ole apteeki.
• Lisaks käsimüügiravimitele ja muule apteegikaubale saab
Netiapteegist hõlpsasti digiretsepti olemasolul osta ka
retseptiravimeid.
• Netiapteegist saab soetada ravimeid, hooldusvahendeid
ja muud neljajalgsetele sõpradelegi.
• Ravimiinfo saamiseks pole vaja apteeki minna, ostma ei
pea, võib piirduda konsultatsiooniga.
• Saab osta kaupu, mida võib-olla häbeneksid osta tavaapteegist teiste juuresolekul, näiteks potentsiravimeid,
abivahendeid uriinipidamatuse korral jne.
• Et võrreldes tavaapteegiga ei piira Netiapteegi sortimenti
müügisaali mõõtmed, on tootevalik väga lai.
• Võrreldes tavaapteegiga, võib leida Netiapteegist rohkem
paremaid pakkumisi ja apteegikaupu ostes pannakse kingitusi kaasa.
• Netiapteek on alati avatud.

Kuidas osta netiapteegist?
• Esmalt tuleb registreeruda kasutajaks aadressil apotheka.
ee. Sisesta oma nimi, sünniaeg, sugu ja meiliaadress.
• Käsimüügiravimite, kosmeetika ja muu ostmiseks tuleb
valitud tooted lisada ostukorvi.
• Retseptiravimite ostmiseks on vajalik sisselogimine
ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu.
• Nõu küsimiseks saab apteekriga suhelda reaalajas, aga
talle saab ka kirja kirjutada.
• Kui patsient on valikus kindel, tuleb kinnitada ostukorv,
valida kättetoimetamisviis, vormistada tellimus ja maksta.
• Ostu saab kätte hiljemalt kolme tööpäeva jooksul, kuid
tavaliselt kiiremini kas SmartPosti automaadist, Eesti Posti
kontorist või siis toob kuller paki koju.
Fotod: Apotheka

Saue Vallavolikogu
22. veebruari istungi
päevakord
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Netiapteegis on kauba valimiseks ja tutvumiseks piisavalt
aega, närviline järjekord ei sega.

retsepti- ja käsimüügiravimeid, toidulisandeid ja
muud apteegikaupa või küsib niisama apteekrilt nõu.
Väga palju on püsikliente,
millest võib järeldada, et Netiapteegi tavapärasest laiem
kaubavalik, võimalus aega
kokku hoida ja samas siiski
segamatult süvenedes tooteid uurida on midagi, mida
patsiendid hindavad.
Kes peamiselt seda teenust
kasutavad?
Netiapteegi eelis on see, et
apteekrilt saab nõu küsida ja
ostu sooritada diskreetselt,
ilma teiste apteegikülastajate juuresolekuta, ise kodust
lahkumata. Küllap on see ka
põhjus, miks suur osa Netiapteegi ostudest moodustavad just delikaatsed tooted, olgu need siis meestele

erektsiooni soodustamiseks
või säilitamiseks mõeldud
tooted, rasestumisvastased
vahendid, täiskasvanutele
mõeldud mähkmed, jalgade
ja küünte hooldusvahendid
või kasvõi higistamisvastased tooted.
Internetiapteegi keskmine külastaja on tavaapteegi
külastajaga võrreldes veidi
noorem. Samas on Netiapteegi üles leidnud ka paljud
eakad kroonilist haigust
põdevad inimesed, kes saavad meilt mugavalt kodust
lahkumata põhjalikku nõustamist ja vajaminevaid ravimeid. Lisaks on netiapteek
alati avatud, seega saavad
inimesed sooritada vajalikud ostud just neile sobival
ajal. Apteekritega saab online’is suhelda E–R 9–20 ja L,
P 10–20.

Lääne-Harju Koostöökogu võtab vastu LEADER meetme projektitaotlusi. Saue vallast kuulub
koostöökogu piirkonda Kernu, Haiba, Riisipere, Turba kant.
Info ja tingimused
www.vomentaga.ee.

I taotlusvoor 2-9. aprill kell 17
Avatud meetmed: 1.1 Ettevõtlikkus; 2.1
Kogukond; 2.2 Elukeskkond

II taotlusvoor 1-8. oktoober kell 17
Avatud meetmed: 1.1 Ettevõtlikkus; 1.2 Tooted
ja teenused; 2.1 Kogukond; 3 Loode-Eesti

Saue Vallavolikogu juures töötab
kaheksa valdkondlikku komisjoni,
mille esimehed järjest oma tegemisi ja
plaane läbi vallalehe tutvustavad.
Sotsiaalkomisjoni tööst räägib komisjoni esimees Maris Zernand-Vilson.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

„N

agu
hiljutine president
Kersti Kaljulaiu kohtumine Saue vallavolikogu liikmetega kinnitas, on sotsiaalvaldkond
pärast haldusreformi üks
olulisemaid, millel peaksime tähelepanu hoidma. Iga
kandi inimeste vajadused
on erinevad ja tähtis on osata neid kohapeal märgata
ning vajalikku tuge pakkuda.
Meie komisjonile esitatakse arutamiseks ja
volikogu tööks ettevalmistamiseks erinevaid sotsiaalvaldkonna teemasid ja
dokumente. Need on enamasti seotud inimestega,
kes vajavad riigi või valla
tuge.
Pean meie komisjoni
esimesi istungeid töiseks.
Kui paljudes liitunud kohalikes omavalitsustes üle
Eesti võib valdkondade ühtlustamine võtta aega kuni
aasta, siis meie komisjonis

arutati läbi ja saadeti volikokku 11 erinevat määrust,
mis kõik 1. jaanuaril 2018
jõustusid.
Sotsiaalvaldkonna eripära on aga see, et näeme
kehtestatud korra tugevusi
ja nõrkuseid selgemalt alles
siis, kui see on praktikasse
viidud. Sellepärast tuleb
hiljem neid muuta.
Nii pidime näiteks ka
viimases komisjonis neli
äsja vastuvõetud korda ümber vaatama. Kui lõpptulemusena saab olukord parem, on see igati positiivne.
Kuna siiani on olnud
rohkem tehnilist tööd, oleme vähem saanud tegeleda
sellega, kuidas sotsiaalvaldkonda edendada ja arendada. On selgeks saanud, milline on Saue vallavalitsuse
vastav struktuur, kuid on
vaja ka paremat ülevaadet
uue valla erinevate piirkondade ja sihtgruppide vajadustest. Sellepärast on väga
tänuväärne, kui ka otse kogukondadest ja vallaelanikelt ülevaateid ja ettepanekuid tuleb.

Kohtusin hiljuti väga
tublide erivajadustega laste
vanematega. Nad on asunud omavahel suurepärast
koostööd tegema. Arutasime, kuidas nende ideed ja
mõtted saavad toetada vallas tehtavaid paremaid otsuseid. Kindlasti on ka meil
plaanis väljasõidukoosolekuid teha. Arendamise osas
on meie liikmetel ideid tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna ühendamiseks.

Iga kandi
inimeste
vajadused on
erinevad ja
tähtis on osata
neid kohapeal
märgata ning
vajalikku tuge
pakkuda.
Kui Saue vald on võtnud
pikaajaliseks
visiooniks
olla omanäoline ja parim
vald Eestis, siis võiks ka
sotsiaalvaldkonnas
olla
suunda näitavad lahendused. Oleme võtnud hoiaku, et sotsiaalkomisjon on

pigem vallavalitsuse tööd
toetav kui kontrolliv üksus.
Koos mõeldes ja arutades
on võimalik ka paremate lahendusteni jõuda.
Võime sotsiaalkomisjonis olla uhked meie väga
tugevate ekspertide üle.
Marelle Erlenheim on
lisaks mitmekülgsele avaliku sektori kogemusele olnud Sotsiaalministeeriumi
kantsler. Ühelt poolt suudab
ta näha olukorra suurt vaadet ja tunneb taustasüsteeme, teisalt oskab tuua meile näiteid oma kodukandis
Nissis toimuvast.
Kaire Sildnik ja Velve
Tuuling tegelevad sotsiaaltööga igapäevaselt ja on
tänu sellele toimuvaga kursis.
Diana Ingerainen on
tegevarst, juhtinud aastaid
perearstide seltsi ja näeb
samas asju ka kitsamalt
Kernu kandist. Anneli Seer
töötab õena Laagri perearstikeskuses.
Nende inimeste abiga
saame rohkem arendada
mõtteid, kuidas läbi tervise
edendamise oleks võimalik
vajadust
sotsiaalteenuste
järgi vähendada.
Töös olev Saue valla
põhimääruse muutus annab
meile suuremad võimalused komisjonide koosseisu
kujundamiseks, sellepärast
mõtleme just hetkel sellele,
kuidas oleksid erinevad huvigrupid sotsiaalvaldkonnas üle uue suure valla veel
paremini esindatud.“

Tähtpäevatoetuse uus
nimetus on tugitoetus
Saue Vallavolikogu muutis 22. veebruari istungil kohalike sotsiaaltoetuste
maksmise korda. Seni makstud tähtpäevatoetus nimetati ümber tugitoetuseks.
HELI JOON
Sotsiaalosakonna juhataja

T

ugitoetus on pensionäridele ja puuetega lastele suunatud
toetus, mille eesmärk on
kompenseerida eakatele ja
puuetega laste peredele lisakulusid, mis võivad tuleneda nende tervislikust seisundist või eaga kaasnevast
tegevusvõime
langusest.
Tugitoetuse suurus on 45
eurot aastas.
Tugitoetust makstakse
65-aastasele ja vanemale
riiklikku pensioni saavale isikule, kelle elukoht on
Eesti
rahvastikuregistri
andmetel toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga
Saue vallas.

Raske ja sügava puudega eakatele makstakse tugitoetust kahekordse piirsumma ulatuses, s.o 90 eurot
aastas.
Tugitoetust makstakse
puudega lapse vanemale
kuni lapse 16. eluaasta lõpuni tingimusel, et lapse
ja tema vanema, hooldaja
või lähisugulase elukoht
on Eesti rahvastikuregistri
andmetel toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga
Saue vallas. Puudega lapse
tugitoetus suurus on 45 eurot aastas.
Tugitoetuse taotlemiseks tuleb Saue Vallavalitsusele esitada igal aastal
uus avaldus. Tugitoetust
makstakse hiljemalt kuu aja
jooksul nõuetekohase taot-

luse esitamise kuupäevast.
Kuni 1. jaanuarini 2019
makstakse tugitoetust taotlejale, kelle elukoht on Eesti
rahvastikuregistri andmetel
olnud Saue vallas vähemalt
kuus kuud.
Isikud, kellele on 2018.
aastal juba makstud tähtpäevatoetust, ei ole õigust
2018. aastal saada tugitoetust.
Isikutele, kes on esitanud 2018. aastal tähtpäevatoetuse avalduse, mille
alusel ei ole toetust määruse jõustumise hetkeks
välja makstud, eraldatakse
tähtpäevatoetuse
asemel
tugitoetus esitatud tähtpäevatoetuse avalduse alusel ja
nad ei pea 2018. aastal uut
avaldust tugitoetuse saamiseks esitama.
Muutuvad üksi elavate
puudega isikute ja vanaduspensionäride ravimitoetuse ja tervisetoetuse
maksmise tingimused
Raske ja sügava puudega isikute ravimitoetust
makstakse retseptiravimite
ostu
kompenseerimiseks

Nissi endine vallamaja kannab aasta algusest
nime Riisipere halduskeskus, aga ega nimi meest ei
riku, ütleb vanasõna. Vallaelanikud on keskusesse
teretulnud, et kodu lähedal muredele-probleemidele
lahendus leida, et mõtteid ja ideid jagada, arutleda,
kuidas elu kodukandis paremaks muuta ja edasi
arendada.
Riisipere halduskeskust juhib põline omakandi mees Peedo Kessel,
kes on töötanud kuusteist aastat Turba tootmisbaasis, olnud Nissi
Vallavolikogu liige aastatel 1996-1999 ja 2005-2009 ning vallavanem
perioodil 1999-2005 ja 2009-2017. Peedo arvab, et halduskeskuse
juhataja amet kui selline on alles kujunemisjärgus, kuid ise näeb
ta enda rolli kohalike probleemide lahendajana, võib öelda ka, et
kohaliku kvaliteedikontrollina. Ja kui probleem on suurem, on just
Peedo see, kes vallavalitsuse liikmena selle vallavalitsusse ja vallajuhtideni viib.
Halduskeskuses saab end vallaelanikuks registreerida, sünde ja
surmi vormistada. Kohapeal töötavad juhatajale lisaks vastuvõtusekretär Heli Puusepp, sotsiaaltööspetsialist Loona-Liis Mardim,
lastekaitsespetsialist Triin Taal, hooldustöötaja Elgi Sassi, maakorraldusspetsialist Raivo Tammert ja haldur Koit Vare, kes end Haiba
ja Riisipere vahel jagab. Ühtekokku seitse inimest. Kõikide kontaktid koos näopildiga on leitavad selle lehenumbri 6-10 küljelt.
Peedo Kesseli sõnul pöörduvad kohalikud elanikud keskusesse
peamiselt sotsiaalvaldkonna või ehituse ja maakorralduse teemadega, aga oodatud on info talvisest teehooldusest, põlemast lakanud tänavavalgustusest, prügiveo mittetoimimisest, mahajäetud
kinnistutel varitsevatest ohtlikest kaevudest, teedele tekkinud
löökaukudest, hulkuvatest koertest-kassidest, iseeneselikult tekkinud prügimägedest, paviljoni vajavatest bussipeatustest, transpordiprobleemidest ja kõigest muust, mida silm märkab ja mida on
ehk võimalik üheskoos paremaks muuta. Peedo ärgitab kohalikke
inimesi ka vallas päevakorras olevatel teemadel kaasa mõtlema ja
julgelt arvamust avaldama, kui asi parasjagu arutuse all on, ning
lahendusi otsima tulema, et mitte kodus omas mahlas praadida.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

Riisipere halduskeskus
Aadress: Nissi tee 53c,
Riisipere 76202, Saue vald
Telefon: 608 7231
E-post: info@sauevald.ee
Avatud E, K, N kell 8-16.30;
T kell 8-18.30; R 8-14

Ääsmäe postkontor on
veebruari lõpust märtsi
alguseni ajutiselt suletud
täisealisele isikutele, kellel
on sotsiaalkindlustusamet
tuvastanud raske või sügav
puude, ja vanaduspensionäridele, kelle leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme
kohta kuus on alla kahekordse toimetulekumäära
(280 eurot) ning rahvastikuregistri andmetel üksi elava
raske ja sügava puudega isiku ning vanaduspensionäri
puhul alla kolmekordse toimetulekumäära (420 eurot).
Aluseks on riiklik toimetulekumäär, mis on 2018. aastal 140 eurot kuus.
Tervisetoetust saavad
töövõimetoetust või riiklikku pensioni saavad või
puuet omavad Saue valla
elanikud või vanaduspensioni saavad Saue valla
elanikud, kelle leibkonna
sissetulek ühe leibkonna
liikme kohta kuus on alla
kahekordse toimetulekumäära (280 eurot), ning
rahvastikuregistri andmetel
üksi elava raske ja sügava
puudega isiku ning vanaduspensionäri puhul alla
kolmekordse toimetulekumäära (420 eurot).

Omniva teatab, et Ääsmäe postkontor on 23. veebruarist kuni 4. märtsini 2018 ajutiselt suletud, ettevõte tagab teenuse kättesaadavuse.
Kõiki postiteenuseid pakuvad asenduspostiasutused. Kirjakandja
on võimalik tellida nii koju kui tööle. Postmarkide, kaartide ja ümbrike müügiks on Omniva sõlminud lepingud teiste müügikohtadega, et oleks võimalik mugavalt osta kõike kirja saatmiseks vajalikku
– seda ka postkontori tavapärase töökorralduse ajal.
Asendav postiasutus
• Ääsmäe postkontorit asendab ja väljastab saadetisi Saue postkontor Kütise tn 4, Saue linn. Saue postkontor on avatud E kell 1019; T-R kell 10-18; L, P suletud.
• Lähim postipunkt on Ruila külas – avatud E-P kell 10-18.
• Lähim pakiautomaat on Saue Kaubakeskuse pakiautomaat Saue
linnas Ridva tänav 15.
Teenus kirjakandjaga tööle või koju
Kõikidel ettevõtetel ja inimestel on võimalik tellida kirjakandja
tasuta koju või kontorisse. Kirjakandjat saab tööle või koju tellida kliendiinfo telefonilt 661 6616. Tellimusi võetakse vastu E–R kell
9-20 ja L-P kell 9-15.
Kirjakandja teenused
• kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja kättetoimetamine
• rahakaartide kättetoimetamine
• ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine
• postimaksevahendite müük
Postmarkide lähimad müügikohad on leitavad Omniva kodulehelt:
www.omniva.ee/era/veel/edasimuujad.
OMNIVA
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Sotsiaalvaldkonnal peab
tähelepanu hoidma

Elanikud on Riisipere
halduskeskusesse teretulnud
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Korterühistute
hoovid ilusaks
Toetus: korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetus
Toetuse eesmärk: korteriühistute hoovide ja õuealade välisilme
parandamine
Kellele: korteriühistu või -ühistud (lubatud ühistaotlus) korterelamu põhiselt
Toetatavad tegevused
Toetuse suurus kuni 400 eurot korterelamu kohta, kuid mitte
rohkem kui 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest:
1. puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamine ja
istutamine;
2. lillevaaside, -amplite soetamine ja paigaldamine;
3. istutusmaterjali soetamine ja istutamine;
4. muru rajamine ja sambla tõrje;
5. puude raie ja hoolduslõikus.
Toetuse suurus kuni 3200 eurot korterelamu kohta, kuid mitte
rohkem kui 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest.
6. kinnistu piires paiknevate siseteede ehitamiseks;
7. jäätmemajade ehitamiseks, süvakogumismahutite rajamiseks
või jäätmekogumiskohtade korrastamiseks;
8. mänguväljaku ehitamiseks;
9. parkimiskohtade ehitamiseks ja korrastamiseks;
10. abihoone (kuuri) ehitamiseks;
11. vee-, reovee- ja sadeveetorustike rekonstrueerimiseks.
Toetust võib taotleda ka mitmele tegevusele, sh nii haljastus kui
ehitus, kuid maksimaalne toetuse määr kokku on 3200 eurot.
Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid:
taotlus; korterühistu üldkoosoleku protokoll; projekti eelarve;
tegevuste 6-11 korral eskiisjoonis/asendiplaan koos seletuskirjaga; seadusjärgse esindusõigusega isiku volikiri (kui on asjakohane); raieluba (kui on asjakohane).
Taotlemise tähtaeg: 31. märts 2018.
Taotluse vorm ja juhised: „Korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise tingimused ja kord“ ning
taotluse vorm on leitav Saue valla kodulehelt www.sauevald.ee
ning Riigi Teatajast. Taotlusi on võimalik esitada elektrooniliselt
info@sauevald.ee või paberkandjal Saue Vallavalitsusse ja halduskeskustesse (Saue linn, Riisipere, Laagri, Haiba).
Lisainfo: Anete Tammeveski, anete.tammeveski@sauevald.ee,
telefon 654 1124, 5309 9202.
ANETE TAMMEVESKI
Avaliku ruumi spetsialist

Kodukant avab kogukondade
kingituste taotlusvoorud
Eesti Külaliikumine Kodukant avab vabariigi
sajanda sünnipäeva puhul kogukonnaprojektide
taotlusvooru. Taotlusi saavad külakogukondade
ja linnaasumite huvides tegutsevad kodanikuühendused esitada 1.-12. märtsini.
Kingitusteks sobivad kogukondade ettevõtmised, mis teevad
Eesti elu paremaks ja rõõmsamaks ning loovad kindlama tuleviku lastele, vastavad EV 100 põhiväärtustele ja on seotud
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega. Projektiga loodav väärtus peaks aga ulatuma kaugemasse tulevikku kui juubeliaasta.
Taotlusvooru eelarve maht on 265 000 eurot, ühe projekti
kohta on võimalik taotleda kuni 5000 eurot. Taotlusvooru eripära on, et toetusele ei pea lisama omafinantseeringut. Rahastus tuleb riigieelarvelistest vahenditest.
Taotlusi saavad kodanikuühendused esitada 1.-12. märtsini,
projekte saab hakata ellu viima alates 1. maist. Taotlusvooru
materjalid on Kodukandi kodulehel www.kodukant.ee.

Pärast aastatepikkust pausi
saab Ääsmäe keskusest taas
maakonna liinibussiga Keilasse
1. märtsist saab Ääsmäe keskuses asuvast
Ääsmäe kooli peatusest kaks korda päevas E-R
liinibussiga Keilasse ja tagasi.
Muutus Lehetust, Turbast ja Riisiperest tuleva bussi nr 133
marsruut, see hakkab peatuma Ääsmäe keskuses. Buss läbis
seni küll Harutee liiklussõlme, aga seal puudus nõuetele vastav
peatus. Buss väljub Ääsmäelt Keilasse 6.49 ja 14.37 ning Keila
Kiriku peatusest Ääsmäe suunas 12.35 ja 16.35.

Lasteaedade suvine töökorraldus
Ühinenud omavalitsuste praktika lasteaedade suvise töökorralduse osas on
olnud erinev ja uus volikogu on vastu
võtnud erinevaid kordasid, mis lasteaedade tööd reguleerivad. Sellest lähtuvalt ka olulisemat infot nendele lapsevanematele, kes plaanivad suvekuudel
lasteaedade teenuseid kasutada.
ANDRES KAARMANN
abivallavanem

E

elkõige on lapsevanematel oluline teada, et
1.-31. juulini on Saue
valla munitsipaallasteaiad
kollektiivpuhkusel ja sellel
ajal on avatud valverühmad.
Suvised
valverühmad
avatakse ja komplekteeritakse vastavalt vanemate esitatud sooviavaldustele.
Pikem praktika on näidanud, et see on osutunud
vajalikuks eelkõige seetõttu,
et suvel kasutatakse lasteaia
teenuseid oluliselt vähem,
kuid lasteaed omakorda peab
tagama õpetajate ja ka muude teenuste (toitlustamine ja

muu) olemasolu. Teiselt poolt
tuleb töökorralduslikult tagada, et õpetajad saaksid seaduses ette nähtud puhkuse
ära kasutada.
Suvised valverühmad avatakse Saue lasteaias Midrimaa ja Laagri Lasteaias
Mõlema lasteaia valverühmad võtavad vastu ka kõikides teistes Saue valla lasteaedades käivaid lapsi.
Selleks, et lapsel oleks
võimalus juuliski lasteaias
käia, tuleb lapsevanemal hiljemalt 15. märtsiks esitada
oma praeguse lasteaia direktorile kirjalik avaldus.
Oluline on teada, et koos
avalduse esitamisega kaas-

Info uutele lapsevanematele
Teadmiseks neile Saue valla lapsevanematele, kelle lapsed alustavad lasteaiateed alles sügisel.
Volikogu on kehtestanud igale lasteaiale teeninduspiirkonna.
Käesolevast aastast võtab Saue vald kasutusele haridusasutuste haldussüsteemi ARNO, mis lasteaiakohtade
jagamisel lähtubki esmajärjekorras teeninduspiirkonnast,
vanemate õdede-vendade lasteaia kohakasutusest ning
võimalusel ka lapsevanemate soovidest.
Vallavalitsus hakkab sügiseks lasteaiakohti määrama
aprilli esimeses pooles ja seejärel võetakse iga lapsevanemaga ühendust läbi haridusasutuste haldussüsteemi
ARNO või vajadusel ka e-kirja või telefoni teel.

neb lapsevanemal kohustus
tasuda suvise valverühma
kasutamise eest kohatasu 100
eurot kuus. Volikogus vastuvõetud korrast lähtuvalt juulis tavapärased soodustused
ei kehti. Need lapsevanemad,
kelle lapsed juulis lasteaias ei
käi, kohatasu maksma ei pea.
Juuli eralasteaedades ja
-hoidudes
Ka eralasteaedades ja –hoidudes käivad lapsed saavad
juulis kohta kasutada ja vald
toetab neid tavapärastel alustel.
Selleks tuleb lapsevanemal vallavalitsust kirjalikult

või e-kirja teel (info@sauevald.ee) teavitada hiljemalt
31. maiks, et juulis soovitakse kasutada eralasteaia või –
hoiu kohta.
Oluline on märkida, et
vald kannab juulikuu eest
lasteaiale või –hoiule lepingus ettenähtud toetuse üle
pärast seda, kui lapsevanem
on vallavalitsusele esitanud
kinnituse omaosaluse maksmise kohta. Lisainfot saab
küsida Saue vallavalitsuse
haridusosakonnast.
Infot suveperioodil lasteaias toimuvate remontide ja
ehitustööde kohta saab küsida iga lasteaia direktorilt.

Läheneb Saue valla keskkonnameetmest
toetuse taotlemise tähtaeg
Elamistingimuste parendamiseks ja
keskkonnareostuse likvideerimiseks
või heakorra tagamiseks saab taotleda
vallalt toetust. Toetatavaid tegevusi on
kokku seitse. Tähtaeg taotluste esitamiseks on 31. märts 2018.
KATRINA UTSAR
Keskkonnaspetsialist

K

indlasti tasub läbi
lugeda toetusmeetme määrus just toetuse saamise tingimuste ja

taotlemiseks vajalike dokumentide esitamise osas. Toetus on mõeldud füüsilistele
isikutele, kellele kuulub Saue
valla territooriumil toetuse
saamise tingimustele vastav
kinnistu. Saue valla kesk-

konnaprogrammi toetus ei
ole mõeldud korterelamutele,
tootmis- ja / või ärihoonetele
või ühiskondlikele hoonetele.

Taotluse vorm
Toetuse määrus „Keskkonnareostuse likvideerimise,
heakorra tagamise ja elamistingimuste parendamise toetuse maksmise tingimused
ja kord“ ja taotluse vorm on
leitav Saue valla kodulehelt
http://sauevald.ee/keskkonna-valdkonna-toetused
ja
Riigi Teatajast.
Toetuse suurus
Maksimaalne määr on 3200
eurot (sh käibemaks), kuid

mitte rohkem kui 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest ja toetust antakse kuni 50% tegevusele
kulutatud tegelikust summast. Toetust ei saa taotleda
tegevustele, mis on ellu viidud enne toetuse eraldamise
otsuse tegemist.
Toetuse maksmine
Toetust ei maksta ettemaksuna. Toetuse saajal peavad
alguses olema kõik rahalised
vahendid kavandatud tegevuse täielikuks elluviimiseks. Toetus makstakse välja
alles pärast tegevuste elluviimist, kui on esitatud vastavad kuludokumendid.

Toetatavad tegevused ja taotluse esitamine
TEGEVUS:

Eritingimused p 1.-3. tegevustele:

Tähtaeg:

1. majapidamise joogivee kättesaadavuse
tagamine või parendamine;
2. elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi
rajamine või parendamine;
3. aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine.

• Sissekirjutus Saue vallas (1.
jaanuari 2018 seisuga);
• Kinnistul paiknev elamu on kantud ehitisregistrisse (www.ehr.ee);
• Ehitisregistri andmetel on ehitusluba hoonele väljastatud enne
1999. aasta 22. märtsi. Uuematele
ehitistele toetus ei laiene.
• Kinnistu asub väljaspool
aiandusühistute territooriumi või
suvilarajooni. Suvilarajoonis ja
a/ü-des asuvatele kinnistutele
nende tegevuste jaoks toetust ei
anta.

Taotluste esitamise
tähtaeg 31. märts 2018

4. ebasedusliku isetekkelise jäätmeladestuskoha likvideerimine või prügistatud ala koristamine;
5. keskkonnaohtliku või maastikupilti kahjustava ehitise
likvideerimine;
6. reostusallika või tekkinud reostuse likvideerimine;
7. keskkonnareostuse tagajärjel kasutuskõlbmatuks või
nõuetele mittevastavaks muutunud joogivee süsteemi likvideerimine, uue süsteemi rajamine või olemasoleva süsteemi
parendamine.

Põhitähtaeg 31. märts
2018
Taotlusi p 4.-7. toodud
tegevustele võib
esitada ka jooksvalt
2018. aasta vältel.
Pärast 31. märtsi esitatud taotluste puhul
otsustatakse toetuse
eraldamine vaid
eelarveliste vahendite
olemasolul.

Taotlemine:
Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
• taotlus
• kaks võrreldavat hinnapakkumust
• veesüsteemide parendamise projekti
korral veeanalüüs, tõendamaks, et olemasoleva kaevu vesi ei vasta kehtestatud joogivee nõuetele
• volikiri, kui taotluse esitab taotleja
esindaja
Taotlus tuleb esitada korrektselt täidetuna (kõik lahtrid on kohustuslikud) ja
põhjendused peavad olema korralikult
välja toodud. Eelarve tabeli täitmine
taotluse vormis ja kahe hinnapakkumuse lisamine taotluse juurde on kohustuslik.
Taotluste esitamine:
Taotlusi saab saata elektrooniliselt
(digiallkirjastatult) aadressile info@
sauevald.ee või esitada paberkandjal
vallavalitsusse ja kõikidesse Saue valla
halduskeskustesse (Saue linn, Laagri, Haiba, Riisipere). Kontaktid: www.
sauevald.ee.
Lisainfo: katrina.utsar@sauevald.ee,
telefon 654 1152, 534 46686

Saue vanadaam
Hilja Mallene on
Eesti riigiga üheealine

Lennart Teinbasi
kavand jõudis laulupeo
mälestusmündi
kujunduskonkursi finaali

S

Žürii valis Lennarti kavandi ligi
8000 töö seast nende kaheksa
hulka, mis osalevad avalikul
rahvahääletusel http://lastejaam.err.ee/laulupidu150. Hääletus kestab kuni 4. märtsini.
Igast vanuserühmast jõudis
lõpphääletusele kaks paremat
kavandit. Lennarti joonistus
on üks kahest kuni 3. klassi vanuserühma tööst, mis pääses
edasi.
Rahvahääletuse võitja joonistuse järgi vermitakse 2019.
aastal üldlaulupeo 150. aastapäeva 2-eurone erikujunduseLennart Teinbas
ga mälestusmünt.
Elame Lennartile kaasa ja hääletame tema kavandi poolt
http://lastejaam.err.ee/laulupidu150.

Foto: Ääsmäe Põhikool

Foto: Sirje Piirsoo

Eesti Pangast tuli rõõmus teade. Ääsmäe Põhikooli
1. klassi õpilane Lennart Teinbas (pildil) saatis oma
joonistuse laulupeo 150. aastapäevale pühendatud
2-eurose mälestusmündi kujunduskonkursile ja
jõudis finaali.

SIRJE PIIRSOO
leht@sauevald.ee

SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

Lennarti mündikavand

100-aastane sünnipäevalaps Hilja Mallene Tallinnas von Stackelbergi hotelli tõllakuuris
pidupäeva tähistamas

nooremate laste hoidmisel
aitama. Ta on lõpetanud
6-klassilise kooli Vaidas ja
hiljem käinud Ravila kodumajanduskoolis.
Hilja ütleb, et tööd on
ta kogu elu teinud, pensionipõlve jäi pidama alles
82-aastaselt. Töötanud on

On imeline, et
Hilja on tänagi
krapsakas:
rohib ja
askeldab
koduaias
Ladva tänaval.
ta peamiselt lastekaitse alal:
Kose rajooni rahandusosakonnas, Harju rajooni täitevkomitee rahandusosakonnas - hiljem Tallinn ja
Harju liideti - , aga ka taasiseseisvunud Eestis.
Tollal tegeles lastekaitse paljulapseliste perede ja
vallasemadega, neile toetuse jagamisega. Ei tuntud
veel termineid üksikema,
vabaabielu või kärgpere.
Tööelu algas Hiljal aga Vaida külanõukogu ja Rae valla
täitevkomitee sekretärina.
II maailmasõda läinud
Vaidast õnneks mööda.

Siiski matnud Hilja isa viljakotid maha, võtnud lapsed-lehmad kaasa ja evakueerunud Soosalu tallu.
Nimigi ütleb, et talu keset
sood asus. Ema - pere julgem pool - keeldunud kodu
maha jätmast.
Märtsipommitamise ajal
oli Hilja Tallinnas õel külas.
Ilmselt neiud teatriskäiku
plaanisid, sest teatripisik on
Hiljal kogu elu küljes olnud.
Kui põrgu valla pääses, läksid nad maja keldrisse, ja
kui pommitamises vahe
tuli, otsustasid kodutee
Vaidasse ette võtta. Tondilt
nad aga edasi ei läinud, jäid
sõjapõgenike laagrisse, kus
süüa anti ja põrandal magamiskohta pakuti.
Hommikul maja juurde
naastes leidsid nad eest tuhahunniku. Alles oli vaid
tünn suitsulihaga, mille
Hilja õde oli õue tõstnud.
Et elu tahtis mingil põhjusel nii, jäi Hilja üksikuks,
kuid lapsi ja noori on tal
kogu aeg ümber olnud. Ta
on aidanud õdede lapsi ja
nende lapsi – sealjuures
neid kõiki teatripisikuga
nakatades. Kust Hilja selle
pisiku külge sai, ei oska ta
öelda, aga vaatas ta omal
ajal kõik teatritükid ära ja
käis läbi kõik kultuuriülikooli kursused.
Oma elu on vanadaam
elanud Harjumaal. Vaid
mõne aasta oli nooruses
Viljandis tädi juures. Sauele
kolis ta 1960. aastal ja jäigi.
On imeline, et Hilja on

tänagi krapsakas: rohib ja
askeldab koduaias Ladva
tänaval, riisub sügisel lehti
ja katab roose, külvab kevadel seemneid ja istutab
suvel lilli, hoolitseb kasvuhoone eest. Vaid muru niitmine ja maa kaevamine on
nooremate hooleks.
Samas kurdab vanadaam, et nägemine ja kuulmine pole enam see, kuid
televiisorit ta vaatab – lähedalt küll. Jälgib sedagi,
kuidas rahvas Eesti riigi
100. sünnipäeva tähistab,
milliseid kingitusi teeb, ja
peab seda kõike toredaks,
tõstmata midagi esile, sest
kõik ju, mis tehakse, tuleb
südamest.
Eks võib meil olla eelarvamusi selle kohta, mida
küll 100-aastane süüa armastab. Küsija suu peale
ei lööda ja selgub, et proua
Hilja lemmikud on praetud
peekon, praemuna ja praetud leib. Ta ise ütleb, et magusat võib olla, kuid soolast
peab olema. Perearst arvanud 10 aastat tagasi, et kui
nii on toitutud ja meeldib,
siis mindagu nii edasi.
On tõde see, et positiivne
ja rõõmus meel on üks pikaealisuse saladustest, aga
Hiljal on rääkida nipp, mida
ta nii kaua, kui mäletab,
kasutab. Õhtul teelusikatäis mett klaasi vee sisse ja
hommikul ärgates segu ära
juua. Proovige järele.
Proua Hiljale aga palju
õnne ja tervist veel pikkadeks aastateks.

Lennart Teinbas joonistas oma mündikavandile pääsukese, sest pääsuke
on Eesti rahvuslind. Joonistamist
alustas noormees enda arvates
kaheaastaselt.
Muidu aga meeldib Lennartile spordiga tegeleda, legodega mängida,
jalgrattaga sõita, ujumas, aga ka koolis käia.
Laulupidu on ta siiani televiisorist näinud, kuid tahab
kindlasti kohale vaatama minna, sest laulupeo juures
meeldib talle kõige rohkem tantsimine, laulmine, rahvariided ja rongkäik.

Noorkotkas Rasmus
Viikmäe heiskas
Toompeale riigilipu
Eesti Vabariigi ja Kaitseliidu loomise 100. aastapäeva puhul heiskavad veebruarikuu hommikutel Pika
Hermanni tornis lipu noorkotkad ja kodutütred
kõikidest Eesti maakondadest.
17. veebruari hommikul kogunesid Toompeale Riigikogu ette
kolm Saue rühma noort: saatjatena Marie Vibeke Must ja Trevor
Uuna ning Rasmus Viikmäe, kel oli au heisata Eesti riigilipp.
Rasmus elab Sauel ja õpib Saue Gümnaasiumi kuuendas
klassis. Noorkotkastega ühines ta viis aastat tagasi.
Sõbralik, kohusetundlik ja vaikne Rasmus osaleb kõikidel
rühma koondustel ja laagrites. Ta on Saue rühma 2017. aasta
kõige aktiivsem liige. Rasmuse eelmise aasta suurimateks saavutusteks on jüripäeva kompleksvõistluse kolmas ja Luureretke
teine koht.
GEA LIBLIK
Saue Kodutütarde ja Noorte Kotkaste rühmapealik
Foto: Erik Peinar

estap oli sümboolne,
et kui särav ja mõnusa huumorimeelega vanaproua aasta tagasi
Nõmmel jaamarestoranis
Elsa sugulaste seltsis kellaviieteega 99. sünnipäeva
tähistas, oli istumine just
Juhan Kuke Eesti Panga
hoonest pärit töölaua taga,
kus tänaseks päevaks juba
100 aastat tagasi kirjutati
Eesti Vabariigi iseseisvusmanifest.
Suurt juubelit, 100. sünnipäeva, pidas proua Hilja
Tallinnas von Stackelbergi
hotelli tõllakuuris sõprade
ja sugulaste seltsis. Sünnipäevalaua taga istus koos
viis põlve.
Oli palju südamikke õnnesoove ja liigutavaid kohtumisi.
Sünnipäevalapse
õetütar Mari Kõlli luges
ette postiga saabunud õnnitlused, nende seas õnnesoov
Eesti Vabariigi presidendilt
Kersti Kaljulaidilt ja tervitused Lõuna-Aafrika Vabariigist. Saue valla poolt õnnitles juubilari vallavanem
Andres Laisk.
Hilja Mallene sündis
Harjumaal Vaidas Kuusiku
talus pere esimese lapsena.
Nagu tollal igal pool Eestis,
tuli ka Hiljal vanima lapsena õrnas eas hakata peret
aitama: õdesid-venda hoida,
loomi talitada, pesu pesta ja
triikida. Pere oli 6-lapseline, pärast Hiljat sündis veel
neli õde ja vend.
Lapseeast on Hiljal
lehmalüpsilugu
rääkida.
Ema-isa läksid hommikul
heinamaale, mis asus kaugel ja kust koju tuldi alles
õhtul. Sigade ninaesise eest
hoolitsemine ja lehmade
lüpsmine jäi väikese Hilja
hooleks. Eks ta nii 8-aastane oli.
Oli palav, vereimejaid
putukaid palju ja lehmad rahutud - jooksid kiini, nagu
öeldi. Piima sai pisike tüdruk küll kätte, aga koju polnud tilkagi viia, sest lüpsiku
lõid lehmad ümber.
Kooliminekki jäi Hiljal
hilisemaks, sest ta pidi ema
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Saue vanadaam
Hilja Mallene sai
17. veebruaril
100-aastaseks.
Ta on sama vana,
õigemini natuke
vanemgi, nagu ta
ise ütleb, kui meie
riik.
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Rasmus Viikmäel (vasakul) oli 17. veebruaril au heisata riigilipp. Assisteerisid Trevor Uuna ja Marie Vibeke Must.

Foto: Marko Mumm

Saue Kergejõustikuklubi kasvandik Katre Sofia Palm (pildil) võitis naiste viievõistluses esikoha nii U20 kui ka täiskasvanute arvestuses, kogudes 3605 punkti. Teise koha sai Terje Kaunissaar
3598 punktiga ja kolmanda Leanne Siimumäe 3322 punktiga.
Katre Sofiale oli see täiskasvanute arvestuses esmakordne
Eesti meistritiitel, mis on igati hea kordaminek ja annab head
eeldused hooaega edukalt jätkata.

EV100 Eesti talvised meistrivõistlused kergejõustikus U18,
U20 ja U23 vanuseklassile toimusid 10.-11 veebruaril.
Saue Kergejõustikuklubi noortest sai kolm medalit Katre
Sofia Palm, kes võitis kuldmedali neidude U20 vanuseklassi
kaugushüppes tulemusega 5.64 ja kaks hõbemedalit: 60 m tõkkejooks, aeg 9,03, ja kõrgushüpe, tulemus 1.69.
Birgit Veldi sai neidude U18 vanuseklassis 1500 m jooksus
4. koha ajaga 5.28,07 ja 8. koha 800 m jooksus, aeg 2.35,11.
Rasmus Kuningas oli noormeeste U18 vanuseklassi 60 m
tõkkejooksus viies ajaga 8, 53 ja kaugushüppes kuues, tulemus
6.29.

Neli Saue valla poissi, kes treenivad Kristjan Palusalu Spordikoolis, käis veebruari
alguses Tapal Eesti meistrivõistlustel Kreeka-Rooma maadluses õpilastele ja tõi koju
kaks pronksmedalit.
SAUE VALDUR
leht@saue.ee

T

apale olid kogunenud
jõudu katsuma Eesti
parimad maadlejad.
Võistluses oli 13-15-aastaste vanuseklass, 20032006 sündinud poisid. Eesti
meistrivõistlustel on lubatud
võistelda vaid Eesti maadlejatel, kokku oli võistlejaid
78.
Meie valla poistest osalesid Tapal Ville Iljas, Simon Tihvan, Janno Iljas ja
Rasmus Tihvan. 14-aastane
Ville Iljas saavutas 68-75 kg
maadlejate seas tubli kolmanda koha üheksa võistleja
seas. Sama kordas 13-aastane Simon Tihvan 38-48 kg
maadlejate hulgas - kolmas
koht, võistlejaid kaheksa.
13-aastasele Janno Iljasele kuulus 7. koht 34-38 kg
maadlejate seas. Janno kaalus oli 12 võistlejat. 14-aastane Rasmus Tihvan leppis
kehakaalus 52-57 kg eelviimase, 9. kohaga.
Võistluste hooaeg on
septembrist maini. Hooajal

Simon Tihvan (sinises trikoos)
sillas

toimuvad võistlustel peaaegu igal nädalavahetusel ja
poistel on reisimist ning ringisõitmist väga palju. Nad
on osalenud võistlustel Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes,
käinud ka Rumeenias, Rootsis, Valgevenes, Hollandis ja
Venemaal.

SAUE KERGEJÕUSTIKUKLUBI

Kernus selgusid Saue
valla meistrid males
Saue valla meistrivõistlustel males Kernu Rahvamajas lõi kaasa 43 mõttesportlast. Võistluste
peakohtunikuna tegutses Aare Puht.

Ville Iljas (punases trikoos) sooritamas 4-punktilist üle rinna
heidet

Meestest heitlesid esikoha pärast Saue Maleklubi võistlejad
Tarvo Piip ja Raivo Viidu. Mängiti šveitsi süsteemis seitse vooru. Neljandas voorus oli esikoha suhtes otsustav kohtumine,
kus Tarvo alistas Raivo - edasine kulges rahulikumalt. Esimene
Tarvo Piip, teine Raivo Viidu - mõlemad Saue Male-Kabeklubist
- kolmas Mart Tarmak Mõnuste külast.

Noormeestest hõivasid kolm paremat kohta Ruila Põhikooli õpilased Marcus Merigan, Märt Roomets ja Paul Blowers,
keda juhendab Mart Roomets.
Naistest oli ülekaalukas võitja Ester Leuska Kernu külast,
kes tuli 2016. aastal ka Harju meistriks. Teiseks tuli Liisi Tombak
ja kolmandaks Mirje Tombak – mõlemad Kohatu külast.
Tütarlastest saavutasid kaksikvõidu Ruila Põhikooli õpilased Marie-Elise Kuristik ja Kristin-Kairit Sonn. Kolmas oli Mari
Roop Kernu Põhikoolist.
KALJO PÕLDARU

Kristjan Palusalu Spordikool on nime saanud Eesti ühe
edukama maadleja, kahekordse olümpiavõitja ja 12-kordse
Eesti meistri Kristjan Palusalu järgi. Peatreener on alates
1995. aastast suurte kogemustega endine maadleja Meelis
Mäekalle, kes on ka Saue valla lasteaias teada-tuntud liikumisõpetaja ning kes on tulnud mitmeid kordi Eesti noorte
ja juuniorite meistriks ning on Kreeka-Rooma maadluses
kahekordne täiskasvanute meister.
Kool viib läbi Kreeka-Rooma ja vabamaadlustreeninguid
lastele alates neljandast eluaastast ning täiskasvanutele.
Maadlussaal asub Nõmme keskuses Von Glehni hoovis Turu
plats 3.
Maadlus on võitluskunst, kus selgitatakse kahe vastase
vahel välja, kes on kiirem, targem ja tugevam, kasutades
erinevaid võtteid, haardeid ja heiteid. Et maadluses edukas
olla, ei piisa ainult toorest jõust. Vaja läheb ka teravat mõistust, head tasakaalu ja kiiret reageerimist, mida spordikool
treeningutes igakülgselt õpetab.
Treeningutes on erialane tehniline, füüsiline ja taktikaline ettevalmistus läbi põimitud erinevate põnevate mängude ja võistlusmomentidega. Tulemuseks on terve, tugev ja
sotsiaalselt aktiivne noor, kes saab elus hästi hakkama. Iga
treeningu lõpus on lastel nägu nalja täis ja selg higine ning
ööuni maitseb hästi.
Lisainfo www.palusalu.ee.

Üle 100 spordihuvilise ujus võidu või ajavõtuta
Meie valla lahtised meistrivõistlused
ujumises toimusid 26. jaanuaril Saue
linna ujulas.
TERJE TOOMINGAS
Saue Spordikeskuse juhataja

V

Parimad Saue valla maletajad 2018.

Kristjan Palusalu Spordikool

Foto: Terje Toomingas

Eesti mitmevõistluse meistrivõistlustel selgusid
veebruari alguses Tallinna Lasnamäe Kergejõustikuhallis meistrid täiskasvanute, U23 ja U20
vanuseklassis. Võistlused olid pühendatud Eesti
Vabariigi 100. sünnipäevale ja võitjad said kaela
EV 100 erikujundusega kaunid medalid.

Fotod: Maria Kilk

Noored maadlejad tõid
koju kaks pronksmedalit

Katre Sofia Palm - Eesti
meister viievõistluses

Foto: Valdis Toomast
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õistluspäev algas
kõige noorematega,
kel tuli ujuda 25
meetrit vabalt valitud ujumistehnikas. Järgnesid noorukid, kelle distants oli 50
meetri pikkune, ja juuniorid, kes läbisid 100 meetrit.
Õhtupoolikul olid võistlused täiskasvanutele ja veteranidele ning uue alana
perede teatevõistlus.
Saue ujula 25-meetrises
basseinis oli 100 m distantsil meestest parim aeg Pearu
Petersonil 1.16,03 ja naistest
Anni Krinpusel 1.22,4.
Eriauhinna pälvis võist-

luse vanim osaleja, 1936.
aastal sündinud Aado Liblikmann.
Ujumisvõistluselt saime
mõned Saue valla ujujad ka
3. märtsil Viljandis toimuvatele Eesti omavalitsuste
talimängudele. Kui keegi
veel on talimängudel võistlemisest huvitatud, andke
sellest palun meile kohe teada e-posti aadressil info@
sauespordikeskus.ee.
28. jaanuaril tulid ujuma
need, kes meistrivõistlustel
osaleda ei soovinud. Sarja
„Sauelane liikuma” ujumise etapil osales 36 huvilist,
kel tuli läbida 250 meetrit
- lastel kuni 10 eluaastat 50
meetrit - vabalt valitud ujumisstiilis.

Poiste start

Saue valla meistrid ujumises 2018
Thera Reisberg (T8), Harry Isok (P8), Susanna Marie Veskimägi (T10), Karl Vilson (P10), Agnes Ots (T12), Henri Isok (P12),
Ats Marek Tender (P14), Karina Koort (T16), Mailis Rästas (NJ),
Anni Krinpus (NI), Kristo Krinpus (MI), Merle Jõgisman (NII),
Jaan Toomingas (MII), Eneli Pall (NIII), Pearu Peterson (MIII),
Ivar Pajula (MVI), Hillar Pärn (MVII).
Võistluste lõpuprotokoll www.sauespordikeskus.ee.
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EHITUSOSAKOND

HALDUSKESKUSED

VALLAVALITSUS
VALLAKANTSELEI
ARENDUSOSAKOND

ANDRES KAARMANN
abivallavanem
(sotsiaal, haridus, kultuur)
679 0183, 511 2059
andres.kaarmann@
sauevald.ee

KALLE PUNGAS
abivallavanem
(ehitus, majandus- ja
tugiteenused)
654 1132, 506 6974
kalle.pungas@sauevald.ee

RIHO JOHANSON
abivallavanem
(arendus ja teenused)
679 0182, 508 2974
riho.johanson@
sauevald.ee

PEEDO KESSEL
mittepalgaline
valitsuse liige
608 7109, 5770 3128		
peedo.kessel@
sauevald.ee

EVA PUUSTA
mittepalgaline
valitsuse liige
679 3015		
eva.puusta@
sauevald.ee

TOOMAS ARTMA
mittepalgaline
valitsuse liige		
5301 0810
toomas.artma@
sauevald.ee

REIN RIGA
mittepalgaline
valitsuse liige
5667 7790		
rein.riga@sauevald.ee

MARJU PÕLLU
vallasekretäri KT
654 1142		
marju.pollu@
sauevald.ee

GEDI AVER
abivallasekretär
654 1151
gedi.aver@sauevald.ee

AILE RAVEL
vastuvõtusekretär
679 0180		
aile.ravel@sauevald.ee

MARLYS PAJULA
volikogu assistent
679 0199
marlys.pajula@
sauevald.ee

SANDRA MARRAN
jurist
654 1147, 5345 2446
sandra.marran@
sauevald.ee

KAIRI PAJUMAA
jurist
651 0211
kairi.pajumaa@
sauevald.ee

SJU NUUTER
personalijuht
654 1149, 5919 7874
sju.nuuter@sauevald.ee

KELLI KÕLUVERE
personalispetsialist
679 0187, 521 0109
kelli.koluvere@
sauevald.ee

INDREK EENSAAR
arendusosakonna
juhataja
654 1158, 511 4930
indrek.eensaar@
sauevald.ee

KATI OOLO
arendusprojektide juht
654 1153, 5804 8615
kati.oolo@sauevald.ee

MERLE KERM
GIS spetsialist
654 1141
merle.kerm@
sauevald.ee

ŽAN KOTENJEV
e-teenuste arendusjuht
654 1140, 5197 4757
zan.kotenjev@
sauevald.ee

HARIDUS JA
TUGITEENUSED

ANDRES LAISK
vallavanem
654 1131, 504 7527
andres.laisk@
sauevald.ee

BIRGIT TAMMJÕE-TULP
haridusosakonna
juhataja
654 1154, 5860 7677
birgit@sauevald.ee

KALLE NORMANN
ehituse peaspetsialist
654 1135, 5302 2293
kalle.normann@
sauevald.ee

MARGIT OTS
haridusspetsialist
679 0177, 511 2820
margit.ots@sauevald.ee

HEIKI LAAS
ehitusspetsialist (Haiba)
679 3021, 5551 2466
heiki.laas@sauevald.ee

HELEN VEENSALU
erivajadustega laste
spetsialist
662 7300, 5340 4313
helen.veensalu@
sauevald.ee

ANDRES JOALA
ehitusspetsialist
(Saue linn)
679 0194, 501 0802
andres.joala@sauevald.ee

SIRLI TAMM
logopeed		
5884 0538
sirli.tamm@sauevald.ee

KATRINA UTSAR
keskkonnaspetsialist
654 1152, 5344 6686
katrina.utsar@
sauevald.ee
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KES ON KES SAUE VALLAVALITSUSES?

EVA PUUSTA
Haiba halduskeskuse
juhataja
679 3015
eva.puusta@sauevald.ee

MARET MÄNGLI
Haiba halduskeskuse
vastuvõtusekretär
679 3014		
maret.mangli@
sauevald.ee

PEEDO KESSEL
Riisipere halduskeskuse juhataja		
608 7109, 5770 3128
peedo.kessel@
sauevald.ee

HELI PUUSEPP
Riisipere halduskeskuse
vastuvõtusekretär
608 7231
heli.puusepp@
sauevald.ee

ANNELI RITSING
rahvastikuregistripidaja
654 1143, 529 2820
anneli.ritsing@
sauevald.ee

MARE RABI
dokumendi- ja
teabehaldur
608 7394, 553 3231
mare.rabi@sauevald.ee

MAREK LEHESALU
IT toe spetsialist
654 1160
marek.lehesalu@
sauevald.ee

KÄTLIN LISETE KÄROLIN
NÕGOLS
IT toe spetsialist (arendus)
654 1160
katlinlisetekarolin.
nogols@sauevald.ee

LILY ROOP
Laagri
halduskeskuse
vastuvõtusekretär
654 1130
lily.roop@sauevald.ee

MATTIAS MIKLI
jurist
679 0197		
mattias.mikli@
sauevald.ee

MIHKEL VELSTRÖM
KAIDI VÄÄT
psühholoog		 sotsiaalpedagoog		
5341 5533
5866 9397
mihkel.velstrom@
kaidi.vaat@sauevald.ee
sauevald.ee

KATI RANDRÜÜT
keskkonnaspetsialist
654 1133, 5915 1388
kati.randruut@
sauevald.ee

KÜLLI TEDREMA
maakorralduse
peaspetsialist
654 1159, 5300 6491
kulli.tedrema@
sauevald.ee

AIME RENSER
maakorraldusspetsialist
654 1134, 5300 6491
aime.renser@
sauevald.ee

RAIVO TAMMERT
maakorraldusspetsialist
(Riisipere)
608 7153
raivo.tammert@
sauevald.ee

MAILI METSAOTS
planeeringute
spetsialist
654 1157
maili.metsaots@
sauevald.ee

VEIKO RAKASELG
planeeringute
spetsialist
679 0171, 5341 4263
veiko.rakaselg@
sauevald.ee

URMAS ELMIK
vallaarhitekt
679 0191, 516 6441
urmas.elmik@
sauevald.ee

ANETE TAMMEVESKI
avaliku ruumi spetsialist
654 1124, 5309 9202
anete.tammeveski@
sauevald.ee

MARI VIILOP
registrite spetsialist
678 0212
mari.viilop@sauevald.ee

ARVO BRANDMEISTER
võrkude spetsialist
654 1148, 509 0662
arvo.brandmeister@
sauevald.ee

CAROLI KRUUS
registrite spetsialist
654 1146		
caroli.kruus@
sauevald.ee

SILVER LIBE
haldusjuht
654 1150, 5687 6208
silver.libe@sauevald.ee

KOIT VARE
haldur (Haiba, Riisipere)
679 3027, 5551 2463
koit.vare@sauevald.ee

ÕIE LÕMPS
haldur (Laagri)
5344 6890
oie.lomps@sauevald.ee

SIISIKE LEHTSI
kinnisvara projektijuht
529 8141
siisike.lehtsi@sauevald.ee

INDREK BRANDMEISTER
teedespetsialist
654 1155, 5340 7008
indrek.brandmeister@
sauevald.ee

BORISS TEDER
haldustööline		
5194 0310
boriss.teder@
sauevald.ee

TIMUR HALLMÄGI
REIN TULMIN
haldustööline		 heakorratöötaja		
5887 1892
5559 0766
timur.hallmagi@
sauevald.ee

MERIKE KANGUR
koristaja		
528 5032

VELLO KLAAN
kalmistuvaht		
5385 4254

HELI JOON
sotsiaalosakonna
juhataja
679 0174, 5192 3338
heli.joon@sauevald.ee

MARET MARIPU
sotsiaaltööspetsialist
(Saue linn)
679 0176, 5855 6836
maret.maripu@
sauevald.ee

LAINE ELMIK
sotsiaaltööspetsialist
(Laagri)
654 1145, 513 7154
laine.elmik@sauevald.ee

MERIKE LEPIK
sotsiaaltööspetsialist
(Haiba)
679 3022, 5551 2460
merike.lepik@sauevald.ee

IRINA TOLKATŠJOVA
lastekaitsespetsialist
(Haiba)
679 3023, 5551 2468
irina.tolkatsjova@
sauevald.ee

TRIIN TAAL
lastekaitsespetsialist
(Riisipere)
608 7236, 5551 4224
triin.taal@sauevald.ee

SIGNE ALGMA
lastekaitsespetsialist
(Laagri)
654 1136, 5866 0485		
signe.algma@
sauevald.ee

PILLE TOOMSALU
lastekaitsespetsialist
(Saue linn)
679 0196, 5912 5591
pille.toomsalu@
sauevald.ee

ANNE VAINU
terviseedendusspetsialist
529 1462
anne.vainu@sauevald.ee

RITA REINO
hooldustöötaja (Laagri)
679 8346, 5335 8149
rita.reino@sauevald.ee

ELGI SASSI
hooldustöötaja
(Riisipere)		
5552 0256
elgi.sassi@sauevald.ee

ANGELA HANNUS
hooldustöötaja
526 0147
angela.hannus@
sauevald.ee

KOMMUNIKATSIOON

VIKTORIA KARU
maakorraldusspetsialist
(Haiba)
679 3017
viktoria.karu@
sauevald.ee

KAIJA VELMET
kultuuritööjuht
679 6786, 5563 4407
kaija.velmet@
sauevald.ee

RAHANDUSOSAKOND

KULTUURIOSAKOND

EHITUSOSAKOND
MAJANDUS- JA TUGITEENUSTE OSAKOND
SOTSIAALOSAKOND
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ANNE-LY SUMRE
kommunikatsioonijuht
654 1156, 525 4146
annely.sumre@
sauevald.ee

SIRJE PIIRSOO
avalike suhete juht
679 0175, 510 6932
sirje.piirsoo@
sauevald.ee

MÄRT LILLESIIM
kommunikatsiooni
tehniline spetsialist
reklaam@sauevald.ee

MART MARTINSON
finantsjuht
654 1139, 506 2709
mart.martinson@
sauevald.ee

REET SANDVIK
pearaamatupidaja
608 7292, 553 0926
reet.sandvik@
sauevald.ee

CATLYN TOOMAST
vanemraamatupidaja
679 0172		
catlyn.toomast@
sauevald.ee

MARINA MAANDI
raamatupidaja
654 1138		
marina.maandi@
sauevald.ee

LOONA-LIIS MARDIM
sotsiaaltööspetsialist
(Riisipere)
608 7203
loona.mardim@
sauevald.ee

KRISTA TERNO
raamatupidaja
679 0178		
krista.terno@
sauevald.ee

HELLE ABROI
raamatupidaja
654 1137		
helle.abroi@
sauevald.ee

SIRLI SÕSTAR-PEERNA
eakate ja puuetega
täisealiste spetsialist
654 1144, 5346 2560
sirli.sostar@sauevald.ee

ELENA EPNER
raamatupidaja
651 0210
elena.epner@
sauevald.ee

LIIVIKA HEINPALU		
raamatupidaja
608 7393, 5561 5366
liivika.heinpalu@
sauevald.ee

TUULI URGARD
finantsanalüütik
679 0181		
tuuli.urgard@
sauevald.ee
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HALLATAVATE ASUTUSTE JUHID

MARIKA SALU
Saue Linna Raamatukogu
659 6682, 555 71115
marika.salu@
saueraamatukogud.ee

LIA NIRK
Saue Vallaraamatukogu
651 0212
lia.nirk@
saueraamatukogud.ee

EVE ŠAMOTAILO
Ruila Raamatukogu
607 8723
eve.samotailo@
saueraamatukogud.ee

ÜLLE JÕGI
Kernu raamatukogu
679 0357
ulle.jogi@
saueraamatukogud.ee

ELEN TURI
Turba Raamatukogu
5560 0352
elen.turi@
saueraamatukogud.ee

LIIA KIIBUS
Ääsmäe Raamatukogu
608 6241
liia.kiibus@
saueraamatukogud.ee

TOOMAS ARTMA
Laagri Kool
5301 0810
toomas@laagrik.edu.ee

ANNELY AJAOTS
Nissi Põhikool
528 1428
annely.ajaots@
nissikool.ee

ROBERT LIPPIN
Saue Gümnaasium
659 0122
robertlippin@
saue.edu.ee

TIIA ROSENBERG
Ruila Põhikool
607 8736
tiia.rosenberg@
ruilakool.ee

JAANUS KALLION
Ääsmäe Põhikool
5349 1082
jaanus.kallion@
aasmaekool.ee

HEIMAR TIHANE
(direktori KT)
Turba Kool
5620 8145
direktor@turbakool.ee

MAREK MÄNNIK
Kernu Põhikool
608 3402
kernu@kernu.edu.ee

KRISTIINA LIIVIK
Saue Muusikakool
516 3128
kristiina.liivik@
sauemuusikakool.ee

DIANA KUNTOR
Saue lasteaed Midrimaa
659 6526
diana.kuntor@
sauemidrimaa.ee

MAIKI VANAHANS
Tuleviku Lasteaed
5197 3724
maiki.vanahans@
tulevikulasteaed.ee

KATRIN ÕISMA
Riisipere Lasteaed
521 0793
katrin.oisma@
riisiperelasteaed.ee

TIIU INGERAINEN
Laagri Lasteaed
529 9449
tiiu.ingerainen@
laagrilasteaed.ee

MERLE PERM
Nõlvaku Lasteaed
5307 9131
merle.perm@
nolvakulasteaed.ee

RITA KLEIN
Veskitammi Lasteaed
5343 3071
rita.klein@
veskitammila.ee

SILVA KIILBERG
Ääsmäe Lasteaed
5308 8467
silva.kiilberg@
aasmaelasteaed.ee

INGRID NOVIKOVA
Saue Valla
Kultuurikeskus
5346 5917
ingrid.novikova@
sauekultuur.ee

KAJA VAHAR
Nissi Kultuurikeskus
5553 0447
kaja.vahar@
sauekultuur.ee

SIRJE LUBERG
Saue Huvikeskus
523 4339
sirje.luberg@
sauehuvikeskus.ee

KULDAR PAJU
Kernu Rahvamaja
juhataja KT
505 2463
kuldar.paju@sauevald.ee

KIRKE KASARI
Saue Noortekeskus
5918 5556
kirke@
sauenoortekeskus.ee

LIIVI LENTS
Saue Päevakeskus
5303 5883
liivi.lents@
sauepaevakeskus.ee

TERJE TOOMINGAS
Saue Spordikeskus
5343 5855
terje.toomingas@
sauespordikeskus.ee

KALEV ISRAEL
Saue Linnavarahaldus
507 8758
kalev.israel@sauevald.ee

SIRJE JUST
Haiba Lastekodu
679 0350
sirje.just@
haibalastekodu.ee

HELLE KEERMA
Laitse Raamatukogu
607 8731
helle.keerma@
saueraamatukogud.ee

MAIE SEPP
Riisipere Raamatukogu
608 7195
maie.sepp@
saueraamatukogud.ee

MAIE JOAVESKI
Turba Lasteaed
5560 0343
maie.joaveski@
turbalasteaed.ee

JAANUS TEDER
AS Nissi Soojus
505 3633
jaanus.teder@gmail.com

ENE PÄLL
Haiba Lastekodu SA
679 0350
info@haibalastekodu.ee

SAUE VALLA OMANDIS VÕI ASUTATUD ETTEVÕTTED

AARE SÕER
Aktsiaselts KOVEK
516 3084
aare.soer@kovek.ee

TÕNIS ILP
OÜ Saue Spordirajatised
5307 9160
tonis.ilp@laagrik.edu.ee

JAANUS KALLION
Ääsmäe Kultuuri ja
Spordi Sihtasutus
5349 1082
jaanus.kallion@
aasmaekool.ee

KALJO PÕLDARU
Kernu Staadioni SA
521 4206
kpoldaru@gmail.com

TÕNIS ILP
OÜ Laagri Haridus- ja
Spordikeskus
5307 9160
tonis.ilp@laagrik.edu.ee
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NEMAD ESINDAVAD SIND VOLIKOGUS

HARRY PAJUNDI
vallavolikogu esimees
Reformierakond
526 4331
harry.pajundi@
sauevald.ee

EERO KALJUSTE
volikogu aseesimees/
maa- ja planeeringute
komisjoni aseesimees
Koostöö-Meie vald
eero.kaljuste@
sauevald.ee

VALDIS TOOMAST
volikogu aseesimees/
spordikomisjoni
aseesimees
IRL
valdis.toomast@
sauevald.ee

JAANUS KALLION
hariduskomisjoni
esimees
Koostöö-Meie vald
jaanus.kallion@
sauevald.ee

NILS JOONAS PÕLDME
kultuuri- ja noorsootöökomisjoni aseesimees
Koostöö-Meie vald
nilsjoonas.poldme@
sauevald.ee

DIANA POUDEL
kogukondadekomisjoni
esimees
5309 7003
Koostöö-Meie vald
diana.poudel@
sauevald.ee

MARIS ZERNAND-VILSON
sotsiaalkomisjoni
esimees
Koostöö-Meie vald
maris.zernand-vilson@
sauevald.ee

JAANIKA KÄÄRST
volikogu liige
Koostöö-Meie vald
jaanika.kaarst@
sauevald.ee

ENN KARU
kogukondadekomisjoni
aseesimees
Koostöö-Meie vald
enn.karu@sauevald.ee

AAVO SÕRMUS
majandus- ja eelarvekomisjoni esimees
Koostöö-Meie vald
aavo.sormus@
sauevald.ee

KULDAR PAJU
spordikomisjoni
esimees
Koostöö-Meie vald
kuldar.paju@sauevald.ee

TIIA ROSENBERG
kultuuri- ja noorsootöökomisjoni esimees
Koostöö-Meie vald
tiia.rosenberg@
sauevald.ee

TORMI TABOR
maa- ja planeeringute
komisjoni esimees
Koostöö-Meie vald
5309 7003
tormi.tabor@
sauevald.ee

EINAR ALLIKSAAR
elukeskkonnakomisjoni
esimees
Koostöö-Meie vald
5343 2855
einar.alliksaar@
sauevald.ee

AHTO OJA
volikogu liige
Koostöö-Meie vald
ahto.oja@sauevald.ee

MADIS MILLING
elukeskkonnakomisjoni
aseesimees
Reformierakond
madis.milling@
sauevald.ee

TIIT ISOP
volikogu liige
Reformierakond
tiit.isop@sauevald.ee

KAIRE SILDNIK
sotsiaalkomisjoni
aseesimees
Reformierakond
kaire.sildnik@
sauevald.ee

KRISTO KOKK
volikogu liige
Reformierakond
kristo.kokk@
sauevald.ee

VALERI ALBA
volikogu liige
Keskerakond
valeri.alba@
sauevald.ee

HENN PÕLLUAAS
volikogu liige
EKRE
henn.polluaas@
sauevald.ee

TOOMAS VITSUT
volikogu liige
Keskerakond
toomas.vitsut@
sauevald.ee

VIRKO RAAGMETS
volikogu liige
IRL
virko.raagmets@
sauevald.ee

TÕNU URVA
volikogu liige
EKRE
tonu.urva@sauevald.ee

JUHAN SÄRGAVA
majandus- ja eelarvekomisjoni aseesimees
Keskerakond
505 7441
juhan.sargava@
sauevald.ee

MIHHAIL JALLAJAS
revisjonikomisjoni
esimees
Valimisliit MEIE
mihhail.jallajas@
sauevald.ee

KAIDO KATALSEPP
revisjonikomisjoni
aseesimees
IRL
kaido.katalsepp@
sauevald.ee

<< Riisika lasteaia lapsed tähistasid vastlapäeva koos Kernu kooliga. Kaks vanemat rühma laulsid muusikatunnis lume- ja
vastlalaule, seejärel kiirustasid tiigi äärde
Karumäele. Sõimelapsed mängisid rühmas
vanu vastlapäeva mänge ja seejärel läksid
lasteaia hoovi väikesele mäele kelgutama.
Tuppa tulles olid kõigil lastel punased õunapõsed kaasas. Lõunaks oli hernesuppi ja
vahukoorekukleid, mis olid tõeliselt suured
ja maitsvad.

Kes on pakirobotid
ja mida nad Saue
linnas teevad?
Firma Starship Technologies testib jaanuari keskpaigast Saue linnas pakiroboteid, keda võib näha
keskuse piirkonnas vilkalt piki kõnni- ja kergliiklusteid veeremas ning tuisusemal ilmal ka lumega
maadlemas. Testimisperiood kestab veel vähemalt
pool aastat või vajadusel kauemgi. Pikemas plaanis
on ettevõttel huvi linnaelanikele reaalselt kasulik
olla: pakkide või poekottide kojutoimetamisel,
valmistoidu kojutellimisel või muul viisil.
Miks ettevõte just Saue ärimudeli testimiseks välja valis, peitub selles, et linn on vaikne, rahulik, turvaline ja kompaktne ideaalne näide väikelinna keskkonnast.
Lisaks Sauele liiklevad Starshipi pakirobotid üle maailma
umbes kümnes linnas: Redwood City, Palo Alto ja Mountain View
Silicon Valleys, USA pealinn Washington, London ja selle satelliitlinn Milton Keynes, Hamburg Saksamaal, Zürich Šveitsis ja
Tallinn.
Eestis on Starship Technologies teinud toiduvedusid koos
Woltiga ja pakivedusid Kakumäel-Tiskres Omnivaga.
Robotid on aga tänaseks üle saja linna kõnniteedel sõitnud
ligi 130.000 kilomeetrit ja kohanud üle 12 miljoni inimese, kes
enamasti on robotite vastu sõbralikud - nii ka Saue linnas, kus
on olnud mitmel juhul näha, kuidas sauelased lumme kinni jäänud robotit aitasid.

>> Nissi kool tähistas vastlapäeva Talvepäevaga,
mida korraldas kooli hoolekogu koos Kaitseliidu Harju maleva Noorte Kotkaste ja Kodutütarde
liikmete ning nende rühmajuhtide Piret ja Mauno
Reinmanniga - kodutütred ja noorkotkad õpetasid
elustamist. Talvepäev algas kogunemisega koolimaja juures. Ühine matk viis Alemale, kus ootasid
ees vahvad mängud, toekas vastlasupp ja maitsvad
kuklid.

<< Laagri Lasteaia vastlapäeva trall oli väga hoogne. Liikumisõpetaja oli mõelnud välja põnevaid
harjutusi enne mäele jõudmist. Mäel ei jäänud paigale seisma ka õpetajad, vaid trallisid koos lastega. Lõunasöögiks oli maitsev hernesupp ja imehea
vastlakukkel, mille olid valmistanud tublid kokad.

>> Nõlvaku Lasteaia lapsed ja õpetajad trotsisid
tuult ja sula, et nautida kuuma tee toel vanade eestlaste kombel rõõmurõkkerohket vastlasõitu.

<< Saue linna rahvas lustis ja võistles Sarapiku suusamäel ning nautis ree- ja saanisõitu.

>> Vanamõisas olid vahvad võistlused, mida juhtis Lumejänes: pikim liug,
vigursõir,
lumememme
meisterdamine, kelguralli. Lapsi sõidutasid ponid
Täpi ja Fira.

Ettevõttel endal robotite ehitamise tehast ei ole. Vajalikud
osad tellitakse kvaliteeti ja hinda silmas pidades kogu maalimast, mõni spetsiifiline detail lastakse valmistada vastavat
kompetentsi omavas tehases. Kõik robotid sünnivad aga Tallinnas Mustamäel, kus töötab nende heaks 80 inseneri. Üle maailma on kolm ja pool aastat tagasi alustanud firmal töötajaid 250,
kaks aastat tagasi oli vaid 21.
Pakiroboti maksimaalne liikumiskiirus on kuus kilomeetrit
tunnis, kanda võtab ta kuni 10-kilose paki. Kui rääkida näiteks
toidu kontorisse või koju transportimisest, ei tohiks robot teel
olla üle poole tunni, et soe või külm toit termokotis nõutud
temperatuuril pärale jõuaks. Ideaalne on robotil toimetada 2-3
kilomeetri raadiuses.
Sauest rääkides - robotitesse on programmeeritud kaart piirkonna kohta, kus nad linnas ringi liiguvad: sõidu- ja kõnniteed,
tänavaületuskohad. Robot sõidab vaid seal, kus kaart teda lubab.
Täna veel võtab operaator ülekäiguraja juures robotilt turvalisuse huvides juhtimise üle, kuid tegelikult oskaks robot ka ise
olukorda hinnata ja ohutult tänavat ületada. Siinkohal on paslik
märkida, et ühel operaatoril on jälgida üheksa robotit. Probleemi ilmnedes annab ta selle tehnikule lahendamiseks edasi.
Nähes robotit ülekäiguraja juures ootamas, pole mõtet kinni
pidada: robot peab auto alati läbi laskma, välja arvatud kui jalakäijafooris põleb roheline tuli või kui robot ületab teed, millele
auto pöörab.
Ettevõttel on valminud roboti kodu, mida on samuti plaanis
Saue linnas testida. Kodu on koht, kus robot saab tööst vabal
ajal ja öösel olla ning akusid laadida. Järgmine samm on aga
hotell robotitele.
Kellele meeldib ulmeraamatuid lugeda ja -filme vaadata, siis
polegi enam ei film ega raamat – tõsielu otse meie silme ees.
SIRJE PIIRSOO
leht@sauevald.ee

Fotod: Kristel Orutalu, Riina Lotamõis, Pille Laht, Karolin Kabanen, Sirje Piirsoo, Emilia Martin
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Tee head,
siis leiad head
Ruila kool annetas jõulukohviku pidamisega
kogutud raha 420 eurot Salu koolile Tobii silmajälgimissüsteemi jaoks, mis toimib nagu arvuti,
millele saab käsklusi anda arvutihiire asemel
silmaliigutuste abil ja mis on mõeldud lastele,
kes ise suhelda ei saa ning kelle kehaline liikumine on piiratud.
Ühel detsembrikuu esmaspäeval külastas Ruila kooli Salu kooli
direktor Helger Rannu, kes rääkis, kuidas Saue vallas asuvas Salu
koolis elatakse, millega tegeletakse, millised lapsed seal õpivad
ja kui palju õpetajaid seal töötab.
Muuhulgas oli juttu sellestki, mis muudaks sealsete eriliste
laste õppimise lihtsamaks.
Saime teada, et Salu kool kogub raha Tobii silmajälgimissüsteemi jaoks, mis on mõeldud lastele, kes ise suhelda ei saa ning
kelle kehaline liikumine on piiratud.
Direktor selgitas, et tegu on ülivajaliku seadmega, mis toimib
nagu arvuti, millele saab käsklusi anda arvutihiire asemel silmaliigutuste abil, kuid mille hind on paraku väga kõrge. Meie koolil
oli plaan selge - otsustasime hakata kogu kooliperega raha koguma, et see hiljem kinkida Salu koolile.
Me annetame igal aastal raha heategevusse. Jõuluajal on
olnud Ruila koolil traditsioon korraldada heategevuslikku jõululaata. 2017. aasta detsembris tegi õpilasomavalitsus ettepaneku korraldada jõulukohvik, kuhu iga klass valmistas ühe soolase
ja ühe magusa kohvikukauba. Müüjad ja teenindajad olid 9. klassi õpilased koos õpetaja Tatiana Daniloga, ostjateks jõulukontserdile tulnud Ruila kooli lapsevanemad ja lapsed. Kogusime
nõnda 420 eurot.

Ruila ja Salu kooli õpilased joonistasid üheskoos pildi, mille
teema oli „Minu kodu”, nii nagu Eesti juubeliaastale kohane
18. jaanuaril oli Ruila kooli õpilasomavalitsusel suur rõõm
külla minna Salu koolile, et üle anda jõulukohviku pidamisega
kogutud raha ning saada lähemalt tuttavaks sealsete õpilaste ja
õpetajatega. Joonistasime üheskoos pildi, mille teema oli „Minu
kodu”, nii nagu Eesti juubeliaastale kohane. Külaskäik oli ülimalt
meeldejääv, soe ja positiivne. Meile tehti ekskursioon, mis oli tohutult põnev, sest see kõik oli hoopis teistsugune kui tavakoolis.
Nende kooliruumide hulgas on näiteks soolakamber, tunnetamistuba, mängutuba ja väga väikesed ning hubased klassid.
Kogu Ruila kooli õpilasomavalitsus ütles kindlalt, et müts
maha nende õpetajate ja õpilaste ees, kes on raskuste kiuste nii
tugevad ja positiivsed. Nemad juba alla ei anna! Lõpetuseks pakuti ülimalt maitsvat õunakooki, mida kõik koos sõime.
Mul on hea meel, et saime lähemalt tundma õppida seda
kooli ja anda oma väikese panuse Salu kooli õpilaste heaks. Leppisime kokku, et läheme Salu kooli külla taas kevadel. Sealsed
lapsed läksid meile südamesse, nende õpetajad väärivad imetlust. Loodame koostööd ja sõprust jätkata.
SUSANNA AVIOJA
Ruila Põhikool 6. klass

Raja ja Kolja Nevalainen
Seljataga on 50 ühist aastat.
Õnnesoovid kuldpulmadeks!
Järeltulijad
Võtame tööle

LAPSEHOIDJA/KASVATAJA

Triibuliine OÜ avas 5. veebruaril Sauel aadressil Pärnasalu 31 II
korrusel uue päevahoiu Triibu & Liine Mängumaa.
Kui Sul on ideid ja tahtmine muuta väikeste inimeste maailma
tundma õppimine huvitavaks ning Sinus on hellust ja hoolt
mida jagada lastele, siis ootame Sind rõõmsalt liituma meie
kollektiiviga! Meie väikesed rõõmupallid ootavad sõbralikku,
aktiivset, kannatlikku ja rõõmsameelset kasvatajat.
Ootame Sinu CV-d meiliaadressile info@triibuliine.ee.
Tel. 53422104

Anne Veski: Keele läbi saab maailma
tunnetada ja luua uusi sidemeid
Fotod: Sirje Piirsoo
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Saue Gümnaasiumi vene keele õpetaja
Jelena Laanjärve korraldamisel kogunesid 8. veebruaril linna kontserdisaali
Harjumaa koolinoored, et esitada
konkursil Anne Veski laule vene keeles.
Žüriis hindas esitusi Eestis ja väljaspool
seda tuntud ning hinnatud lauljanna
Anne Veski ise.
SIRJE PIIRSOO
leht@sauevald.ee

K

onkursi algatas Jelena Laanjärv aastal 2017, teema oli
„Armastades Jaak Joalat“.
Rääkides tulevikust, arvab
Laanjärv, et kui õnnestub
luua hea meeskond ja leida
sponsorid, siis ehk kõlavad
järgmisel aastal Tõnis Mägi
laulud. Mõttest on läbi käinud ka Raimons Pauls.
Konkursiidee
sündis
sellest, et on lapsi, kellele
vene keele tavaõpe on päris raske, aga lauldes tuleb
kõik ilusasti välja. „Pealegi
ei pea keeleõpe olema ainult
tunnis ja ainult grammatika.
Seda saab teha läbi kultuuri, laulu, luule. Me õpime
sõnu, tõlgime laulud,“ on
Jelena Laanjärv veendunud,
et keelt saab õppida ka teistmoodi, läbi kultuuri ja loomingu.
Jelena Laanjärve arvates on olümpiaadid ja muud
õppekavaga seotud üritused
muutunud väga keerukaks
ja tasemete vahe koolides
on nii suur, et paljud ei taha
enam osaleda. „Sellistel üritustel on kõigil huvitav ja
tore,“ ütleb ta laulukonkursi
kohta.
Koolidevahelisel võistlusel oli solistide ja ansamblite
arvestuses mõlemas kate-

goorias esinejaid kaheksa –
ühtekokku 81 noort, kellel
aitas konkursiks valmistuda
16 õpetajat. Esindatud oli 11
kooli: Saue gümnaasium ja
muusikakool, Saku, Jüri ja
Loksa gümnaasium, Keila ja
Tallinna 21. kool, Aegviidu,
Nissi ja Peetri põhikool ning
Tabasalu ühisgümnaasium.
Esinejaid hindas viieliikmeline žürii, mida juhtis
lauljatar Anne Veski. Lausa
neljal korral kõlas kontserdisaalis tema poolt Eestis ja
Venemaal kuulsaks lauldud
hitt „Pozadi krutoi povorot”
elik „Eilne päev“. Pungivõtmes lähenes laulule Saue
linna noormees Karl Korts,
end ise viiulil saates, ja pälvis originaalseima esituse
eripreemia.
Solistide kategoorias oli
kolmas Isabel Veermäe Tabasalust.
Teine koht kuulus Daniel Baklerile Saue linnast,
kes esitas laulu „Meremees”
(„Kapitan, kapitan”). Anne
Veski nimetas Danieli esinemist artistlikuks ja ütles,
et esimesena laulnud noormees asetas lati teiste jaoks
väga kõrgele.
Esikoht läks Greta Reino
ja Brita-Liis Oruste duetile –
mõlemad Saue linnast. Anne
Veski hinnangul kandsid
neiud keerulise laulu muusikaliselt suurepäraselt välja ja

Karl Korts lähenes laulule „Eilne päev“ pungivõtmes

Brita-Liis Oruste ja Greta Reino panid žürii end hiirvaikselt kuulama

Daniel Bakler tõstis lati kõrgele.

panid žürii end hiirvaikselt
kuulama. Tulevikulootuse
tiitli omistas žürii Mona Liis
Reinerile Saue gümnaasiumist.
Ansamblitest oli kolmas
Višenka Keila koolist. Teise koha sai ansambel Tuuleveski Tallinna 21. koolist.
Esikoha võtsid vastu Meriliis Saar, Carmen Lepik ja

Kristi Kajasalu Jüri gümnaasiumist.
Ansamblite
arvestuse
ergutuspreemia läks Nissi
põhikooli, selle pälvis solist
Indra Lohk.
Kui konkurss lõppes,
vastas Anne Veski osalejate küsimustele, jagas autogramme ja soovijad said
temaga koos pilti teha.

Algas Tartu Ülikooli teaduskooli
koordineeritud olümpiaadide hooaeg
Tartu Ülikooli teaduskooli kodulehelt
võib lugeda, et olümpiaadide näol on
tegemist kooliõpilastele mõeldud ainevõistlustega, mis annavad hea võimaluse mõne valdkonna vastu sügavamat
huvi tundvatel õpilastel oma teadmised
ja taibukuse proovile panna.
MALLE LIIV, ULVI URGARD
Saue Gümnaasiumi
geograafiaõpetajad

E

simestena panid oma
teadmised proovile
geograafiahuvilised,
Saue valla kuuest koolist
osales ühtekokku 29 noort,
kes registreerusid kursusele HITSA Moodle keskkonnas, et osaleda Viimsi
koolis toimunud olümpiaadi

piirkonnavoorus. Geograafiaolümpiaadi ülesannete temaatika on laiem kui riiklik
õppekava ette näeb, tähelepanu pöörati probleemide
lahendamise, analüüsi ja järelduste tegemise oskustele.
Õpilased pidid olema
kursis kohalikul tasandil ja
maailmas toimunud sündmustega, leidma usaldusväärsetest allikatest infot,
seda kriitiliselt hindama ja

Saue valda esindasid
Saue Gümnaasium: Gregor Prints, Kaspar Aadli, Birgit Veldi
(8. klass, I), Marten Jaani (8. klass, III), Karoliina Allmets,
Aaron Jaani, Mark-Robert Rosenbladt, Siim Pender, Märten
Veersoo, Erik Kalle, Liisi Tammar, Carolin Kleen, Karl Richard
Herem (12. klass, III), Annabel Olgo
Nissi Põhikool: Frank Aron Ragilo, Karl-Enrico Piin, Oskar
Heinsaar, Oliver Tamm
Ruila Põhikool: Elina Lang, Adeele Aljaste, Kristjan Heinat
Ääsmäe Põhikool: Kelli Puhm, Liisa Tikka, Keity Kannel
Laagri Kool: Kregor Kallaste (7. klass, III), Sander Mesila,
Eliise Tuulemäe, Kelly Haapsal
Kernu Põhikool: Elise Uurimäe

üldistusi tegema.
Gümnasistide ja 9. klassi
õpilaste internetivoorus tuli
kasutada maa-ameti kaardiserverit, Google Mapsi,
Google Earthi ja muid andmebaase ning reaalaja mudeleid.
Kõik geograafiahuvilised
õpilased, kes olümpiaadil
osalesid, olid ääretult tublid,

laia silmaringi ja hea analüüsioskusega.
Geograaf iaolümpiaadi
lõppvooru 11.-12. mail pääseb üle Eesti 100 parimat,
nende hulgas Birgit Veldi Saue Gümnaasiumist.
Lõppvoorus on nii teoreetiline osa. kui tuleb lahendada praktilisi ülesandeid
maastikul.

AEG

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT JA AEG

KORRALDAB

KONTAKTID

1.21.03

kodulooringi näitus „Meie
lemmikpaigad Sauel“

E-R 10-18, L 10-17 Saue linna
raamatukogus

Saue huvikeskus

www.sauehuvikeskus.ee

Laagri kultuurikeskuse pikk saal

Saue valla kultuurikeskus

tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

Riisipere kultuurimaja kammersaalis

Nissi kultuurikeskus

kell 11.30 Laagri kultuurikeskuses

Saue valla kultuurikeskus

kell 13 Laagri kultuurikeskuses, pilet
2 eurot

Saue valla kultuurikeskus

kell 19 Saue linna kontserdisaalis

Saue huvikeskus

kell 13 Turba kultuurimajas
kell 10.30 Laagri kultuurikeskuses
kell 12-15 Saue päevakeskuses
kell 13 ja kell 19 Turba kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus
Saue valla kultuurikeskus
Saue päevakeskus
Nissi kultuurikeskus

kell 18.30

Nissi kultuurikeskus

1.03graafikanäitus E. Wiiralti töödest
30.04
2.032.04
1.03
1.03
2.03
4.03
6.03
6.03
7.03
8.03

Eesti vaimse kultuuripärandi
nimistut tutvustav rändnäitus
„Pärand elab!”
koolivaheaja noortelaager –
mustkunsti töötuba
lastefilm „Kummi Tarzan“
etendus „Kohe näha, et vanad
sõbrad“
mustkunstietendus „Illusioon“
Ema ja lapse hommikuklubi
supipäev Saue linnas
film „Rodeo“
kohvikuõhtu Riisiperes koos Henry
Laksiga

www.sauehuvikeskus.ee

9.03

film „Rodeo“

kell 13 ja kell 19 Riisipere
kultuurimajas

9.03

5. videomängude päev

kell 14 Ääsmäe noortekeskuses Exit

Ääsmäe noortekeskus Exit

9.03

Veskitammi lauluklubi „Laulud
maalt ja merelt“, külla tuleb Peep
Raun

kell 18 Laagri kultuurikeskuses

Saue valla kultuurikeskus

10.03

Eesti Villak 100

kell 16 Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

10.03
11.03
14.03
14.03
15.03
17.03

stiilidisko „Eesti sajandi staarid“ ja
kell 20 Vanamõisa vabaõhukeskuses MTÜ Vanamõisa küla
Ska Faktor
mustkunstietendus „Kuidas saada kell 12 Mustkunstiteatris (Veskitammi
Mustkunstiteater
3, Laagri)
mustkunstnikuks?“
„Mir on show“ tsirkuseetendus

kell 10 Laagri

kultuurikeskuses

Tuuli ja Teet Vellingu kontsert
kell 19 Laagri kultuurikeskuses
„Armastus elab“
kohvikuklubi
kell 15 Saue päevakeskuses
ansambel Catena „Rahvalaule igast
kell 16 Riisipere kultuurimajas
nurgast“

Lisainfo ja regsitreerimine: 679 6765
või laagri@sauekultuur.ee

Saue valla kultuurikeskus
Saue valla kultuurikeskus

tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

www.facebook.com/
aasmaenoortekeskus.exit/
info ja kohtade broneerimine
telefonil 679 6765 või
laagri@sauekultuur.ee
registreerimine kohapeal või
nissi@sauekultuur.ee
katrin@kodukyla.ee
www.mustkunstiteater.ee
info telefonil 679 6765 või
laagri@sauekultuur.ee
info telefonil 679 6765 või
laagri@sauekultuur.ee

Saue päevakeskus
Nissi kultuurikeskus

nissi@sauekultuur.ee

Saame tuttavaks – Saue vald
Saue Päevakeskuse reisiseltskond on
küll palju reisinud, kuid oma valda
tunneme veel vähe. Seepärast lähemegi
meie suurt valda avastama ja kutsume
teel ühinema kõiki elanikke.
EERO KALJUSTE,
SAUE PÄEVAKESKUS

Ü

Ühel ilusal veebruari talvepäeval
istus Saue Päevakeskuse rahvas maha ja
pidas plaani, kuidas oma
vallaga tuttavaks saada.
Selgus, et nii suure valla
jaoks kulub kolm päeva kolmel kuul - alates märtsist on
üks teisipäev valla tundma
õppimise päralt.
Teisipäevased reisid Saue
vallas
13. märtsi reis keskendub
Laagri alevikule. Vaatame
üle uhke ja moodsa Laagri
Kooli, tutvume tennisehalliga. Kõnnime ringi endises
vallamajas, tänases halduskeskuses, kus siiani käib
usin töö. Uurime endisi
volikogu ruume. Vaatame,
kuidas toimib Laagri raamatukogu. Lõpuks kuula-

me kultuurimaja ees muusikat ja tutvume hoonega.
Kui õnneks läheb, saame
kultuurimajas midagi ilusat meelelahutuslikku näha
ja kuulda. Aga süüa saame
kindlasti.
Kultuurimajas
või seal läheduses sööme
lõunat. Seejärel on plaanis
külastada valla uhiuut ettevõtet Karl Storz, kus tegeletakse meditsiinitehnikaga.
17. aprilli reis viib endisesse Saue valda. Alustame
Hüüru kandist, kus endisest vanadekodust on saanud Triibu-Liine lastehoid.
Hüürust sõidame Vatsla
poole, kus vaatame uut elamurajooni.
Edasi tulevad juba mõisad. Vaatame uuesti üle
Hüüru mõisa. Saue linna
rahvas küll alles seal käis,
aga alati tasub üle kaeda.
Kumna ja Valingu mõis on
aga seni avastamata. Edasi
liigume Jõgisoole, tutvume
Jõgisoo seltsimajaga. Jõ-

gisoo Forellipüük on sobiv
koht lõunatamiseks.
Tagasi tuleme Koppelmaa kaudu: uudistame Koppelmaa mõisa ja viimaks on
lootust sisse saada ka Ääsmäe mõisa.
8. mai reis viib meid endisesse Kernu ja Nissi valda. Alustame Laitse rahvamaja ja lasteaiaga. Sõidame
edasi Ruila mõisa ja kooli.
Kernu mõis (pildil) on igati
auväärne koht lõunatamiseks ja ühtlasi on ta ka vägev vaatamisväärsus.
Saue rahva muljed Riisipere mõisast on nutused.
Kuuldavasti on aga Riisipere mõis uue elu saanud ja
seda me nüüd ka vaatama
läheme. Tee peale jääb Haiba lastekodu, loodetavasti lubatakse sisse piiluda.
Kohe kõrval on kultuurmaja, kus ka linnarahvas
on käinud, muuhulgas näi-

dendiga esinenud. Nissis
vaatame veel üle kooli ja
kindlasti kiriku. Lõpetame
Turbas Eesti mootorispordi
muuseumis Momu.
Et reiside korraldaja on
Saue Päevakeskus, saavad
kõik reisid alguse Saue
linnast kaubakeskuse eest.
Igal nimetatud teisipäeval
väljub buss kell 10. Huvilistel palume aegsasti ennast
kirja panna kas Saue Päevakeskuses kohapeal (Kütise
4, Saue linn) või telefonil
659 5070. Kui huvilisi väljastpoolt linna koguneb
piisavalt, on võimalik bussi
liikumist nii sättida, et kõik
huvilised võimalikult kodu
lähedalt peale saaks.
Hind on hetkel veel otsustamisel, kuid ka see
selgub varsti – küsi päevakeskusest või vaata päevakeskuse kodulehelt www.
sauepaevakeskus.ee.

M ÄRTS-APRILL SAUE PÄE VAKESKUSES
Märtsis on Saue Päevakeskuses (Kütise 4,
Saue linn) avatud Marika Lekarkini ja tema
õpilaste tööde näitus.
• 1. märtsil kell 14 loeng „Kevadine
organismi suurpuhastus“.
• 6. märtsil kell 12-14 supipäev.
• 6. märtsil kell 11 invaühingu koosolek.
• 7. märtsil kell 16 lõunakontsert „Vene
romansid“ Estonia kontserdisaalis.
• 8. märtsil kell 16 reisiklubi. Karme ja Aidu

Ots räägivad ja näitavad pilte SurinameGuyana-Prantsuse Guajaana-TrinidadCuracao ringreisilt.
• 13. märtsil kell 10-18 tutvumine Saue
vallaga - Laagri. Huvilistel palume
registreerida päevakeskuses.
• 15. märtsil kell 15 kohvikuklubi.
• 15. märtsil kell 18 lauluklubi.
• 21. märtsil kell 9 väljasõit Saue
Kaubakeskuse eest Tartusse

Sadamateatrisse vaatama etendust „Meie
oma tõde, meie oma õigus“.
• 22. märtsil kell 13 raamatuklubi.
• 23. märtsil kell 16 seltsingu Tammetõru
koosviibimine.
• 28. märtsil 14 fotograaf Jaanus Saare
fotonäituse avamine.
• 25. aprillil kell 14 väljasõit Ugalasse
vaatama etendust „Elav laip“. Palume
registreeruda päevakeskuses.

Laagrisuvi ei ole enam
mägede taga
Saue linna huvikeskusel on kavas korraldada sel
suvel kolm laagrit: kunsti-ja linnalaager lastele
ning maalilaager Vormsi saarel täiskasvanutele.
Teretulnud on kõik, kuid kes ees, see sees: kohtade
arv on piiratud.
Kunstilaager lastele
Huvikeskus korraldab 13.-15. juunini lastele kunstilaagri Kloogaranna Noortelaagris. Ööbimine verandaga majutusmajas, toitlustamine kolm korda päevas.
Laagri tegevused: meisterdamine looduslikest materjalidest, liivaskulptuuride valmistamine, teatrinukkude meisterdamine, taimede joonistamine, meremaalimine, fotojaht, sportlikud mängud.
Kavas: mängude õhtu, teeme ise nukuteatrit.
Laagri tegevusi viivad läbi Virve Laan, Anneli Lupp, Made Kaares, Saara-Nette Tõugjas, Evelin Povel, Sirje Luberg. Osalustasu
70 eurot. Info tel 659 5009 ja registreerimine Saue Huvikeskuses
(Nurmesalu 9, Saue linn, gümnaasiumi ruum 124) või e-posti aadressil sirje.luberg@sauehuvikeskus.ee. Osalemissoovist palume
teatada hiljemalt 15. aprilliks.
Linnalaager „Kirju suvi”
Linnalaager toimub 25.-29. juunil iga päev kell 11-16 Saue linna
huvikeskuse kunstiklassis ja linnas. Osalema on oodatud kõik
8-13-aastased õpilased, kes soovivad vaba aega erinevate tegevustega sisustada. Tule ja tee suvi kirevaks!
Kavas: savi voolimine, meisterdamine looduslikest materjalidest,
musta notsu kaardikomplekti kujundamine, kaisupadja meisterdamine ja fotosessioon.
Tegevused vabas õhus: asfaldijoonistused, palli- ja liikumismängud, jalutuskäigud Sauel.
Laagri tegevusi korraldavad Anneli Lupp, Made Kaares ja Saara-Nette Tõugjas. Linnalaagri maksumus viie päeva eest on 75
eurot. Hinna sees on lõunasöök, kõik kunstimaterjalid ja töövahendid. Registreerimine ja info aadressil sirje.luberg@sauehuvikeskus.ee hiljemalt 15. aprilliks.
Vabaõhu maalilaager täiskasvanutele Vormsil
8.-10. juunil Vormsi saarel Rälby külas Bethania talus Arnoldi Suveresidentsis. 50 meetrit mererannast, tasuta parkla, tasuta WIFI.
Vabas õhus maalimine võimaldab õppida märkama ja jäädvustama looduse erinevaid olekuid ning värvinüansse ka lihtsatel kodustel maastikel. Maalime merevaateid ja maastikke akrüülmaali
tehnikas. Võimalik kasutada joonistusvahendeid ja akvarelle.
Juhendaja Virve Laan. Osavõtutasu 95 eurot. Ööbimine Kapteni
villas ja saunamajas. Hind sisaldab majutust ja kõiki maalimistarbeid. Kohalesõit oma transpordiga. Vormsile saab Rohuküla sadamast praamiga Sviby sadamasse. Et praamil on vähe autokohti,
tuleks koht praamil varakult broneerida. Toitlustamine eraldi tasu
eest. Registreerimine ja küsimused e-posti aadressil virve.laan@
sauehuvikeskus.ee.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

Rahvakultuuri Keskuse
rändnäitus „Pärand
elab!” jõudis Riisiperre
Riisipere kultuurimajas (Nissi tee 53c, Riisipere alevik)
saab 2. märtsist 2. aprillini tutvuda Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu rändnäitusega „Pärand elab!“.
Milline koht on traditsioonilistel teadmistel ja oskustel meie
igapäevaelus? Kas peame näiteks vajalikuks koduaias vikatiga
niita, kui murutraktor teeb selle töö palju kiiremini ära? Kas teame, milliste sõnadega lohutada haiget saanud last või millal on
õige aeg sibulad maha panna? Kas usaldame oma esivanemate
ravitarkusi? Mööda Eestit ringi rändav näitus „Pärand elab!“ kutsub märkama ja väärtustama põlvest põlve edasiantud teadmisi, oskusi, kombeid ja tavasid, mis on meile ja meie kogukondadele olulised ja omased
Näitusel on väljas neliteist eriilmelist näidet Eesti vaimse
kultuuripärandi nimistusse kantud teadmistest, oskustest, kommetest ja tavadest. Näitusekülastaja saab muu hulgas aimu nii
seto kirmasest, ukrainlaste lihavõttekombestikust kui sellest,
kuidas Saaremaal uusaastaööl sokku joostakse ning kuidas muhulased oma keele säilimise eest head on seisnud.
Lisaks teadmistele pakub näitus ka silmailu – pesunööri
laadis kujundus on lõbus ja pilkupüüdev. Näitus on rännanud
mööda Eestit juba pea viis aastat, igal pool on see soojalt vastu
võetud. Näitus „Pärand elab!“ jääb Riisipere kultuurimajas (Saue
vald) avatuks 2. aprillini 2018.
Näituse on kujundanud sisekujundusbüroo Laika, Belka &
Strelka, selle valmimist toetas Kultuuriministeerium.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee
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Saue vallas tegutseb Eesti
Evangeelne Luterlik Kirik
Nissi Maarja kogudus

Jumalateenistused Nissi kirikus
pühapäeviti kell 12. Koguduse
õpetaja Lea Jants. Telefon
56656738, nissi@eelk.ee

Keila Miikaeli koguduse
abikogudus Saue linnas

Jumalateenistused
Saue Päevakeskuses Kütise 4
pühapäeviti kell 13.
Pastor Juha Väliaho ja diakon Anu
Väliaho. Telefon 5664 1541,
anu.valiaho@gmail.com

Jumalateenistused
märtsis Saue kirikus
4. märts kell 13
Juhatab ja jutlustab Vahur Utno. Piibli
tekst Marika Malein-Vaiklo, muusika

Andrus Vaiklo.
11. märts kell 13
Juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel. Piibli
tekst Siiri Ervald. Üldkogu koosolek.

Tuuli ja Teet Velling
kontserdikavaga "Armastus Eesti moodi"

18. märts kell 13
Koguduse 28. aastapäev. Juhatab Erki
Kuld, külaliste tervitused. Jutlustab Joel
Reinaru. Muusika Reinaru Vennad.
25. märts, palmipuude püha
Juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Piibli
tekst ja muusika Liis Kurm ja Piret Kuld.
30. märts kell 13, suur reede
Juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel.
Muusika Saue koguduse
noorteansambel.
Palve-osadustund kolmapäeviti kl 18

NAISTEPÄEVA

SAUE VALLA
LAULULAPS
Reedel, 6. aprillil kell 11

Laagri kultuurikeskuses (7-18-aastased)

Laupäeval, 7. aprillil kell 11

Saue Kontserdisaalis (3-6-aastased)

KOHVIKUÕHTU
Ääsmäe Külaplatsi
kohvikus

10.märtsil 15:00-18:00

Konkursile saab registreeruda

1. aprillini 2018 aadressidel:
veskitammi@sauevald.ee (7-18-aastased)
sirje.luberg@sauehuvikeskus.ee (3-6-aastased)

Gethe Maria Eljas (laul)
Iljo Toming (kitarr)

Lisainfo:
Laagri kultuurikeskus
Ingrid Novikova 534 65917
Saue Huvikeskus
Sirje Luberg 523 4339

ÜRITUS KÕIGILE TASUTA!
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TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P
suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee.
Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil aeg ette registreerida! Koduvisiidid.
Teen Saue linnas ja ümbruses pottsepatöid ja vahetan korstnaotsi eramajadel. Uute küttekehade
ehitus ja vanade remont. 12- aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Telefon: 56903327.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon 5220321, www.arbormen.ee.
Korstnapühkimine ja kivikorstnate ladumine. Litsentseeritud firma. Tel 54616929. www.kivixkorsten.eu, FB: KivixKorsten.
Aia, värava, tõstukse ja automaatika lahendused
parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt kuni
4,5 m avale 1495 eurot. Tiibvärava komplekt kuni
4m avale 1150 eurot. Tõstuks 2,5 m x 2 m 450 eurot. www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee.
Reisijate transport 20-kohalise bussiga. Telli buss
või tule meie reisile: bustrip.ee, tel.: 56682396, epost: bustrip@bustrip.ee
ERAAUTO HOOLDUS: hooldus, rehvide vahetus,
diagnostika. Tammetõru 8, Saue linn. Broneering
telefonil 53727060 või kohapeal.
Epp Ehitus OÜ. Lame ja viilkatused, fassaadid,
üldehitus, sise- ja välisviimistlus, plaatimistööd,
Tel: 5017650, e-mail:eppehitus@gmail.com.
Haagiste rent. Pakume 3 m ja 4 m haagiseid, tendiga, autoveo, hobuseveo ning piduriga haagiseid. Hinnad alates 10 €/päev. Tel 56 40 109
Aitame maja paberitega. Ehitusluba. Kasutusluba. Seadustamine. Ehitise audit. 5306 1181. majapaberid@gmail.com
Annan prantsuse keele eratunde. Tel. 53 444 808.
Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd.
Kontakt: 53 529 476, mehitus@gmail.com.
MAJA ehitamine koos kõigi lahendustega, projekteerimine, kasutusluba. Kontakt: 53 529 476,
mehitus@gmail.com.
Puurkaevude rajamine ja puhastamine. Vee- ja
kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus. Maaküttesüsteemide rajamine. Tel 502 1279, 526 9604, www.puurkaevumeistrid.ee.
OST/MÜÜK
Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.
Soovin osta kiiresti sõiduauto, hinnaga kuni 1000
eurot. Võib olla ka ilma ülevaatuseta. Telefon
58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.
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KUULUTUSED
Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või kaubiku.
Võib olla remonti vajav, pakkuda võib ka Vene autot. Tel 56298239.
Ostan garaaži Saue linnas hinnaga 5000-8000 eurot. Kõik pakkumised on oodatud! Tel. 56675000.
Ostan korteri Saue linnas, kõik pakkumised on
oodatud! Tel.56641122.
Ostan garaaži, kõik pakkumised on oodatud! Tel.
56641122.
Müüa hobusesõnnikut, ei sisalda saepuru. Hind,
kogused ja transport kokkuleppel. Tel 566 80 222
Soovin osta omaaegse Tarbeklaasi ja Juveelitehase tooteid, nahkköites raamatuid, Eesti kunstnike
töid (maal, graafika, kujud), postkaardid, märgid.
Võib pakkuda ka muid vanu esemeid. Tel 51 76412.
Otsin autopesula tarbeks ruume. Suurus min 80
ruutmeetrit. Asukoht Saue/Laagri. Pakkumised:
ou.erikk@gmail.com, 53030770

Palju õnne,
armas Eesti!

Üürile anda soojustamata PVC hallis paiknev laoruum/tootmisruum. Kogupind 484m², asukoht
Saue, Tule tn. 33. Vajadusel üürile anda väike eraldiasetsev kontoriruum. Info tel. 5084988. www.
kv.ee/2967891.
Üürile anda heas korras äriruumid Saue kesklinnas, Tule tn. 33. Ruumid paiknevad hoone 2.
korrusel, koosnevad suurest avatud saalist, 2
kabinetist ja avarast trepihallist. Üüripinnal on
oma kööginurk, garderoob, WC. Võimalik rajada
ka duširuum. Kogupind 216 m². Info tel. 5084988.
www.kv.ee/2976041.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Müüa kuivad lõhutud kasehalud 40l võrkkotis
hinnaga 3,50 EUR/kott. Transport Saue valla piires tasuta. 56914266
TÖÖ
Revonia Keldrikoda otsib oma meeskonda töötajaid: viimistleja-üldehitaja, keevitaja. Töökoht:
Vääna küla. Tel: 504 8204 Imre.
Kloograranna noortelaager pakub tööd kokale ja
köögiabilisele. Rohkem infot tel 5224233, Avo.
Pesahooldus OÜ otsib oma meeskonda puhastusteenindajat. Kasuks tuleb varasem töökogemus,
kuid vajadusel pakume ka vastavat väljaõpet.
Töötasu 7 eur/neto. Soovi korral võtta ühendus
info@pesahooldus.ee või telefonil 56619551.
Pakume tööd koristajale Laagri alevik, Valdmäe 5
asuvas tehasehoones. Tööaeg E- R, 6.30.00- 14.30.
Palk 640 euri bruto. Kontakt Ülle, nr. 57704116.
MUU
Sõidame Siguldasse taime- ja lillelaadale. Väljumine 05.05. Saue Kaubakeskuse eest kell 6.00
(Ridva 15, Saue linn). Lisainfo: 56979122
KUNDALINI JOOGA kevadine baaskursus ja regulaarsed joogatunnid ootavad Sind! E 18.30 Laagris, K 10.00 ja 19.00 Sauel. www.simran.ee, raili@
simran.ee, tel 5253753.

REEDEL, 9. MÄRTSIL
KELL 18
Külla tuleb ja hea tuju aitab üleval hoida
Peep Raun
Koos laulame teada tuntud laule nii maalt kui merelt.
Tule üksi, koos sõbra või lausa oma seltskonnaga!
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Tule tööle Niitvälja Golfikeskusesse ja saa osa erakordsest suvest Eesti golfi kodus!

Ootame oma kollektiivi
KLIENDITEENINDAJAID, ADMINISTRAATORIT
PUHASTUSTEENINDAJAID
HEA OLEKS:
• Eelnev töökogemus antud valdkonnas
• Inglise keele oskus
• Korrektsus

OMALT POOLT PAKUME
• Osalise- või täistööajaga kohta
• Tööaega aprillist-oktoobrini
• Paindlikku graafikut

Lisainformatsiooniks või kandideerimiseks saada meile oma CV aadressile: veronika@niitvaljagolf.ee

Linnud teavad,
kus on hea elada!
SAUEL

5
3

TÄRNI KVALITEET
TÄRNI HIND

Loe lähemalt www.kuuseheki.ee
või helista Meelis Paldre 5688 2282

*Autode remont,
keevitus ja värvimine
*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus
* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,
*Fekaali vedu
* Autoparkla
AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858, GSM 515 8242
e-post: raul@sagro.ee

RAAMATUPIDAMISTEENUSED
HINNAD ALATES 50 EUROST
jooksev raamatupidamine;
majandusaastaaruannete koostamine;
sise-eeskirjade koostamine;
eelmiste perioodide korrastamine;
maksualane nõustamine;
personalitöö.
Võta meiega ühendust ja me teeme
Sinu ettevõttele personaalse
pakkumise!

Osaühing K & K Raamatupidamisteenused
telefon: +372 5591 1337; +372 5593 7433
e-post: karmen @kkr. ee, kristi@kkr. ee

www.kkr.ee

RENDILE ANDA
ÄRIPIND

Kauplus/teenindus, 22m2
Saue Kaubakeskuses,
Kütise 2a, Saue.
Tel. 56 612 600

TALVINE
HIND!

SILLUTUSKIVI NUNNA HALL

5.90 € (sisaldab km)

Helista 514 8263, info@raekivi.ee

KÄIMLARENT.EE

AS SAMI Sauel võtab tööle:
• KVALITEEDISPETSIALISTI
(väljamineva toodangu kontroll)
• MASINATE KOOSTAJA
(kommunaal-ja põllumajandustehnika)
• ABITÖÖLISE (keeevitusjärgne
detailide puhastamine)
Täiendav info ja kandideerimine:
• Telefonil 53087205
• e-posti aadressil: sami@sami.ee
Aadress: Tule 20, Saue linn

WWW.SAMI.EE

OÜ RIAB Transport
Saku vallas, Harjumaal
pakub KOHESELT tööd
kogemustega

C-KATEGOORIA
AUTOJUHILE

RENDI

- VÄLIKÄIMLAD
- PIIRDEAIAD
- SOOJAKUD

Vajalik digikaart ja
kutsetunnistus.
KIIRE! Täpsem info
GSM 53 448 851 või
sten@riabtransport.ee

TELLIMINE E-POEST
www.kaimlarent.ee

