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Rõdul suitsetamise ja vaiba
kloppimisega on nüüd lõpp
Vallas heakorda reguleerivas määruses on küll loetelud keeldudest ja
kohustustest, aga tegelikult on need üsna loogilised ühiselu reeglid, mille järgi
käitumine ei peaks olema eriline jõupingutus.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee
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eakorra eeskirja
on kokku kogutud
hulk üldiseid ühiselu norme, mis suunavad
käituma selliselt, et hoitud
oleks nii kaaskondlased
kui ka keskkond ja avalik ruum. Mõned on täitsa iseenesestmõistetavad
(ära loobi prahti maha,
ära sodi seinu), mõned
on sellised, mida enne ei
pruukinud teadagi (libedusetõrjeks ei tohi talvel
kasutada tuhka või kloriide), aga on ka kummastust
tekitavaid (avalikes veekogudes sõidukite pesemine,
telkimine avalikus kohas).
„Inimeste mõtted võivad liikuda eri radu pidi.
Ühe inimese jaoks on täitsa normaalne kahe suvalise puu vahele nöör tõmmata ja puhas pesu kuivama
riputada, teine peseb tiigis
oma autot, proovisime
määrusesse erinevad teemad kokku tuua,“ selgitab
avaliku ruumi spetsialist
Anete Tammeveski.
Paljud keelud on seotud tegelikult sellega, et
võimalikult vähe häirida
naabreid ja möödakäijaid. Rõdul suitsetamine
või vaibakloppimine võib
avatud akende aegu naabrites meelepaha tekitada,
tubakahais ja tolmupilved kipuvad kiiresti laiali
hajuma. Ka kevadised ja
sügisesed lehtede lõkkes
põletamised
tekitavad
ebameeldivat tossu, määrus lubab lõket teha vaid
immutamata ja värvimata
puiduga. Käbide põletamine on ka okei. Tuleohutus tuleb tagada igaljuhul.
Visuaalne reostus, mis
silma häirib – olgu need
rõdupiiretest kõrgemale
riputatud pesunöörid või
vanad autoromud tänava-

Reeglitevastane käitumine:
• prahi maha loopimine ja igasugune muu risustamine ning
reostamine ükskõik mil viisil;
• hoonete, rajatiste, müüride, jäätmemahutite, mängu- ja
spordiväljakute inventari, piirdeaedade, teede, liikluskorraldusvahendite, ühistranspordipeatuste, -ootekodade,
muude avaliku ruumi objektide vms sodimine, määrimine
või mistahes muul viisil kahjustamine;
• teekatte, murukamara, lillede, põõsaste, hekkide või
puude vigastamine ja kahjustamine ning omavolilised
raietööd;
• kütte-, ehitus-, lammutus- või muu materjali hoidmine ja
ladustamine väljaspool kinnistu piire või inimesi või vara
ohustaval viisil. Erandkorras, kui kinnistu seda ei võimalda, on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine avalikule territooriumile (v.a kõnni- ja sõidutee)
tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul ning sellega ei takistata liiklust ega ohustata inimesi või vara;
• lume- ja libedusetõrjel tuha või kloriidide kasutamine;
• lume lükkamine või paigutamine sõiduteele ning sõiduteedel hooldustööde käigus lume ja jää lükkamine
kõnniteedele. Lund võib paigutada kõnniteele juhul kui
jalakäijatele ja jalgratturitele jääb vähemalt 1,1 meetrit
käiguruumi;
• kuhjata kloriidisegust liiva või lund puude ja põõsaste
ümber või paigutada kloriidisegust puistematerjali või
muud prügi vallale kuuluvale parki, haljasalale või mujale
selleks mitteettenähtud kohta;
• pühkida puhastusalalt koristusjäätmeid sõiduteele;
• pesu kuivatamine avalikul maa-alal selleks mitteettenähtud kohas;
• telkimine ja ööbimine avalikus kohas välja arvatud vallavalitsuse poolt selleks ette nähtud kohtades;
• omavoliline teate, kuulutuse või reklaami ülespanek selleks mitte ettenähtud kohta;
• veekogudes ja veekogude ääres liiklusvahendite, masinate, mahutite ja muude esemete pesemine;
• mootorsõiduki ja/või haagise parkimine haljasalal, spordiplatsil, mänguväljakul või muul selleks mitte ettenähtud
avalikus kohas;
• sõiduautode remontimine ja pesemine korterelamu juures;

serval –, ka selle keelab
määrus ära.
Eraldi peatüki on pälvinud kinnistuomanikud,
kellele pannakse hingele,
et tuleb eemaldada jääpurikaid ja varisemisohtlikke detaile hoonetel,
remontida või lammutada
majavared, pügada muru
ja hekke. „Ei peal olema
golfiväljaku tase. Tihe-

asustusalal ei tohi muru
või heina kõrgus ületada 20 cm, hajaasustuses
tuleks heina niita minimaalslet kord aastas 1.
septembriks,“ täpsustab
Tammeveski.
Oma reeglistik on ka
tehnovõrkude ja ehitise
omanikele, ehitus- ja kaevetööde tegijatele.
Järelevalvet
teostab

vallavalitsus,
eksimuste korral saab vallamajja
teada anda ja kui on vaja,
saab pahatahtlikule suitsumehele või stabiilselt
haljasalal parkivale autoomanikule ka trahvi teha.
Heakorraeeskiri võetakse vastu aprillikuu
volikogus ja on eelnõuna eelnevalt kättesaadav
Saue valla veebilehel.

• romusõiduki parkimine avalikul teel või muus avalikus
kohas või kinnistu tänavaäärses õue osas. Sellise sõiduki
parkimiseks korterelamu maal peab olema korteriühistu
luba, korteriühistu puudumisel kõikide korteriomanike
nõusolek;
• grillimine, suitsetamine, riide ja vaiba kloppimine korterelamu rõdul, terrassil, aknal ja uksel, akna välisküljele
sinna mitte sobivate esemete ja toiduainete asetamine
ning pesu kuivatamine rõdu või lodža piirdest kõrgemal;
• lõkke tegemine teisi oluliselt häirival või inimese elule,
varale ja keskkonnale ohtlikul viisil ning tuleohutusnõudeid eirates. Prügi, jäätmete ja puulehtede põletamine
lõkkes ning rohke suitsu tekitamine on keelatud.
• kulu põletamine.
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Käivitunud on mitmed uued tehnika
fookusega huviringid
Möödunud aastast hakkas riik omavalitsustele täiendavat huvitegevuse raha
andma. Selle rahasüsti abil on üle valla
avatud mitmeid põnevaid ringe – meediaringist 3D modelleerimiseni, uusi
tehnikavaldkonna tulijaid on rõõmustavalt palju.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee
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äiendava toetuse eesmärk on mitmekesistada noorte valikut
ja huvitegevuse kättesaadavust. Tingimustena on
ette on antud ka valdkonnad: kultuur, sport ning
loodus- ja täppisteadused
ja tehnoloogia. Kokku jagati perioodiks september
2017 kuni detsember 2018
ühtekokku üle Eesti 21 miljonit. Riik võttis seda summat kalkuleerides arvesse
selliseid komponente, nagu
noorte arv üldiselt, puudega ja toimetulekuraskustega
peredes elavate noorte arv,
kohaliku omavalitsuse finantsvõimekus, olemasolev
olukord huvitegevuse võimalustes.
Sellest 21 miljonist tuli
310 000 ka Saue valda.
Osalustasu soodsamaks
Eeltööna kogusid möödunud aasta suvel haridusspetsialistid üle ühinema hakkavate omavalitsuste kokku
info, milline on üldse hetkeseis huvihariduses, millised
on kohalike kogukondade ja
koolide soovid uute väljundite osas ja sellest moodustus kokku tegevuskava.
„See infokogumise aeg
oli üsna pingeline, paari
kuuga tuli kokku panna suur
pilt, kuigi me ei olnud veel
ju ühtse vallana reaalselt
tegutsema hakanudki. Aga
tegevuskava oli aluseks, et
üldse seda raha taotlema
minna,“ selgitab Margit Ots.
Tegevuskavva sai kirja
43 erinevat nimetust, eelduseks oli, et tegevus peab olema piirkonnas täiesti uus ja
toimuma kindlasti Saue valla territooriumil. Need uued
huviringid saidki taotleda
kas vahendite ostmiseks või
juhendajate tasu kompenseerimiseks raha, see kõik

teeb omakorda huviringis
osalemise tasu soodsamaks.
Näitena võib tuua Laitsesse ralliparki loodud kardiringi
hinnakujunduse
– kui 10 koolituskorrast toimuva tsükli omahind on 500
eurot, siis Saue valla lapsele
on selle hinnaks 125 eurot
ehk 25%. Teise veerandi katab rallipark ise ja ülejäänud
50% tulebki sellest riigi toetusest.
Nende 43 rea seas on
näiteks Nissi kandi noortele
meediatoimetuse huviringid
koolides, TORE-liikumine, mis keskendub väärtuskasvatusele läbi arutelude
ning arvamusavaldamiste
ja draamaring. Ääsmäe kool
saab raha akordioni ja plaatpillide jaoks, Hüüru külaselts keraamikaahju soetamiseks, Laagri huvialakool
äriõppe ringi tarvis. Kernu
poole tuleb skulptuuriringi avamine koos Laitse
Graniitvillaga, orienteerimisring Ruila põhikooli ja
erivajadustega lastele ratsutamisring.
Tehnilise taibu jõulisem
tulemine
Kuna noorte ülikooli tasemel haridusotsused on väidetavalt humanitaaria poole
kaldu ja häid insenere napib,
on rõõmustav, et uute huvitegevuse võimaluste seas
Saue vallas on ka mitmeid
loodus- ja teadus- ning tehnikavaldkonna tegevusi.
Saue linnas avati lisaraha
abiga HOBizone klubis mudeli- ja drooniring. Loodus
ja täppisteaduse valdkonnas
on Turba põhikooli planeeritud loodusring „Avasta ja
imesta“, Ruila ja Kernu koolis robootikaringid, seni oli
see vaid Ruilas algklassides.
Laagri huvialakoolis on robootikaringid olnud olemas
juba paar aastat, aga nüüd
on täiendava toetusraha abil
seal ellu kutsutud elektroo-

nika, robootika ja programmeerimise ringid. See peaks
andma avarama tehnoloogilise maailmapildi: avama uue dimensiooni noore
teadmistes
elektrivoolu,
elektroonika, automaatikaseadmete ja infotehnoloogia
maailmas. Uus on seal ka
3D modelleerimise kursus,
lennumodellismi ring. Lisaks juba eelpool nimetatud
Laitse rallipargi kardiringile on samasugune võimalus
ka Laagris koostöös Unibeti
kardikeskusega. Viimane ei
ole pelgalt võidukihutamine, vaid üldisem tehnilise
taibu arendamine ja oskus
käsitseda tööriistu, algteadmised mootoritest ja füüsikaseadustest.
Mõnevõrra on tegevuskavva lisatud ka raharidu
ilma konkreetse huviringi
nimeta, lihtsalt suunitlusega, et kui tuleb uusi tegijaid, oleks neilgi võimalus
huvitegevuste valiku suurendamiseks. Era- või ka
munitsipaalvormis huviharidust ja -tegevust pakkuvatel koolidel, spordiklubidel,
külakeskustel ja teistel kolmanda sektori ühingutel on
võimalus taotleda sedasama
toetust. Ots julgustab hea
idee puhul kindlasti valla
haridusosakonda pöörduma.

Ühtne huvitegevuse
andmebaas
Huvitegevuse
võimalusi
on Saue vallas kümneid ja
kümneid, aga praegu on
info üsna killustunud. See
on erinevate klubide, kultuurikeskuste,
külamajade ja koolide kodulehtedel
laiali. Seda võimalust, et
leiaks kohe lihtsa vaevaga,
kus valla peal saaks käia
maleringis ja millal need
toimuvad, palju maksavad,
momendil ei ole.
„Oleme tegelikult sinna
tegevuskavva
kirjutanud
ka selle vajaduse ja arvestanud väikse investeeringu
ka sellise suure andmebaasi
loomiseks. Sinna oleks info
kokku kogutud ja lihtsasti
sorteeritav olgu siis valdkonna või piirkonna järgi,“
ütleb Ots. Tema sõnul oleks
ideaalis vaja seda näiteks
augustiks enne uue kooliaasta algust ja sellel suunal
ka tegutsetakse.
Ka on haridusspetsialisti
arvates vaja mõelda täiendava toetuse peale majandus-

raskustes olevate perede lastele ja tegemist ootab vajalik
kord. „Igal lapsel peaks olema võimalik ikka vähemalt
ühes huviringis käia ja pere
majanduslikud võimalused
ei peaks olema takistuseks,“
leiab Ots.
Otsa hinnangul on Nissi
ja Kernu poole peal huvitegevus valdavalt koolidesse
koondunud,
muusikaharidust pakub MTÜ Nissi
Trollid ja huviringe on ka
rahvamajades. Saue linnas
käib suur osa noortetööst
noortekeskuse kaudu ja samuti koolis, huviharidust
pakuvad muusikakool ja
huvikeskus ning spordiklubid. Endises Saue vallas on
Laagri kooli juures täitsa
oma huvialakool, Ääsmäel
tegutseb Ääsmäe Kultuuri ja Spordi SA ja tegevusi
pakuvad ka külakeskused ja
Laagri kultuurikeskus.
Ots nendib, et mida rohkem pealinna piirist kaugemale, seda raskem on leida
ka huviringide juhendajaid.
„Näiteks Turbas tuntakse
kindlasti puudust Ott Jeeserist, kes juhendas mitmeid
huviringe, saavutas kohalike noortega hea klapi, aga
otsustas elukohta vahetada
ja nii jäi sealkandis tehnoloogiavaldkonna huvitegevusse päris suur tühik,“ räägib Ots.
Või väikses kohas näiteks ühe ala sporditreener
– kui tema kaotab motivatsiooni ja jaksu, siis võib see
konkreetne ala seal välja
surra.
„Otseselt
omavalitsus
seda turuosa reguleerida ju
ei saa, aga täiendav toetus
on andnud paremad võimalused küll. Kui kodukohas
on huviring, mis noortele
vajalik ja tegevus meeldib,
tuleb selle kestmist võimalusel toetada,“ leiab Ots. Tal
on ka heameel, et valdkonna arendamisel on jõutud
koostööni valla ettevõtjate
ja teiste toimetajatega, kes
varem pole kuigivõrd huvitegevuse korraldamisega
seotud olnud.

HEA TEADA
Noorte (7-26) arv:
kokku Saue vallas 5084
(endine Nissi piirkond 627,
Kernu 450, Saue vald 2584,
Saue linn 1423)

Laagri huvialakoolis käivitus lennumodellismi ring

Kõik head insenerid on nooruses
tehnikaringis käinud
Üks uus huvihariduse võimalus, mis 2018. aastast Laagri
huvialakoolis käivitus, on lennumodellismi ring. Seni käib seal
15 last ja vabu kohti on veel. Kokku saadakse kord nädalas
reedeti ja toimetatakse kahes vanuserühmas: 1.-4. klassini ja
5.-9. klassini.
Ringi juhendajaks on TTÜ majandusteaduskonna lõpetanud Ardo Pärna, kes kuulub Eesti mudellennukoondisse ja
ka Eesti Leiutajate Liitu. „Suur osa mudellennukite, -laevade
ja -autode korpuseid ja tugevuselemente on valmistatud plastikust. Plastikutega (vaikudega) ja 3D printimisega tegelemine
võimaldab noortel tundma õppida kõrgmolekulaarsete ühendite struktuuri, molekekulide suuruse jms mõju valmistatud
konstruktsioonide tugevusele, kuju püsivusele ja kaalule,“
kirjeldab Pärna.
Tema sõnul aitab erinevatest tehnikavaldkondadest teadmiste
omandamine noortel paremini mõista, kuidas asjad tegelikult
töötavad. Neid mosaiigikilde omades on edaspidi lihtne kokku
panna uusi lahenduste mustreid. See aitab olla loominguline.
Loominguline lähenemine omakorda võimaldab luua uusi
lahendeid ja soodustab inimese teadmiste-, kogemustepagasile ja natuurile vastavate individuaalsete insenertehniliste
oskuste väljakujunemist.
„Eesti Leiutajate Liidu juhatuse liikme Kalle Köömnemäe sõnade kohaselt ei tea ta ühtki head inseneri, kes ei oleks oma
nooruses osalenud mõne tehnikaringi töös. Küll aga teab ta
väga paljusid kehvi insenere, kes nooruses kättpidi tehnikaga
kokkupuudet ei omanud,“ sedastab Pärna, miks on tehnikaringid noore inimese jaoks olulised.
Tema sõnul saavad nad näppupidi katsetades ja järele proovides teada, mis neid tegelikult huvitab ja tehnikaringides
tegutsemine annab selleks võimaluse. „Need kogemused aitavad seada edasisi sihte – mida edasi õppida, kelleks saada,“
leiab juhendaja.

Eesti Leiutajate Liit tuleb heameelega külla
ja teeb 45-minutilise tutvustava loengu
• Eestlaste poolt tehtud kogu Maailma ulatuses väljapaistvad
leiutised.
• Kuidas olla leidlik, mida teha ja kelle poole pöörduda?
• Näited - tutvustused päris suurtest asjadest, mis peagi
maailma vallutavad.
Kalle Köömnemägi: kallemagi@hotmail.com, 5660 0602

Eralasteaia ja -hoiu toetust saab juulikuus ainult avalduse alusel
Saue vallas 1. jaanuari seisuga elukoha registreerinud lapsevanematele maksab Saue vald eralasteaia ja -hoiu toetust 1,5-3-aastase lapse eest.
ANNE-LY SUMRE / leht@sauevald.ee

T

oetussumma on 211
või 290 eurot kuus,
olenevalt sellest, kas
erahoid või -lasteaed on
sõlminud vallaga kokkuleppe lapsevanema osalustasu
määra kohta või mitte.

Eralasteaia ja -hoiu toetust makstakse igakuiselt
otse lasteasutusele. Lapsehoiu toetust ei maksta juulikuu eest, välja arvatud juhul,
kui lapsevanem on teavitanud kirjalikult hiljemalt

jooksva aasta 31. maiks vallavalitsust soovist kasutada
eralastehoiu või –aia kohta
juulikuus.
Teavitus 31. maiks saata
vabas vormis. Hiljem saata
omaosaluse tasumist tõen-

dav dokument koos vabas
vormis avaldusega aadressile info@sauevald.ee.
Lisainfo: Heli Joon, heli.
joon@sauevald.ee, 679 0174,
5192 3338

Ilmub kaks korda kuus ja toimetatakse tasuta kõikidesse postkastidesse üle valla. Lisaks on leht saadaval vallamajas, halduskeskustes ja kultuurimajades. Tiraaž 10 000.
/ Toimetus: Saue Vallavalitsus Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald, Harjumaa / tel: 654 1156, 525 4146 / e-posti aadress: leht@sauevald.ee / Toimetusel on õigus kaastöid
toimetada ja selguse huvides sisu lühendada. / Reklaam: reklaam@sauevald.ee. / Reklaami hinnakiri: www.sauevald.ee/vallaleht. / Trükk: Printall AS, Tala 4, Tallinn. / Kojukanne: Omniva.

Nii Saue linna kui Laagrisse lähiaastail kerkivad uued perearstikeskuse hooned lubavad kvaliteedi
tõusu arstiabi mitmekesisuse osas. Lisaks perearstile planeeritakse sinna ämmaemanda, füsioterapeudi, koduõe vastuvõtud, aga kindlasti on märgatav ka füüsilise keskkonna muutus. Vallaeelarvest
investeeritakse terviskeskustesse ligi poolteist miljonit eurot.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee
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ii Sauel kui Laagris
toimetavad kohalikud perearstikeskused praegu suhteliselt kitsastes tingimustes. Linnas
on OÜ Saue perearstikeskuse käsutuses olevad Kütise
4 ruumid ammu tegelikele
vajadustele alla jäänud,
ruumipuudusel ei saa võtta
lisaks pereõdesid, erimeedikuid ammugi mitte, aga
patsiendipiirkonna moodustavad lisaks linnale endale
ka otsapidi Aila, Alliku,
Jõgisoo, Valingu ja Vanamõisa külad, potentsiaalselt
on nimistutel veel kõvasti
kasvuruumi.
Laagris on olukord
enam-vähem sama. Vallamajaga samas hoones
tegutseva OÜ Laagri perearstikeskuse ruumid asuvad
hoone eri tiibades, tohtrid-õed peavad pidevalt läbi
õue jooksma. Ruumipuudus
kummitab siingi, samuti vajadus lisateenuste järele.
Eesti tervishoiusüsteem
on üles ehitatud nii, et selle toimimisel puudub omavalitsusel pea igasugune
otsustav roll ja ka kohustus, sest seda koordineerib
Terviseamet, mis otsib ja
kinnitab arste piirkonadesse. Ainus, millega omavalitsus saab kaasa aidata, on
perearstidele parima tegutsemiskeskkonna loomise
toetamine, seegi on puhtalt
vabatahtlik panustamine.
Mõlemad, nii Saue kui
Laagri perearstikeskused
tegutsevad hetkelgi vallavalitsuse ruumides. Kui aga
mõned aastad tagasi avanes
võimalus taotleda eurorahasid esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamiseks,
haarasid sellest kinni mõlemad, toona ju veel eraldi tegutsenud Saue linn ja Saue
vald. Esitati projektitaotlused ja mõlema puhul saadi
ka positiivsed vastused. Lähitulevik toob seega kaks
täiesti uut maja – Laagri
oma juba kerkib, Saue oma
loodetakse valmis saada
2019. aasta kevadeks. Kogu
investeering tervisesse on
pea kolm miljonit ja sellest
ligi pool tuleb vallaeelarvest.
„Esmatasandi tervisekeskuste rajamise kontseptsiooni üks keskne mõte on
koondada ühe katuse alla
meditsiini- ja sotsiaalteenused, kuna tegemist on omavahel tihedalt seotud valdkondadega. Just perearstid
märkavad tihti inimesi, kes
vajavad valla sotsiaalhoolekande abi ja tähelepanu. Sa-

Laagri tervisemaja valmib 2018. aasta sügiseks

mas on ka sotsiaalhoolekande klientidel sageli vajadus
arstide abi järele,“ selgitab
valla arendusosakonna juhataja Indrek Eensaar.
Teine osa kontseptsioonist on pakkuda arstidele
kaasaegset töökeskkonda
ja inimestele parimaid ravivõimalusi nii, et ruumide
leidmine ja korrashoid ei
jääks arstide õlule ning nad
saaksid keskenduda oma
põhitööle ehk ravile ja ennetustööle.
„Kaasaegne esmatasandi tervishoiuteenus eeldab
kaasaegset füüsilist keskkonda ja vahendeid ning
seadmeid. Laagri ja Saue
tervisekeskused laiendavad
Saue valla elanikele pakutavate tervishoiuteenuste
valikut ning nii tõuseb esmatasandi tervishoiuteenuse tase kogu Saue vallas, ka
keskusest väljaspool elavatele sauevallakatele,“ ütleb
Eensaar.
LAAGRI TERVISEMAJA
• Tervise tn 2, Laagri (tennisekeskuse ja koolimaja kõrval);
• üldpind 1200 m2, kaks korrust;
• ruumid neljale perearstile
ja kaheksale pereõele, ämmaemandale, füsioterapeudile ja koduõele ning vastuvõtukabinetid logopeedile,
psühholoogile, sotsiaaltöötajale ja lastekaitsetöötajale,
lisaks apteek ja hambaravi;
• investeering ca 1,8 miljonit
eurot, millest toetus 690 000
eurot, ehitust kaasrahastatakse Regionaalarengu fondi
tervisekeskuste infrastruktuuri arendamise meetmest;
• valmimisaeg 2018. september.

Laagri
tervisekeskuses on seinad juba püsti,
valmimisajaks
lubatakse
juba selle aasta septembrit.
Veskitammi tänava äärse
2-korruselise hallist betoonist tahuka visuaali kohandati harmoneeruvaks ka

kõrvalasuva tennisekeskuse
ja võimaliku riigigümnaasiumi välisilmetega.
Kaasaegsed ruumid saavad perearstid, lastearst,
ämmaemand, füsioterapeut,
koduõde, hambaarstid ja
apteek. Luuakse ka võimalused füsioteraapiateenuse
pakkumiseks. Enamus meditsiiniteenuseid
hakkab
paiknema hoone esimesel
korrusel, arvestades liikumisraskustega patsientide
juurdepääsuvõimalusi, vaid
hambaarsti tööruumid asuvad teisel korrusel, kuhu
saab sõita vajadusel ka liftiga. Teisel korrusel hakkavad paiknema perearstikeskuse administratiivruumid.
Samasse hoonesse tulevad ka valla sotsiaalvaldkonna töötajate ja hariduslike tugiteenuste keskuse
ruumid, kus lisaks sotsiaalnõustajatele hakkavad abivajajaid nõustama lastekaitsetöötajad,
eripedagoog,
logopeed ja psühholoog.
Sotsiaalnõustaja
töökoht
tuleb esimesele korrusele,
et kõigil oleks sinna kerge tulla. Teisel korrusel on
hariduslike tugiteenuste ja
lastekaitsetöötajate tööruumid, kuhu saab vajadusel
liftiga.
SAUE TERVISEKESKUS
• Pärnasalu põik 1c, Saue linn
(Grossi poe ja tulevase vallamaja vahel);
• üldpind 666 m2;
• ruumid neljale perearstile ja
kuuele pereõele, ämmaemandale, füsioterapeudile ja
koduõele ning vastuvõtukabinetid logopeedile, psühholoogile, sotsiaaltöötajale ja
lastekaitsetöötajale, lisaks
üldruumid ja registratuur;
• investeering ca 1,2 miljonit
eurot, millest toetus 688 000
eurot, ehitust kaasrahastatakse Regionaalarengu fondi
tervisekeskuste infrastruktuuri arendamise meetmest;
• valmimisaeg 2019 kevad.

Vanad ruumid rendile
Info, et perearstikeskus on varsti-varsti välja kolimas, on
Laagri aleviku peal pisut liikvele läinud ja juba on ka inimesi,
kes vabanevate pindade vastu on huvi tundnud. Tegemist on
nelja eraldi sissepääsuga ruumidega (perearstikeskuse kaks
ruumi, apteek ja hambaravi), mis tõenäoliselt sügisest 2018
tulevad n-ö renditurule. Abivallavanem Kalle Pungas ütleb,
et rentnike leidmiseks korraldatakse suure tõenäosusega
konkurss.

Lisainfo
• Perearstide nimistu piirsuurus on 2000 patsienti.
• Laagri perearstikeskuse nelja perearsti nimistutes kokku
võib olla kuni 8000 inimest.
• Saue perearstikeskuses on kolm perearsti (kuni 6000 patsienti), tulevikus nelja arstiga kuni 8000 inimest.
• Terviseameti registrite ja perearsti nimistute avalikule veebilehele (http://mveeb.sm.ee/) tuginedes on kohti nii Saue
kui Laagri perearstikeskustes, aga ka näiteks Nissi pool.
PEREARST

KOHTI

Triinu-Mari Ots (Laagri)

jah

Jelena Smirnova (Laagri)

jah

Kait Luukas (Laagri)

jah

Ele-Mall Keevallik (Laagri)

jah

Zarifa Ahmadzada (Nissi)

jah

Ene Arro (Nissi)

jah

Anneli Soomets (Saue)

jah

Laine Kert (Saue)

jah

Saue uue tervisemaja
projektijuhi Margus Lantini sõnul ehitushange
plaanitakse välja kuulutada maikuu keskel. Valmis
peaks hoone saama 2019.
aasta kevad-suvel ja asukoht on uue planeeritava
vallamaja ja Grossi poe vahel.
Uus hoone tuleb 2-korruseline, ristkülikukujulise
põhiplaaniga. Välisviimistluses domineerib helehall
krohvipind, millele sekundeerivad tumehallid fassaadiplaadid ning punases toonis fassaadiplaadiga kaetud
peasissepääsu varikatus.
Esimesele korrusele on
projekteeritud fuajee koos
registratuuriga, kaks protseduuride ruumi, pereõ-

dedele neli tuba ja neli ka
perearstile, lisaks olmeruumid ja tehnosõlmed „Täna
töötab kolm perearsti, uue
keskuse ruumiprogramm
näeb ette võimaluse ka neljandaks perearstiks,“ täpsustab Lantin.
Teisele korrusele on
projekteeritud
ruumid
perearstikeskuse
juhatajale, koduõele, logopeedile,
füsioterapeudile,
ämmaemandale, sotsiaaltöötajale, lastekaitsetöötajale ja psühholoogile, samuti tehno- ja olmeruumid.
On arvestatud võimalusega, et teise korruse ruume
saab kasutada ka siis, kui
esimese korruse ruumid on
külaliste vastuvõtuks suletud.

Maapiirkondadesse on
perearste keerulisem
leida, Nissi ja Kernu pool
ei ole kohalikke tervisekeskusi, teenust pakub
seal perearstikeskus
Medicum, mis tegutseb
valdavalt üle Tallinna,
aga ka Turbas, Riisiperes
ja Haibas.
Endine Nissi vallavanem ja tänane Riisipere halduskeskuse
juhataja Peedo Kessel mäletab,
et kui üheksakümnendatel riigikord muutus, töötasid Turba
ja Riisipere perearstid edasi.
Asutasid lihtsalt oma firmad ja
jätkasid tegevust. „Riisiperes
näiteks töötab sama perearst
Ene Arro siiani enda firma omandatud korteris, aga hetkel juba
Medicumi all,“ räägib Kessel.
Kui Turba perearst pensionipõlve pidama otsustas hakata,
siis ilmnes, et uut perearsti on
maapiirkonda pea võimatu leida.
„Tolleaegne pereõde otsis kontakte siit ja sealt ning turbakate
õnneks siiski lõpuks n-ö importis Turbasse Medicumi. Medicum
pidas senist perearstikeskusele
kuulunud hoonet liiga kulukaks
ja ostis korteri, milles praeguseni tegutseb. Ainult et perearsti ei
ole siiani päriselt leitud. Tegutsevad ajutised asendusarstid,
mis perearsti ja patsiendi heale
teineteise tundmisele just kaasa
ei aita,“ leiab Kessel.
Kessel mäletab, et kui riigis
aastaid tagasi laiemalt perearstikeskuste teema üles kerkis, siis tekkis ka Nissi kandis
n-ö rahvaarutelu. Arutluse all
oli näiteks Keila. „Tulemus oli
üldiselt selline, et ei ole võimalik ette kujutada, et perearsti
külastuseks peaks nii pika reisi
ette võtma, perearst peaks ikka
koha peal olema. Keilaga ühendas Turbat tollal kaks bussi,
varahommikul sinna ja lõunaks
tagasi või lõunaks sinna ja hilja
õhtul tagasi,“ meenutab Kessel.
Teenuse saamist Laagris või
Sauel ei pea mees samuti mõistlikuks lahenduseks. „Teiselt
poolt vaadates muud lahendust
siin piirkonnas peale suurema
keskuse filiaali ei olegi tegelikult
võimalik ette kujutada,“ nendib
Kessel.
Perearstid Nissi ja Kernu
piirkonnas:
• Haiba Medicum – arst, pereõde,
vastuvõtt kaks korda nädalas;
• Turba Medicum – arst, pereõde,
vastuvõtt esmaspäevast reedeni;
• Riisipere Medicum – arst, pereõde, vastuvõtt esmaspäevast
reedeni.
• perearsti ja pereõe vastuvõtt
• analüüsid
• EKG
• pisikirurgilised protseduurid
• patsientidele tõendid
• kordusretseptid jms
• perearstil on võimalik teraapiafondi kaudu suunata patsiente psühholoogi või logopeedi
vastuvõtule ning osutada füsioteraapiateenust
• Turba perearstikeskuses ka koduõeteenus
allikas: Medicum.ee
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Perearstiteenus saab uue
kvaliteedi nii sisult kui vormilt

Lõuna pool on
perearstindus
Medicumi käes
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Elukeskkonnakomisjon
– peaaegu
kõigest, mis
meie ümber
Saue valla ajalehes on
varasemalt ilmunud
volikogu komisjonide
tööd tutvustavad artiklid. Kokku on üheksa
valdkondlikku komisjoni,
tutvustamata on jäänud
veel Saue valla heakorda, avalikku korda ja
turvalisust, jäätmehooldust, ühistransporti,
elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust
ja kanalisatsiooni, valla
teede ja linnatänavate
korrashoidu ning muud
keskkonda puudutavaid
küsimusi käsitleva
elukeskkonnakomisjoni
töö.
Elukeskkonnakomisjoni ülesandeks on olla vallavolikogule
kõigis neis teemades nõuandev
ning toetav koosseis. Sisendi komisjonile annab üldjuhul
vallavalitsus, kelle väljatöötatud määrused ja otsused lõpuks volikogule suunatakse.
Vahepeal läbivad kõik dokumendid konkreetset teemat
puudutava komisjoni, kus iga
teema lahti võetakse ja püütakse näha kaugemale kui ainult paberil kirjas. Arutatakse,
kaalutakse plusse ja miinuseid
ning vajadusel tehakse muudatusettepanekuid. Hetkel on
elukeskkonnakomisjoni peamised aruteluteemad teede ja
tänavate seisukord, prügimajandus ning lemmikloomade
pidamisega seotud küsimused.
Üheks prioriteediks komisjoni
töös oleme võtnud ka tegelemise vabatahtliku päästega.
Elukeskkonnakomisjoni
koosseisu kuulub kaheksa inimest, kõik erineva tausta ja
teadmistega, tasakaalus on ka
uue valla piirkondlik esindatus.
Kuna teemade ring on üsna lai,
tuleb aeg-ajalt küsida nõu ja
koguda mõtteid ka väljastpoolt
komisjoni.
Komisjon tuleb kokku
üldjuhul kord kuus. Komisjoni koosolekud on kinnised,
eelkõige selleks, et püsida
ajagraafikus. Komisjoni arutelu
protokollitakse ning need on
kõigile valla dokumendiregistrist kättesaadavad. Komisjoni
liikmed saavad aeg-ajalt mõne
konkreetse teema arutamiseks
kokku ka vähendatud koosseisus. Näiteks veebruari lõps
külastasime kõiki nelja Saue
valla vabatahtlikku päästekomandot, kus tehakse väga
tänuväärset tööd. Meie väljasõidu eesmärk oli saada sisendit nende töö toetamiseks ja
tunnustamiseks ning leida võimalusi edasiseks tihedamaks
koostööks vallaga.
Elukeskkonnakomisjoni
esimees: Einar Alliksaar
Aseesimees: Madis Milling
Liikmed: Ahto Oja, Allan Muuk,
Arnold Õispuu, Erki Kuld, Villu
Mättik, Valeri Alba

Saue valla ametlikud planeeringuteated
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks
avatud menetlusena Laagri
alevikus Tuleviku tn 2 kinnistul (72703:001:0114, 2105m²
elamumaa 100%), määrates tingimused korterelamu
laiendamiseks üle 33%. Lisainfo: Mari Viilop (tel 678 0212,
e-post mari.viilop@sauevald.
ee). Arvamusi saab esitada
kuni 23.04.2018 Saue Vallavalitsusse (e-posti info@sauevald.ee ja Tule tn 7, 76505 Saue
linn).
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud
menetlusena Koppelmaa külas, Karu tn 11 (katastritunnus: 72704:004:0510; 2 072 m²
elamumaa) kinnistul lähtudes
Koppelmaa AÜ, Karu tn 7, 9,
11 ja 13 kinnistute ja lähiala
detailplaneeringust (Maaplaneeringud OÜ töö nr 381-14)
suurendades lubatud detailplaneeringu kohast hoonestusala kuni 1% Karu tn 13 poolsel kinnistu küljel.
Saue Vallavalitsus on
koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks
avatud menetlusena Vatsla
külas, Tammi tee 71 (katastritunnus 72701:001:1985, 50%

TULEVIKU 2

Vaade Veskitammi tn.poolt

Vaade hoovi poolt

Vaade hoovi poolt

tootmismaa, 50% ärimaa)
kinnistul lähtudes Vatsla küla
Madise kinnistu ja lähiala detailplaneeringust (Casa Planeeringud OÜ töö nr 08/11)
muutes
detailplaneeringu
kohast vee ja kanalisatsiooni
lahendust ning lubades kinnistul olemasoleva puurkaevu
ja kogumismahuti kasutuse
kuni ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni väljaehitamiseni.
Lähemat informatsiooni
tingimuste kohta saab regist-

rite spetsialistilt Caroli Kruusilt 654 1146 caroli.kruus@
sauevald.ee.
Arvamused
esitada hiljemalt 25.04.2018
Laagri halduskeskusesse (Veskitammi tn 4, 76401 Laagri alevik; info@sauevald.ee)

KEHTETUKS
TUNNISTAMINE

Saue Vallavolikogu tunnistas
oma 29.03.2018. a otsusega nr
32 kehtetuks Kernu Vallavolikogu 13.10.2017. a otsuse nr

40 “Koidu detailplaneeringu
algatamine ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmine“ ning lõpetas
sellega seoses Kernu valla
üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise.
Detailplaneeringuga sooviti
Kabila külas rohevõrgustikus
asuvale Koidu kinnistule kavandada väike talukompleks
ning selle algatamise ja koostamise peamiseks põhjuseks

oli üldplaneeringuga sätestatud arvulise tingimuse, rohelisel võrgustikul kahe elamu
väikseima lubatud vahekauguse, vähendamine. Lisaks otsustas Saue Vallavolikogu vähendada antud kinnistu osas
Kernu valla üldplaneeringu
seletuskirjas sätestatud arvulist tingimust ning kohustas
Saue Vallavalitsusel määrata projekteerimistingimused
ehitusprojektide koostamiseks.

Saue vallavolikogu kinnitas uue üldplaneeringu
lähteseisukohad
VEIKO RAKASELG
planeeringute spetsialist
Vallavolikogu kinnitas märtsikuu istungil veebruaris algatatud uue Saue valla üldplaneeringu lähteseisukohad, mis
põhinevad Saue valla arengukaval ning kehtivatel Saue,
Kernu ja Nissi valdade ning
Saue linna üldplaneeringutel.

Lähteseisukohad on üldplaneeringu koostamise aluseks ning need täpsustavad
planeerimisseadusest tulenevaid ja kõrgema taseme
planeeringutega,
eelkõige
uue Harju maakonnaplaneeringuga, seatud ülesandeid ja
teemasid.
Lähteseisukohad
koosnevad ühelt poolt valla
arengukavale
tuginevatest

valla ruumilise arengu põhimõtetest ning teiselt poolt
tänase Saue valla osade
üldplaneeringutes kajastatud
maakasutustingimustest
ja
piirangutest.
Samas tuleb silmas pidada, et üldplaneeringu lähteseisukohtade näol ei ole tegu
kivisse raiutud jäikade põhimõtetega, mille üle enam ei

arutleta. Pigem on tegemist
esmase kondikavaga, mille
abil alles hakatakse erinevate
osapoolte ja huvigruppidega
lahendust otsima. Lähteseisukohtade üldistusaste on
kaunikesti suur ning seega ei
pea kartma, et kui esialgu ühte
või teist teemat või põhimõtet
lähteseisukohtades kajastatud pole, siis sellega edaspidi

üldse ei tegeleta. Planeeringu
lahendus muutub protsessi
edenedes ja koostöös erinevate osapooltega järjest detailsemaks ja täpsemaks.
Ootame kõiki huvilisi protsessis aktiivselt kaasa lööma,
et uus üldplaneering tõepoolest sauevallakate nägu saaks.

EELTEADE – 1. mail suletakse sõidukitele Laagri
Veskitammi tänava raudtee ületuskoht
Nordecon AS alustab 1. mail
Veskitammi tänava raudtee
ületuskoha ja Pärnu maantee
vahelisel lõigul (1. tööetapis)
kolme tunneli ehitustöödega,

millest üks rajatakse Veskitammi tänava alla, teine Pärnu
maantee linnast väljuvate sõiduradade alla ja kolmas raudtee alla. Raudteeületuskoht

jääb kogu suveks suletuks, töid
kavandatakse teha võimalikult
kiirelt ning eesmärgiks on võetud raudteeületuskoha avamine septembris 2018. Raudtee

ületuskoha sulgemine mõjutab
ka bussi nr 27 ja koolibussi S3
marsruute.
Sulgemisega seoses toimuvate muudatuste üle peetakse

läbirääkimisi ning sõlmitakse
kooskõlastusi. Järgmises Saue
Valduris on juba detailsem info
koos ümbersõiduskeemide ja
kogu selgitava infoga.

KOP-i taotluste esitamise tähtpäev on 2. mai
Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) taotluste esitamise tähtpäev 2018. aasta kevadvoorus on 2. mai kell 16.30.
KOP-i eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate
kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi viiakse ellu
kahe meetmete kaudu:
Meede 1 - kogukonna
areng, millega panustatakse
kogukonnaliikmete teadmiste

ja oskuste kasvu, kogukonna
identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 - elukeskkonna ja
kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust
soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse
ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste
pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele
vastavad ja avalikes huvides
tegutsevad
mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille
asutajaks ega liikmeks ei ole
kohaliku omavalitsuse üksus
ega riik. Toetuse taotleja peab
tegutsema küla, aleviku, alevi,
valla, linna või asumi kogukonna huvides. Tallinna puhul
toetatakse ainult linnasisese

asumi kogukonna huvides tegutsevaid ühendusi. Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas
tegutsevaid ühendusi liitev
programmi eesmärki täitev katusorganisatsioon.
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Harjumaa Omavalitsuste
Liidu e-posti aadressile kop@
hol.ee hiljemalt taotluste esi-

tamise tähtpäeval, 2. mail kell
16.30.
Täiendav info ja taotlusvormid on kättesaadavad HOL-i
kodulehel www.hol.ee.
Lisainfo: Maret Välja,
HOL-i
peaspetsialist,
telefon 507 7450, e-post
maret.valja@hol.ee.

Hariduslike erivajadustega
lastega töötavad spetsialistid
koondatakse ühise juhtimise alla
Et pakkuda hariduslike erivajadustega lastele parimat võimalikku
toetust, koondatakse kõik tugispetsialistid, keda on vallavalitsuses ja
koolides-lasteaedades kokku ligi poolsada, ühise juhtimisega tugiteenuste
keskuse alla. See ei tähenda küll eraldi
hoonet või asutust, pigem on tegemist
mõttelise kompetentsikeskusega, et üle
valla teenust ühtlasemalt ja parimal
tasemel pakkuda.
ANDRES KAARMANN
abivallavanem

A

asta-aastalt on kaasava hariduse valguses hakatud üha
enam tähelepanu pöörama
ja rääkima õpilaste hariduslikest erivajadustest. Nende
hulk on viimastel aastatel
kasvanud ning kuna tugiteenuste tagamine on vallavalitsuse ülesanne, on see oluliselt kasvatanud ametnike,
koolide ja lasteaedade koormust, et vajalikke teenuseid
tagada.
Kui selgub, et lapsel on
hariduslik erivajadus, algatavad spetsialistid ja õppeasutus vajalikud pedagoogilised või psühholoogilised
uuringud ning sellest lähtuvalt võetakse kasutusele
täiendavad tugimeetmed.
Levinumad esmased tugimeetmed on õppetöö korraldamine väiksemas klassis
või lihtsustatud õppekava
alusel, aga ka väljaspool õppetööd logopeediline, eripedagoogiline ning psühholoogiline abi.

Meie ühinenud omavalitsuste võimekus vajalikke teenuseid tagada olnud
erinev ning ka teenuseid
vajavate laste osakaal valla erinevates piirkondades
pole ühesugune. Valla suuremates keskustes asuvatel haridusasutustel, nagu
Saue gümnaasiumil, Laagri koolil või Saue lasteaial
Midrimaa, on eelkõige
laste arvust tulenevalt olnud paremad võimalused
tugispetsialiste leida ning
neile piisavat töökoormust
pakkuda. Samas näitab
praktika, et tihti on just
väiksemates asutustes erivajadustega laste osakaal
kõrgem. Seetõttu on Saue
vallavalitsuse eesmärk senisest rohkem hakata keskselt koordineerima hariduslike tugiteenuste osutamist,
et need oleks võrdselt kättesaadavad üle valla.
Praegune olukord
Saue valla hallatavate
asutustena töötab üheksa
lasteaeda ning kuus kooli. Ühise juhtimise all töö-

tavad endise Kernu valla
Ruila põhikool ja Laitse
Kirsiaia lasteaed ning Kernu põhikool ja Haiba lasteaed Riisikas.
Meie koolide ja lasteaedade struktuurides on
täna ligi 50 tugispetsialisti:
psühholoogid, logopeedid,
sotsiaalpedagoogid,
eripedagoogid, HEV-koordinaatorid ning tugiisikud.
Kuid mitte kõikidele tugispetsialistidele pole pakkuda täiskoormust ning paljud töötavad koormusega
0,2-0,3. Mitmel juhul on
tugiteenuste osutamiseks
sõlmitud töövõtulepingud
või ostetakse teenuseid
sihtasutusest Innove, mis
on aga sellest aastast muutunud
märkimisväärselt
kallimaks. Varem said Kernu ja Nissi vald kasutada
tugispetsialiste väikestele
omavalitsustele võimaldatud soodushindadega, kuid
pärast ühinemist meile
need hinnad enam ei laiene.
Samal ajal on valla
koolides ja lasteaedades
täitmata kümmekond ametikohta. Konkursid on kogu
aeg „üleval“, kuid väga
raske on tööle saada head
spetsialisti, kui talle pole
võimalik pakkuda täistööaega ja seeläbi motiveerivat
töötasu.
Paindlikum töökorraldus
ja kvaliteetsem teenus
Kui me tugiteenuste keskusest räägime, siis oluline
on rõhutada, et sellest ei
saa eraldiseisev asutus oma
hoone ja juhiga. Räägime
mõttelisest kompetentsikeskusest, kuhu koondatakse tugiteenuste spetsialistid, kelle ametikoht

hakkab olema vallavalitsuse haridusosakonna struktuuris. Osaliselt on tugispetsialistidele planeeritud
ruumid Laagri ning Saue
esmatasandi tervisekeskustesse, kuid eelkõige näeme
neid inimesi töötamas ikkagi seal, kus neid kõige
rohkem vaja on – koolides
ja lasteaedades.
Sisulise tööga tugiteenuste paremaks korraldamiseks alustasime juba
pärast ühinemist ning vallavalitsuse haridusosakonna struktuuris töötavad
täna logopeed, psühholoog
ning
sotsiaalpedagoog.
Me oleme saanud nende
spetsialistide abi paindlikult kasutada ning suunata
neid vastavalt vajadusele
ka väiksematesse asutustesse. Lisaks neile töötab
vallavalitsuse haridusosakonnas erivajadustega laste
spetsialist, kelle ülesandeks
on abi vajavatele lastele
tugiisiku teenuse korraldamine. Saue valla palgal
on täna 27 tugiisikut, kes
abistavad lapsi õppe- ja
kasvatustöös 13 erinevas
õppeasutuses.
Kindlasti ei tee vallavalitsus midagi vägisi, ikka
koostöös koolide ja lasteaedadega. Neis asutustes,
kus lapsi rohkem, on olnud
ka lihtsam tugiteenuste
tööd korraldada. Kui seal
kõik toimib, tugiteenused
on heal tasemel ja asutus
soovib ise nii jätkata, siis
nii jätkubki. Küll soovime
edaspidi tõhusamat koostööd teha just väiksemate koolide-lasteaedadega.
Hindame iga teenuse vajadust ja siis korraldab juba
vallavalitsus
konkreetse
spetsialisti
ametikohale

konkursi. Palka hakkab
spetsialistile maksma vallavalitsus ja lepib asutustega kokku, kui palju, kus
ja milliseid teenuseid ta
osutab.
Vajalik kõrvalvaade ja
kogemuste vahetus
Lisaks tugiteenuste kättesaadavuse parandamisele
peame veelgi olulisemaks
teenuste ühtlast ja kõrget
kvaliteeti. Selles valdkonnas on väga oluline, et toimuks usalduslik koostöö
ja suhtlemine kompetentsikeskuse tasemel, kus on
võimalik konsulteerida ja
jagada kogemusi. Tugispetsialistidel tekib samas erinevate asutustega töötades
ka nii-öelda kõrvaltvaade,
mis võimaldab objektiivsemalt hinnata erinevate
juhtumite seost või seoste
puudumist konkreetse õppeasutuse
keskkonnaga,
kaasõpilaste või teiste seotud isikute mõjuga. Ehk kui
näiteks ühes õppeasutuses
ilmnevad korduvalt vajadused, mida mujal pole täheldatud, siis võivad probleemid olla hoopis mujal, kui
muidu arvatakse. Lisaks
on võimalik erinevaid teenuseid omavahel lõimida
ning vajadusel ka üksteist
asendada.
Vallavalitsuse eesmärk on toetada oma laste
ja noorte võimetekohast
arengut ning tugiteenuste
keskus annab selleks kindlasti suuremad võimalused.
Lisaks laste ja noortele
hariduslike
tugiteenuste
osutamisele tahame tulevikus senisest rohkem abi
pakkuda meie lasteaedade
ja koolide personalile ning
lapsevanematele.

Kaasava hariduse rakendamisega on suurenenud
erivajadustega laste arv
koolides. Kui väikestes
maakoolides on raske
leida õpetajaid, siis eriti
keeruline on leida
erispetsialiste, kellele
pole pakkuda ka täiskoormusega tööd. Seetõttu on oht, et kõrgelt kvalifitseeritud erispetsialisti
rakendatakse ebaefektiivselt ja näiteks üks
kolmandik kooli õpilastest vajab logopeedi või
psühholoogi abi.
Tegelikult saab suuremat osa
lapsi aidata õpiraskuse, õigekirja või lugemistehnika omandamisel ka õpetaja, rakendades
abiõpet väikeklassides või erijuhendamisel. Hollandi koole
külastades jäi kõlama, et ka
suurtes koolides vajavad üksikud õpilased logopeedi või
psühholoogi abi. Suuremalt
jaolt tegelevad õpilastega õpetajad, kusjuures abi vajaduse
üle otsustatakse koostöös tugimeeskonnaga, kuhu kuuluvad
erinevad spetsialistid. Õpetaja
ressurssi jällegi ei raisata laste
järelvalvele ja sotsiaalprobleemide lahendamisele, vaid selleks palgatakse eraldi inimesed.
Kui logopeedid tegeleksid logopeediliste lastega ja õpetajad
õpiraskustega, ei valitseks meil
tööturul selles valdkonnas nii
suur põud.
Olen märganud, et kui vanemad ei teadvusta, et laps vajab
abi, ei oska nad kooli organiseeritud logopeedi või psühholoogi
nõustamist hinnata ja koostööd
teha. Ükski logopeed ei tee imet,
kui vanemad koostöös spetsialistiga omalt poolt vaeva ei näe.
Kogelejast lapse vanemana tean,
kuidas logopeed õpetas selgeks
harjutused, mida me pidime
päevast päeva kordama, et tulemuseni jõuda.
Teisalt vaadates on tugikeskusele sarnase printsiibiga
püütud varasemalt tööle panna
ka maakondades Rajaleidja õppenõustamiskeskusi, kust oleks
võimalik tellida erispetsialisti
teenust. Kahjuks ei täitnud need
sel moel oma ülesannet, sest ei
leitud logopeede, kes sooviksid
end mitme asutuse vahel jagada
ja nii ei lahendatud sellega ka
väikeste maakoolide erispetsialistide probleemi.
Usun, et tugikeskuse loomine ei toimu üleöö, kuid annab
suurema tõenäosusega võimaluse jõuda tõeliselt abi vajavate lasteni ning koondada endas
erispetsialistide
kompetentsi
haridusasutuste toetamiseks.
TIIA ROSENBERG
Ruila kooli direktor
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Koolivormi võib vaadata
kahtede silmadega
See võib tunduda igasuguse isikupära
nivelleerimisena, aga ka ümberpööratult, et ühtne vorm annab ühtse hingamise ja identiteedi ning meie-tunde.
Praktiline pool on ka – ei ole igahommikust dilemmat, mida selga panna
ning koolisisesed staatused ei kujune
välise ja välimuse põhjal.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

K

olmkümmend aastat tagasi ei olnud
küsimustki,
kas
laps tahab koolivormi selga
panna või ei. See ei olnud
tahtmise küsimus, isegi
kui ruuduline plisseerseelik ühegi tüdruku kuju ei
kaunistanud.
Tänapäeval
on koolivormi teemale lähenemisi neli: täiesti kohustuslik; mõni detail koolivormist on kohustuslik;
koolivorm on, aga kohustust
pole ja viimane versioon –
koolivormi pole ja riietus on
vaba.
Laagri koolis läks asi
leebemaks
Laagri koolis on koolivorm
olnud kohustuslik aegade
algusest. Samas on direktor
Toomas Artma sõnul juba
aastaid hoolekogu koosolekutel koolivorm aeg-ajalt
teemaks olnud, kas võiks
olla äkki natuke vabam valik lastel. Senini on olnud
vormi kandmine kohustuslik pluusist püksteni, vestist seelikuni. „Me olime
viimane kool Eestis, kus
käidi viigipükstega,“ nendib
direktor Toomas Artma, et
eks ajaga tuleb kaasas käia.
Koolivorm on Artma
sõnul just ühise välise näo
mõttes hea, nii kaob ära
ka koolist väljaspool olles
anonüümsus – Laagri kooli
roheline kampsun on tänavail äratuntav lasteaialapsest vanaemani. Aga oluline
on ka visuaalselt rahuliku
õpikeskkonna loomine koolimaja sees. „See on siin
ikkagi õppimise koht, mitte edevuse laat. Saab rahulikult tunnile keskenduda,
ei pea mõtlema, kust koolivend selle külili komaga
dressipluusi sai,“ ütleb Artma. Ja seda, et koolivorm
ikka täitsa reaalselt klassiruumis hingamist rahustab,
tõdevad õpetajad, kes on
näiteks teistest koolidest
tulnud. Mõõta seda küll ei
saa, aga tunnetus on.
Selle argumendi, et
vorm pärsib loovust ja eneseväljendust,
põrmustab
mees hetkega. „Kirjandeid

nad saavad ikka kirjutada
täpselt nii, nagu ise tahavad.
Ja kui on soov end välise
abil väljendada, siis võib
juukseid värvida,“ lubab direktor.
Sel talvel viidi koolis
läbi teksapükste katseperiood. Testiti, mis juhtub,
kui vormiseelikute ja viigipükste asemel musti teksapükse kanda. Tulemuseks
oli, et lapsed olid rahul,
eriti usinasti kasutasid seda
võimalust tüdrukud, koolikäitumises muutusi ei täheldatud. Alates selle aasta märtsist on 13-aastase
Laagri kooli ajaloo jooksul
esimest korda antud roheline tuli teksapükstele koolivormi osana.
Ülemise poole elemendid – polosärgid, kampsunid
või vest – on endiselt kohustuslikud. Valida saab kollase või rohelise pluusi vahel,
rombidega rohelise kampsuni või vesti vahel. Pidulikematel puhkudel on valge
pluus ja poistel ka logoga
lips. Viimast võib muidugi
soovi korral ka igapäevaselt
kanda.
Väikest ohtu nähakse
küll selles, et arusaam mustast teksapüksipaarist võib
olla erinev. Poolde säärde
ulatuvate või lõhkiste detailidega versioonid ei ole
kindlasti okei, aga Artma
sõnul antakse aru, et seda
teemat tulebki alguses rahulikult paika loksutada.
Lapsed muidugi rõõmustavad. Tüdrukud ütlevad, et seelikuga on talvel
õues külm ja ebamugav,
lisaks läheb nädalas sukkpükse vähemalt paar paari
katki. Teoreetiliselt võisid
tüdrukud ka viigipükse
kanda, aga need olla olnud
ebasobiva lõike ja vormiga.
Poisid tõid välja asjaolu, et
kooli viigipükste materjal pannud naha sügelema.
Mustad teksad tunduvad
olevat kõikidele osapooltele
sobiv kesktee.
Nissi koolis võeti koolivorm kasutusele 2009. aastal ja eesmärk oli süvendada
oma kooli tunnet. Koolivormi elementideks oli hall või
punane kooli logoga vest.

Ääsmäe kool

Turba kool

Toona oli ühine kokkulepe
vanematega, et see on soovituslik/kohustuslik.
Praegu on koolivorm
unustusse jäänud, kahel viimasel aastal seda eriti enam
direktori Annely Ajaotsa
sõnul näha ei ole. „Õpilasesindusel oli plaan arutada,
kas võtta kasutusele uusi
elemente. Populaarne oli ta
ikkagi rohkem algklasside
õpilaste seas ja üldjuhul 1.
klassi õpilastele vorm ikka
osteti. Meil oli ka väga hea
spronsor, kes osaliselt koolivormi rahaliselt toetas,“
ütleb Ajaots. Aktiivsemalt
kantakse seda tähtpäevalistel üritusel ja piduliku riietusena ning kooli esindamistel siiski vahel ka.
Ääsmäe koolis on koolivormi teema alles üsna uus,
aastast 2015. Võimalusi on
päris palju: tütarlapsed saavad valida halli pihikseeli-

ku ja musta plisseerseeliku
vahel, halli kardigani, halli
või oranži vesti vahel, mustad teksapüksid on ka okei,
valikus on ka hall, valge
või oranž polosärk ja oranž
kaelaseos. Seelikutele, kardiganile, polole ja vestile on
tikitud kooli logo.
Poistel on valikus: mustad teksapüksid, hall kardigan, hall või oranž vest,
hall, valge või oranž polosärk, valge või hall triiksärk,
oranž või hall lips. Kardiganil, vestil ja polol on kooli
logo.
Samas päris kohustuslik
vorm ei ole. „Kõigil õpilastel on kohustuslik kanda igapäevaselt korrektset
koolivormi või rõivastust.
Seega on peale koolivormi
lubatud ka korrektne igapäevariietus.
Koolivormi
kannavad kõige rohkem 1.
ja 2. kooliastme õpilased,
suuremad vähem, nemad

Laagri kool

eelistavad igapäevast rõivastust,“ nendib Helje Kala
Ääsmäe koolist.
Turba koolis võeti vorm
peale mõneaastast pausi uuesti kasutusele 2014.
aastal. „Iga kool tahab olla
oma nägu ja tunda uhkust
kodukoha ja oma kooli üle,“
selgitab Alliky Katalsepp,
kooli juhiabi. Turba koolivormi põhielementideks
on logoga vestid – poistel
sinised ja tüdrukutel punased. Võimalus on tellida
sama värvi kardiganid ja
pisematel tüdrukutel lisaks
pihikseelikud. Sinna juurde
polosärgid (valikus valge,
helesinine ja roosa), pidulikul päeval valged triiksärgid. Lisaks tumedad püksid
poistel ja tume seelik tüdrukutel.
Kuna koolil ei ole võimalik kõikidele õpilastele
pakkuda koolivormi tasuta,

on selle kandmine vabatahtlik. Igapäevaselt kandma ei
pea, aga pidupäevadel kantakse päris kenasti.
Ruila koolis on koolivorm kasutusel 2005. aastast ja üsna kohustuslik.
Kooli direktor Tiia Rosenberg leiab, et nii lastel kui
vanematel on kohustus kooli reeglitest kinni pidada,
ükski otsus ei ole sündinud
tühja koha pealt. Ruila koolis kehtestasid koolivormi
lapsevanemad ja õpetajad
ühiselt. „Märkasime, et õpilased tulid kooli tihti sobimatutes riietes, probleemiks
olid nabapluusid, dressid,
liiga väljakutsuvad toonid.
Paljudes peredes ei tehtud
vahet kooli- ja koduriietel.
Lapsed mängisid peale tunde hoovis samade riietega,
millega kooli tulid. Õpetajana on väga ebamugav öelda
koolis õpilasele, et sa oled

Kuuse tänava vana nõukaaegne katlamaja lammutatakse sel suvel maha ja kohe
algab ka ehitus, üürimaja peaks valmima 2019. aasta sügiseks.
Saue vald sai riiklike üürimajade pilootprojektist KredExi toetust ja selle abil saab juba
aastaid endise Saue valla arengukavas olnud
munitsipaal-üürimaja idee ellu viia. Kui 2017.
aastal, veel enne ühinemistki, avanes võimalus
taotleda finantseerimiseks raha, siis kirjutati
rahataotlusprojekt. Munitsipaalmaja rajamise
toetuseks saadi pea 633 000 eurot, millele
vallaeelarvest lisatakse veel 973 000.

Ruila kool

Ruila noored arvavad
(väljavõtteid 6. ja 9. klassi õpilaste arvamustest)
• Jätab ühtse mulje, kui kooli esindamas
käiakse.

• Teoreetiliselt peaks see võrdsustama õpilasi
riiete poolest.

• Kui sul on see seljas, ei saa Sulle keegi öelda, et sul on midagi halba seljas või et sul on
koledad riided ja see ei erista sind teistest.

• Siis on kõik võrdsed, et nääguta sinu kallal
sellepärast, mis sul seljas on.

• See on õpetaja käsk, et see mulle meeldiks.

• Lapsed võiks aru saada, kuidas koolis võib
riides käia ja kuidas mitte.

• See on ilus.

• See on viisakas ja esinduslik.

• On viisakas, kui kõigil on sarnased riided
seljas, see austab kooli.

• Siis on iga päev kindel riietus.

• Siis ei pea valima hommikul, mida selga
panna.
• Siis ma tean, millega kooli tulla.

• Hommikul ei pea kaua mõtlema, mida selga
panna.
• See on mõnes mõttes pidulik.

Nissi kool

koolivorm on (2009), kandmine kohustuslik ei ole, kasutus väike

Ääsmäe kool

koolivorm on (2015), kandmine kohustuslik ei ole, noorem koolipere
kannab üsna usinasti

Turba kool

koolivorm on (2014), kandmine kohustuslik ei ole, kasutusel peamiselt
pidupäevadel

Ruila kool

koolivorm on (2005), kandmine on kohustuslik, kasutusel igapäevaselt

Laagri kool

koolivorm on (2005), kandmine on kohustuslik, kasutusel igapäevaselt

Saue gümnaasium

koolivorm on olemas, kandmine kohustuslik ei ole, noorem koolipere
kannab üsna usinasti

Kernu kool

koolivormi ei ole

Koleda katlamaja asemele
Ehitusalal asub praegu alajaam ja halvas seisukorras katlamaja, mida ei kasutata. Katlamaja
koos korstnaga lammutatakse, alajaam säilib ja
liidetakse funktsionaalseks tervikuks kortermajaga.
Kavandatav hoone tuleb kolmekorruseline, majja tuleb 20 1-, 2- ja 3- toalist korterit,
mahutades kokku umbes 30-35 inimest. Maja
1000 ruutmeetrit on arhitektuuriliselt lihtne
tahukakujuline ehitis, mille välisseina ilmestab hele viimistlusplaat kollast ja rohelist tooni
aktsentidega. Esimene korrus on projekteeritud
sobivaks puuetega inimestele. Kõikidesse korteritesse paigaldadatakse ka kohtkindel mööbel, seda just kööki ja pesemisruumidesse. Olemuselt on maja liginullenergiahoone, katusele
tulevad päikesepaneelid.
Ajutine lahendus töökoha saamiseks või hoidmiseks
Üürimaja on suunatud mobiilsele tööjõule ehk
inimestele, kellele kohapealne elukoht on oluline töökoha saamiseks või säilitamiseks. Taskukohaste ja tänapäevaste üürikorterite puudus
on Laagri piirkonnas väga suur ning see pärsib
tööjõu liikuvust ja ettevõtete arengut. Näiteks
märtsikuu lõpu seisuga oli Saue vallas portaali
city24.ee andmetel üürile anda üksainus korter.
Loodav üürimaja peaks pakkuma selles osas

leevendust, toetades seeläbi ka kohalikku ettevõtlus- ja majanduskeskkonda.
„Töökoha vahetuse tõttu elukohta vahetavad inimesed vajavad kiiresti ajutist elamispinda, kuid kodu otsimine ja soetamine võtab tavaliselt kauem aega. Eriti keeruline on see alles
tööd alustavatel noortel, kes vajavad enne püsivat sissetulekut ja alles siis tekib neil võimalus
pangast laenu saada ja püsiv eluase soetada.
Samuti on sobivat elamispinda keeruline leida
puudega ja erivajadustega inimestel,“ kirjeldab
arendusnõunik Kati Oolo. Samas toonitab Oolo,
et tegemist on siiski ajutise lahendusega, kindlasti ei saa olla korter elukoha ajutiseks lahenduseks samale inimesele aastakümneteks.
Munitsipaalkorterite andmiseks on olemas
ka eraldi vallavolikogu määrus, kus üsna täpselt kirjas, kellel on õigus taotleda elamispinda
üürimajas: elu alustavatel noortel, puude või
erivajadustega inimestel, õnnetusjuhtumi tagajärjel kodu kaotanud peredel jms.
2019. aasta sügiseks valmis
Ehitushange kuulutatakse välja mais-juunis ja
positiivse stsenaariumi korral alustatakse juba
kesksuvel katlamaja lammutamist, sissekolimisvalmis loodetakse maja saada järgmise aasta sügiseks.

Kellel on õigus korterile munitsipaalmajas:
• kes vajab elukohta tulenevalt töökohast või selle muutumisest, töökoha asukoht peab
olema Saue vallas;
• ellu astunud noored (vanuses 18-26), kelle töökoht asub Saue valla territooriumil;
• puudega või erivajadusega isikud, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Saue vallas ja
kelle jaoks on munitsipaaleluruum vajalik töökoha saamiseks või säilitamiseks;
• üksikvanemaga pered, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Saue vallas ning kelle
jaoks on munitsipaaleluruum vajalik töökoha saamiseks või säilitamiseks;
• õnnetusjuhtumi tagajärjel kodu kaotanud isikud, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on
Saue vallas ning kelle jaoks on munitsipaaleluruum vajalik töökoha saamiseks või säilitamiseks;
• tühjenevatest haldamata korterelamutest ümber kolida soovivad isikud, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Saue vallas ning kelle jaoks on munitsipaaleluruum vajalik töökoha
saamiseks või säilitamiseks;

Saue gümnaasiuum

must, liiga paljastavate riiete
või ebasobivalt silmatorkavalt riietatud. Kool on siiski
akadeemiline asutus ja kõik
siia ei sobi,“ selgitab Rosenberg.
Tema sõnul koolivormi kehtestamisega muidugi õpetajate töökoormus ei
vähenenud, sest nüüd tuleb
teha selgitustööd, miks peab
kandma koolivormi ja seda
tuleb selgitada nii vanematele kui õpilastele. Kui lapsevanem austab kooli reegleid
ja teeb koostööd, siis teevad
seda ka lapsed.
Ruila koolis koosneb
vorm peamiselt riietuse ülemisest osast – tüdrukute ja
poiste rohelisest kootud vestist, oranžist või rohelisest
polosärgist, sinna kuulub ka
tüdrukute ja poiste roheline
või must kootud kampsun,
oranž, must või roheline
triiksärk, must, hall või roheline dressipluus. Õpilased

Nissi kool

kannavad omal valikul korrektseid tumedaid pükse või
seelikut. Pidulikel üritustel
on kohustuslik valge pluus,
poistel kooli lips.
Kernu koolis on koolivormi teema kõne all olnud,
aga teoks ei ole saanud. Direktor Marek Männik tunnistab, et tema koolijuhina
on tegelikult vormi poolt.
See tekitaks ühtsustunnet ja
samas vähendaks ka olukordi, kus tuleb diskuteerida,
milline on korralik kooliriietus. Juhtub, et tõlgendused
sellest võivad pedagoogide
ja laste arvates olla üsna erinevad. „Mingi element, kasvõi vest või kampsun, mida
pidulikemal ja tähtsamatel
sündmustel kanda. See on
ka omamoodi väärtuskasvatus ju. Praegu me ei ole selle
teemaga süvitsi tegelenud.
Ei ole päris kindel, mida
kooli tulevik toob ja mo-

mendil on tõesti olulisemaid
valdkondi,“ ütleb Männik.
Saue gümnaasiumiski
on koolivormi elemendid
olemas: tumesinine kardigan või vest, roheline, kollane või sinine polosärk, triibuline lips nii tüdrukutele
kui poistele, must ja valge
triiksärk, tüdrukutel ruuduseelik. Samas koolidirektori Robert R. Lippini sõnul
päris selget seisukohta, kas
koolivormi kandmine on
kohustuslik või mitte, täna
koolis ei olegi. Tema sõnul
on algklasside lapsed vormi kandmises eeskujuks,
teistes astmetes on olukord
nii ja naa ehk siis koolivormi kui sellist ei eksisteeri.
„Olen tõstatanud teema ka
hoolekogus, et aprillis korraldataks suurem arutelu
klassi esindajatega, et koolivormi temaatikat selgemaks
saada,“ kinnitab Lippin.

• eakad, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Saue vallas ning kelle jaoks on munitsipaaleluruum vajalik töökoha saamiseks või säilitamiseks;
• lasterikkad pered, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Saue vallas ning kelle jaoks on
munitsipaaleluruum vajalik töökoha saamiseks või säilitamiseks.
Lisainfo: indrek.eensaar@sauevald.ee, 654 1158, 511 4930
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Puuetega
inimesed
saavad riigi
abiga kodu
kohandada
Riik toetab omavalitsusi
Euroopa Regionaalarengu
Fondi kaudu, et tagada puudega inimestele paremad
elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Avaldus
kodu kohandamiseks tuleb
esitada Saue vallavalitsusele hiljemalt selle aasta
30. aprilliks.
Toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi
kohandamist:
1. liikuvusega seotud toimingute
parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee,
hoone ja selle territooriumile
sissepääsu või piirde kohandamist;
2. hügieenitoimingute parandamiseks;
3. köögitoimingute parandamiseks.
Kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist sellisel
viisil, et inimesele on loodud nii
tema erivajadusest tulenevad
spetsiifilised kui ka puudest tulenevad tavapärased ümberehitused. Eluruumide kohandamine
aitab puudega inimestel paremini iseseisvalt toime tulla ja vähendab hooldajate koormust.
Toetuste avaldused palume
saata kas elektrooniliselt info@
sauevald.ee või Saue vallavalitsuse aadressil Tule 7, Saue linn,
Harju maakond 76505. Samuti võtavad avaldusi vastu kõik halduskeskused (Laagri, Saue, Riisipere
ja Haiba).
Avalduses tuleb kirjeldada,
millist juba jutuks olnud kolmest
kohandusest soovitakse teha.
Lisaks tuleb kirjutada lühike
lühike probleemi- ja võimaliku
lahenduse kirjeldus. Kohanduse vajadust hinnatakse esitatud
avalduse ja koduvisiidi põhjal.
Kodu kohandust vajaval inimesel peab olema registreeritud
elukoht kodu kohandust vajavas
eluruumis Saue vallas.
Elanike avalduste alusel
koostab Saue vallavalitsus ühise
taotluse toetuse Euroopa Regionaalarengu Fondist toetusraha
saamiseks ja esitab selle rahandusministeeriumile otsuse tegemiseks.
Pärast toetuse taotluse positiivset otsust kohandatakse
kodud omavalitsuse toel ning
riik kompenseerib vallale kulud
Euroopa Regionaalarengu Fondist 85% ulatuses, 15% kuludest
katab Saue vald. Isiku omaosaluse suuruse või omaosalusest
vabastuse otsustab Saue vallavolikogu.
Avaldus kodu kohandamiseks
tuleb esitada Saue vallavalitsusele hiljemalt 30. aprilliks 2018.
Lisainfo: Heli Joon, sotsiaalosakonna juhataja, 679 0174,
heli.joon@sauevald.ee
HELI JOON
sotsiaalosakonna juhataja

Õpilasvahetuse ja välisõppe
stipendiumi taotlemise
tähtaeg on 1. mai
Registrijärgse elanikustaatusega
16-26-aastastel sauevallakatel, kes
õpivad üldhariduskoolis, kutsekoolis
või ülikoolis statsionaarses õppes, on
võimalik taotleda õppeaastas kuni
1600-eurost stipendiumi välismaal
õppimiseks.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

K

uni 0,1% valleelarvest lubab uus
volikogu määrus
jagada välismaale õppijatele aasta jooksul stipendiumideks. 2016. aastal on
see kokku 21 600 eurot.
Kui taotlused ületavad selle summa ja kõigile taotlejatele maksimumsuuruses
stipendiumi maksta ei ole
võimalik, otsustab iga stipendiumi suuruse vallavalitsus. Vallavalitsus võib ka
keelduda maksimisest, kui
eelarves ettenähtud vahendid on otsas.
Summa, mida õpinguteks välismaal saab taotleda, on kuni 800 eurot semestri kohta või kuni 1600
eurot kahe semestri või
õppeaasta kohta. See on ka
maksimaalne summa, mida
ühele taotlejale ühe kalendriaasta jooksul eraldatakse.
Minimaalne õppeaeg stipendiumi saamiseks on õpilaste puhul üks õppeaasta
ja üliõpilaste puhul üks semester. Stipendiumi ei saa
taotleda tagantjärele.

Tingimused stipendumi
saamiseks:
• vanus 16-26, õpilase või
üliõpilase staatus;
• elukoht taotlemise aasta
1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri järgi Saue vald;
• kuni 18-aastase taotleja
puhul on teistega võrreldes
eelistatud taotleja, kelle
mõlema vanema elukohaks
rahvastikuregistri järgi on
taotlemise aasta 1. jaanuari
seisuga Saue vald.
Taotlejal on täidetud
vähemalt üks eeldus:
• on näidanud õpingutes
üles silmapaistvaid tulemusi ning keskmine õpitulemus taotlusele eelneval
õppeaastal on viiepallises
hindesüsteemis vähemalt
4,0 või teises hindamissüsteemis võrreldav tulemus;
• on saavutanud viimasel
kahel aastal üleriigiliste
õpilasvõistluste maakonnavoorus koha esikuuikus ja
lõppvoorudes esikümnes;
• on osalenud aktiivselt õppetöövälises ühiskondlikus
tegevuses;
• soovib asuda end täiendama erialal, mille eden-

Alliku küla tüdruk Johanna Kruusement (paremal) oli 16-aastasena vahetusõpilasena Ameerikas.
Kuna sel ajal noortele stipendiumivõimalust ei olnud, teab ta oma kogemusest, et selline asi on
väga oluline, sest paljude noorte vanematel ei ole vahendeid, et toetada õpinguid. „Tihtipeale
on nii, et noorel jääbki vaid pisike summa oma unistusest puudu, on väga armas, kui viimase
lükke sinu unistuse täitumise jaoks annab sulle sinu oma vald,“ ütleb Johanna.
Pildil on Johanna oma võõrustava pere isa Lincoln’i ja peretütre Fallon’iga pärast Isle au Haut
triatloni, kus nad kõik ühe tiimina osa võtsid.

Stipendium välisõppeks:
SUMMA: 800 eurot semester või 1600 eurot semester/õppeaasta
TAOTLEMISE TÄHTAEG: 1. mai ja 1. november
KELLELE: 16-26-aastane Saue valla noor
LISAINFO: sauevald.ee/haridus, 679 0183, 511 2059

damist on vallal võimalik
määratleda avalikku huvi.
Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada põhjendatud avaldus koos lisado-

kumentidega stipendiumi
kasutamise perioodile eelnevalt 1. maiks või 1. novembriks. Lisadokumentideks on õpilasvahetust

vahendava organisatsiooni
kinnitatud lepingu koopia
või üliõpilaste puhul välisõppesse minemist tõendav
dokument, milleks võib olla
vastuvõtva ülikooli kinnitus
või vahendava organisatsiooniga sõlmitud lepingu
koopia. Lisaks on vajalikud
ka paberid, mis tõestavad,
et noor inimene ikka vastab
määruses kirjeldatud eeldustele: CV, kooli soovituskiri, hinneteleht.

Küsi kevadsuvisteks seiklusteks valla kaarti
Eks nutividinad võimaldavad igal ajahetkel ekraanile kuvada lähima tankla
või toidukoha, aga vana hea paberkaart
annab kindlasti parema tervikpildi.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

I

gatahes on nii omavallakatele kui külalistele
mõeldud kaardivoldik
kättesaadav kõikidest halduskeskusest ja ka vallamaja peakorterist Saue linnast.
Ühele küljele on kompaktselt laotatud kogu vald:
maanteed ja väiksemad rajad peal, ports tingmärkidega varustatud olulisi kohti
ka ära märgistatud. Kaardi
alumisest servast leiab El-

lamaa ja Lehetu kohalt rahvamaja märgi ja ülemisest
tipust arhitektuurimälestise
ja söögikoha Hüürust.
Teine kaardi pool on rohkem Saue linnale ja Laagri
piirkonnale keskendunud,
see joonistab keskuskohad
lahti tänavanimede tasemeni. Natuke reklaamjuttu ja
fotomaterjali täidab lisapinna. Päevad kohe pikemad
ja valgemad ning õuesoleku
aega rohkem. Võta paremaks navigeerimiseks kaart
ühes!

Teeme Ära talgupäev toimub traditsiooniliselt maikuu esimesel laupäeval,
tänavu 5. mail. Saue vallast on aprilli
esimestel päevadel osalejaks registreerunud kümme talgugruppi.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

T

algute korraldamine
ja selles osalemine on
iga aktiivse kodaniku, kogukonna ja ühenduse
võimalus midagi oma elukeskkonna heaks teha.
Teeme Ära 2018. aasta talgute veebilehel www.
teemeara.ee saab end kirja
panna nii talgujuhina, kui ka
leida olemasolevatest talgutest enda jaoks sobiv ja nimi
kirja panna. Inspiratsiooni
mõttes võib öelda, et ega
talgud pea olema ainult prügikoristus või parandustööd.
Talgu korras võib kõik
küla postkastid kihelkonnavärvidega katta või võsast

terviserada välja raiuda.
Teha hoopis mõttetalgud,
kus tulemuseks on uued
ideed kodukandi arendamiseks või panna sel päeval
kamp kokku küla kokkutuleku organiseerimiseks.
Puid ja lilli võib silmailuks
istutada või mõni kohalik
kultuurimälestis
atraktiivseks vuntsida. Organiseeruda võib nii küla, las-

teaiarühma, naabrite kui
sõpruskondadega.
Talgujuhid, kes märgivad oma talgud talguveebi,
saavad talgute stardipaketi,
mis on kokku pandud Teeme
Ära koostööpartnerite toel
ja vabatahtlike kaasabil talgukorras. Stardipakett koosneb praktilistest vahenditest
ja soovitustest talgupäeva
korraldamiseks. Tänavune
stardipakett sisaldab selliseid asju: esmaabitarbed,
töökindad, raamat „Eesti kihelkondade värvid“, pintsel,
maalriteip, ajaleht Talguline, soolane amps, kaerabatoonid, küpsised, ehitus- ja
aiapoe sooduskupong, antiseptiline kreem, talgukuulutused, Talguhundi kleepsud
jm talgunõuanded.

Teeme Ära
HOOLIME JA MÄRKAME!
#EV100 Heakord Prügikoristus
Riisipere alevik, 5. mai 2018 kell 10-16
MUUSEUMI JA ÕPITOA ETTEVALMISTUSTÖÖD
Külatalgud
Ellamaa, 5. mai 2018 kell 10-14
KERNU KÜLA TALGUD
Heakord Külatalgud Prügikoristus
Kernu küla, 5. mai 2018 kell 10-16
100 VILJAPUUD-PÕÕSAST
#EV100
Muusika küla, 5. mai 2018 kell 10-16
ELU ILUSAKS
Heakord
Munalaskme Telliskivi vkt 3 (Seppami talu)
5. mai 2018 kell 11-16
VÄLJA ELAMUPIIRKONNA TALGUD 2018
#EV100 #kihelkonnavärvid Heakord Prügikoristus Spordi- ja terviserajatised
Vanamõisa küla, Välja elamupiirkond
5. mai 2018 kell 11-16

KOPPELMAA KÜLA HEAKORRATALGUD
#EV100 #kihelkonnavärvid Heakord Külatalgud Prügikoristus
Koppelmaa küla, küla ujumis- ja rannapark
5. mai 2018 kell 10-16
LEHETU KÜLA HEAKORRATALGUD
#kihelkonnavärvid Külatalgud
Lehetu küla
5. mai 2018 kell 10-16
MÕNUSTE MURRUMETSA MATKARAJA TALGUD
#EV100 #kihelkonnavärvid #kultuuripärandiaasta Heakord Külatalgud
Mõnuste küla, Mõnuste küla kiigeplats
5. mai 2018 kell 11-16
KODUKANT KORDA
#kihelkonnavärvid Heakord Külatalgud Prügikoristus
Ruila küla, Ruila-Allika tee, Tiigiääre
5. mai 2018 kell 10-16

Foto: Merike Kens

Ühised beebipäevad toimuvad Laagris
Beebiball, lusikapidu või titade vastuvõtt – polegi nii tähtis, kuidas seda nimetada, aga kuus korda aastas on Saue
vallas uute ilmainimeste tervitamine
küll.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

S

ee on kahtlemata üks
neid sündmusi kultuurimajas, kus kangemadki küünikud heldivad.
Kuidas teistmoodi kui nunnuniutsatustega reageerida
vaatepildile, kus saali on
kogunenud kümneid peresid, süles pisi-pisid, näpuotsas suuremad vennad-õed ja
õhkkond on ühtaegu pidulik
ning soe.

Esimesel ühisel beebipäeval veebruaris oli Laagri kultuurimajas osalemas
ligi nelikümmend peret üle
valla. Formaat on selline
paaritunnine – vallavanem
tervitab, annab õie, käepigistuse ja kingituse. On küll
mingi vana traditsioon, et
pisikestele pannakse sündi
tähistades eluks kaasa lusikas, aga Saue vallas on kingituseks vahva kodukoha
logoga bodi, neid on saada
eri numbrites.

Kui osalema tulla ei ole
võimalik, on siis laps tsipa
tõbine või parajasti pahas
tujus, saab kingituse ka hiljem kätte, see saadetakse
vajadusel perele lähimasse
kohalikku kultuurimajja.
Või kui tahaks ikka meeleolu ka kogeda, siis võib
osaleda ka järgmisel beebipäeval.

Omaette elamuseks on
ka profifotograaf, kes tihti
on just sel üritusel pere esimese ühispildi tegijaks. Ja
torti-kohvi saab muidugi ka.
Kuna lapsi sünnib üle
valla kaunikesti palju, toimuvad sellest aastast beebipeod kuus korda aastas
ehk siis enam-vähem kahekuulise intervalliga. Näi-

teks nüüd kevadisele peole
oodatakse-kutsutakse lapsi,
kes on sündinud aasta kahel
esimesel kuul. Päris kutse
saadetakse ikka postkasti
ja aluseks võetakse rahvastikuregistri andmed. Kui
seda aga postkasti siiski ei
ole tulnud, võtke kindlasti
ühendust, saab andmed üle
täpsustada.

Saue valla
beebipäev
Saue valla beebipäev
toimub laupäeval,
21. aprillil kell 11
Laagri kultuurikeskuses
(Veskitammi 8, Laagri)
Beebipäevale ootame
beebisid, kes on sündinud
01.01.-28.02.2018.
Palume registreeruda
kuni 17.04.2018 telefonil
679 6765 või info.veskitammi@sauevald.ee.
Beebipäeva kava:
11.00 - Saue vallavanema
tervitus, beebidele kingituste jagamine
11.40 - tort ja tee
11.50 - pildistamine fotonurgas
Vestlusring kuni kella 13.ni.
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PÜSIRUBRIIK TUNNE
KOHALIKKE SÖÖGIKOHTI

Kernu Toidutare – seal
mehed sööksid. Ja söövad ka

Valla puhvetites teeb tiiru peale
köögikamp, kes ei pretendeeri oma
arvamistes küll lõpuni objektiivsusele,
kuid hindavad nähtut-söödut oma väikese mätta kõrguselt. Esimene peatus
oli Tallinn-Pärnu 37. kilomeetril, kus
tanklataguses ja rahvariide triipmustriga majas toimetab Kernu Toidutare.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

K

ernu Toidutare on
põhimõtteliselt esimene
söögikoht,
mis Tallinnast Pärnu poole suundujale süüa pakub.
Maja ees manööverdab
reka, teised kaks samasugust on end juba paika saanud. On neljapäev ja kõige
kibedam, selline pooleühene, lõunasöögi aeg. Hoone
teise korra pealt leiab üsna
suure saali, kus üksikutes
laudades üksikud mehed
kandiku kohale kummarduvad. Ettevaatavalt võib
öelda, et nii jääbki. Tunni ja
15 minuti jooksul teostatud
vaatlus ei tabanud ainsamatki naiskundet. Kui köögikamp välja arvata.
Kaks naishinge oli tegelikult ikka leti taga ka.
Sellised sõbralikud. Mitte
nagu babybackilikult ülientusiastlikud, vaid mõnusalt
omainimeselikult. „Jänes
on jah just hommikul maja
tagant püütud,“ ei koonerda
üks neist huumoriga. „Aga
ma võtan siis ka äkki sappa,“ pakub teine, kui kuuleb, et kolmesest kambast
üks kavatseb välja tegema
hakata. Igatahes juhatatakse tulijad läbi menüü, täpsustatakse maitserohelise
vajadust, suunatakse nuka
taha salatilaua juurde ja tuletatakse meelde, et kohv ja
vesi on tasuta. Teenindus
on kohe nii okei, et tekib
kahtlus, kas kamba näost on
näha, et on natuke nagu testima tuldud.
Nurgatagune
peidab
tõesti salati-buffet’, kus on
kuus (!) erinevat versiooni
rohelisemat kraami. Fetajuust rukolaga, marineeritud sibul kapsaga, peet...
Isegi kui prae kõrvale salati
eest küsitakse kummastaval kombel 50 senti, on see
igati seda väärt. Suppi on ka
- kahes tirinas ning suure ja
väikse kausiga. Menüüs endas on ligi kümmekond varianti. Prae hinnad algavad
4,6 eurost, aga see kogus,
mis taldrikule pannakse, on
selline, et tekib juba enne
alustamist tahtmine pappkarpi küsida, et pool õhtuks
koju kaasa võtta. Ühtäkki
tundub loogiline, miks siin
peamiselt mehi näha on.
Tavaline naisinimene võiks
ühe prae kahe peale ligi võtta.

Testija G. on valinud
lõunasöögiks smooritud jänese. Puht põnevuse pärast
– enne pole kunagi saanud.
Lihatükki assisteerib taldrikul kartulipuder. Testija
G. on üldiselt hea söömaga,
väga valiv ei ole. „Puder on
päris, ei ole pulbrist. Aga
see jänes – see meenutab
ema ahjus smooritud liha.
Natuke kuiv tundub, samas
ma muidugi ka ei tea, milline see jänes olema peakski. Soola on ka paljuvõitu.
Aga kõige hullem – jumala
leige,“ iseloomustab G. Samas on tema ainuke, kes
taldrikusse tükikestki alles
ei jäta.
Testija A. on tuntud kui
suhteliselt peps sööja, kes
samas siiralt vihkab täiskõhutunnet. Valikuks osutub kanafilee tatraga. „See
fetasalat siin kõrval on väga
hea. Ma oleksin võinud ainult selle võttagi ju. Ma ei
suuda elus seda kõike ära
süüa. Miks seda nii palju
on? Üldiselt on maitsev,
leige on tõesti. Aga miks
seda nii palju on?“ ei suuda
A. prae suurusest ikka üle
saada.
Kolmas testis osaleja,
katsetaja L. ees laual on
smooritud veis kartulitega.
Tema paistab silma sellega,
et jälgib, mida sööb ja on ise
ka tugevamat sorti kokkaja.
„See on ikka tõesti hea.
Veist on raske teha, kipub
selline „rohusööja maitse“
lihal juures olema. Aga see
on siin väga hästi tehtud,
ma ise ka ei oskaks paremini. Leem on ka maitsev,“
annab L. hinnangu.
Kui kahvliga samaaegselt silmadel käia lasta, siis
interjöörist pälvib tähelepanu asjaolu, et tunde järge 60
inimest mahutav saal on liigendatud kuidagi mõnusalt
üksikuteks nurgakesteks. Ei
ole sellist tunnet, et keegi
kõrvallauas pealt kuulaks
või kandik pihus selja taga
kohta ootaks.
Kaks
suts
väsinud
moega tugitooli on sätitud romantiliselt kaminasuu poole, samas on pisut
eemal jälle lauake näoga
telekasse, kust parasjagu
üks külaline „Pealtnägija“
kordust vaatab. Seina äärest
leiab elusate kaladega akvaariumi, mis on tähelepanumagnetiks kaasasolevale
pooleteiseaastasele. Muide,
ka laste peale on mõeldud –

Kernu Toidutare
E-R 11-17, L-P suletud
Tallinn-Pärnu 37.
kilomeetril Krooningu
tankla II korrus, Kohatu
küla, Saue vald

Testija L. - smooritud veis kartulipudruga, salat,
kannukohv+kook. 5,9+0,5+1,5=7,9 €
Testija G. - smooritud jänes kartuliga, salat, kannukohv+ kook.
6,6+0,5+1,5=8,6 €
Testija A. - paneeritud kana tatraga, salat, masinakohv ja keeks
4,6+0,5+1,5+2=8,6 €
Testija L.

Testija G.

Testija A.

KESKMINE

MAITSE

10

7

9

8,66

MEELEOLU

7

8

7

7,33

TEENINDUS

9

9

10

9,33

HIND

10

7

10

9

*hindamisskaala 0....10

loomulikult on olemas toolid, aga ka nurgake, mida
mingite reservatsioonidega
saab lastenurgaks nimetada
küll. Seal on tahvel ja kiikhobu ja paar lelu.
Tsipa palju paistab
kujunduses plastlilli ja
kunstdekoratsioone, eriti
humoorikas on klientuuri
arvestades
mantlinagide
valik. Printsess on neile
peale kirjutatud. No ehk
need valdavalt suured ja
tööpükstes mehed peent
huumorit mõistavad. Aga

üldiselt võib ette kujutada,
kuidas siin vajadusel kohalikke juubeleid tähistatakse
ja kogu kamp on sunnitud
tõdema, et kuigi keskkond
ülemäära inspiratsiooni ei
paku, siis justkui ei sega
ka. Sest kiiresti minekule
ei kipu, pigem tekib plaan
teha kohvi ja koogiring veel
lõppu.
Kannukohv (tasuta) on
G. ja L.-i arvates täiesti
okei, A. on kohvi osas tundlikum ja võtab masinast tulnud versiooni. See läheb ka
läbi. Magusamast kraamist
on letil võtta küpsisetort ja
keeksilõik. Juba ootuspäraselt on needki suhteliselt
suured. „Jube magus on
see tort,“ tõmbab G. korra
tuure maha, aga sööb sellegipoolest kogu lõigu lõpuni. „See meenutab kuidagi
tiramisut, kreem on vist
amaretto’ga tehtud. Magus
on jah, aga mõtle, kui tuleb
üks keskmine mees ja hing
nõuab suutäit maiust, siis
on see absoluutselt omal
kohal,“ leiab L. A. nosib
keeksitükki, mille kiidab
mahlaseks ja tekstuurilt
sobivaks. Kaasasolev pooleteiseaastane sööb porisemata mõlemat.

Mille järgi ära tunda, et nahkhiired
asustavad kodu?

Saue vallas on kaks nahkhiirte talvituspaika – Kiia küla kandis Vääna-Postil
ja Laagris. Mõlemad on ametlikud looduskaitsealused püsielupaigad, mida
seadus keelab septembrist aprilli lõpuni
külastada, aga just sel talvel toimus
Vääna-Postil Peeter Suure merekindluse maa-alustes tunnelites paiknevas
talvituspaigas lubamatu sissetung.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

„S

eal on kaks maaalust käiku, kus
loomad talvel oma
tardund magavad. Nüüd oli
keegi nende kahe käigu vahele ühenduse kaevanud.
Tegelikult on silt ees, et ei
tohiks üldse sisenedagi, aga
keegi on võtnud ja läinud sinna käpuli tunnelit kaevama,“
on Eestimaa Looduse Fondi
nahkhiireekspert Lauri Lutsar nördinud.
Vastutustundetu
tegu,
sest see mõjutab kohe käikude mikrokliimat – tekib
õhuvool ja tuuletõmbus, mis
on magavate nahkhiirte elule ohtlik. Ja kuna nad elavad
kolooniates, näiteks Vääna-Postil on neid loendatud
sadu, siis võib ühekorraga
hukka saada arvestatav osa
Eesti asurkonnast, mille suuruseks usutakse Eestis kõikide liikide peale kokku olevat
umbes 10 000 looma.
Eestis elavad putuktoidulised ja pisemad liigid
Ei ole nad ei linnud ega liblikad, vaid kuuluvad imetajate
hulka, täpsemalt käsitiivaliste seltsi. Kõige tillemad maailmas on paarigrammised,
kõige suuremad isegi pooleteistkilosed. Eestis kaalub
suurim 20-40 grammi ja on
tiibade siruulatusega kuni 40
cm. Ka toit on eri liikidel erinev: on puuvilja- ja nektaritoidulisi, on neid, kes söövad
putukaid ja teisi selgrootuid
ning parasiitse eluviisiga
nahkhiiri, kes toituvad teiste
imetajate ja lindude verest.
Nahkhiireuurija Lutsar
arvab, et ilmselt just viimastele võlgneb nahkhiir oma
natuke õõvastava ja hirmutava renomee. Õudusfilmid,
mida visuaalselt ilmestavad
üle öötaeva liuglevad nahkhiirte siluetid, on paljudele tuttavad, rääkimata siis
Dracula karakterist, kelle
keebis ilmeksimatult võib
leida paralleele nahkhiire tiibadega. Verd imevaid
nahkhiiri leidub tegelikkuses
siiski vaid kaugel Lõuna- ja
Kesk-Ameerikas.
Kõik Eesti nahkhiired
toituvad putukatest. Enamasti just lendavatest putukatest,
keda nad püüavad ainult öösiti. Nahkhiired on üliolulised,
sest nad on pea ainsad öiste
putukate arvukuse piirajad
ja ilma nendeta oleks looduse tasakaal tugevalt rikutud.

Tihti peavad inimesed kõiki
nahkhiiri ühesugusteks, aga
tegelikult on siin kohatud
isegi 14 eri liiki, pooled neist
ka talvitavad siin, teised lähevad sügise saabudes rändlinnu kombel soojematesse
paikadesse Euroopas. Maailmas kokku on aga ligi 1300
liiki nahkhiiri.
Nad võivad elada aastakümneid – 20 aastat on üsna
tavaline, üksikud jõuavad ka
üle 30. Üks põhjus, miks neid
looduses kaitstakse, seisneb
pesakondade väiksuses. Õieti on üsna tavapärane, et neil
sünnib vaid üks poeg.
„Nahkhiirte elu läbi aasta
saab meie kliimas jagada kaheks – passiivseks talveajaks
ja aktiivseks suveperioodiks.
Unest äratamine võib saada
saatuslikuks
Talvitamine algab nahkhiirtel Eestis tavaliselt septembris-oktoobris ning lõppeb
märtsi lõpus või aprillis,
oleneb ilmadest. Talvitamiseks vajavad nad spetsiifilisi
tingimusi ja meil, kus suuri
sobivaid looduslikke koopaid
ei ole, sõltubki see suuresti
inimeste käitumisest. Eestis seavad nad end enamasti
sisse just inimeste loodud rajatistes: vanades mahajäetud
kaevanduskäikudes, teistes
maa-alustes rajatistes, keldrites, vanades kindlustes, hoonetes. Nahkhiired vajavad
talvitamise ajal rahu ja vaikust. Reeglina ripuvad nad
pimedates ruumides magades seintel, pragudes või lae
all, aga nende talveuni ei ole
päris sama, mis inimeste uni.
Seda nimetatakse tarduneks,
mille käigus viiakse kogu
keha energiakulu peaaegu
nullini.
„Süda lööb vast mõned
korrad minutis, kõik keha
protsessid on väga aeglased,
kehatemperatuur on pea sama
madal kui välistemperatuur,
ainevahetus on minimaalne.
Talveunest ärkamine kulutab nahkhiirel palju energiat
ja kurnab organismi. Loom
kaotab ühe ärkamisega 2-3%
oma kehakaalust. Keskmine
isend kaalub kümme grammi, nii et sage sundärkamine
võib saada saatuslikuks. Lisaks veel neile sobiva keskkonna muutused, kui keegi
talvituspaiga avade suurust
muudab – niiskustaseme ja
temperatuuri muutus –, võib
viia talvitamispaiga hülgamiseni ja osade isendite hukkumiseni,“ selgitab Lutsar.

SUVEL
• Seina vahelt või katuse alt kostab krabistamist ja piiksumist,
eriti enne pimenemist.
• Karniisidel, aknaplekil on väikesi musti junnikesi. Vahel on
need kleepunud aknaklaasile ja välisseintele. Junnikesed
meenutavad näriliste omi.
• Vastu hommikut tiirutavad nahkhiired mitmekesi koos hoonete ümbruses.
TALVEL
• Talvitavaid nahkhiiri võib leida keldri müüripragudest,
keldris või garaažis olevate riiulite tagant ja esemete vahelt.
Nahkhiiri võib olla ka hoonete konstruktsioonide vahel ja
kaevudes, kust neid on raske leida.
• Nahkhiir võib teha krigisevat häält, kui ta tajub häirijat. Umbes tund aega peale häirimist võib nahkhiir hakata ruumides
ringi lendama.
• Kõva külmaga võivad nahkhiired hakata otsima soojemaid
kohti ning sattuda ruumidesse, kus inimesed neid märkavad.

Lauri Klein oma aias Laagris nahkhiirte suvise varjekastiga

Tiigilendlane

Suvi kuulub järglastele
Kui öised temperatuurid
lasevad putukatel lendama
hakata, väljuvad nahkhiired
kevade saabudes oma talvituspaikadest. Soojal perioodil vajavad nad päevaseid
varjepaiku, milleks võivad
olla puuõõnsused ja -praod,
katusealused,
pööningud
ning mitte ainult looduses ja
metsades, isegi linnade korrusmajadest on neid leitud.
Tänapäeval on kasutuses ka
nahkhiirte varjekastid, mida
inimesed üles panevad, üsna
samamoodi nagu linnupesakastegi. Seal nad peidavad
end valgel ajal, et siis pimeduses toitu hankima minna.
Pimedas orienteerumiseks
ja saagi püüdmiseks kasutavad nahkhiirlased peamiselt
kajalokatsiooni, saates välja
ultraheliimpulsse läbi avatud
suu.
Nahkhiirte järglased sirguvad poegimiskolooniates,
kuhu kuuluvad vanaloomadest vaid emased, kes seal
isegi mitmesajapealises grupis poegivad ja pisikeste eest
hoolitsevad. „Täiskasvanud
isaseid juures ei ole, need
veedavad suve üksi või eraldi
kolooniatena, mingit perekondlikku eluviisi nahkhiired ei harrasta,“ teab Lutsar.
Pojad sünnivad juuni teisel poolel või juulis. Kuigi
looduses on üldiselt nõnda
seatud, et nii loomade kui
ka inimeste beebid on nunnud olevused, siis nahkhiire
titt on selline karvutu, pime
ja abitu olend. Alguses kinnituvad pojad kõvasti ema
nisa otsa ja saavad öisele toitumislennule kaasa, aga juba
3-4-nädalaselt on nad võime-

lised iseseisvalt lendama ja
saaki püüdma.
Projektirahadega paremat
kaitset pakkuma
Eestis on kõik nahkhiired
looduskaitse all. Siiski saab
paljudele nahkhiirtele saatuslikuks see, et inimesed
ei tea nende olemasolust
maa-alustes käikudes ja
keldrites midagi või ei taha
nendega arvestada, pidades
neid vaid järjekordseks takistuseks oma elukeskkonna
kujundamisel.
Lauri Klein, projektijuht
Eestimaa Looduse Fondist,
ütleb, et ka selletalvise Vääna-Posti talvitustunnelitesse
sissetungimise tagamaid ei
teata. Samas on sisenemist
keelav silt koopa avas täiesti
olemas.
Seepärast on Kleinil
ekstra heameel, et Eestimaa
Looduse Fond on saanud
nahkhiirte
talvitusolude
parandamiseks
rahastuse
LIFE-programmist, mis on
Euroopa Komisjoni algatus,
millega rahastatakse keskkonna- ja kliimaprojekte
Euroopa Liidus. Alanud on
projekt „Tiigilendlase (Myotis dasycneme) elupaikade
parandamine Eestis“ (EstBatLIFE), mille projektijuhiks Klein Eestimaa Looduse Fondis on.
„Soovime tagada nahkhiirtele rahulikuma talveune
talvitamise tingimusi sobivamaks muutes. Häirimise
vähendamiseks on plaanis
muuta tunnelid turvalisemaks, aga ka kaasata inimesi
looduskaitselistesse tegevustesse ja teha teavitustööd,“
ütleb Klein.

KUI NAHKHIIR ON TUPPA LENNANUD
• Pimedal ajal võiks anda talle võimaluse ise väljuda: tehke
aken lahti, kustutage toas tuled ja pange uksed kinni. Tihti
lendab nahkhiir siis ise aknast välja. Ei tasu teda taga ajada,
sest see tekitab hirmunud loomas segadust ning ta ei suuda
väljapääsu leida.
• Juhul kui nahkhiir ise õue tagasi ei lenda või on väljas
parasjagu valge, tuleks loom kinni püüda. Selleks on kindlasti
soovitatav kätte tõmmata paksud kaitsekindad, kuid sobib ka
rätik. Nõnda saab käsi hammustuse eest kaitstes tõsta looma
mõnda karpi. Õue võiks nahkhiire lahti lasta õhtupimeduses.

Mida teha, kui kodus leiad pööningult
või keldrist moosipurkide vahel
talvitavad nahkhiired?
Kui teie kodu või suvilat asustavad nahkhiired, siis soovime
õnne – olete endale saanud head naabrid, kes toituvad putukatest ja on abiks nende arvukuse piiramisel.
Tihti kardetakse, et nahkhiirte leidmine hoones tähendab,
et nüüd pole inimesel enam lubatud hoonet kasutada. Tegelikult on see just vastupidi: nahkhiired on aastasadu kasutanud
inimeste rajatud ehitisi ning just inimese toimetamine aitab
hoida hoonetes neile loomakestele vajalikku soojust.
Kuna Eesti nahkhiirte levik ei ole piisavalt hästi teada,
siis soovitame teil nahkhiirte leidmisest teatada asjatundjatele. Eriti oluline on see siis, kui plaanitsetakse remonti või
ümberehitust või on kavas ehitis kogunisti lammutada. Kõiki
selliseid tegevusi on võimalik teha nii, et nahkhiiri häiritakse
vähe või üldse mitte. Hea tahtmise korral on võimalik koguni
nahkhiirte elutingimusi parandada.
Kui teie valdustes asub vana maakelder, siis tasub keldri
hooldamisel ja parandamisel arvestada sellega, et nahkhiirtele on vajalikud varjekohad ja sissepääsuavad. Need on
tühemikud kivide vahel, tuulutusavad, pilud ukse või akna ja
piida vahel jne. Hea on teada, et nahkhiired suudavad pugeda
läbi umbes 1,5 cm laiuse pilu. Müüripragude ja vuukide puhastamisel ja täitmisel tuleb olla eriti ettevaatlik nahkhiirte
talvitamise ajal septembrist maini – sellistes tühemikes võib
olla tardunes nahkhiiri. Puitkonstruktsioonide hooldamisel
tuleks kasutada võimalikult keskkonnasõbralikke puidutöötlusvahendeid, et vältida nahkhiirte mürgitamist.
Nahkhiirtest kui kaitsealustest loomadest võite teatada
keskkonnaametile. Kui nahkhiirt on häiritud ja ta vajab teie
arvates abi, võib sellest ööpäev läbi teatada keskkonnainspektsiooni lühinumbrile 1313. Samuti võite nahkhiirtest
teatada Eestimaa Looduse Fondi nahkhiirte eksperdile Lauri
Lutsarile (lauri@elfond.ee). Valitsusvälise organisatsioonina
ei saa me lubada, et suudame alati kohale tulla, kuid oleme
nahkhiirte levikuandmetest väga huvitatud ja võimalusel
anname teile nõu, mida teha. Facebooki kaudu on nahkhiirte
eksperti võimalik leida läbi avaliku grupi „Nahkhiiresõbrad“.

Üks projektiala, kus
nahkhiirte talvitustingimusi parandama hakatakse, on
just seesama Vääna-Posti
Saue vallas. Kleini sõnul on
eesmärk talvituskohad tarastada ja sildistada ning leida
huvirühmad, kellele anda
nende loomade kohta rohkem infot ja rääkida õigetest
käitumisviisidest. „Peame
leidma huvilised, kes tun-

nelites ja kindlustes kolavad
ja saama nendega parema
kontakti. Aga muidugi ka tegema koostööd kohalike kogukondadega. Kui Saue valla
piirkonnas on näiteks loodusseltse, kes oleksid huvitatud
lähemast teavitustööst või
leidub teisi huvirühmi, kes
on huvitatud maa-alustest rajatistest, siis võiks meie poole
pöörduda,“ innustab Klein.
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Naabriteks nahkhiired – välimusega nunnumeetrit
lakke ei viska, aga hoidma peab neid siiski
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Kuldpulmadeni jõudnud paar:
olulised on ühised eesmärgid ja hobid
50 aastat koos püsida tundub hiiglapikk aeg. Iga kuldpulmani jõudnud
paari lugu on isemoodi, aga Laagri
servas elav perekond Nevalainen lubas
ajalehetoimetaja oma elutuppa uurima,
kuidas nemad on ikkagi osanud.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

N

ikolai on põline
laagrikas. Lapsepõlvekodu oli tal üsna
raudtee ääres Katmiku tänava kandis. Pildi pealt vaatab
vastu suht filminäitleja masti mees: tume lokk, tugevad
kulmud, laiad õlad. Eks
Raja, kes 15-aastase näitsikuna siiakanti elama sattus,
oli esmakohtumisel sellepärast natuke õhevil ka. Kuna
tema kodus Sae tänaval vett
ei olnud, oli tüdruku töö
kahe mannerguga jõe ääres
vett toomas käia. Ei, mitte jõest endast, tollal olnud
üsna praeguse juuksuri maja
koha peal üks kraan, kust
alevirahvas vajadusel puhta
joogivee järel käis. Tuli siis
Raja, uus tüdruk alevi peal,
rasked mannergud näpus ja
hakkas üle silla minema. Ja
seal poisteparv, puha võõrad, hüüavad veel midagi
nöökavat.
Nikolai, miks Raja Sulle
silma jäi?
Nikolai tõuseb joonelt
püsti, toob teisest toast fotod ja ütleb: „No vaata teda
– noor ja ilus oli! Kus ma
siis sain ta minema lasta?“
Nii nad tänapäeva moodi
väljendudes käima hakkasidki. Tollal olnud Laagris
noortel väga lahe elu. Praeguse Laagri lasteaia asemel
oli rohuväljak, kus taoti palli, Pääsküla jõe ääres käidi
telkimas. Sovhoosi kontorimaja saalis näidati kino ja
nädalavahetustel olid tantsuõhtud. Isegi oma bänd
oli – „Siirius“, Toivo Asmer
solistiks. Või siis pandi reede õhtul motikatele hääled
sisse ja põrutati Leningradi. Kel olid Pannoniad, kel
Jawad. Kord mindi kohe kaheksa tsikliga Krimmi, poisid ees, tüdrukud taga nende
seljale naaldumas.
1968. aasta 2. märtsil
pandi noored paari. Pidu oli
kõva, sealsamas Katmiku
tänava maja elutoas. Ikka
vast viiskümmend külalist
mahtus, ega toona neid lauakohti loetud. Igatahes oli
pidu aus ja Laagri peal võib
olla ehk veel nii mõnigi, kes
seda pulma mäletab. Alul
elati kummagi vanemate
tagatubades, siis saadi juba
Redise tänavale korter.
Nüüd on pool sajandit nii
olnudki. Ikka koos.
Mis see saladus on siis?
Nikolai paneb tunnustavalt
käe kõrval tugitoolis istu-

va Raja käe peale ja ütleb:
„Süüa teeb ta mul hästi. No
kõik asjad: lihapirukad, supid, praed. Ja hea ema on,
vanaema veel parem.“ Nikolail ja Rajal on kaks last ja
kolm lapselast. Kaks nooremat on kogu aeg lähedal,
poja pere elab nimelt teise
korra peal, vanad esimesel.
Nii on kolmas põlvkond tihti
vanavanemate juures. „Ma
olen ise ka vaadanud, et
oma lastega oli teistmoodi.
Nüüd on kuidagi palju rohkem aega ja hellust lapselaste jaoks. Ja Koljagi möllab ja
mürab siin pisipoisiga nii et
jutt taga,“ kiidab Rajagi abikaasat.
Hoolimata oma järgmisel aastal eesootavast 70
juubelist on mõlemad kõvasti energilisemad kui vanusegrupi normatiivid ette
näevad. Soojal ajal kolavad mööda metsi – seened,
maasikad, mustikad. Kohe
tõmbab neid sinna. Nüüd
on muidugi lapselapsed ka
mestis. Ei karda need rästikuid ja tunnevad pilviku
juba kaugelt ära. „Ühine
käimine ja et samad asjad
huvitavad – see vist loeb?“
pakub Raja abielu püsimise
saladusele lahendust.
Töö tegeminegi seob
Aga ka tööd on koos palju
tehtud. Nende noorepõlve
aeg oli ju selline, et kes see
palgast elas. Kuna Raja töötas sovhoosis, siis sarnaselt
paljudele teistele oli ka Nevalaistel aleviku äärel oma
põllulapp, kus juurikaid
kasvatati. Võeti päris suurelt ette – kasvatati, rohiti,
korjati, käidi Leningradi turul müümas. „Aga kuidas sa
said muidu tollal? Palga eest
ei saanud ju midagi. Aga eks
me ikka kasutasime seda ka.
Palju inimesi sel ajal Viru
varietees käisid? Või reisisid? Või Žiguli osta said?“
tutvustab Nikolai elu norme
nõukaajal.
Välismaa periood
Tööga seoses tegid Nevalaised kuskil õrnemas keskeas,
üheksakümnendate alguses, ka paraja kannapöörde.
Läksid Soome. Raja läks
esiti suveks kasvuhoonetesse. Aga peremees seal kohe
küsimas, et kus su pere ja
sugulased, las tulevad ka.
Eestlasi hinnati töötajatena. Nii kujuneski, et Raja
oli Soomes kümmekond
aastat, Nikolai koguni üle
kahekümne. Nikolai kasvuhoones küll kaua ei püsinud,

26. märts 2018 - 50 aastat (ja natuke pealegi) abielu seljataga

2. märtsil 1968 pandi Nikolai ja Raja paari

Tööd sai elu jooksul kõvasti tehtud, aga puhatud ja elu nauditud
ikka ka. Nikolai koos lastega puhkusel Krimmis

hiljem oli pigem auto- ja
bussiroolis.
See periood on Nikolaist
teinud sootuks teise mehe
kui varem. Nüüdki, kui elutuppa astub võõras inimene
ja kipub uurima täitsa oma
pere omi asju, ei kapseldu
ta eestlaslikult kookonisse, vaid on rõõmsalt aval ja
jutukas. „See on õige küll.
Elamine mujal muudab
kuidagi lahtisemaks. Mul
oli isegi kord siin meie Comarketis situatsioon, kus
kassa sabas midagi ütlesin

eesseisjale. Ja sain kohe aru,
et see oli sobimatu käitumine. See pilk tahtnuks tappa,“
naerab Raja.
Elu Soomes oli ju hea,
palgad kordi paremad, aga
seda mõtet, et nüüd jääkski,
ei olnud. Lapsed ju siin, esimene lapselapski sündimas.
Raja tuli aastatuhande alguses tagasi, aga Nikolai veel
mitte. Nii et kümmekond
aastat elas paar kaugsuhtes
– Raja siin, Nikolai Soomes.
Mees käis umbes iga kümne
päeva takka Eestis.

Umbes sel ajal hakati
ka maja ehitama Vesiroosi
tänavale. Palk oli hea, Soomes töötajatel oli toona panga eeski hea renomee, võeti
sealt lisa. Kohe algusest
tehti maja pojaga kahasse.
Üks hoone, kaks eraldi sissepääsu. „Poeg oli siis veel
vallaline. Küsisin, et sinuga
saame hakkama, kas siis
ka saame, kui naise majja
tood?“ mäletab Nikolai. On
saadud küll.
Tegelikult elab kogu
Nevalaiste lähim perering
Laagris. Lisaks pojale elab
Nikolai vend Katmikus,
lapsepõlvekodu juures. Sae
tänaval, kus on Raja emaisa kodu, on tütre pere ehitanud uue maja. Kõik omad
kilomeetri-paari raadiuses.
Kas kordagi pole olnud
lahkuminekumõtet?
Nikolai vaatab Rajale otsa
ja tõdeb: „Eks on igasuguseid asju olnud. Tülisid
ja kaklemisi ja ahvatlusi.
Aga lõpuks mõtled ikka, et

mine tea, järgmine on ehk
hullemgi,“ naerab mees.
„Öeldakse ju, et peale äikest
on õhk puhtam. On vabam
hingata,“ sekundeerib Raja.
Et kui ongi olnud aegu, kus
on omaette puhisetud, et
ollakse tüdinud ja väsinud,
siis sellist asja pole olnud, et
kumbki oleks kõva häälega
öelnud, et aitab.
Ja nii nad siis kahekesi
elu naudivad. Toimetavad
koos aias, riisuvad-korjavad
õunu ja elavad kaasa oma
õuelinnukestele. Aias on
üsna mitu pesakasti ja rasvapallikeste riputust, seal
on leevikesi, pasknääre,
musträstaid. Raja teeb Nikolaile meeleheaks lihapirukaid ja kui naine kutsub,
läheb mees valutavatest
puusadest hoolimata metsaretkele kaasa. Ja ei jää autosse passima, vaid on ikka
truult naise kannul. „Ega
ma üksi julgekski. Koos
ikka,“ vaatab Raja mehele
nähtava ühtekuuluvustundega otsa.

KORRALDAJA JA
KONTAKTID

LAAGRI NIMI JA SISU

TOIMUMISAEG JA -KOHT

TASU

MTÜ Omakogu
info ja registreerimine
5663 1916;
ae.artists@gmail.com

Noodipuu huvikooli laululaager, vokaalpedagoog Anne Adams.
• rütmika ja tants laulja jaoks • mood - artisti imago (EKA-s moe eriala
lõpetanud popartist Mariliis Jõgeva)
• hääleseade - õpetlikku hääle tervishoiust • näitlejameisterlikkus, mikrofoni- ja lavalise liikumise praktika
• kontsert-kohtumine Oliver Mazurtšaki ja Mariliis Jõgevaga • kontsert
lapsevanematele, väljasõit ja esinemine

18.-20. juunil Vanamõisa
vabaõhukeskuses ning
21.06 päevane väljasõit ja
esinemine. Laager algab
iga päev kell 10, orienteeruv lõpp kell 17

Saue valla
lapsele 70
€, teistele
100 €

Endla turismitalu
info ja registreerimine
506 3343;
info@endlatalu.ee

Saue valla laste suvelaager koos ööbimisega.
• sport • seiklus • muusika • kokandus

24.-29. juunil Endla turismi175 €
talus Koppelmaa külas

MTÜ Pere Heaks
www.linnalaager.ee
5660 6229;
info@linnalaager.ee

Tänavakultuuri linnalaager 7-15-aastastele sauevallakatele.
Kõik noored saavad osa toredatest tegevustest: vahupidu ja vaba aja
mängud parkides. Lisaks tuleb valida oma lemmiktegevus ja selle järgi
registreerida tiimidesse (iga osaleja saab valida ühes vahetuses ühe tiimi):
foto, grafiti, loovus, mustkunst, robootika, seiklus, tänavatants, komöödia.
inna sees on igal päeval soe lõunasöök ja oode ning hommikusnäkk.

59-62
€ üks
Kaks vahetust 13.-15. juunil
vahetus,
ja 18.-20. juunil Laagri
hind sõlkultuurikeskuses
tub tiimi
valikust

MTÜ Saue Autoklubi ja
erahuvikool Mängukool
info@mangukool.ee
www.mangukool.ee

Laste päevalaager Jõgisool „Seiklused Kurrunurruvutisaarel jätkuvad“
5-päevased laagrivahetused on kõik sama programmiga. Laager on Pipi
Pikksuka raamatu temaatikaga ning mõeldud 6-8-aastastele lastele. Iga
päev ootab lapsi ees mõni matk, väljasõit või külaline Pipi raamatust. Toitlustamine kaks korda päevas.

Jõgisoo seltsimajas
I vahetus 02.-06.07.2018
II vahetus 23.-27.07.2018
III vahetus 06.-10.08.2018

95 €

MTÜ Pere Heaks ja MTÜ
Kultuuri, hariduse ja
spordi selts
www.linnalaager.ee
5660 6229;
info@linnalaager.ee

Augustritreff 2018, linnalaager 7-15-aastastele
Laagri päevad on jagatud teemapäevadeks: meisterdamine, loomad, seiklus, 6.-10. augustil Vanamõisa
spordi- ja šõupäev. Laagri maksumus sisaldab hommikusnäkki, lõunat ja
vabaõhukeskuses
oodet.

90 €

www.laagrid.ee
5781 3756
Noorteühendus Koma ja
Laagri Kristlik Kogudus

English Camp 2018 (koos ööbimisega). Keelekümbluslaager 14-16-aastastele. Koos ameeriklastega palju mänge, seiklusi ja arutelu-grupid, lõkkeõhtud.
Kõik toimub inglise keeles (hädasolijaile saab kõrvalt tõlkida). Sisaldab
toitlustust ja öömaja. Kuni 50 osalejat.

Saue Noortekeskus
lisainfo: Monika Liiv
liivmonika@gmail.com
504 3382
www.sauenoortekeskus.ee

Pivarootsi kunsti- ja seikluslaager 8-18-aastasele noortele
Laagri eesmärk on tutvustada noortele erinevaid kujutava kunsti ja käelise
2.-9. juulil Pivarootsi
tegevuse tehnikaid. Tutvume ka tantsukunsti, muusika ja pildistamise ning
õppe- ja puhkekeskuses
filmimisega. Seikluslikkust lisavad paljud mängud, kus saab rakendada erinLäänemaal
vaid oskusi ja harjutada grupitööd. Mängud ja treeningud on üles ehitatud
seikluskasvatuse põhimõttel.

200 €

Saue Noortekeskus
lisainfo: Monika Liiv
liivmonika@gmail.com
5043382, www.sauenoortekeskus.ee

Linnalaager 7-12-aastasele lastele.
Üheskoos tehakse kunsti ja käsitööd, käiakse jalgrattamatkal, püütakse
kala, ronitakse puude otsas, tutvutakse esmaabi tarkustega, käiakse ekskursioonil, mängitakse palli- ja maastikumängu ning laagri lõpetab telkides
ööbimisega ekskursioon-matk Pakri poolsaarel.

100 €

29.07-2.08 Talu laagrikeskuses Saku vallas.
48 €
Promoõhtu 20. aprillil kell
17 Laagri kultuurikeskuses.

21.-26. augustil Saue noortekeskuses

Kunstilaager
Saue Huvikeskus
Laagri tegevused: meisterdamine looduslikest materjalidest, liivaskulptuu13.-15. juuniKloogaranna
sirje.luberg@sauehuvikes- ride valmistamine, teatrinukkude meisterdamine, taimede joonistamine,
Noortelaagris
kus.ee, tel: 5234339
meremaalimine, fotojaht, sportlikud mängud. Ööbimine verandaga majutusmajas, toitlustamine kolm korda päevas.

70 €

Linnalaager
Saue Huvikeskus
25.-29.juuni 2018 Saue
Laagri tegevused: savi voolimine, meisterdamine looduslikest materjalidest,
sirje.luberg@sauehuvikeskunstiklassis ja Saue
musta notsu kaardikomplekti kujundamine, kaisupadja meisterdamine,
kus.ee, tel: 5234339
linnas
fotosessioon, asfaldijoonistused ja liikumismängud.

75 €

8.-10. juuni 2018 VormSaue Huvikeskus
Vabaõhu maalilaager täiskasvanutele
si saarel Rälby külas,
sirje.luberg@sauehuvikes- Maalime merevaateid ja maastikke akrüülmaali tehnikas. Võimalik kasutada
Bethania talus, Arnoldi
kus.ee, tel: 5234339
ka joonistusvahendeid ja akvarelle. Juhendaja Virve Laan
Suveresidentsis

95 €

MTÜ Puuetega Laste Keskus Lootus (Salu Kool)
kool@salukool.ee
telefon: 608 8618

Suvelaager erivajadustega lastele
1. Laste mõjutamine kunsti, liikumise ja õuesõppe kaudu, et nad hakkaksid
nägema ilu teda ümbritsevas keskkonnas ning õpiksid loodusega paremat
kontakti looma.
2. Oskuste andmine, mida saavad raske- ja sügava vaimupuudega ning
liitpuudega lapsed koos oma vanematega oma kodus kasutada psüühiliste
pingete maandamiseks.
3. Koolis õpitu, et see suve jooksul ei ununeks, kordamine koos õuesõppe
mänguliste elementide kasutamisega.
4. Loodusmaterjalide ja loodusandide kasutama õppimine.
5. Erivajadustega lapse normaalseks arenguks on tähtis tema küllaldane liikumisaktiivsus ja enda maandamisoskus, mida pakub värskes õhus olemine.
6. Kooli kunsti- ja tööõpetuses õpitu, kui üks laste- ja noorte sotsiaalpedagoogiline mõjutamise meetod, et nad hakkaksid rohkem hoidma loodust ja
sellesse heaperemehelikult suhtuma.

Toimumise aeg:
2.-6. juuli 2018
30.juuli - 3. august 2018
Toimumise koht:
Salu Kool
Haraka tee 1, Maidla küla,
Saue vald

2019. aasta suvel toimuvaks XXVII
laulu- ja XX tantsupeoks „Minu arm“
hakkab kokku valmistuma 1182 koori
ja orkestrit, nende seas 12 koori Saue
vallast. 1221 rahvatantsu- ja võimlemisrühma seas on 13 Saue vallast.

X

XVII laulu- ja XX tantsupidu „Minu arm“ toimub Tallinna lauluväljakul
ja Kalevi staadionil neljapäevast pühapäevani, 4.-7.
juulil 2019. aastal.

Saue vallast registreerunud kollektiivid
1. Laagri kooli 2.-3. kl
rahvatantsurühm
2. Laagri kooli 3.-4. kl
rahvatantsurühm

Maaeluministeerium korraldab juba neljandat
aastat avatud talude päeva, kus külastajatele
avavad oma uksed erinevad talud ja põllumajandusettevõtted. Sel aastal toimub avatud talude
päev 22. juulil.
Nissi ja Kernu kandi rahvale korraldab Lääne-Harju Koostöökogu
13. aprillil kell 10 Mõnuste Juustukojas infopäeva, kuhu oodatakse osalema piirkonna ettevõtjaid, kellel on huvi oma toodete ja
teenuste turundamise vastu laiemale publikule, kuid kes varem
pole söandanud üritusest osa võtta. Loomulikult on oodatud ka
varasemalt osalenud talud. Oma kogemustest räägivad Mõnuste
Juustukoda ja Lemmaru külast Loigu talu.
Talude ja põllumajandusettevõtete registreerimine kestab
1. maini. Registreerimine toimub avatud talude päeva ametliku
veebilehe www.avatudtalud.ee kaudu. Piirkondlik infoüritus on
registreeritud osalejatele tasuta.
Lisainfo: büroojuht Kerli Lambing 505 0444, kerli@vomentaga.ee.

Ellamaa loodusselts
korraldab fotokonkursi
„Minu Eesti õis“
Kõik me tuleme oma lapsepõlvest. Meid seob
kodukohaga tunne, mis koosneb lõhnadest ja värvidest ning on loonud esimeste mälestuste meeleolu. Üheks kodutunde tekitajaks on õied meie
ümber. On need siis esimesed kevadised sinililled
või suvine lõhnav ristikupõld.
Kutsume Nissi piirkonna lapsi ja nende peresid märkama Eesti õite ilu ja jäädvustama kodukandi õite värve. Eesmärk on
jäädvustada võimalikult palju erinevaid õievärve ja neid leidub
looduses küllaga. Maikuus jagavad Nissi ja Turba koolides oma
kogemusi lillede jäädvustamisel hobifotograafid. Jälgige infot
Ellamaa loodusseltsi Facebooki lehel. Lillefotosid pildistatakse
kevadest sügise alguseni.
Fotod lilledest laetakse üles Ellamaa Loodusseltsi kodulehele www.valgejarve.ee- FOTOKONKURSS.
Sügisel valime välja vähemalt 100 fotot ja kujundame kogutud õite värvidest rahvusmustri või kujundi fotoseinale. Nii valmib meie ühine kingitus Eesti Vabariigile. Bännereid kasutatakse Saue piirkonna koolides ja avalikes ruumides rändnäitusena.
MARJE SUHAROV
Ellamaa loodusseltsi liige

Täpsustamisel

2019. aasta laulu- ja tantsupeole on Saue vallast
registeerunud veerandsada kollektiivi
3. Laagri kooli 5.-6. kl
rahvatantsurühm
4. Laagri Leegid
5. Riisipere kultuurimaja
naisrahvatantsurühm
Roosi II
6. Ruila põhikooli 2.-3.
klassi segarühm
7. Ruila põhikooli 6.-8.
klassi segarühm
8. Veskitammi lasteaed
9. Ääsmäe naisrühm
10. Ääsmäe neidude
liikumisrühm
11. Ääsmäe neiduderühm
12. Ääsmäe põhikooli
1. -2. klassi tantsurühm
13. Ääsmäe põhikooli
1. -2.klassi rahvatantsurühm

Avatud talude infopäev
Mõnuste juustukojas

1. Bel canto kammerkoor
2. Bel canto lastekoor
3. Bel canto mudilaskoor
4. Laagri kooli lastekoor
5. Laagri kooli mudilaskoor
6. Magnumi kammerkoor
7. Riisipere kammerkoor
8. Ruila mõisa segakoor
9. segakoor Wannamoisa
10. Turba kultuurimaja naiskoor Nelli
11. Ääsmäe põhikooli mudilaskoor
12. Üle-eestiline tütarlastekoor Ilmalilled

Momu sai jälle
tunnustust
Turbas asuv Momu on saanud viimasel ajal suht
sülega tunnustust. Aasta teoks valisid selle mootorispordi muuseumi ka sauevallakad, aga tunnustatud on seda aasta teona ka üle Harjumaa.
Nüüd on äramärkimise saanud Momu ka reklaamimaailmas –
pronksmuna brändingu kategoorias tuli loovusfestivalil Kuldmuna 2018. Hinnati Momu visuaalset identiteeti, mille autoriks
on reklaamibüroo Ruum 414. „Momu kasutab visuaalses kommunikatsioonis peamiselt fotosid. Lisamaks sellele dünaamikat,
kasutatakse taustal graafiliste elementidena tuuletunnelile sarnanevaid lainelisi ribasid ja tähtede tüpograafia on inspireeritud
rallimaalma numbritest,“ leiab kirjelduse büroo kodulehelt.
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Ekstaatiline tants – rännak, kus tunned,
et oled üdini õige
Korraldaja Tiit Trofimovi kommentaar:

Midagi huvitatavat toimub Saue
mõisas, tule ja vaata, sulle ju meeldib
tantsimine.
MONICA LAURI
LifeCoach, sauevallakas

S

ellise teate sain üle
aasta tagasi ühelt
healt tuttavalt. Täpsemalt uurides selgus, et tulemas on tantsuüritus, kus
inimesed tulevad kokku,
väidetavalt kohe esimesest
hetkest peale hakkavad kõik
tantsima ja teevad seda järjest vähemalt kolm tundi.
Mulle meeldib väga tantsida, seepärast otsustasin kohale minna. Kutsusin sõpru
kaasa, kuid keegi ei võtnud
vedu – mõnel olid muud tegemised, mõni jälle oli väga
skeptiline, teatades, et see
on imelik üritus.
Imelikuks teeb asja see,
et peol ei tarvitata alkoholi
– seda ei saa kohapeal osta
ja muud võimalused on sa-

muti välistatatud. Minu
jaoks tundus see kõik veel
eriliselt huvitav, tekkis tunne, et see on liiga hea, et tõsi
olla.
Enne peole minekut tekkis peas terve rida mõtteid
ja küsimusi. Kas tõesti siis
ongi nii, et:
•pidu hakkab peale nor
maalsel ajal õhtul, mis tähendab, et saan minna aktiivse ja energilisena peole,
ei pea ootama poole ööni, et
tantsida;
• et sellel peol ei ole purjus
inimesi, seal on väga meeldiv õhkkond;
• k ui peaaegu kõik tantsivad, siis ei pea ma ennast
kummalisena tundma, kui
tahan kasvõi kolm tundi järjest tantsida ja liigutada.
Läksingi esimest korda
elus üksinda peole. Koha-

Sain selle peo idee kunagi Balil rännates ja olin ka ise lummatud, milline puhas energia tekib peol, kus inimesed on
ja jäävad iseendaks ilma maskide ja stimulantideta. See on
koht, kus saad end tunda täiesti vabalt ja hoituna, koht, kuhu
tulevad tantsima nii hipid kui tõelised kesklinna peoloomad
täiesti kaine ja selgena. Just see teebki peost erilise, et rahvas
on oma olemuselt nii kirju ja samas nii üks. See on koht, kus
tajume, et tantsides ju loomegi juba paremat maailma ja
ühiskonda.
Otsi Facebookist Ekstaatiline tants Saue mõisas.

peal selgus, et positiivseid
üllatusi on veelgi, tundsin
ennast esimesest hetkest
väga hästi, libistasin end
tantsijate vahele ja alustasin
oma tantsurännakut. Tänaseks olen aru saanud, et sellel peol käivad enamasti ini-

mesed, kes ei jaga kergesti
negatiivseid
hinnanguid,
kes aktsepteerivad ennast
ja teisi, kes usaldavad paljus
maailma loomulikku kulgu.
Aitäh Tiit Trofimovile,
kes neid üritusi korraldab ja
veab. Tegeledes ise perso-

naaltreeneri, toitumisnõustaja ja holistilise terapeudina, tean, kui oluline on meie
jaoks iseenda eest hoolitsemine. Läbi tantsimise ja
vaba liikumise on võimalik
vabaneda kõigest, mida hetkel vaja ei ole. Sellistel tantsurännakutel tunned, et oled
üdini õige, tunnetad oma sisemist mina ja lubad endal
vaba olla. Vaba kõigest, mis
sind tegelikult piirab ja ei
lase su tõelisel potentsiaalil ennast ilmutada. Vaba
sellest, et me peame peole
minnes teatud moodi riietu-

ma, liikuma, suhtlema, olema ja tegelikult mitte ainult
peol, vaid ka igapäevaelus.
Sellisel tantsurännakul saad
tervenisti keskenduda iseendale ja läbi liikumise teha
justkui restart’i.
Kuna pidu algab õhtul ja lõpeb aegsasti enne
keskööd, siis lähed õigel
ajal magama ja hommikul
ärgates tunned, et oled justkui puhastuskuuri läbinud
– pinged on läinud ja oled
elurõõmu täis. Kas pole hea
võimalus iseenda eest parimal moel hoolitseda?

Sauevallakad said kaks kirjandustunnustust
Foto: Kadi Mustasaar
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Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiatest, mis kuulutati
välja emakeelepäeval, tulid kaks – lasteja noorsookirjanduse ja näitekirjanduse kategoorias – just sauevallakatele.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

A

rmastatud
kirjanik Leelo Tungal
Ruila külast pälvis
Kultuurkapitali aastapreemia raamatuga „Hallooo!”,
mis koondab kaante vahele
Leelo Tungla kõige värskemad luuletused lastele ja
räägib humoorikas võtmes
lastest nutimaailmas.
„Arvutitel ja nutitelefonidel on aina tähtsam koht

praeguste laste elus. Tegelikult ei saa ka enamjagu
täiskasvanutest
nutimaailmata hakkama, aga laste
puhul torkab arvutisõltuvus
rohkem silma. Loodan siiski, et lapsed leiavad sellest
raamatust üles ka lindudest
pajatavad värsid. Mis seal
öelda – arvutist on saanud
meie igapäevaelus tähtis tegelane, sestap ta siis murdis
sisse ka mu värssidesse,“
naerab Leelo Tungal.
Preemiaga tunnustati ka

Leelo Tungal

autori tohutut panust viimaste aastakümnete eesti
lasteluulesse, samuti tegevust laulusõnade autori ja
luuletõlkijana. „Eks preemiaid ole ikka tore saada
ja Kultuurkapitali auhindadest peavad kirjanikud väga

NÄITUS

VANA AJA
MAJA
Näituse koostasid:

3. aprill kuni 6. mai
Turba Kultuurimajas

www.vanaajamaja.ee

www.evm.ee

Siret Campell

lugu – enamasti on žüriid ju
asjatundlikud ja kolleegide
tunnustus tähendab palju. Meie lastekirjandus on
praegu väga mitmekesine
ja huvitav: just tänu Kultuurkapital toetustele ilmub
Eestis praegu rohkem las-

teraamatuid kui kunagi varem, ja ka nende kujundus
ei jää lääne-euroopa lastekirjandusele alla. Käisin
eelmisel
nädalavahetusel
külas Berliini Eesti koolis ja
märkasin, et nende raamatukogus on palju meie uusi
lasteraamatuid. Kultuur ja
keel on see, mis seob eestlasi, kellest ju paljud elavad
kodumaast kaugel. Imestasin, et Berliinis oli juba mu
auhinnasaamine teada – järelikult ollakse huvitatud
kõigest, mis meil siin Eestis
toimub,“ rõõmustab Leelo
Tungal nii tunnustuse kui
Eesti lastekirjanduse laia
leviku üle.
Näitekirjanduse preemia
sai laagrikas Siret Campbell
teose „Beatrice” eest. Teost
kirjeldati kui tema ülimalt
küpset debüüti, tulevikuromanssi, mis on ühest küljest

klassikaline täispikk näidend, teisalt täielik ulme,
paeluv ühtaegu nii intellektuaalselt kui meelelahutuslikult, veenev psühholoogiliselt ja eluline dialoogidelt.
See on naise esimene raamat, igapäevaselt töötab ta
hoopis koolitusjuhina rahvaülikoolis. „Tunne on imeline!“ kirjeldab Siret tunnustuste saamise järgseid
emotsioone. Lugusid on tal
mõttes veelgi, aga hetkel on
muid kohustusi nii palju, et
lood peavad pisut veel peas
ootama.
Näidend jõudis 2017.
aastal juba ka lavale, selle
on lavastanud Vanemuise teatris Ain Mäeots ja
„Beatrice’i“ esietendus oli
möödunud aasta oktoobris.
Aitäh Leelole ja Siretile
olemasolemise ja loomise
eest!

Fotod: Nissi põhikooli pildikogu

Märtsi keskel toimus Nissi põhikoolis
traditsiooniline moešõu, mis kandis
intrigeerivat pealkirja „Suhkrust,
mahust ja säilitusvahust“.
REELIKA VÄLI
Nissi põhikool

M

oešõu - nagu ka
paljude teiste kooliürituste - ettevalmistustesse, on alati kaasatud õpilased, kes aitavad
saali ettevalmistamistada
ja kaunistada, plakatit kujundada, vajaliku video- või
helimaterjali luua jne.
Moekollektsioone hinnanud žürii koosseisu kuulusid sel korral Maiu Rõõmus (EKA), Külli-Triin
Laanet ja Karola Kiisel.
Žürii sõnul oli hindamine
väga keerukas, sest kõikides

kollektsioonides oli midagi
meeldejäävat. Võitsid need,
kelle kollektsioon moodustas terviku.
Nii kuulutatigi 1.-4.
klassi arvestuses võitjaks
2. klassi kollektsioon „Eesti
100“, mis kutsus vaatajaid
üles ärkama ja Eesti väärikat 100. sünnipäeva tähistama. 5.-9. klassi arvestuses
osutus parimaks 7. klass.
Kollektsioon kandis pealkirja „Suhkrukunst“ ning
selle autoriks oli Mari Maasikas. Õhupallidest valmistatud 2. klassi sinimustvalge
mahuline, õhuline, pidulik,
lastepärane ja õrn kollekt-

2. klassi lapsed, kollektsioon „Eesti 100“, noorema vanuserühma
võitjad ja publiku lemmik

sioon võitis ka pealtvaatajate südamed ning teenis publiku lemmiku tiitli.
Eneken Maripuu, lapsevanem ning 2. klassi
kollektsiooni idee autor ja
lavaproovide
eestvedaja,
meenutas, et kõik etteastes
osalenud lapsed olid väga
motiveeritud ning tegid väsimatult proove üha uues-

ti ja uuesti. Eelmise aasta
moešõu esikoht oli neil väga
hästi meeles ja võidutahe
suur. Kogu kollektsiooni
ettevalmistus,
õhupallide
pumpamine ja kostüümide
modelleerimine sai toimuda
vahetult enne etteastet. Lapsevanemad ja õed-vennad
olid kõik abis.
2. klassi õpilane Fri-

da Mia ütles, et moešõuks
valmistumise ajal said nad
omavahel sõbralikult läbi ja
see oligi kõige toredam. Lisaks olid neil tema arvates
tõeliselt ägedad kostüümid.
Oliver osales moešõul esimest korda ning pelgas, et
nad ei jõua õigel ajal lavale.
Kõik aga õnnestus ja tema
arvates võiks edaspidigi
koos esineda. Stella nautis
kõige rohkem esinemiseks
valmistumist: „Klass, kus
me ettevalmistusi tegime,
oli värviline ja siginat-saginat täis. Kõikidel esinejatel olid abilised ka kaasas.“
Markus aga tõi välja, et nende kava oli lühike, lõbus ja
kerge ning pärast esinemist
valdas kõiki hea tunne.
Äge lavakujundus jäi
meelde Jan-Maironile, kelle
arvates oli eriti vahva pärast
etendust laval joosta, tantsida ja dekoratsioonide taha
peitu pugeda. Anni-Gretele

jäi aga meelde see, kuidas
pärast esinemise lõppu õhupallidega paugutati. Mariel usub, et võidu tõi neile
helitaust, mis erines teiste
omast ning see, et kollektsioon oli pühendatud Eesti
100. sünnipäevale.
7. klassi kollektsiooni „Suhkrukunsti“ autor
Mari Maasikas alustas kollektsiooni loomist kleitide disainimise ja kangaste
otsimisega. Sellele järgnes
palju õmblemist ning lõpuks
kohapeal meigi, soengute
ja kehamaalingute tegemine. Mari arvab, et moešõud
peaks kindlasti edasi korraldama ja kinnitab, et osavõtt
andis talle suurel üritusel
osalemise kogemuse ning
näitas, kui palju ühe kollektsiooni valmistamine aega ja
vaeva nõuab. „Lisaks andis
võit mulle juurde julgust ka
edaspidi osaleda,“ kinnitas
Mari.

Nõlvaku lasteaia õpetajad Istanbulis kogemusi vahetamas
Nõlvaku lasteaed liitus 2017. aasta septembris ERASMUS+ projektiga „Ma
armastan teadust“ (I love Science), mis
hõlmab endas nelja teemat: teadus-,
matemaatika-, keele- ja tehnoloogiaklubi.
HEGE MARDISTE,
MEELI LUGUS, KAISA HEINPALU,
LAURA LISANNA SAIDLA
Nõlvaku lasteaia õpetajad

S

elles projektis osalevad
haridusasutused Eestist, Rumeeniast, Türgist ja Kreekast. Seekordse
külastuse käigus saime kokku Türgi lasteaed-algkoolis
Cenap Şahabettin Ilkokulu, kus kohtusid ühe nädala
jooksul programmis osalevate riikide teadusklubi liikmed.
Juba esimese päeva
hommikul lasteaed-algkooli
jõudes ootas meid ees naerusuine Türgi koolipere suurte
uhkete lillekimpude, soojade kallistuste, tervitusmuside ja lauluga. Tervituslaul
oli kirjutatud traditsioonilise
sünnipäevalaulu viisile, kus
laulusõnad olid muudetud
teemakohaliseks: „Welcome
to my country, welcome to

Istanbul“. Türgi kolleegide
südantsoojendav vastuvõtt,
abivalmidus, tähelepanelikkus ja ääretu külalislahkus
kogu Istanbulis veedetud aja
jooksul kinnitas igal sammul, et oleme nende lasteaed-algkooli väga oodatud.
Kohtumistel tutvustasid
projektis osalejad oma riike
ja lasteaedu ning eelnevalt
koostöös lastega läbiviidud
teadusalaseid tegevusi.
Saime maitsta kõikvõimalikke Türgi-päraseid rahvusroogasid, mis olid meie
maitsemeeltele
küllaltki
võõrad. I-le täpiks oli suur
uhke kolmekihiline maasika-biskviittort, mida kaunistas projekti logo.
Kohtumise ühe osana
korraldati meile kontsert,
kus lapsed laulsid ja tantsisid. Meile üllatusena olid
Türgi lapsed selgeks õppinud projekti kuuluvate riikide, ka Eesti, rahvuslikud

tantsud, mida nad innukalt
esitasid.
Türgis olev lasteaed
kuulus algkooli juurde. Külastatavas lasteaias õppisid
eelkooliealised lapsed vanuses 4-6/7 aastat, lasteaias
viibivad lapsed kella 9-st 14ni. Lapsed lasteaias ei maga
ning ka õues veedetud aeg
on üsna lühike, ilmselt sellepärast ei oldudki lasteaia
hooviala suurusele ja atraktsioonide olemasolule suurt
rõhku pööratud, polnud isegi liivakasti.
Kui meie oleme harjunud
vahetama lasteaias siseruumides olles ka välisriideid
ja -jalanõusid, siis nendel
on täiesti tavaline olla siseruumis terve päeva jooksul
nii botastes, sandaalides,
kummikutes kui ka talvejalanõudes. Lasteaed-algkoolil on 30 väikebussi, millega
transporditakse lapsed hommikul lasteaeda-algkooli ja
peale lõunat ka tagasi koju.
Väikesele osale lastele tulevad järele vanemad. Kui
lasteaiarühmades olid kõik
naisõpetajaid, siis koolipoolel oli suurem osa õpetajatest
mehed.
Lasteaia õppetöö sarnanes küllaltki palju meie
süsteemiga. Õppetegevustes
oli palju äratundmisrõõmu

ja vahvaid ideid, mida edaspidi enda tööski rakendada
saame.
Kooli üks vahva traditsioon on see, et iga kolmapäeva ja reede hommikul
toimub õuealal ühine zumba
tantsimine, milles osalevad
nii lapsed kui ka õpetajad.
Kolmapäeva
hommikul
saime ka ise zumba-rütmis
tantsida ligi 20 minutit, mis
andis terveks päevaks mõnusa energialaengu.
Türklastel on eestlastega
üks ühine mure: laste lugemisharjumuse kujundamine. Türgis on lugemisoskuse

tase madal ning nad soovivad Euroopa standarditele järele jõuda. Nemad on
leidnud põneva lahenduse –
vanemaid suunatakse lugema ning seeläbi loodetakse
mõjutada ka laste huvi lugemise vastu. Lasteaed valib
välja erinevat kasvatuslikku kirjandust, mida soovitatakse vanematel kodus
lugeda. Tulemuseks on see,
et vanemad harivad ennast
ja ühtlasi tekib neil ka lugemisharjumus. Vanematele
korraldatakse peale iga raamatu lugemist kokkusaamised, kus kontrollitakse nen-

de lugemisteadmisi ja õigete
vastuste korral saavad preemiaks tähekesega kleepsu.
Lasteaias ja algkoolis toimuvad lisaks veel igal esmaspäeval ja kolmapäeval teatud kellaajal rühmas/klassis
ühislugemised. Koolimajas
on eraldi lugemisruum,
väike raamatukogu ja igal
korrusel mitu lugemispesa.
Meil küll tekkis küsimus,
kuidas kärarikkas koridoris
on võimalik lugeda, aga ju
siis on.
Teiste maade kolleegidega arutledes jõudsime järelduseni, et alati ei olegi kõigile laste küsimustele vaja
vastuseid – imestus ja lihtne
avastamisrõõm ning teadmine, et teadus ei olegi midagi keerulist, mida karta, on
liikumapanevaks jõuks, mis
aitab leida vastuseid lapses
peituvatele miks-küsimustele. Laste jaoks ei ole ükski
uus teadusmaailma avastus
liiga suur või väike. Ennekõike on oluline, et laps saab
olla ise uurija ning maailma
avastaja. Sest kes teab, kuhu
see huvi meie lapsed viia
võib? Võibolla sirgubki just
mõnes meie lasteaiarühmas
järgmine Isaac Newton.
Ootame väga järgmisi
inspireerivaid projektikohtumisi!

Laste lemmiktegevuseks
on ka muinasjuttude kuulamine. Mängisime äraarvamismängu, kus lapsed pidid
mõistatama kuuldud muinasjutulõigu põhjal, millisest
muinasjutust katke loeti.
Lapsed on muinasjuttudega nii suured sinasõbrad, et
mõnest muinasjutust sai ette
lugeda vaid paar sõna ja lastel oli õige muinasjutt teada.
Lisaks olid seinal ka muinasjututeemalised joonistu-

sed tuntumatest raamatutest, millede pealkirjad väga
kiiresti ära arvati.
Aknal oli dekoratsiooniks aabitsate näitus. On ju
aabits koolis esimene raamat, mis igale esimese klassi
lapsele kingitakse.
Meie tublid õpetajad olid
selgeks õppinud näidendi
,,Tere-tereke“, mis ilmestas
emakeelepäeva ning tekitas
palju rõõmu ja elevust.
Kena kevadet kõigile!

Emakeelepäev Riisipere lasteaias
Riisipere lasteaia tublid lapsed olid
koos vanemate ja õpetajatega emakeelepäevaks selgeks õppinud palju
kauneid luuletusi.
TERJE LEHTME
Riisipere lasteaia õpetaja

E

makeelepäeva hakati
tähistama 14. märtsil
1999. aastal eesti luu-

letaja ja rahvaluulekoguja
Kristjan Jaak Petersoni sünnipäeval.
Emakeel on keel, mida
me iga päev räägime. Eesti
keel on üks maailma kauni-

ma kõlaga keeli. Meie maal
on palju andekaid inimesi,
kes on osanud keelega teha
imesid: lauljad, näitlejad,
kirjanikud, luuletajad.
Emakeelepäeval
olid
lasteaeda külla tulnud ka
naabrid Haiba lasteaia Riisika rühmast ja Laitse lasteaia
Kirsiaia rühmast. Nemadki
esitasid meie laste kõrval
enesekindlalt ja ilmekalt
mitu luuletust, mida me kõik
nautisime.

Nr 7 / aprill / 2018

Moeetendus tõi publiku ette hulga värvikaid
ja kohevaid rõivakollektsioone
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KULTUURIKALENDER APRILLIS
AEG

30. MAIL

Algus kell 19.00

VANAMÕISA
VABAÕHUKESKUSE
PALKSAALIS
Vabaõhukeskuse
tee 20, Saue vald

Kontsertõhtusöök:

iller
A(Ourlasndtio/nFloM
rida, USA)

aitsed

ja Kevadised m

tsert
stiline soolokon
Austin Milleri aku is Schönbergi
Erl
ja 5-käiguline
k
autoriõhtusöö

WWW.VABAÕHUKESKUS.EE

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT JA AEG

KORRALDAB

KONTAKTID

Laagri kultuurikeskuse pikk saal

Saue valla kultuurikeskus

tel 6796765, laagri@sauekultuur.
ee

Madila mahefarmi perenaise lambakogu
näitus

Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

tel 552 9751 Eneken Maripuu

6.04 –
6.05

näitus „Raudteemajade saatus“

Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

tel 552 9751 Eneken Maripuu

3.04 –
6.05

näitus „Vana aja maja“

Turba kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

tel 552 9751 Eneken Maripuu

15.04

lasteetendus „Mina ja mina“

kell 12 Jõgisoo seltsimajas, pilet 4 eurot

MTÜ Saue-Jõgisoo Haridusselts www.jogisooseltsimaja.ee

15.04

mustkunstietendus „Jänku ja sõbrad“

kell 12 mustkunstiteatris Laagris (Veskitammi 3)

Mustkunstiteater

15.04

mf „Seltsimees laps“

kell 17 Turba kultuurimajas, pilet 4 ja 3 eurot

Nissi kultuurikeskus

15.04

Bonzo ja Pehki konsert „Tuled kevadel“

kell 18 Hüüru mõisas

MTÜ Hüüru külaselts

Piletid hinnaga 20 eurot müügil
Piletilevis ja kontserdi päeval
kohapeal

18.04

Nissi põhikooli jüriööjooks

kell 18.15-20 Nissi põhikooli juures

Nissi põhikool

Jooksudele registreerimine kuni
13.04 huvijuht@nissikool.ee

20.04

eakate kevadpidu

kell 11 Laagri kultuurikeskuses

Saue vallavalitsus, Saue valla
kultuurikeskus

tel 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee

20.04

Saue noortekesuse 20. sünnipäevapidu

kell 17 Saue noortekeskuses

Saue noortekeskus

info@sauenoortekeskus.ee

21.04

lauamängude mitmevõistlus (male, kabe,
koroona, lauatennis)

kell 10 Kernu rahvamajas Haibas

Kernu rahvamaja

Kaasa võtta vahetusjalanõud ja
isiklik spordiinventar (kii ja reket).
Registreerimine e-posti
aadressil kpoldaru@gmail.
com või telefonil 521 4206.

21.04

Saue valla beebipäev

kell 11 Laagri kultuurikeskuses

Saue valla kultuurikeskuses,
Saue vallavalitsus

tel 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee

21.04

Jüriööjooks – ülevallaline perespordipäev kell 17 Vanamõisa vabaõhukeskuses, tasuta

MTÜ Vanamõisa Küla

katrin@kodukyla.ee

22.04

Jüripäeva laat

Nissi kultuurikeskus

info ja registreerimine eneken.
maripuu@sauevald.ee

1.03 –
30.04

graafikanäitus E. Wiiralti töödest

2.04 –
15.05

(kutsetega)

kell 10 Riisipere kultuurimajas

www.mustkunstiteater.ee

22.04

Saue valla MV sulgpalli üksikmängus

kell 10 Ruila spordihoones

Saue spordikeskus

Vajalik eelregistreerimine kuni
18.04 kuuseklubi@kuuseklubi.
ee, lisainfo kpoldaru@gmail.com,
www.sauespordikeskus.ee

22.04

mustkunstietendus „Jänku ja sõbrad“

kell 12 mustkunstiteatris Laagris (Veskitammi 3)

Mustkunstiteater

www.mustkunstiteater.ee

23.04

Kernu paisjärve ääres jüriööjooks

kell 20 Kernu paisjärve ääres

Kernu rahvamaja

info kpoldaru@gmail.com

24.04

koolivaheaja noortelaagri käsitöö
töötuba: sinimustvalge vildist
rinnakaunistus

kell 11-13 Laagri kultuurikeskuses, osalustasu 8
eurot

Saue valla kultuurikeskus

tel 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee

24.04

animafilm „Väike draakon Kokosaurus“

kell 13 Saue valla kultuurikeskuses, pilet 2 eurot

Saue valla kultuurikeskus

tel 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee

25.04

koolivaheaja noortelaagri käsitöö
töötuba: seemnehelmestest käevõru ja
kõrvarõngad

kell 11-13 Laagri kultuurikeskuses, osalustasu 8
eurot

Saue valla kultuurikeskus

tel 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee

25.04

seiklusfilm „Appi, ma kahandasin oma
vanemad!“

kell 13 Laagri kultuurikeskuses, pilet 2 eurot

Saue valla kultuurikeskus

tel 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee

25.04

Rakvere teatri etendus „Lahus“

kell 19 Saue kontserdisaalis, piletid hinnaga 15/13
eurot Piletimaailmast või Saue huvikeskusest

Saue huvikeskus

www.sauehuvikeskus.ee

25.04

Saue päevakeskusega Ugala teatrisse –
Lev Tolstoi „Elav laip“

kell 14 buss Saue kaubakeskuse eest, tagasi kell
21; hind koos bussisõiduga 24 eurot

Saue päevakeskus

info ja kohtade broneerimine
telefonil 659 5070

26.04

koolivaheaja noortelaagri käsitöö
töötuba: pärlitest komplekt- kaelakee,
usskäevõru, kõrvarõngad

kell 11-13 Laagri kultuurikeskuses, osalustasu 8
eurot

Saue valla kultuurikeskus

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

26.04

lastefilm „Kaspar ja Emma lähevad
matkale“

kell 13 Laagri kultuurikeskuses, pilet 2 eurot

Saue valla kultuurikeskus

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

27.04

mängufilm „ Keti lõpp“

Saue valla kultuurikeskus,
Tel 6796765,
kell 11 ja 19 Laagri kultuurikeskuses, pilet 3/2 eurot
MTÜ Vanamõisa külaselts, MTÜ
(õpilane, pensionär)
info.veskitammi@sauevald.ee
Kinobuss

27.04

lastefilm „Trolli lood. Kodu, kallis kodu“.

kell 16 Laagri kultuurikeskuses, pilet 2 eurot

Saue valla kultuurikeskus

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

27.04

Austraalia ansambli Kaurna Cronini
kontsert

kell 20 Vanamõisa vabaõhukeskuse palksaalis,
pilet Piletimaailmast 12 eurot, kontserdi päeval
kohapealt 14 eurot

MTÜ Vanamõisa küla

www.vabaõhukeskus.ee

28.04

„Sauelane liikuma“ rattaetapp

kell 12 jalgrattaetapp ja kell 13 jalgrattakross;
stardid antakse Saue linna jaanituleplatsilt

Saue spordikeskus

Vajalik eelregistreerimine (nimi,
sünniaeg, klubi) timo.hallist@
sauespordikeskus.ee; juhend:
www.sauespordikeskus.ee

28.04

Saue valla vokaalansamblite kontsert

kell 15 Saue kontserdisaalis (Nurmesalu 9), tasuta

Saue huvikeskus

www.sauehuvikeskus.ee

28.04

Yvetta Uustalu kontsert „Kevade
puudutus“

kell 17 Riisipere kultuurimajas, pilet 7 ja 9 eurot

Nissi kultuurikeskus

piletid eelmüügist 5 ja 7 eurot
Riisipere kultuurimajas ja
raamatukogus, Nissi juuksuris ja
lillepoes, Turba kultuurimajas ja
raamatukogus

29.04

mustkunstietendus „Jänku ja sõbrad“

kell 12 mustkunstiteatris Laagris (Veskitammi 3)

Mustkunstiteater

www.mustkunstiteater.ee

Suhtekoolitus

20.04., 21.04 ja 28.04.2018
PREP-programm üksikisikutele
“Minu suhe on minu kätes”
(ing. k Within My Reach).
Laagris Veskitammi 8 Saue valla
kultuurikeskuses
R. 20.04 kl 18-21;
L. 21.04 kl 10-18;
L. 28.04 kl 10-18.
Koolitajad: Ena Soodla, Märt Murrik
Soodushind: 20 eur/in Saue valla
elanikele (tavahind 140 eur/in)
Koolituse kohta vaata lisaks
www.prep.ee
Registreeruda saab
www.prep.ee/kalender
PREP-programmi koolitusi toetab Saue Vallavalitsus

17

tulnud lausa sajaga!

Hea Cantuse sõber!
Oled oodatud meie 18. sünnipäeva
kontserdile14.04.2018
kell 17:00
Turba kultuurimajas

Fun
Games
Native speakers

Age 13-16

Promoõhtu 20.aprillil
kell 17:00
Laagri Kultuurikeskuses
57813756

laagrid.ee



kultuurikeskuses Laagris
KAVAS

*tervitused
*ÜLLATUSESINEJA
*kohvilaud

Lisainfo ja laudade broneerimine:
Laagri kultuurikeskus tel 6796765

Maidla mõisa juurest
Ääsmäelt Kasesalu 6
Uku bussipeatusest Pärnu mnt
Ailast (vana koolimaja juurest)
Valingult (mõisa juurest)

Laagri English Camp
29.7. - 2.8.

Vabaaja- ja
puhkelaager
Pärlseljal

20. APRILLIL kell 11.00

Buss väljub küladest Laagrisse. Koju saab samuti bussiga

Kaastegev
Ingrid Bärenklau

TaimAUT
lastelaagrid
suvi 2018

eakatele ja erivajadustega inimestele

Ujumise- vabaaja- ja
puhkelaager
Kloogarannas


Spordija ujumise
lastelaager
Kloogarannas



Vabaaja- ja
puhkelaager
Karksi-Nuias



INFO JA
REGISTREERUMINE:

Tel 52 04 057
info@taimaut.ee  www.taimaut.ee

9.15
9.30
9.40
9.45
9.50

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

10.05
10.10
10.15
10.20
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Nissi Põhikooli

JÜRIÖÖ
JOOKS
2018
Ajakava:
18.15-18.30 registreerimine
18.45 jooksu avamine
19.00 start
19.15 finišeerimine ja kulutatud
energia taastamine
19.45 autasustamine

18.

APR

Reeglid:
Jooksmine kahes kategoorias
I kategooria:
3 neidu ja 3 noormeest
(noormehi võivad asendada ka neiud),
osaleda võivad Nissi kooli, Saue valla
asutuste, seltside, ühenduste ning
kodanikualgatuse korras
moodustatud võistkonnad.
II kategooria:
teatejooks vaba liikmete arvuga võistkondadele ja individuaalvõistlejatele.
Eelregistreerimine kuni 13. aprillini
aadressil huvijuht@nissikool.ee.

MTÜ LAAGRI LIONS KLUBI KORRALDAB
LOENGUSARJA „RÄÄGIME ASJADEST
UUES VALGUSES“ RAAMES
intellektuaalse ja meelelahutusliku loenguõhtu:

MAAVÄLISED TEHNOLOOGIAD
INIMÜHISKONNA HÜVANGUKS
Ettekannetega astuvad üles:

• Igor Volke „Kaasaegse ufoloogia arengusuunad“
• Mart Vihmand „Uudsed tehnoloogiad ja võimalused lennunduses ja
kosmonautikas“
Tule ja saa maavälisest elust ja tulevikutehnoloogiatest rohkem teada!

11. APRILL 2018 kell 19:00 HÜÜRU MÕISAS PILETI HIND: 5.- EUROT, TASUMINE KOHAPEAL
SULARAHAS
PALUME ILMUDA KOHALE AEGSASTI, KUNA KOHTADE ARV PIIRATUD
PEALE ETTEKANDEID JÄTKUB ÕHTU KÜSIMUSTE-VASTUSTE NING ARUTELU VORMIS. KOHAPEAL
AVATUD KA KOHVIK. Lisainfo tel 5017742

Suur Vanamõisa kevadlaat
5.–6. mai 2018

nt

Vanamõisa vabaõhukeskuses Saue vallas
HARKU TALLINN

di

HÜÜRU

LAAGRI
nt

VANAMÕISA

SAUE

Pä
rn
um

Info ja registreerimine: laat@caravanpark.ee
va
vanamoisalaadad.vabaõhukeskus.ee
ba
õh
uk
+372 586 50 500
esk
KEILA
us.
ee

sk

im

Kauplejate registreerimine on alanud!

Pa
l

Laadal lai kaubavalik: taimed, istikud, käsitöö,
vanavara, riide- ja toidukaubad ning palju muud.
Programm ja atraktsioonid lastele.

Laagri Huvialakool annab teada:

Laagri Huvialakool annab teada:

ON ALANUD REGISTREERIMINE

ON ALANUD REGISTREERIMINE

2018/2019 õppeaasta

2018/2019 õppeaasta

EELKOOLI

VÄIKEKOOLI

RÜHMADESSE

RÜHMADESSE

"

Info ja registreerimine:

"

Tule esimesse tundi 10.septembril 2018

Laagri Huvialakool, tel. 6 517 635,

Info ja registreerimine:

e-post: taigur@laagrihuvialakool.ee

Laagri Huvialakool, tel. 6 517 635,

kodulehekülg: www.laagrihuvialakool.ee

e-post: taigur@laagrihuvialakool.ee
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TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P
suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil
aeg ette registreerida! Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon 5220321, www.arbormen.ee.

oodatud! Tel. 56641122.
Ostan garaaži, kõik pakkumised on oodatud! Tel.
56641122.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Ostan 1-3 toalise korteri Laagris või Saue linnas.
Oodatud on kõik pakkumised! Tel. 5522992

Epp Ehitus OÜ. Lame ja viilkatused, fassaadid, üldehitus, sise- ja välisviimistlus, plaatimistööd, Tel:
5017650, e-mail:eppehitus@gmail.com.

OST/MÜÜK
Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.

Aitame maja paberitega. Ehitusluba. Kasutusluba.
Seadustamine. Ehitise audit. 5306 1181. majapaberid@gmail.com

Soovin osta kiiresti sõiduauto, hinnaga kuni 1000
eurot. Võib olla ka ilma ülevaatuseta. Telefon
58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.

Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd.
Kontakt: 53 529 476, mehitus@gmail.com.

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.

MAJA ehitamine koos kõigi lahendustega, projekteerimine, kasutusluba. Kontakt: 53 529 476, mehitus@gmail.com.
Aia-, värava-, tõstukse ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava
komplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibvärava
komplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee
Viimistlus Yks OÜ - Teostame erinevaid üldehitustöid: siseviimistlus, maalritööd, plaaatimistööd,santehnilised tööd,elektritööd, korterite
renoveerimine. Tel: 58382337, e-mail: viimistlus1@
hotmail.com.
Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus eramajadel.
Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 12aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Telefon:
56903327.
Teen hekkide hoolduslõikust ja saetöid aias. Tel. 55
547 291.
SAUE ILUSALONG. Avatud E-R 9.00-20.00, L 10.0017.00. P -. Tel. 6212021, 5074466. Meil töötab juuksur, küünetehnik, kosmeetik ja massöör. Palume
telefonil aeg ette registreerida.
Pikaajalise kogemusega ettevõte pakub raamatupidamisteenust väikeettevõtetele ja korteriühistutele. Info tel. 518 3832. Malle.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel. 50
92936.
Siseviimistlus, plaatimine, üldehitustööd. Tel
53728382.
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KUULUTUSED

Müüa kuivad lõhutud kasehalud 40l võrkkotis hinnaga 3,50 EUR/kott. Transport Saue valla piires tasuta. 56914266.
Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, haljastusmuld,
kasvuhoonemuld, freesasfalt, kruus kohaleveoga.
Hea läbivus ja manööverdusvõime. Tel. 5079362.
Liiv, muld, killustik, kruus, freesasfalt + transport.
Tel: 53953788.
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, raamatuid, trükiseid ja dokumente ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel. 6020906 ja 5011628 Tim.
Müüa puitbrikett kandiline 180€/960 kg, pellet premium 6mm ja 8mm. Laost saab osta paki kaupa:
puitbrikett 10kg/1,90€ ja pellet 15kg/3€. Tel. 56 924
924, 637 94 11, www.leilibrikett.ee
TÖÖ
OÜ Aneri Sport otsib õmblejat (vabaaja ja spordirõivad). Saue, Kasesalu 12, anerisport@gmail.
com.
Metsaküla Piim AS Harjumaal Kumnas otsib
iseliikuva söödamikseri operaatorit
Töötasu alates 1400€ bruto
Lisainfo info@metsakylapiim.ee 5023434
MUU
5. mail 2018.a. toimub Sigulda (Läti) taime- ja lillelaada külastus. Võimalikud erinevad väljasõidu
kohad (Tallinn, Laagri, Saue, Ääsmäe, Kernu jne).
Lisainfo ja registreerimine tel 53411029 või meilil:
info@bussiderentimine.ee

Kivikorstnate ehitamine ja remont. Tel 518 8889.

Jõgisoo seltsimajas toimub juba
viiendat suve järjest lastelaager

„SEIKLUSED
KURRUNURRUVUTISAAREL",
kuhu ootame taas 6-8 a. lapsi
seiklema. Päevalaagrid toimuvad
02.-06.07.2018; 23.-27.07.2018 ja
06.-10.08.2018

Fekaalivedu, kogumiskaevude tühjendus! Helista
ja küsi pakkumist. Tel 53 468 430
KINNISVARA
Ostan garaaži Saue linnas hinnaga 5000-8000 eurot. Kõik pakkumised on oodatud! Tel. 56675000.

Ühe laagrivahetuse hind on 95 €
Laagriprogramm ja registreerumine
www.mangukool.ee või tel. 5120730

ALANUD ON LASTE
VASTUVÕTT SÜGISEL
SAUE NOORTEKESKUSES
ALUSTAVATESSE
ARENDUSRINGIDESSE
· Eelkool 6-7 a. lastele
· Mängukool 4-5 a lastele
· Robootika 6-8 a. lastele
· Inglise keel 7-9 a. lastele
· Õpime lugema I klassi lastele
Lisainfo ja registreerimine tel. 512 0730 või
www.mangukool.ee

Ostan korteri Saue linnas, kõik pakkumised on

KAARDID
ENNUSTAVAD
AS SAMI võtab tööle:
• MASINATE KOOSTAJA
(kommunaal-ja
põllumajandustehnika)
• LUKKSEPA (manuaalpinkidele)
• KEEVITAJAID (MIG/MAG)
Täiendav info ja kandideerimine:
• Telefonil 53087205
• e-posti aadressil: sami@sami.ee
Aadress: Tule 20, Saue linn

WWW.SAMI.EE

Tel 900 1727 • 24 h

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

MUTIPÜÜK

Salu Kool otsib
oma meeskonda
• ERIPEDAGOOGI (1,0 KOHTA)
Tööleasumine 1. septembrist 2018

• LOGOPEEDI (0,75 KOHTA)
Tööleasumine esimesel võimalusel

Salu Kool on Saue vallas asuv väike
hubane erakool, kus õpivad raske ja
sügava puudega lapsed.
CV palume saata aadressil
kool@salukool.ee.

Tel 545 77 971
www.mutt.ee

Lisaküsimuste korral võib saata
e-kirja või helistada tel 608 8618.

OÜ RIAB Transport Saku
vallas, Harjumaal pakub
KOHESELT tööd kogemustega

C-KATEGOORIA
AUTOJUHILE,
BULDOOSERI (3D)-,
EKSKAVAATORI (3D)-,
JA RATASKOPAJUHILE!
Vajalik digikaart ja
kutsetunnistus.
KIIRE! Täpsem info
GSM 53 448 851 või
sten@riabtransport.ee

Nr 7 / aprill / 2018

20

www.tehnikakeskus.ee
KAUPLUS – HOOLDEKODA SAKUS
Tehnika 7
E-R 9 – 18 ja L 10 – 13
Tel: 53244296 E-post: saku@aiataht.ee
www.aiataht.ee

169€

KERGE JA
TÖÖKINDEL
VÕIMSUS 1,2 kW
PLAADI PIKKUS 30 cm
KAAL 4,1 kg

+ KÕIK
SAEKETID
-10%

*Aiatäht Saku kaupluses kuni 30.04.2018 või kuni kaupa jätkub!

MÜÜK, HOOLDUS, KULU- JA VARUOSAD

+372 6840 937
Vaata lisa www.intelivent.ee

Kampaania kehtib kuni 31.05.2017

