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Saue Muusikakooli direktor
Kristiina Liivik
pälvis aasta
jazziedendaja
tiitli
Aasta jazziedendaja tiitli
pälvib inimene või organisatsioon, kes on oma
tegevusega andnud
olulise panuse jazzmuusika tutvustamisse ja
arendamisse Eestis.

i
tamm

veski

Teeremont toob kaasa
muudatused bussiliikluses
Mais algav Pärnu maantee
remont Laagris toob kaasa suured
muudatused liikluskorralduses ja
bussiliikluses.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Ü

mber tegem isele
lähevad Veskitammi, Nõlvaku, Vanasilla ja Seljaku tänava
ristumised Pärnu maanteega, Jalakäijate tunnelid on planeeritud Pärnu

maantee, Veskitammi tänava mahapöörde ja raudtee alla.
Selle lehenumbri trükkimineku ajal on Pärnu
maantee
rekonstrueerimiseaegne ajutine liikluskorraldusprojekt veel
kooskõlastusel, kuid täna
teada oleva info kohaselt

kavandatakse Veskitammi tänava raudteeülesõidu sulgemist mai alguses.
Täpne kuupäev selgub aprilli viimasel nädalal mil
Maanteeamet
väljastab
info selgitavate skeemidega, mis saavad olema leitavad valla kodulehel www.
sauevald.ee ja FB lehel.
Veskitammi raudteeülesõidu sulgemine toob kaasa ka muudatused bussiliikluses
Tallinna linnaliini 27 teenindavad bussid suunatakse ümbersõidule Kadaka
puiestee, Rohula tänav,

Pilliroo tänav, Möldre tee,
Sae tänav, Veskitammi
tänav, Vae tänav, Veskitammi tänav, Sae tänav,
Möldre tee, Pilliroo tänav,
Rohula tänav, Kadaka
puiestee, tehes peatused
ümbersõidule
jäävates
Laaniku ja Turbasambla
peatustes ning lõpp-peatuse Vae tänaval paiknevas autobussiliinide nr
20A ja 25 Laagri alevik
peatuses.
Liini nr 18 bussidel
jäävad ära Pärnu maanteel
linnast väljuval sõidusuunal paikenvad Nõlvaku ja
Laagri peatused.

Maakonnaliinidel 191,
113, 119, 163 ja kommertsliinil 256 jäävad linnast
väljuval suunal teenindamata peatused Nõlvaku ja
Laagri, nimetatud bussid
hakkavad peatuma Sillaotsa peatuses Selveri
ees.
Koolibussiliinil
S3
jääb teenindamata Rahnu
peatus ning pärastlõunasel väljumisel Vana-Pääsküla peatus.
Jälgimäe tagasipööre
jääb avatuks ainult bussiliiklusele, tavaliiklus peab
arvestama
liikumisega
Topi sõlme kaudu.

Saue Muusikakooli direktor
Kristiina Liivik on kooli rütmimuusika osakonna mentor ja
noorte rütmimuusikafestivali
„Visioon“ juht. Ta on festivali korraldanud juba aastast
2003.
„Visioon“ on noortefestival, mille põhiteemad on
džäss ja improvisatsioon ning
mis tutvustab noori andekaid
tulevikumuusikuid, sisaldab
õpitubasid ja kontserte.
Tänu Kristiina tegemistele
on tuule tiibadesse saanud
mitmed jazzmuusikud.
Aasta Jazziedendaja tiitli
on varem pälvinud fotograaf
Rene Jakobson, jazziklubi
Philly Joe’s, Tiit Paulus, Guido
Kangur ja Pille Lukin, Valter
Ojakäär, Aivar Trallmann, Toivo Unt, Boris Paršin ning Ain
Agan.
Aasta
Jazziedendaja
saab auhinnaks Tiiu Kirsipuu
taiese, vabapääsme Jazzkaare
ja Eesti Jazzliidu kontsertidele
aasta jooksul. Auhind antakse
üle 25. aprillil.
Jazziauhindu antakse välja
12. korda ja viies kategoorias:
Danske Jazziauhind, Noore
Jazzitalendi Auhind, Jazziedendaja Auhind, Aasta Jazzansambel ja esmakordselt Aasta
Jazzihelilooja.
Jazziauhindu
annavad välja festival Jazzkaar
ja Eesti Jazzliit. Foto: Sirje Piirsoo
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Turba Kool ja Turba Lasteaed
on sügisest ühise juhtimise all
Kommentaarid

Saue Vallavolikogu võttis märtsikuu istungil vastu otsuse
viia järgmisest õppeaastast Turba Kool ja Turba Lasteaed
ühise juhtimise alla.
ANDRES KAARMANN
Abivallavanem

O

tsust toetasid kõik
kohalolnud volikogu
liikmed ja see tähendab, et nii kool kui lasteaed
jätkavad tulevikus küll tavapärastes majades, kuid
ühe direktori juhtimise all.
Lisaks hakatakse hariduslikke tugiteenuseid ja hoonete
majandamist tulevikus korraldama tsentraalselt.
Enne otsustamist kohtusid vallavalitsuse esindajad
kooli ja lasteaia hoolekogudega, kes samuti ühinemist
toetasid.

Lähtume üldistest põhimõtetest, mitte üksikotsustest
Saue vallavalitsus on haridusvaldkonda vaadanud
ühtse tervikuna ja eesmärk
on meie asutuste töö viia
sarnastele põhimõtetele, arvestades piirkondlikke iseärasusi ja võimalusi. See võimaldab tulevikus kõikides
valla koolides ja lasteaedades paremini tagada võrdsed
tingimused ja teenused ning
nende piisava kättesaadavuse. Haridusvaldkonnas on
minu jaoks kõige suurem
ohumärk, kui lapsevanemad
ei eelista lastele lasteaeda või
põhikooli valides kõige kodulähedasemat õppeasutust.
See on selge märk, et tuleb
midagi ette võtta.
Meie soov on ühendamisega ja valla arengukavasse
planeeritavate investeeringutega anda lapsevanematele kindlust, et Turbas saab
tulevikus head haridust.
Täna tegutsevad Turba
Põhikool ja Turba Lasteaed
eraldi asutustena, kuid teineteise vahetuses läheduses.
Koolis õpib 130 õpilast ja
3-rühmalises lasteaias käib
68 last.
Saue vallas on üldine põhimõte, et eraldi tegutsevad
lasteaiad on vähemalt 6-rüh-

Turba Kooli hoolekogu esimees Hedy Mikk

Fotod: erakogu
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„Kuna Turba on suhteliselt väike koht, on
Turba Kooli püsimajäämiseks ja jätkusuutlikkuseks vaja teha muudatusi. On ju ülioluline,
et põhiharidus oleks lastele kättesaadav oma
kodukohas.
Hetkel on prioriteediks Turba Koolile direktori leidmine. Ühendatud, suuremale asutusele on suurem lootus leida professionaalne ja
hakkaja juht. Seetõttu arvan, et kahe asutuse
liitmiseks on õige hetk ning see samm on
ainuõige valik Turba ja Saue valla arenguks.
Ma usun, et liitmise tulemusena saab laste
üleminek lasteaiast kooli olema sujuvam nii
lastele kui lapsevanematele. Ka õpetajatel on
kindlam tunne.

Lasteaiaõpetajad on rohkem kursis, mida
oodatakse laste kooliks ettevalmistusest ja
kooliõpetajad teavad paremini, milliseid lapsi
on kooli oodata.
Ühe asutusena tegutsedes on võimalik laste potentsiaalseid probleeme ja ka võimalikku
andekust varasemas staadiumis avastada ja
mida varem hakatakse lapse ravi või vajaliku
suunamisega tegelema, seda paremad ja
kiiremad on tulemused.
Turba Kooli vilistlase ja hoolekogu esimehena olen veendunud, et kooli ja lasteaia
liitmine mõjub hästi Turba kogukonnale ja
laiemas pildis tuleb kasuks Saue vallale.“

Turba Kooli hoolekogu liige, lapsevanem Karina Looveer

malised. Nii on direktoril
piisav töökoormus õppe- ja
kasvatustöö ning arendustegevuse juhtimisel ja laste arvust lähtuv rahastamine, mis
tagab konkurentsivõimelise
töötasu juhtidele ja töötajatele. Iseseisvana tegutsevaid
lasteaedu on vallas täna kaheksa, neist alla 6-rühmalised ongi Turba ja Riisipere
lasteaiad. Väiksemate rühmade arvuga lasteaiad on ka
Haibas ja Laitses, kuid need
tegutsevad ühise asutusena
Kernu ja Ruila Põhikooliga.
Turba Kooli ja Turba
Lasteaia ühendamisega peab
Turbasse kerkima omanäoline hariduskeskus, mis suudab paremini tagada kaasaegse õpikeskkonna - nii
hooned kui personal -, säilitades seeläbi piirkondlikku
identiteeti ja kaasaks kogukonda sellesse paremini.
Alternatiivina oli välja pakutud ka väiksemate
lasteaedade ja koolide omavaheline ühendamine, kuid
see ei leidnud vallavalitsuses
toetust.
Ühise asutusena tegutsemine ja vajalikud tugiteenused
Põhikool-lasteaia toimimise
praktika on viimastel aastatel Eestis üha rohkem rakendamist leidnud. Ühelt poolt
on see olnud tingitud laste
arvu vähenemisest, teiselt

poolt omavalitsuste soovist
asutusi efektiivsemalt majandada ning seeläbi õppeja kasvatustööd sujuvamalt
korraldada, tagada vajalike
teenuste kättesaadavus ja
kvaliteet. Paljud omavalitsused on juba läinud või minemas seda teed. Hea praktika
on meil tegelikult omagi vallast võtta endise Kernu valla
näol.
Kõike neid tegevusi,
mida kooli ja lasteaia ühendamisega on plaanis ette
võtta, ning eesmärke, mida
seada, ei olegi võimalik siin
ruumipuudusel
kirjutada.
Mõned põhilised ma siiski
välja toon.
Varasemalt oleme Saue
Valduris kirjutanud valla
tugiteenuste keskuse loomisest, et just väiksemates
asutustes tagada vajalike tugispetsialistide - logopeedi,
psühholoogi, sotsiaalpedagoogi ja eripedagoogi - olemasolu.
Teine on kindlasti majandamise pool, millele direktoritel märkimisväärne aeg kulub. Me ei räägi mitte niivõrd
kulude kokkuhoiust, mis ei
olegi antud juhul ühendamise eesmärk, vaid olemasolevate vahendite eest parema
teenuse tagamisest.
Samal istungil, kui oli
arutusel Turba kooli ja lasteaia ühendamine, kiitis volikogu heaks ka Saue Linna-

„Kuigi algselt mulle
tundus, et mõistlik
oleks liita kokku
endise Nissi valla territooriumi lasteaiad
omavahel ja koolid
omavahel, siis pole ka
praegune lahendus
sugugi mitte halvem.

Turba Kool töötab juba liiga pikka aega
direktori kohusetäitja juhtimise all ja ka Turba
Lasteaed vajaks etteotsa värskeid ideid,
seega on Turba haridusasutuste liitmine väga
oodatud. Loodan, et inimene, kes tuleb põhikooli-lasteaia juhiks, on teotahteline ja teeb
oma tööd südamega, sest lapsed ja noored on
meie tulevik. Panustagem siis nende võimalustesse ja arengusse!

Vallavolikogu liige Juhan Särgava
„Turba rahval on au
olnud kaasa elada
Turba Gümnaasiumi
ja lasteaia rõõmudele
ning muredele alates
loomisest, paisumisest tänaseni, kuhu on
pidanud ära mahtuma
ka gümnaasiumi põhikooliks muutumine, lasteaia suurenemised,
vähenemised, ümberkorraldused, nii nagu
valitsejad on seadnud, lapsi on jätkunud.
Liitumise künnisel tekib õhinapõhine
ootus, et liituvad ka ressursid, sealjuures
spordi- ja mänguruumid, õpetajate kollektiivi

varahalduse muutmise Saue
Vallavarahalduseks, et laiendada senine linna kinnisvara
ühtse haldamise ja hooldamise teenus teistelegi vallale
kuuluvatele hoonetele.
Oleme kokku leppinud, et
hoonete haldamise, hooldamise ja remondi eest hakkavad vastutama vallavarahalduse piirkondlikud haldurid.
Nii jääb tulevikus direktorile
oluliselt rohkem aega õppeja kasvatustöö paremaks
korraldamiseks. Ehitusliku
projekteerimise, ehitamise

laienemine annab võimalusi teineteist asendada, täiendada. Vanemate klasside õpilasedki saavad mõnel juhul mängujuhtideks olla
väiksematele.
Kindlasti lisandub palju muid koosolemise
rõõme. Elukorraldus ja organisatsioonid vajavad mõnevõrra värskendamist ja muutmist,
see teeb nad nooremaks ja kaasaegsemaks.
Nii loodan Turba kooli ja lasteaia ühendamises niisamuti koos tegemise vaimu ergastumist. Loomulikult on kangesti tähtis see, kes
seda juhtima asub. Eriti alguses vajab uuenev
„noor organism” vaimset ja ka materiaalset
armastust jalgade alla saamise mõistes niisamuti nagu inimlaps kasvu alguses.“

ja ehitusjärelevalve korraldamine jääb jätkuvalt vallavalitsuse majandus- ja tugiteenuste osakonna vastutuseks.
Ja kolmas ning ütleks, et
isegi üks olulisemaid asju,
on tagada usalduslik koostöö
valla, kooli, lapsevanemate ning teiste huvigruppide
vahel. Paljud probleemid on
saanud või saavad alguse
usalduse puudumisest ja ebapiisavast koostööst ning väga
suur roll ja vastutus saab olema uuel direktoril. Väiksemate asutuste puhul on sageli

osutunud takistuseks, et hea
ja tugeva juhi palkamiseks
puuduvad piisavad vahendid
või nad ei leia selleks tööks
jõukohast väljakutset.
Kahe õppeasutuse ühendamine ühiseks tervikus ja
piirkondlikuks hariduskeskuseks peaks olema päris
ambitsioonikas väljakutse.
Vallavalitsus loodab, et siinsamas lehes väljakuulutatud
konkursile tuleb kandideerima tugevaid kandidaate, kes
on valmis seda tänuväärset
tööd tegema.

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

TÖÖÜLESANDED:
• kooli ja lasteaia ühendamine ning eduka
toimimise tagamine;
• asutuse juhtimine koostöös omavalitsuse,
kollektiivi ning kohaliku kogukonnaga;
• asutuse toimimise tagamine vastavalt
õigusaktidele, põhimäärusele ja
ametijuhendile;
• asutuse majandustegevuse korraldamine.
OOTUSED KANDIDAADILE:
• magistrikraad või sellele vastav
kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid;
• teadmised eelarvelise asutuse
majandamise alustest;
• analüüsi- ja planeerimisoskus;
• vastutustunne, koostöövõime ja edasiviiv
mõttelaad;
• oskus viia läbi muudatusi, valmisolek
kohaneda ja kaasa töötada ühinenud
omavalitsuse arenguloogikast tuleneva

muutuste protsessiga;
• missioonitunne ja sisemine soov töötada
laste arengut toetava asutuse heaks;
• teadmised kaasaegsest õpikäsitlustest,
võime töötada välja uusi lahendusi ja neid
ellu viia.
OMALT POOLT PAKUME:
• eneseteostust ja väljakutseid arenevas
töökeskkonnas;
• valdkondlikke täiendkoolitusi ja toetavat
kollektiivi;
• asutuse poolseid sotsiaalseid garantiisid.
TÖÖAEG: täiskoormus
TÖÖASUKOHT: Tööstuse 12, Turba, Saue
vald
TÖÖLE ASUMISE AEG: kokkuleppel
LISAINFO: Andres Kaarmann,
abivallavanem, tel 679 0183

Konkursil osalemiseks
palume esitada CV Online
portaalis või
e-posti aadressil
personal@sauevald.
ee hiljemalt 7. mai 2018
järgnev:
• avaldus konkursil osalemise
sooviga;
• CV ja palgasoov
• koopiad haridust tõendavatest
dokumentidest;
• kuni kahe A4 pikkune
essee teemal „Kooli
ja lasteaia
ühendamine,
mida võidavad
lapsed, kool ja
kogukond?“

Saue Vallavolikogu juures töötab kaheksa valdkondlikku komisjoni, mille
esimehed järjest oma tegemisi ja plaane
läbi vallalehe tutvustavad.
Tänases numbris räägib hariduskomisjonist selle juht Jaanus Kallion.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

„H

ariduskomisjon
on üks Saue
vallavoli kog u
alatistest
komisjonidest,
mille põhitegevusvaldkond
on lahendada kohaliku omavalitsuse pädevuses olevaid
haridusküsimusi, selgitada
välja omavalitsuse poolt lahendamist vajavad hariduselu probleemid, algatada,
avaldada arvamust ja teha
ettepanekuid valla õigusaktide ning eelnõude kohta.
Lisaks saab hariduskomisjon haridusvaldkonda
edendada ja arendada, osaledes aktiivselt valla arengukava väljatöötamisel ning
kontrollides hariduselu puu-

dutavate volikogu määruste
ja otsuste täitmist.
Pärast ühinemist ja volikogu alatiste komisjonide
moodustamist 2017. aasta
sügisel on hariduskomisjonis olnud palju teemasid
arutusel.
Eelkõige on vaja ühtlustada erinevad korrad ja
määrused. Ühinenud vallas
on kümme lasteaeda, kuus
põhikooli ja gümnaasium.
Iga laps väärib parimaid
võimalusi, iga kool ausat ja
avatud rahastamist, iga õpetaja turvatunnet. Kui siiani
on olnud see kõik erinev,
siis täna püüame järgida
põhimõtet, et ühinemise
tulemusena ei tohi kellelgi
halvemaks minna.
Olen kuulnud läänelikku

tõdemust, et igas korralikus
riigis on kõige konservatiivsemad raudtee, kool ja kroonu. Et neid valdkondi ei tohi
liigselt raputada. Meil aga...
Koolikorraldus on Eestis
väga sagedases muutumises. Kui peres on mitu last ja
nad käivad erinevates koolides, õpib iga laps justnagu
hoopis teistsuguses koolis
- väga palju ja tihti muudetakse kooliga seonduvat.
Üldhariduses
tehakse
aina rohkem eksperimente,
moodustatakse uusi struktuure, koondatakse kõiki
ühise juhtimise alla.
See, millega riik hakkama ei saa, antakse kanda
kohalikule omavalitsusele.
Viimane näide puudutab
hariduslike erivajadustega
(HEV) laste töö koordineerimist. Riik püüdis aastaid
HEV süsteemi koordineerida-korrastada.
Igal aastal vahetusid juhid, tippspetsialiste ei olnud
piisavalt palju - logopeedid,
psühholoogid.
Kogu aur läks süsteemi
käivitamisele. Abivajajaid
oli kordades rohkem, kui
teenust tegelikult suudeti

pakkuda.
Nüüd hakkab sellega tegelema kohalik omavalitsus.
Kõik haridusasutused vajavad üha enam kvalifitseeritud tugiisikuid, tugispetsialiste ja abiõpetajaid.
Me võime luua igasuguseid süsteeme, aga kui me ei
väärtusta õpetaja tööd, siis
heade lahendusteni me ikkagi ei jõua.
Seega tuleb kriitilise
pilguga üle vaadata ja võimalusel ühtlustada koolide
põhimäärused, töökorralduse reeglid, viia ühtsetele
alustele kõigi valla kooli
õpetajate töötasud.
Kui vanasti kutsus õpetaja lapsevanema kooli, et
rääkida talle, kuidas tema
võsuke paremini hakkama
saaks, siis täna tuleb lapsevanem otse direktori juurde
ja ütleb, mida kool on valesti
teinud.
Saue Vallavolikogu hariduskomisjoni liikmed on
pädevad ja motiveeritud
oma tööd hästi tegema, kuid
paraku ma luurele nendega ikkagi ei läheks. Miks?
Kahjuks on täna komisjonid
poliitilise taustaga.“

Ohtlike jäätmete, vanarehvide ja elektroonikajäätmete kogumisring
Saue vald korraldab laupäeval, 19. mail, elanikelt ohtlike jäätmete, vanarehvide ja elektroonikajäätmete kogumisringi. Kogumisringide täpsemad asukohad koos kaartidega on toodud Saue valla kodulehel sauevald.ee/jäätmeringid. Palun olge täpsed! Kuna vald on suur, siis jäätmemasinad ettenähtud
ajast pikemalt peatuspunktides seista ei saa.
Kogumisringi ajakava ja sõidugraafik
Kogumisring I

Kogumisring II

Kogumisring III

09.00 - 09.45

Laagri alevik, Kuuse põik jäätmeplats (uus
katlamaja)

10.00 - 10.15

Koidu küla, Koidu põik ja Koidu tee ristmik

Ellamaa küla, Antsuküla tee ääres garaažide
juures

Munalaskme küla, Hooldekodu juures

10.30 - 10.45

Alliku küla, Kotka tee ja Kauri tee ristmik

Turba alevik, Turba kaupluse parkla (Jaama
tee 8)

Kibuna küla, Kibuna AÜ bussipeatuse
juures (Laitse-Kibuna tee)

11.00 - 11.15

Vatsla küla, Vatsla tee bussipeatus

Lehetu küla, Saida farmi kontori ees (TurbaLehetu tee)

Kaasiku küla, Kaasiku seltsimaja

11.30 - 11.45

Hüüru küla, Hüüru mõisa parkla

Nurme küla, Nurmemõisa farmi juures

Vansi küla, bussipeatuse juures Laitse
teel

12.00 - 12.15

Kiia küla, Kiia küla mänguväljak

Riisipere alevik, Riisipere kaupluse vastas
parkla (Nissi tee ja Metsa tee rist)

Laitse küla, Lossi tee 6

12.30 - 12.45

Alliku küla, Vanamõisa seltsimaja parkla

Riisipere alevik, Jaama tee ring (endine
kauplus), raudtee maja

Ruila küla, Ruila kauplus

13.00 - 13.15

Vanamõisa küla, Viirpuu ja Vabaõhukeskuse
tee ristmik

Haiba küla, Kuuse tee 7

Tuula küla, Tuula seltsimaja juures
(Vana-Tuula tee)

13.30 - 13.45

Vanamõisa küla, Välja tee „ringristmik“

Kohatu küla, Krooning tankla

14.00 - 14.15

Valingu küla, Puiestee tee sissesõit (enne
Suurekivi elurajooni)

Ääsmäe küla, Kasesalu tn koolimaja pargi
esine (jäätmekonteinerite plats)

14.30 - 14.45

Aila küla, Valingu-Jõgisoo tee, jäätmemaja
ees

Maidla küla, keskuse autobussipeatus (Haraka
tee ristis)

15.00 - 15.15

Jõgisoo küla, Lõokese tn sissesõit

Maidla küla, Maidla aiandusühistud (Jõe AÜ ja
Trelli tee ristis)

15.30 - 15.45

Koppelmaa küla, Koppelmaa AÜ-de plats

Aila küla, Pikamäe tee sissesõit
(vahetult enne Saue linna sissesõitu)

Saue linn, Sooja tn 1a jäätmepunkt

Saue valla elanikud saavad ohtlikke jäätmeid, vanarehve ja muid jäätmeid ära anda ka Pääsküla jäätmejaama aadressil Raba 40, Pääsküla, Tallinn vastavalt jäätmejaama lahtiolekuaegadele ja hinnakirjale. Lisainfo:
https://jaatmejaam.ee/paaskula-jaatmejaam/.

Seoses kevadiste teede lagunemistega on Hüüru
külas Uuel tänaval oluliselt vähenenud tee kandevõime.
Katend on juba hävinenud ning tee muldkehandi hävinemise
ärahoidmiseks ja liiklejate ohutuse tagamiseks peab vald vajalikuks teel sulgeda liiklus alates 17. aprillist ligikaudu kolmeks
nädalaks.
Ümbersõit on kavandatud mööda Paldiski maanteed ja
Laagri-Harku maanteed.
INDREK BRANDMEISTER
Teedespetsialist

Liiklus Koondise tänaval võib
olla juuni lõpuni häiritud
Seoses Kuuseheki tänava kortermajade ehitusega
Saue linnas hakatakse Koondise tänavale rajama
kanalisatsiooni survetorustikku ja Kuuseheki
tänavale veetoru.
Tööd toimuvad valdavas osas kinnisel meetodil, see tähendab,
et puuritakse maa alla, aga kuna torustikud pole päris sirgjoonelised, tuleb pöörete kohtadesse teha lahtised kaevised, mille
tõttu võib olla liiklus Koondise tänaval noortekeskusest kuni
Kuuseheki tänavani perioodil kuni 29. juunini häiritud.
Kaevetööde loa järgi pole lubatud tänavat kordagi sulgeda,
kuid tähelepanelik tuleks siiski olla, et jälgida liikluskorraldusvahendeid ja muutusi nende paigutuses.

Vallavalitsus ootab arvamusi
bussiliini 191 kohta
Avalik bussiliin 191 Tallinn-Saue-Tallinn alustas
tööd 25. septembril 2017.
Pool aastat on piisavalt pikk aeg, et uurida reisijatelt, kuidas
nad liiniga rahul on, kas sõidugraafik on sobiv, kas väljumisi on
piisavalt.
Saue Vallavalitsus ootab elanike arvamusi bussiliin 191 kohta kuni 11. maini e-posti aadressil riho.johanson@sauevald.ee.
Arvamusi võib esitada ka tavakirjaga Saue Vallavalitsusse (Tule
7, Saue linn) või halduskeskustesse Laagris, Riisperes ja Haibas.

Hea teada
OHTLIKUD JÄÄTMED
Kodumajapidamises tavaliselt tekkivad ohtlikud jäätmed on
patareid ja akud, vanad värvid, lahustid, lakid, liimid ja nende
jäägid, trükivärvid, vanaõlid, õlised kaltsud, õlifiltrid, ravimid,
päevavalgus- ja säästulambid, elavhõbedaga kraadiklaasid,
tundmatud või mittevajalikud kemikaalid, ohtlikke aineid sisaldavad pakendid, väetised ja pestitsiidid, rotimürk ja muud
biotsiidid.
Eterniiti ja asbesti sisaldavaid lammutusjäätmeid kogumisringil vastu ei võeta.
VANAREHVID - velgedeta vanarehvid.
ELEKTROONIKAJÄÄTMED
• suured kodumasinad (külmikud, pesumasinad, elektripliidid,
mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid jms) ja väikesed kodumasinad (tolmuimejad, õmblusmasinad, röstrid, kellad, kaalud, kohvimasinad jms);
• kodused IT ja telekomseadmed (personaalarvutid, sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid, automaatvastajad, printerid
jms);
• tarbeelektroonikaseadmed (raadiod, televiisorid, videokaamerad, magnetofonid, muusikariistad jms);
• luminofoorlampide valgustid ja sirged luminofoorlambid,
kompaktlambid;
• elektritööriistad (va. tööstuslikud), elektrilised mänguasjad;
• seire ja valveseadmed (suitsuandurid, kütteregulaatorid,
termostaadid jms).
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Korralikus riigis on kõige
konservatiivsemad
raudtee, kool ja kroonu

Uus tänav Hüürus on
liiklusele suletud
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SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED
Saue Vallavalitsus tunnistas 21. märtsi 2018. aasta korraldusega nr 339 kehtetuks Saue Vallavalitsuse 29. novembri 2016.
aasta korralduse nr 834 „Laagri alevik Käspre ja Limberi kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine“.
Korraldus tunnistati kehtetuks taotleja avalduse alusel,
millega planeeringu algatamise taotleja loobub selle koostamisest.

Talgud meie vallas
Hüüru Külaseltsi talgud - 28. aprillil algusega kell 10. Kogunemine Hüüru mõisa juurde. Info 523 8261, info@huuru.ee.
Kiia küla talgud - 5. mail kell 10, Helmut Paabo, helmut.paabo@
mail.ee.
MTÜ Karutiigi talgud - 5. mail, kogunemine kell 10 teadetetahvli
juures. Tiit Ojaveski, tiit.ojaveski@gmail.com.

Noorte autorite ideed olid originaalsed,
kunstiline teostus hea
Esimesel ülevallalisel õpilaste kunstikonkursil „Kirivöö ja kiikhobu“ osales 61
õpilast 60 tööga. Noored autorid esitasid
huvitavaid ja originaalseid ideid teema
käsitlemisel ja ka väga heal tasemel teostust.
VIRVE LAAN
Saue Huvikeskuse huvitegevuse juht

Ž

ürii tunnustuse pälvisid sel korral need
noored, kelle töödes
olid need kaks poolt korraga olemas - huvitav idee ja
hea kunstiline teostus. Kõigi konkursitööde näitus oli
Saue Gümnaasiumi aulas

22. märtsist - 9. aprillini.
Suur tänu kõigile osalejatele toredate tööde eest
ja kunstiõpetajatele õpilaste eduka juhendamise eest:
Ülle Palumets Ruila Põhikoolist, Ave Kongo Saue
Gümnaasiumist, Keiu Kuresaar Laagri Huvikooli Keiu
Kunstistuudiost ja Monika
Liiv Saue Noortekeskusest.

Maidla küla suvilate piirkonna heakorratalgud - 5. mail kell 10,
kogunemine Jõe AÜ postkastide juures. Talgujuht Key Smirnova,
511 9957.
Nurme postkastitalgud - 5. mail kell 10. Talgujuht Helyna Salep,
5619 4741.
Turba alevikutalgud - 5. mail kell 10, kogunemine Pargi tn 3 mänguväljaku juures. Talgujuht Kaido Katalsepp. 5304 3355.

Allika küla talgud - 5. mail kell 10, kogunemine Allika tiigi ääres.
Talgujuht Urmas Lonn, 507 3573.
Jõgisoo küla talgud - 5. mai kell 11. Talgujuht Ülle Rondo, 501
2033.

Metsa 6 talgud Riisiperes - 5. mai kell 10. Talgujuht Anneli Aasa,
5342 1721.
Odulemma talgud - 5. mail kell 10, kogunemine Muru talu postkasti juures. Talgujuht Priit Orutalu, 5562 7671.
Riisipere lasteaia talgupäev - 5. mail kell 10, kogunemine hoovis.
Talgujuht Maris Retu, 5592 9657.
Kernu paisjärve ja mõisapargi korrastamine - 5. mail kell 11, kogunemine Kernu môisa peahoone trepil. Talgujuht Krista Ruus,
504 3186.
Tuula ja Pällu külade talgud - 5. mail, algus kell 11. Kogunemine
seltsimaja juures. Tiivi Käbal, tiivikabal@gmail.com.
Välja elamupiirkonna talgud - 5. mail, kogunemine 11 Pallivälja
platsil. MTÜ Välja Selts, valja.selts@gmail.com.
Koppelmaa külaseltsi talgud - 5.mail, algus kell 10, kogunemine
Endla turismitalu õuel. Talgujuht Janek Hamidžanov, 510 5347.
Riisipere talgud - 5. mail kell 10, kogunemine Nissi tiikide juures.
Talgujuht Merike Marie Nimmerfeldt, 5346 7389.
Muuseumi ja õpitoa ettevalmistustööd Ellamaal - 5. mail kell 10.
Talgujuht Katrin Salep, 5347 8847, katrin.salep@mail.ee.
Kernu küla talgud - 5. mail kell 10, kogunemine koolimaja parklas. Talgujuht Kati Raju, 5398 7087.
Muusika küla talgud - 5. mail kell 10, kogunemine Muusika küla
Noored Missiooniga laagrikeskuse maja juures. Puude ja põõsaste istutamine. Talgujuht Indrek Luide, 5635 9279.
Munalaskme talgud - 5. mail kell 11, kogunemine Telliskivi vkt3,
Seppami talu. Talgujuht Helen Seppam, 5615 2902.
Lehetu küla heakorratalgud - 5. mail kell 10, kogunemine Lehetu
külakeskuse juures. Talgujuhid Olvia Laur 503 8460) ja Elvi Urgas
5839 4995.
Mõnuste Murrumetsa matkaraja talgud - 5. mai kell 11, kogunemine Mõnuste küla kiigeplatsil. Talgujuht Merle Beljäev, 5342
3483.
Ruila-Allika tee talgud - 5. mail kell 10, kogunemine Tiigiääre talu
sissesõidul. Talgujuht Helena Pruul, 507 1993.
Aila küla - 5. mail kell 11. Kogunemine Pikamäe tee 14. Talgujuht
Janis Ivask, 501 0945.
Pilliveere talgud Vatslas - 5. mail kell 10. Talgujuht Viljar Viitak,
telefon 5564 2112.
Vanamõisa küla - 9. mail kell 18-21. Vanamõisa terviseraja männiistikute istutamine ja korrastustööd terviserajal (kogunemine
kell 18 Sõeru ohvriallika juures). Vanamõisa vabaõhukeskuse
korrastustööd (kogunemine kell 18 Vanamõisa vabaõhukeskuses). Talgujuht Urmas Kohver, 5854 3101.
Rohkem infot www.teemeara.ee. Talgud 17. aprilli seisuga.

Parimate tööde autorid 7-8-aastaste vanusegrupis
Mirelle Maala Saue Noortekeskusest
Hilde Velner Saue Huvikeskusest
Nora Berg Saue Huvikeskusest
Saue Lastekaitseühingu eriauhind
Joanna Busch Saue Huvikeskusest
Parimate tööde autorid 9-10-aastaste vanusegrupis
Piia Põder Saue Huvikeskusest
Henri Rebane Saue Gümnaasiumist
Kreete Jaaksaar Laagri Huvikooli Keiu Kunstistuudiost
Jette-Lii Hamm Saue Huvikeskusest
Parimate tööde autorid 11-12-aastaste vanusegrupis
Pärli Kilusk Laagri Huvikooli Keiu Kunstistuudiost
Säde Ivanson Saue Huvikeskusest
Berit Mets Saue Gümnaasiumist
Parimate tööde autorid 13-15-aastaste vanusegrupis
Adeele Aljaste Ruila Põhikoolist
Victoria Mets Saue Gümnaasiumist
Eliise Marie Junkur Saue Gümnaasiumist

Saue Huvikeskuse näitused
5. aprill - 31. mai Keilas Harju Maakonnaraamatukogus
Saue Huvikeskuse joonistamise ja maalimise ringi õpilaste
tööde näitus „Värvirõõm”
Avatud raamatukogu lahtioleku aegadel E-R 10-18 ja L 10 - 16

Haiba talgud - 5. mail kell 10, kogunemine Pihlaka 3 maja taga.
Talgujuht Ketlin Liiv, 5666 7643.

Aude talgud - 5. mail kell 12, kogunemine Kurisu juures. Talgujuht
Margit Levoll, 506 7705.

Kunstikonkursi „Kirivöö ja
kiikhobu” tulemused

Kunstikonkursil „Kirivöö ja kiikhobu“ osales 61 õpilast 60 tööga

2. mai - 13. mai Saue Linna Raamatukogus
Saue Huvikeskuse täiskasvanute akrüülmaali kursusetööde
näitus
Avatud raamatukogu lahtioleku aegadel E-R 10-18 ja L 10-17

Kaitsevägi ootab elanikelt õppuse Siil
ajal mõistvat suhtumist
Foto: Siiri Raagmets

Saue valla ametlikud
planeeringuteated

Foto: Virve Laan
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Kaitsevägi korraldab 2.-14. mail Eesti
kõige suurema valmidusõppuse Siil,
millest võtab osa pea 15 000 inimest.
Ajavahemikul 4. kuni 7. mai liiguvad
Kaitseliidu üksused Tallinna, Saue, Keila, Klooga, Saku, Humala, Männiku ja
Türisalu piirkonnas.
KAITSELIIT

Õ

ppuse eesmärk on
kontrollida Kaitseliidu allüksuste lahinguvalmidust ning harjutada
koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga (PPA). Õppuse
ajal liigub pataljonisuurune
üksus (ca 1100 kaitseliitlast)
Harju maakonna piirides ja
täidab samal ajal lahingülesandeid.

Keilas viivad Kaitseliit
ja PPA läbi ühisoperatsiooni
„Keila lukku“ alates 4. mai
kell 17 kuni 5. mai kell 16.
Koostöös PPA-ga rajatakse
Keilasse
kontroll-läbilaske-punktid ja viiakse läbi
patrulloperatsioone.
Saue linnas ja Saku alevikus viib Kaitseliit läbi patrulloperatsiooni 5. mail kell
10-16. Õppusel Siil osalevad
kaitseliitlased
kasutavad
vaid imitatsioonivahendeid

Fotomeenutus Kaitseliidu õppusest Saue linnas 2014. aastal.

(paukpadruneid, suitsugranaate ja lõhkepakette).
Õppusega kaasneb kaitseväe värvides sõidukite
kolonnide liikumine. Seoses kontroll-läbilaske-punktide rajamise ja kolonnide
liikumisega võivad teedel
olla ajutised liikluspiiran-

gud. Kaitseliit palub kõigil
elanikel ja autojuhtidel olla
õppuse ajal tavapärasest tähelepanelikum ning jälgida
liikluskorraldust.
Õppus ei kujuta kohalikele elanikele ohtu ja Kaitseliit ootab mõistvat suhtumist.

Raudteed ületades tuleb jalgrattalt maha tulla
Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) tuletab meelde, et raudteed ületades tuleb
alati rattalt maha tulla ja veenduda, et
lähenemas pole rongi.
ANU VÕLMA
TJA avalike suhete
peaspetsialist

I

gal aastal juhtub raudteel mitmeid jalgratturite
hooletusest ja liiklus-

reeglite eiramisest põhjustatud õnnetusi, ka sel aastal on
olnud juba selline juhtum.
Jalgratturina
ületades:

raudteed

• peatu enne ülekäigukohta;
• tule rattalt maha;
• veendu, et lähenemas pole
rongi;
• ületa raudtee jalgratas käe
kõrval.
TJA paneb kõigile südamele, et raudtee on kõrgendatud ohuga piirkond,
et seda ületades tuleb olla
eriliselt tähelepanelik: järgida liiklusreegleid, liiklusmärke, valgusfoore ja muid
hoiatusmärke. Raudteed ei

tohi mingil juhul ületada
väljaspool selleks ettenähtud ülekäigu- või ülesõidukohta.
Vanematel
soovitame
lastele rääkida raudteega
seotud ohtudest ja ohutu
ületamise reeglitest.
Lisainfo raudteeohutuse kohta on leitav TJA kodulehelt: www.tja.ee/et/
raudteeohutuse_meelespea.

3-4-AASTASED POISID
I koht Kahro Eerik (õp Piret Kuld) (Harjumaa laululapse konkursile)

päevad täis helisevaid elamusi

3-4-AASTASED TÜDRUKUD
I koht Noelia Olivares Kaiva (õp Reet Jürgens) (Harjumaa
laululapse konkursile)
II koht Maiken Orgla (õp Reet Jürgens) (Harjumaa laululapse
konkursile)
III koht Paula Maria Männik (õp Reet Jürgens) (Harjumaa
laululapse konkursile)
III koht Mirell Nei (õp Linda Kardna)

Rändlindude saabumise, lume sulamise, lillede tärkamise ning kärbeste ja liblikate ärkamise kõrval annab kevade saabumisest päris kindlasti märku laste
lauluvõistlus „Saue laululaps“. Hetked täis muusikahelisid, väljendusrikkaid elamusi, laulusõnadesse peidetud vahvaid sõnumeid, vahetut rõõmu, aga ka väikest
võistluspinget.

L

aste lauluvõistlusi on
Nissis, Kernus, Saue
linnas ja vallas peetud juba üle kahekümne
aasta, tänavu toimus see
esmakordselt ühekorraga
kõigile uue Saue valla lastele. Ning toimus suisa kahel
päeval, sest ühte päeva ei
oleks 160 lauluelamust parimagi tahtmise juures ära
mahtunud.
Reedel, 6. aprillil, astusid Laagri Kultuurikeskuses üles kolme keskmise vanuserühma lapsed seitsmest
viieteistkümnenda eluaastani ja ainuüksi 7-9-aastaseid laululapsi oli kokku 58.
Võistlus jätkus laupäeval, 7. aprillil, Saue Gümnaasiumis, kus osalesid
võistluse noorimad ehk
3-6-aastased ja vanimad,
16-18-aastased lauljad.
Mõlemal päeval algas
võistlussagin varahommikus mikrofoniproovidega,
vaheldudes emotsionaalselt
helisevate kontserdiplokkidega. Lauljaid oli õpetajate
ja kaasaelajate kõrval tähelepanelikult kuulamas-hindamas
asjatundlik
ja
heatahtlik žürii, kuhu kuulusid koorijuht Mariell
Aren, viiuldaja ja muusikaõpetaja Daana Teekel ning
laulja Mait Maltis.
Laule aitasid valida ning
selgeks õpetada lauluõpetajad Reet Jürgens, Piret
Kuld, Liisi Pikpoom, Kaie
Külasepp, Linda Kardna,
Angeelia Maasik, Mick
Pedaja, Vaike Laatsarus,

Regina Sild, Iveta Jürisson,
Astra Põder, Triin Lutsoja,
Külli Kiivet, Maarja Aarma, Elviira Alamaa, Jaanika Kuusik, Anne Adams,
Karina Looveer, Grete
Põldma, Ulvi Kanter, Reet
Ristmägi, Ülle Krusemann,
Piret Puusta, Gethe Maria
Eljas, Tiina Umbsaar, Eve
Pärnsalu, Jaan Vaidla ning
ise end võistluseks ette valmistanud Markus Lehtsalu
ja Kaur Erik Pääsuke. Tuhat
tänu teile armastuse ja hoolega tehtud töö eest, kallid
lauluõpetajad.
Laululaste ja õpetajatega kohtume me sel kevadel
aga veel, juba 5. mail Riisipere kultuurimajas „Saue
valla laululapse“ lõppkontserdil.
Ükski sündmus ei saa
toimuda korraldava ja abistava meeskonnata, nõnda
on siinkohal heameel tänada kõiki, kes lauluvõistluse
õnnestumisele kaasa aitasid. Palju tänu Leho Valmasele helitehnilise abi eest.
Suur tänu toetuse eest Saue
valla ettevõtetele ja organisatsioonidele kingituste
eest lauluvõistluse võitjatele: LC Saue, Mootorispordimuuseum MOMU, Muru
talu, Laitse Rallypark ja
Saue Vallavalitsus.
Lauluvõistluse hea käekäigu eest kandsid hoolt
Ingrid Novikova ja Kristiina Hunt Laagri Kultuurikeskusest, Sirje Luberg ja
allakirjutanu Saue Huvikeskusest, Saue valla kultuuritööjuht Kaija Velmet, Kaja
Vahar Nissi Kultuurikeskusest ja Kuldar Paju Kernu
Rahvamajast.

Fotod: Sirje Luberg, Sirje Piirsoo

EVELIN POVEL
Saue Huvikeskuse
kultuuritegevuse juht

Kõige väiksemad laululapsed

Koorijuht Mariell Aren
„Konkursi üldpilt oli väga meeldiv. Hea oli kuulda põhjalikult
ettevalmistatud lauljaid. Kordagi ei tekkinud tunnet, et keegi
on lavale pooljuhuslikult või sunniviisiliselt sattunud.
Loomulikult olid paljud esinejad silmnähtavalt lisaks laulmisele hõivatud lavahirmu taltsutamisega, ent alati kumas

5-6-AASTASED POISID
I koht Gregor Reino (õp Reet Jürgens) (Harjumaa laululapse
konkursile)
II koht Kerman Naar (õp Vaike Laatsarus) (Harjumaa laululapse konkursile)
III koht Tobias Tark (õp Astra Põder)
5-6-AASTASED TÜDRUKUD
I koht Lisandra Tõnsing (õp Karina Looveer) (Harjumaa laululapse konkursile)
II koht Inessa Pilve (õp Karina Looveer) (Harjumaa laululapse
konkursile)
III koht Kristina Spuul Gutierrez (õp Reet Jürgens)
7-9-AASTASED POISID
I koht Jako-Priit Liive (õp Elviira Alamaa) (Harjumaa laululapse konkursile)
II koht Markus Sepp (õp Jaan Vaidla) (Harjumaa laululapse
konkursile)
III koht Karl-Erik Ploom (õp Elviira Alamaa)
III koht Rain Mihkel Inno (õp Elviira Alamaa)
7-9-AASTASED TÜDRUKUD
I koht Kendra Naar (õp Reet Ristmägi) (Harjumaa laululapse
konkursile)
II koht Kaira Kiilberg (õp Jaanika Kuusik) (Harjumaa laululapse konkursile)
III koht Teressa Tuvi (õp Ulvi Kanter)
7-9-AASTASTE ERIPREEMIAD:
Tervikliku esituse eripreemia - Marion Kaljuste (õp Anne
Adams), Isabella Maasik (õp Angeelia Maasik, Mick Pedaja)
Väga armsa esituse eripreemia - Sandra Lee Ottmann (õp
Anne Adams), Eleri Oja (õp Piret Kuld)

10-12-AASTASED POISID
I koht Oskar Kiilberg (õp Külli Kiivet) (Harjumaa laululapse
konkursile)
II koht Toomas Aron Valtin (õp Astra Põder) (Harjumaa laululapse konkursile)
III koht Daniel Bakler (õp Elviira Alamaa) (Harjumaa laululapse konkursile)
Kõige suuremad laululapsed

10-12-AASTASED TÜDRUKUD
I koht Minna Matilde Reinmann (õp Karina Looveer) (Harjumaa laululapse konkursile)
II koht Heliise Värv (õp Regina Sild)
III koht Merilin Maiste (õp Triin Lutsoja)
10-12-AASTASTE ERIPREEMIAD:
Ilmekuse eest - Mihkel Rehepapp (õp Elviira Alamaa)
Julge hundi preemia - Karl Kristjan Lillepea (õp Elviira Alamaa)
Särava esituse eest - Kadriann Ruul (õp Ulvi Kanter)

Žürii vasakult: Mariell Aren, Daana Teekel, Mait Maltis.

Žürii liikmed laulukonkursist
Viiuldaja ja muusikaõpetaja Daana Teekel
„On tore näha, et Saue vallas on peale kasvamas palju häid
noori lauljaid. Tase oli hea ja konkurents tihe.
Kõige raskemad otsused tuli žüriil langetada 7-9-aastaste
vanuserühmas. Peale selle, et see kategooria oli suurim osalejate arvu poolest, oli ka väga palju häid lauljaid. Lisaks välja
antud eripreemiatele jäi meelde veel mitmeid suurepäraseid
etteasteid.
Sellest järgmises, 10-12-aastaste rühmas oli rõõm kuulda
tugevat taset poiste hulgas.
16-19-aastaste hulgas oli kuulda ja näha juba valmis artiste,
kes oleksid ehk valmis ka täiesti oma kontserdi andma.
Eelvoor ja kahe-kolme parema väljaselgitamine iga õpetaja
poolt kõigis rühmades enne valla konkurssi võiks olla üheks
variandiks, kuidas hoida ära liiga pikki konkursipäevi.“

3-4-AASTASTE ERIPREEMIA
Julge esinemise eest Sebastian Glubakov (õp Vaike Laatsarus)

sealt läbi ka laulurõõm.
Lauljate oskusi on üldistavalt väga raske hinnata, kuid
minule jäi mulje ühtlaselt tugevast tasemest, millest paistsid
omakorda silma veel eriti andekad noored talendid.
Juhendajad tegid kahtlemata väga head tööd: nii mõnelgi
oli võistlustules rohkem õpilasi kui kahe käe sõrmedel kokku
jõuab lugeda.
Rõõmustas mulje, et lauljatele üldjuhul väga meeldisid
esitatavad palad.
Siinkohal tuleb kiita lauluõpetajate head suhtlust õpilastega, mis on lauluvõistlusele jõudmise juures üks olulisemad
nüansse, samuti juhendajate loovust, kaasates taustalauljaid,
instrumente ning lisades liigutusi ja muid detaile.
Mõningatel juhtudel jäi siiski tunne, et laul käib esitajale tehniliselt üle jõu. Siinkohal soovitaksingi lastele laulude
valimisel lähtuda laulja võimetest. Vastasel juhul võib ebaõnnestumine tekitada frustratsiooni nii õpetajas, kuulajates kui
õpilases endas.
Konkursipäevad olid küll pikad, ent organisatoorses plaanis
sujus üritus tõrgeteta.
Suur tänu meeleoluka ürituse eest ning jõudu-jaksu korraldajatele ja osalejatele edaspidiseks!“

13-15-AASTASED POISID
I koht Ken-Erik Aus (õp Anne Adams) (Harjumaa laululapse
konkursile)
II koht Anders Maaniit (õp Piret Puusta) (Harjumaa laululapse
konkursile)
III koht Gert Matthias Eljas (õp Gethe Maria Eljas)
13-15-AASTASED TÜDRUKUD
I koht Matilda Vitsut (õp Reet Ristmägi) (Harjumaa laululapse
konkursile)
II koht Eliise Kiisler (õp Grete Põldma) (Harjumaa laululapse
konkursile)
III koht Mirtel Kõluvere (õp Ulvi Kanter)
13-15-AASTASTE ERIPREEMIAD:
Isikupärase esituse eest - Melissa Melani Oruste (õp Ulvi
Kanter), Anna-Liisa Hamidžanov (õp Anne Adams), Laura
Marie Samost (õp Anne Adams), Gitte Mariet Sepp (õp Grete
Põldma)

16-19-AASTASED POISID
I koht Markus Lehtsalu (õp Markus Lehtsalu) (Harjumaa laululapse konkursile)
II koht Kaur Erik Pääsuke (õp Kaur Erik Pääsuke) (Harjumaa
laululapse konkursile)
16-19-AASTASED TÜDRUKUD
I koht Maria Kristina Eerme (õp Eve Pärnsalu) (Harjumaa
laululapse konkursile)
II koht Gethe Maria Eljas (õp Eve Pärnsalu) (Harjumaa laululapse konkursile)
III koht Indra Lohk (õp Jaan Vaidla)
Žürii eritänu õpetajatele suure südamega tehtud töö eest:
Reet Ristmägi Karina Looveer, Iljo Toming (bändide juhendamise eest)
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Foto: Sirje Piirsoo

Noortekeskus on kui kogukonna liim
Saue Noortekeskus juhatas 20. sünnipäeva 16. aprillil sisse lühikonverentsiga „Loome keskkonda, kus iga noor
saaks olla õnnelik“, selle avasid haridusja teadusminister Mailis Reps ning
vallavanem Andres Laisk.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

M

inister
nimetas
noortekeskust oma
kõnes heaks näiteks teistele, kes nooremad
või alles alustamas, kuhu
tulla kogemusi omandama,
vihjeid saama, kuidas olla
üleriigiliselt väljapaistvad.
Tema arvates on Saue Noortekeskus noosootöö jõuline
eestvedaja piirkonnas ja tõsine kaasarääkija, tihti vedur, kogu Eestis.
Mailis Reps oli hästi
kursis noortekeskuse saavutustega, tõi välja laagrid
ja töömaleva, matkad, välisvabatahtlike kaasamise ja
praktikavõimalused välisüliõpilastele. Minister tõdes,
et pärast haldusreformi ootab keskust ees laiem piirkond ja uued väljakutsed,
kuid tal pole põhjust arvata,
et keskus ebaõnnestuks.
Repsi arvates on Saue
valla noored heades kätes.

Ta soovis keskuse töötajatele jõudu ja tarmukust
innovaatiliste ideede elluviimisel ja oluliste teemade
toomist riigi tasandile.
Vallavanem
Andres
Laisk tõi välja, et Saue
Noortekeskus oli üks esimesi, kes pärast ühinemisotsuse langetamist tuli ise laua
taha, et pakkuda välja ideid,
kuidas edasi minna uues
olukorras. Ta lisas, et kui
tihti kiputakse noorsootööd
segi ajama huvitegevuse ja
pikapäevarühmaga, siis siin
majas on sihid selged.
Eesmärgina leidis vallavanem, et tuleb jõuda iga
meie vallas elava nooreni,
aga see saab toimuda tugeva
valdkondliku kompetentsikeskuse kaudu võrgustiku
ehitamise, mitte uute betoonmüüride ladumise teel.
Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) asedirektor
Kaur Kötsi rääkis ENTK
rollist kohaliku omavalituse
noorsootöö toetajana.

Lühikonverents „Loome keskkonda, kus iga noor saaks olla õnnelik“

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuht
Ivika Uslov andis ülevaate
noortekeskuse rollist noore
kujunemisel ja mõjust kogukonnas, meenutades esmalt,
kes on olnud noorsootöö
kujundajad ajaloos talurahvakoolidest kogudusteni ja
kodutütardest
komsomoliorganisatsioonini.
21. sajandi Eestis on aga
just kohalik omavalitsus
üks põhilisi noorsootöö elluviimise tasandeid, esimesed noortekeskused avati
aastal 1998. Täna on Eestis
280 noortekeskust.
Noortekeskusel on suur
roll noore kujunemisel. Kes-

Meie oma Rauno
16-aastane Turba noormees Rauno
Gutman pääses läbi tiheda sõela „Eesti
otsib superstaari” saates kümne parema esineja hulka. 15. aprilli saade jäi
talle küll viimaseks, aga et Rauno on
otsustanud pühendada end laulmisele,
tantsimisele ja näitlemisele, kuuleme
temast kindlasti veel.
TIINA UMBSAAR

T

eekond muusika
juurde
Kui Rauno väike oli,
laulis ta juba lasteaias täiskasvanute laule, näiteks Terminaatori laulu „Juulikuu
lumi”. Sõnad olid seejuures
täiesti selged.
Vanemate sõbrad Rauno
ja Rando märkasid noormehe musikaalsust kõige
esimesena. Nad õpetasid
talle kitarrimängu, innustasid musitseerima ja laulma.
Muusika- ja näitlemisepisik
on Rauno suguvõsas täiesti olemas: tuntud muusiku
Janno Meldre ja näitleja Robert Gutmani näol.
Lemmiklauljad, iidolid,
stiil
Esimesed
lemmikbändid
olid Big Time Rush, One
Direction ja laulja Justin Bieber.
Enda iidoliks peab Rauno ansambli One Direction

endist solisti Niall Horanit.
Noormees on asunud
oma talenti tutvustama ka
sotsiaalmeedias
kaverite
kaudu ja püüab teostada
oma unistusi. Eesti artistidest meeldib Raunole kõige
enam Karl-Erik Taukar, kes
on talle suureks eeskujuks.
Noor muusik naudib muusikastiilidest kõige enam poppi ja popp-rocki.
Osavõtt saatest: „Eesti otsib superstaari” võlud ja
valud
Paljud sõbrad julgustasid noort staari saatest osa
võtma pärast seda, kui olid
kuulnud-näinud tema esinemist Facebookis. Videos ta
mängis kitarri ja laulis.
Üks sõber ähvardas Rauno ise saatesse registreerida,
kui too seda ise ei tee.
Muljed saate valmimisest on väga head. Noor
mees on juurde saanud palju
sõpru üle Eesti.
Kõige väsitavamaks hindab noor laulja teatrivooru,

sest sõit Tallinnast algas
hommikul kell 8 ja päev
lõppes Raplas alles kella 10
paiku õhtul.
Teatrivoor oli 3-etapiline: a capella, duett ja fono.
Esimesel juhul oli võimalus endast žüriile hea mulje
jätta kuue esineja hulgast ja
vaid 90 sekundiga.
Duetti laulis Rauno koos
saarlase Udo Sepaga. Ta ei
lootnudki edasi pääseda,
sest sõnad ununesid. Teineteist abistades lõppes kõik
nende jaoks õnnelikult.
Kes järgmisse vooru
edasi pääses, pidi selguma
alles Tallinnas. Kaks bussitäit noori staare oli teadmatuses ja pinge teadagi „laes”,
kui buss pealinna poole
liikus. Neile öeldi, et need,
kelle buss viib bussijaama,
lähevad koju. Teine buss
viis aga noored muusikud
hotelli, et järgmisel hommikul jätkata Raplas teatrivooru kolmandat etappi.
Meie Rauno oli bussijaama sõitnud bussis ja koos temaga pettunud noored olid
juba lähedastele teada andnud, et tulevad tagasi koju.
Bussijaamas aga kamandas Karl-Erik Taukar
lauljad suure ekraani ette ja
teatas neile, et ta ei luisanud.
Nad lähevad küll koju, aga
on pääsenud otse stuudiovooru edasi.
Rauno tundis ennast
nagu unenäos ja ei uskunud
oma kõrvu, kui öeldi: „7321,
Rauno Gutman, oled edasi
pääsenud.“

kuse tegevustes osalemise
kaudu saab noor õppida ja
kogeda vastutustunnet, leida vastuseid niisugustele
küsimustele, nagu tulevane
elukutsevalik või kultuuride ja hoiakute erinevused,
mõista globaliseeruvat ühiskonda, arendada praktilisi
oskusi.
Noortekeskus
aitab
noortel leida sõpru ja mõttekaaslasi, loob kogukonnatunde ning seob kodukohaga. Noortekeskus on kui
kogukonna liim, mis liimib
kokku noort ümbritsevad
tegurid: kodu, sõbrad, kool,
huvikool.
Saue valla noorsoopo-

litseinik Katri Bergmann
keskendus ettekandes noorsoopolitsei rollile noore
toetajana. Ta ütles, et noorsoopolitsei on toetav ja nõuandev, mitte karistav.
Saue valla psühholoog
Mihkel Velström rääkis erilistest lastest noortekeskuses, rõhutades, et oluline on
teada, millised on psüühika- või käitumishäirete eripärad. Ta pakkus, et ilmselt
käib noortekeskuses enim
autisimi ja ATH diagnoosiga noori ning selgitas, mis
peitub ühe või teise diagnoosi taga ja kuidas sellise
noorega käituda, teda toetada, motiveerida, rahusta-

Fotod: Turba lasteaed, erakogu
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da või kontrolli alt väljuvat
olukorda ära tunda.
Mihkel Velströmi vaates on noortekeskused kogukonna ühtsuse loojad,
antisotsiaalse
käitumise
ennetajad, noorte eneseidentiteedi otsimise toetajad,
ühiskonna reeglite tutvustajad, kasvatamisel kaasalööjad, ühenduslüli kooli ja
kodu vahel ning märkajad
seal, kus teisi ei ole.
Noortekeskuse
juhataja Kirke Kasari ütles, et
ta usub siiralt, et kunagi
varem ei ole olnud Saue
noortel nii palju võimalusi
enesearenguks: „Lai valik
huviringe, sh avatud huviringid, kevad- ja suvelaagrid, töömalev, matkad, mis
on kuulsust kogunud üle
kogu Eesti, välisvabatahtlikud, kes meie igapäeva
elu rikastavad,“ tõi ta välja
on mõned märksõnad, mis
keskuse igapäevaelu täna
iseloomustavad.
Konverentsi modereeris
Karl Pütsep. Ettekannete
vahesid täitsid videoklipid,
kus Kendy Sagadi, Brain
Rjabov, Viljar Tõnutare,
Maria Liiv ja Taavi Valdmäe
meenutasid enda aega Saue
Noortekeskuses. 20 aastaga
on aga Saue Noortekeskuse
suurest majast kujunenud
oluline kogukonnakeskus,
milleta ei kujutaks enam elu
Sauel ettegi.

Stuudiovoorus
laulis
noor staar laulu „Flicker”
ja sai kõigilt žüriiliikmetelt
kiita. Kolme otse edasipääseja hulka ta ei saanud publiku häälte järgi, kuid võistles edasi.
Noormeeste
voorust
pääses otse edasi kolm:
Jaagup, Carlos ja Udo. Lohutusvoor saatis edasi ka
Rauno ja rahva hääletustulemus valis Rauno finalistide hulka.
Hääle vormis hoidmine
Noor muusik tegeleb igapäevaselt laulmise ja pillimänguga. Turba Kooli
muusikaõpetaja juures saab
ta hääleseadet ja võtab vokaalitunde.

Kitarri mängiv Rauno on otsustanud pühendada end täielikult
laulmisele, tantsimisele ja näitlemisele

Kooli läks Rauno Turba lasteaiast. 9. klassi lõpetades tulid
lasteaia endised kasvandikud 2017. aasta kevadel lasteaiale
külla. Meenutati ööd lasteaias ja ühiseid sõite Keila
veekeskusesse. Koos lasteaia vanema rühma lastega tantsiti,
sõideti karusselliga ja mängiti õues veesõda

Esimene filmidebüüt
Filmirolli sattus Rauno
kuulutuse peale. Rain Tolk
otsis lühifilmi „Varakevad”
osatäitjaid. Kuna film on
viiest noorest, sobis ta hästi
ja kutsuti pealinna castingule. Kandidaatide hulgas
oli näitlejakogemusega noori, kuid Rauno osutus siiski
valituks ja sobivaks Robini
rolli. Enda sõnul tal väga
hästi ei läinud, aga filmitegijad arvasid teisiti.
Edasised eesmärgid
Noormehe eesmärgid on
vaid muusikaga seotud ja
muusika on suur osa tema
elust. Tuleb julgeda unistada
suurelt ja oma eesmärkide
poole püüelda ja seda Rauno
ka teeb.

HARRY ILLAK
A-Stuudio juhendaja

A

-Stuudio (alternatiiv-stuudio) võtmesõnaks on koos-

mäng
On teada tõde, et puhkpillide õppimise algaastatel
sattutakse tihti silmitsi äratundmisega, et esimeste palakeste lihvimine ettekandmiseks kõlbuliku esituseni
on kannatusi täis, pikk ja
okkaline rada.
Suu ümbruses asuva
paarikümne pisikese lihaskimbuga oskame esimestest
elunädalatest ilmekalt väljendada oma meeleolu, olgu
selleks magus naeratus või
protesteeriv virilate huultega mossitus enne õiget hädakisa.
Kuidas huuled aga sättida huulikusse või huuliku
ümber, olenevalt pillitüübist, on puhkpillimängijatel
suurim lahendamist vajav
mõistatus paljude õpinguaastate jooksul.
Puhkpillidel
esimeste
häälte tekitamist võib võrrelda väikelapse käima õppimisega. Igaüks peab ise
kõik arenguetapid, roomamisest tugede najal tatsumiseni, läbi tegema, et ühel
päeval sirgjoones üle toa
paterdada.

Selle suure õnnestumisega saab täidetud alles
esimene eeldus teel balletivõi tantsuteatrilavale, kus
liikumise plastika on juba
siis viimistletud vaatajaid
haaravaks lummavaks liikumiskunstiks.
Pillimängu
esimesed
eduelamused on visad tulema, luues sellega kiusatuse
katkestada kestvaid pingutusi nõudva harrastusega
tegelemine.
Paikkondades,
kus
puhkpillimuusika on populaarne ja au sees harrastus,
on jõutud äratundmisele, et
rühmas õppides ja harjutades võib jõuda osalejatele
rõõmu valmistavate tulemusteni just esimeses etapis
märksa kiiremini.
Koos õppides õpitakse
ka kaaslastelt, samuti tajutakse piltlikustatuna, et
teatud liiki kukkumised ja
koperdamised on loomulik
osa esmaoskuste omandamisel. Rühmaga harjutades
on juhendajal võimalik jaotada mõistlikult iga õpilase
osakoormust, andes kordamööda õpilastele pingutushetkede vahele väikeseid
puhkepause ilma, et kogu
rühma jaoks harjutamise
protsess peatuks.
A-Stuudio juhendajal on
kasutada kahekümne aasta

A-Stuudio oluline uuendus, võrreldes Saue Yamaha Brass Bandiga, on
vanemate kaasamine
Ei ole uueks leiutiseks laste
muusikaõpingute teel esimeste sammude tegemine
koos vanematega.
Keelpilliõpetuses palju
kasutatavast ja järjest populaarsemaks
muutuvast
Suzuki meetodist laenatud
idee loob eeldused, et ka kodus osatakse enam väärtustada laste pingutusi. Ühiselt
tunnis kogetud raskustele
leitakse ka koos tee parema
tulemuse
saavutamiseks.
Pillimäng on väga suurt
keskendumist nõudev tegevus, kus samaaegselt tuleb
tähelepanu jaotada tohutule
üksikasjade hulgale.
Teadlaste poolt on korduvalt tõestatud hüpoteesid,
et pillimängu edusammudega kaasnevad tihti paremad
tulemused suurepärast koordinatsioonivõimet vajavate
ülesannete lahendamistel.
Mälu treenitus on pühendunud harjutajatel eakaaslastega võrreldes oluliselt parem.
Enamasti üldmõistetavad on keskmisest kõrgema
emotsionaalsuse ja selgemate eetiliste tõekspidamiste
seosed pillimänguga. Vähem mõeldakse sellele, et
muusikaline koosmäng loob
eeldusi mistahes meeskonnatööks.
Hea ansamblimängija
tajub oma rolli meeskonnas,
tunneb täit vastutust talle

Foto: Harry Illak

A-Stuudio kaasab vanemad pilliõppesse
Foto: Ruth Pääsuke

Septembris Saue Muusikakooli juures
avatud Eestis natuke tavapäratu õppekorraldusega puhkpillide algõpetuse
A-Stuudio valmistub 30. aprillil toimuva Saue valla puhkpilliorkestrite kevadkontserdiks.

tagune rühmas õpetamise kogemus Saue Yamaha
Brass Bandiga, millel oli
oma osa Saue Muusikakooli
puhkpilliosakonna tekkeloos.

Rühmas õppides ja harjutades võib jõuda osalejatele rõõmu valmistavate tulemusteni just esimeses
etapis märksa kiiremini.

esitatavate ootuste osas, oskab kiiresti reageerida vastavalt olude muutusele jne.

Heaks
meeskonnanaks
saamine on A-Stuudio üks
eesmärk
Nädalavahetusel toimunud
pillilaagris
harjutasime
usinasti kevadkontserdiks.
Laagri olustik pakkus täiendavaid võimalusi tegelemiseks asjadega, mis iganädalaselt harjutustundidesse ei
mahu.

Näiteks, väike võistlusmoment pani kõiki pingutama pikima noodi puhumisel. Üheks osavuse
proovikiviks oli huulikuga
vajalikku häält tekitades
samaaegselt viltpalliga täpsusvisete tegemine. Nutikuse proovilepanekuks tuli
lahendada väike A-Stuudio
liikmete nimedest ristsõna,
mille parima lahendamistee
leidmiseks andsid oma panuse kaasatud vanemad.
Parim meeskonna ühen-

daja on ikkagi söömaaeg
ühiselt kaetud söögilaua
taga. Selle rikkalikkuse järgi otsustades võinuks arvata, et kokku on tuldud plaanitust mitu korda pikemaks
ajaks.
Söömisel saadud energiast kiireks vabanemiseks
parimaks vahendiks osutus
batuut, mis meid võõrustanud Saunapunkti pererahva
hoovil oli lahkelt kõigile kasutada.

Rimi ja eestilapsed.ee blogi kuulutasid
välja meeleoluka ja kasuliku retseptikonkursi Eesti kooliõpilastele, leidmaks
toredaid ja omanäolisi retsepte tasakaalustatud toitumise tutvustamiseks ning
elavdamiseks.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

K

onkursist
võtavad
osa Eesti põhikoolide
klassid, huvikoolid ja
-ringid. Ühtekokku osaleb 55
kooli, nende seas Saue Gümnaasiumi 2.b klassijuhataja
Triin Lille eestvedamisel.
Saue lapsed tutvustavad
end konkursi kodulehel nii:
„Oleme vahvad ja aktiivsed
Saue Gümnaasiumi 2.b klassi õpilased, kellele meeldib
koos teha igasuguseid põnevaid toimetusi ja katsetusi.
Söömise vallas oleme väga
erinevad ja meil on väga
erinevad maitsed ning eelistused, seetõttu on vast ka
põnev, kuidas saame kokku

tasakaalustatud ja tervislikud toidud, mis meile kõikidele meeldiks - see on meie
väljakutse.“
Triin Lille ütleb, et võistlusele jõudsid nad tänu lapsevanemale, kes leidis kuulutuse, mis kutsus konkursil
osalema: „Otsustasime, et
kandideerime ja saimegi igast koolist võib vaid üks
klass osaleda.“
Toidud valmivad vastavalt ülesandele. „Kirjelduses
on alati jäetud väga palju
mänguruumi. Iga roa valmistamisel on oluline, et see
oleks tervislik, toitev, mitmekesine ja et iga laps saaks
selle valmistamisega ka ise
hakkama,“ tuleb klassijuhataja sõnul retsepti koostami-

sel mitmeid aspekte jälgida.
Hommikusöögiks valmistas klass tervisliku müsli puuviljade ning kreeka
jogurtiga ja mango-spinati
smuuti. Vahepalaks tegid nad
kananagitsaid dipikastmega
ja tatrahelbe küpsiseid.
Lõunasöögi meisterdamine oli loo kirjutamise ajal
veel lahtine, kuid kindel oli,
et lõunasöök ei sisalda brokolit ehk spargelkapsast mingilgi kujul - selline oli laste
soov.
Konkursil osalevate koolide vahel loosisid korraldajad välja kümme smuutituuri. Õnn naeratas Saue lastele
ning Rimi toitumisnõustaja
Katri Merisalu ja laulja Laura
Prits olid 2.b klassil 9. aprillil
külas, et üheskoos tervislikke ja maitvaid smuutisid valmistada.
Esmalt selgitas Katre,
kuidas ja millest smuutit
teha, seejärel asusid lapsed
tööle. Valmisid „Tervislik
smuuti” ja „Laura smuuti“,
mis sisaldasid banaane, spinatit, külmutatud marju ja ka
ingverit. Mõlemad olid imemaitsvad - võib olla just selle
pärast, et lapsed said ise va-

Fotod: Sirje Piirsoo

Retsepti väljamõtlemine on väljakutse

Ütle: „Smuuti!“

Projekt
„Rimi retsepti
meistriklass“
eestilapsed.ee/rimi/
Laste koostatud retseptid
on veebis saadaval – head
kokkamist!

Kas tuli ka hea?

lida, mida ja kui palju smuutisse panna ehk vabad käed ja
vaba lähenemise retseptidele.
Klassijuhataja
sõnul

meeldib lastele konkursil
osalemine väga. Süüa teevad
nad kooli kodundusklassis ja
nii mitmelegi lapsele on köö-

gis toimetamine esmakordne
kogemus. Rääkimata veel, et
toimetada ja hakkida ning
küpsetada oma toidud ise.
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Kulu põletamine
on keelatud,
lõket tee ohutult

PÜSIRUBRIIK
TUNNE
KOHALIKKE
SÖÖGIKOHTI

Tammevana pubi hea kodune toit, mis täidab kõhtu

Ainuüksi aprilli esimesel kahel nädalal reageerisid Põhja päästekeskuse päästjad enam kui poolesajale kulupõlengule, aprilli
teisel nädalavahetusel käidi kustutamas 37 kulupõlengut!
Näiteks laupäeval, 14. aprillil, kell 16:02 sai häirekeskus teate
kulupõlengust Raasiku vallas Kiviloo külas. Päästjate saabudes
põles seal kulu ligi 10 hektaril. Tuli oli levinud mitmesse erinevasse kohta ja liikus lähedal asuva metsa poole. Päästjad kustutasid põlengu lõplikult kell 18.52. Sel korral oli tegemist õnneliku
õnnetusega, inimesed ja hooned viga ei saanud.
Kulupõlengud on siiski väga ohtlikud, seavad ohtu nii inimeste elu ja vara kui looduse, sest looduse kroon inimene ei
tohi ära unustada kõrges rohus elavaid väikeseid loomi ja linde,
kellele elu ja pesapaika tuli ohustab.
Kulupõlengud saavad enamasti alguse inimesest. Nii saamegi rääkida tahtlikust süütamisest, hooletust käitumisest, teadmatusest. Pole harvad juhud, kus kulupõleng algab maha visatud suitsukonist, tikust või põllule visatud klaaspudelist.

Valdur on võtnud
ette ühe ütlemata
toitva töö – käia
läbi kõik meie
vallas asuvad
toitlustuskohad,
uurida ja proovida, milliseid roogi
pakutakse, ning
jagada muljeid
vallarahvagagi.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Ühel kolmapäevasel päeval
aprillis, mil ilm oli sombune
ja kevadet ei paistnud jällegi
kusagilt, sättis testijakolmik
sammud Tammevana pubisse Saue linnas. Pubi avas
uksed 2009. aasta augustis.
Tammevana pubi on selline väike kodune koht, kus
mõnus kiiresti lõunat süüa:
pakutav on toitev ja maitsev,
valida saab suure ja väikese prae vahel, päevasupp
ja -praadki on soodsama
hinnaga menüüs, võileivad,
koogid, pirukad, saiakesed
ning soolased ja magusad
pannkoogidki olemas.
Testija A: seakaelakarbonaad hapukapsaga ja tomatimahl, hind 6,30 eurot

14. aprillil põles Raasiku vallas Kiviloo külas kulu ligi 10
hektaril.
Väga ohtlikud on ka mittenõuetekohaselt tehtud või hooletusse jäetud lõkked. Et vältida lõkkest alguse saavaid tulekahjusid,
on oluline meeles pidada lihtsaid reegleid.
• Lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses, sest sädemed võivad tuulega lennata hoone peale.
• Alla meetrise läbimõõduga lõke peab olema hoonest vähemalt
8 meetri kaugusel.
• Lõke läbimõõduga üle meetri peab olema hoonest 15 meetri
kaugusel.
• Lõket tuleb valvata ja selle läheduses hoida kustutusvahendid,
näiteks ämber veega, 6 kg tulekustuti.
• Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest, okstest ja muust põlevast materjalist.
• Lõke tuleb piirata kivide või pinnasevalliga.
• Lõket tohib teha vaid siis, kui tuule kiirus on alla 5,4 m/s (nõrk
tuul).
• Lõkkel tuleb inimese valvsa pilgu all lasta täielikult ära põleda
või tuleb see kustuta veega.
Neid lihtsaid ohutusreegleid järgides on võimalik ära hoida
suurte kahjudega põlenguid ning säästa elusid ja loodust.
MARKO RÜÜ
Põhja päästekeskuse juht

Tulekahju Allika külas
11. aprillil kell 11.10 sai Häirekeskus teate tulekahjust
Saue vallas Allika külas. Päästjate jõudes oli kõrvalhoone
katus sisse kukkunud ja hoones toimus lahtise leegiga
põlemine. Tuli lokaliseeriti kell 12.43 ja likvideeriti kell
13.11. Sündmusele reageerisid Keila, Kibuna, Kohila ja
Märjamaa päästjad. Millest tulekahju alguse sai, selgitab
uurimine.

„Miks ma küll suure prae
võtsin, eluilmas ei jaksa ma
seda ära süüa. Samas jube
hea on. Liha on pehme, nagu
vanaema maal puuküttega
pliidi ahjus tegi. Keedukartulid on parajalt muredad ja
maitserohelisega üle puistatud ka veel. Hapukapsas
nagu hapukapsas ikka. Aga
mul oligi just täna hapukapsa isu – ilm taas na jõulune.“
Testija B: kanakintsufilee
mango-tšilli kastmega ja tomatimahl, hind 5,70 eurot
„Toit on maitsev ja parajalt
tšilline: kanafilee, keedukartul, toorsalat ja tšillikaste. Kui nüüd mõelda, siis
äkki võib-olla kaste võiks
ikkagi olla vähem tšilline.
Hinna ja kvaliteedi suhe on
igati paigas. Tore, et saab
võtta ka väiksema portsjoni.
Pubi on kena, puhas, teenindus meeldiv, toidud koduse
maitsega. Kindlasti soovitan.“
Testija C: Požarski kotlet ja
vesi, hind 5,10 eutot
„Üldiselt maitsev kodune
toit. Keedukartul oli meeldiva maitsega, parajalt keedetud, ei olnud liiga kõva
ega pudenenud ka laiali. Lisandiks pakutud toorsalatid
olid samuti maitsvad: riivitud toores peet, maitsestatud köömnetega ja värske
kapsa - värske kurgi salat.
Kotlet oli krõbe, ent oleks
võinud olla mahlakam. Mis
puutub minu toidueelistust,

Suppi ja praadi, kooki ja moosi, sulelisi, karvaseid ja uimedega

Kanakintsufilee mango-tšilli kastmega

Tammevana pubi
Kütise tn 2a, Saue linn. Avatud E-R kell 8-16
Pakub hommikul värsket kohvi ja ahjust tulnud saiu, lõunal
suppi ja praadi, katab peolaua kodus ja kontoris, toitlustab
talvisest ehitusplatsist firma suvepäevadeni keset metsa.
Õhtul aga saab pubi reserveerida mis iganes ürituse tarbeks.
www.tammevana.ee.

siis valiksin prae juurde
külma kastme asemel sooja kastme. Kindlasti on see
võimalus ka olemas, kui küsida oskad. Teenindus lõuna
ajal, nii-öelda tipptunnil,
väga kiire ja sõbralik. Praa-

di pakutakse kahes erinevas
suuruses. Valikus on mitu
erinevat praadi, suppi, magustoit ja lisaks võid veel
osta saiakese või koogi.
Söögisaal on kena ja puhas,
teenindamine kiire.“

Ääsmäe postkontor suleb
mai keskel uksed
Foto: Sirje Piirsoo

Kevade ja soojade ilmade saabudes on taas
päevakorda kerkinud kulupõlengud ja hooletusse jäetud lõkked. Põhja päästekeskuse
päästjad said teate selle aasta esimesest
kulupõlengust juba märtsis, enne seda olid
päästjad käinud kustutamas mitut ohtlikku
järelevalveta lõket.

Foto: Põhja päästekeskus
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Et külastatavus on väike, suleb Ääsmäe
postkontor pärast 16. maid uksed. Kohalikel elanikel on võimalik postiteenuseid tarbida kirjakandja vahendusel või
külastada ümberkaudseid postiasutusi
või pakiautomaate.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Ä

äsmäe piirkonna elanike saadetised jõuavad edaspidi Saue
linna postkontorisse. Soovi
korral on võimalik postkontorisse saabunud saadetisi
tasuta ümber suunata teise
sobivamasse postiasutusse
või kirjakandjaga koju tellida.
Kirjakandja toob teenuse
koju või kontorisse
Paljud ei oska võibolla oodatagi, et postiteenuseid
saab kasutada postkontorisse minemata, isegi kodunt
lahkumata. Kõigil postiteenuse kasutajatel, kes elavad

või asuvad maapiirkonnas
postiasutusest kaugemal kui
viis kilomeetrit, on võimalus
kutsuda kirjakandja koju või
tööle ja kasutada postiteenuseid elu- või asukohast lahkumata.
Naljaga pooleks võib öelda, et kirjakandjast saab üha
enam postikuller, kes toimetab kohale pakke, müüb marke ja ümbrikuid ning võtab
vastu saatmist vajavaid kirju.
Kirjakandja kohalekutsumine on tasuta, maksta
tuleb ainult postiteenuste ja
neile kehtestatud teenustasude eest, nagu tuleks maksta
ka postkontoris. Kirjakandjat
saab kohale kutsuda Omniva
kodulehel oleva vormi kaudu
https://www.omniva.ee/era/

Pärast Ääsmäe postkontori
sulgemist mai keskel asub
piirkonna elanikele lähim
postkontor Saue linnas,
samuti pakiautomaat

abiinfo/kirjakandja_tellimine või telefonil 661 6616.
Omniva paigaldab tänavu
Eestisse ligi 200 uut pakiautomaati
Tänu kiirele levikule ja kasutusmugavusele on pakiautomaadid postiasutuste kõrval
populaarsust kogumas. Nii
mõneski maapiirkonnas soovitakse postiasutuste asemel
näha piirkonda teenindamas
hoopis pakiautomaati.
Kuivõrd Omniva plaanib
käesoleval aastal paigaldada Eestisse ligikaudu 200

uut pakiautomaati, võib ka
Ääsmäe tulevikus pakiautomaadi saada. Täpsemalt selguvad uute pakiautomaatide
asukohad ja edasised muutused postiasutuste võrgus
aasta teises pooles.
Pakiautomaat pole põhjuseta Eesti inimeste esimeseks eelistuseks kujunenud.
„Pakiautomaadist paki kättesaamine on lihtne noorele
ja vanale. Loomulikult mängib rolli ka fakt, et pakiautomaat on 24 tundi ööpäevas
kättesaadav,“ märgib Tallinna piirkonnajuht Kersti Kustavus.
Kustavuse sõnul muutub
Omniva pakiautomaaditeenus üha paremini kättesaadavamaks ka maapiirkondades.
„On näha, et märkimisväärne hulk aktiivseid e-ostlejaid
elab just maapiirkondades,
kus pakiautomaadist puudust tuntakse. Kuna linnad
on meil juba automaatidega
tihedalt kaetud, siis paigaldame tulevikus üha enam
automaate asulatesse, kus
pakkide saamine ja saatmine
samuti populaarne on,“ selgitab Kustavus.

Digiharidus Kirsiaias
Fotod: Karin Milinevitš, Tiia Rosenberg

RITA PUKK
Õppealajuhataja

E

dukaks digivahendite
kasutamise eelduseks
lasteaias on uuenduslik õpetaja, kes on loov ja
ei karda uusi väljakutseid.
Kõik Kirsiaia õpetajad on
läbinud lasteaiaõpetajatele
mõeldud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse väljatöötatud tuleviku õpetaja
koolitusprogrammi.
Kirsiaia lasteaia üheks
õppe- ja kasvatustegevuse
eesmärgiks sellel õppeaastal on laste digivahendite
alusoskuste kujundamine.
Miks on oluline kujundada laste digipädevusi juba
lasteaias?
Tavaliselt piirduvad laste oskused digivahendite
kasutamisel just erinevate
mängudega või multifilmide
vaatamisega. Meie lasteaed
pooldab seda mõtet, et on
vaja lastele õpetada, kuidas
õigesti erinevaid digivõimalusi kasutada.
Kasutame innovaatiliselt
kaasaegseid õppemeetodeid
ja tehnoloogilisi vahendeid.
Õpetajad kasutavad õppetegevustes süle- ja tahvelarvuteid, fotoaparaati, videokaamerat, (data)projektoreid

3-4-aastased lapsed mängisid Bee-Botiga Aliast. Nad pidid
leidma matilt õpetaja kirjeldatud tegelase, loendama kokku
sammud, mis robot pildile jõudmiseks pidi tegema, ja roboti
programmeerima - vajutama robotil edasi-nuppu vastava arvu
kordi, et jõuda õigele pildile

Operaator Uwe-Andro filmimisel valmib kokanduse õppevideo.

ja erinevaid haridusrobotite
komplekte (Lego WeDo,
Bee-Bot, Ozobot).

Lasteaias on robootikaring, mida viib läbi Kirsiaia
õpetaja Karin Milinevitš,

kelle sõnul mõjub robootika
lapse loovusele positiivselt,
suurendab oluliselt lapse
meeskonnatööoskust, parandab keskendumisvõimet.
Robootikat saab väga hästi
lõimida teiste valdkondadega.
Robootikaringis
saab
laps ülevaate programmeerimisest, mehaanikast,
elektroonikast. Kogu õppimine toimub läbi lihtsate
tegevuste, mis on mängulised ja köidavad igas vanuses
lapsi, aga ka lapsevanemaid.
Meie uhiuuteks sõpradeks
on robotid Dash ja Dot ning
legokomplekt STEAM Park
uutele väikestele huvilistele.
Oma kogemustest võime
öelda, et lapsed omandavad
teadmised digivahenditest
ja robootikast kiiresti ning
neile meeldib, kui nad saavad kätetöö tulemusena
valminud loomad, masinad
ja palju muud panna häält
tegema ning liikuma.
Uuringute põhjal veedab
suurem osa 4-6-aastaseid
lapsi vähemalt kaks tundi
päevas nutiseadmetes. Kasutame ära laste huvi digivahendite vastu ja tahame
tulevikus rohkem kaasata
lapsevanemaid, et näidata
robootika- ja digivahendite
erinevaid kasutusvõimalusi.

14. märts on emakeelepäev, mida
tähistavad inimesed kogu Eesti riigis.
Sel päeval räägitakse palju eesti keelest,
raadios dikteeritakse etteütlust, lapsed
loevad luuletusi ja õpetajad lastele jutte.
Just sel päeval kogunesid kuusteist
väikest etlejat Veskitammi lasteaeda,
et selgeksõpitud luuletusi teistelegi
esitada.
TAIMI LAASIK
Veskitammi lasteaia õpetaja

M

eie koduvald on
aastatagusega võrreldes suuremaks
kasvanud ja nii olid ka luulekonkursile kutsutud kõigi
kümne Saue valla lasteaia
lapsed. Osalema tulid lapsed
Laagri, RaM Veskimöldre,
Tuleviku, Nõlvaku, Ääsmäe, Saue Midrimaa, Laitse ja Veskitammi lasteaiast.
Et Turba, Kernu, Haiba ja
Riisipere lasteaial oli oma
luulekonkurss juba varakult
planeeritud, siis nemad sellel
aastal ei osalenud.

Luulehommikut alustasid Astra laulutuudio „Väike
solist“ laululapsed. Luuletusega „Kodumaa“ esines
võistlejatele Mariette Kraag
Veskitammi lasteaia Lotte
rühmast. Laste toredat esinemist oli tulnud kuulama žürii
koosseisus Liia Kiibus Ääsmäe raamatukogust, Rita
Kardaš Laagri kooli raamatukogust ja Lia Nirk Saue
valla raamatukogust. Lia oli
ühtlasi ka žürii esimees.
Kõige rohkem oli luuletuselugejate seas 5-aastaseid
lapsi. Noorimat vanuserühma esindas kolmeaastane
tüdruk.

Foto: Veskitammi lasteaed

Valla lasteaedade luulekonkurss
„Emakeele kaunis kõla“

16 väikest etlejat ja nende juhendajad.

Lastele olid luuletused selgeks õpetanud nii emad
kui õpetajad
Esitamisele tuli laste armastatud autorite luulet: Ellen
Niit, Maimu Linnamägi,
Leelo Tungal, Olivia Saar,
Heljo Mänd, Eno Raud.
Žürii kuulas huviga kõiki esinejaid ja otsustas, et
parima esinemiskultuuriga oli Kerman Naar Laitse
lasteaiast Kirsiaed. Tema
esitus oli korrektne ja silmside kuulajaga olemas. Parim selgus ja arusaadavus
luuletuse esitamisel oli Elli
Hundil Tuleviku lasteaiast.
Ilmekaim esitus oli Susanna Määritsal RaM Veski-

möldre lasteaiast. Parimaks
juhendajaks
tunnistati
Veskitammi lasteaia lapse
Kendra-Liis Topkini ema
Taimi Tõnisson. Tema kirjutas ise oma tütrele luuletuse
„Minu lasteaed“. Kõik esinejad said kingituseks liugur lauad - meie emakeelel
on ilus kõla, olgu siis lastel
liuguriga mäest alla sõites
sama ilus ja pikk liug.
Suur tänu luulehommikul esinejatele, samuti
neile, kes lastele luuletused
selgeks õpetasid. Eriliselt
täname Laitse lasteaeda
Kirsiaed, kes võttis vaevaks
nii kaugelt lastega esinema
tulla.
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Eesti meeskond. Vasakult Tanel Lindlo, Triin Salin, Gerda
Ruberg, Katrin Tiivas, Elvira Eiduks

Robootika kõigile
Saksamaa väikelinnas Dillingen an der Donau
toimus 19.-23. märtsil Euroopa Komisjoni Erasmus+
programmist finantseeritava Flaami üldhariduskoolide võrgustiku koordineeritava projekti
Taccle3 raames kursus „Kodeerimine, robootika
ja mobiilne õppimine koolis“, millel osales 29
õpetajat Itaaliast, Serbiast, Belgiast, Saksamaalt,
Rootsist, Leedust ja Eestist.
Taccle3 peamine eesmärk on õpetajate koolitamise ja erinevate õppematerjalide kättesaadavaks tegemise abil programmeerimise populariseerimine. Ehkki projekt on suunatud
eelkõige koolidele, kaasati sel korral ka lasteaiaõpetajad. Viimaste suurt huvi robootika ja kodeerimise vastu näitab tõik, et
vaid üks viiest osalenud eesti õpetajast töötab koolis.
Miks otsustasime rahvusvahelisel koolitusel osaleda?
Ehkki Eestis on haridusuuendustega väga kärmelt kaasa mindud - lasteaedades ja koolides on saadaval palju erinevaid
tehnoloogiavahendeid - jääb puudu arusaamisest, miks me
IKT vahendeid kasutame. Peamiste põhjustena tuuakse välja,
et robootika muudab õppetegevuse huvitavaks ja meeldib lastele.
Euroopas levinud arusaama kohaselt tuleks robootika ja
kodeerimise õpetamist alustada algtõdedest – algoritmidest
(samm-sammulistest instruktsioonidest), ülesannete etappideks jagamisest, mustritest, üldistuste ja skeemide tegemisest.
Alustada tuleks vahenditeta, n-ö unplugged ülesannetest
ehk ülesannetest, kus vahendid pole üldse vajalikud. Lastel
võiks lasta mõelda, millistest osadest koosneb õueminek (wcs käimine, riietumine ja lasta need omakorda osadeks jagada).
Algoritme saab õpetada ka kunstitegevuses – kaarte meisterdades ja lihtsaid kujutisi joonistades, plaksu- ja tantsumängudes. Tekib arusaam, et ühele tegevusele eelneb ja järgneb
teine tegevus ning õpitakse probleemide lahendamiseks skeeme koostama.
Kursuse ühe õppejõu, Suurbritanniast pärit Jenny Hughes’i
sõnul on kodeerimise õpetamiseks vaja vaid paberit ja laminaatorit. Ülesannete visualiseerimiseks tuleks kasutada pilte
ja nooli, mida ei saa kodeerimisega tegeleval õpetajal kunagi
liiga palju olla. Sellised ülesanded võiksid eriti sobida õpetajatele, kes pelgavad tehnikavidinaid.
Loomulikult saime kursusel mängida ja tutvuda ka erinevate robootikavahenditega. Mõned neist (Bee Bot’id, ja Makey
Makey’id) on ka meie lasteaias kasutusel.
Uute huvitavate leidudena jäid silma nutikas modulaarne
kuubikrobot Cubelets, mille magnetplokke omavahel ühendades saab luua programmeerimiseta ja juhtmeteta erinevaid
roboteid ning iPadiga kasutatavad interaktiivsed liitreaalsus
mängud (nt Coding Awbie, Osmo Tangram), mis aitavad lastel
edukad olla järjest enam digitaliseeruvas maailmas.
Vahva oli mängimisest rõõmu tunda ning meelde tuletada,
mis on oluline ja miks me erinevaid robootikavahendeid ja oskusi õpetame. Lisaks saime palju huvitavaid ideid, kuidas oma
kodeerimise ja programmeerimise tegevused lasteaias mitmekesisemaks muuta. Viis päeva ühiseid huvisid jagavate kolleegide seltsis möödusid lennates. Lisaks õppimisele mahtus
neisse hulgaliselt huvitavaid vestlusi, põgenemistuba „Viirus“
ja linnakut tutvustav jalutuskäik.
Juba on avatud ka regitreerumine 2019. aastal toimuvale
Taccle3 kursusele. Lisainfo leiab nende kodulehelt (http://
www.taccle3.eu/en/taccle3-coding-erasmuska1-in-service-training-courses/). Meie soovitame osaleda, sest kogemus, mille saime, on unustamatu!
KATRIN TIIVAS JA GERDA RUBERG
Tuleviku Lasteaia õpetajad

Turba ja Haiba,
Saue valla meistrid
võrkpallis
Ruila Spordihoones selgusid meistrid võrkpallis
naistele ja meestele.
Naiskondadest oli teistest üle Turba. Esikoha suhtes olulises
kohtumises alistati Haiba 2:0; geimid 25:11 ja 25:22. Turba võidukas naiskond mängis koosseisus Riina Suits, Merike Viese, Heli
Kiisa, Karin Lehtme, Reilika Pikerpõld ja Maret Niitla.
Järgnesid teisena Haiba ja kolmandana Ääsmäe. Ääsmäel
mängitakse võrkpalli ka koolis ja nii osaleti valla meistrivõistlustel. Sel korral piirduti neljanda kohaga.
Meeskondadest alistas Haiba tasavägises kohtumises Maidla 2:0 (25:23 ja 25:21) ning Pällu 2:0 (25:17 ja 25:17). Haiba võistkonnas mängisid Kuldar Paju juunior, Rasmus Bahovski, Karl Laigu,
Arp Jersmann, Martin Petoffer, Kristjan Krimberg ja Jüri Viidik.
Teise koha saavutas Pällu ja kolmanda Maidla.
Suurepäraselt sai võistluste korraldamisega hakkama peakohtunik Kuldar Paju juunior. Loodame, et võrkpall kolib varsti
välja ja väljakud täituvad huvilistega.
Esimesed meistrivõistlused on peetud, aga osavõtt jäi tagasihoidlikuks. Ees ootavad Harjumaa meistrivõistlused ja vabariigi valdade suvemängud Haapsalus.
KALJO PÕLDARU

Haiba võitis
talimängud
Kernu piirkonna talimängude viimase alana oli
kavas sportlik mälumäng. Küsimused koostas ja
võistluse viis läbi Andres Kaarmann.
Küsimusi oli 40 ja võimalik oli koguda 80 punkti. Vastata tuli väga
erinevate spordialade valdkonnas. Küsimused olid huvitavad,
võistlejatele arusaadavad ja harivad.
Esikoha heitlusesse sekkusid Kibuna, Muusika ja Haiba küla.
Lõplik punktisaak võitjal Kibunal 61punkti, teine Muusika 60 ja
kolmas Haiba 58 punktiga.
Võitjat võistkonda esindasid Tiit Ploompuu, Mait Mättik, Jaanus Kuller ja Veiko Välimaa. Muusika võistkonna taga olid Enn
Karu, Riho Kraam, Andres Mäesepp ja Rein Lätt. Kolmanda koha
kindlustamisel olid tegevad Lauri Kaasik, Toomas Bahovski, Gennadi Liidig ja Kuldar Paju seenior.
Talimängude kokkuvõttes saavutas esikoha Haiba küla, järgnesid Kernu-Kohatu ühisvõistkond ja Laitse küla. Kaks viimast
ala, võrkpalli ja sportliku mälumängu, võitnud Kibuna oli kokkuvõttes neljas. Järgnesid Ruila ja korraliku esituse teinud Mõnuste
küla. Üldine arvamus oli, et kogukonna spordielu võiks jätkuda
ka järgmisel aastal.
Mõnusat taastumist!
KALJO PÕLDARU

Harju - Pärnu 10 x 10
lauatennis lõppes
viigiga
Traditsiooniline kohtumine lauatennises Harju-Pärnu kümneliikmeliste meeskondade vahel
toimus juba 34 korda ja nagu tavaliselt ja alati
Haibas.
Õhtu jooksul tuli igal mängijal pidada kümme kohtumist. See
nõuab üldfüüsilist ja vaimset valmisolekut.
Füüsiliselt pidasid kõik vapralt vastu: rekordimeheks oli Mihkel Vaikla, kellel tuli pidada koguni 43 setti. Vaimse poole pealt
oli osal mängijatest probleeme ja see varjutas natuke muidu toredat võistlusõhtut.
Kohtumine kulges aga väga tasavägiselt. Viigiseisud vaheldusid pidevalt, viimane neist oli 44:44. Lõpptulemus 52:48 Harjumaale ja üldseis 17:17. Huvitav oli see, et mõlemad pooled lõppesid seisuga 26:24. Harju edu taga oli esikolmik Sergei Danilov
ja Allan Kottise kümne võiduga ja Timo Teras lisas kaheksa võitu.
Pärnu parimana kerkis esile nende neljas number Aleksander
Pekanosidze kaheksa võiduga.
Suured tänud Enn Hallikule, kes on suutnud enda algatatud
võistlust elus hoida.
KALJO PÕLDARU

Saue JK - võidukas Flora
Easter Cupil
Saue Jalgpalliklubi
2007. aastal sündinute grupp osales
24.-25. märtsil
Flora Easter Cupil.
Meie jaoks oli tegu
esimese väliturniiriga sel aastal.
SAUE JK

A

lagrupis kohtusime
FC Kose, Tallinna
FC Ajaxi, Tallinna
Kalevi ja FC Floraga. Oma
alagrupis suutsime võita
kõik mängud. Tasuks alagrupi esimene koht.
Mängudes
suutsime
vastaste ohtlikud olukorrad
kindlalt likvideerida ja ründes realiseerisime enda olukordi hästi.
Finaalis mängisime FC
Tallinna võistkonnaga ja
olime selgelt vastase tehniliste oskustega raskustes.
Sellest olenemata oli mäng
suhteliselt kinnine.

Vastased asusid nurgalöögi järgsest olukorrast
mängu juhtima. Meie poisid
ei andnud alla ja pingutasid mängu lõpuni. Viimasel
minutil tõusis meie kangelaseks Kaur Erik Kell, kes
suutis vastaste väravavahi
üle mängida ja viigistada
mängu 1:1.
Viigilisele
mängule
järgnesid penaltid. Meie
mängijad olid kindlamad,
lüües sisse kõik kolm penaltit - seeria lõppes seisuga 3:1
meie kasuks.

Kahe päeva jooksul
mängisid poisid väga hästi
ning pakkusid palju emotsioone pealtvaatajaltele ja
meie fännidele.
Turniiri parimaks väravavahiks valiti meie võistkonna väravavaht Anton
Matis Luukas.
Turniiril osalesid: Anton
Matis Luukas, Gregor Ander Mäe, Marten Võrklaev,
Kaur Erik Kell, Kaspar Schüts, Karl-Martin Kruusamägi, Aleksandr Guljajev,
Otto Mattias Rootalu, Da-

Tulemused
Vs FC Kose 3:0
Vs Lasnamäe FC Ajax 1:0
Vs Tallinna Kalev 4:0
Vs FC Flora 2:1
Finaal
Vs FC Tallinn 1:1 (pen 3:1)

nel Tammin, Kaur Kippar,
Chris Müürsepp, Joosep
Martin Karu, Dylan SalAl-Saller. Treenerid: Henri
Heinsalu, Algis Kelder.

Saue mälumängu võitsid Kettavennad,
Kernus Ruila küla
Foto: Andres Kaarmann
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Viiest mängust koosnenud Saue mälumängusari sai piduliku lõpu reedel, 13.
aprillil.
ANDRES KAARMANN
Mälumängusarjade korraldaja

Ü

ldarvestuses krooniti 221 punktiga võitjaks
Kettavennad
koosseisus Valdis Toomast,
Jaanus Sootla, Gunnar Ersto
ja Andres Laisk. Teiseks tuli
186 punktiga Memosa (Villu Liiv, Ulvi Urgard, Margit
Ots ja Kelli Kõluvere) ning
kolmandaks 180 punktiga
Kohe Mõtlen (Kaimo Käärmann-Liive, Kristiina Liive,
Rene Toompuu ja Siiri Part).
Esikuuikusse mahtusid veel
Kallisaba (176 punkti), Saue

Segakoor (166 punkti) ja
XClub Überfight (164 punkti).
Jagati ka mitmeid eriauhindasid. Väärikate arvestuses tegi parima tulemuse
Parim Enne, kes oli ühtlasi
ka parim naistevõistkond.
Edukaima uustulnuka tiitli
pälvis Kallisaba. Eriauhinna
parimale perevõistkonnale
viis koju võistkond Bruno.
Kokku osales Saue mälumängusarjas 23 neljaliikmelist võistkonda.
Mõned nädalad varem
lõppes Kernu külade traditsiooniline mälumängusari.

Ruila küla esindus.

Neljast mängust koosnenud
sarjas osutus edukaimaks
Ruila küla esindus (Anna
Luik, Heikki Kitt, Tõnu
Puidak ja Merle Raamat)
221 punktiga. Järgnesid 203
punktiga Mõnuste ja 200
punktiga Kaasiku küla. Kernu mälumängus osales 12

võistkonda.
Lisaks toimus Kernus külade talviste mitmevõistluste
raames traditsiooniline spordimälumäng, kus 61 punktiga võitis esikoha Kibuna
küla, edestades napilt Muusika (60 punkti) ja Haiba (58)
külade esindusi.

Saue Gümnaasium on õppimiskallakuga kool, kus lastel on võimalik leida enesearendamiseks
täiendavaid võimalusi kooli huviringidest: tegutsevad laulukoorid, filmi-, näite-, puutöö- ja
robootikaringid. Tänu tihedale koostööle Saue Huvikeskuse ja Saue Muusikakooliga on õpilastel
võimalik peale tunde aktiivselt tegeleda erinevate huvialadega.

Seoses õpilaste arvu
suurenemisega uuel
õppeaastal otsime
KLASSIÕPETAJAT
MATEMAATIKAÕPETAJAT
LOODUSAINETE ÕPETAJAT
INGLISE KEELE ÕPETAJAT
KEHALISE KASVATUSE
ÕPETAJAT

Ideaalne kandidaat on vastava aine õpetaja ettevalmistusega ning alustab tööd 21. augustist 2018.
Kui Sa ei vasta mõnes aspektis ideaalse kandidaadi kirjeldusele, julgustame Sind ikkagi kandideerima.
Eeldame kehtestatud kvalifikatsiooni-nõuete täitmist, eesti keele oskust tasemel C1 ning teadmisi ja
valmisolekut rakendada kaasava hariduse kontseptsiooni.
Pakume võimalust töötada muutustele avatud koolis, kus tugimeeskond toetab nii õpetajat kui õpilast.
Meie kool asub Tallinna piiril, 30 minuti rongisõidu kaugusel Tallinna kesklinnast.
Kuna töö on keerukas ja intensiivne, leiame võimalused supervisiooniks, osaleda arendavatel
täiendkoolitustel ja puhata 56 kalendripäeva.
Brutopalk, koormusega 22 kontaktundi nädalas, on minimaalselt 1150 eurot kuus. Täites ka klassijuhtaja
ülesandeid on brutopalk minimaalselt 1300 eurot kuus.
Lisainfo klassiõpetajatele õppejuht Eve Tammelt (e-post evetamm@saue.edu.ee), ülejäänud ametikohad
õppejuht Karmi Rummilt (karmirumm@saue.edu.ee).

Nissi Maarja kiriku koguduse majja koguneb iga teisipäeva pärastlõunal 180
nobedat näppu. Käsitööring Nobenäpud, kus liikmeid 18 ja kelle ristiema on Evi
Vendla, saab mais 10-aastaseks, paneb Riisipere kultuurimajas püsti peo ja näituse töödest.

N

aljaga pooleks, aga
ringil ei ole juhendajat, on kamandaja
Mare Tedremaa, üks ütlemata lustliku silmavaate ja
mõnusa
huumorimeelega
naisterahvas, kes ütleb, et
juhendaja tuleb, kui kamandaja kutsub, et midagi uut
õppida - ees on ootamas
Muhu tikandi töötuba.
Koguduse majas teevad
nobenäpud väiksemaid esemeid, suuremad valmivad
kodus, sest kõik, millega
ringi tullakse, ka pärast ära
viiakse.
Valmistatud on kuuseehteid ja päkapikke akendele
vaatama. Traditsioon on
teha igale lasteaia lõpetajale
kingitus ja igas lasteaia rühmas on nobenäppude valmistaud vilditud pilt rühma
nimega.
Üks ütlemata armas
olend on mütoloogilne hin-

gelind, linasest riidest ja
arhailise tikandiga kaunistatud. Loetelu võib pikalt
jätkata: 40 linikut kultuurimajale 40. sünnipäevaks,
orelimängijale sussid ja kindad, et külm ei oleks, soojad
sallid abilistele, kott Nissi
tantsumemmedele,
kuhu
näiteks terve rühma kampsunid sisse mahuvad ja veel
ja veel.
Ringis tehtut saab vallarahvas näha näitustel ja
nobenäppusid võib kohata
Tallinna käsitöömessilgi.
Ring on tegelikult omamoodi klubiline kooskäimine: keegi tuleb alati küpsetisega, katab laua, teeb teed
ja kohvi ja juttu jätkub kauemaks. Teretulnud on igaüks
ja näputöö tegemine ei ole
kohustuslik.
Nobenäppe iseloomustab, et nad ei tee midagi
raha eest, vaid oma rahaga
kingituseks – vaat selline
vahva seltskond Riisiperes
tegutseb.

• 30. aprillil kell 14 Saue Seeniorteatri etendus „Kaks mängu
linnaparkidesse: ärtumäng ja potimäng“ Kesklinna Sotsiaalkeskuses.

Fotod: Anu Kaljumäe, Eneken Maripuu

SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Kuni 4. maini on päevakeskuses (Kütise 4, Saue linn) avatud
Marika Lekarkini ja tema õpilaste maalide näitus.

P

äeva juhatas sisse Reino Bürkland, kes jagas
soovitusi kevadiseks
terviseturgutamiseks ja raputas meeled erksaks virgutusvõimlemisega, et edasistes ettekannetes oluline iva
kaduma ei läheks.
Liigeste ja seljaprobleemidest kõneles Kaire
Menind Eesti Ortopeedia
Õdede Seltsist. Muu hulgas
rääkis ta, mida silmas pidada operatsioonile eelneval ja
järgneval ajal. Kõik soovijad
said mõõta vererõhku ja ve-

• 8. mail valla tundmaõppimise reis „Saue vald, Kernu ja Nissi“
Eero Kaljuste juhtimisel. Vajalik reisitingimustega tutvumine ja
allkirjastamine Saue Päevakeskuses. Reisi hind 10 eurot. Kes
soovivad lõunat, lisandub lõuna maksumus.
• 8. -31. mail avatud maalide ja luule näitus „Kalevite Maarjamaale“. Maalid, Salme Allikhein; luule, Salme Allikhein, Ninell
Koit.
• 9. mail kell 16 lõunamuusika kontsert. Muusikahuvilised külastavad RAM-i kontserti Estonia Kontserdisaalis.

• 15. mail kell 11 Saue Noortekeskuses sünnipäevapidu neile,
kel aastaid 65 ja enam ning sünnipäev aprillis, mais või juunis.
Vajalik registreerimine Saue Päevakeskuses.
• 16. mail kell 14 Mikkeli muuseumis ikoonid Nikolai Kormašovi
kogudest „Päästetud pühadus“. Ikoonidega tutvumine kuraatori juhendamisel. Pilet pensionärile 4,50 eurot kohapeal. Vajalik
eelnev registreerimine.
• 17. mail kell 13 reisiklubi kõikidele huvilistele: Jekaterina Tikerpuu räägib ja näitab pilte Austraalia reisist.
• 21. mail kell 16.40 Saue Seeniorteatri hooaja lõpetamine.
• 22. mail kell 10 invaühingu koosolek. Teemaks kõrvade kumisemine ja tasakaaluhäired. Kõik on oodatud.
• 24. mail kell 15 kohvikuklubi.
• 24. mail kell 18 lauluklubi.

Fotod: Sirje Piirsoo

MTÜ Nissi Valla Pensionäride
Ühendus ja selle eestvedaja Merike
Kiiseli korraldamisel oli 12. aprillil
Riisipere kultuurimajas eakate tervise
teabepäev. Korraldajad ootasid rohket
osavõttu, huvitavat ja kasulikku tuligi
kuulama saalitäis rahvast.
resuhkrut. Inkotoa ettekanne
käsitles pidamatuse teemat
ja andis põhjaliku ülevaate
pidamatushoodusvahenditest, mis aitavad eneseväärikust ja normaalset elurütmi
säilitada. Teema on tabu,
hoolimata sellest, et 20%
üle 65-aastastest ja vähemalt
pooled hooldusasutuses elavad inimesed Eestis kannatavad uriinipidamatuse all.
Muudatustest sotsiaalvaldkonnas rääkis Saue Vallavalitsuse sotsiaalosakonna
juhataja Heli Joon.
Päeva
lõpetas
terapeut-massöör Epp Hallik,
kes avas kuulajatele ukse

• 3. mail kell 18 Saue Seeniorteatri etendus „Kaks mängu linnaparkidesse: ärtumäng ja potimäng“ Saue Muusikakoolis.

• 11. mail kell 18 Saue Valla Kultuurikeskuses Saue Seeniorteatri
etendus „Kaks mängu linnaparkidesse: ärtumäng ja potimäng“.

Tervise teabepäev tõi
kultuurimaja saali rahvast täis

SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

• 3. mail kell 14.30-16 arvutiõpe Saue Gümnaasiumi arvutiklassis. Vajalik eelnev registreerimine.

• 30. mail reis Lahemaale. Väljasõit Sauelt kell 8, Sauele tagasi
jõuame 21.30 paiku. Eesti üks kõrgemaid hiidrahne Tammispeal
ja Simsoni kujud. Kaptenite küla Käsmu: kirik ja kalmistu, muuseum, jalutuskäik Vana-Jüri otsale, soovide kivikuhi. Jalutuskäik Võsul, lõuna O-kõrtsis. Ilumäe kirik ja hiiepärn, Näljakangrud, Palmse kloostrikivid, Palmse mõis ja park. Sagadi mõis,
park ja metsamuuseum. RMK Oandu loodusmaja (Koprarada).
Jalutuskäik Altja võrgukuuride juurde, sõit läbi Vergi küla ja sadama, jalutuskäik liivasel Pedassaare neemel.
Reisi pikkus ligikaudu 270 km. Hind täpsustamisel. Kõik hinnas:
piletid, sissepääsud, lõuna, giid ja buss. Giid Jaan Masing. Vajalik kohene registreerimine.
• 5. juunil kell 11 ringide hooaja lõpupidu kõikidele Saue Päevakeskuse ringide ja klubide liikmetele Saue Noortekeskuses.
• 19.-20. juuli. Reis Ida-Virumaale ja Narva. Väljasõit Sauelt kell
8. Sauel tagasi oleme umbes kell 21

Tervise teabepäeval osalejate hulk oli muljetäratav

aroomiteraapia
maailma,
kus taimede eeterlikud õlid
aitavad parandada tuju ja
lõõgastuda, tugevdavad immuunsüsteemi, parandavad
une kvaliteeti, ravivad hingamisteede probleeme, parandavad
nahaprobleeme,
leevendavad valu ja põletikke.

Kõik soovijad said mõõta
vererõhku ja veresuhkrut

Järgmine tervisepäev ja
ühtlasi veekeskuse külastuse
hooaja lõpetamine toimub
16. mail Laulasmaa spaas väljasõiduga kell 10.00 Riisiperest.

JUMALATEENISTUSED MAIS SAUE KIRIKUS

6. mai kell 13 - Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Piibliteksti loeb Liia Lumilaid.
13. mai kell 13, emadepäev - Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur Utno.
Piibli teksti loeb Marika Malein-Vaiklo.
20. mai kell 13, esimene nelipüha - Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld.
Muusikaga teenib Oleviste segakoor.
27. mai kell 13 - Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel.
Musitseerivad ja piibliteksi loevad Piret Kuld ja Liis Kurm.
Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 19.

Esimene päev: Purtse kindluselamu ja Hiiemäe leinapark, Aa
mõis, Saka mõis ja vaateplatvorm, laskumine randa, suplus.
Valaste juga, Martsa pank. Lõuna Toilas, jalutuskäik Oru pargis
(Aluoja kaskaad). Voka ja Konju kitsefarmi kaudu Sillamäele ja
uhkesse kultuurimajja. Sinimäed (mälestusmüür, memoriaal,
muuseum, püssirohukeldrid, vaatetorn). Narva, suplus jõerannas, Rootsi Lõvi, majutus hotellis Europe (valdavalt kolmesed
toad), õhtusöök.
Teine päev: hommikusöök, Narva Ülestõusmise kirik, Kreenholmi linnaosa, Narva jõe kanjon ja kuiv säng, Aleksandri Suurkirik, jalutuskäik uuel jõepromenaadil, Victoria bastioni käigud
ja Pimeaed, moodne kolledžihoone ja raekoda, lõuna Europes.
Saksa sõjaväekalmistu, Siivertsi monumendid. Narva–Jõesuu,
suplus ja jalutuskäik Eesti suurimas liivarannas, ringsõit kuurordis, Meriküla mänd.
Reisi pikkus ligikaudu 500 km. Hind täpsustamisel. Kõik hinnas: hommikusöök, kaks lõunasööki ja õhtusöök, pääsmed ja
piletid, giid ja buss. Giid Jaan Masing. Vajalik kohene registreerimine.

Töötukassa erivajadusi tutvustav seminar
Mõttemaailma avardades,
võimalusi märgates
Arutleme, missugused on
erivajadusega inimese võimalused
töökeskkonnas toime tulla. Iga
koolitusel osaleja saab proovida,
mis tunne on olla ratastoolis, kuidas
suhelda kurdina, liikuda pimedana.

Sem
inar
on

tasu
ta

8. mail 2018 kell 9.00-15.30
Tallinna Kiirabi seminariruum, Retke tee 1
Registreerimine: www.tootukassa.ee
PÄEVAKAVA
9.00 – 9.30 Kogunemine ja tervituskohv
9.30 – 9.45 Sissejuhatus
9.40 – 10.30 Grupitöö
10.30 – 10.50 „Silmavaadet avardades“, Kristo
Ringas, tööandjate nõustaja
11.00 – 11.15 Kohvipaus
11.15 – 11.45 „Vaikset maailma tõlgendades“,
Katariina Mäekivi, tööandjate nõustaja
11.45 – 12.15 „Ületades piire“, Tom Rüütel,
tööandjate nõustaja
12.15 – 12.45 Praktiline töötuba: kuidas kasutada
abivahendeid
12.45 – 13.15 Lõuna
13.15 – 14.45 Praktiline töötuba jätkub
14.45 – 15.15 Tööandja kogemuslugu „Ühe mündi
kaks poolt“, Valev Mägi, juhatuse liige, Mägitrepp OÜ
15.15 – 15.30 Kokkuvõte päevast
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Saue Päevakeskuse
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KULTUURIKALENDER APRILLIS JA MAIS
AEG

ÜRITUS

KORRALDAB

KONTAKTID

Laagri kultuurikeskuse pikk saal

Saue valla kultuurikeskus

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

2.04- Madila mahefarmi perenaise lammaste kogu
15.05 näitus

Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

3.04näitus „Vana maja“
6.05

Turba kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

6.04näitus „Raudteemajad“
6.05

Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

23.04 Kernu paisjärve ääres jüriööjooks

kell 20 Kernu paisjärve ääres

Kernu rahvamaja

info kpoldaru@gmail.com

koolivaheaja noortelaagri käsitöö töötuba:
24.04
sinimustvalge vildist rinnakaunistus

kell 11-13 Laagri kultuurikeskuses,
osalustasu 8 €

Saue valla kultuurikeskus

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

24.04 animafilm „Väike draakon Kokosaurus“

kell 13 Saue valla kultuurikeskuses, pilet 2 € Saue valla kultuurikeskus

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

1.03E. Wiiralti graafikanäitus „Enne põrgut“
30.04

TOIMUMISKOHT JA AEG

www.vanaajamaja.ee

25.04

koolivaheaja noortelaagri käsitöö töötuba:
seemnehelmestest käevõru ja kõrvarõngad

kell 11-13 Laagri kultuurikeskuses,
osalustasu 8 €

Saue valla kultuurikeskus

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

25.04

seiklusfilm „Appi, ma kahandasin oma
vanemad!“

kell 13 Laagri kultuurikeskuses, pilet 2 €

Saue valla kultuurikeskus

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

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

Saue huvikeskus

www.sauehuvikeskus.ee

25.04 mf „Kaalust alla“

kell 19 Turba kultuurimajas, piletid 4 ja 3 €

Nissi kultuurikeskus

Saue päevakeskusega Ugala teatrisse – Lev
25.04
Tolstoi „Elav laip“

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

Saue päevakeskus

info ja kohtade broneerimine
telefonil 659 5070

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

kell 11-13 Laagri kultuurikeskuses,
osalustasu 8 €

Saue valla kultuurikeskus

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

26.04 lastefilm „Kasper ja Emma lähevad matkale“

kell 13 Laagri kultuurikeskuses, pilet 2 €

Saue valla kultuurikeskus

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

26.04 lastefilm „Elias ja sügaviku saladus“

kell 13 Turba kultuurimajas, pilet 3 €,
õpilasele 2 €

Nissi kultuurikeskus

26.04 lastefilm „Väikese varese suur võidusõit“

kell 15 Turba kultuurimajas, pilet 3 €,
õpilasele 2 €

Nissi kultuurikeskus

26.04 lastefilm „Nukatuka metsarahvas“

kell 17 Turba kultuurimajas, pilet 3 €,
õpilasele 2 €

Nissi kultuurikeskus

27.04 mängufilm „ Keti lõpp“

kell 11 ja 19 Laagri kultuurikeskuses, pilet
3/2 € (õpilane, pensionär)

Saue valla kultuurikeskus,
MTÜ Vanamõisa külaselts, MTÜ
Kinobuss

27.04 lastefilm „Elias ja sügaviku saladus“

kell 13 Riisipere kultuurimajas, pilet 3 €,
õpilasele 2 €

Nissi kultuurikeskus

27.04 lastefilm „Väikese varese suur võidusõit“

kell 15 Riisipere kultuurimajas, pilet 3 €,
õpilasele 2 €

Nissi kultuurikeskus

27.04 lastefilm „Trolli lood. Kodu, kallis kodu“.

kell 16 Laagri kultuurikeskuses, pilet 2 €

Saue valla kultuurikeskus

27.04 lastefilm „Nukatuka metsarahvas“

kell 17 Riisiperes kultuurimajas, pilet 3 €,
õpilasele 2 €

Nissi kultuurikeskus

27.04 mf „Kaalust alla“

kell 19 Riisipere kultuurimajas, piletid 4 ja
3€

Nissi kultuurikeskus

27.04 Austraalia ansambli Kaurna Cronini kontsert

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

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 €. piletid eelmüügist 5 ja 7 € Riisipere
kultuurimajas ja raamatukogus, Nissi
Nissi kultuurikeskus
juuksuris ja lillepoes, Turba kultuurimajas ja
raamatukogus

29.04 mustkunstietendus „Jänku ja sõbrad“

kell 12 mustkunstiteatris Laagris
(Veskitammi 3)

29.04 Jazzkaar Laitses – The Swingin’ Sisters

kell 17 Laitse graniitvillas, piletid hinnaga 19
Jazzkaar
ja 16 € müügil Piletilevis

30.04 Saue valla puhkpilliorkestrite kevadkontsert

kell 18 Saue kontserdisaalis, tasuta

Saue muusikakool ja
muusikaselts Nissi Trollid

1.05Laagri lasteaedade tööde ühisnäitus
20.06

Laagri kultuurikeskuses

Saue valla kultuurikeskus

25.04 Rakvere teatri etendus „Lahus“

Mustkunstiteater

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

www.mustkunstiteater.ee

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

3.05

Saue seeniorteatri etendus „Kaks mängu
linnaparkidesse. „Ärtumäng“ ja „Potimäng““

kell 18 Saue muusikakoolis

Saue päevakeskus

4.05

Saue valla mänguteatri etendus „Transnaine“

kell 19.30 Laagri kultuurikeskuses, tasuta

Saue valla mänguteater

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

4.5.05

Suur Vanamõisa kevadlaat

Laadapäev algab kell 10 Vanamõisa
vabaõhukeskuses

MTÜ Vanamõisa küla

www.vabaohukeskus.ee

7.05

Saue valla mänguteatri etendus „Transnaine“

kell 19.30 Laagri kultuurikeskuses, tasuta

Saue valla mänguteater

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

8.31.05

maalide ja luule näitus „Kalevite Maarjamaale“ Saue päevakeskuses

Saue päevakeskus

11.05

Saue seeniorteatri etendus „Kaks mängu
linnaparkidesse. „Ärtumäng“ ja „Potimäng““

kell 18 Laargi kultuurikeskus

Saue päevakeskus

12.05

Emadepäeva kontsert

kell 11 Laagri kultuurikeskuses, tasuta

Saue valla kultuurikeskus,
huviringide rühmad, avatud
töötuba

12.05

Emadepäeva kohvikuõhtu, muusikat EestiFlaami duolt Leana & Hartwin

kell 15-18 Ääsmäe külaplatsi kohvikus,
tasuta

MTÜ Ääsmäe Külakogu

13.05

Emadepäevakontsert koos Ivo Linna ja Antti
Kammistega

kell 13 Hüüru mõisas, tasuta

MTÜ Hüüru külaselts

www.huuru.ee

13.05

Emadepäevakontsert – Maarja-Liis Ilus ja Rein
Rannap

kell 17 Laitse graniitvillas, piletid eelmüügis
Piletilevis

Laitse graniitvilla

Info ja majutus info@graniitvilla.
ee; toitlustuse ettetellimine toitlustus@graniitvilla.ee

Saue päevakeskus

vajalik eelregistreerimine Saue
päevakeskuses

Nikolai Kormašovi maalikogu näitus „Päästetud kell 14 ühiskülastus kuraatori juhendamisel
16.05
Mikkeli muuseumisse, pilet 4,50
pühadus“

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

Veho Eesti AS tegeleb uute ja
kasutatud autode müügi, hoolduse
ja keretöödega.

Otsime Laagri
esinduse meeskonda

AUTOREMONDILUKKSEPPA

Täiendav info ja kandideerimine:
Telefonil 5234875 (töökoja juhataja
Kristjan Kõverik)
E-posti aadressil: info@veho.ee

Head uudised!
Alates 2018. a
aprillist on
Laagri Hambaravi OÜ-l leping
Haigekassaga ja täiskasvanutel
on võimalik saada hüvitist. Laste
hambaravi on endiselt tasuta.

Müüa

 haljastusmuld
 liiv
 killustik

Toome kauba ise
kohale
Kopp-laaduri teenus
info@kalsep.ee
tel 5346 0382

13
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KUTSU PÄÄSTJAD
ENDALE KOJU NÕU
ANDMA,

HELISTA

1524

KUTSU PÄÄSTJAD
ENDALE KOJU NÕU
ANDMA,

HELISTA

KODUNÕUSTAMINE

1524

KODUNÕUSTAMINE
LOOVUSTIIM
SEIKLUSTIIM

TÄNAVATANTSUTIIM
GRAFFITITIIM

13- 15. 06 OSALUSTASU
ALATES
18-20.06 59 €
ROBOOTIKATIIM
MUSTKUNSTITIIM

FOTOTIIM

KOMÖÖDIATIIM

REGISTREERIMINE WWW.LINNALAAGER.EE

LINNALAAGER

4.05 ja 7.05
kell

19:30

TRANSNAINE
Laagri kultuurimajas

TASUTA!

Mihkel Seeder

PÄÄSTETUD PÜHADUS

IKOONID NIKOLAI
KORMAŠOVI KOGUST
Näituse ühiskülastus. Pilet pensionärile 4.50
Kuraatori tasu
maksab Saue Päevakeskus
Vajalik registreerimine Saue
Päevakeskuses

se sse
desidneg ng
rki rtkimäotimä
pa g &ppaog & p

16. mai kell 14.00
Mikkeli muuseumis

mängu lin Virko Annus
Kaks
nMihkel Seeder
ä
mängurtluimnä aVirko Annus
s
k
a
n
K
ärtu na
m
än

Mängivad: Enn Kasemaa, Eveliis Samberk,
Liivi Lents, Milvi Metsoja,
TiinaKasemaa,
Univer, Tiiu
Vallimaa,
Mängivad: Enn
Eveliis
Samberk,
Terje
Menert
Liivi Lents,
Milvi Metsoja,

Tiina Univer, Tiiu Vallimaa,
3. mai kell 18 Saue Muusikakool
Terje Menert
11. mai kell 18 Saue Valla Kultuurikeskus
21. mai kell 17 Saue Päevakeskus (ilusa ilmaga
keskuse esisel platsil)

Näitus

KALEVITE
MAARJAAMAALE

Saue Päevakeskus 8.-31. mai
maalide ja luule näitus “Kalevite
Maarjamaale”.
maalid - Salme Allikhein
luule - Salme Allikhein ja Ninell Koit

Nr 8 / aprill / 2018

14

KUULUTUSED
TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P
suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee.
Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil aeg ette registreerida! Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon 5220321, www.arbormen.ee.
Epp Ehitus OÜ. Lame ja viilkatused, fassaadid, üldehitus, sise- ja välisviimistlus, plaatimistööd, Tel:
5017650, e-mail:eppehitus@gmail.com.
Aitame maja paberitega. Ehitusluba. Kasutusluba.
Seadustamine. Ehitise audit. 5306 1181. majapaberid@gmail.com
Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd.
Kontakt: 53 529 476, mehitus@gmail.com.
MAJA ehitamine koos kõigi lahendustega, projekteerimine, kasutusluba. Kontakt: 53 529 476, mehitus@gmail.com.
Puurkaevude rajamine ja puhastamine. Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus. Maaküttesüsteemide rajamine.
Tel 502 1279, 526 9604, www.puurkaevumeistrid.
ee.
Aia-, värava-, tõstukse ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava
komplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibvärava
komplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee
Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus eramajadel. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont.
12- aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Tegutsen Sauel ja vahetus ümbruses. 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.

OST/MÜÜK
Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.
Soovin osta kiiresti sõiduauto, hinnaga kuni 1000
eurot. Võib olla ka ilma ülevaatuseta. Telefon
58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.
Soovin osta omaaegse Tarbeklaasi ja Juveelitehase tooteid, nahkköites raamatuid, Eesti kunstnike
töid (maal, graafika, kujud), postkaardid, märgid.
Võib pakkuda ka muid vanu esemeid. Tel 51 76412.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Müüa kuivad lõhutud kasehalud 40l võrkkotis hinnaga 3,50 EUR/kott. Transport Saue valla piires
tasuta. 56914266
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 165€/960 kg, turbabrikett 155€/960kg, pellet premium 6mm ja 8mm,
märg lepp 45€/1m3. Laost saab osta paki kaupa:
puitbrikett 10kg/1,9€ , turbabrikett 10kg/1,6€ ja
pellet 15kg/3€. Tel. 56 924 924, 637 94 11, www.leilibrikett.ee
Killustik, liiv, graniitkillustk, sõelutud põllumuld,
sõnnik, kompostmuld, haljastusmuld, täitepinnas, freesasfalt, tsementsegud. Erinevad kallurid
100kg - 8t. Tel: 501 5992
Ostan teie sõiduki! Võib olla uus, remonti vajav või
seisev auto! Ei pea olema ülevaatust ega kindlustust! +372 54 575 055, alka515@hotmail.com. Kuulutus ei vanane!
Müüa soodsalt küttepuid. Info tel. 56560727.
Ostan kasutuseta jäänud auto, ka Vene auto. Võib
vajada remonti. Telefon 56298239.

Õmblus- ja rätsepatööd, rahvarõivad. Saue, Vanamõisa. Tel 53954260, anne@wau.ee

TÖÖ
Õmblusettevõte Keilas võtab tööle õmblejaid.
Kontakt tel. 5357 0025

Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel.
50 92936

Pakume tööd C-kat. kallur-veoautojuhile Harjumaal. Vajalik töökogemus ja tehniline taip. Info 50
67 491.

Kivikorstnate ehitamine ja remont. Tel 518 8889.

Pakume tööd töödejuhatajale, asukoht Saue. Vajalik töökogemus. Info 50 67 491.

Fekaalivedu, kogumiskaevude tühjendus! Helista
ja küsi pakkumist. Tel 53 468 430
Vihmaveesüsteemid ja muud plekkdetailid ja
plekksepatööd teie majale. Saue Plekipada,
5543331, plekipada@gmail.com
Vanakraamipood Tuhnimispesa ootab teid külastama. Aadressil Saue Sooja 5 (Peetri Pizza külje
pealt minna otse lõppu välja ja seejärel vasakule
väravast sisse. Lahtiolekuajad reedeti 11.00-15.00
ja laupäeviti 11.00-15.00. Müügil kõik, mis majapidamises vajalik ja veel enamgi. Hinnad soodsad ja
vahel ka sulavad.
Kvaliteetne pottsepa- ja korstnapühkimisteenus.
Kütteseadmete ning korstnate ehitus, remont ja
hooldus. www.ahjuteenused.ee. Tel.56639398
Korstnapühkimistööd, kütteseadmete remont.
Töödele akt ja garantii. 56921395
Viime TASUTA ära teie vanaraua (pliidid, vannid,
torud, pesumasinad jne). Tel 55541036.
Mullamuttide hävitamine. WWW.FAMINER.EE.
WWW.E-GARDEN.EE, 56698863.
KINNISVARA
Ostan garaaži Saue linnas hinnaga 5000-8000 eurot. Kõik pakkumised on oodatud! Tel. 56675000.
Soovin üürida 2-toalist korterit Saue vallas. Kõik
pakkumised on oodatud! Tel 56674481

MUU
Vanakraamipood Tuhnimispesa ootab teid külastama. Aadressil Saue Sooja 5 (Peetri Pizza külje
pealt minna otse lõppu välja ja seejärel vasakule
väravast sisse. Lahtiolekuajad reedeti 11.00-15.00
ja laupäeviti 11.00-15.00. Müügil kõik, mis majapidamises vajalik ja veel enamgi. Hinnad soodsad ja
vahel ka sulavad.

Saue valla lasteaedade
tantsupidu toimub
22.mail 2018, kell 10.00
Laagri Kooli staadionil.
Olete kõik oodatud

Laagri Huvialakool annab teada:

Laagri Huvialakool annab teada:

ON ALANUD REGISTREERIMINE

ON ALANUD REGISTREERIMINE

2018/2019 õppeaasta

2018/2019 õppeaasta

EELKOOLI

VÄIKEKOOLI

RÜHMADESSE

RÜHMADESSE

kaasa elama!

"

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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Jääb alles mälestus, hea ja hell…
Armas Siret, oleme mõttes Sinuga,
mil saadad igavikuteele oma kalli isa

KALJU PÕLDARU
Saue Segakoor

Kallile Siret Põldarule Avaldame
sügavat kaastunnet

ISA

Meie sügav kaastunne Siret Põldarule

ISA

Lapsevanemad Saue Midrimaa Lasteaia
Mesimummide rühmast

Imbi Kaurile kalli

MAMMA
surma puhul

Vaikselt lahkusid isake hea, muredest,
valudest enam ei tea...

Avaldame sügavat kaastunnet

kaotuse puhul.
Oleme mõtetes teiega!
Naerupalli päevahoiu kollektiiv

Südamlik kaastunne Signele isa

RUDOLF LAARI
surma puhul.

IRL Saue osakond

Tel 545 77 971
www.mutt.ee
28.04 kl 9-16 Sauel
Pärnasalu põik 11 platsil

Avaldame kaastunnet

Kaurits OÜ kolleegid

ISA, VANAISA JA ÄIA

MUTIPÜÜK

surma puhul

kaotuse puhul Midrimaa B ja teised
head sõbrad

Sügav kaastunne Sulle ja Su perele kallis
Signe Laar armsa

Nr 8 / aprill / 2018

Tunde tasa lööb aegade kell,

Signe Laarile ja tema perele kalli

ISA JA VANAISA
surma puhul.

Kolleegid Helen ja Kristi

Südamlik kaastunne
Marju Norvikule

EMA

JÜRIKUU LAAT

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

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

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

SILMADE KONTROLL
JA PRILLIDE MÜÜK
25. MAI
ALATES 10.00
RIISIPERE
KULTUURIKESKUSES

MÜÜGIL SUUR VALIK
SUVELILLI, LILLEAMPLEID,
TOMATI- JA KURGITAIMI
AS Sagro, Hoiu 10a, Laagri alevik
Tel 502 4771, lilled@sagro.ee
Avatud E-R 12-17, L 9-15

Info ja registreerimine
telefonil 5323 2454

surma puhul
Töökaaslased
Saue Vallavarahaldusest

Silmade kontroll 15€,
prilliostjale TASUTA

LUIGE MAAELU
NÄITUSLAAT
11. mail 12-19

12. mail 9-17

13. mail 9-16

KODUAIA- JA
KÄSITÖÖLAAT

TOIDUTURG
LOOMADE, LINDUDE JA KALADE NÄITUS
TORE PÄEV KOGU PERELE

PILETITE EELMÜÜK
PILETILEVIS

www.luigelaat.ee
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KEILA TÜ

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

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

MURUNIIDUKI
KEVADINE TÄISHOOLDUS
•
•
•
•
•
•

Õlivahetus
Süüteküünla vahetus
Õhufiltri vahetus
Lõiketera teritus ja tasakaalustamine
Toite ja süütesüsteemi puhastus
Mootori tööpöörete kontroll ja reguleerimine

*Lisatööd ja varuosad vastavalt vajadusele!

29€

* Niiduki- ja murutraktori hoolduskampaania kuni mai lõpuni.

TEHNIKA MÜÜK, HOOLDUS JA VARUOSAD

KÄIMLARENT.EE

RENDI

+372 6840 937
Vaata lisa www.intelivent.ee

Kampaania kehtib kuni 31.05.2018

- VÄLIKÄIMLAD
- PIIRDEAIAD
- SOOJAKUD

• Müügil maasika
frigotaimed 11-12 mail.
Saak 60 päeva pärast.

TELLIMINE E-POEST
www.kaimlarent.ee

Info: 56604341
maasikad.net

• Müügil vaarika
potitaimed.

