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Vabatahtlikud päästjad on kogukonnas ohutuskultuuri hoidjad
Päästeameti ennetusosakond pidas
Hüüru vabatahtlikke päästjaid tiitli
„Aasta vabatahtlik 2017“ vääriliseks,
tiitel on tunnustus ennetustegevuse
eest.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

H

indajad leidsid, et
oma entusiastliku
ja tegusa meeskonnaga on Hüüru vabatahtlik
päästekomando
kogukonnas tähtsal kohal.
„Nad toetavad häid ideid
ja heategevust, tutvustavad
oma tegemisi, sealhulgas
ohutusalaseid käitumisjuhiseid. Nad ei pea paljuks
käia ja osaleda erinevatel
üritustel väljaspool nende
kogukondagi. Nii on nad
olnud viimasel aastal tugevaim partner,“ leidis päästeamet.
Hüüru RC Klubi on
loodud 1996. aastal, sel on
kaks tegevussuunda: vabatahtlik päästekomando
ning autoehitus ja restaureerimine. Klubi ja komando asutaja ja hing on
Mati Leivategija.
Hüüru komandol on
liikmeid üsna pea 20: kaks
on kohe-kohe koolitust
läbimas. Kaheksa neist
päästjad, kes reageerivad
sündmusele viie minuti
jooksul. Teised tegelevad
ennetustööga ja tulevad
appi pika kestvusega päästetöödele, nagu metsatulekahju või rannikureostuse
likvideerimine.
Tehnikast rääkides on
heas korras kuus masinat:
põhiauto, kaks paakautot,
metsakustutusauto, vahetatava pealisehitusega multilift ja n-ö operatiivsõiduk,
millega transportida näiteks toitu või erivarustust
sündmuskohale. Aga komandos on ka väliköök,
mis võimaldab toitlustada
400 inimest tunnis, elektrigeneraator võimsusega 35
KW, täisvarustusega kiir-

abiauto väljaõppe saanud
meestega, keda kasutada
näiteks valla spordiüritustel. Märkimist väärib, et
komando garaaži uksed
avanevad vaid kuue sekundiga.
2017. aastal sooritas
Hüüru vabatahtlik päästekomando 105 väljasõitu tulekahjudele ja õnnetustele,
külastas 149 kodu, tegeles
27 üritusel tuleohutusalase
ennetustööga ja viis koolides läbi 19 veeohutuskoolitust. Selle aasta esimene
väljasõit oli kohe pärast
südaööd - Tabasalus oli
uusaastaraketist süttinud
garaaž.
Tänavu on komandol
plaanis viia läbi 350 kodukülastust Saue ja Harku vallas, milleks ootavad
vabatahtlikud päästjad ka
kogukonna abi teabe osas,
kus piirkonnas võiks olla
majapidamisi, mille tuleohutusega ei ole kõik korras
ja elanikud vajavad nõustamist: vanemad korterelamud, suvilakooperatiivid,
üksikud vanainimesed.
Täna valmistub komando kevadeks, mil sagenevad kulupõlengud, mis
halvimal juhul võivad edasi
areneda metsatulekahjuks
või ohustada elamuid Hüüru metsakustutusauto sai uue mootorpumba,
mille soetamist rahastas
rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.
Vabatahtlikke päästjaid
toetab rahaliselt ka Saue
vald, aidates soetada varustust – haagis Lootuse küla
päästeseltsi UTV transpordiks - või katta osaliselt
päästetehnika garažeerimise ja jooksva remondi kulusid Hüüru komandol.

Mati Leivategija kevadel 2017 Saue linna turvalisuse päeval ennetustööd tegemas.

Vabatahtlikud
päästekomandod

Uustulnuk komando masinapargis

Tunnustus ennetustöö eest „Aasta vabatahtlik 2017“

Eestis on vabatahtlikke päästekomandosid 114, Harjumaal 25,
Saue vallas neli: Nissi Pritsumeeste Ühingu kaks komandot
Riisperes ja Turbas. Lootuse
Küla Päästeseltsi Kibuna vabatahtlik päästekomando ning
Hüüru RC Klubi Hüüru vabatahtlik päästekomando.
Et saada vabatahtlikuks tuleb
läbida vähemalt esimese astme
koolitus, esitada avaldus ja tervisetõend. Ja muidugi on oluline, et ollakse ka mingi vabatahtliku päästekomando liige.
Vabatahtliku päästealane õpe
on kaheetapiline: I aste 16 tundi, II aste 36 tundi. Lisaks on
veel 16-tunnine esmaabikoolitus. Hiljem on võimalik läbida
täiendkoolitus liiklusavariidele
reageerimiseks ja meeskonnavanema koolitus.
Vabatahtlikud päästjad on kogukonnas ohutuskultuuri hoidjad, tegelevad nii ennetus- kui
päästetööga.
Kuidas
riik
vabatahtlikke
päästjaid rahastab, sõltub väga
paljus sellest, kus vabatahtlik
komando asub, kui kiiresti nad
reageerivad ja kui palju on väljasõite.

Investeeringutoetus
MTÜ-dele ja SA-dele

Riik rahastab
Kasesalu tänava
ehitust 45 000 euroga
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
eraldas Saue vallale 45 000 eurot Kasesalu tänava
väljaehitamise jätkamiseks Saue linnas.
2017. aastal ehitas Saue linn koostöös piirkonna ettevõtetega
valmis ligikaudu poole tänavast, sh sademevee torustikud, tänavavalgustus, kõnnitee, tuletõrjehüdrandi ja veevarustuse liitumispunktid OÜ-le Diapol Granite ja Adven Eesti uuele hakkepuidukatlamajale. Rahaliselt toetasid tänava ehitust AS Sami, OÜ Diapol
Granite ja Adven Eesti.
Et abiraha on eraldatud ja Kasesalu tänava ehituse jätkamine
on kirjas ka valla teehoiukavas, on tänava ülejäänud osa - Sooja
tänava ja varem valminud tänavaosa vaheline lõik - plaanis välja
ehitada 2018. aastal, sh kõnnitee ja tänavavalgustus. Ehitusprojekt
on olemas ja hange ettevalmistamisel.

50 paari taktikalisi
kindaid abipolitseinikele

Saue Vallavolikogu võttis 2018. aasta
veebruari istungil vastu määruse, mis
annab mittetulundusühingutele (MTÜ)
ja sihtasutustele (SA) võimaluse taotleda vallalt toetust avalikkusele suunatud
hoone või avalikkusele suunatud rajatise projekteerimiseks, ehitamiseks või
renoveerimiseks.
KATI OOLO
Arendusprojektide juht

M

Saue Vallavalitsus andis veebruari keskel
Lääne-Harju politseijaoskonna abipolitseinike
rühmale üle varustuse toetuse - 50 paari taktikalisi kindaid.
Kindad on lõike- ja süttimiskindlad, kasutatud on armeeritud
kevlarit. Neil on plastikuga tugevdatud sõrmenukid, reguleeritav
randmeosa ja sõrmeotsad on sobilikud tööks puutetundliku nutiekraaniga.
50 paari kinnaste maksumus oli 1582 eurot ja 50 senti. Need
osteti hanke korras ettevõttest Pain OÜ.
Kindad võtsid vastu ning avaldasid vallale suurt tänu Lääne-Harju politseijaoskonna juht Veiko Randlaine, Lääne-Harju
politseijaoskonna abipolitseinike rühmajuht Karin Talalaev ning
abipolitseinik Jaago Männiste, kes pälvis 2017. aastal Vabariigi
Presidendi aasta vabatahtliku aumärgi tegutsenuna järjepidevalt
vabatahtlikuna Eesti ühiskonna heaks.
Saue vald ei ole ainult turvalisuse tarbija, vaid panustab ka
väga aktiivselt turvalisuse suurendamisesse.
Foto. Riho Johanson
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is on avalikkusele
suunatud hoone
või rajatis?
Hooneks loeme avalikus
kasutuses olevat seltsimaja,
kultuurimaja, spordihoonet
või muu sarnase eesmärgi
ja otstarbega hoonet. Rajatiseks võivad olla avalikus
kasutuses olev mänguväljak, spordiplats, külakiik,
laululava, lõkkeplats, park,
puu- ja taimeistik (haljastus),
teeviit (sh märk, külatähis
jms), õppe-, tervise-, matkavõi puhkerada, puhkekoht
või muu sarnase eesmärgi ja
otstarbega rajatis.
Toetuse taotlemiseks vajalikud eeldused
• Objekt peab asuma üldkasutatava maa sihtotstarbega
kinnistul või muu avaliku
kasutamise sihtotstarbega
kinnistul (sh teemaal).
• Objekt peab olema munitsipaalomandis ja antud toetuse
taotlejale avalikku kastusse

või olema toetuse taotleja
omandis või kasutuses.
• Objekt on kajastatud valla
arengukavas ja vastab arengukeskuste arengupõhimõtetele.
• Objekti rajamise või olemasolu vastu peab olema
põhjendatud avalik huvi,
mida iseloomustab muu hulgas sarnaste objektide puudumine lähipiirkonnas ja
piirkondlik tähtsus.
• Elluviimise eeltingimus on
piisav kasusaajate arv, sh eelistatakse projekte, mille kasusaajate arv on suurem.
Tingimused
taotlevale
MTÜ-le või SA-le
• Taotleja asukoht peab olema Saue vald.
• Taotleja põhikirjast tulenev tegevuse eesmärk peab
olema aleviku, küla või muu
tervikliku piirkonna elukeskkonna arendamine ning
avalikkuse kaasamisele ja
avaliku huvi realiseerimisele
suunatud tegevus.
• Taotleja on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähe-

malt kuus kuud.
• Taotlejal on täidetud kõik
kohustused riigi ja Saue valla ees.
• Taotleja majandusaasta
aruanne ning muud õigusaktidega nõutavad avalikud
dokumendid on esitatud ja
avalikustatud õigusaktides
sätestatud korras ja tähtajaks.
• Taotleja juhatuse liikmetel
on laitmatu maine ja kogukonna toetus.
Taotlemise tähtaeg on
soovitava investeeringu tegemise aastale eelneva aasta
1. september.
Toetuse suurus
• Ilma välise kaasfinantseeringuta maksimaalselt 3200
eurot.
• Välise kaasfinantseeringu
korral (nt KOP, LEADER
vms) omafinantseeringu osa,
kuid üldjuhul mitte rohkem
kui 25% kavandatava projekti kogumaksumusest.
Oluline on teada, et toetust eraldatakse ühes kalendriaastas üldjuhul vaid ühele
taotlejale ühes alevikus,
külas või muus terviklikus
piirkonnas. Kui alevikus,
külas või muus terviklikus
piirkonnas tegutseb mitu tingimusele vastavat taotlejat,
otsustavad nad omavahelisel
kokkuleppel, kes taotluse
esitab. Kui piirkonnas asub
üks tingimustele vastav taotleja, kes esindab mitut teineteisest piisaval kaugusel asuvat piirkonda, võib taotluseid
esitada rohkem kui üks.
Hindamisel eelistatakse
projekte, milles MTÜ või SA

omafinantseering on vähemalt 10% projekti kogumaksumusest ning mille kasusaajate arv on suurem.
Toetuse taotlemiseks esita
vallavalitsusele 1. septembriks:
• vormikohane taotlus;
• vormikohane eelarve;
• taotleja üldkoosoleku protokolli väljavõte või juhatuse otsus toetuse taotlemise
kohta;
• maa omandiküsimustega
seotud dokumendid;
• eelarve aluseks olev riigihanke tulemus või projekteerija (või teise pädeva isiku
poolt) koostatud hinnakalkulatsioon (asjakohasel juhul);
• alla riigihanke piirmäära
jäävate hangete korral (sh
mitte riigihanke kohuslased)
vähemalt kolm võrreldavat
hinnapakkumist koos hinnapakkumise lähteülesandega;
• objekti ehitamiseks või
renoveerimiseks vastav projektdokumentatsioon (asjakohasel juhul).
Taotluse vormid ja juhised on leitavad Saue valla
kodulehelt www.sauevald.ee
(kultuuri valdkonna alajaotuse alt) ning Riigi Teatajast.
Taotlusi on võimalik esitada
elektrooniliselt e-posti aadressil info@sauevald.ee või
paberkandjal vallamajja ja
kõikidesse
halduskeskustesse (Saue linn, Riisipere,
Laagri, Haiba).
Lisainfo: arendusprojektide juht Kati Oolo, kati.
oolo@sauevald.ee, 654 1153.

Kui unistustest on puudu vaid üks sõit
Keilas avatakse uus
dokumendi väljastuskoht
Alates 4. aprillist avatakse uus
dokumendi väljastuskoht Keila
konstaablijaoskonnas (Keskväljak
8a, Keila).
Keilasse on võimalik tellida nii isikut tõendavaid dokumente kui ka relvalube. Dokumente hakatakse väljastama kahel päeval nädalas: kolmapäeval ja neljapäeval kell 10-16 (lõunapaus 12.30 -13).
26. märtsil lisatakse Keila väljastuskoha valik ka politsei e-teenindusse https://etaotlus.politsei.ee/#/login.

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.

Sageli pärsib noorte teotahet ja innukust kogu kaasnev logistika ning selle
hind: kust saada sobiv transpordivahend, et sõita näiteks võistlema või
esinema teise linna või lausa piiri taha?
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

K

ui ka juht on olemas,
on rent ikka kallis
ja see teeb mistahes kollektiiviga seiklemise
keeruliseks. Kuid ei tasu
heita meelt: on olemas City
Motors, mis sõitudeks vajaliku transpordivahendiga
appi tuleb, et ükski äge käik
ei jääks käimata.
City Motorsi esindaja
sõnul on nad aastate jooksul saanud palju päringuid
palvega toetada transpordivahendiga erinevaid ettevõtmisi. 2015. aastal kevadel

alustaski City Motors toetusprojektiga, mis võimaldab tasuta kasutada Renault
Trafic väikebussi ehk City
Sponsorbussi.
Sponsorbuss veereb sellest ajast peale, viies kümneid ja kümneid kollektiive
igal aastal unistustele lähemale. Näiteks Kristjan Pajusalu maadlusnoored, kes
hiljuti võistlustel naasid, tõdesid, et lisaks mugavusele
üllatas neid, kui ökonoomne
Sponsorbuss oli.
Sponsorbussi on kasutama oodatud laste- ja noorte
kultuurikollektiivid, spordimeeskonnad ja paljud teised
rühmad, kel on plaanis pike-

maid ja lühemaid sõite kas
Eestis või kaugemal, mis
muidu ehk puuduva transpordivahendi taha jääks.
Kuidas see käib?
Et võimalikult paljud bussist
rõõmu saaksid, on tasuta
kasutamise esimene reegel
lihtne – kuni kolm päeva
korraga ja ühe kollektiivi
kohta kaks korda aastas.
Bussi broneerimine on
samuti lihtne. Kõigepealt
tuleb saata e-kiri sponsor-

buss@citymotors.ee koos
lühikese kirjeldusega, kus
on kirjas miks, millal ja
mida tegema või saavutama
sõidetakse.
Kui buss on soovitud
ajal vaba, saadab firma omapoolse kinnituse ja jääbki üle oodata sõidupäeva,
mil tellijapoolne bussijuht
sõidukile kokkulepitud ajal
järgi läheb, et kõik soovijad
unistuste poole sõidutada!
Lisainfo:
www.citymotors.ee.

Õiendus
Saue Valduri veebruari lõpu numbrisse oli Saue vallavolikogu maa- ja planeeringute komisjoni esimehe Tormi Tabori foto juurde
ekslikult sattunud vale telefoninumber. Õige on 5451 3000. Vabandust.

Riisipere-Turba raudteeliini
keskkonnamõju hindamise aruande
avalikustamine ja avalik arutelu

T

JA algatas KMH 15.
septembri 2017 otsusega nr 1-10/17-327.
Projekteeritav
uus
raudteeliin asub Harju
maakonnas Saue valla territooriumil. Taotluse kohaselt soovitakse ehitada
uut raudteeliini Riisipere ja
Turba vahel. KMH viiakse
läbi ehitusprojekti koostamise käigus. Koos ehitusprojektiga koostatakse ka
geodeetiliste ja geoloogiliste uuringute ning maaparandusprojekt.

Riisipere-Turba raudteeliini (KMH) eesmärk
on saada teavet Riisipere-Turba raudteeliini ehitamisega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja nende
leevendusmeetmetest ehitusprojekti koostamisel, et
nimetatuga oleks võimalik
arvestada ehitusloa andmisel.
KMH aruandega on
võimalik eelnevalt tutvuda
avaliku väljapaneku jooksul
19. märtsist kuni 19. aprillini 2018 elektrooniliselt TJA
kodulehel https://adr.mkm.
ee/?id=TJA-JVIS-5878

On välja öeldud, et Turba jaamahoone võib taas ronge liikumas
näha esialgse hinnangu kohaselt 2019. aasta lõpus.

Paberkandjal saab dokumendiga tutvuda
• TJA-s: Sõle 23a, Tallinn
• Saue Vallavalitsuses: Tule
tn 7, Saue linn 76505.
Ettepanekuid,
vastuväiteid ja küsimusi KMH
aruande kohta saab esitada
kirjalikult TJA-le hiljemalt
20. aprilliks 2018 postiga

aadressile Sõle 23a, 10614
Tallinn või e-postiga info@
tja.ee.
KMH aruande avalik
arutelu toimub 20. aprillil
2018 Turba kultuurimaja saalis kell 15.00-18.00
(Lehetu tee 12, Turba alevik 76202, Saue vald, Harjumaa).

Foto: Erik Peinar

Riigikogu kutsub lahtiste uste päevale
Riigikogu tähistab laupäeval, 21. aprillil, 99. sünnipäeva lahtiste uste päevaga,
mis algab Riigikogu esimehe Eiki
Nestori tervituse ja lossi rõdult kõlava
kontserdiga.
MARIE KUKK
Riigikogu Kantselei avalike
suhete osakonna infonõunik

T

oompea lossis toimuvad ekskursioonid,
fraktsioonides saab
kohtuda saadikutega ja infotunnis esitada küsimusi
valitsuse liikmetele.
Kohvikus arutlevad Riigikogu liikmed 100-aastase

Eesti tuleviku üle.
Kultuuripärandi aastal
viivad huvilisi ajas tagasi
Eesti Vabaõhumuuseumi
töötoad.
Eesti
Meremuuseum
ja Lennusadam jutustavad
lugu „100 aastat kiilu all“.
Eesti Ajaloomuuseumi
„Laste Vabariigis“ saab
koos sõpradega üles ehitada unistuste riiki ja vaadata

Eesti multifilmiklassikat.
Mälumängus „Eesti Vabariik 100“ osalevad koolide
ja Riigikogu võistkonnad.
Sel päeval pääseb ka
Pika Hermanni torni.
Päeva lõpetab TÜ Vil-

jandi Kultuuriakadeemia
pärimusmuusikute
kontsert.
Üritused on tasuta. Kõik
on oodatud Riigikokku kell
11-16. Kohtumiseni Toompeal!

Teeme Ära talgukevad sai hoo sisse
Algas talgute kirjapanek maikuu
esimesel laupäeval, 5. mail, peetavale
üle-eestilisele Teeme Ära talgupäevale.
Talguid saab kirja panna talguveebis
aadressil www.teemeara.ee.
TALGUPÄEVA
MEESKOND

T

algupäeva meeskonnal on tänavu talgulistele kaks üleskutset:
kingime Eestile sünnipäevaks kodukihelkonna värvid
ning väärtustame kohalikke
toidutraditsioone, rikastades talgulauda piirkonna,
hõimu- või rahvustoitudega.
Sestap jõuab tänavuse
talgute stardipaketiga igasse talgupaika Eesti Rahva
Muuseumi kuraatori Reet

Piiri koostatud raamat „Eesti kihelkondade värvid“, mis
on varustatud vajalike värvikoodidega, et igaüks võiks
leida vajaliku värvikombinatsiooni kodukihelkonna
värvidest.
Kihelkonnavärvidesse
sobib värvida kõiki esemeid, mis värskendamist
vajavad: bussiootepaviljonid, postkastialused, aiad,
piirded, istepingid, kuuri- ja
aidauksed, lillekastid.
1000 kiiremat talgujuhti, kes otsustavad talgulõu-

Liidu liikmeteks on hetkel 72 kohalikku omavalitsust. Eesti Linnade ja Valdade Liitu kuuluvates omavalitsustes elab 98 protsenti Eesti elanikkonnast.
Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu valis juhatuse esimeheks Tallinna linnapea Taavi Aasa ning juhatuse aseesimeesteks Pipi-Liis Siemanni ja Mihkel Juhkami.
ELVL-i juhatuse liikmeteks valiti lisaks Taavi Aasale Võru linnapea Anti Allas, Kastre vallavanem Priit Lomp, Narva linnapea
Tarmo Tammiste, Põlva vallavanem Georg Pelisaar, Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann, Võru linnavolikogu liige Anneli Ott,
Rakvere volikogu esimees Mihkel Juhkami, Antsla abivallavanem
Kurmet Müürsepp, Pärnu abilinnapea Siim Suursild, Valga vallavanem Margus Lepik, Tartu linnapea Urmas Klaas ja Rae vallavanem Mart Võrklaev.
Liidu ülesanne on esindada ja kaitsta oma liikmete ühishuve
ning aidata kaasa kohaliku omavalitsuse üldisele arengule.

Erivajadusega inimeste
töölaadal saab pakutavat
tööd kohe proovida
Eesti Töötukassa ja Astangu Kutserehabilitatsiooni
Keskuse koostöös toimub 28. märtsil kell 11-14
töölaat, mis on mõeldud vähenenud töövõimega
inimestele.
Töölaadal osalevad ettevõtted, mis on valmis pakkuma
tööd just erivajadusega inimestele. Tavapärastest töömessidest eristab töölaata
lõbusam, vahetum, kaasahaaravam meeleolu, külastajad saavad praktilistes toimetustes kohe käed külge
Eelmisel töölaadal suhtles
lüüa.
28. märtsil osalevad huvitundjatega ja tutvustas
oma tööd Swedbanki töötaja,
laadal tööandjatest Selver, kes on ise erivajadusega.
Rimi, abc Supermarkets
(kaubandus), ISS ja SOL Baltics (puhastusteenindus), Radisson
Blue Sky ja Radisson Blu Hotel Olümpia (hotellindus), Omniva
ja Express Post (posti sorteerimine, kojukanne), Elisa, Swedbank
(klienditeenindus), Eesti Pandipakend (lihttöö).
Kui kohe töölepingut ei sõlmita, on võimalik suunduda praktikale, et töösoovis ja oskustes veenduda.
Töötukassa nõustajad tutvustavad vähenenud töövõimega
inimeste teenuseid ja koolitusvõimalusi ning annavad karjäärinõu. Laat on tasuta ja toimub Astangu Kutserehabilitatsiooni
Keskuses (Astangu 27, Tallinn).

Foto: Eesti Töötukassa

Foto: Priit Simson

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) teatab
Riisipere-Turba raudteeliini ehitamise
keskkonnamõju hindamise (KMH)
aruande avalikustamisest.
TEHNILISE
JÄRELEVALVE AMET

Eesti Linnade Liidu üldkoosolekul 27. veebruaril
moodustati uus üleriigiline omavalitsuste liit, Eesti
Linnade ja Valdade Liit (ELVL).

INFO: Mari Kalbin, Astangu keskuse tööhõivespetsialist,
telefon 687 7229.

Koerad ei tohi ringi hulkuda
Kuigi päike ja tuul on väljad pea lumevabaks
muutnud, on metsa all lund veel küllalt ja metsloomadel raskem endale toitu leida, mistõttu on
kitsed rohkem liikvel ja just külade vahel.

nal pakkuda mõnd põnevat
piirkondlikku rooga või
rahvustoitu, saavad Selveri
25-eurose kinkekaardi, mille soovist saab teada anda
talguveebis, tuues välja
menüü ja pannes kirja ühe
piirkondliku või rahvustoidu retsepti, mille järgi
plaanitakse talgulistele toitu
valmistada. Retseptid jäävad veebiraamatusse kõigile
sirvimiseks ja välja printimiseks.
Talgujuhid, kes panevad
oma talgud kirja talguvee-

bi, saavad ka tänavu talgute
stardipaketi, mis koosneb
praktilistest vahenditest ja
soovitustest talgupäeva korraldamiseks. Lisaks sellele
saavad talgujuhid tellida
tänavu oma kogukonnale
tasuta uue grupipostkasti
Omnivalt, milles täpselt nii
palju postkaste kui vaja.
Talgute registreerimine
talguveebis algas 15. märtsil. Stardipakettide laialisaatmine ja talguliste kirjapanek saavad hoo sisse 5.
aprillist.

Aila külavanema Janis Ivaski sõnul lasevad aga osad majaomanikud oma koertel vabalt kõikjal ringi joosta. „Kindlasti on see
suureks ohuks metsloomadele,“ arvab ta. Seda enam, et päevased plusskraadid ja öised miinused tekitavad lumele tugeva
kooriku, millest teravate sõrgadega kits läbi vajub, kuid koer
mitte.
Janis Ivask ei oska öelda, millest see on tingitud, kuid talvel
jookseb hoovikoeri rohkem ringi kui suvisel ajal. Ja seda enamasti just öösiti.
Olgu suvi või talv, kevad või sügis, öö või päev – loomaomaniku kohustus on tagada, et too aiast välja või ketist lahti ei
pääseks.
Koera pidamine ei tohi häirida avalikku korda ega ohustada
inimesi, vara ega teisi loomi - omanik vastutab tekitatud kahju
eest. Keelatud on lubada koeral häirida ka metsloomi ja -linde,
välja arvatud jahi ajal jahikoertel. Seda kõike reguleerib Saue
valla koerte ja kasside pidamise eeskiri.
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Moodustati uus üleriigiline
omavalitsuste liit – Eesti
Linnade ja Valdade Liit
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Saue valla ametlikud planeeringuteated
DETAILPLANEERINGU
KEHTESTAMINE
Saue Vallavalitsus kehtestas
14.03.2018. aasta korraldusega nr 320 Vanamõisa külas Juhani (katastritunnus
72701:002:2021, sihtotstarve
maatulundusmaa 100%, suurusega 10 845 m²) kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu, mis
algatati Saue Vallavalitsuse
27.06.2017. aasta korraldusega
nr 483.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata
kinnistule ehitusõigus eakate
pansionaadi püstitamiseks.
Juhani kinnistu paikneb
Vanamõisa külas tiheasustusalal. Maa-ala piirneb lääne
poolt metsaalaga ning asub
Välja elamurajooni läheduses.
Lõuna poolt Välja teega ning
Keila-Tallinn raudteega. Põhja-ida poole jäävad osaliselt
hoonestatud elamumaad ja
maatulundusmaad. Planeeritava maa-ala suurus on ca 1,1
ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Juhani kinnistu äri- ja transpordimaa sihtotstarbega krundiks.
Ärimaa krundile (suurusega
9 803 m²) määratakse ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise,
kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 9,0 m ärihoone püstitamiseks, kasutusotstarbega majutushoone.
Ärimaa kinnistule kavandatakse rajada ligikaudu
70-100 kohaline majutus- ja
teeninduskompleks (eakate
pansionaat). Hoone on planeeritud majutuse, üld- ja
puhkeruumide, toitlustuse ja
majandus-teenindusplokkidena.
Detailplaneering
võeti
vastu ja suunati avalikustamisele Saue Vallavalitsuse
24.01.2018. aasta korraldusega nr 97.
Detailplaneeringu avalikustamine toimus 12.02.2018
kuni 25.02.2018. Detailpla-

neeringu
avalikustamisest
teavitas Saue Vallavalitsus
kirjalikult Juhani kinnistu piirinaabreid ning teated ilmusid
Saue valla lehes Saue Valdur
(jaanuar 2018. aasta nr 2) ja
Eesti Päevalehes.
Detailplaneeringu avaliku
väljapaneku toimumise ajal
esitati detailplaneeringu kohta üks ettepanek (21.02.2018
kiri nr 5-5/1046-5).
Esitatud ettepanek puudutas Juhani naaberkinnistule (Saunavahi) ühisveevärgi
ja kanalisatsiooni liitumispunktide tagamist. Vastavalt
maaomanike omavahelisele
kokkuleppele on detailplaneeringut tehnovõrkude lahenduse osas täpsustatud, st
on planeeritud ühisveevärgi
ja kanalisatsiooni liitumisvõimalus Juhani kinnistult Saunavahi kinnistule. Täpsustatud
lahendus ei muutnud detailplaneeringu
põhilahendust
ning Saue Vallavalitsus detailplaneeringu avalikku arutelu
ning uut planeeringu avalikku
väljapanekut ei korraldanud.
Kehtestatud Juhani kinnistu detailplaneeringu materjaliga on võimalik tutvuda Saue
valla veebilehel: http://sauevald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud ja / või http://
s au e v ald .e e/p l an e e r ing ute-geoinfosusteemid.
Lähemat informatsiooni
saab planeeringute peaspetsialistilt Maili Metsaotsalt 654
1157, maili.metsaots@sauevald.ee.

P R OJ E K T E E R I M I S T I N G I MUSTE AVALIK ARUTELU
Koppelmaa küla, Karu tn 1
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud
menetlusena Koppelmaa külas Karu tn 1 (katastritunnus:
72704:004:0102; 2437 m² elamumaa) kinnistul, lähtudes
Koppelmaa küla Karu tee 1

kinnistu detailplaneeringust
(Maaplaneeringud OÜ töö nr
242-06), suurendades lubatud
hoonestusala kuni 10% Karlepa tee 2 kinnistu poolsel küljel ja suurendades detailplaneeringu kohast ehitisealust
pinda kuni 10% ulatuses ehk
kuni 275 m2.

JUHANI KINNISTU

N

Laagri alevik, Pärnu mnt 499a
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud
menetlusena Laagri alevikus,
Pärnu mnt 499a (katastritunnus 72703:001:0461; 7876 m2,
100% ärimaa) kinnistul, lähtudes Pärnu mnt 499 kinnistu
detailplaneeringust (Arhitektuuribüroo Stuudio Beeta töö
nr 13B-2005), suurendades
hoonestusala detailplaneeringu kohast 22%-st täisehitusprotsenti kuni 10% ulatuses ehk kuni 1906 m2.
Alliku küla, Karuoja tn 4
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Alliku külas,
Karuoja tn 4 (katastritunnus
72701:002:0605; 1560 m2,
100% elamumaa) kinnistul,
lähtudes Karutiigi maaüksuse
detailplaneeringust (A & L Arhitektuuribüroo töö nr 07/01),
muutes detailplaneeringu kohane lubatud üksikelamu 2545˚ katusekalle katusekaldeks
15-45˚.
Lähemat informatsiooni tingimuste kohta saab registrite
peaspetsialistilt Caroli Kruusilt. Telefon 654 1146, e-posti
aadress caroli.kruus@sauevald.ee.
Arvamused esitada hiljemalt
11.04.2018 Saue Vallavalitsusse (Tule tn 7, Saue linn
76505) või halduskeskustesse
Laagris, Riisiperes ja Haibas.
E-posti aadress info@sauevald.ee.
Planeeringuala piir

Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori
asukoha määramine“ kehtestamine
Töö nimetus:

Juhani kinnistu eskiislahendus detailplaneeringu algatamiseks

Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018 käskkirjaga nr
1.1-4/41 Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee
trassi koridori asukoha määramine“.
Planeeringu eesmärk on
luua alus uue rahvusvahelise
ühenduse projekteerimiseks
Balti riikide ja Euroopa raudteevõrgu vahel, mille rööpmelaius (1435 mm) vastab Euroopa standardile. Rail Baltic
raudtee rajamisega kaasneb
inimeste ja kaupade parem
liikumisvõimalus ning transpordist tingitud õhusaaste
vähenemine. Planeeringuga
on leitud sobivaim asukoht
elektrifitseeritud Rail Baltic
raudtee trassi koridorile Harju
maakonnas, alates Muuga sadama piirkonnast kuni Rapla
maakonna piirini. Minister
kehtestas lisaks 13.02.2018

Pärnu maakonna osas ja
14.02.2018 Rapla maakonna
osas maakonnaplaneeringu
raudtee trassi koridori asukoha määramiseks. Lätis ja
Leedus on Rail Balticu raudtee
trassi koridori asukoht samuti
välja valitud. Rail Balticu rajamine on seotud suure avaliku
huviga.
Raudtee trassi koridori
asukoha määramisel kaaluti
mitut võimalikku asukohta,
mille tulemusena valiti trassikoridori asukoht nii, et raudtee rajamine oleks tehniliselt
teostatav ja majanduslikult
tasuv ning raudteest tulenevad mõjud ja häiringud oleksid minimaalsed nii inim- kui
ka looduskeskkonnale.
Planeeritud trassikoridori
pikkus Harju maakonnas on 48
km ja see kulgeb läbi kuue kohaliku omavalitsuse territoo-

riumi: Maardu linn, Jõelähtme
vald, Tallinna linn, Rae vald,
Kiili vald ja Saku vald. Trassikoridori laius hajaasustuses
on 350 m, mis hõlmab raudtee
rajamiseks vajaminevat maad
ja raudtee kaitsevööndit (kokku 66 m) ning nn trassi nihutamisruumi, mis võib osutuda
vajalikuks sellisel juhul, kui
raudtee asukohta tuleb projekteerimise käigus täpsustada. Raudtee rajamine on
võimalik üksnes planeeritud
trassikoridori sees. Tiheasustuses ning kitsastes oludes on
trassikoridori laiuseks 150 m.
Raudtee on kavandatud
reisirongidele kiirusega kuni
240 km/h. Kaubarongide kiirus on kuni 120 km/h. Rahvusvahelise reisirongi peatus
on planeeritud Tallinnasse.
Planeeringuga on ette nähtud
võimalus korraldada tulevikus

Asukoht:

Vanamõisa
küla, Saue
vald
kaupa.
TrassiRail Balticu raudteel kohalik- omavalitsuste
Tellija:
põhimõtku rongiliiklust Tallinn-Rapla- koridori kasutamise
Conmade OÜ
Pärnu-Riia suunal. Selleks on ted ja tingimused on toodud
Planeerija:
Ruumi Grupp OÜ
kohta.
Rail Balticu trassile kavanda- kogu planeeringuala
Egle Heero
tud perspektiivsed asukohad Planeeringu koosseisus on
kohalike rongipeatuste raja- kolme maakonda hõlmav joonis (mõõtkava 1:220 000) ja
miseks.
Kuni planeeringu elluvii- Harju maakonna põhijoonis
miseni saab trassikoridori (mõõtkava 1:80 000). Samuti
alale jäävaid maaüksusi edasi on eraldi joonised (mõõtkavas
kasutada nende senise siht- 1:20 000) koostatud kohalike
otstarbe järgi, senist maaka- omavalitsusüksuste territoosutust planeering koheselt ei riumitele jäävate trassilõikukitsenda. Planeeringuga mää- de osas.
Planeeringute koostamiratud trassikoridoris sätestatud maakasutustingimused sel on arvesse võetud ning
kehtivad kuni Rail Baltic raud- tasakaalustatud riigi ja kohatee valmimiseni. Pärast raud- liku omavalitsuse ruumilise
tee kasutusloa väljastamist arengu vajadused. Planeetulenevad kitsendused raud- ringu koostamise käigus viidi
teest ja selle kaitsevööndist.
läbi keskkonnamõju strateeM a a k o n n a p l a n e e r i n g giline hindamine (KSH), mille
koosneb seletuskirjast ja joo- eesmärk on arvestada kesknistest. Seletuskirjas on kir- konnakaalutlusi planeeringu
jeldatud planeeringulahendus koostamisel ning kehtestamiMAASTIKUARHITEKTUUR

Mäe 24, 51008 Tartu
Reg. nr: 12042771
www.ruumi.ee
info@ruumi.ee
tel: 56 609 144

Joonis:

Asukohaskeem
sel, tagada
kõrgetasemeline
Allkiri:
Töö number:
keskkonnakaitse.
KSH aruanDP-05/12-2016
des on selgitatud, kirjeldatud
Formaat:
Allkiri:
Mõõtkava:
ja hinnatud
planeeringu
A3 elluviimisega
olulisi
Joonise kaasnevaid
nr:
Kuupäev:
16.02.2017
mõjusid- loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale,
võimalikke
alternatiivseid
lahendusi ning kavandatud
negatiivsete mõjude leevendamise meetmed säästvaks
ja tasakaalustatud arenguks.
Meetmete tõhususe kontrollimiseks projekti edasistes
etappides on KSH aruandes
esitatud seirekava. Maakonnaplaneeringuga kavandatava
tegevusega kaasneb piiriülene keskkonnamõju.
Kehtestatud maakonnaplaneeringu materjalid on
kättesaadavad
veebilehel:
http://www.maavalitsus.ee/
maakonna-planeeringud Harju maakonna alajaotuses.

Foto: Sirje Piirsoo

Päike tõuseb taevas kõrgemale, linnukesed sirtsuvad rõõmsalt, ümberringi
on elevus uue alguse ees. Kätte on
jõudmas kevad. Arvatavasti on sarnaselt veidi ärevust ka peredes, kus lapse
lasteaiatee on lõpusirgel ja sügisel
algamas kooliaeg.
EVE TAMM
Saue Gümnaasiumi õppejuht

P

äevast, kui laps läheb
kooli, toimub nii lapse
kui kogu pere elukorralduses suur muutus. Lapsel on elumuutusega lihtsam
toime tulla, kui vanem on
muudatusteks valmistunud
ja oskab märgata olulisi aspekte lapse toetamiseks.
Tähtis on, et uus algus oleks
rõõmu valmistav, üleminek
sujuv ja laps tahab kooli tulla.
Koolivalmidus ei seisne
üksnes lugemis- ja arvutamisoskuses
Lapse kooliks ettevalmistamisel pööravad lapsevanemad sagedasti erilist
tähelepanu lapse vaimsele
küpsusele, lugemis- ja arvutamisoskusele. Käiakse
arsti juures hindamas lapse
füüsilist arengut, sotsiaalsete oskuste arenemist peetakse enamasti aga iseenesest
mõistetavaks, et küll kasvades areneb ja harjub.
Laps võib olla füüsiliselt
hästi arenenud ja nutikas,
aga kui tema sotsiaalsed
oskused on tagasihoidlikud
- ta ei oska teistega arvestada, on emotsionaalselt tasakaalutu, tal puuduvad elementaarsed viisakusreeglid
ja empaatiavõime -, võib tal
koolis kohanemisega tekkida probleeme.
Kohanemisraskused väljenduvad sagedastes konfliktides kaaslastega, koolireeglite omaksvõtmisel võib
laps vajada pikemat tuge ja
ka muidu võimeka lapse õppetegevuses võib märgata
raskusi. Kui lapsel puudub
koostöövalmidus ja väljakujunenud „meie“ mõiste, on
teda keeruline õppeprotsessi
kaasata.
Koolivalmiduskaart annab ülevaate üldisest arengutasemest
Lasteaiast kooli mineku
peaks sujuvamaks muutma
koolivalmiduskaart, mis annab ülevaate lapse üldisest
arengutasemest. Koolivalmiduskaart annab ennekõike informatsiooni lapsevanemale. Õpetaja on lasteaias
teinud lapse ja tema koduga
pikalt koostööd, seega ei
tohiks koolivalmiduskaart
kaasa tuua üllatusi. Kindlasti tuleks seda informatsiooni
jagad ka kooliga. See tagab
sujuvama ülemineku ühest
süsteemist teise ja võimaldab lapse arengut järjepidevalt toetada.
See, kui rõõmuvalmis-

tavaks ja edukaks lapse
koolitee kujuneb, sõltub
paljustki lastevanematest,
kodu mõistvast suhtumisest
ja toetusest. Esimese hoiaku õppimisse saavad lapsed
ikka oma perelt. Oluline on
lapsevanema enda koostöövalmidus ja suhtumine
kooli.
Mida saavad lapsevanemad kodus teha, et sügisel
kõik sujuvalt laabuks?
Pikk puhkus ja suvi nihutab
õhtuse magamamineku hiliseks, sest hommikul ei ole ju
kiiret. Et sügisel muutused
päevarežiimis ei oleks liiga
järsud, peaks augusti keskel
hakkama harjutama õigeaegset magamaminekut ja
varasemat hommikust ärkamist. Tähtis on, et hommik
algaks rõõmsalt, jääks aega
hommikusöögiks. Selleks
aga tuleb õhtul õigeaegselt
magama minna. I klassi
laps peab magama 10 tundi, et õppetegevuses, mis
on vaimne pingutus, vastu
pidada ja õpitut ajju salvestada.
Väga oluline on, et lapsevanem mõtleks läbi lapse
nädalakava, et oleks piisavalt une-, õpi-, huvitegevuse-, aga ka vaba mängu
aega. Õnnelikul ja hästi toime tuleval lapsel on erinevad tegevused nädala lõikes
tasakaalus.
Hommik algas lasteaias
nii, kuidas perele sobis, viimane kohalejõudmise kellaaeg oli hommikusöögi aeg.
Koolis heliseb tundi alustav
kell juba 8.15. Selleks ajaks
peab olema kõik vajalik
koolikotist lauale asetatud.
Hiljem jõudmine tekitab segadust klassis ja on piinlik
hilinejale.
Korraharjumused tulevad
lapsega kaasa kodust.
Koolilaps peab suutma enda
õppevahendid korras hoida.
Kõik isiklikud asjad tuleb
koolis panna selleks ettenähtud kohta. Kui laps on kodus
seda harjunud tegema, ei
teki koolis probleeme, et ta
ei tea, kus tema asjad on, ei
leia laualt või klassist vajalikke vahendeid. Kindlasti
saab seda koolis harjutada,
kuid kodus on oluline, et
lapsel on oma õppimiskoht
ja riiete ning mänguasjade hoidmiseks kindel kord.
Kui laps on kodus kaasatud
tubade ja köögi koristamisse, oskab ta kooli sööklas,
klassiruumis ja garderoobis
korda hoida. Lisaks peab
laps hoolivalt suhtuma ka
kaaslaste asjadesse.

1. september Saue Gümnaasiumis.

Iseseisvus on koolilapsele
uus väljakutse
Üksinda kodus olemine,
endale söögi soojendamine
või võileiva valmistamine,
oskus tänaval liikuda, ei tule
iseenesest. Kõik see vajab
harjutamist ja harjumist.
Kindlasti tuleks tutvuda
kooliteega ja liikluseeskirjadega.
Tutvust tuleks teha kellaga. Ajataju kujuneb välja
praktiseerides. Koos kooliteed läbi jalutades saab laps
ettekujutuse, kui palju aega
kulub kooli minekuks, et ta
tundi ei hilineks, aga ka õigeks ajaks koju tulekuks.
Püsivus - soov ettevõetud
tegevus lõpetada, kujuneb
järkjärgult
Sageli kuuleme lastelt, et ma
rohkem ei viitsi, ma pärast
lõpetan. Siin saab lapsevanem abistada innustades,
ise kaasa lüües ning eeskujuks olles. Tore ühistegevus
püsivuse harjutamiseks on
lauamängude mängimine.
Lisaks saab selle käigus
õpetada last kaotusega toime tulema. Selleks, et osata
võita, peab kogema ka kaotamist.
Koolilapsel peab kujunema harjumus, et alustatud
tegevused viiakse lõpuni.
Kui laps koolis õppeprotsessis usinasti osaleb ja
ülesanded lõpuni teeb, jääb
kodus ülesannete lõpetamise osa minimaalseks.
Lugemisoskus on üks
õpiprotsessi alustalasid
Lugemisoskuse arendamine on oluline eeldus edu
kogemiseks õppetöös koolis. Lugemisoskus kujuneb
aegamisi ja seepärast on
vajalik, et vanem leiab järjepidevalt aega lapsele ja
lapsega lugeda ka suvekuudel. Kas lugemisaeg on õhtuti enne uinumist või ajal,
mis on planeeritud lastega
ühistegevusteks ja koos olemiseks, sõltub peres välja
kujunenud tavadest.
Kas lapsel on õige pliiatsihoid?
Enamasti joonistavad lapsed meelsasti. Küll aga ei
ole nende jaoks oluline,
kuidas pliiatsit hoida. Õige
pliiatsihoiu
kujunemine
nõuab lapsevanemate tähelepanu ja meeldetuletust.
Lapse käsi on veel nõrk ja
krampis pliiatsihoid tekitab pingeid lihastes, samuti
mõjutab see käekirja kujunemist.

Lisainfo
Õpilaste registreerimine Saue Gümnaasiumi I klassidesse
2018/2019 õppeaasta
Saue Gümnaasium on elukohajärgne munitsipaalkool
järgmiselt: Saue linn, Aila, Valingu, Vanamõisa, Jõgisoo küla
Keila jõest põhja pool asuv osa.
I klassi võetakse lapsi, kes on saanud enne käimasoleva
aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.
Koolikohustuslikust east noorema lapse (6-aastase) kooli
vastuvõtmist võib vanem taotleda juhul, kui kooliväline
nõustamismeeskond või lasteasutus, kus laps käib, on
hinnanud lapse koolivalmidust, sh sotsiaalset küpsust, ja
soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva
aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima
asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, saab
vastuvõtmist taotleda vaba õppekoha olemasolul.
16. aprillist - 20. maini tuleb õppima asumiseks esitada
Saue Gümnaasiumi kantseleisse
• avaldus (blankett)
• õpilase isikut tõendava dokumendi või selle puudumisel
sünnitunnistuse koopia
• vanema isikut tõendava dokumendi koopia
• koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus)
• tervisekaart (väljastab perearst)
• õpilase terviseinfo (täidab lapsevanem, blankett)
Avalduse blanketid on saadaval Saue Gümnaasiumi kodulehel www.saue.edu.ee vastuvõtu all. Avaldus ja muud
dokumendid esitatakse üldjuhul digitaalselt allkirjastatuna
(avaldused@saue.edu.ee) või kooli kantseleis täidetavana
lapsevanema või lapse seadusliku esindaja poolt. Kohapeal
täidetud avalduse esitamisel peab dokumentide koopiate
esitamisel kaasas olema originaaldokument. Dokumentidest on võimalik teha koopiaid kohapeal.
I klassi vastuvõetute nimekiri koostatakse ja avaldatakse
kooli veebilehel hiljemalt 20. juunil. I klasside nimekirjad
kinnitab kooli direktor hiljemalt 30. augustil.
Lisainfo I klassi astumise kohta
Õppejuht Eve Tamm, telefon 659 6070; e-posti aadress
evetamm@saue.edu.ee.

Kõik lapsed tahavad, et
nende kiri koolis oleks kaunis ja loetav, aga väljakujunenud pliiatsihoidu on koolis peaaegu võimatu ümber
kujundada.
Soovitatav on osta lapsele kolmetahulised ja mitte
väga peenikesed pliiatsid.
Sellistega kirjutamine ja
joonistamine on mugav
ning soodustab õiget pliiatsihoidu.
Kõik lapsed on oma olemuselt ja võimetelt erinevad
Lastevanemad ei peaks oma
last ei sõbranna ega naabrilapsega võrdlema. Isegi mitte vanema õe või vennaga
võrdlemine on väär. Pidev
teistega võrdlemine võib
kahjustada lapse eneseusku ja arengut pigem negatiivselt mõjutada. Säilitage
rahu ja ärge üleliia muretsege. Lastes peituv potentsiaal
on sageli suurem, kui me
arvata oskame. Kui tundub,
et lapse arengus on mingi

omapära, siis usaldage lasteaia õpetajaid ja pöörduge
nõuannete saamiseks spetsialistide poole. Vastavat
infot saate lasteaiast.
Kindlustunne ja armastus
on meile kõigile väga olulised
Lapsele tagab turvatunde
teda ümbritsev perekond.
Eriti tähtis on see elumuutuste korral. Lapsel on vaja
tunda ennast armastatuna,
et on keegi, kellega jagada
rõõme ja muresid, kes kuulab ja lohutab ning temasse
alati usub. Sära vanema silmis ja naeratus näol on kui
võluvägi.
Rõõmsana kooli tulnud
laps on sõbralik ja kohaneb
kiiresti uues kollektiivis. Ta
on uudishimulik, õpihimuline ja koostööle avatud.
Kooli ja kodu koostöö
põhieesmärk on säilitada
lapse õppimisrõõm, et iga
laps tahaks kooli tulla ja
saaks kogeda eduelamust
vastavalt oma võimetele.

Eestimaa õpilased peavad
koolilõunat ahvatleva välimusega mitmekesiseks
toidukorraks, lemmiktoitude nimekirja troonivad
erinevad pastaroad, riis,
kartulipuder ja boršisupp,
selgus koolitoitlustaja
Daily koolilõuna rahulolu-uuringust.
Saue vallas pakub Daily koolitoitu Saue gümnaasiumis, Laagri
koolis ja Ääsmäe põhikoolis, lasteaedadest toitlustab Ääsmäe,
Laagri, Nõlvaku, Tuleviku ja Veskitammi lasteaias.
Daily kaubamärgi all koolitoitlustust pakkuv Baltic Restaurants Estonia AS viis enam kui
5000 õpilase ja koolitöötaja seas
läbi uuringu, et selgitada välja
nende toitumiseelistused ja rahulolu koolitoiduga.
Uuringutulemustele
tuginedes võib väita, et koolitoit on
õpilaste seas hinnatud kõhutäis.
Eriti ollakse rahul koolisöökla
toidu maitse ja mitmekesise valikuga. Näiteks jõudsid laste lemmiktoitude edetabeli etteotsa ka
boršisupp ja tatar.
Kala ja supid edestavad liharoogasid
Eelmisel aastal koolilõuna edetabelis ülekaalukalt võidutsenud
makaronid jäid ka sel aastal troonilt tõukamata, kuid makaronid
ei tähenda enam ammu lihtsalt
keedetud rooga näpuotsatäie
soola ja võiga, vaid tõeliselt toitvaid ja täisväärtuslikke toidukordi köögiviljade, kvaliteetse liha,
krõmpsuva ja värske salaga.
Populaarsete makaronide järel sammuvad riisiroad, eestlaste
lemmikköögivili kartul ja üllatuslikult jõudis tabeli etteotsa ka
särtsakas boršisupp. Juba teist
aastat järjest ei jõudnud esiviisikusse ühtegi rooga, mille põhiosa
moodustaks liha. Kodune šnitsel,
lihakas pikkpoiss ja mahlased
kotletid osutusid valituks vähem
kui kalatoidud ja erinevad supid
- lapsed tõid lemmikutena välja
borši-, frikadelli-, herne- ja püreesuppe.
Koolitoit olgu tervislik
Koolilapsed tõid küsitluses ka
välja soovi näha menüüs rohkem
värskeid salateid ja puuvilju ning
üle 600 õpilase unistab suuremast taimetoidu valikust.
Samuti on nende jaoks oluline, et päeva tähtsaim kõhutäis
oleks esmajoones toitev ja tervislik ning alles seejärel peavad
nad tähtsaks kõhutäie kodumaist
päritolu, maitset ning tooraine
ökoloogilisust.
Saue vallagi tulemused uuringus olid suhteliselt sarnased
teistega. Koolilõuna praelisandina eelistavad siinsed lapsed pastat, kartuliputru ja riisi.
Neile meeldiks, kui menüüs
oleks rohkem magustoite, puuvilju ja värskeid salateid. Koolilõuna puhul on õpilastele kõige
olulisem, et lõuna oleks toitev.
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Noortekeskuse lugu –

maa alt päikese ja õhu kätte
Fotod: Saue Noortekeskus
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Noortekeskus Saue linnas tähistab
aprilli keskel 20. sünnipäeva lühikonverentsiga „Loome keskkonda, kus iga
noor saaks olla õnnelik“. Konverentsi
läbivad teemad on noor ja avatud
noortekeskuse roll tema kujunemisel,
noortekeskuse olulisus kohalikul tasandil, noorsootöö olevik ja tulevik.
KIRKE KASARI
juhataja
MONIKA LIIV
noortejuht

N

oortekeskuse loomine ja areng ajas
Saue Noortekeskus nimetati noortekeskuseks 16. aprillil 1998 ja on
seega üks vanemaid Eestis Narva jõudis kaks kuud ette.
Esialgu oli Saue linnal
plaan avada turvakodu perevägivalla all kannatavatele
naistele, ent see idee muutus
varsti laste päevakeskuseks
ja sealt edasi noortekeskuseks.
Laste päevakeskus alustas Saue linnavalitsuse hoone kahes keldriruumis Sirje
Lille juhatamisel ja oli avatud kella kuueni õhtul kuni
13-aastastele lastele. Pakkuda oli suhteliselt vähe:
põhiliselt käeline tegevus,
piljard, lauatennis ja mõned
lauamängud.
Aastast 1998 reorganiseeriti keskus ümber avatud
noorsootöö põhimõttel töötavaks Saue Noortekeskuseks 7-26-aastastele noortele, kuid toimetas endiselt
linnavalitsuse rõsketes ja
umbsetes keldriruumides,
mida järk-järgult renoveeriti.
Juhatajaks sai Kristel
Tamm ja algas tihe koostöö
samal ajal loodud Saue Linna Lastekaitse Ühinguga.
Mitmed ühingu algatatud
ettevõtmised - Pivarootsi
kunstilaager, lumelinn, linnalaager, seikluskasvatus on siiani noortekeskuse elu
osa.
Paari aasta pärast sai
juhatajaks energiline Erna
Gerndorf, kelle eestvõttel
hakkas keskus konkreetsemalt tegelema ideega
oma majast. Uue maja ruumiprogramm valmis ühisel
jõul koos aktiivsete noortega. 2011. aastal kolis keskus
maa alt päikese ja õhu kätte.
Uues noortekeskuses sai
juhatajaks noor ja uuenduslik Kristi Paas. 2017. aasta
lõpus võttis juhataja kohustused üle Kirke Kasari,
pikaajaline keskuse töötaja

ja enne seda olnud aktiivne
noor keskuse tegevuste juures.
Eeskuju paljudele
keskustele
Täna on Saue Noortekeskus
üks suuremaid ja tugevamaid noortekeskusi Eestis,
mis on eeskujuks paljudele
alles alustavatele keskustele, aga ka neile, kes juba pikalt eksisteerinud.
Noortekeskuses töötab
kaheksa kutsetunnistusega
noorsootöötajat, tegevustesse panustavad vabatahtlikud
Saue linnast ja välismaalt.
Saue
Noortekeskuse
põhitegevus on pakkuda
noortele võimalust osaleda
avatud noorsootöös. See tähendab, et noortekeskuses
on noorte jaoks olemas avatud ruum, mis on sisustatud
erinevate vahenditega, mis
toetavad noore ja noorsootöötaja vahelise usaldusliku
suhte tekkimist: lauamängud, videomängud, lauatennis, piljard, kunstivahendid,
roniseinad jpm.
Avatud noorsootöö lähtub madala lävepaku põhimõttest – see on kõikidele
noortele tasuta kättesaadav
teenus, mis ei sea eeltingimusi ei noore soole, vanusele ega muudele iseärasustele. See on võimalus
turvalises keskkonnas spetsialisti kaasabil proovida ja
katsetada uusi asju, tunda
end vabalt ja tegeleda just
sellega, mis noorele parasjagu meeldib.
Läbi noortekeskuse on
noorel võimalus osa saada
erinevatest
noorteprojektidest ja -programmidest;
osaleda erinevates huviringides, sh avatud huvitegevuses, mis on osalejale tasuta kunst, keraamika, muusika,
sport - saada osa noorteüritustest, koolitustest, laagritest, malevast ja proovida
ka ise teistele noortele midagi korraldada. Viimaseks
on noortekeskuses loodud
noortealgatusfond.
Noortekeskusel on aastate jooksul välja kujunenud
pikaajalised traditsioonilised tegevused: Pivarootsi
kunstilaager, suvine lin-

Noortekeskuse meeskond: juhataja Kirke Kasari, projektijuht Lii Haabma, noortejuhid Monika Liiv, Üllar Põld, Rene Kolon, Kaarel
Kiviloo, Laura Pley ja Eveliis Samberk

nalaager, kevadlaager, töömalev, Saue laste- ja noortepäev, öömatk „Matkates
Vabariigi
aastapäevale”,
kevadine „Timo-matk” ja
paljud erinevad üritused.
Keskmiselt 80 noort päevas
Saue Noortekeskus kasutab juba mitmendat aastat
internetipõhist
registreerimissüsteemi, logiraamatut, mis annab väga head
statistikat selle kohta palju
noori keskust külastab, mis
on nende keskmine vanus
ja sugu. Logiraamatuga on
liitunud enamik noortekeskusi Eestis ja selle mõte on,
et kõik noortekeskused koguksid andmeid ühtemoodi.
Seega on andmed ka tõlgendatavad sarnaselt ja tulemuseks on tõenduspõhine
statistika.
Igapäevaselt
külastab
noortekeskust keskmiselt 80
noort, aga on ka päevi, kus
külastatavus ulatub tublisti
üle saja.
Välisvabatahtlikud
ja
-praktikandid
aitavad
kasvatada sallivust
2016. aastast on Saue
Noortekeskus
akrediteeritud vastu võtma ja välja
saatma noori Euroopa Vabatahtlikku
Teenistusse,
mille eesmärk on anda noorele võimalus kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes
Euroopa riigis just temale
huvipakkuval alal. Tutvuda
selle riigi keele, kultuuri ja
inimestega.
Esimene
vabatahtlik
saabus
keskusesse
juba 2016. aasta alguses -

Noortejuht Monika Liiv on keskuse raudvara algusest tänini olemas

Meenutus keldripäevilt

Noortekeskuse eellugu
Juba 1995. aasta oktoobrist
tegutses Saue linnavalitsuse
keldris laste- ja noorte päevakeskus. Alustati seetõttu,
et oli nõudlus laste pikapäevarühma järele: käis ju üks
osa vanematest tööl Tallinnas
ja mujal ning lapsed pidid hilisõhtuni ise hakkama saama.
Vanemate seas läbiviidud
küsitluski näitas, et neile on
olulisim koht, kus lapsed saavad pärast kooli lihtsalt olla,
aega veeta, õppetükkide lahendamisel abi saada, millegi
arendavaga tegeleda.
1995. aasta sügisel alustati mitme juhendajaga. Igal
päeval tegeles lastega erinev
inimene. Novembris sai keskus endale perenaiseks Sirje
Lille.
Sama aasta detsembris
pandi paika, et hommikupoolik keskuses jääb kodustele
lasteaiaealistele ja on kord
nädalas beebide päralt. Lõunast tulid väiksemad kooliealised ja õhtuti juba suuremad.
„Loomulikult ei saanud

kriipsu vedada ja öelda lapsele, et mine nüüd ära, teades,
et kodus pole kedagi ootamas. Nii oli mõni laps päevade kaupa päevakeskuses,“
meenutab Sirje Lill.
Beebide ja eelkooliealiste
lastega tegeles keskuses Signe Pikkar, kooliealistega Kristel Tamm. Päevakeskuses said
kokku matkahuvilised Valdo
Kanguri, hiljem Andrus Tuuma
juhendamisel, ja ELOkad eesotsas Margit Otsaga.
Tegutsesid käsitöö- ja
kunstiringid, mida juhendas
Kristel Tamm. Kodused lasteaiaealised said käia Katrin
Õisma muusikaringis. Näiteks
1996. aastal külastas keskust
päevas keskmiselt 29 last.
Kolme aasta jooksul toimus päevakeskuses mitmeid
meeldejäävaid üritusi: beebide jõuluball, vastlapäev,
lastekaitsepäevad 1. juunil,
mänguväljaku avamine, jõulumaal käik. Osaleti kunstiringide näitusel huvikeksuse Kullo
lastegaleriis ja I sotsiaaltöö

kongressil.
Kuidas keskus töötas,
käidi uudistamas Saaremaalt
ja lähemaltki. Praktikakogemuse said keskuses tudengid
Tallinna pedagoogikaülikoolist ja pedagoogilisest seminarist.
1997. aasta sügisel kolisid beebid ja eelkooliealised
lasteaeda. Keskus linnavalitsuse keldris jäi 7-26-aastaste
päralt. Päev oligi jagatud sedaviisi, et keskpäevast kella
viieni pärastlõunal põhikooliealised ja sealt edasi õhtul
kella üheksani noored. Osaleda sai käsi- ja kunstiringi
töös.
Keskuses oli köök, kus,
kui kõht korisema hakkas,
kodust kaasa võetud võileibu
soojendada, teed või kohvi
teha.
Olid arvutid, vaadata sai
kaasa võetud videofilme,
kuulata muusikat, legodest
asju meisterdada lauamänge
mängida. Endiselt käisid koos
matkahuvilised ja ELOkad.
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„Kui mina 3. aprillil 2000 juhatajatööd alustasin, kasutas
noortekeskus linnavalitsuse keldrikorrusel 3-4 väikest
ruumi, mis olid sisustatud
kuskil ülejäänud kasutatud
mööbliga. Samas aga olid
noored ning olid rõõmsameelsed ja entusiastlikud
noortejuhid Monika ja Maret,
kes olid keskuses juba paar
aastat toimetanud ja mulle
suureks abiks.
Oli ilmselge, et nii kitsastes oludes pole võimalik
jätkata. Õnneks leidsime igakülgset toetust tollaselt linnapealt Andres Pajulalt ja abilinnapealt Rafael Amoselt. Ka
volikogu oli toetav ja kinnitas
juba mais meie rahataotluse
- asusimegi hõivama tervet
keldrikorrust.

Nii kujundasime endisest
basseinist „spordisaali“, endisest saunaruumist arvutitoa ja sama loominguliselt
edasi.
Arvutid olid muidugi kõik
annetusena saadud kasutatud arvutid, meile aga tõid
palju rõõmu. Leidsime koha
ka köögile ja noortekohvikule, piljardile ja pinksilauale.
Hiljem veel savitoale.
Noortekeskusel puudus
oma sümboolika. Monika ja
Maret korraldasid noorte
hulgas konkursi logo leidmiseks. Valisimegi logo, mis
kasutusel tänini. Logo sai ka
noortekeskuse lipule.
Jätkasime juba varem
alustatud seiklus- ja kunstilaagriga, töömalevaga. Huvi
töömaleva vastu oli nii suur,
et näiteks 2001. aasta suvel
toimetas Saue linnas 114 malevlast.
Ärksa vaimu ja meelega
noori kogunes noortekeskusesse rohkesti, kes kõik
soovisid põnevaid mõtteid ja
plaane teoks teha ning kodulinna arengus kaasa rääkida.
Meie eelarve teadagi kõike
ei võimaldanud. Seega kirjutasime väga palju projekte,
mis enamasti rahastuse said.
Nii sündisid mahukad noorteprojektid „Kujundan ise

oma kodulinna tulevikku“ ja
„Omanäoline Saue“.
Mõlemad projektid lõppesid noortekonverentsiga,
kus noored ise tegid ettekanded projektides uuritu kohta.
Märkimist väärib veel
projekt „Noorte kodanikukool“, mille teemad olid
aktiivne kodanik, Euroopa
noored, simulatsioonimäng
„Saue linna noortevolikogu“.
Tore ja asjalik oli ka projekt „Noored võimul“, kui 4.
juunil 2010 võtsidki noored
üheks päevaks linnas võimu
üle.
Kui meie kollektiiviga liitus Üllar Põld, sai hoo sisse
sportlik tegevus. Üllar alustas öömatkadega, mis täna
kannavad nime „Matkates
vabariigi aastapäevale“ ja on
aina populaarsemad.
Kristi Kruusi (täna Paas)
eestvedamisel käisime noortega Ukrainas Krasnodarka
külas eestlaste jälgi otsimas.
Lõime sidemed Saue sõpruslinna Vangaži noortega, käivitasime piirkondliku noorsootöö ja nii edasi.
Muresid ma noortekeskuse sellest perioodist ei
mäletagi. Ehk vaid keldrikorruse korrashoid: pidevad
ummistused, torude vahetused...

Rõõmu oli aga rohkesti,
sest külastatavus aina kasvas ja teotahteliste noorte
arv samuti. Üks aktiivne noor
oli Kirke Kasari, kes hetkel
juba noortekeskust ise juhib.
See ju puhas rõõm!
Rõõmu tegi ka linna juhtide väga toetav ja abistav
suhtumine meie püüdlustesse. Tore oli koostöö Saue
gümnaasiumiga, lasteaiaga.
Meie tegevus muutus
aina laiemaks ja aktiivsemaks ning me ei mahtunud
enam kuidagi keldrisse ära.
Arvasime, et unistada tuleb
suurelt ja julgelt. Unistasimegi. Tahtsime oma maja.
See tundus küll ebareaalne,
kuid tegime noortega plaane, millisena sooviksime oma
uut maja näha, milliseid tegevusi sooviksime seal teha.
Kuni ühel päeval tuligi
võimalus taotleda uue noortekeskuse ehituseks Euroopa
Liidu rahastust.
Teen siinkohal tänagi sügava kummarduse toonasele
linnapeale Orm Valtsonile,
kes uskus meisse ja toetas
igati Saue noortele paremate võimaluste loomist. Ja nii
saigi võimalikuks võimatu 1. juunil 2011 osalesime uue
maja avamise pidulikul lindilõikamisel.“

Noortekeskuse
logo konkurss

Pivarootsi kunstilaager

Noortekeskuse uus maja

Saue Avatud Noortekeskus avati pidulikult 1. juunil 2011,
selle rajamine läks maksma 1 063 656,98 eurot, millest suurem osa (958 674,73 eurot) tuli Euroopa Regionaalarengu
Fondist. Uues noortekeskuses on kasulikku pinda 1225 m2,
hoone on kahekorruseline, selle ehitas Facio Ehituse AS.

Clara Hispaaniast, kes oli
õppinud hoopis inseneriks,
aga suur huvi lastega töötamise vastu tõi ta meie majja.
Clarale oli meeldivaks üllatuseks meie noortekeskus,
sest tema sõnul Hispaanias
sellist keskust noortele ei
ole.
2017. aasta sügisel jõudis noortekeskusesse teine

vabatahtlik - Luca Itaaliast.
Luca soov end proovile panna noortekeskuses tekkis
tänu ta emale, kes juhatab
Torinos kohalikku lasteaeda ja tänu kellele ta on juba
varajasest east lastega kokku
puutunud. Luca töötab Sauel
kuni 2018. aasta sügiseni.
Lisaks pikaajalistele Euroopa Vabatahtlikku Tee-

nistust läbivatele vabatahtlikele võtab keskus vastu
ka kaks korda aastas praktikante Saksamaa ülikoolidest. Meie suvelaagrites on
praktiseerinud ka vabatahtlikud Tuneesiast ja Ameerika Ühendriikidest.
Välismaalaste kaasamisega töösse kasvab noortes sallivus, nad muutuvad
julgemaks ja avatumaks,
õpivad uue kultuuri kohta,
samas saavad ka ise tutvustada vabatahtlikule eesti
kultuuri, keelt ja traditsioone.
Miks noored keskusesse
tulevad?
Noored
külastavad
noortekeskust
erinevatel
põhjustel - külastajaskond
on väga lai, 7-26-aastased
-, aga peamiselt ikka selleks, et vabas õhkkonnas
nautida niisama omavahel
ja ka noorsootöötajatega
suhtlemist ning mängimist.
Keskusest leiavad nad alati
sõbraliku sõna ja saavad jagada rõõme ning muresid.
Lapsed saavad valida väga
mitmete tegevuste vahel,

2000. aasta aprillis laskis
Saue Noortekeskus noortel endil auhinnatud nelja
konkursitöö hulgast välja
valida keskuse logo.
Žürii oli tunnistanud
esikoha vääriliseks Katrin
Altmeri võistlustöö. Teise
koha pälvis Liis Vilde ja
kolmanda Marta Laane
logokavand. Eripreemia
andis žürii Elina Telkineni
tööle.
Noorte seas osutus
kõige populaarsemaks
esikoha töö, Katrin Altmeri disainitud ideepirn, mis
on Saue Noortekeskuse
logoks tänase päevani.

väga populaarsed on avatud
töötoad.
Keskus on alati olnud
avatud kõigile noortele,
kes on soovinud siia tulla.
Seetõttu on meie tegevustest osa saanud lisaks Saue
linnale ka Saue valla ja naaberlinnade noored. Saue
linnavalitsus ja volikogu on
läbi nende aastate pidanud
vajalikuks avatud noorsootöö arendamist ja toetamist
Saue linnas. Seetõttu on
Saue Noortekeskus saanud
vabalt areneda, oma tegevusi laiendada ja suurtes projektides osaleda.
Loodame, et ühinemine suureks vallaks tõstab
noorsootöö kvaliteeti nii
meil kui teistes noortetubades-keskustes.
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Meenutab Erna Gerndorf, noortekeskuse juhataja 2000-2012

Noorte töömalev
tuleb taas!
Saue Noorte Töömalev on pika ajalooga, eelmisel
suvel tähistasime juba 20. sünnipäeva.
Igal aastal on saanud malevas tööd 80-100 noort,
kes on pärit nii Saue linnast, vallast kui ümberkaudsetest omavalitsustest.
Malevat korraldab Saue Noortekeskus, Haridus-ja Teadusministeerium valis Saue Noorte Töömaleva 2016. aasta parimaks
noorte töömalevaks.
Saue Noorte Töömalevasse kandideerimine on juba kolmandat aastat veebipõhine. Online-registreerimisvorm sisaldab
CV-d ja motivatsioonilahtrit.
Online-kandideerimine avaneb 2. aprillil ja kestab kuni 27.
aprillini. Vorm on kättesaadav noortekeskuse kodulehelt ja
facebookist. Kandideerima ootame noori alates 13. eluaastast.
Tasub vaeva näha CV ja motivatsioonikirjaga, sest kohtade arv
malevasse on piiratud ja tööd saavad ainult parimad.
2018. aasta suvel annavad malevlastele tööd Saue valla hallatavad asutused, Saue Kaubakeskus, lastehoiud Sauel ja Laagris, eakate kodud ja aiad ning muudki kohad.
Malevlased töötavad esmaspäevast reedeni kell 10-14.30 või
olenevalt töötamise koha erisusest. Tööaeg sisaldab pooletunnist lõunapausi.
Peamised tööülesanded malevas on haljastus-, koristus- ja
heakorratööd.
Moodustame ka ööbimisega välisrühma. Sel aastal töötab
kümme noort Pivarootsi Õppe- ja Puhkekeskuses Läänemaal.
Hea noor! Kandideeri malevasse ja sisusta suvi kasulikult.
Malevas teenid taskuraha, saad väärtusliku töökogemuse ja võimaluse tutvuda uute inimestega. Kohtumiseni malevas!
LII HAABMA
Projektijuht

Malevavahetused 2018. aastal
I vahetuse välisrühm: 14.-21. juuni
I vahetus: 18.-29. juuni
II vahetus: 13.-24. august
Online-kandideerimine avaneb 2. aprillil ja kestab kuni 27.
aprillini. Vorm on kättesaadav noortekeskuse kodulehelt ja
facebookist.

Turbas Tööstuse tänaval on üks vahva
välimusega väike maja, mis on olnud
aastaid koduks Nissi Trollidele, orkestrile, aga ka muusikaseltsile, mis
piirkonnas lastele ja täiskasvanutelegi
muusikalist haridust annab.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

M

TÜ ja orkestri Nissi
Trollid looja ja juht,
õpetaja ja dirigent
Tõnu Sal-Saller meenutab,
et tegelikult viis üks teiseni. Tollal oli nii, et pärast 25
aastat orkestris mängimist
saadeti muusik pensionile - Tõnu Sal-Saller mängis
Eesti Riiklikus sümfooniaorkestris fagotti. Otsustanud
pealinnast ära kolida, tuli ta
elama Nissi kanti, kus juuredki - tädi kodus möödusid
lapsepõlvesuved.
Nissi vallal oli 1990.
aastatel sõprusvald Norras,
Randabergi kommuun. Norralased pakkusid, et nad on
nõus aitama pillidega, kui

vald puhkpilliorkestri asutab.
Norra-poolne eestvedaja oli
Ivar Atle Fjordheim.
Mõeldud-tehtud. Valla- ja
kultuurijuhtidel oli teadmine, et metsas ju keegi mees
elab. Kuigi Tõnu Sal-Saller
oli algul seda meelt, et see
pole tema jaoks, ei jätnud läbirääkijad jonni ja nii Nissi
Trollid sündisidki dirigendi
tingimusel, et ta alustab lastega. Oli 1995. aasta aprill.
Huvitatud õpilasi Nissi ja
Turba koolist kogunes üle 20.
Varsti selgus, et püsivust jätkus vaid kolmeteistkümnel,
meenutab Sal-Saller algust.
Siinkohal on paslik märkida,
et orkester ongi väikesearvuline olnud – 13-15 muusikut
eliitkoosseisus.
Esialgu olid kõik orkestri

instrumendid saadetud Randabergist. Täna on pilliparki
täiendatud juba omal jõul.
Kui omavalitsuste vahelised sõprussidemed hääbusid,
siis muusikute vaheline sõprus jäi, kohtutakse igal aastal,
trollide tänavune külaskäik
Stavangeri tuleb augustis.
Koos erinevate Stavangeri
koosseisudega on Nissi Trollid osalenud kõigil laulupidudel Eestis alates aastast
1996.
Orkestrist kasvas välja
MTÜ Muusikaselts Nissi
Trollid, see on nagu väike
muusikakool. Tõnu Sal-Saller selgitab, et põhjuseks,
miks valiti selline vorm, on
see, et piirkonnas ei ole piisavalt lapsi muusikakooli
jaoks, mis tegutseb õppekava
alusel. Samas on õpilasi täna
90, alustatakse juba lasteaias. Õpetajaid lisaks Tõnu
Sal-Sallerile on kaheksa,
õppida saab klaverit, viiulit,
puhkpille, kitarri, löökpille.
Pilliõppele lisandub solfedžo.
Et lastele pille ja puhkpillimuusikat
tutvustada,
on Nissi Trollidel pakkuda
programm lasteaedadele ja
algkoolidele. 12 palast koos-

Foto: Lembit Michelson

Trollid on Nissis mänginud juba 23 aastat

Orkester Nissi Trollid on suur eeskuju oma teed alustavatele pillimängijatele – on kuhu püüelda

Nissi Trollide kodu

nev „Zooball“. Iga neist tutvustab üht looma, on hoogne
ja hästi kirjutatud.

Nissi Trollide kodu on
Ellamaa vana elektrijaama
inseneride majas, mis valmi-

nud juba aastal 1938 ja mille
on muusikaseltsile tasuta kasutusse andnud vald – tänavu
veebruaris jätkas vallavalitsus lepingut kümneks aastaks ja tegelikult finantseerib
vald ka trollide tegevust suurel määral. Lisaks toetajad ja
sponsorid, projektide kirjutamisest saadud vahendid.
Hoone teise korruse remont sai teoks PRIA rahastusel 2000. aastate keskel. Trollid loodavad aga renoveerida
esimesegi korruse, kuhu tuleks kammersaal ja veel üks
klassiruum.

Harjumaa noorteorkestrid tähistasid
3. märtsil ühise kontserdiga Estonia
Kontserdisaalis sünnipäevi. Keelpilliorkestril (HKO) täitus tänavu
viieteistkümnes aastaring ja noorte
puhkpilliorkester (HNPO) mängib
koos juba 20. hooaega. Saue linn, Saue
valla tänane keskus on Harjumaa esimese ühendorkestri, HNPO sünnikoht
ja kodulinn.
KRISTIINA LIIVIK
HNPO juhatuse esimees

H

NPO loomises 20
aastat tagasi mängisid olulist rolli Saue
linna dirigent Harry Illak

ning Nissi, Kose, Kehra,
Raasiku, Loksa, Kuusalu,
Viimsi, Harku ja teiste valdade säravad õpetajad, dirigendid ning noored muusikud.
Harjumaa keelpillimängijate
rõõmuks asutati viis aastat

hiljem tänu ettevõtlikule
Saue muusikakooli viiuliõpetajale Juta Rossile ka
HKO.
HNPO ja HKO tegutsevad projektorkestritena,
mis on loodud muusikakooli
õpilastele lisavõimalusena
suuremas orkestris erialapilli
mänguoskuste omandamiseks ja praktiseerimiseks.
Nende kahe orkestri koostöös loodi hiljem ka Harjumaa Noorte Sümfooniaorkester (HNSO).
Noored muusikud kohtuvad õppelaagrites ja -päevadel ning osalevad festivalidel, konkurssidel ja
laulupidudel. Õpilasi toetavad Harjumaa omavalitsused ja lapsevanemad.
Tegevustoetusi taotletakse Harjumaa kultuurkapitali
ekspertgrupist ja HOL-ist
projektide kaudu.

Foto: Lembit Michelson

Saue linn on sünnipäevalapse,
Harjumaa noorte puhkpilliorkestri kodupaik

Laagreid ja kontserte
aitavad korraldada orkestreid võõrustavad Harjumaa
omavalitsused, koolid ja
asutused. Näiteks Saue gümnaasiumi ja muusikakooli
ruumid on saanud armsaks
kohtumispaigaks
kõigile

Harjumaa muusikutele: siin
toimuvad sageli mitmepäevased laagrid, harjutuspäevad ja huvitavad kontserdid.
Igal laulupeo aastal toimub Saue linnas Harjumaa
puhkpillipäev.
Orkestri
sünnist alates on neid olnud

juba neli: „Mõte saab teoks!“
(2009), „Puhu tuul“ (2011) ja
„Tulkõ kokko“ (2014).
Viimasest puhkpillipäevast „Tormakas algus“, said
sauelased osa aga eelmise
aasta 1. juulil Keskuse pargis.

Noored mehed võitsid vokaalansamblite konkursi
Alo Mattiiseni muusikapäevade raames toimus 10.-11.
märtsil Jõgeval 22. korda vabariiklik vokaalansamblite konkurss, millest võttis osa 52 ansamblit enam kui 400 lauljaga.
Ansambleid hindas tuntud muusika- ja teatriinimestest
koosnev žürii Suur Kõrv.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

T

änavu kuulusid Suurde Kõrva riigikogu
liige Laine Randjärv,

dirigendid Peeter Perens ja
Hirvo Surva, helilooja Priit
Pajusaar, laulja Bert Pringi, laulja ja dirigent Valter Soosalu, näitleja Peeter
Oja ja dirigent James Knox

USA-st. Saue valda esindas
konkursil viis ansamblit
Saue linnast: gümnaasiumi
tütarlaste ansambel Hetk ja
neidude ansambel Melody
- mõlemat juhendab Grete

Põldma - ning Saue Poistekoori 4. klassi, 5.-6. klassi ja
Saue Noorte Meeste Koori
ansambel muusikakoolist juhendaja Elviira Alamaa.
Saue Noorte Meeste
Koori ansambel (pildil) saavutas esikoha gümnaasiumi meesansamblite seas ja
pälvis tunnustuse „Noorte
meeste eripreemia“.
Saue Poistekoori 5.-6.
klassi ansamblile kuulus
„karvane eripreemia“ laulu
„Karulaane jenka“ lõbusa
esituse eest.

Foto: Ruth Pääsuke
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Ütlus, et mängurid ennast
liigutada ei viitsi, ei pea paika
9. märts aastal 2018. Kümned noored mänguhuvilised on kogunenud Ääsmäe
noortekeskuse Exit ukse taha, et saada osa juba viiendast videomängude päevast,
mis on ennast püsivalt Ääsmäe noortekeskuse sündmuste kalendrisse kinnitanud
ja tõestab jätkuvalt, et videomängud on üks populaarsemaid ja ka sotsiaalsemaid
ajaveetmise vorme.
Foto: Ääsmäe noortekeskus

IMBI TIGASSON
Noorsootöötaja

S

eekordsel videomängude päeval said noored taas kord terve
päeva mängida erinevaid
video- ja arvutimänge, panna proovile teadmisi päevakohaste küsimustega viktoriinis ja ajada juttu teiste
nende hobi armastavate inimestega.
Kuna üritus on iga korraga ainult kasvanud ja vägevamaks muutunud, ei
tahtnud ka korraldajad progressile kuidagi alla jääda.
Läbirääkimised
erinevate toetajatega käivad
pidevalt ning tavapärased
abimehed Gamestari, PlayStation Eesti ja Balsnacki
näol olid kohe nõus kaasa
aitama. Teist korda osales
videomängude päeva korraldamises ka arvutikomponentide ja mänguarvutite
suurtootja ning mängumaailma edendaja MSI, kelle
võimekad sülearvutid külastajatele palju rõõmu pakkusid.
MSI arvutid võtsid enda
alla juba terve eraldi ruumi, kus oli pidevalt järjekord noortest, kes kibelesid
võimsatel mängumasinatel
oskusi proovile panema.
Sel korral oli MSI toodete põhirõhk koolikotti või
tööinimese kohvrisse mahtuvatel väikesemõõtmelistel
süleritel, mis aga seejuures

Videomängude päeva Ääsmäe noortekeskuses külastas sel korral vähemalt 112 noort ja läbi astus
ka paarkümmend täiskasvanut.

lubavad pausi ajal näiteks
populaarses Fortnite’i mängus vastastel selja prügiseks
teha.
Gamestari toega sai
teoks võistlus mängus Just
Dance 2018, mis on tantsumäng, kus vastava mängumasina kaamera mängija
liigutusi loeb ja neid ekraanil toimuvaga vastavusse
paneb. Tantsuhuvilisi oli
samuti kogu aeg rohkem
kui tantsupõrandale mahtus,
seega ei pea ilmselgelt ütlus,
et mängurid ennast liigutada ei viitsi, paika.
Seda tõestas ka esmakordselt Eestis videomänguüritust toetanud Nintendo,
kelle ägedalt kaunistatud
demonurgas oli proovimiseks välja pandud kolm Nintendo Switchi mängukonsooli ja vana hea Wii U.
Nintendo alal sai proovida torumees Super Mario

uusimat seiklust ja katsuda
jõudu multikalaadse graafikaga kaklusmängus Arms,
mida saab nimelt mängida
ka nii, et pead ise kätega liigutades ekraanil oleva tegelase lööke suunama ja teise
hoope blokeerima.
PlayStation 4 konsoolidel sai proovida nii jalgpalli, võitlusmänge kui ka
virtuaalreaalsust PlayStation VR-prillide läbi. Eriti
paistis külastajaid köitvat
virtuaalreaalsus, sest see
andis kõigile võimaluse istuda näiteks kuulsal Monza
ringrajal ülivõimsa Dodge
Viperi rallimasina rooli ja
rada ise läbi sõita. Kõik seda
proovinud võtsid naeratusega prillid eest ja küsisid, kas
veel kord tohib proovida.
Muidugi tohtis!
On ülilahe tõdeda, et
maailmamastaabis
tohutukuulsad nimed on meie

tillukese Ääsmäe noortekeskuse videomänguürituse toetamisest huvitatud ja
veelgi lahedam on näha, et
see noortekeskuse külastajatele ka meeldib. Nimelt
külastas meie üritust sel
korral vähemalt 112 noort ja
läbi astus ka paarkümmend
täiskasvanut.
Siinkohal tahakski teha
üleskutse lapsevanematele, et tulge julgelt järgmisel
korral samuti meile külla,
saate noorte hobist paremat
aimu ja äkki leiate ka endale
laheda ajaviite. Videomängude päeval ei ole peaaegu
üldse konflikte, sest kõigil
on liiga lõbus, et tülitseda.
Seega tulge meile külla,
mängige ja aidake meil teha
videomängude päev 6 veel
lahedamaks. Videomängude päev 6 tuleb veel vägevam, kui ükski eelnev üritus
seda olnud on.

Changemakers Academy laiendab silmaringi,
tutvustab ettevõtlust ja turundust
Changemakers Academy (otsetõlge:
muudatuste tegijate akadeemia) on
Briti Nõukoguga koostöös korraldatav
konkurss, mis võimaldab noortel saada
teadlikumaks sotsiaalsest ettevõtlusest,
tehes firmadega koostööd ja aidates
neile luua turunduskontseptsiooni.
HEGNE MURD
Saue Gümnaasiumi 10.a klass

I

ga noortegrupp saab
mentori, kes on abiks
ülesannete lahendamisel, aga kellega koos võetakse ette ka muid toredaid
tegevusi, näiteks seiklus
põgenemistubades.
Projektis osaledes on
noortel hea võimalus teha
esimesi samme ettevõtlusmaailmas koos mentori ja
ettevõtjaga, õppides turundamist.

Changemakers
Academy on üks tore võimalus
maailma muuta ja ennast
proovile panna. Kindlasti
leiab sealt endale uusi sõpru ja saab häid elus vajaminevaid teadmisi.
Konkurss toimub Tallinnas ja Tartus, kuid projektis on osalejaid paljudest
Eesti eri nurkadest. Noori
motiveerib head tööd tegema ka võitjatele kingitav
Londoni reis.
Meie tiimi sotsiaalseks
ettevõtteks on Telliskivi

Kirbuturg, koht, kus kellegi vana saab teise uueks.
Kirbuturg aitab sulgeda tarbimisahelat läbi seisma jäänud esemetele uue kasutaja
leidmise.
Turg asub mugavas kohas, Telliskivi Loomelinnakus, kuid viimastel aastatel on müüjaid ja ostjaid
vähemaks jäänud. Seetõttu
tegelevadki kaks vaprat tiimi probleemile lahenduse
leidmisega.
Tiimide eesmärk on tõsta ostjate ja müüjate arvu
ning muuta kirbuturg taas
populaarseks.
Üks tiim tegeleb ostjate
vähesuse ja teine müüjate
leidmisega. Suureks mureks on, et noored ei käi
müümas, kuid meie arvates
on see väga tore ja vahva,
sest tänu sellele on võimalik saada lahti asjadest,
mis sinu jaoks vajalikud ei
ole ja teenida ka natukene taskuraha. Kindlasti on

sinulgi asju, mida enam ei
kanna, kasuta või otsid just
midagi uut, kuid sooviksid
olla maailma vastu hea ja
taaskasutada. Tule heida
pilk peale ja kutsu sõbrad
ka kaasa, seltsis segasem!
Me kõik valisime selle programmi, et arendada
silmaringi, tutvuda rohkem
ettevõtluse ja turundusega.
Selles vanuses käivad mitmed mõtted läbi - mida õppima minna ja mis päriselt
ka huvi pakub. Mingi osa
tiimist saab kindlasti ainult
motivatsiooni juurde, et
minna ettevõtlusega seoses
midagi õppima, teine pool
võib-olla saab just teada,
et ettevõtlus ei sobi neile
nii väga, kui nad arvasid.
Teadmine, mida sa õppida
tahad, on sama tähtis, kui
see, et sa tead, mida sa õppida ei soovi.
Lisainfo
https://sev.
e e/projek t id /cha nge m akers-academy/

See oli kõige toredam
laager, mida mina tean
Turba ja Nissi kooli väikesed rahvatantsijad
pidasid märtsi alguses Märjamaa gümnaasiumis
tantsulaagrit. Rühmade selle aasta väljundiks on
osaleda 2. juunil Harjumaa laulu ja tantsupeol
ning 5.-8. juulil Võru folkloorifestivalil.
Laager on tavalistele tantsutundidele tore täiendus, pakub vaheldust ja vahvaid elamusi, hoiab motivatsiooni ülal ja laseb
tantsijatel kokku kasvada, end rohkem ühe suure meeskonnana
tunda.
Laste meenutused tantsulaagrist kogus kokku tantsuõpetaja
Helena Mõistlik
Henri: „Mulle meeldis väga see laager. Ma sooviksin, et see kestaks kauem.“
Renor: „Laagris tegid poisid sünnipäevalapsele kõik üheskoos
õhtul koogi. Päeval toimusid tantsutunnid ning õhtul oli pidu.“
Laura: „Laagris oli väga lahe. Käisime ka õues. Kõige enam meeldis mulle disko.“
Sonja Arabella: „Laagris ma tantsisin, mängisin ja käisin poes.“
Merlin: „Laagris oli mul väga äge. Õhtul toimus eurovisioon, kus
ka mina esinesin koos Kendraga Getter Jaani lauluga „Rockefeller street“.“
Kendra: „Mulle meeldis osta poest süüa.“
Margete: „Käisime õues, toimus vahva disko. Ootan juba uut
tantsulaagrit!“
Evalisa: „Laagris oli meil esimesel päeval neli trenni ning pauside aeg ma harjutasin koos Maribeli ja Heliisega õhtuseks eurovisiooniks. Kui eurovisioon algas, tuli mul närv sisse, aga kokkuvõttes läks meil hästi. Õhtu lõppes diskoga, mulle väga meeldis
see. Järgmisel päeval oli hommikul äratus kell 8.00.”
Maribel M: „Ootan juba uut tantsulaagrit! Tantsimine on osa mu
elust. Ma käin Nissis, Turbas ja Pelgulinnas tantsimas. Tantsides
leian uusi sõpru.“
Heliise: „Mul on väga hea meel, et hakkasin käima rahvatantsus. Siin on nii tore õpetaja Helena Mõistlik. Mõistlik on ta perekonnanimi sellepärast, et Helena on väga mõistlik. Laagris oli
meil esimesel päeval neli väga toredat ja väsitavat tantsutundi.
Pärast tantsutunde olid meil sportmängud, veidi hiljem eurovisioon ning disko. Eurovisioonil esinesime Maribeli ja Evalisaga
lauluga „Külm“. See oli kõige toredam laager, mida mina tean.“
Sten-Erik ja Robin: „Mulle meeldis.“
Anet Marie: „Kõik oli väga tore, kõige enam meeldis mulle disko.
Ootan juba uut laagrit!“
Lisell: „Me tantsisime väga palju, puhkepausid olid meil muidugi
ka. Mulle meeldis see laager väga. Kohal olid ka minu kooli õpetajad Eneli ja Piret.“
Egert, Eliis ja Elisabett: „Laager oli tore.“
Steven-Erki: „Me tegime eurovisioonil poistega ühistantsu
„Everybody“, see oli väga tore. Lisaks meeldis valmistada sünnipäevalapsele torti. Disko oli tore.”
Maribel: „Laager oli väga tore, minu tädi Helena on parim tantsuõpetaja.“
Carl Aleksander: „Oli päris äge laager. Osalesin vaid esimesel
päeval ja sain palju kogeda. Laagris toimus eurovisioon ja disko.
Vahepeal käisime ka õues. Trennid olid lõbusad.“

KEVADPIDU

eakatele ja erivajadustega inimestele

20. APRILLIL kell 11.00
kultuurikeskuses Laagris
KAVAS

*tervitused
*ÜLLATUSESINEJA
*kohvilaud

Lisainfo ja laudade broneerimine:
Laagri kultuurikeskus tel 6796765

Buss väljub küladest Laagrisse. Koju saab samuti bussiga
Maidla mõisa juurest
Ääsmäelt Kasesalu 6
Uku bussipeatusest Pärnu mnt
Ailast (vana koolimaja juurest)
Valingult (mõisa juurest)

9.15
9.30
9.40
9.45
9.50

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

10.05
10.10
10.15
10.20
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PANE
SEINALE!

HOONEVÄLINE TULEOHUTUS
• Küttesüsteeme tuleb puhastada vastavalt vajadusele,
kuid mitte harvemini kui 1x aastas.

PÕLEVMATERJALIST KATUSEL
korstna kõrgus ≥ 1.20 m
ja sädemepüüdja
max võrguavaga 10x10 mm

• Ühepereelamus ja selle abihoonetes võib enda tarbeks
ise puhastada.

≥ 0.80 m

• Ühe korra 5 aasta jooksul peab ka seal korstna
puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija,
kes väljastab korstnapühkimise akti.

Töötasapind kui korstna kõrgus

≥ 1.20 m

METS

Tuleohtlik aeg

≥ 20 m

• Puhasta lõkkekoha ümbrus
vähemalt 0,5 m raadiuses
• Piira kivide või pinnasevalliga
• Tuule kiirus alla 5,4 m/s (nõrk tuul)
• Jälgi, et sädemed ei langeks hoonele
• Ära jäta lõket järelvalveta
• Lase täielikult ära põleda või kustuta
veega.

PÕLEVMATERJALID (nt puuriit)

KATUSEREDEL

Küttegaasil töötavat,
välistingimustes kasutamiseks
mõeldud grillseadet tuleb
kasutada väljaspool siseruume.
Koha valikul juhindu
kasutusjuhendist

≥4m

PRÜGIKONTEINER

≥2m
10 L

või

enam kui 100 L

6 kg

≥ 15 m

LÕKE

läbimõõduga üle 1 m

Tahkel kütusel töötav

grillseade küttepuudega.

Kuluheina ja roostiku põletamine on

≥8m

≥2m

KEELATUD

10 L

≥5m
LÕKE

läbimõõduga alla 1 m

Tahkel kütusel töötav

6 kg

grillseade grillsöega.

või

6 kg

Hoia käepärast sobiv
tulekustutusvahend nt ämber
või kastekann 10 L veega,
6 kg tulekustuti
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PANE
SEINALE!

HOONESISENE TULEOHUTUS
• Suitsetamisel ja lahtise leegi kasutamisel
tuleb vältida tulekahju tekkimist.

KOHUSTUSLIK
SUITSUANDUR
• Suitsuandur on kohustuslik vähemalt ühes eluruumis
• Paigaldada igale korrusele
• Paigalda magamistuppa või väljapääsuteedele
• Paigalda kruvidega lakke
• Ära paigalda kööki, vannituppa, WC-sse (võib põhjustada
valehäiret)
• Valvatav ala 60 m2

• Ära suitseta siseruumides.

• Ära jäta põlevat küünalt järelevalveta.
• Põlevmaterjale ladusta mõistlikus koguses
selliselt, et see ei põhjustaks tuleohtu, ei
takistaks kiiret väljumist ega raskendaks
päästetöid.
• Mitme korteriga elamu keldris võib ladustada
tuleohtlikke vedelikke, mille leekpunkt on alla
55 o C koguses kuni 5L korteri kohta.

SOOVITUSLIK
VINGUGAASIANDUR

• Kasuta töökorras elektriseadmeid ja
-juhtmeid.

• Vingugaasiandur on vajalik
eluruumides, kus on kütteseadmed.

• Lahkudeks pikemaks ajaks, lülita elektrivool
välja.

• Kinnita ruumi seinale umbes
0,5–1,5 m kõrgusele.
TEMPERATUURIANDUR
• Temperatuuriandur paigaldatakse
ruumidesse, kuhu ei ole võimalik panna
suitsuandurit
VIBRATSIOONIANDUR
• Vibratsiooniandur on vaegkuuljale
• Ühendatakse nt suitsuanduriga

≥ 150mm

≥ 750mm

LAHTINE KÜTTEKOLLE
• vähemalt 750 mm koldeava ette;
• vähemalt 150 mm koldeava külgedele.

≥ 400mm

≥ 100mm

UKSEGA KÜTTEKOLLE
• vähemalt 400 mm koldeava ette;
• vähemalt 100 mm koldeava külgedele.

Kütteseadme kolde ava ees kaitstava ala ulatus
(nt metall-leht):

Töökorras oleku tagavad:
• väline puhastamine

250 mm

600 mm

150 mm

• Asetatakse kehaga kontakti või padja alla

• regulaarne testimine

Ohutusvahemaad põlevmaterjalideni:

6 kg

Koju on soovitav paigaldada
vähemalt üks 6 kg kustuti
või tulekustutustekk

500 mm

1200 mm

1000 mm

Kuuma pinnaga Põletava pinnaga Hõõguva pinnaga
(ahjumüüritis,
müüritiskorsten)

(kolded,
ahjuuksed)

(kerise metallist
ühenduslõõrid)

• patarei vahetus
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≥ 0.80 m

KORTERELAMU VÄLINE TULEOHUTUS
Katuse ohutustarvikud:
käiguteed, redelid jms

• Küttesüsteeme tuleb puhastada vähemalt

1x aastas, vajadusel tihedamini.
Puhastajaks võib olla ainult kutseline korstnapühkija.
Infot saad telefonilt 1524 või aadressilt:
www.korsten.ee ja www.kutsekoda.ee

Rõdul suitsetades kustuta kindlasti
sigaret korralikult ja pane see
mittepõlevasse anumasse

Väline
tuletõrjeredel

Katuseluuk

minimaalmõõt 0,6x0,8 m

Trepikoja suitsueemaldus

trepikoja ülaosas vähemalt 1 m2
suurune avatav või ohutult
purustatav aken

• Hoonetes kõrgusega ≥ 8,5 m tuleb ette
näha pääs katusele kas:
· vahetult trepikojast
· läbi pööningu
· välise tuletõrjeredeli abil

≥ 1m2
≥ 0,5 m
• Hoone ja juurdesõidutee vahel ei

• Küttegaasil töötava grillseadme
kasutamisel jälgi kasutusjuhendit,
välistingimustes kasutamiseks
mõeldud seadet ei tohi kasutada
siseruumides

Hädaväljapääs

Trepikoja välisuks:

ÕNNE 13

Tahkel kütusel töötav

• vähemalt samane trepikäigu
laiusega (üldjuhul 1,2 m)
• vähemalt 2,1 m kõrge
• üle 30 elaniku – avaneb väljapoole

grillseade küttepuudega
≥5m

≥ 0,9 m

≥4m

≥ 1,2 m
≥2m

≥2m

grillseade grillsöega

• Põlevmaterjalid, puuriit
ja prügikonteiner peavad

asuma ohutus kauguses süttiva
välisvoodriga hoonest või
mistahes hoone välisseinas
olevast avast (uks, aken vms)

≥ 2,1 m

6 kg

või 10 L

Tahkel kütusel töötav

tohi olla kõrghaljastust, elektriõhuliine ja
piirdetara, mis takistaks päästetööd

≥ 0,6 m

• Pääs keldrisse

maapinna tasandilt:
• vähemalt 0,9 m lai
• vähemalt 2,1 m kõrge

≥ 4,5 m

Keldri suitsueemaldus:
avade suurus üldjuhul
0,5% põrandapinnast

värav
≥4m

• Sõidukite parkimine ei tohi ehitisele tekitada
täiendavat tuleohtu ega takistada päästetööd

Päästemeeskonnal vajalik juurdepääs:
• JUURDESÕIDUTEE: • üldjuhul rajatakse ringsõiduna
• hoone seinast 5–8 m kaugusel
• vähemalt 3,5 m laiune

• iga välisukse juurde
• tuletõrje veevõtukohale
• hädaväljapääsule

TULEOHUTUSALASTE KÜSIMUSTE korral helista päästeala infotelefonile 1524 • VEEBINÕUSTAJA: facebook.com/paastenoustaja • TULEKAHJU korral helista 112

Korter 1 suitsulõõr

KORTERELAMU SISENE TULEOHUTUS

Korter 2 suitsulõõr
Ventilatsioonilõõr

• TULETÕKKESEKTSIOONID:

KORTERIÜHISTU KOHUSTUSED:
• veendu, et küttesüsteemid on seaduslikult ehitatud või
paigaldatud (www.ehr.ee)

• pööning
• trepikoda

Pööninguluuk

• keskventilatsiooniseade

minimaalmõõt 0,6x0,8 m

• elektrijaotla ruum
• korter
• kelder

suitsuandur
õhk

tule- ja
suitsutõkke
klapp

kohtkindel redel
juurdepääsuks luugile

• telli 1x 5 aasta (enne 2000. a ehitatud) või 1x 10 aasta
(peale 2000. a ehitatud) jooksul korterivaldajate
ühiskasutuses olevate ruumide (trepikoda, kelder,
koridor jmt) elektripaigaldiste korraline audit
• telli (koostöös korteriomanikega) vähemalt 1x aastas
korstnapühkija
• taga tuleohutuspaigaldiste (nt piksekaitse) korrashoid ja
toimepidevus

• Tuletõkkekonstruktsioonis
oleva ukse, pööninguluugi vms
avatäite ning tuletõkkekonstruktsiooni läbiva tehnosüsteemi tulepüsivusaeg peab olema vähemalt
50% konstruktsioonile ettenähtud
tulepüsivusajast

• taga igal aastal gaasiseadmete (nt gaasiveesoojendi)
hoolduse läbiviimine
vingugaasiandur

KORTERIOMANIKU KOHUSTUSED:
• paigalda vähemalt ühte eluruumi suitsuandur

tahmaluuk
suitsuandur
õhk

tule- ja
suitsutõkke
klapp

• Suitsulõõr:
• igale korterile eraldi lõõr
• tahma väljavõtmise võimalus
• NB! viimistlusmaterjaliks ei tohi
kasutada kipsplaati (kasuta
krohvi või klinkerplaate)
• NB! ventilatsioonikanalit ei tohi
suitsulõõrina kasutada

• kütte- ja gaasiseadmetega korteritesse on soovituslik
paigaldada vingugaasiandur
• arvesta korteriuste väljavahetamisel, et trepikoja poole
avanev uks ei tohi kitsendada liikumisvoolu

vingugaasiandur

• eelista seestpoolt võtmeta avatavat ukselukku, mis
võimaldab tulekahju korral kiiresti väljuda

tahmaluuk

• Küttesüsteem
NB! küttesüsteemi võib ehitada
või paigaldada ainult pottsepp
NB! Korsten peab olema täies
pikkuses kahest küljest jälgitav
NB! Tuli vajab normaalseks
põlemiseks õhku

• paiguta põlevmaterjalid vähemalt 150 mm kaugusele
kütteseadme ja korstna välispinnast

tule- ja
suitsutõkke
klapp

• Tuleohtlikke vedelikke (mootorikütus, lahustid jms), mille
leekpunkt on alla 55° C, võib keldris ladustada koguses kuni
5 liitrit korteri kohta. Põlevmaterjali võib ladustada mõistlikus
koguses ning seda on keelatud ladustada läbikäiguteedele.

• ära suitseta siseruumides

• ära jäta põlevat küünalt järelevalveta

• ära paiguta evakuatsioonitrepikotta eset või seadet,
mis võib takistada ohutut ja kiiret väljumist
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Kui ehitise kõrgeim osa ulatub
ümbruskonna hoonestusest enam
kui 15 m kõrgemal ja see ei asu
naaberehitise piksekaitsetsoonis,
peab ehitisel olema piksekaitse

Kuna ilmataat on sellel talvel lahke olnud ja
ohtralt lund kinkinud, oli soodne aeg ja võimalus teoks teha Laagri piirkonna lasteaedade
koolieelikute talispordipäev.
Tore vaatepilt oli, kui Laagri kooli staadioni erinevatest servadest lähenesid rõõmsad lapsed, kõikidel erineva kuju ja värviga
kirevad kelgud kaasas.
Soojenduseks läbiti 400-meetrine staadioniring, mis õigupoolest meenutas minimaratoni - kõik 145 last korraga rajal. Lumes jooksmine osutus nii mõnelegi parajaks katsumuseks.
Edasi oli meie liikumisõpetaja Marju Niinepuu lastele sooritamiseks välja mõelnud kuus erinevat ülesannet. Kõige põnevam
ala tundus biatlon, kus palliga märgist mööda viskamise korral
tuli joosta vastav arv trahviringe. Ka erinevad kelgutamisülesanded, eriti slaalom, pakkusid lastele suurt elevust.
Kui ülesanded olid sooritatud, said lapsed veel üksi ja paaris
mäest alla kelgutada.
Pärast sportimist ootas osalejaid soe tee ja iga võistleja sai
kaela kuldse šokolaadimedali. Kindlasti oli selle päeva lõunauni
lastele väga magus.
Täname Laagri, RaMVeskimöldre, Nõlvaku ja Tuleviku lasteaedu, et nad tulid meiega värskes ja karges õhus sportima ning
jääme lootma samasugust lumist sporditalve ka järgmisel aastal.

Foto: Veskitammi lasteaed

RITA KLEIN, MARJU NIINEPUU

Kõik 145 last korraga rajal.

Olümpiakuu möödus
sportides Veskitammi
lasteaiaski

Tänavune veebruar tõi lõpuks ometi endaga kaasa
koheva lumekatte.
Vastlapäevaks
sai olla kindel, et
lisaks pikkadele
kelguliugudele
saab sellel talvel
välja tuua ka suusad.
HELGI VAHER
Saue lasteaia Midrimaa
õppealajuhataja

S

aue linna lasteaia laste
suusavarustuse soetamine sai alguse aastaid
tagasi tänu traditsioonilise
heategevusliku kevadpeo tuludele. Meie lasteaial on 24
suuskade, saabaste ja suusakeppide komplekti lastele
ning suusavarustus kahele
õpetajale.
Mitte igal talvel ei ole nii
palju lund, et oleks võimalik
sisse sõita suusarajad ja anda
lastele esimesed kogemused
suusarajal. Sellel talvel see
õnnestus.
Saue mõisa pargi serva
sissesõidetud suusarajal said
suusatamisega tutvust teha
meie lasteaia 5-7-aastased
lapsed. Esimesi teadmisi
suusatamisest andsid lastele
oma õpetajate toel liikumisõpetajad Ly-Miett Lõoke ja
Riinu Vaikne. Raja valmistasid ette abilised Saue spor-

Kas siit saab alguse Andrus Veerpalu mantlipärija karjäär

dikeskusest. Igal hommikul
pärast värsket lumesadu oli
meie suusarada jälle töökorras, oleme väga tänulikud
Saue spordikeskusele koostöö eest.
Suusatamisega alustasime
kohe pärast vastlaid
Mitme nädala jooksul oli
lastel võimalik tutvust teha
suusavarustusega ja saada
esimesed suusatamiskogemused. On suur õnn, kui
lapsed saavad juba lasteaias
teha esimesed sammud suusarajal: suusapisik on visa
kaduma ja just nii saab alguse meie suusatajate järelkasv.
Vaadates laste siirast
rõõmu suuskadel libistamisest, püüdu igal juhul püsti
jääda ja võimalikult kiiresti
edasi liikuda, saab olla kindel, et Midrimaa laste ko-

Ei sest midagi, kui algul tasakaal habras

gemused ja mälestused suusatamisest lasteaias toovad
neid tagasi suusaradadele
igal võimalusel edaspidigi.
Väikese pausi suusarõõmudele tegi nädalajagu
krõbedamat talveilma kaasa
toonud külmataat. Kevade

saabumist kuulutavad sulailmad on meie suusarajad
peaaegu lumetuks muutnud.
Täna on hinges väike lootus, et ehk tuleb veel lund…
Meie suusavarustus on selleks igal juhul valmis ja veel
suvekorterisse kolimata.

Ei puudunud avapidustused olümpiatule ja -vandega, võistelda
sai slaalomis, laskesuusatamises, lumelauasõidus, kelgutamises, suusatamises ja hokislaalomi rajal. Iga rühm esindas rongkäigus erinevat riiki, seeläbi õppisid lapsed tundma meie naaberrahvaid.
5-6-aastaste laste liikumiseõpet toetavaks on kujunenud
nelikvõistlus „Veskitammi Väledad“, mille suusatamise etapi pidasime veebruari keskel Nõmme spordikeskuses. Poku, Muumi
ja Mõmmi rühma lapsed said seal oma esimese suusatamiskogemuse, arusaama, et suuskadel püstipüsimine polegi nii võimatu ja et suusatamine võib olla vahva osa talverõõmudest.
DIREKTOR RITA KLEIN, LIIKUMISÕPETAJA MARJU NIINEPUU

Fotod: Haiba lasteaed

Väikesed „riisikad“
teavad, kes on džentelmen

Igal pärisolümpia-aastal peab Veskitammi
lastepere oma miniolümpiat. Nii said tänavu
koos Pyeongchangis võistlevate sportlastega
suurest spordipeost osa ka Veskitammi lasteaia
väikesed sportlased.

Suuskadel püstipüsimine polegi nii võimatu

Fotod: Helgi Vaher

Suusapisik on visa kaduma

Laagri lasteaedade
koolieelikud pidasid
talispordipäeva

Foto: Veskitammi lasteaed
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Haiba lasteaia Kuuseriisika rühmas
oli 5.-9. märtsini tüdrukute nädal, mis
algas tüdrukute ilusaks tegemisega.
RUTH RIIV
Kuuseriisika rühma õpetaja

Õ

petaja
tutvustas
juuksuri töövahendeid.
Proovisime
lokirulle pähe ja peagi oli
kõikide tüdrukute sooviks
endale vahvlilokid saada. Ja
mõni poisski proovis oma
välimust vahvlilokkidega
muuta. Laste käteosavust
arendasime nöörist patsipunumise õppimisega. Kleepetööna valmisid naistepäevaks tulbid.
Lapsed võtsid lasteaeda
kaasa enda kõige lemmikuma nuku, neist korraldasime
rühmas näituse.
Teisipäeval
nokitsesid
lapsed
nööbiõmblemise
kallal. Õpetajate abiga said
nööpidest õmmeldud alusele
ilusad lilled. Kolmapäeval
valmistasime lastega naiste-

päevaks küpsisetordi.
Neljapäeval, 8. märtsil,
oli printsessipäev – leidke
mõni väike tüdruk, kes ei
tahaks olla printsess.
Sel päeval tulid tüdrukud
juba hommikul lasteaeda
printsessideks riietatutena,
mõnedel oli kaasa võetud
ka vajalikud aksessuaarid,
mida hommikuringis teistele näidati. Iga laps sai oma
nukku tutvustada ja teiste
nukkudega võrrelda.
Pärast lõunasööki katsime laua. Printsessid istusid,
poisid olid džentelmenid ja
jagasid torti laiali.
Poisid said teada, et
džentelmeniks nimetame
meesterahvast, kes käitub
viisakalt, eriti naisterahvastega. Kui tort oli söödud,
kõlas laulumäng „Sõber tule
tantsima“ - poisid kutsusid
tüdrukud tantsima.

Meie soov oli endale vahvlilokid saada

Poisid olid džentelmenid ja jagasid torti laiali.

Fotod: Edith Madalik

Spordiklubi XT
Sport korraldas
17. märtsil Laagri
spordikeskuse
baasil rogainivõistluse. Neljaetapilise sarja
esimesest võistlusest võttis osa 164
võistkonda, neist
20 ratastel.
EDITH MADALIK

M

illine spordiala
on rogain?
Viimastel aastatel
on maailmas ja Eestis kiiresti populaarsust kogunud
uus spordiala - rogain, mille sünnimaa on Austraalia,
nüüdseks harrastatakse seda
ala juba kõigil kontinentidel.
Ala nimi on tuletatud kolme austraallase: Rod, Gail
ja Neil Philipsi nimest, kes
korraldasid 1976. aastal esimest korda sellise võistluse.
Rahvaspordina on rogain võistkondlik orienteerumismatk, mille eesmärk
on etteantud aja jooksul

koguda võimalikult suur
punktisumma maastikule
paigutatud kontrollpunktide
läbimisest.
Punktide läbimise järjekord on vaba ja nende
väärtus erinev, sõltudes asukohast ja tehnilisest keerukusest.
Iga võistkond otsustab
ise, milliseid kontrollpunkte
ja millises järjekorras läbida - planeerib endale jõukohase raja. See on põnev
strateegiline ülesanne, kus
tuleb osata õigesti hinnata,
kui pikk vahemaa kontrollaja jooksul suudetakse läbida, ning kontrollpunktide

erinevat väärtust arvestades
leida optimaalne teekond, et
koguda jõukohase distantsi
juures suurim punktisumma.
Soovi korral võib võistkond võistluse ajal pöörduda
tagasi võistluskeskusesse, et
puhata, süüa ja täiendada
varustust ja seejärel uuesti maastikule suunduda.
Finišisse tuleb jõuda enne
kontrollaja lõppu, hilinemist
trahvitakse punktide mahaarvamisega.
Võistkonnas, kes peab
kogu võistluse vältel liikuma koos, võib olla 2-5 liiget
- maailmameistrivõistlustel

2-3 liiget -, kelle füüsiline vastupidavus võiks olla
enam-vähem ühel tasemel.
Rogain ei nõua alustamiseks kallist erivarustust ja
on sobiv erinevas vanuses ja
erineva füüsilise ettevalmistusega inimestele. Ala lummab osalejaid võitlusvaimu,
hea seltskonna ja kauni loodusega.
Rogaini rahvavõistlusi
korraldatakse kontrollajaga
kolmest tunnist kuni 12 tunnini. Eestis on populaarseimaks kujunenud 4-tunnised
rogainid. Rahvusvahelistel
tiitlivõistlustel on kontrollajaks 24 tundi.

Mis on rogain?
Marje, veteran, kellele meeldib rogaini pikkus: „24 tunni
rogain - seda emotsiooni peab ise tundma, mis pärast valdab.
Hetk finišijoont ületades, hetk teada saades oma tulemust,
lõputud analüüsid, jõuetuse hetked, pimeduse võlud, ärkav
hommik, tõusev päike, nälg ja isutus, tiimitöö ja kaasvõistlejad,
unne mattunud külad, haukuvad koerad, hõõrdunud jalad.
Võidurõõm enese üle ja seda oma kaaslas(t)ega jagada. Hea
tulemuse korral on väsimuse kogus palju väiksem. Kordumatus
absoluutselt kõiges. Hea eesmärk aastaseks treenimiseks nii
vaimselt kui füüsiliselt.“
Maret, kunagine sportlane, nüüd ilunautleja: „Rogainil on
mitu palet. Eelkõige on rogain looduse nautimine - ükskõik,
kas olla rajal tõsise võistleja või pühapäevamatkajana. Teiseks
on rogain mitme muutujaga võrrandi lahendamine, kus edu
sõltub oskusest planeerida optimaalne rada, arvestades ligi
kümne erineva asjaoluga: milline on ettevalmistus, enesetunne
ja eesmärk, millised on võistkonnakaaslased, kuidas ja millal
läheneda maastiku eri osadele, milliste väärtustega punkte
võtta, milliste punktide läbimine otsustada võistluste käigus
ja millised kohe maha kriipsutada, kuidas riietuda, mida ja kui
palju söögiks-joogiks kaasa võtta. Rogainis on higi, vaeva ja pisaraid, õnne- ja õlatunnet, rõõmu ja positiivseid emotsioone.“

Lisainfo
Spordiklubi XT Sport (www.xtsport.ee) korraldab rogaine alates aastast 2011. Startijaid on olnud nende aastate jooksul üle
8000. Populaarseimaks on kujunenud XT Sport nelja osavõistlusega rogainisari.
XT TALVEROGAIN
XT KEVADROGAIN
XT SUVEROGAIN
XT SÜGISROGAIN

4h
4h
4h
4h

17.03.2018
12.05.2018
11.08.2018
22.09.2018

Tallinn, Laagri
Soodla
Meenikunno
Loksa

Sama menukas on sügisel hooaja lõpetamise võistlus XT BINGO.
www.xtsport.ee, www.facebook.com/xtsport

Eesti 100.
sünnipäeva tuules
Kuigi Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva
pidu on juba peetud, on igal päeval
meedias lugeda või kuulda millestki,
mis tähtpäeva-aastale pühendatud või
milliseid kingitusi jätkuvalt tehakse.
Sestap ei ole hilja jagada sündmusi, kuidas Saue vallas Eesti Vabariigi juubelit
tähistati lisaks eelmises lehenumbris
avaldatule.

Eesti mängu viktoriin
Veskitammi lasteaia muusikaõpetaja Astra Põderi juhendamisel
toimus lasteaias Eesti 100-aastasele juubelile pühendatud viktoriin „Eesti mängu“ ainetel, millest võtsid osa nelja vanema rühma,
Sipsiku, Krõlli, Nublu ja Pipi lapsed. Iga rühm pani välja 5-liikmelise võistkonna ja igat rühma esindas rahvariietes tüdruk, kelle
ülesanne oli oma võistkonna nuppu edasi kanda. Õpetajad olid
ette valmistanud küsimusi Eestimaa, meie koduvalla, eesti muusika ja spordi kohta. Viktoriinist elevil lapsed näitasid üles tarkust
ja suurepäraseid teadmisi. Pärast võistlust arvasid nad, et küsimused olid liiga lihtsad. Aga näiteks küsimusele „Kas Kiki Miki on
koer?“ ei teadnud õiget vastust isegi mitte kõik õpetajad.

Lionitelt 100 lipu rongkäigule vähemalt 50 sinimustvalget
Lionsklubi Saue alustas Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamist juba 24. veebruari varahommikul, kui lionid koos pereliikmetega üheskoos Toompeale pidulikule lipuheiskamisele sõitsid.
Klubis on kujunenud ilusaks traditsiooniks, et pärast lipuheiskamise tseremooniat Toompeal korraldab klubi president oma
kodus lionitele piduliku vastuvõtu. Sel aastal kogunesid lionid-leedid Urmas Paisniku juures. Vabariigi aastapäevaüritused
jätkusid pärastlõunal Saue linna Keskuse pargis, kus naiskodukaitsjad pakkusid sooja suppi ja Laagri lionsklubi liikmed kuuma jooki. Pidulikul jalutuskäigul „100 lippu“ osalesid Kaitseliidu
Saue kompanii koos sõjatehnikaga, naiskodukaitsjad, noorkotkad ja kodutütred, lionid-leedid koos pereliikmetega Saue, Laagri, Keila ja Saku klubidest ning vallarahvas.
Lionsklubid tõid jalutuskäigule vähemalt 50 lippu, nende seas
oli kõige rohkearvulisem Saue klubi 30 lipuga. Vaatamata külmale ilmale, oli kogu jalutuskäigu ajal pidulik meeleolu, tee äär
oli palistatud lippude ja pealtvaatajatega, kes tervitasid paraadi
hüüetega „Elagu Eesti“!
Pilte ja emotsioone jagasid Veskitammi lasteaia direktor Rita Klein ja muusikaõpetaja Astra Põder ning LC Saue president Urmas Paisnik

Kättpidi tervitamise õppisid selgeks häbelikud kolmeaastasedki
Eestimaa juubelieelsel päeval oli Veskitammi lasteaias õpetajate, laste ja lapsevanemate koostöös pidulik presidendi vastuvõtt hümni, kontserdi, paraadi, presidendipaari kätlemise tseremoonia ja banketiga. Presidendipaari rolli kandsid uhkusega
lapsed vanematest rühmadest. Ka see pole igapäevane, et kättpidi tervitatakse, ja on tore, et tänu peole õppisid selle selgeks
häbelikud kolmeaastasedki. Õpetajaabid katsid lastevanemate
valmistatud tikuvõileibadest ja suupistetest pääsukesekujunditega banketilauad. Kokatädid olid valmis seganud - ei teagi kas
rahvussöögi või –joogi -, aga kuna seda joodi klaasidest, siis ikka
rahvusjoogi - kama.
Sinimustvalge salli sai kaela Jõekääru pargi jäneski
Eestimaa suure juubelipeo eel, mida nii suured kui
väikesed pikisilmi ootasid, algasid ettevalmistused Veskitammi lasteaiaski üsna varakult.
Sügisel otsustas lasteaed ühise perena ja lastevanemate abiga kududa ühe võimsa sinimustvalge salli. Nii valmis suurepärane „Eesti
100“ kingitus, lipuvärvides sall, mis sünnipäevaaktusel lasteaia saali kaunistas.
Õpetajaabid kudusid valmis veel ühe sinimustvalge salli. Selle sai
endale kaela Tauno
Kangro skulptuuri
„Suur saak“ jänes
Jõekääru pargis.
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Rogain – sport, matk või
emotsioon looduses liikumisest
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Spordielu Kernu kandis on elav
Foto: aare Puht
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Kolm võistlust Kernu kandis on
jõudnud otsustavasse faasi. Haiba
lauatennise seeriamängus on jäänud
veel kaks etappi, terasmehe ja terasnaise
võistlussari on poole peal ja talimängud
lõpusirgel.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

H

Eesti koondise medalistid. Saue neiu Katre Sofia Palm
paremal esimene lippu hoidmas.

Katre Sofia Palm –
Baltimaade meister
Märtsi keskel toimusid Lätis Kuldigas U18 ja U20
vanuseklassi neidude ja noormeeste Baltimaade
meistrivõistlused mitmevõistluses, kus üldarvestuses oli edukaim Eesti koondis, kes võitis kahe
vanuseklassi kokkuvõttes esikoha 49 826 punktiga.
Teine oli Läti (49 131punkti) ja kolmas Leedu (44 502) punkti.
Vanuseklassides oli igast koondisest väljas neli võistlejat, kelle
kolm paremat tulemust läksid võistkondlikku arvestusse.
Individuaalselt oli U20 neidudest parim Saue Kergejõustikuklubi neiu Katre Sofia Palm, kes kogus viie alaga 3700 punkti.
Katre tegi uue isikliku rekordi 60m tõkkejooksus, aeg 8.80,
ja jooksis 800 m ajaga 2.33,99. Kogusummalegi lisas Katre 100
punkti.

aiba seeriavõistlus
lauatennises.
Haiba lauatennise
seeriavõistlusel on jäänud
veel kaks etappi. Eelmisel
etapil, mis toimus vabariigi
aastapäeval - jäädvustasime
selle momendi ka kell 13
fotosessioonil - lõid kaasa
lisaks vabariigi paremikule
venelased, sakslane ja hiinlane. Viimane etapp toimub
31. märtsil. Registreerimine
e-posti aadressil kpoldaru@
gmail.com või telefonil 521
4206.
Kernu Terasmees ja Terasnaine
Populaarne võistlussari on
jõudnud poole peale. 24-st
alast kaheteistkümnes, laskmine oli 14. märtsil Männi-

ku lasketiirus. Alustanud 39
võistlejast olid kohal kõik.
Kindlat kätt ja täpset silma demonstreerisid naistest
Maret Tombak ja Kaidi Unas
81 silmaga 100-st. Ümberlaskmise võitis Maret.
Meestest võidutses 89 silmaga Kaimo Kure.
Kokkuvõttes on juhtimas
Karin Lähker Kaasiku külast ja meestest Rainer Kukk
Laitse külast. Otsustavad
heitlused seisavad alles ees.
Kernu talimängud on lõpusirgel
Kernu piirkonna talimängudel on jäänud veel võrkpallivõistlused Ruila spordihoones 24. märtsil – nende
tulemus on selle lehenumbri
ilmumise ajaks juba selgunud - ja sportlik mälumäng
5.aprillil. Selle viib läbi Andres Kaarmann.

Sõudeergomeetri võistluste naiste esikolmik

Sõudeergomeetri võistluste meeste esikolmik koos tulevaste
võitjatega.

Sõudeergomeetri võistlustel lõi kaasa 45 sportlast.
Naised: 1. Liisa-Marie Lääne, 2. Mirje Tombak, 3.

Katrin Pihlakas.
Mehed: 1. Aivar Tikenberg,
2. Rait Raju, 3 Kuldar Paju
juunior.

Väikesed akrobaadid
olid võistlustules

Saue ja Keila linnas tegutsev akrobaatikakool PartnerAkro osales
17. märtsil viie esitusega Eesti esimestel AkroKarika võistlustel
Tallinnas, parim saavutus oli laste A kolmikute arvestuses kolmas koht.
Saue linna rühmast osales võistlusel üks laste A kolmik koosseisus Elin Beilman, Herzi Lootsar ja Freeta Dikker. Nad saavutasid viienda koha.

Treeningud
Akrobaatikakooli PartnerAkro treeningud toimuvad Saue
linna noortekeskuses, Keila koolis ja Keila ühisgümnaasiumis. Kool läheneb igale lapsele individuaalselt, mispärast
on rühmas maksimaalselt 15 last, mõnes aga vaid 10,
näiteks õhuakrobaatika.
Info www.partnerakro.ee.
Foto: PartnerAkro

Saue valla kuldne võistkond, pildilt puudub Harry Pajundi

PartnerAkro võistkond, Saue linna tüdrukud on punamustades trikoodes

Tulekul on võistlus Harju-Pärnu
100 mängu lauatennises
Kolmapäeval, 11. aprillil, kell 17 toimub Kernu rahvamajas juba
34. sõpruskohtumine 10-liikmeliste meeskondade vahel. Üldseis
on 17:16 Pärnu kasuks.
Harju võistkonda on kandideerimas neli Saue valla mängijat.
Ootame põnevat kohtumist!

Saue vald on sportlik omavalitsus
T

Harjumaa omavalitsuste töötajatel ja
volikogude liikmetel on traditsioon nii
suvel kui talvel spordipäeval üksteiselt
mõõtu võtta. Spordipäeva korraldab
eelmisel aastal võitnud omavalitsus
koostöös Harjumaa spordiliiduga.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

änavune Harjumaa
kohalike omavalitsuste töötajate ja nende
volikogu liikmete talispordipäev oli järjekorras kahekümne seitsmes, korraldaja
Saku vald ja toimumise koht
Männiku. Neil talimängudel
saatis edu Saue vallavalitsuse ja volikogu võistkonda,
kes tuli 147 punktiga Saku
ja Anija valla ees esikohale.
Aladest oli Saue vald esimene juhtide võistluses, laskmises ja discgolfis. Esikolmi-

kusse jõudsime ka mõlemas
teatevõistluses: teine ja kolmas koht.
Võidu ja järgmise aasta
talispordipäeva korraldamise au tõid Saue vallale koju
Andres Laisk, Harry Pajundi, Valdis Toomast, Kelli
Kõluvere, Kati Oolo, Terje
Toomingas, Marlys Pajula,
Kalle Pungas, Siisike Lehtsi, Virko Raagmets, Kätlin
Lisete Nõgols, Žan Kotenjev,
Kati Randrüüt, Sju Nuuter ja
Anne Vainu.

Lauamängude mitmevõistlus Kernu rahvamajas
Laupäeval, 21. aprillil, algusega kell 10 toimub Kernu
Rahvamajas Andres Bahovski III mälestusvõistlus
lauamängude mitmevõistluses: male, kabe, koroona,
lauatennis.

Andres oli Kernu piirkonna
mitmekülgne spordimees ja
aktivist. Lauamängudes tuli ta
vabariigi meistriks. Võistlustel
selgitame ka Saue valla meistrid naiste, meeste ja noorte
(sündinud 2003 ja hiljem) vanu-

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

Supisööjaid oli
uskumatult palju
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Baltic Restaurants Estonia töötajad jagasid 6.
märtsil Saue päevakeskuses suppi, neljas Eestimaa paigas läbiviidud supipäev oli suunatud
abivajajatele ja kodututele.

Foto: Tiina Univer

Suurte supitermostega tulid keskuse saali Nelli Pajus ja Margit
Peterson. Lahked kokad jagasid maitsvat suppi nimega minestrone, eesti keeles võiks seda nimetada tomati-nuudli supiks.
Supisööjaid oli uskumatult palju. Tellitud sai 70 portsu ja
pea kogu supp sai otsa.
Tänulikud supisööjad tänavad kokkasid ja supijagajaid, loodetavasti saab seda kena ettevõtmist kunagi korrata.

See reisiseltskond, kes Karl Storzi tehast külastas, edaspidi arstide juures sondeerimisi ei karda

Reis Laagri kanti osutus harivaks
Foto: Liivi Lents

Saue päevakeskuse rahvas tegi 13.
märtsil algust valla tundma õppimisega. Esimene peatus oli Laagri koolis.
Direktor Toomas Artma võttis külalised vastu, kõneles eilsest ja tänasest
päevast - tund läks lennates.
LIIVI LENTS
Saue päevakeskuse juhataja

L

aagri tennisekeskus
on kohe kooli kõrval, sinna liikusime
jalgsi.
Tennisekeskuses
olid pea kõik esmakordselt.
Selgus, et hinnad polegi nii
hullud ja vahel võib külastada küll.
Edasi jagunes seltskond
kaheks: pooled läksid meditsiinitehnikat tootvasse
Karl Storzi, teine pool aga
Laagri kultuurikeskusesse
ja ühtlasi ka lõunale.
Kultuurikeskuse juhataja Ingrid Novikova juba
ootas meid. Lisaks temale
oli kohale tulnud näituse
kuraator. Parajasti olid kultuurikeskuses vaatamiseks
Eduard Viiralti varasema

perioodi reproduktsioonid.
Kultuurimaja oli paljudele tuttav. On ju meie näitering seal esinenud mõnelgi korral ja meie lauluklubi
Laagri lauluklubis käinud.
Veskitammi pizza oli
maitsvad ja soojad pitsad
aegsasti kultuurikeskuse
suurde saali kohale toonud
ja sealsed töötajad lahkelt
lauad katnud. Meil jäi üle
süüa ja tänada.
Valla uus ettevõte Karl
Storz osutus väga põnevaks
Ettevõtet tutvustas põhjalikult Elvar Laurik. Personaliosakonna juhataja jutt
sellest, kui tore on nende
ettevõttes töötada, veenis
meid täielikult. Tundub, et
vähemalt see reisiseltskond

Maitsvat suppi jagasid Margit Peterson ja Nelli Naison

Laagri kooli tutvustas direktor Toomas Artma – tund möödus
lennates.

edaspidi arstide juures sondeerimisi ei karda. Kes soovis, sai ise ka natuke mannekeeni peal sondi sisse
toppida ja jälgida, mis seal
seedekulglas või hingamisteedes toimub.
Päev läks justkui lennates. Endises vallamajas
vaatasime üle vallavanema
kabineti, tuletasime meelde, kes seal kõik istunud
on. Põgusalt heitsime pilku
ka raamatupidajatele ja oligi maja üle vaadatud.
Lõpetuseks
sõitsime
läbi uute elamurajoonide
ja ei jõudnud ära imestada,
kui palju on kerkinud maju

ja kui laial territooriumil.
Tundub, et rahvas on oma
uue vallaga väga rahul.
Viimane peatus oli Vanamõisa seltsimajas. Seegi
vana hea tuttav koht, sealse rahvaga koos ju pidusid
peetud - nii seltsimajas kui
Saue linnas.
Tundus, et rahule jäid
kõik osavõtjad. Päevakeskus tänab kõikide osalejate
nimel Eero Kaljustet, Elvar
Laurikut, Toomas Artmad,
Rain Rõigast, Ingrid Novikovat ja pitsameister Alo
Ergmad.
Kohtume järgmistel reisidel 17. aprillil ja 8. mail.

Tervisenädal 16.-20. aprillil Saue päevakeskuses
16. APRILL
• Kell 14 Coral Club´i loeng ja
erinevad tervise parameetrite
mõõtmised
17. APRILL
• Kell 9-10 tervisevõimlemine
päevakeskuses. Kõik huvilised
on oodatud.
• Kell 9.30-10.30 daamide
võimlemine Saue linna noortekeskuses. Kõik huvilised on
oodatud
• Kell 10 tervist kosutav reis
„Saue valla külad“. Buss väljab
Saue Kaubakeskuse eest kell
10. Maksta saab 10 eurot teisipäeviti kell 14-18 ja neljapäeviti kell 9-12 Saue vallavalitsuse
kassasse või ülekandega valla
arveldusarvele, selgitusse projekt „Saue vald – valla külad“.
Lõuna ei ole reisi hinna sees.

18. APRILL
• Kell 13 maanteeameti loeng
päevakeskuses, võtke kindlasti
jalgrattad kaasa – need muudetakse liikluses nähtavaks ja
ohutuks!
Käsitletavad teemad. Lühiülevaade Eesti liiklusest, ülevaade
paikkonnas toimunud õnnetustest ja nende põhjustest,
eakatega juhtunud iseloomulikumatest liiklusõnnetustest.
Grupitöö-arutelu, mida saavad
eakad ise ära teha liiklusõnnetuste vältimiseks.
Jalakäijana ja jalgratturina liikluses. Liiklusseadusest tulenevalt olulisemad liiklusreeglid,
mis kehtivad jalakäijale ja jalgratturile: teeületus, teeületuse võimalused (ülekäigurada,
ülekäigukoht), ühistranspordi
kasutamine, jalgratturina tee-

ületus, teel paiknemine, käemärguanded, sõidukitest möödumine, jalgratas käe kõrval
lükates jne.
Praktilised nõuanded eakatele
igapäevaseks liiklemiseks.
Millistele nõuetele peab vastama kasutatav jalgratas. Ülevaade jalgratturi turvavarustusest
ja selle kasutamine. Võimalusel
kohaletulnud eakate rataste
ülevaatamine ja puuduolevate
kohustuslike elementide lisamine.
19. APRILL
• Kell 9.30 hiina tervisevõimlemine Qigong päevakeskuses.
Kõik huvilised on oodatud!
Hiina Qigong terviseharjutuste
mõte seisneb selles, et iga inimene saab neist oma tervisele
tuge. Harjutused on kergesti

õpitavad ja ei nõua suurt pingutust, mistõttu saab nendega
tegeleda olenemata east, soost
või terviseseisundist.
Hiina
terviseharjutused suurendavad
lisaks veel lihaste, kõõluste, liigeste, selgroo, närvide ja meridiaanide avatust. Harjutusi võib
teha mõne konkreetse tervisehäda vastu või energiataseme
tõstmiseks või siis tervelt elatud eluaastate pikendamiseks.
• Kell 11.15 vestlusring teemal
hooldekodud meil ja Taanis.
Velve Tuuling räägib muljeid
oma praktikast Taani hooldekodudes.
20. APRILL
• Kell 12 kepikõnd, pärast kepikõndi tutvume päevakeskuses
teeseenega ja joome erinevaid
looduslikke teesid.

Supijagamise aktsioon toimus 6. märtsil
erinevates Eesti paikades
Daily kaubamärgi all toitlustusteenust pakkuva ettevõtte
Baltic Restaurants Estonia töötajad jagasid kuni pooletuhandele inimesele suppi Tallinna ja Tartu kodutute varjupaikades, Saue päevakeskuses ja Rapla kiriku pastoraadis.
Sihtgrupiks olid kodutud või puudust kannatavale inimesed. Ettevõte pakkus supipäeval rikkaliku toiteväärtusega
maitsvat minestrone suppi. Kvaliteedis ei tehtud mingeid
järeleandmisi. Abivajajate supp oli valmistatud samal viisil
kui Eestimaa koolilastele: puljong alati naturaalsest kodumaisest lihast ja köögiviljast, maitsetugevdajaid sisaldavate
maitseainete ja puljongi-, supi- või kastmekontsentraatideta.

Saue päevakeskuse
kevadine kava
28. märtsil kell 14 külastame Tallinna raekojas näitust „Rõõm linna südames“. Maale Enn Kunila kollektsioonist vaatame tellitud
giidi saatel. Näituse külastus pensionärile maksab 3 eurot, maksmine on kohapeal.
3. aprillil
• kell 10 kuni kaupa jätkub kalatoodete (silm, koha jne) ja suitsuvorstide müük;
• kell 11 Marika Lekarkini ja tema õpilaste näituse avamine. Laulab
ansambel Rukkilill. Näitus jääb avatuks 4. maini.
4. aprillil kell 10 külastame Kadrioru Kunstimuuseumis näitust
„Aivazovski. Ideaali otsinguil“ tellitud kuraatori saatel. Näituse
külastus maksab 4.50 eurot pensionärile, maksmine on kohapeal.
11. aprillil kell 16 külastavad muusikahuvilised lõunakontserti Estonia kontserdisaalis - „Hemingway ja jazz“. Pilet 5 eurot.
25. aprillil sõidame Viljandisse Ugala teatrisse etendust „Elav
laip“ vaatama. Etendusel esineb mustlasansambel. Väljume Saue
Kaubakeskuse eest kell 14. Reisi eest saab maksta 24 eurot Saue
vallavalitsuse kassasse teisipäeviti kell 14-18 või neljapäeviti kell
9-12 või ülekandega vallavalitsuse arveldusarvele. Selgitus projekt „Viljandi Ugala“. Eelnevalt on vajalik päevakeskuses tutvuda
ja allkirjastada reisitingimused.
26. aprillil
• kell 10 Hindpere Optika silmade kontroll;
• kell 15 kohvikuklubi;
• kell 18 lauluklubi.
27. aprillil kell 16 seltsingu Tammetõru koosviibimine päevakeskuses.
28. aprillil kell 15 kevadkontsert Saue kontserdisaalis (Nurmesalu
9, Saue linn). Esinevad Saue valla vokaalansamblid Rukkilill, Cantus ja Pihlamari.
8. mail kell 10 reis „Saue vald – Kernu ja Nissi“. Maksta saab 10
eurot Saue vallavalitsuse kassasse teisipäeviti kell 14-18 või neljapäeviti kell 9-12 või ülekandega vallavalitsuse arveldusarvele,
selgitus projekt „Saue vald -Kernu ja Nissi“. Reisi maksumus ei
sisalda lõunasööki.
9. mail kell 16 külastavad muusikahuvilised lõunakontserti Estonia kontserdisaalis. Esineb akadeemiline meeskoor. Pilet 5 eurot
15. mail kell 11-13 eakate sünnipäevapidu Saue linna noortekeskuses neile, kel aastaid 65 ja enam ning sünnipäev aprillis, mais
või juunis. Vajalik registreerimine päevakeskuses või telefonil 659
5070.
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KULTUURIKALENDER APRILLIS
AEG

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT JA AEG

KORRALDAB

KONTAKTID

1.-21.03

kodulooringi näitus „Meie lemmikpaigad
Sauel“

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

Saue huvikeskus

www.sauehuvikeskus.ee

kuni
5.04

näitus „Raudteejaamade saatus“

Turba kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

tel 552 9751 Eneken Maripuu

6.04 –
6.05

näitus „Raudteejaamade saatus“

Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

tel 552 9751 Eneken Maripuu

4.04

näituse „Aivazovksi. Ideaali otsinguil“
külastamine koos kuraatoriga

kell 10 Kadrioru kunstimuuseumis

Saue päevakeskus

vajalik eelnev registreerumine
telefonil 659 5070

4.04

lastefilm „Appi, ma kahandasin oma
vanemad!“

kell 19 Turba kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

Piletid hinnaga 3 ja 2 eurot müügil
kohapeal.

5.04

kontsert „Laulud või nii“ - Vladislav
Koržets, Riho Sibul ja Ain Agan

kell 19 Laagri kultuurikeskuses, 10-eurosed
piletid müügil Piletimaailmas ja
kultuurikeskuses

Saue valla kultuurikeskus

tel 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee

6.04

Saue valla laululaps

kell 11 Laagri kultuurikeskuses (7-18-aastased Saue valla kultuurikeskus,
laululapsed)
Saue vallavalitsus

Ingrid Novikova tel 5346 5917,
veskitammi@sauevald.ee

6.04

lastefilm „Appi, ma kahandasin oma
vanemad!“

kell 19 Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

Piletid hinnaga 3 ja 2 eurot müügil
kohapeal.

7.04

noorte kontsert „Muusika loodusest“

kell 11 Laagri kultuurikeskuses, tasuta

Saue valla kultuurikeskus,
juhendajad Sirje Liiv ja Ingrid
Teller

tel 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee

7.04

Saue valla laululaps

kell 11 Saue kontserdisaalis (3-6-aastased
laululapsed)

Saue huvikeskus, Saue
vallavalitsus

Sirje Luberg tel 523 4339,
info@sauehuvikeskus.ee

10.04

Ema ja Lapse hommikuklubi, külla tuleb
Haivi Sepp rääkima teemal „Kust pärineb
lapse agressiivsus?“

Saue valla kultuurikeskus

Vajalik eelregistreerimine
tel 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee

11.04

loeng „Maavälised tehnoloogiad
inimühiskonna hüvanguks“

MTÜ Hüüru külaselts, MTÜ
Laagri Lions klubi

www.huuru.ee

12.04

Laagri kohvikutepäeva häälestuskoosolek kell 18 Laagri kultuurikeskuses

Saue valla kultuurikeskus

tel 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee

13.04

Kuressaare linnateatri etendus „Savann“

kell 19 Laagri kultuurikeskuses,
piletid hinnaga 10-14 eurot eelmüügis
Piletimaailmas ja Laagri kultuurikeskuses

Saue valla kultuurikeskus

tel 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee

15.04

lasteetendus „Mina ja mina“

kell 12 Jõgisoo seltsimajas, pilet 4 eurot

MTÜ Saue-Jõgisoo
Haridusselts

www.jogisooseltsimaja.ee

15.04

Bonzo ja Pehki konsert „Tuled kevadel“

kell 18 Hüüru mõisas

MTÜ Hüüru külaselts

Piletid hinnaga 20 eurot müügil
Piletilevis ja kontserdi päeval
kohapeal

kell 11 Laagri kultuurikeskuses

Saue vallavalitsus, Saue valla
kultuurikeskus

tel 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee

kell 11 Laagri kultuurikeskuses

Saue valla kultuurikeskuses,
Saue vallavalitsus

tel 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee

20.04

eakate kevadpidu

kell 19 Hüüru mõisas, pilet 5 eurot

21.04

Saue valla beebipäev

21.04

Jüriööjooks – ülevallaline perespordipäev kell 17 Vanamõisa vabaõhukeskuses, tasuta

MTÜ Vanamõisa Küla

katrin@kodukyla.ee

22.04

Jüripäeva laat

kell 10 Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

info ja registreerimine eneken.
maripuu@sauevald.ee

24.04

koolivaheaja noortelaagri käsitöö
töötuba: sinimustvalge vildist
rinnakaunistus

kell 11-13 Laagri kultuurikeskuses, osalustasu
Saue valla kultuurikeskus
8 eurot

tel 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee

kell 13 Saue valla kultuurikeskuses, pilet 2
eurot

Saue valla kultuurikeskus

tel 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee

24.04

(kutsetega)

kell 10.30 Laagri kultuurikeskuses, tasuta

animafilm „Väike draakon Kokosaurus“

25.04

koolivaheaja noortelaagri käsitöö
töötuba: seemnehelmestest käevõru ja
kõrvarõngad

kell 11-13 Laagri kultuurikeskuses, osalustasu
Saue valla kultuurikeskus
8 eurot

tel 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee

25.04

seiklusfilm „Appi, ma kahandasin oma
vanemad!“

kell 13 Laagri kultuurikeskuses, pilet 2 eurot

Saue valla kultuurikeskus

tel 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee

25.04

Rakvere teatri etendus „Lahus“

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

Saue huvikeskus

www.sauehuvikeskus.ee

26.04

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

kell 11-13 Laagri kultuurikeskuses, osalustasu
Saue valla kultuurikeskus
8 eurot

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

26.04

lastefilm „Kaspar ja Emma lähevad
matkale“

kell 13 Laagri kultuurikeskuses, pilet 2 eurot

Saue valla kultuurikeskus

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

27.aprill mängufilm „ Keti lõpp“

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

Saue valla kultuurikeskus,
Tel 6796765,
MTÜ Vanamõisa külaselts, MTÜ
info.veskitammi@sauevald.ee
Kinobuss

27.04

lastefilm „Trolli lood. Kodu, kallis kodu“.

kell 16 Laagri kultuurikeskuses, pilet 2 eurot

Saue valla kultuurikeskus

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

27.04

Austraalia ansambli Kaurna Cronini
kontsert

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

MTÜ Vanamõisa küla

www.vabaõhukeskus.ee

Turbavillak
Kell 14.00 8. aprill
Turba
Kultuurimajas

SAUE VALLA BEEBIPÄEV 2018

Hea Saue valla BEEBI ja tema vanemad!
Saue valla BEEBIPÄEV toimub 21. aprillil
kell 11 Saue valla kultuurikeskuses,
Veskitammi 8, Laagri.
Beebipäevale ootame beebisid, kes on
sündinud vahemikus 1. jaanuar kuni 28.
veebruar 2018. Palume Teid registreeruda
kuni 17. aprillini telefonil 679 6765, e-posti
aadress info.veskitammi@sauevald.ee.

BEEBIPÄEVA KAVA

Mängujuht Julius
OSALUSTASU 5€/TIIM
REGISTREERIMINE KOHAPEAL

11.00 - Saue
vallavanema tervitus
Beebidele kingituste
jagamine
11.40 - Beebipäeva
tort ja tee
11.50 - Pildistamine
fotonurgas
Vestlusring kuni
kella 13-ni

Jumalateenistused
aprillis Saue kirikus
1. aprill kell 13, I ülestõusmispüha
Juhatab ja jutlustab Vahur Utno. Piibli
tekst Siiri Ervald, muusika Saue

koguduse naisansambel.
8. aprill kell 13
Juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Piibli tekst
Marika Malein-Vaiklo, muusika Andrus
Vaiklo.
15. aprill kell 13
Juhatab Raivo Kaustel. Piibli tekst Evi
Tatarlõ.
22. aprill kell 13
Juhatab Erki Kuld. Piibli tekst Ene
Mänd.
29. aprill kell 13
Juhatab Vahur Utno. Piibli tekst ja
muusika Liis Kurm ja Piret Kuld.
Palve-osadustund kolmapäeviti kl 18

EELK NISSI MAARJA
KOGUDUSE TEATED

29. MÄRTS KELL 18.00 SUURE NELJAPÄEVA
ARMULAUAGA JUMALATEENISTUS
KOGUDUSEMAJAS, laulavad Hannabel Säär ja
Anu Kaljumäe
30. MÄRTS KELL 12.00 SUURE REEDE
ARMULAUAGA JUMALATEENISTUS NISSI KIRIKUS,
laulavad Hannabel Säär ja Anu Kaljumäe
1. APRILL KELL 12.00 ÜLESTÕUSMISPÜHA
ARMULAUAGA JUMALATEENISTUS NISSI KIRIKUS,
laulavad Hannabel Säär ja Anu Kaljumäe
8. APRILL KELL 12.00 ARMULAUAGA
JUMALATEENISTUS
15. APRILL KELL 12.00 JUMALATEENISTUS
22. APRILL KELL 12.00 ARMULAUAGA
JUMALATEENISTUS
29. APRILL KELL 12.00 JUMALATEENISTUS
Igal neljapäeval kell 18.00 palvetund vennastekoguduse Nissi palvemajas. Info: koguduseõpetaja Lea Jants, tel. 56656738, e-mail: lea.jants@
eelk.ee
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SAUE VALLA
LAULULAPS
Reedel, 6. aprillil kell 11

Laagri kultuurikeskuses (7-18-aastased)

Laupäeval, 7. aprillil kell 11

Saue Kontserdisaalis (3-6-aastased)
Konkursile saab registreeruda

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

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

Päev
iseendale

LOOVUSTIIM
SEIKLUSTIIM

TÄNAVATANTSUTIIM
GRAFFITITIIM

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

FOTOTIIM

KOMÖÖDIATIIM

REGISTREERIMINE WWW.LINNALAAGER.EE

LINNALAAGER
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KUULUTUSED
TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L,
P suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.
ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku
telefonil aeg ette registreerida! Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku seisundi hindamine ja konsultatsioon
on tasuta. SOODSAD HINNAD. Telefon 5220321,
www.arbormen.ee.
ERAAUTO HOOLDUS: hooldus, rehvide vahetus,
diagnostika. Tammetõru 8, Saue linn. Broneering telefonil 53727060 või kohapeal.
Epp Ehitus OÜ. Lame ja viilkatused, fassaadid,
üldehitus, sise- ja välisviimistlus, plaatimistööd, Tel: 5017650, e-mail:eppehitus@gmail.
com.

Ostan korteri Saue linnas, kõik pakkumised on
oodatud! Tel.56641122.

Armsad Kaire ja Marit peredega
Sügav kaastunne kalli ema

Ostan garaaži, kõik pakkumised on oodatud!
Tel. 56641122.

lahkumise puhul

Üürile anda soojustamata PVC hallis paiknev laoruum/tootmisruum. Kogupind 484m², asukoht
Saue, Tule tn. 33. Vajadusel üürile anda väike
eraldiasetsev kontoriruum. Info tel. 5084988.
www.kv.ee/2967891.
Üürile anda heas korras äriruumid Saue kesklinnas, Tule tn. 33. Ruumid paiknevad hoone
2. korrusel, koosnevad suurest avatud saalist,
2 kabinetist ja avarast trepihallist. Üüripinnal
on oma kööginurk, garderoob, WC. Võimalik
rajada ka duširuum. Kogupind 216 m². Info tel.
5084988. www.kv.ee/2976041.

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

Müüa maja Saue linnas. Hiljuti renoveeritud
seest-väljast, 266m2, 2 korrust. Ainult 990 eurot/m2. kv.ee/3004173. 58440369.

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

Ostan 1-3 toalise korteri Laagris või Saue linnas. Oodatud on kõik pakkumised! Tel. 5522992

MAJA ehitamine koos kõigi lahendustega, projekteerimine, kasutusluba. Kontakt: 53 529 476,
mehitus@gmail.com.

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

Puurkaevude rajamine ja puhastamine. Vee- ja
kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus. Maaküttesüsteemide rajamine. Tel 502 1279, 526 9604, www.puurkaevumeistrid.ee.

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

Viimistlus Yks OÜ - Teostame erinevaid üldehitustöid: siseviimistlus, maalritööd, plaaatimistööd,santehnilised tööd,elektritööd, korterite
renoveerimine. Tel: 58382337, e-mail: viimistlus1@hotmail.com.

Soovin osta omaaegse Tarbeklaasi ja Juveelitehase tooteid, nahkköites raamatuid, Eesti
kunstnike töid (maal, graafika, kujud), postkaardid, märgid. Võib pakkuda ka muid vanu
esemeid. Tel 51 76412.

Aia-, värava-, tõstukse ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava komplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibvärava komplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. www.
koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.
ee

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel
504 5215, 514 5215, info@est-land.ee.

Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus eramajadel. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont.
12- aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Telefon: 56903327.

Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, haljastusmuld, kasvuhoonemuld, freesasfalt, kruus kohaleveoga. Hea läbivus ja manööverdusvõime.
Tel. 5079362

Teen hekkide hoolduslõikust ja saetöid aias.
Tel. 55 547 291.

Metsaküla Piim AS müüb sõnnikut. Hind 6,00
eurot/tonn + käibemaks20%. Kohalevedu tellimisel.
Tellimine: 6049826, 56483533

SAUE ILUSALONG. Avatud E-R 9.00-20.00, L
10.00-17.00. P -. Tel. 6212021, 5074466. Meil töötab juuksur, küünetehnik, kosmeetik ja massöör. Palume telefonil aeg ette registreerida.
KUNDALINI JOOGA kevadine baaskursus ja regulaarsed joogatunnid ootavad Sind! E 18.30
Laagris, K 10.00 ja 19.00 Sauel. www.simran.ee,
raili@simran.ee, tel 5253753.
Pakun raamatupidamisteenust korteriühistutele, ning väikese ja keskmise suurusega
ettevõtetele, algandmete sisestamisest aastaaruandeni. Dokumente võimalik edastada
elektroonselt, 22 a. töökogemust. Teenuse hind
sõltuvalt dokumentide ja töö mahust, lisaks tasuta nõustamine. Info tel. 51 55 505 või helle@
foxprofit.ee
Pikaajalise kogemusega ettevõte pakub raamatupidamisteenust väikeettevõtetele ja korteriühistutele. Info tel. 518 3832. Malle.
Õmblus- ja rätsepatööd, rahvarõivad. Saue, Vanamõisa. Tel 53954260, anne@wau.ee
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel. 50 92936.
Siseviimistlus, plaatimine, üldehitustööd. Tel
53728382.
Kivikorstnate ehitamine ja remont. Tel 518 8889.
KINNISVARA
Ostan garaaži Saue linnas hinnaga 50008000 eurot. Kõik pakkumised on oodatud! Tel.
56675000.

MAIMU

Meie sügav kaastunne
Katrile, Maritile ja Kairele peredega
ema ja vanaema

“Ei tulek ega minek pole meie endi
teha, vaid see, mis sinna vahele jääb...
ja see on elavate mäletada.”
Mälestab Tädipoeg Vallo lastega

MAIMU TEOSTE
lahkumise puhul
Elle perega

Südamlik kaastunne

Südamlik kaastunne

kauaaegse toetajaliikme

Kaire Sildnikule

Kaire Sildniku ema

EMA

MAIMU TEOSTE

surma puhul

surma puhul

Saue Päevakeskus

Saue Linna Invaühing

Päev õhtule laskus …
ja lõppes elurada …
Südamlik kaastunne Kaido Tällile

Kõikjal jãlgi su töödest ja tegudest,
mida loonud sa aastate reas.
Nüüd tühi koduõu ja tuba,
lein järele vaid jääb.

EMA

Mälestame kauaaegset külakogu liiget

Töökaaslased Saue Gümnaasiumist

Sügav kaastunne omastele

Avaldame kaastunnet

Südamlik kaastunne

JÜRI MINNUST

surma puhul

Ääsmäe Külakogu

Margit Mihkelsonile õe

Kaire Sildnikule

ASTRID MIHKELSONI

EMA

surma puhul

kaotuse puhul

Saue Päevakeskus

Seltsing Tammetõru

Saue Linna Invaühing

Laagri Huvialakool annab teada:

Laagri Huvialakool annab teada:

ON ALANUD REGISTREERIMINE

ON ALANUD REGISTREERIMINE

2018/2019 õppeaasta

2018/2019 õppeaasta

EELKOOLI

VÄIKEKOOLI

RÜHMADESSE

RÜHMADESSE

Müüa kuivad lõhutud kasehalud 40l võrkkotis
hinnaga 3,50 EUR/kott. Transport Saue valla
piires tasuta. 56914266

TÖÖ
Revonia Keldrikoda otsib oma meeskonda töötajaid: viimistleja-üldehitaja, keevitaja. Töökoht: Vääna küla. Tel: 504 8204 Imre.
OÜ Aneri Sport otsib õmblejat (vabaaja ja spordirõivad). Saue, Kasesalu 12, anerisport@gmail.
com.
Bong Eesti OÜ – ümbrikuid tootev tehas Kohilas
Raplamaal - ootab tootmisliinidele tööle pakkijaid (masinajuhi abi), töö 12- tunnistes vahetustes ööpäevaringselt (väljaarvatud reede õhtu
ja laupäev). Täpsemalt vaata www.bong.ee või
CV Keskuse lehelt https://www.cvkeskus.ee/
view_jobad.php?job_id=521757&w=1, vajadusel
otsing: „Bong“; „pakkija“. Kontakt tel: 4890140,
email: bongeesti@bong.com.
Bong Eesti OÜ otsib laotöötajat, kellele meeldib laomajandus, kes omab tõstukijuhilube
ja saab hakkama komplekteerimise ja arvutikannetega. Töö E..R, ühes vahetuses. Täpsemalt vaata www.bong.ee või CV Keskuse lehelt
https://www.cvkeskus.ee/view_jobad.php?job_id=521763&w=1, vajadusel otsing: „Bong“;
„laotöötaja“; Kontakt tel: 4890140, email: bongeesti@bong.com.
MUU
5. mail 2018.a. toimub Sigulda (Läti) taime- ja lillelaada külastus. Võimalikud erinevad väljasõidu kohad (Tallinn, Laagri, Saue, Ääsmäe, Kernu
jne). Lisainfo ja registreerimine tel 53411029 või
meilil: info@bussiderentimine.ee

"

"

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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OÜ Parkimisjoon otsib
oma kollektiivi

TEEKATTEMARKEERIJAT
Ettevõte asub Sauel ja töö toimub
Harjumaal. Töö on vaheldusrikas
ja liikuv. Vajalik on B-kategooria
juhilubade olemasolu.
Töötajapoolse huvi korral
võimalus käia lühiajalistel
komandeeringutel Soomes.
Täiendav info tel: 51 10 404 või
oliver@parkimisjoon.ee

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

• LOGOPEEDI (0,75 KOHTA)
Tööleasumine esimesel võimalusel

Salu Kool on Saue vallas asuv väike
hubane erakool, kus õpivad raske ja
sügava puudega lapsed.
CV palume saata aadressil
kool@salukool.ee.
Lisaküsimuste korral võib saata
e-kirja või helistada tel 608 8618.

AS Eesti Keskkonnateenused
võtab tööle

OLMEPRÜGI
AUTOJUHTE.

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

Mediq Eesti OÜ
pakub osalise tööajaga tööd
logistikaosakonnas toodete
markeerijale.
Sobib ka pensionärile.
Töökoht asub Sauel.
Info 56 237 172 või
armand.malm@mediq.com

MAAVÄLISED TEHNOLOOGIAD
INIMÜHISKONNA HÜVANGUKS

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

Kolmapäeval 11. aprillil kell 19.00
Hüüru mõisas. Pilet 5€, tasumine kohapeal
sularahas

KÄIMLARENT.EE

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

WWW.SAMI.EE

RENDI

- VÄLIKÄIMLAD
- PIIRDEAIAD
- SOOJAKUD

TELLIMINE E-POEST
www.kaimlarent.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
5895 8809, info@koduvärav.ee

TALVINE
HIND!

SILLUTUSKIVI NUNNA HALL

5.90 € (sisaldab km)

Helista 514 8263, info@raekivi.ee

REHVITÖÖD
ÄÄSMÄE KÜLAS
5036623 / Veemehed@veemehed.ee

Helistada telefonil 53 880 729.

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

tel. 53 329 176 info@katusehooldus.ee
www.katusehooldus.ee
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Helger Rannu
*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

Regressiooni terapeut
tase 6 /
kutsetunnistus nr 114695

Keila, Keskväljak 13 II korrus kab 22
Telefon: 5803 3497
E-mail: helger.rannu@mail.ee
Töökeel: eesti
Teraapia täiskasvanutele ja lastele
alates 12. eluaastast
* Aitan leida, miks oled selline, nagu oled; mida
saad muuta, et sinu elu läheks paremaks.
* Abi lastele, kel koolistress, tõrjutus koolis.
* Leiame sinu haigusele põhjuse ja ravivõimaluse.
* Meeste tervis: impotentsus, alanenud libiido.
* Peresuhted, nende parandamise võimalused.

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

169€

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

+ KÕIK
SAEKETID
-10%

*Aiatäht Saku kaupluses kuni 30.04.2018 või kuni kaupa jätkub!

MÜÜK, HOOLDUS, KULU- JA VARUOSAD

