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Eesti Olümpiakomitee
(EOK) ja Coca-Cola
rajavad projektiga „Liikumine teeb erksaks“
liikumisharrastuse ja
õuespordi arendamiseks
üle Eesti 12 võimlemisja jõulinnakut. Üks neist
tuleb Saue linna Sarapiku terviserajale.
Eesti omavalitsustest laekus
EOK-le uue treeningpaiga
rajamiseks 61 taotlust. Väljavalituks osutus 12 asukohta
11 maakonnas, nende hulgas
Saue spordikeskuse esitatu.
Välijõusaali paigaldab EOK
juba tänavu juunis. Koha ettevalmistuse ja hilisema korrashoiu tagab Saue vald.
Rajatavate treeningalade suurus on ligikaudu 81m2.
Need on lihtsa ülesehitusega,
roostevabast terasest, võimaldavad teha erinevaid võimlemise, venitus- ja jõuharjutusi
ning on sobilikud kasutamiseks kõigile.
Linnaku juurde tuleb teadetetahvel reeglitega, kuidas
kasutada välijõusaali, ja harjutuste kirjeldusega.
Coca-Cola Fond toetab
2018. aastal võimlemis- ja
jõulinnakute rajamist Eesti
erinevatesse paikadesse 42
000 euroga. „Liikumine teeb
erksaks“ on 2016. aastal alguse saanud Coca-Cola Fondi ja
EOK koostööprojekt, et toetada üle-eestiliste liikumisprog2
rammide läbiviimist. Kolme
aastaga on „Liikumine teeb
erksaks“ panustanud Eesti
1 liikumisharrastusse juba 139
000 eurot. Foto on illustratiivne.

Tänase ujula sissepääs on tulevikus peasissepääs kogu spordikompleksile.

Peagi algab spordihalli
ehitus valla keskusesse
OÜ Saue Spordirajatised ja OÜ
Astlanda Ehitus sõlmisid 9. mail
lepingu Saue spordihalli rajamiseks
valla keskusesse Saue linna.
projekteeritav osa
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nvesteeringu
kogumaksumus on 3,8 miljonit, Saue vald katab
selle omavahenditest.
Tööd hõlmavad uue
spordihoone ehitust ja ole4
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• Külgneb osaliselt koolihoone ja ujulaga ning moodustab
staadionile täispikkuses tausta.
• Hoone fassaadile lisab omapära ja põnevust peasissepääsu erikujuline varikatus ning perforatsiooni ja
valgusega lahendatud fassaadigraafika.
redel

• Pääs halli on integreeritud ujula sissepääsuga. Fuajeed
on laiendatud nii, et see moodustab avara ja esindusliku
peasissepääsu kogu spordikompleksile.
• Saaliruum jaguneb kaheks. Ühel pool on kergejõustikuala, teisel pool kunstmurukattega sisejalgpalliväljak.
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masoleva ujula rekonstrueerimist. Ehituse algus
on plaanitud tänavu juulisse, et mürarikkamaid
pinnasetöid koolivaheajal
teostada – kerkib ju spordihall Saue gümnaasiumi
vahetusse
naabrusesse.
Lepinguline tööde lõpp-

tähtaeg on 2019. aasta 31.
august.
Rajatava
spordihalli suletud netopind on
5000 m2, sellesse on projekteeritud sisejalgpalliväljak, kergejõustikuala,
jõusaal ja rühmatreenigute ruumid. Et vibusport
on Sauel au sees, on hallis
võimalik tegelda sellegi
spordialaga.
Ujula basseinid ja basseiniruumi põrand saavad
uue katte, ruumid sanitaarremondi, vahetatakse
välja hoone soojustus ja
fassaadikatted. Pärast ehi-
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juurde ehitatava spordihalliga.
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Selline on vaade uuele hoonele staadioni poolt.
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Saue Vallavolikogu 31.
mai istungi päevakord
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Aktiivse küttehooaja lõppemisel alustab
Adven Laagri alevikus soojustrasside
renoveerimisega, hoonetes võib esineda
soojusvarustuse häireid.
NORBERT KAARESTE
Adven Eesti

T

ööde käigus kaasajastab ettevõte olulisel määral Laagri
soojavõrku: vahetab 2,4
km ulatuses välja vananenud soojatrasse - vähenevad
trasside soojakaod ja paraneb tarbijate varustuskindlus.
Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaasrahastusel toimuvate tööde
tulemusena saab Laagri alevikus pea 85% soojatrassidest renoveeritud, mis teeb
Laagrist ühe parema soojavõrguga piirkonna Eestis.
Adveni arendusjuhi Priit
Tiidu sõnul on küttehooajaväline periood ainus võimalik aeg soojusvõrgu laiemaks korrastamiseks ilma
suuremate ebamugavusteta
tarbijate jaoks. Mahukate
tööde iseloomu tõttu võib
siiski mõni soojuskatkestus
kesta kauem kui ööpäeva.
„Teavitame kõiki kliente
piisava varuga ette planeeritud katkestustest,” lubab
Priit Tiit teavitada korteriühistuid ja elanikke kirja
teel. Millal mingis piirkon-

Istung toimub 31. mail algusega kell 15 Ruila põhikoolis.

Lehetu külakeskuse
uued välisuksed
Nüüd on siis Lehetu külakeskusel kaks vana
ja väsinud välisust välja vahetatud metalluste
vastu.
Aga nagu ikka, et aru saada, kuidas me sellise tulemuseni jõudsime, alustame algusest.
Lehetu külaselts kirjutas 2017. aasta KOP-i sügisvooru projekti „Uued välisuksed Lehetu külakeskusele “.
KOP-i hindamiskomisjon andis meie taotlusele positiivse
vastuse, Saue Vallavalitsus lisas kaasfinantseeringu ja Saku
Metall AS valmistas uksed ning paigaldas need vanade ustele
asemele. Sellise koostöö tulemusena ongi Lehetu külakeskuses nüüd kaasaegsed, turvalised välisuksed.
Projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest. Täname kõiki koostööpartnereid.
OLVIA LAUR
MTÜ Lehetu Külaselts

ENNE

NÜÜD

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.

nas ehitustöid teostatakse,
on leitav ka ettevõtte kodulehel www.adven.ee.
Adven Eesti kasutab ehitustööde ajal esmakordselt
ajutisi torustikke
„Ajutised torustikud paigaldame, et lühendada soojakatkestuste kestust. Kui
tavapäraselt kestavad kirjeldatud töödega seotud katkestused paar nädalat, siis
antud juhul jäävad katkestused lühiajaliseks,” selgitab Priit Tiit uuenduslikku
ehituskorraldust.
Et kaevetööde käigus
tuleb läbida haljastatud ja
asfalteeritud alasid, palub
Adven Eesti elanikelt mõistvat suhtumist ja koostööd.
Trassidele jäävad lillepeenrad ja ilutaimed tõstetakse ehitustööde ajaks
ümber. „Samas tervitame
olukorda, kui tublid majaelanikud, kes lillede eest
seni on hoolitsenud, on taimed ise välja kaevanud,”
ütleb Priit Tiit. Nii on tema
sõnul kindel, et taimed saavad hiljem istutatud viisil ja
asukohta, mis majaelanikele
enim sobib. Soojustrassidel
on aga ka kaitsevöönd, mis
ulatub kummalegi poo-
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Veskitammi II

roosa

SEPTEMBER ringtee, Pajude

le trassi kahe meetri jagu.
„Sellesse alasse ei tohi istutada puid, suuremaid põõsaid ja rajada püsiva iseloomuga ehitisi,” rõhutab Priit
Tiit.
Tööde ajal kahjustada
saanud haljastus taastatakse pärast ehitustööde lõppu. Asfaltteede taastamine
toimub etapiviisiliselt. Töövahelisel ajal taastatakse

must

lahtikaevatud asfalttee kas
freesasfaldi või killustikuga.
Adven Eesti vabandab
võimalike
ebamugavuste
pärast, mida soojavõrgu
hooldus- ja remonditööd
põhjustavad, ning kutsub
kohalikke elanikke üles
koostööle eesmärgiga rajada Laagrisse kaasaegne ja
efektiivne soojusvõrk.

Saue valla elanike
keskkonnaalane õppereis
Foto: Tallinna Vesi

•

Kuuseheki tn 5a kinnistu kasutusse andmise tingimuste ja
korra kinnitamine
Saue valla Saue linna Kasesalu tn 1 kinnistu
detailplaneeringu kehtestamine
Vallavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise
korras
Saue Vallavalitsuse 22.12.2008 otsuse nr 54 „Laagri
alevikus Vae tn äärsete kinnistute omandamine“
kehtetuks tunnistamine
Laagri alevikus asuva Uuekõrtsi kinnistust äralõike tasu
eest Saue vallale omandamine
Arvamuse andmine Kalda III kruusakarjääri mäeeraldise
kaevandamisloa taotlusele
Saue valla lemmikloomade registri põhimäärus II lugemine
Saue valla lemmikloomade pidamise eeskiri
Saue valla jäätmevaldajate registri põhimäärus II lugemine
Saue valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri
Saue valla kalmistute registri põhimäärus - II lugemine
Rongisõidul soodustuse saamise kord
Volituste andmine läbirääkimiste pidamiseks ja lepingu
sõlmimiseks AS-iga Eesti Liinirongid Saue valla elanikele
soodsama rongisõidu võimaldamiseks
Saue valla õpilaste tunnustamise kord
Koduteenuste osutamise kord
Rahvusvahelise koostöö jätkamine Saue linna
sõprusomavalitsustega Lätis, Rootsis, Itaalias ja
Prantsusmaal
Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks
toitlustusteenuse tellimiseks ja köökide tasuta kasutusse
andmine
Nõusoleku andmine Hariduse Infotehnoloogia
Sihtasutuse poolt teostatud investeeringute rahaliseks
kompenseerimiseks Saue valla poolt
Informatsioon

Keskkonnaalane õppereis Saue valla
elanikele toimub 6. juulil.
MARJU NORVIK
Heakorra spetsialist

B

uss väljub Saue linna
kaubakeskuse (Ridva 15) parklast kell
9.10 ja Laagrist kultuurikeskuse kõrval (Vae tn) olevast
bussipeatusest 9.30. Mujalt
tulijad saavad sellega arvestada.
Reisi orienteeruv lõpp
kell 17 Saue kaubakeskuse parklas. Lisainfo ja registreerimine telefonil 679
0180.
Reis on kõigile huvilistele tasuta, kohtade arv on
piiratud.
Kavas
Õppereisi alustame Jõelähtmel asuva Tallinna jäätmete taaskasutuskeskuse
külastusega. Ettevõtte tegevusteks on jäätmekütuse
tootmine, biojäätmete kompostimine, koldetuha käitle-

mine ja vanandamine ning
ladestamine.
Edasi sõidame Paljassaare reoveepuhastusjaama. Saame teada, kuidas
saab Tallinnast ja selle lähivaldadest kogutud reo- ja
sademevesi puhtaks ning
mida tehakse reoveesettega
ja selle töötlemisel eralduva
biogaasiga. Reisi lõpetame
Saue valla lepingupartneri Pääsküla jäätmejaamas,
kuhu valla inimesed saavad
enda jäätmeid ära anda. Paljusid jäätmeid ka tasuta.
Pärast Pääsküla jäätmejaama külastust suundume
tagasi Laagrisse ja reisi lõpetame Sauel kaubakeskuse
ees. Söök ja jook võtke ise
kaasa. Ilusa ilma korral teeme pikniku looduses. Halva
ilma korral maiustame bussis.
Arvestama peab, et ekskursioonid on välitingimustes. Jalutuskäigud territoo-

Paljassaare reoveepuhastusjaam.
Foto: www.tjt.ee

•
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Fotod: Kristi Skaperin
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Tallinna jäätmete taaskasutuskeskus

riumitel võivad olla üsna
pikad (kuni 2 km). Seetõttu
pange jalga madalad, mu-

gavad ja kinnised jalanõud
ning riietuge vastavalt ilmastikule.

3

DETAILPLANEERINGU
AVALIKUSTAMINE

Saue Vallavalitsus võttis
16.05.2018. aasta korraldusega
vastu ja suunas avalikustamisele Laagri alevikus Pärnu mnt
495 kinnistu (katastritunnus
72703:001:1190,
sihtotstarve
100% elamumaa, suurusega 4
833 m²) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta
olemasolev elamumaa maasihtotstarve ärimaaks 100%
ning määrata ehitusõigus ühe
2-korruselise ärihoone rajamiseks, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 9,0
m, täisehitusprotsendiga kuni
40%.
Kinnistu on hoonestatud
elamu ja abihoonetega, mis
lammutatakse.
Detailplaneeringust huvitatud isik on OÜ Tireman, kes
esindab Eestis Vianori kaubamärki. Ettevõte kavandab rajada kinnistule rehvivahetuse
teeninduskeskuse koos bürooga. Rehvide ladustamine hakkab toimuma siseruumides või
omal krundil visuaalselt varjatul kujul (nt varjualuses).
Planeeritav maa-ala asub
Laagri alevikus, külgneb nii
Tallinn-Pärnu-Ikla
maantee
kui ka Seljaku tänavaga. Saue
valla üldplaneeringu (kehtestatud Saue Vallavolikogu 29.
novembri 2012. aasta otsusega
nr 89) kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maaala tiheasustusalas Nõlvaku
elurajoonis ning maakasutuse
juhtotstarbeks on kavandatud
pere- ja ridaelamumaa. Lisaks
juhtotstarbele võimaldab üldplaneering kuni 35% ulatuses
planeerida ka teisi antud alale sobivaid kasutusotstarbeid
(sh avalike ja erateenuste osutamiseks), mistõttu ärihoone
ehitamine Pärnu mnt 495 kinnistule on kooskõlas valla üld-

planeeringuga.
Kinnistu piirneb läänesuunal
Tallinn-Pärnu-Ikla
teega, põhjaküljel üksikelamukruntidega ja lõunasuunal
üldplaneeringu kohase äri- ja
tootmisalaga (naaberkinnistul
paikneb aianduskeskus Hortes).
Juurdepääsud kinnistule
on käesoleval hetkel tagatud
Seljaku tänavalt ja elamukvartali vahel kulgevalt Kivistiku
tänavalt. Planeeringuala piirneb põhjasuunal hoonestatud
elamumaa kinnistutega ning
detailplaneeringu
lahendusega lahendatakse kinnistule
peale-mahasõidud ainult kinnistu lõunapoolselt juurdepääsuteelt (Seljaku tänavalt).
Vastavalt Saue Vallavalitsuse ja arendaja vahel sõlmitud kirjalikule kokkuleppele,
kaasneb planeeringu elluviimisega arendajal kohustus omal
kulul projekteerida ja välja
ehitada Seljaku tänavalt planeeringualale juurdepääsuks
kavandatud peale-ja mahasõidud (kaks mahasõitu) ning olemasoleva sõidutee laiendamine ja kergliiklustee rajamine.
Hoone ning piirded tuleb
kavandada kinnistule sellisel
kujul, et minimeeritakse müra
planeeringualast põhjapoole
jäävatele elamukruntidele.
Planeeringuala asub tiheda liiklusega Tallinn-Pärnu-Ikla
maantee ääres. Liiklusest tingitud müratasemed on kõrged
ja seega on ala enam sobiv müraresistentsetele hoonetele
nagu ärihooned, mis mõjuvad
ka mürapuhvritena lähedusse
jäävate elamute kaitseks.
Liiklusmüra olukorra väljaselgitamiseks on käsitletaval
alal teostatud auto- ja rongiliiklusest põhjustatud mürataseme arvutused (koostaja
Akukon OY Eesti filiaal, töö nr
154012-1).
Üks
põhieesmärkidest
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Saue valla ametlikud planeeringuteated

Pärnu mnt 495 kinnistule planeeritav ärihoone
oli uurida, kas ja kuidas planeeritav ärihoone leevendab
Tallinn-Pärnu-Ikla teel liikuvate sõidukite põhjustatud
müra planeeringualast põhja-ida-kirde poole jäävatele
elamukruntidele. Uuringu kohaselt võib planeeritav ärihoone vähendada liiklusest tingitud müratasemeid lähimatel
naaberhoonetel Viljaku (10, 11,
12 ,13) ja Kivistiku (5, 6, 7, 8) tänavate ääres kuni 5 dB võrra.
Planeeritud äritegevusest
tingitud müra eest kaitseb
naaberkinnistuid planeeritava
hoone välispiirde konstruktsioon, mis peab tagama, et kavandatav tegevus ei põhjusta
mürahäirivust. Liiklusest tingitud müratasemed on kõrged
ja seega on ala enam sobiv müraresistentsetele hoonetele,
nagu ärihooned, mis mõjuvad
ka mürapuhvritena lähedusse
jäävate elamute kaitseks. Kinnistul paikneval olemasoleval
elamuhoonel sellist müraleevendavat mõju ei ole.
Planeeringuga
jäetakse

võimalus rajada piirded või
müratõkkeseina kavandamine kinnistule sellisel kujul, et
minimeeritakse müra planeeringualast põhja-idapoole jäävatele elamukruntidele. Müratõkkeseina kavandamine tuleb
kooskõlastada piirinaabritega.
Saue Vallavalitsus ja Saue
Vallavolikogu maa- ja planeeringute komisjon on andnud
oma heakskiidu rajada kinnistule ärihoone rehvivahetuse
teeninduskeskuse rajamiseks.
Detailplaneeringu
kehtestamine ja maasihtotstarbe
muutmine ärimaaks ei anna
maaomanikele õigust rajada
kinnistule muu kasutusotstarbega ärihoonet, mille kohta
ei ole Saue Vallavalitsus ning
Saue Vallavolikogu maa- ja
planeeringute komisjon seisukohta andnud.
Kuna kinnistu asub elamualade läheduses, pole kinnistule lubatud rajada keskkonda saastavaid ja müra
tekitavaid tegevusi. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca

0,5 ha.
Pärnu mnt 495 kinnistu
detailplaneeringu avalikustamine toimub 11. kuni 24. juuni
2018 kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti
kella 14.00-ni) Laagri halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri
alevik, kus on võimalik tutvuda
detailplaneeringu materjaliga.
Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringute jooniste ja
seletuskirjaga elektrooniliselt
valla veebilehel: http://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud.

DETAILPLANEERINGU
ALGATAMINE

Saue Vallavalitsus algatas
16.05.2018. aasta korraldusega Vanamõisa külas Liivakumäe
(katastritunnus
72701:002:0275, suurusega 3,10
ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja Kärneri 2 (katastritunnus 72701:002:0258,
suurusega 2,0 ha, maatulundusmaaa 100%) kinnistute ja

lähiala detailplaneeringu.
Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on jagada kinnistud
elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määrata ehitusõigus
üksikelamute ja abihoonete
rajamiseks.
Transpordimaa
krundid kavandatakse juurdepääsuteede rajamiseks.
Maa-ala asub Vanamõisa küla
keskusalal,
lähiümbrusesse
jäävad osaliselt hoonestamata
maatulundusmaad ning olemasolevad ja rajatavad üksikja kaksikelamud. Saue valla
üldplaneeringu kohaselt asub
detailplaneeringuks taotletav
maa-ala tiheasustusega alal
ning maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud pere- ja
ridaelamumaa. Maa-ala on
hoonestamata. Planeeritava
maa-ala suuruseks on ca 5,2
ha.
Lähemat
informatsiooni
saab planeeringute spetsialistilt Maili Metsaotsalt, telefon
654 1157, e-posti aadress maili.
metsaots@sauevald.ee.

Foto: Sirje Piirsoo

Kuidas sai nime Tuulemurru tänav Laagris
Tornaadod on Eestis kogu aeg olemas
olnud. Andres Tarand ja Ain Kallis
toovad raamatus „Eesti tornaadod“,
mille andis välja 2017. aastal kirjastus
Varrak, ära enam kui 100 aasta jooksul
kirja pandud tornaadide kirjeldused.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

9.

oktoobril 1984 möllas Laagris tromb.
Möll vältas lühikest
aega. Läbielanute kinnitusel
mõnikümmend sekundit.
Seejärel vaibus tuul kiiresti.
Henn Alton looduskaitse
valitsusest meenutab, et ilm
oli päev otsa sajune. Puhus
mõõdukas läänetuul 7 m/s,
puhanguti 14 m/s. Poole
kümne paiku muutus sadu
raheseguseks paduvihmaks.
Alliku küla tee ja kõrgpingeliini ristumiskoha lä-

hedal sündis keeristorm.
Pääsküla metsavaht fikseeris pöörise üleminekuajaks
21.30.
Laagri alevikus paisus
tuul rajuks. Vastu majaseinu lendasid katustelt lahti
kangutatud eterniitplaadid,
maast ja pööningutelt kaasahaaratud esemed. Murdusid puud, katustelt sadas
alla
televisiooniantenne,
tuul surus sisse aknaid koos
raamidega. Kohati vappusid isegi kivimajad ja inimesed kartsid neid kokku
varisevat. Gunnar Kaasik
Tammede pst 15-st mäletab,

et õhtul algas kestev kindlasuunaline undava alatooniga mühin, nagu läheneks
madalalt reaktiivlennuk. Sel
hetkel, kui tromb 12-korterilist ridaelamut tabas,
kuuldus tume mürts, elekter kustus, maja vappus ja
hakkas kostma puruneva
eterniidi praginat. Alja Rabakukk samast majast nägi
kokku kuut keravälku.
Hommikul avanes kurb

vaatepilt. Tromb oli läbinud
Laagri aleviku idaserva ja
sealt edasi Vana-Pääsküla
elamukvartali umbes 2,5
km pikkuse ja 60-80 meetri
laiuse vööndina. Tulnud oli
ta kusagilt Hüüru poolt üle
Alliku küla põldude, kusjuures Hüürus endast märku veel ei andnud. Jõudnud
Laagrit Harkuga ühendava
Instituudi tee äärsesse lepikusse, murdis ta seal maha

ettejäävad kuused lehtpuid
vigastamata.
Sadakond
meetrit edasi Pilliroo tänavat ületades valas ta oma
viha juba lehtpuudelegi.
Seejärel jõudis kätte Harku
metskonna Pääsküla vahtkonna metsakvartalite kord,
kus tuul saavutas maksimummõju. Metskond loendas 653 murtud või pikali
heidetud puud. Metsa keskel
oleval terviserajal oli neid

Anna teada!
Vallaleht Saue Valdur kutsub elanikke jagama Saue
valla kohanimede saamise
huvitavaid lugusid. Esimesena on kirjas, kuidas sai
endale nime Laagris asuv
Tuulemurru tänav.

maas müürina.
Metsas vaheldusid tugevalt kahjustatud lõigud kergemalt pääsenutega, sama
elamukvartalites. Tundus,
et tromb liikus hüppeliselt,
tõustes aeg-ajalt kõrgemale
ja siis taas maapinnani laskudes. Põdra tänaval andis
tuule jõust tunnistust mitme sentimeetri sügavusele
pirnitüvesse löödud eterniidikild. Kinnise kastiga veoauto plekksein oli aukudest
läbi tikitud nagu kuulipildujavalangust.
Selline on Tuulemurru
tänava nime saamise lugu.
Allikas: elutark.delfi.ee/raamatud

Nissi kandi
kohvikutepäev
ahvatleb kuue
kohvikuga
Nissi kandi kohvikutepäev 9. juunil ahvatleb kuue
kohvikuga, mille külastamiseks võib koostada
mõnusa marsruudi kasvõi jalgrattaga.
Turbas ootab hilisele hommikusöögile, lõuna- või õhtusöögile juba eelmisest aasta kohvikutepäevast ja „Eesti Parima Pagari“ saatest tuttav Ain Karutoom sametpehme tiramisukoogi
ja hõrkude mandliküpsistega aadressil Jaama tee 23.
Jõulupere kohvik, samuti Turbas Tööstuse 5c, kutsub oma
kohvikusse külalisi kogu perega. Peremees saab kõhu täis
suurest šašlõkipraest, perenaisele pakutakse ainult kõige
maitsvamaid küpsetisi koos naiselike kokteilidega ja pere
kõige pisem saab energiat kulutada mänguliste tegevustega
ning suu magusaks jäätise ja marjalimonaadiga. Tulla võib ka
suurema seltskonnaga, sest kohti on küll ja veel. Kõige olulisem - päike on ka tellitud.
Toiduvõluri kohvikus Lehetus vaatega kaunile tiigile saab
proovida Kaijaliina maitseelamusi pakkuvaid võileibu, torte,
kooke ja muid maiuseid. Lisaks pakutakse imehäid burgereid,
mis on raudselt ümbruskonna parimad, mekkida saab ka friikartuleid topsis. Joogiks on värske oakohv, latte, cappucino ja
värskendav särtsu täis marjabool.
Sama palju on juurde tulnud sel aastal uusi kohvikuid, mis
ilmtingimata kõik üle vaadata tuleks.
Tixu kohvik on Turba südames Aia 1 paiknev õdus ja kodune kohvik, kus pakutakse nautimiseks suurepärast kohvi koos
hõrgutavate magusroogade ja värskete saiakestega. Väravad
on valla alates kella 12-st. Kohvik suleb uksed, kuni viimnegi
maiasmokk on lahkunud ja koogid otsas.
Nurme mõisa külje all asuv Vainu talu kohvik avab esimest
korda oma uksed 9. juunil kell 11 ja kostitab külastajaid, kuni
melu vaibub. Pakkumisele tuleb kooke maasikate, kookose ja
kõige muu hooajalise ning heaga. On värskelt valminud pasteete vasikamaksast ja kalkunist, mida mekkida koos koduküpsetatud leivaga. Ka karulauk tuleb kohale. Vana hea klassika, vanaisa võikutort on kohe kindel tühja kõhu kosutaja ja
janu kustutab perepoja limonaadimasin. Üllatusteks tasub
end valmis panna. Lastele pakume lisaks kõhutäiele palju
ruumi õuemölluks ja võimalust tutvust teha kanade ning partidega, kes meie küpsetistele just eriti kollase jume annavad.
Uhiuus kohvik Turbas Tööstuse 1 liitus kohvikutepäevaga kohvik Svingiv Troll. Teemaks Norra köök, erinevad magusad
ja soolased suupisted. Kohvikus on elav muusika ja võimalus
tutvuda Trollide majaga. Iga kohviku külastaja ost läheb muusikaseltsi hüvanguks.
Jooksvalt saab kohvikutepäeva kohta rohkem infot
ja pildimaterjali leida Nissi Kultuurikeskuse kodukohvikutepäeva ürituse lehelt https://www.facebook.com/
events/2101958480060735/permalink/2112414545681795/
ENEKEN MARIPUU

PÜSIRUBRIIK TUNNE
KOHALIKKE SÖÖGIKOHTI

Loft Lounge ja Café Allee –

hinna ja kvaliteedi suhe on paigas
Kahel päeval maikuu esimeses pooles käis Valdur taas kolleegidega toitval tööl.
Sel korral suundus valla söögikohtade testijakolmik esmalt restorani Loft Lounge
õhtustama ja seejärel paari päeva pärast kohvikusse Café Allee lõunat sööma.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Fotod: Sirje Piirsoo
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e ei pettunud, pigem
vastupidi,
olime meeldivalt
üllatunud ja sestap jagame
muljeid vallarahvagi.
Avar ja õhuline Loft
Lounge paikneb kahel tasapinnal. Esimesel korrusel on kokteilibaar ja laste
mängunurk. Teisel korrusel
on 70-kohaline saal, kolm
kahe kuni nelja inimese privaatboksi, kuhu teistest külastajatest eralduda, ning lükandustega eraldatav ruum
suure ümmarguse lauaga,
mille ümber mahub istuma
ligikaudu 20 inimest.
Menüüs on suupisteid,
eelroogi, salateid, pastasid,
praade ja desserte – igale
midagi.
Tööpäevadel hommikust
pärastlõunani avatud Café
Allee on bistroostiilis kohvik, kus road valmivad tõesti kiirelt.
Kohvik pakub hommikukohvi kõrvale kohapeal
valmistatud värskeid saiakesi ja pirukaid. Menüüs on
erinevad salatid, pirukad,
supid, praed ja magustoidud.
Toitu on võimalik kaasa osta
ja toidukulleriga kohalegi
tellida. Päevapakkumised
on leitavad päevade kaupa
kohviku kodulehelt eloft.
ee. Päevasupp maksab kaks
eurot ja prae hinnad jäävad
3,5-4,5 euro vahele.
Kokkuvõtvalt leidsid testijad, et mõlemad söögikohad on väärt uuesti külastamist. Ja toidukulleri tahaks
ka ära proovida.
Testija A: „Lounge Lofti
minnes võtsin nõuks vaadata menüüd esmalt pilguga,
mis valikuid on teha taimetoitlastel ja toidutalumatustega inimestel.
Kui lihasõpradele mõeldud valik pakkuski erinevat
liha ja selle valmistusviise,
siis ainus päris taimne toit
oli värske salat vegankastmega, gluteeni- ja laktoositalumatutele sobivana ka
näiteks värske salat kana või
lõhega ning praemuna peekoniga.
Enda jaoks valisin menüüst välja lõheprae, kuid
selgus, et lõhet saab vaid
nädalavahetuseti ehk reedest
pühapäevani. Põhjus selleks
üsna praktiline. Lihtsalt lõhe
rikneb kiiresti, nädala sees
aga ei ole nii palju sööjaid, et
kala ära tarvitataks. Nõnda
valisin värske salati, mis oli
tõepoolest värske, mitut liiki salatirohelise ja erinevate seemnetega. Jäin rahule.
Valitud šokolaadidessert viis
keele suisa alla.
Allee kohvik pakus terve
rea päevapakkumiste kõrval
ka erinevaid salateid. Soovides kergemat ampsu, valisin
salati kanaga. Selgus, et te-

Õhulisust lisab saali keskelt läbi kahe korruse ulatuv siseaatrium.

Seda kõike me restoranis hea maitsta lasksime.

Restoran
Lounge Loft ja
Café Allee
Pärnasalu 19, Saue linn,
telefon 603 5450, 5555
0799, www.loflounge.eu,
www.eloft.ee
Restoran on avatud
E, T suletud; K, N 16-22; R
16-01; L 12-01; P 12-21
Bistroostiilis kohvik on
avatud
E-R 10-15.30, päevapraed
alates kell 11

Loft: lest 8 eurot, majakook
3 eurot, maitsevesi
Menüü kohvikus Café Allee: pasta 4 eurot, maitsevesi

gemist oli sellesama värske
salatiga, mida Loftiski haukasin, sinna juurde olid serveeritud küpsetatud kanafileed. Mulle meeldis, et kana
polnud tükeldatuna salatisse
segatud. Salat maitses jätkuvalt hea ning kanafileegi oli
hõrk ja parajalt küpsetatud.
Arvan, et hinna ja kvaliteedi suhe oli mõlemas söögikohas paigas, toidud olid
maitsvad ning söögikord jäi
mõlemal korral alla kümne
euro.
Minu toitudel päris kindlasti vahet ei olnud. Ilmselgelt on kohvikul ja restoranil
üks kokk ja seda oli salatist
ka tunda, nii maitse kui väljanägemise poolest.
Teenindus oli viisakas ja
kiire. Kohviku ja restorani
interjöör on püsinud muutumatuna aga üle kümne aasta
ning näeb välja väsinud ja
pisut vanamoodnegi. Lofti
sisenedes lööb ninna kõrvalasuva Õllenaudi humalalõhn, mis esimestel hetkedel
nina ja hingamisteid ärritab.
Siiski on see ainus koht Saue
linnas, kus õhtusel ajal einestada või sõpradega koh-

tuda nii, et pole vaja kodukohast lahkuda.“
Menüü restoranis Lounge
Loft: värske salat sweet chili
kastmega (vegan) 4,50 eurot,
šokolaadi fondant 5 eurot,
maitsevesi
Menüü kohvikus Café Allee: värske salat kanaga, 5
eurot, maitsevesi
Testija B: „Restorani Lounge Loft söömaskäigu jaoks
hoidsin kõhus parajalt ruumi, et süüa üks korralik
praad. Valitud sai paneeritud
lest lisanditega.
Koduse praetud lesta
kõrval oli laualetoodu sootuks erinev. Rohkes paneeringus peidus lestafilee,
mille maitse läks paneeringu
tõttu veidi kaduma, aga koos
toorsalati ja ahjukartlitega
täitis kõhtu väga hästi. Magusaks sai võetud majakook
ja pärast prisket praadi oli
see sobilik magusaamps
koos tassi teega.
Kohvikus Allee lõunasöögiks võetud pasta vesiseliha seentega oli maitsev, piisavalt mahlane ja isuäratav.“
Menüü restoranis Lounge

Testija C: „Ootasin söömaaega Loftis huviga: polnud
pärast toitlustaja vahetust
restorani sattunudki, kuid
olin kuulnud-lugenud arvamusi seinast seina.
Esmamulje teenindusest
oli väga hea, menüüd anti
kaasa ja suunati teisele korrusele, kus õhulisust lisab
saali keskelt läbi kahe korruse ulatuv siseaatrium.
Et suvi oli just Eestimaale jõudnud ja kere polnudki
hele, langes valik krevettidega Caesari salatile, jäätisekokteilile ja mulliveele. Polnud paha, isegi väga hea ja
mis peamine - krevettidega
polnud koonerdatud. Portsjon ise aga oli nii suur ja vähesema söömaga inimesele
piisav – polekski rohkem
jõudnud. Jäätisekokteil aga
on ju end igatpidi tõestanud
klassika.
Café Allee veebikülg
räägib tõtt. Road valmivad
tõesti kiiresti ja nii on kohvikust kujunenud Sauel lõunatajate üks lemmikpaik. Hinnadki taskukohased.
Oli pasta isu ja ei pidanud valikus pettuma. Pasta veiseliha ja seentega oli
tõesti maitsev ja mis imelik
– tavaliselt kesise söömaga,
nagu ma olen, oleks juurdegi
võtnud – paremat kiitust vist
kokk ei vajagi.“

Fotod: Saue noortekeskus

Praktikas tõestatud - toimib. Saue
noortekeskuse matkaprojekt koosnes
viiest ühepäevasest jalgsimatkast. Iga
kuu üks matk. Jaanuaris alustasime,
mais toimus viimane, viies matk.
ÜLLAR PÕLD
Saue noortekeskuse
noortejuht

K

ilomeetreid kogunes
150, osales 223 matkajat. Lisaks kaasaelajad, turvameeskond ja lühema maa kõndijad.
Matkade „motivatsioonipakett“ sisaldas medali saamise võimalust: kaks matka
- pronksmedal, kolm matka
- hõbe ja neli matka - kuldmedal.
Kuulsin noori omavahel
rääkimas, et kindlasti tuleb
kaks matka teha, siis saab
medali. Ja kui „hõbe“ on ka
tehtud, siis ei ole mõtet enam
pooleli jätta. See oleks nõme,
et suudad, aga ei viitsi pingutada.
Kuldmedali omanik,
noortejuht Eveliis Samberk meenutab: „Esimesed
kaks lühemat matka andsid
tõelise energiasüsti. Järgmine, ligi 40 km matk oli hirmu
ja hasarti täis väljakutse.
Minu inimesed arvasid,
et olen hulluks läinud. Lumi
veel maas ja läheb vabatahtlikult kõndima ebareaalset
pikka maad.
Kui tavaliselt on minu
aktiivsuskellal õhtuks ees
100% ja 14 000 sammu, siis
selle matka lõpuks oli 500%
ja 55 000 sammu.
Koju jõudes läksin järgmisel hommikul tühja kõhuga kaalu peale. Peas keerlesid kilogrammid. Huvitav

mitu ma maha sain selle
sammumisega. Tegin ju viis
korda oma päeva tulemuse
täis.
Tulemus oli ekstreemne - pluss kolm kilogrammi
ja nädal aega paistes keha.
Olin solvunud enda ja kogu
maailma peale.
Tagantjärele on uhke
tunne. Olin grupis teine
noorsootöötaja ehk vastutav isik. Enda peale ei olnud
aega mõelda, et oi kui raske
või vaevarikas see kõik on“.
Noortejuht Üllar Põld:
„Öösel kell üksteist hakkasime mööda vana raudteetammi Riisiperest Haapsalu
poole kõndima. Raudtee on
sirge. Öösel õnneks kaugele
ei näe. Palivere noortekeskuses tegime supipausi ja magasime paar tundi. Õues läks
valgeks. Sirge tee ja lõppu ei
paista. Kõnnid 10 kilomeetrit, midagi ei muutu - sirge
tee lõpmatusse. Kell kolm
päeval olime Haapsalus kohal. 60 kilomeetrit käidud
nagu naksti.“
Projekti käigus sai matkata öösel ja päeval, üle jää,
läbi jõe, liiva sees ja raba
laudteel. Ülesehitus võimaldas noorematel lastel
saada esmase matkakogemuse. Viiel matkal käisid
noored Kert Kõrvas ja Markos Michelson ning artikli
autor.
Minuni on jõudnud
kuuldused, et Rakvere valla noortekeskused tahavad

meile väljakutse esitada 100 kilomeetrit ühe päevaga
tõukerattaga. Saue noortekeskus on valmis. Meie „tõsiste asjadega“ nalja ei tee.
Medalitseremoonial ja-

gasid osalejatele auhindu
ja ütlesid kiidusõnu Eesti
Matkaliidu, ajakirja Tervis
Pluss, RMK, GO Reisiajakirja ning Matkamaailma
esindajad.

Välek on suur seiklus
Ruila kool korraldas juba 18. korda
piirkonna lastele suure seiklusvõistluse,
kus meeskonnal tuli läbida aja peale
ligikaudu 10 km pikkune metsarada ja
lahendada punktides ülesanded.
TIIA ROSENBERG
Ruila kooli direktor

L

apsed orienteerusid
rajal kaardi järgi. Oleme kultuuriministeeriumi huvihariduse toetusega tellinud koolile piirkonna
orienteerumiskaardi, arvutiprogrammi ja muud orienteerumisvahendid ning õpetajad on nii spordiringis kui
ainetundides andnud lastele
esmased orienteerumisoskused.
Olulisel kohal on igal
aastal esmaabi ülesanne,
looduse tundmine, kanuusõit, veekogu ületamine,
laskmine,
mitmesugused
meeskon natööülesanded
ning liikluse tundmine koos
rattasõiduga.
Liiklusülesande
kor-

raldavad juba aastaid head
koostööpartnerid
noorsoopolitseist, Kätlin Murre
ja Liina Soodla. Esmaabipunkti on omalt poolt igal
aastal välja pannud Diana
Ingeraineni
eestvedamisel OÜ Järveotsa. Tore oli
saada tagasisidet, et laste
teadmised on mõnevõrra
paranenud nii liikluses kui
esmaabis, mis näitab, et
taoline võistlusformaat motiveerib omandama teadmisi ja oskusi.
Sellegipoolest oli võistlusel ekslemist sel aastal
päris palju. Rajal hakkamasaamine nõuab head koostööoskust: oskust kuulata
teisi, arutleda, arvestada
kaaslastega.
Ülesannete
lahendamisel on tähtis ka
nutikus, osavus ja peale-

hakkamine.
Nii võis juhtuda, et
meeskond ei kuulanud seda
last, kes oskas just hästi
kaarti lugeda või ei jagatud
ülesandeid punktides kõige
efektiivsemal viisil. Teisalt
nägime ka tohutu jõuga
võistlustulle viskumist, kiiret ja täpset tegutsemist, riskimist ning head taipu.
Nii tegi vilistaste võistkond kõikidele teistele margi ette, saavutades suurelt
esikoha nii võistlusaja kui
ka meeskonnatöö puntidega.
Eriliselt teeb südame
soojaks, et Väleki võistlusele tulevad ka vilistlased,
keda toovad siia tagasi
helged mälestused ja tore
võimalus endiste koolikaaslastega koos end proovile
panna.
Sel aastal võitsid vanemas astmes kõik pjedestaalikohad sõbrad naaberkoolidest: 1. koht Risti kool,
2. koht Keila kool, 3. koht
Turba kool. Neljandaks jäi
Ääsmäe kooli võistkond.
Väiksemate seas võitsid
Ruila lapsed.
Naaberkoolidest
olid

esindatud ka Kernu kool,
Kurtna kool ja Saue gümnaasium.
Tundub, et Ruila kooli
õpilased läksid rajale mütsiga lööma, arvates, et tunnevad piirkonda piisavalt,
kuid said hea ninanipsu ja
õppetunni.
Väleki võistluse organiseerimine nõuab head
koostööd ja meeskonnatööoskustele
suunatud
ülesannete väljamõtlemist
õpetajate poolt. Oleme selleks õpetajatega läbi aastate organiseerinud erinevaid
seiklus- ja meeskonnateemalisi koolitusi, mis ei tule
kasuks ainuüksi Väleki
võistluse organiseerimisel,
vaid ka aineõptuse mitmekesistamisel aktiivõpet tundidesse sisse tuues.
Nii usun, et Välek
ühendab õpilasi, õpetajaid,
vilistlasi kui sõpru naaberkoolidest. Tänan kõiki õpilasi, õpetajaid ja partnereid,
kes innuga on kaasa löönud.
Rõõmsate
kohtumisteni
järgmistel võistlustel! Fotod: Livia Roomets, Raili
Kann, Helena Pihel ja Karin
Gustasson.

Matkaprojekti
viis jalgsimatka
• Jaanuar: Laoküla-Laulasmaa-Kloogaranna, 24 km,
16 osalejat
• Veebruar: vabariigi aastapäeva Öömatk, 13 km, 108
osalejat
• Märts: Aegviidu-RMK Simisalu loodusmaja, 38 km,
42 osalejat
• Aprill: Riisipere-Haapsalu,
57 km, 23 osalejat
• Mai: Aegviidu-Leppoja
puhkekeskus, 18 km, 34
osalejat
Projekti toetas Eesti Noorsootöö Keskus.
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Frank Kuresaar võitis
peaauhinna kunstikonkursil
„Metsa väärtus“
Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) korraldas kunstikonkursi „Metsa väärtus“, millele laekus
üle 200 töö koolinoortelt üle Eesti. Kunstikonkursi
eesmärk oli innustada noori mõtlema Eesti metsade seisukorra üle ja ideid kunstivahenditega
väljendama.
Ühe kolmest peaauhinnast võitis Frank Kuresaar
Saue gümnaasiumi 10.a
klassist
võistlustööga
„Sirp“, juhendajad Keiu
Kuresaar ja Kalev Vapper. Äramärkimist leidsid
veel Laura Tammiste ja
Markus Pärna tööd.
Žürii leidis, et Franki Franki töö pealkiri on „Sirp“, sest
see on Sirbist tehtud – paberi
puhul on tegu hästi lä- algmaterjal saadud ju metsast -,
bimõeldud tööga, mis aga sirp on ühtlasi ka lõiketööriist
kujutab paljusid metsa - enne kui (metsa) lõikama asuda,
tähenduskihte ning mille tuleks üheksa korda mõõta.
idee ja teostus moodustavad suurepärase sümbioosi.
Korraldajad järeldasid aktiivsest osavõtust, et koolinoortele ja õpetajatele lähevad metsaküsimused korda. Pea kõik
konkursitööd väljendasid muret liigse raiumise ja loomade elu
üle, kriitikat leidis metsa reostamine. Metsa väärtusena nähti
loomade elupaiku, marju ja seeni, hapniku tootmist, ilu ja metsa lõhna. Žürii koosseisus Jarõna Ilo, Mari Kartau, Liina Remm,
Minna Hint ja Jaana Gerassimov valis välja parimad tööd, hindas
kontseptsiooni ja kunstilist teostust, väärtustas teemasse süvenemist ning isikupärast, loovat ja põhjendatud ideed, samuti,
kuidas see avaldus kunstilises teostuses.
Parimate tööde autorid lähevad matkale Soomaale. Võitjate
tunnustamine on 1. juunil Tallinna Loomaaias konkursi „Metsa
väärtus“ näituse avamisel. Parimaid töid saab juuni algusest
näha ka veebigaleriis EMA kodulehel (www.eestimetsaabiks.ee)
ja ümber Eesti reisival näitusel.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Frank Kuresaar enda võistlustööst „Sirp“
„Mets on inimese jaoks väga oluline nii vaimses kui
majanduslikus mõttes. Vanasõna ütleb, et mets on vaese
inimese kasukas. Mets võib inimest toita ja katta. Metsast
saab loomulikult ka puitu, mis paljude inimeste jaoks on
oluline materiaalne ressurss. Aga mets aitab leevendada ka inimeste stressi ja väsimust ning taastada töö- ja
elujõudu. Metsa osatähtsust paljudes inimese tervist
puudutavates küsimustel alles hakatakse põhjalikumalt
teaduslikult uurima.
Mets on väga mitmekesine elukeskkond paljudele
loomadele, lindudele, taimedele ja teistele liikidele. Kui
metsa puidu saamiseks raiutakse, siis lubatakse asemele
istutada uued puud. Aga metsik mets või laas on hoopis
teistsugune elukeskkond kui puudest istutatud põld. Nii
peamegi leidma siin väikeses Eestis tasakaalu, kuidas oma
metsaga toime tulla nii, et me ei saeks ise oksa, millel istume. Et mets saaks ka järeltulevatele inimestele pakkuda
majanduslikku, vaimset ja keskkondlikku väärtust. Valisin
oma töö teostamiseks kollaaži tehnika, kus on kasutatud
vana Sirbi ajalehte, mille algmaterjal on samuti saadud
metsast. Nüüd saab see sama puit võimaluse tulla ise rääkima metsast. Töö pealkiri on „Sirp“, sest see on Sirbist
tehtud, aga sirp on ühtlasi ka lõiketööriist.
Oma tööga soovingi rõhutada muuhulgas seda, et
enne kui (metsa) lõikama asuda, tuleks üheksa korda
mõõta.“

Rahvusvaheline konverents
Salu koolis
Salu koolis toimub 4. juunil
rahvusvaheline konverents
„Erivajadusega laps - tavakool versus
erikool“.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

S

ihtgrupp on koolide
juhid, eripedagoogid,
sotsiaaltöötajad
ja
psühholoogid, erikoolide
eripedagoogid, spetsialistid
ja juhid, valdade haridusnõunikud ja lastekaitsespetsialistid, õpilaskodu kasvatajad, HTM-i erivajadustega
laste spetsialistid, lastevanemate liidu ja õpilasesinduste liidu esindajad.
2018. aasta alguses jõustus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse
muudatus,
millest lähtuvalt on eri- ja
tavakoolidel
suurenenud
vajadus omavahel suhelda
ning saada kogemusi välisriikidest.
Probleemkohad seadusemuudatusest tulenevalt on
• erikoolide ebakindel tulevik,
• erivajadusega lapse turvalisus tavakoolis,
• tavakooli lapse õpikeskkonna stabiilsus.
Selleks, et seadusemuudatus reaalselt rakenduks,
on vajalik, et erivajadustega
lastega töötavad spetsialistid oleksid teaduspõhiselt
koolitatud, kuidas õpetada,
mõjutada ja kasvatada erivajadusega last tava- versus
erikoolis.
Need
erivajadustega

Rahvusvaheline konverents 4. juunil Salu koolis
09.30 - Registreerimine,
hommikukohv
10.00 - Avamine: Saue vallavanem Andres Laisk; Salu
kooli direktor Helger Rannu
10.15-11.15 - Haridus- ja teadusminister Mailis Reps
11.15- 11.45 - Erivajadusega
laps - omavalitsuse võimalused ja abi. Lääne-Harju valla
hariduse peaspetsialist Milvi
Brokko
11.45- 12.45 - Kuulmis- ja
liikumispuudega laste
sotsialiseerumine. Iževski
Internaatkool nr 15 direktor
Nail Rafikovits Sirajev ja
asedirektor Dmitri Mihailovits Blinov

12.45- 13.45 - Lõuna
13.45- 14.15 - Andreanne
Kallas õpilasesindusest
14.15-15.15 - Raske- ja sügava puudega laste haridustee
Soomes. Jyväskylä Ülikool
professor Raija Pirttimaa
15.15-15.35 - Kohvipaus
15.35- 16.05 - Erivajadusega
lapse haridustee algus, lapsevanema rõõmud ja mured.
Lapsevanem Marko Meriloo
16.05-16.50 - Kaasamine ja
selle vastav kohandamine:
kas keskkond on piisavalt
tulemuslik. phD Viivi Neare
16.50- 17.00 - Kokkuvõte

lastega töötavad spetsialistid, kes omavad teadmisi,
vajavad praktilisi kogemusi
teistelt nii Eestist kui välismaalt - vaja oleks praktikabaase.
Omavaheline
suhtlusvõrgustik aitab aga
ka edaspidi jagada ja saada
kogemuslikku teavet.
Konverentsil „Erivajadusega laps - tavakool versus erikoolis“ (Soome-Ugri
rahvaste erinevus / sarnasus
erivajadustega laste õpetamisel ja kasvatamisel)
üles tõstatatu peaks olema
osalejatele mõtlemiseks ja
arutlemiseks, kus ja millise
hariduse peaks saama erivajadusega laps.
Kas erivajadusega laps
peaks õppima tavakoolis
või erikoolis? Puude liigid
ja nende spetsiifika ning
sellest lähtuvalt kooli leidmine. Millises koolis tunneks erivajadustega laps
end kõige turvalisemalt ja
tema areng oleks kõige sujuvam?
Konverentsil esinejad on
erinevatest riikidest (Soome, Venemaa) ning Eesti
erinevatest asutustest ja
organisatsioonidest (haridus- ja teadusministeerium,
kohalik omavalitsus, lapsevanem, õpilasesindus, ülikool).
Erinevate esinejate lähtekohad peaks olema osalejatele mõtteaineks, kuidas

liikuda edasi Eesti haridusmaastikul? Millised meetodid sobiks kasutusele võtta
ja millised ei sobiks, meie
erivajadustega laste arendamisel?
Konverentsil osalejad
saavad omavahel diskutee-

rida, mis annab kindlasti
äratundmisrõõmu, et meil
on ka selliselt erivajadustega laste arendamine korraldatud, või siis saavad uusi ja
veel paremaid võtteid ning
meetodeid laste arengu suunamiseks.

seotud sündmusega, siis on
sul ilmselt juba käes ka kena
mälestustahvel kuupäeva ja
kohaga.
2. Pidu on plaanitud, kantud EV100 sündmuste või
EV100 kingituste kalendrisse, maakondlikule koordinaatorile info edastatud.
Aitüma - soovime jõudu ja
jaksu väärika peo korraldamisel.
3. Mingi mõte peas justkui

on, aga mis ja kuidas, see
pole veel päris kindel. Vaata üle vajalik info ja küsi abi
maakondlikult koordinaatorilt. Infot otsi lingi alt http://
kodukantharjumaa.eu/?page_id=317.
4. Pole õrna aimugi, millest
jutt käib. Kus sina siis oled
elanud, et oluline info pole
sinuni jõudnud? Aga pole
probleemi, veel on aega tegutseda. Mis ja kuidas, loe

http://kodukantharjumaa.
eu/?page_id=317.
Kui vajad meeneid,
materjale, kingitusi, vaata
EV100 veebipoodi https://
www.100kingitust.ee/. Sealt
leiad kraami seebist sokkideni, raamatutest šokolaadini.
Infot jagab Olvia Laur,
EV100 igas külas Lääne-Harju koordinaator, 503
8460, olvialaur@hot.ee.

Salu kool
Salu kool on kool, mis töötab
erakooliseaduse alusel. Kooli asutasid lapsevanemad,
kellel endil on erivajadusega
lapsed, kuna Harjumaal sel
ajal, s.o 2003. aastal, polnud
raske ja sügava vaimupuudega lastele õppeasutust.
Et lapsevanemad polnud
nõus lapsega koju jääma,
tuli luua õppeasutus, kus
oleks võimalik anda õpetust
lastele, kes tavakoolis käia
ei saa.
Kooli asutamine pole
kerge töö, kuid meeletu
visaduse ja võitlusvõimega
saab kõike teha.

Erakool on tasuline
ja selleks, et anda maksimaalset head haridust, on
vaja vastavaid õpetajaid,
spetsialiste ja ka abipersonali, kes tahavad, suudavad
ja oskavad õpetada, suunata
ja abistada õpilast.
Salu koolil on kõik need
spetsialistid olemas, nad
on läbinud täiendkoolituse
erivajadustega laste õpetamiseks. www.salukool.ee.

Eestimaa 100. sünnipäeva aasta kestab
ANNELI KANA
Kodukant Harjumaa

S

ajanda sünnipäeva pidamine on nõnda tähtis, et seda peab pikalt
planeerima ja põhjalikult
tähistama. Kuidas sinu kogukond kodumaa pidupäeva
peab?
1. Sündmus sai aegsasti plaanitud ja juba peetudki. Tubli.
Kui tegemist oli kingitusega

Õues õppida on tore
Õ

uesõppe ettevalmistus algas juba paar
nädalat varem, kui
MTÜ Laagri Taadid püstitas
hoovile kauaoodatud pajuvitsaonni ning Saue vallavarahaldus kasvuhoone ja
tegelusseinad, mis koostöös
lasteaia hoolekoguga saavad
peatselt ka põnevate vidinatega täiustatud. Tänu sellele
on hoov tihti siginat-saginat
ja päiksest pakatavaid õpetajad, vanemaid ning lapsi täis.
Kasvuhoone heakorra
ja taimede eest hoolitsevad
meie kõige vanemad, Allikalapsed koos õpetajatega.
Teised rühmad saavad sel
aastal nautida häid vilju, mis
sealt varsti tulema hakkavad
- plaanis on istutada tomatitaimed.
Õppepeenardele hoovis
istutasid rühmad erinevaid
põnevaid lilli ja taimi. Nüüd
oleme ootusärevuses, mis
sealt välja tuleb.
Liblikate rühma lapsed
istutasid maha jänesepabulaid, et näha, mida jänes metsas sööb. Rühm eelkasvatab
ka erinevaid kaunvilju, mille
nad hiljem õuesõppekastidesse istutatavad. Hetkel on
rühmaruumis tõelise džungli meeleolu.
Lisaks käisid Liblikate
rühma lapsed koos õpetajatega ja enda tehtud õngedega kalal. Kala ei saadud, aga

kõik lapsed on kogemuse ja
rõõmu võrra rikkamad.
Vikerkaare rühma lapsed külvasid emadepäevaks
emadele maitsetaimi. Iga
ema sai miniaia, kust mõne
nädala pärast juba tervele
perele midagi peaks saama.
Õnneseentel on käsil
liiklusvankri projekt, mille
eesmärk on toetada ja rikastada lasteaedade õppekavas
ettenähtud liiklusteemade
käsitlemist uue põneva õppevahendite komplektiga.
Et eelkooliealine laps
õpib mängides, suudab laps
just mängu kaudu kõige
efektiivsemalt
omandada
oskusi ja teadmisi liikluses
ohutult toimetulekuks nii
jalakäijana kui jalgratturina.
Rühmad saavad rattapäeval
ja õppetegevustes kasutada
liiklemise õppevahendeid
ning teha õuesõpet veelgi
põnevamaks.
Naerulindude rühm õppis olema jalakäija ja „autojuhi“ rollis. Kui juhtus
avarii, tuli minna politseijaoskonna märgi juurde,
teha kümme kükki ja alles
siis võis tagasi liiklusesse
minna.
Allikalapsed proovisid
midagi väga põnevat, tegid
geokunsti. Endomondo äpi
abil jalutasid nad koos õpetajaga lasteaiaümbruses ja
pärast uurisid kaardilt, millise teekonna läbisid. Kaardi
pilt prinditud, sai iga laps
käidud teest kujundada fan-

Fotod: Karolin Kabanen, Sirje Piirsoo

Nädala lõpetas tegevuskeskustega õuesõppepäev.

Kala ei saadud, aga kõik lapsed on kogemuse ja rõõmu võrra
rikkamad.

taasiapildi. Läbitud teekonna
kujutises nägid lapsed kalu,
inimest, vulkaani jms.
Lasteaia kõige nooremad, Karu-Sellid õpivad
õues matemaatikat, loendavad käbisid ja puupulki, kive
ja lehti. Kasutavad kõike,
mis loodusest leidub.
Nädala lõpetas tegevuskeskustega õuesõppepäev,
kus lapsed said teadmisi
mesilastest, matemaatikast,
taaskasutusmaterjalist meisterdamisest, esemete sorteerimisest ja sõbralikust
koostööst, mille kõik võttis
kokku rõõmsameelne Päiksepliks, kes lastega hoovialal
akordionit mängides ringi

trallis.
Veel osalesid suured ja
väikesed Nõlvaku lasteaiast
18. mail Kohilas RMK metsaistutustalgutel, et mõista
igapäevase tarbimise mõju
looduskeskkonnale
ning
keskkonnahoiu ja tasakaaluka tarbimise olulisust.
Õues õppimine aga ei
lõpe, sest kui ilm vähegi
lubab, on Nõlvaku lapsed ja
õpetajad õues.
Sõbralikus koostöös lastevanematega on tulemas
traditsiooniline 1. juuni lastekaitsepäev lemmikloomadega. Sündmust toetavad
hea-paremaga Forum Cinemas AS ja Santa Maria AS.

Rõõmsameelne Päiksepliks trallis lastega hoovialal akordionit
mängides ringi.

MTÜ Laagri Taadid püstitas hoovile kauaoodatud pajuvitsaonni.

Tuleviku lasteaia lapsed õpivad nutikalt
Aprill oli Tuleviku lasteaias tehnikakuu,
püüdsime õppetöö loomingulisemaks
ja nutikamaks muuta. Teema valik
toetas ühe meie põhiväärtuse, innovaatilisuse elluviimist.
KATRIN TIIVAS
Ehakiirte rühma õpetaja

E

esmärk on õppimisel
ja õpetamisel kasutada kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekalt ja
tulemuslikult, parandada
laste ja personali digioskusi.
Robotmesilaste abil õppisime programmeerimist
Imeliste rühm otsis õhu-,
maa- ja veesõidukeid. Leiutajad mängisid poemängu.
Virmalised panid lünka
sobivaid tähti ja õppisid
ruumilisi kujundeid tund-

ma. Unistajad joonistasid
vahvaid pilte. Vanematel jäi
vaid imestada, kuidas need
ringid küll paberile said.
Ehakiired mängisid Makey
Makey’ga bongot ja klaverit.
Laste rõõmuks tegime
muusikariistadest, melonist, õunadest ja banaanidest, millele lisasime
maitseks veidi maasikaid,
blenderiga maitsva smuuti.
Nii tutvusime ka kodumasinate kasutamise ohutusega.
Koolieelikud Tähetarkadest panid kokku lego roboteid ja meisterdasid neid
jääkmaterjalistki. Noorte
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Nõlvaku lasteaias oli 7.-11. mail
igakevadine õuesõppenädal. Tegevused
õues ja liikumine on kasulikud
lapse tervisele ning igakülgsele
harmoonilisele arengule. Õpetajale
annab õuesõpe aga mõnusat vaheldust.
KAIA TALVE
Nõlvaku lasteaia rühmaõpetaja
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disainerite ideed muutusid
iga päevaga üha lennukamateks. Robootikavahendite kasutamine parandas
laste meeskonnatööoskusi,
arendas keskendumisvõimet, loovust ja mõtlemist.

Tuleviku lasteaed kuulub
2017. aastast tervist edendavate lasteaedade võrgustikku
Püüame seostada märkamist
tervisekasvatusega.
Märkame ja teame, et tervis
põhineb tervislikul toitumisel ja liikumisel. Terve
olemine soosib häid suhteid
ja toob elurõõmu. Nii tekkiski mõte tehnoloogia ja
liikumine ühendada. Mõeldud-tehtud.
Esmaspäeva, 23. aprilli õhtul kell 17 tervitasid
lasteaia direktor Maiki Vanahans ja õppealajuhataja
Katrin Larm kultuurikeskuse kõrval Muusikapargis
esimesel jüriöö nutijooksukesel osalejaid. Enne rajale

Mis veel puudu on? Jüriöö nutijooksukesel osalejad pilti
täiendamas.

minekut mängisime muusikaõpetaja Kerliga soojenduseks lõbusaid mänge.
Lisaks emadele-isadele
olid nooremate õdede-vendadega
päikesepaistelist
õhtupoolikult veetma tulnud ka vilistlased. Laagri
keskuses kulgeval teekonnal oli vaja üles otsida viis
QR-koodi, mille avamisel
selgus ülesanne.
Läbida tuli seiklusrada,
jänesega skulptuuri „Suur

saak“ juures meeleolukas
selfie teha ja see meilile
saata, mõistatuste vastuseid nuputada, loodusliku
materjaliga pilti täiendada
ja Laagrit tunda. Parajaks
pähkliks osutus küsimus,
milline kujutis tuleb öösel
katlamaja korstnale. No
muidugi sinimustvalge!
Üritus aitas kaasa kodukoha ja lapse lasteaia
ümbruse paremini tundma
õppimisele, sest osa Tulevi-

ku lasteaia lapsi elab hoopis
Saku vallas.
Vanemad lapsed, kes on
juba üsna osavad telefoni
kasutajad, said võimaluse ise koode skaneerida ja
ülesandeid lugeda. Nooremate eest tegid seda vanemad, kes selgitasid, mida
tegema peab. Vahva oli
näha peresid koostööd tegemas ja üksteist toetamas.
Muidugi tekkis ka tõrkeid,
nagu tehnikat kasutades
ikka, kuid ühisel nõul leidsime kõigele lahenduse.
Selleks, et kasutada ja
katsetada uusi õppimisviise
ja digilahendusi, et muuta
õppimine ja õpetamine põnevaks ja elulähedasemaks,
tuleb õpetajatel endil õppida, koostööd teha ja julgelt
küsimusi esitada. Uue avastamiseks on vaja vaid julget
pealehakkamist.
Järgmisele nutijooksule 2019. aasta mais ootame
kaasa lööma ka kõiki vilistlasi. Liigume nutikalt.

Liikumist täis poolaasta Midrimaal päädib
sportliku heategevuspeoga

DIANA KUNTOR
Saue lasteaia Midrimaa
direktor

P

idu on oodatud nautima kõik Saue valla
elanikud. Head ja paremat, soolast ja magusat
valmistavad heategevuslikuks koogimüügiks lasteaialaste vanemad ja vanavanemad. Küpsetiste müügist
laekunud tulu läheb rühmadele.
Aasta algus üllatas meid
paksu lumega ja andis võimaluse lasteaia hoiupaigast
välja tuua suusad, sisse lükata rajad ja anda vanemate rühmade lastele esimese
suusatamise kogemuse. Lumes liikumine on ju lõbus,
eriti siis, kui algaja suusataja seda toetavate suusakeppideta teeb. Lapsed olid
vaprad ja kukkumine kurbust ei tekitanud.
Hästisujunud
suusatamine sai toimuda ainult
tänu sellele, et Saue spordikeskuse juht Terje Toomingas korraldas suusaraja
loomise tehnilise poole ja
selle järjepideva hoolduse
kuni lume sulamiseni.
Talvisesse
liikumis-

nädalasse jäänud lumine
vastlapäev andis lastele
võimaluse trallida kelgutades. Vastlasõitu käisid
linna kelgumäel tegemas
ühiselt ka töötajad. Kõik
kohale tulnud leidsid endas
veidi lapsemeelsust. Kiljumist oli ohtrasti mäe kõrgusest ja liu pikkusest hasarti
minnes.
Talve möödudes algasid
majas ettevalmistused Audentese spordiklubi organiseeritud 21. üle-eestilisteks
lasteaedade spordivõistlusteks.
Tugeva meeskonna kokkupanek on alati õpetajatele
jaoks väljakutse, sest väga
raske on kõigi koolieelikute seast teha valik nii, et ei
oleks palju kurvastamist.
Järjepidevus liikumistegevustes oli ka sel korral
edukas. Saime teist aastat
järjest kogeda alavõite, tuua
koju üldvõidu karika ja kogeda sportlastele omast
võidueufooriat. Meie lasteaeda esindas koolieelikute
võistkond koosseisus Aliya
Lamdaghri Alaoui, Helena
Kõiv, Karoliina Liiv, Rika
Ojapõld, Astra Orion, Laura Mia Karu, Marten Busch,

Aga see pole veel kõik!
Kohe, kohe on saabumas
1. juuni ja Saue lasteaias
Midrimaa tuleb taaskord
kätte pikaaegse traditsiooniga heategevusliku kevadpeo päev. Ja nii, nagu meil
sel õppeaastal kombeks on
saanud, on ka selle õhtu
märksõna liikumine.
Laste
esinemiskavad
on kokku pannud liikumisõpetajad. Pärast eeskava
on lastel võimalus osaleda
huviringide juhendajate pakutud tegevustes. Lapsevanemad saavad käia kõikide
rühmade
müügilettidelt
head ja paremat ostmas.
Kevadpeole on oodatud ka
kogu linna, aga ka kogu
valla rahvas lähemalt ja
kaugemalt.
Kui laps saab joosta,
hüpata ja trallida, on tema
vaim terve ja hing rõõmus.
Kui täiskasvanu võtab aja
liikumiseks, on ta rahulolev
ja energiline. Liikumisrõõmu meile kõigile saabuval
suvelgi.

Foto: Helgi Vaher

Gustav Põder, Oliver Avalo,
Georg Aus, Pärtel Reinson
ja Mattias Perling. Aitäh
vanematele laste toetamise ja liikumisõpetajatele
Riinu Vaiknele ja Ly-Miett
Lõokesele laste võistluseks
ettevalmistamise eest!
Kuna meie igapäevatöö ainueesmärk ei ole
vaid suurtele saavutustele
orienteeritud, vaid peame
oluliseks protsessist rõõmu
tunda, alustasime sellest
kevadest uue traditsiooniga. Selleks, et ellu viia suur
lasteaiapere liikumispäev,
palusime Saue gümnaasiumilt ühe hommikupooliku
sealsel staadionil tegutsemiseks.
Liikumispäev
algas
rongkäiguga lasteaia juurest. Koolistaadionil ootasid lapsi erinevad tegevuskeskused. Lapsed said
visata sabapalli, katsetada
osavust rõngaste ja hüppenööridega, visata liivakottidega täpsust, teha võidujooksu, hüpata kaugust,
turnida tasakaalukeskuses.
Neil, kel oli tegevuste lõppedes veel jaksu, oli võimalus joosta lisaks ka pikal
staadioniringil.
Ilm oli päikseline, kõik
olid rõõmsad ja kooliga
kokkuleppel saame liikumispäeva korrata ka järgmisel aastal.
Kõik lapsed olid teeninud kiituse ja diplomi aktiivse osalemise eest. Lasteaia kõige väiksematele
olid liikumispäevad lasteaia õuealal ja nemadki said
diplomiga tunnustatud.

Midrimaa lapsed tõid Audentese spordiklubi organiseeritud 21.
üle-eestilistelt lasteaedade spordivõistlustelt üldvõidu karika ja
kogesid sportlastele omast võidueufooriat.
Foto: Sirje Piirsoo

Saue lasteaias Midrimaa algas 2018.
aasta sportlikult ja suvesse oleme samuti liikumas rõõmsa elevusega, et võtta
õppeaasta kokku traditsioonilise, sel
korral sportlikku liikumist täis heategevusliku kevadpeoga 1. juunil kell 17.

Lendab sabapall

Reedel, 1. juunil 2018, kell 17.00 toimub Saue lasteaias Midrimaa

Kavas on: laste esinemised
lõbusad sportlikud ettevõtmised lastele
heategevuslik koogilaat
Koogilaada õnnestumiseks ootame emade-isade ja vanaemade-vanaisade poolt küpsetatud kooke.
Koogimüügist laekunud tuludest on seni lasteaiale ostetud jalgrattahoidikud, kiik, õuemööblit, suusad,
rahvarõivad, õuepaviljon ja arendavaid õppevahendeid.
Selle aasta heategevusliku koogilaada tuludest saavad lasteaiarühmad osta omal valikul vajalikke
vahendeid.

Suured tänud kõigile eelmiste aastate abilistele, koogiküpsetajatele ja maiustajatele!

OOTAB UUTE LASTE VANEMAID
ESIMESELE KOOSOLEKULE
NELJAPÄEVAL, 7.JUUNIL,
KELL 17.00 LASTEAIA
MUUSIKASAALI
Sellel õhtul on lapsevanematel võimalus
SAADA VASTUSEID OMA
KÜSIMUSTELE,
SAADA INFORMATSIOONI SELLEST,
KUIDAS LAST LASTEAEDA
TULEMISEKS ETTE VALMISTADA,
TUTVUDA LASTEAIAGA,
TUTVUDA LAPSE RÜHMAGA,
SÕLMIDA LEPINGUID.
TERE TULEMAST MEIE
TOREDASSE LASTEAEDA!

Saue lasteaedade karikas 2018

Laagri haridus- ja
spordikeskuse staadionil oli
8. mail traditsiooniline suur
ühine spordipäev
lasteaedade koolieelikutele ehk
Veskitammi, RaM
Veskimöldre,
Laagri, Nõlvaku, Tuleviku ja
Ääsmäe lasteaia
6-7-aastastele
lastele.
MARJU NIINEPUU
Veskitammi lasteaia
liikumisõpetaja, võistluse
peakorraldaja

K

õikidel lasteaedadel oli võistlusprogramm
eelnevate aastate kogemuste
põhjal teada ja nii harjutati

Foto: Veskitammi lasteaed
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Teatejooksu 8-liikmeliste võistkondade esikolmik. Keskel Veskitammi, vasakul Nõlvaku, paremal Laagri.

Soojendusharjutused Meelis Mäekalle juhendamisel.

varakult oma õuel võistlusalasid. Kohtunikudki said
eelnevalt koolituse, et kõik
täpselt-kiirelt kirja saaks ja
spordipäev ladusalt sujuks.
Avakõnes tervitas Tuleviku lasteaia direktor

Maiki Vanahans osalejaid,
innustas lapsi spordiga tegelema. Humoorikat soojendusvõimlemist juhendas
Tuleviku lasteaia liikumisõpetaja Meelis Mäekalle.
Võistlusalasid oli tra-

ditsiooniliselt neli: 60 m
jooks, kaugushüpe, pallivise ja pendelteatejooks.
Kui esimesest kolmest alast
võttis osa kõik spordipäevale tulnud 135 last, siis pendelteatejooksu meeskonna
moodustas igast lasteaiast
kaheksa. Viimane ala oli
muidugi kõige põnevam jälgida, ergutushüüded publikuseast kõlast selgelt üle
staadioni.
Selle aasta spordipäeva
rändkarika võitis suurima
medalisaagiga Veskitammi
lasteaed.
Oli põnev võistluspäev.
Lapsed nautisid üksteisega

Lisainfo

PALLIVISE
Tüdrukud
I koht Ksenia Kushnina,
12.15, Veskitammi
II koht Keidi Mihkelson,
11.80, Ääsmäe
III koha Saara Soone, 11.74,
Laagri
Poisid
I koht Aleksander Kraag,
23.60, Veskitammi
II koht Karel-Mikk Kuuskme,
20.50, Nõlvaku
III koht Keir Nevalainen,
19.90, Nõlvaku
KAUGUSHÜPE
Tüdrukud
I koht Nora Evolet Laos, 2.75,
RaM Veskimöldre
II koht Simona Nirk, 2.55,
Nõlvaku
III koht Ksenia Kushnina,
2.52, Veskitammi
Poisid
I koht Rico-Robin Karu, 2.96,
Laagri

koos sportimist ja võistluskogemust.
Suured tänud lastele,
õpetajatest
kohtunikele,
lapsevanematele, Tuleviku
lasteaiale, Laagri koolile.
Erilised tänud Rahva Raamat, Tallinna Vesi, Jungent

II koht Karel-Mikk Kuuskme,
2.94, Nõlvaku
III kohta Aksel Avaste, 2.88,
Tuleviku
60 M JOOKS
Tüdrukud
I koht Miia-Eliis Lipp, 11,58,
Veskitammi
II koht Ksenia Kushnina,
11,6, Veskitammi
III koht Kendra-Liis Topkin,
11,67, Veskitammi
III koht Rosanna Kerem,
11,67, Tuleviku
Poisid
I koht Karel-Mikk Kuuskme,
10,2, Nõlvaku
II koht Rico-Robin Karu,
10,57, Laagri
III koht Otto Käis, 10,73,
Veskitammi
PENDELTEATEJOOKS
(4 poissi ja 4 tüdrukut)
I koht Veskitammi, 1.04,68
II koht Nõlvaku, 1.06,54
III koht Laagri, 1.07,56

Estonia OÜ, Premia Tallinna Külmhoone, Volvo Estonia OÜ, Elisa Eesti AS,
City Kliima OÜ, Tauno
Topkin, Anne Maidla, Imre
Nõmmik, Maret Ülenõmm
ja Kairi Kitsing, kes meie
auhinnalauda rikastasid.

H

ommik lasteaias oli
ärev, vihma sadas
korralikult. Ju oli kevadel plaanis suur pesupäev,
maa vajas pärast pikka talve
korralikku puhastust. Pärast
varajast hommikusööki ja
vihmakeepide väljaotsimist
oli buss kohal ja võtsime
suuna Aegviidu poole.
Kui kohale jõudsime, oli
päike juba väljas, giid Tiina
Paltser ootas ja juhatas meid
loodusmajja, kus võtsime
seljast õueriided ja saime
kaema minna loodusfotograafide näitust.
Pärast näituse uudistamist võtsime istet õppeklassis, kus olid laudadele valmis pandud erinevate
loomade nahad, koljud ja
jäljendid loomade jälgedest.
Kohe alguses toimus

täpsustamine, kes loomadest magavad talveund ja
kes teevad talveuinakut.
Lastele näidati aasta looma, ilvese nahka ja koljut,
hoiatati metssea eest, sest
tema pidi kõige raevukamalt kaitsma oma põrsaid.
Õpetati, kuidas käituda, kui
leiad ilvese, rebase või hundikutsika. Suureks uudiseks
lastele oli, et metssiga võib
süüa või murda metskitse
tallesid.
Nalja tegid lastele purgis
olevad karupabulad.
Pärast kuulamist õppeklassis asusime metsaringile. Kõigepealt näidati meile
kohe kuuske, kust põder oli
kõhutäiteks matti võtnud.
Saime teada, kuidas põder
territooriumi märgistab ja
kui kõrgelt suudab oksi kätte saada.
Karud pidid territooriumi märgistama puule või-

21. mail lõppes Poolas Cieszyinis kirderegiooni motokrossi Euroopa meistrivõistluste avaetapp, kus Romeo Karul jäi klassis
EMX85 poodiumist puudu kaks punkti.
Kvalifikatsioonis parima aja välja sõitnud Romeo sai esimeses võistlussõidus teise koha. Teises võistlussõidus tal nii
hästi ei läinud - seitsmes koht andis kokkuvõttes 36 punktiga
neljanda koha.

Tutvumine ilvesega

malikult kõrgele tõmmatud
küüniste jälgedega. See pidi
näitama, et siin elab suur ja
tugev karu. Karupojad aga
pidid kavalad olema. Kui
hakkavad märgistama oma
ala, ronivad nad üksteisele
selga, et küünistega tõmmata jäljed ikka võimalikult
kõrgele.
Nägime ühte pehkinud
puud, mis vaevu veel püsti
seisis, kuna musträhn oli kõvasti puu jalamit uuristanud
- küllap seal midagi väga
maitsvat oli.
Raja ääres oli püsti ka
vana pehkinud puu, kuhu
musträhn augud oli uuristanud nagu flöödil reas. Sinna
pidid laululinnud suvekorterid asustama, aga niisama ei
pidanud see jääma. Nimelt

rähn nõuab üüri sisse - käib
kõhutäiteks lindude poegi
näppamas.
Matkaga jõudsime välja
rabasse, metskitsede söötmiskohani, kuhu RMK
töötajad panevad lehtpuuokstest tehtud vihtasid, et
ka lumerikas talv saaks üle
elatud.
Pärast metsatuuri tegime
väikese pikniku, täitsime
tühjaks läinud kõhud porgandite, õunte ja viineritega
ning oligi aeg asuda tagasi
sõitma. Lastel jagus energiat
kuni lasteaiani, vahepeal
võeti bussis laulgi üles. Väljasõit oli põnev, kuid tundsime, et kohalolemiseks jäi
aega veidi väheks. Järgmisel
korral planeerime veidi teisiti.

Tabasalus toimus kõigi aegade
suurim noorte speedway võistlus

MOTOSPORT 360

E

estlastest
jõudsid
erinevates klassides
esikolmikusse Karl
Johannes Lattik, Frido Ving
Viidas, Silvar Avi ja Oskar
Kelt.
Teiseks tulnud Oskar
Kelt õpib Laagri koolis,
nagu ka teine võistlustel osalenud Saue valla noormees
Kaspar Purge, kes sel korral
veel pjedestaalile ei tõusnud.
360 Cup on uus sari,
mille eesmärk on anda kohalikele sõitjatele rohkem
võimalusi võistelda ning
mille pearõhk on suunatud
speedway’d sõitvatele noortele ja hobisõitjatele.

Soomest pakkusid eestlastele konkurentsi Varkaus
Racing Teami noorteakadeemia sõitjad, kokku kaheksa poissi, kellest enamus
sõitis kahes klassis ehk kahe
erineva rattaga. Lisaks oli
kolm noormeest 250cc klassis Lätist.
Üsna algajatele soomlastele oli Ranna speedway
rada alles teine, mida koduraja järel proovitud sai.
Seetõttu oli nädalavahetus
täis pinget, närvikõdi ja põnevust, sest paljude libastumiste ning kukkumiste tõttu
muutusid pjedestaalikandidaadid pidevalt. Õnneks jäid
kõik sõitjaid terveks.
360 Cup sarja järgmised
võistlused toimuvad Ranna
speedway rajal 19. juulil ja
16. augustil.

Romeo Karu
„Teise sõidu start läks halvasti,“ ütles Romeo isa Tõnu Karu
pärast võistlust. „Rada on siin betoon, üks soon, sinna sa
enam-vähem jääd, kuhu stardist satud. Esimene ots on väga tasavägine, suured Vene poisid on kohal, ratas-rattas minnakse ja
keegi armu ei anna.“
Euroopa meistrivõistlused jätkuvad juuni esimesel nädalavahetusel Venemaal. Selle aasta tippvõistlus, juunioride maailmameistrivõistlused, toimub 29.-30. juulil Eestis Tartumaal Lange motokeskuses. Jagamisele lähevad klasside 65, 85 ja 125cc
maailmameistri tiitlid. Juunioride motokrossi maailmameistrivõistlused on kõige kõvem mootorrattaspordivõistlus seni
Eestis. Siin võistlevad 10-17-aastased lapsed ja noored kolmes
erinevas masinaklassis.
Eestisse tuleb kuni 200 last ligi 30 riigist üle maailma. Näeme
siin väga andekaid motosportlasi, kes vaid mõne aasta pärast
on täiskasvanute seas päris tipus. Juunioride MM toimub Lange
motokeskuses, kõige kaasaegsemas motokrossikeskuses Eestis.
See on ka üks paremaid radu kogu Põhjamaades.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Foto: Lea Häyrinen

Mai teisel nädalavahetusel leidis
Tabasalu Ranna speedway rajal aset
motoklubi Motosport 360 korraldatud
sarja 360 Cup esimene etapp, kus lisaks
Eesti noortele võistlesid ka sõprusklubi
liikmed Soomest ja noored võistlejad
Lätist.

12-aastane Saue noormees Romeo Karu (KTM, KTM
Racing Team Estonia) tegi Poolas Cieszyinis kirderegiooni motokrossi Euroopa meistrivõistluste
avaetapil väga hea tulemuse, Ukrainas võistles ta
veelgi paremini ja tuli kolmandaks. Romeo on hetkel ka liider Eesti meistrivõitlustel 85cc klassis.

Foto: erakogu

URVE RÕÕM, HELI KAULER
Männiriisika rühma õpetajad

Foto: Jaana Kuusk

Riisika lasteaia kaks vanemat rühma,
Kuuseriisikad ja Männiriisikad sõitsid
16. aprillil Aegviidu külastuskeskusesse
osa võtma loodusprogrammist „Aasta
loomad ja linnud“. Sõit ja programm
olid lastele tasuta tänu Riisika lasteaia
projektile „Metskitse ja turteltuvi
tegemised“, mida rahastas KIK.

Romeo Karu väga
head tulemused
motokrossis

Nr 10 / mai / 2018

Riisikate päev Aegviidus andis
põnevaid teadmisi loodusest
ja loomadest

9

ATH laste vanemate tugirühma
kokkusaamine
28. mail ja 18. juunil
algusega kell 18.00
Saue lasteaias Midrimaa,
aadress Koondise 23

Osalemine on tasuta
Registreerimine
anneli.ritsing@sauevald.ee
või telefonil 529 2820.

Saue valla poiss Oskar Kelt (esiplaanil) tuli võistlusel mini
klassis teisele kohale.

Motosport 360 klubi
Motosport 360 klubi põhirõhk on noortel. Klubi eesmärk on
arendada nende huvi motospordi vastu, harida, toetada ja abistada neid nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel
motovõistlustel ning treeninglaagrites. Samas pakutakse
igakülgset tuge ka täiskasvanutest amatööridele ja edasijõudnutele. Klubi liikmed sõidavad täiskasvanute klassides
SW 500, SW 240 ja SW 500 külgvankrid. motosport360.ee

Speedway, mis see on?
Speedway on mootorrataste võidusõit, kus stardis on
korraga neli võistlejat. Sõidetakse ovaalsel paekivi- ,
killustik- või graniidikattega ringrajal vastupäeva neli ringi.
Omapärane on see, et mootorratastel puuduvad pidurid ja
kütteks on metanool.
„Speedway ratastel puuduvad pidurid ja ei ole ka käigukasti, need on nagu vanad nõukogudeaegsed sääreväristajad,
kus on ainult sidur ja ainult gaas. Pidama polegi tarvis saada, vaid on tarvis kiiresti edasi saada,“ tutvustab spordiala
Eesti speedway entusiast ja taaselustaja Carol Reesna.

JUMALATEENISTUSED
JUUNIS SAUE
KIRIKUS
3. juuni kell 13 - Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur
Utno. Piibli tekst Marika Malein-Vaiklo. Muusika Andrus
Vaiklo.
10. juuni kell 13 - Teenistust juhatab ja jutlustab Erki
Kuld. Muusika Nõo kiriku meesansambel. Piibli tekst Ene
Mänd.
17. juuni kell 13 - Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo
Kaustel. Piibli tekst Evi Tatarlõ. Muusika Piret Kuld ja Liis
Kurm.
23. juuni kell 17 - Pärgade panek mälestuskivi juures,
järgneb võidupüha kontsertjumalateenistus. Juhatab Erki
Kuld. Muusika Nissi ja Saue koguduse ühendkoor.
24. juuni kell 13 - Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur
Utno. Piibli tekst Liia Lumilaid.
Palve- ja osadustund kolmapäeviti kell 19.

Sarja „Sauelane liikuma” jalgratta etapp ja -kross
toimus laupäeval, 28.aprillil, stardid anti Saue
linna jaanituleplatsilt.
Kevadine ilm tõi Saue jalgrattasõidule kokku üle saja huvilise.
Jalgrattaetapp kulges Saue kergliiklusteedel ja tänavatel, distantsiks 6 km. Spordihuvilised läbisid maa ajavõtuta, rada oli
jõukohane kõigile.
Stardid rattakrossile anti Saue jaanituleplatsilt, lõpuprotokolli sai aja 42 võistlejat.
Vanuseklasside kolme kiiremat tüdrukut ja poissi, naist ja
meest autasustati medali ja šokolaadiga. Jalgrattakrossi lasterada oli maha märgitud jaanituleplatsil, sõidu pikkus 500 m.
Lasteraja vanuseklasside võitjad olid Oskar Lemloch (P8); Sigrid
Värk (T8); Sigrid Värk (T10); Lauri Poom (P12).
Naiste põhiklassis tuli sõita 2,7 km krossiring, mis kulges
kergliiklusteedel ja Sarapiku terviserajal. Kiirem naine oli Maris
Lillep, kes läbis distantsi 6.45-ga.
Mehed võistlesid 5,4 km distantsil, läbida tuli kaks 2,7 km
ringi. Põhiklassi võitja Markus Vähi aeg oli 12.10. M45 vanuseklassi kiireim oli Kuido Lemloch ajaga 12.33.
Lõpuprotokolliga saab tutvuda veebilehel www.sauespordikeskus.ee (Sisukord-Finišiprotokollid 2018).
Suur tänu Saue Vallavalitsus, Saue Linnavarahaldus, Roadservice OÜ, G4S Eesti AS, rattakrossi rajameister Marko Pruus ja
peakohtunik Timo Hallist.
TERJE TOOMINGAS
Saue spordikeskuse juhataja

Ei ole vist Saue
vallas teist sellist
spordiklubi kui
Saue taekwondo
klubi (TKD), kes
igalt võistluselt,
kus osaleb,
medalitega
tagasi tuleb.
Välisvõistlusel
käiakse enamasti
kord kuus.
SAUE TKD JUHATUS

T

äna treenib klubis
enam kui 100 last,
treeningud toimuvad
neljas paigas Saue vallas:
Saue linna lasteaias Midrimaa ja noortekeskuses,
Ääsmäe ja Laagri koolis.
Paljud treeningutel osalevad 10-13-aastased on
juba Eesti meistrid, kuid
tulemus ei tule niisama –
noored teevad tipptasemel
trenni kolm korda nädalas,
toeks nende oma pere.
Põhjamaade meistrivõistlustel esineti hästi
Uus aasta algas Saue TKDle Põhjamaade meistrivõistlustega 20. jaanuaril
Soomes Vantaas. Võistlusel osales rohkem kui 450
sportlast kaheksast riigist:
Soome, Rootsi, Taani, Norra, Island, Läti, Leedu ja
Eesti.
Meie klubist esindas Eesti riiki kuus sportlast, viis
neist jõudis koju medalitega: kuld-, kolm hõbe- ja
pronksmedal.
Aleksandr
Muskevitš
kaotas esimeses matšis
rootslasele, kes lõpuks tuligi Põhjamaade meistriks.
Kaspar Aadli võitis nokaudiga Islandi vastu esimeses raundis ja kaotas endast
paarkümmend sentimeetrit

Meeste põhiklassi kolm kiiremat

Stardis on poisid

Foto: Saue taekwondo klubi

Edukas aasta algus
Saue TKD klubis

Kevadine ilm tõi Saue
jalgrattasõidule üle
saja huvilise

Fotod: Terje Toomingas

pikemale norralasele, saavutades kolmanda koha.
Eloura Charles võitis
rohkem kui 20 punktiga
Norra vastu, kuid finaalis
kaotas napilt Rootsi meistrile, saades hõbemedali.
Elizaveta
Nikiforova
võistles vaatamata haigusele, võitis esimese matši
taanlase vastu ja kaotas finaalis Soomele. Tulemuseks
hõbemedal.
Aleksandr Galaktionov
võitis kiire võiduga Soome
sportlase vastu ja kohtus
finaalis Iraani sportlasega,
kes esindab hetkel Islandit.
Raskes matšis tuli tunnistada iraanlase paremust.
Diana Galaktionova tegi
kaks väga ilusat ja rasket
matši ja tuli Põhjamaade
meistriks - oleme tema üle
uhked.
Eesti meistrivõistlustelt 17
medalit
Eesti meistrivõistlused toimusid 17.-18. veebruaril
Tondiraba jäähallis. Saue
taekwondo klubi esindas
võistlustel 18 sportlast, kes
saavutasid kokku 17 medalit: üheksa kulda, kolm hõbedat ja viis pronksi. Eesti
meistrid on Aliya Lamdaghri Alaoui, Lars-Lucas Liiu,
Denis Muskevitš, Eloura Charles, Kaspar Aadli,
Kaur Kippar, kahekordne
meister Aleksandr Muskevitš ja meie treener Aleksandr Galaktionov.

Väga lähedal meistritiitlile olid, kuid pidid tunnistama paremust finaalis,
Darel Grünberg, Kerli Kesa
ja Kerstin Kippar.
Pronksmedalid võitsid
Sten-Martin Strand, Kristella Harineem, Villem
Vahtras ja Darel Grünberg.
4. koha saavutasid ja Mihkel Rehepapp ja Mattias
Arro.
Suurepärase töö tegid
meie kohtunikud Sofia Samoilova, Elizaveta Nikiforova ja Diana Galaktionova.
Aprill on olnud Saue
TKD-s väga toimekas
7. aprillil oli kaks spordisündmust. Esimene algas
juba varahommikul sõprusmatšiga Tallinnas. Idabloki meeskond kutsus meid
Wiru lahingule. Võistlesid
Lars-Lucas Liiu, Villem
Vahtras ja Darel Grünberg.
Kõik näitasid head ettevalmistust ja võitlustahet. Villem kaotas kahjuks napilt,
aga Lars-Lucas ja Darel
võitsid kumbki kuldse karika. Villemil tuli sel korral
leppida väiksema hõbekarikaga.
Pärastlõunal oli kauaoodatud vööeksami aeg, milleks viimased kuud kõik
usinalt harjutanud olime.
Ligikaudu 40 sportlast tegi
suure sammu edasi oma
taekwondo elus.
Oli tore näha kõige nooremaid, kes on alles alusta-

nud taekwondoga, ja pärast
vaadata kogenud sportlasi,
kellest mõned on juba Eesti,
Baltimaade ja Põhjamaade
meistrid.
Klubis on nüüdseks palju sportlasi, kellel on teha
jäänud veel väikene samm
enne musta vöö tasemeni
jõudmist, kuid selle saamiseks tuleb veel palju pingutada ja areneda. Aitäh kõigile vanematele toetuse eest
eksamiks valmistumisel ja
publikuks olemise eest.
Soomest kaheksa medalit
14.-15. aprillil osales klubi juba traditsiooniks saanud turniiril Nurtzi Open
Soomes Nurmijärvi linnas.
Võistlusel on alati väga hea
sportlaste, korralduse ja
kohtunike tase. Turniirist
võtsid osa Eesti, Hispaania,
Soome, Venemaa, Rootsi ja
Islandi sportlased.
Meie klubi esindas 13
sportlast, kes tõid koju kaheksa medalit. Kulla võitlesid välja Eloura Charles, Kerstin Kippar, Denis
Muskevitš ja Aron Küttis.
Aleksandr Galaktionov tuli
hõbedale ning Aleksandr
Muskevitš, Venno Vahtras
ja Villem Vahtras pronksile.
Oli hea olla suure Eesti
meeskonna osa ja teha ajalugu - esimest korda tuli
Eesti meeskond tagasi teise
meeskondliku kohaga, alla
jäime ainult rootslastele.
Hea töö ja areneme edasi.

Anna-Martha Seer ja Martin Maipuu - Saue valla meistrid sulgpallis
Foto: Heinari Milber
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Ruila spordihoones neljal väljakul
selgusid Saue valla meistrid
sulgpallis. Võistlused toimusid kahe
miinuse süsteemis kõigi kohtade
väljamängimisega.
KALJO PÕLDARU

M

ängud olid võistluslikud ja tasavägised ning võitja selgitamiseks läks tihti
vaja kolme geimi. Naistest
jõudsid finaali noored Anna-Martha Seer ja Elii-

se-Kristiina Altmäe Laagri
alevikust. Kohtumise võitis
Anna-Martha Seer 21/18,
19/21 ja 21/19. Kolmanda
koha võitles välja Heli Siider Haibast. Seenioridest
oli parim Kristel Kivi RSKst Kuuse.
Ka meestest oli võidukas Laagri mängumees

Meeste kolm paremat vasakult: Margus Ševtšuk Ääsmäelt,
Martin Maipuu ja Tõnis Epro, mõlemad Laagrist.

Martin Maipuu ja seda päris
ülekaalukalt. Finaalis tuli
Martinil alla jääda Margus
Ševtšukil Ääsmäe külast.

Kolmanda koha heitluses
alistas Tõnis Epro Laagrist
Heinari Milberi Haibast
21/17, 16/21 ja 21/19.

Lõplikud tulemused
NAISED
1. Anna-Martha Seer - Laagri
2. Eliise-Kristiina Altjõe Laagri
3. Heli Siider - Haiba
4. Kristel Kivi - Laagri
5. Enge Edovald - Kaasiku
küla
6. Kaidi Unas – Laitse
7. Ester Leiten-Kukk - Laitse
MEHED
1. Martin Maipuu - Laagri
2. Margus Ševtšuk - Ääsmäe
3. Tõnis Epro - Laagri
4. Heinari Milber - Haiba

5. Rain Tombak - Kohatu
6. Janar Laanemets - Haiba
7. Tarmo Tromp - Laagri
8. Egert Kommesaar - Haiba
9. Rainer Kukk - Laitse
10. Aivar Hunt Laagri
11. Fred Vali - Laagri
12. Glen Malinovski Kaasiku
13. Mikk Tomson - Jõgisoo
14. Marko Piirsalu – Laagri
15. Peeter Tubli - Ääsmäe
16. Andres Tsengov – Laagri

Foto: Sportfoto

Võistlus toimub 10. juunil Saue
linna jaanituleplatsil eesmärgiga
populariseerida krossduatloni Saue
lähiümbruses ja mälestada endist
spordimeest Tõnu Odamust.
DISTANTSID
Lapsed F: 0,4 km jooksu +
0,4 km rattasõitu + 0,4 km
jooksu
Lapsed E, D, C, veteranid
50, 60, 70+: 1 km jooksu +
5 km rattasõitu + 1 km jooksu
Noored B, A, juuniorid,
põhiklassi mehed, veteranid mehed 40: 2 km jooksu
+ 10 km rattasõitu + 2 km
jooksu
Põhiklassi naised, veteranid naised 40: 2 km jooksu + 5 km rattasõitu + 2 km
jooksu
AJAKAVA
10.30 - Algab stardimaterjalide väljastamine
11.30 - Võistluse avamine
12.00 - 1. START tüdrukud
ja poisid F
12.15 - 2. START tüdrukud
ja poisid E, D, C, veteranid
50, 60, 70+
13.00 - 3. START noored B,
A, juuniorid, põhiklass, veteranid 40
14.30 - Võistlejate autasustamine
VANUSEKLASSID
Lapsed F: kuni 6-aastased
tüdrukud ja poisid (2012 ja
hiljem sündinud)
Lapsed E: 7-9-aastased
tüdrukud ja poisid (20092011 sündinud)

Lapsed D: 10-11-aastased
tüdrukud ja poisid (20072008 sündinud)
Lapsed C: 12-13-aastased
tüdrukud ja poisid (20052006 sündinud)
Noored B: 14-15-aastased
tüdrukud ja poisid (20032004 sündinud)
Noored A: 16-17-aastased
tüdrukud ja poisid (20012002 sündinud)
Juuniorid: 18-19-aastased
neiud ja noormehed (19992000 sündinud)
Põhiklass: 20-39-aastased
naised ja mehed (1979-1998
sündinud)
Veteranid 40: naised ja mehed 1969-1978 sündinud
Veteranid 50: naised ja mehed 1959-1968 sündinud
Veteranid 60: naised ja mehed 1949-1958 sündinud
Veteranid 70+: naised ja
mehed 1948. aastal ja varem
sündinud
REGISTREERUMINE
Kõikidele distantsidele saab
eelregistreeruda
internetiaadressil www.sauekrossduatlon.ee kuni 8. juuni
2018. Stardiraha kanda üle
Saue SK arvele, Swedbank
EE202200221051833872,
selgitusse märkida võistleja
nimi, sünniaeg ja vanuseklass. Tasuda ja registreeruda saab ka võistluspäeval

Tõnu Odamus
OSALUSTASUD

kuni 8.06 kohapeal

1. START tüdrukud ja poisid F

tasuta

tasuta

2. START TÜDRUKUD JA POISID E, D, C,
Veteranid 50, 60, 70+

tasuta

4 eurot

3. START noored B, A, juuniorid, põhiklass, veteranid 40

4 eurot

8 eurot

Saue jaanituleplatsil kohapeal. Palume kaasa võtta
täpne stardimaksu summa!
Stardimaterjalide väljastamine lõpeb 15 minutit enne
distantsi starti!
VÕISTLUSRADA
Stardi ja finiši paigaks on
Saue jaanituleplats. Võistlusrada kulgeb Saue jaanituleplatsi ja Sarapiku raja
ümbruses metsaradadel.
Rattarajal on kiivri kandmine kohustuslik. Tuulessõit
on lubatud. Kuna rattarada
asub kohati kitsal metsarajal, siis palume võistlusrajal
kaasvõistlejatesse lugupidavalt suhtuda.
VAHETUSALA
Vahetusalasse tuleb rattad

ja muu spordiinventar (kiiver, teised jalanõud vms)
paigutada enne oma stardi
algust.

KORRALDAJAD

S

aue valda läbib rattarada Paldiski maantee
osas (Tallinna linnapiirist kuni Vahi külani) ning
Instituudi tee (läbi Laagri)
kuni Pärnu maanteeni. Kuna
antud piirkonnas paikneb
neljast rattaraja toidupunktist koguni kolm, on see
võistleja jaoks oluline energia ja vee manustamise koht.
Selleks, et võistlejaid
rajal toetada, vajame igasse
toidupunkti 35 vabatahtlikku toredat inimest, kes eel-

kõige võiksid tulla Saue vallast. Toidupunkt alustab oma
tegevusega juba hommikul
kell 7.00 ja lõpetab orienteeruvalt 15-16 ajal.
Toidupunktis
tehtava
tööga saab hakkama nii
mees kui naine, nii noor kui
vana. Võib tulla üksi ja leida
uusi tuttavaid, võib tulla ka
väiksemate või suuremate
seltskondadega, et veeta üks
meeleolukas ja natuke teistsugune päev. Kui sa tunned,
et tahad panustada, siis palun registreeri ennast.
Lisaks
toidupunktile
saab võistlejaid toetada ka

AUTASUSTAMINE
Autasustatakse iga vanuseklassi kolme parimat
orienteeruvalt kell 14.30
Saue jaanituleplatsil. Peale
autasustamist jagatakse loosiauhindu, mis väljastatakse
ainult sel hetkel kohal olevatele sportlastele.
Võistluse korraldaja: Saue
Spordiklubi. Kontakt: Marko Pruus, saue@sauespordiklubi.ee, tel 5342 7606

Mida vabatahtlikele pakutakse?
• Tööpäevadel toitlustus.
• Kõigile vabatahtlikele vabatahtlike särk.
• Vabatahtlike pidu Kalevi spordihallis 5. augustil.
• Soovi korral tasuta osalemine pühapäeval, 5. augustil kell
9-12 Telia 4:18:4 Tallinna triatlonil, mis toimub Lennusadamas (400 m ujumist, 18 km ratast, 4 km jooksu). Ideaalne
esimeseks triatloniks üksi või võistkonnaga, jagades kolm
ala kolleegide, sõprade või sugulastega.
• Tallinnas tasuta ühistransport.
• Koostööpartnerite kingitused ja pakkumised.
• Vajadusel majutus Tallinnas.
14. või 15. juulil korraldatakse Tallinnas üldine infopäev
kõigile vabatahtlikele, kus tutvustatakse korraldustiimi,
viiakse läbi erinevaid töötubasid.
Lisainfo IRONMAN Tallinn rattaraja ja toidupunkti teemal
Mari Mets, tel 515 6708.
Vabatahtlike registreerimine vabatahtlik@trismile.ee.

lihtsalt neile raja ääres kaasa
elades. Pillid, pasunad ja hea
tuju ning tulge raja äärde.
Oleme koostöös vallaga
Laagri alevikku Jõekääru
parki planeerinud meelelahutust nii pealtvaatajatele
kui võistlejatele. Tuleb kindlasti üks vahva päev.
IRONMAN
Tallinna
osalejad tulevad enamuses

Üritus toimub Saue tammikus, start ja finiš Saue
laululaval 13. juunil. Jooksuürituse eesmärk on
pakkuda jooksuelamust Tallinnas ja selle lähiümbruses, kaunites linna parkides ja seda just
Saue tammik pakub.
Pargijooks on kahekümnest osavõistlusest koosnev rahvaspordisari. Jooksud toimuvad aprillist septembrini kolmapäeviti.
Start on kõikidele soovijatele avatud kell 17.30-19.30.
Tallinna Pargijooksul leiavad sobiva distantsi tipp- ja liikumisharrastajad. Oodatud on igas vanuses osalejad, kõik, kes
naudivad liikumist looduses. Oleme mõelnud ka lastele, rajad
on kooliealistele ja kõige pisematele osalejatele - tillurada eelkooliealistele lastele.
Rada kulgeb pargiteedel, metsaradadel ja maastikul. Pikkus
on 1,7 ja 5 km, tillurada kuni 300 m. Saue etapi stardis on võimalus kõigil saada jooksu- ja orienteerumisalast juhendamist.
Soovi korral pane kokku kolmeliikmeline võistkond, teie
ajad liidetakse ja saate ka individuaaltulemuse. Vali endale sobilik stardiaeg, jookse või kõnni endale sobiliku kiirusega koos
kaaslasega või üksi. Lisainfo jooksu kohta leiab veebilehelt
www.pargijooksud.ee.
Talllinna Pargijooksu toimumist toetavad Tallinna linn, Saue
vald, kultuurkapital, RMK, Odlo Eesti AS, Monkey sport OÜ ja
teised.
KAIDO NURJA

MEDITSIINILINE ABI
on saadaval võistluskeskuses kogu võistluspäeva ajal.

IRONMAN Tallinn otsib 4. augustiks
Saue vallast vabatahtlikke
Esmakordselt ja Eesti Vabariik 100.
sünnipäeva aastal toimub IRONMAN
Tallinn täispikk triatlon 4. augustil.
Osalejad ujuvad 3,8 km Lennusadama
juures, sõidavad rattaga 180 km ja
jooksevad maratoni 42,2 km Tallinna
vanalinnas. Finiš ja võistluskeskus on
Vabaduse väljakul.

Pargijooksude
sarja etapp 13.
juunil Saue linnas

välisriikidest, võõrustame
ühiselt suurt spordipidu.
Kui sa tunned, et tahad
panustada, palun registreeri
ennast kodulehel www.ironman.com/tallinn vabatahtlike rubriigis, märkides ära
„Lääne-Harju toidupunkt“,
või kirjuta oma soovist kaasa aidata e-mailile vabatahtlik@trismile.ee.

Orienteerumise
terviseteisipäevak
Saue linnas
Juba kolmandat aastat järjest toimub Sauel orienteerumise terviseteisipäevak - tänavu 26. juunil -,
kuhu on oodata 500 osalejat.
Teisipäevaku tõime Sauele, kuna linnas on osalejate huvi orienteerumise vastu suur ja kohalikud elanikud avaldasid soovi.
Teisipäevakul leiavad sobiva distantsi nii tipp- kui ka liikumisharrastajad. Oodatud on igas vanuses osalejad, eelkooliealistele lastele on tillurada.
Üritus on mõeldud kogu perele. Kavas on orienteerumine ja
rattaorienteerumine. Soovijatele jagab orienteerumisõpetust
juhendaja. Orienteerumisrajad valmistab ette tuntud rattaorienteeruja Lauri Malsroos. Start on kõikidele soovijatele avatud kell 16.30 kuni 19.30 Saue gümnaasiumi kõrval.
Lisainfo leiab veebilehelt www.oknomme.ee. Terviseteisipäevakut toetavad Tallinna linn, Saue vald, RMK.
KAIDO NURJA

Üleskutse osaleda
Eesti omavalitsuste
suvemängudel
Head Saue valla sportlased! 7.-8. juulil toimuvad
43. Eesti omavalitsuste suvemängud Haapsalus.
Kavas on kergejõustik, jalgrattakross, orienteerumine, meeste
võrkpall, naiste võrkpall, mälumäng, petank, tennis, köievedu,
discgolf ja juhtide võistlus (rohkem infot veebiaadressil www.
joud.ee). Registreerimine lõpeb 28. juunil.
Kui sa soovid Saue valla võistkonnas kaasa lüüa, anna sellest palun varakult märku Timo Hallist e-mailile spordikeskuseprojektijuht@saue.ee.
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Festival „Visioon“ tähendab vaadet tulevikku ning
tutvustab noori andekaid muusikuid, tunnustatud pedagooge ja professionaale üle maailma.
Festivali eesmärk on professionaalse jazz- ja rütmimuusika tutvustamine, improviseerimisoskuste
arendamine ja populariseerimine noorte seas.
Festival leiab aset iga õppeaasta lõpus Tallinnas ja Sauel
Järjekorras juba XVI rahvusvaheline noorte rütmimuusika festivali „Visioon“ tänavused 6.-8. juuni kontserdid on Tallinnas
džässiklubis Philly Joe.
9. juuni vabaõhukontsertidega astuvad muusikud üles laste- ja noortepäeval Saue linna jaanituleplatsi laval. Kõigile on
avatud Reigo Ahvena muusikatelk.
7. ja 8. juunil toimuvad lõunakontserdid Solarise keskuses
Apollo raamatupoes.
Festivalil esinevad uued ansamblid ja solistid, koos musitseerivad õpetajad ja õpilased, tutvustatakse uut loomingut.
Osaleda saavad kõik noored muusikud, kes soovivad
Paljud tipptasemel noored muusikud ja õpetajad on saanud
esimesed kogemused festivali lavadel. Igal aastal osaleb noori mängijaid ja professionaale ka välisriikidest. Oleme kuulnud
muusikuid Lätist, Leedust, Soomest, Ungarist, Prantsusmaalt,
Gruusiast, Brasiiliast, Hispaaniast, Taanist, Rootsist, Norrast,
Poolast, USA-st, Inglismaalt ja mujalt.
Festival pakub huvi ka professionaalmuusikutele, pedagoogidele, kellega koostöös toimuvad erinevad töötoad, kontserdid
ja Jam Sessionid.
Visiooni 2012.-2017. aasta Big Bandi projektis osalesid tunnustatud maailmatasemel õppejõud, muusikud, dirigendid:
Jukkis Uotila Sibeliuse akadeemiast, Jens Chappe Jennsen Taani
Arhusi muusikaakadeemiast ja Nick Smart Londoni kuninglikust
akadeemiast.
Külas on erilised noored muusikud
2018. aasta festivalil on külas mitmed erilised noored muusikud ja professionaalid. Džässiklubis Philly Joe kuuleme erilist
muusikat maailmatasemel noorte esituses, keda innustavad
tipp-professionaalid.
6. juunil esineb Estonian New Wind Jazz Orchestra koos külalisdirigendi, helilooja ja õppejõud professor Anthony Brankeriga (USA).
8. juunil esineb esimest korda Eestis maailmas tunnustatud
trompetist Benny Benack III (New York, USA),keda saadavad Jussi Lehtonen (trummid, Soome), Holger Marjamaa (klaver, Eesti)
ja Heiko Remmel (bass, Eesti).
„Visioon” on igal aastal muutuv
Õpitoad ja kontserdid on avatud kõigile soovijatele. Tehakse
koostööd erinevate organisatsioonidega, muusikakoolide, kutse- ja kõrgkoolidega Eestist ja välisriikidest.
Festival on 2018. aasta Eesti kultuurikalendris. Suurem tähelepanu on suunatud uute noorte ansamblite, solistide tutvustamisele ja rahvusvahelistele koostööprojektidele.
Festivali esinejate tutvustus ja kava on kodulehel
www.noortejazz.ee ja Facebookis
Ootame kõiki osalema, kuulama ja kaasa elama. Vaata
www.noortejazz.ee.
KRISTIINA LIIVIK
Festivali projektijuht

Saue muusikakool esindas Eestit
rahvusvahelisel festivalil
Foto: Saue muusikakool

„Visioon“ toob külla
erilised noored muusikud

Saue
Muusikakooli
rütmimuusika
osakonna
ansamblid
esindasid Eestit
rahvusvahelisel
noortefestivalil
Kinder Jazz
27.-30. aprillil
Peterburis.
KRISTIINA LIIVIK
Saue muusikakooli direktor

F

estivali eesmärk oli
tutvustada noori muusikuid ja toetada noorte kontaktide arengut eri
linnade ning maade vahel.
Festivalil osalesid Peterburi
kultuuriosakonna
kutsel noored ja õpetajad
Eestist, Venemaalt, Lätist
ja Leedust. Eesti jazzi liidu
soovitusel esindasid Eestit
Saue muusikakooli rütmimuusikaosakonna õpilased,
õpetaja Iljo Toming ja artikli autor. Festival toimus
kultuurikeskuses Balti Maja
projektijuhi Maria Smirnova eestvedamisel.

Kui juba Peterburis, siis ka aurik Aurora

Saue linnast oli väljas kaks
tuntud ansamblit
Brita ja sõbrad koosseisus
Kevin Telliskivi (trummid),
Mihkel Mäekalle (akordion), Brita-Liis Oruste
(klahv), Iljo Toming (midi
bass, kitarr, juhendaja).
Jee sus4 koosseisus
Gethe Maria Eljas (vokaal,
klahv), Maria Kristina Eerme (vokaal, klahv), Gertrud
Soone (kitarr, bass, vokaal),
Herman-Erik Isop (trum-

mid) ja Iljo Toming (midi
bass, juhendaja).
Festivali ajal oli kontserte, õpitubasid, ühisüritusi ja
jam session´e. Olid kohtumised Peterburi tuntud jazzmuusikutega:
jazzpianist
Andrei Kondakoviga klubis JFC ja jazztrompetisti,
viiuldaja David Gološekiniga jazzifilharmoonias.
Artikli autor tutvustas
Peterburi raadio 5 kanali
kultuurisaates Saue muusi-

kakooli jazzmuusika õppesuunda, arengut, festivali
„Visioon“ ja jazzmuusika
haridust Eestis.
Saime palju uusi kontakte, vajalikke esinemiskogemusi ja teadmisi, mis on
oluliseks aluseks rahvusvahelisele noorte jazzmuusikute koostööle tulevikuski.
Tänan kõiki muusikuid,
õpetaja Iljo Tomingut ja vanemaid suure panuse ning
projekti õnnestumise eest.

Soome Siller ja Eesti Astra tegid Eestile
juubeliks muusikalise kingituse
Foto: Annika Linnamägi
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Eesti Vabariigi sünnipäevaüritused
käivad hooga. 7. aprillil oli suur
ühiskontsert üle lahe Helsingis, kus
olid laval Varbola naiskoor Astra ja
Soome segakoor Siller, kes rullisid
kuulajaskonna ees lahti Eesti neli
aastaaega.
PIRET LINNAMÄGI

N

aiskoor Astra, kuhu
kuuluvad nii Varbola
kui ka Saue valla naised Haibast, Kernust ja Allika külast, valmistus kontserdiks ette täie tõsidusega.
Proovid ja laululaagrid käisid
suure hooga märsist aprillini.
Selgi korral leidis õpingute
kõrvalt aega meie kooriga
ühineda ja nootidele ning
häälele viimast lihvi andma
Rapla ühisgümnaasiumi abiturient Patrik Sebastian Unt.
Mõte Soome segakooriga
Siller ühist kontserti andma
minna tekkis juba ajal, kui
Märjamaalt pärit laulja ja
dirigent Silver Lumi perega Varbolas jõulukontserdi
andis. Miks mitte ei võiks
kokku saada Soome ja Eesti
eestlased tegemaks midagi
ilusat üheskoos ja seda veel
lauldes. Kuna tulemas oli
Eesti Vabariigi 100. sünni-

päev, otsustati, et just selle
raames võiks ettevõtmine
aset leida.
Et kontsert saaks eriline ja eestlaslik, saigi kokku
pandud kava eesti aastaaegadest. Koori juhendaja Marju
Plamus valis välja lood, mis
sisaldasid nelja aastaaega.
Kontserdi omapärasemaks
muutmiseks põimisime iga
aastaaja vahele luuleread.
Võinuks minna lihtsamat
vastupanu teed ja otsida kuulsate eesti luuletajate värsse,
kuid tahtsime erineda ning
pöördusime Rapla maakonna
tulihingelise kultuuriinimese
ja luulesepa Anneliis Kõivu
poole. Ta oli kohe nõus loomingut meile jagama.
Kontsert leidis aset üle
200 aasta vanuses Baleri Majas, mis asub Helsingi vanas
Impeeriumi keskuses, otse
Senati väljakul. Kontserdi
avalugu oli laplastele tuntud
„Leijo“. Seejärel tuli ettekan-

Kes tänab keda? Astra naiskoori juhendaja Marju Plamus
(vasakul) ja segakoori Siller dirigert Silver Lumi.

dele 12 laulu, just niipalju
meil ju kuid aastas. Dirigendipuldis olid kordamööda
Patrik Sebastian Unt ja Marju Plamus.
Et kava veel mitmekesisem oleks, oli koorilaulu
ja luuletuste vahele pikitud
Patrik Sebastiani etteasted.
Noormees esitas Raimond
Valgre laule, saates end ise
klaveril. Rosinaga koogile
lõpetas Astra etteaste Patrik
Sebastian saksofonil imeilusa looga „Jäälilled“.
Nüüd asus Silver Lumi
taktikepi all „sillerdama“
segakoor Siller. Võimas, ligi
40-liikmeline koor tõestas
professionaalselt, et nende
hing on kodumaal Eestimaal.
Kontserdi kulminatsioon

oli, kui laval oli kaks koori
ühislugudega, millele eelnes
vingerpuss dirigent Marju Plamusele, kes oli koha
võtnud kooride ees, et laulda „Põhjamaad“. Tal paluti
korraks istet võtta publiku
seas ja esmaettekandele tuli
Patrik Sebastiani spetsiaalselt Marjule 60. sünnipäeva
puhul kirjutatud „Sünnipäevalaul“ - just samal päeval
talle see ümmargune number
saabus.
Kontsert jättis hinge sooja tunde ja mõtte, et see ei jää
ainsaks. Nii mõlgubki juba
peas ühise kontserdi andmine Märjamaa Folgi ajal Märjamaa ja Varbola rahvamajas.
Astra reisi Soome toetas
ka Saue vald.

Foto: Tiina Univer

Valla tundmaõppimise reisid
olid kõige rahvarohkemad
Päevakeskus lõpetab hooaja
traditsiooniliselt piduliku ringide
peoga 5. juunil noortekeskuses. Kõik
keskuse12 klubi ja ringi saavad peol
võimaluse mingil moel aasta jooksul
tehtut esitleda.
LIIVI LENTS
Päevakeskuse juhataja

K

evadpeol ei astu rahva ette ainult Saue
seeniorteater, kuna
rahval on olnud võimalus
teatri teist täispikka etendust näha juba kahel korral
- 3. mail muusikakoolis ja
21. mail päevakeskuses. Vahepeale mahtus ka etendus
Saue valla kultuurikeskuses.
Kõige rahvarohkemateks ettevõtmisteks sellel
hooajal kujunesid valla
tundmaõppimise reisid. Esimene neist tegi Saue linna
rahva tuttavaks Laagri alevikuga, teine endise Saue
vallaga ja kolmas Kernu ja
Nissi kandiga.
Kui valla reisile pooled
soovijad lihtsalt ei mahtunud, siis Kernu ja Nissi kanti tellisid korraldajad juba
kaks bussi ja lõpuks said

kõik huvilised reisist osa.
Päevakeskuse suureks rõõmuks osutus meie uus suur
vald ilusaks, tegusaks ja
sõbralikuks.
Hooaja sisse mahtus ka
kolm teatriskäiku
Rakveres „Lendas üle
käopesa“, mis vaatajate arvates ei jäänud sugugi alla
legendaarsele
linnateatri
etendusele. Tartus „Meie
oma tõde, meie oma õigus“,
mis oli nagu lühikonspekt
tervest Tammsaare „Tõest ja
õigusest“. Viimasena „Elav
laip“ Viljandis, mis tekitas
vastakaid arvamisi.
Väga huvitavateks kujunesid muuseumikülastused kuraatoriga
Enn Kunila näitus „Rõõm
linna südames“ Tallinna
Raekojas tutvustas meile
Eesti kunstnikke, ka neid,
kellest me seni kuulnudki

Valla tundmaõppimisega on jõutud Laitse lasteaeda

ei olnud. Aivazovski näitus
KUMU-s oli ettearvatult
imeilus. Lõpetuseks avas
ikoonide näitus „Päästetud
pühadus“ Nikolai Kormašovi kogudest Mikkeli muuseumis pisut õigeusu maailma - ikoonide kirjutamist ja
pühakute tähtsust vene õigeusus. Päevakeskus ise usub,
et näituste külastamine kuraatoriga on üks tänuväärne ettevõtmine. Loodame
edaspidigi seda tava jätkata.
Uus klubi ja näitused
Sel hooajal alustas Elina
Mägi eestvedamisel kooskäimist ka kohvikuklubi,
millest on saanud laulu- ja

reisiklubi kõrval üks rahvarohkemaid klubisid päevakeskuses. 24. mail oli selle
hooaja viimane kohtumine.
Külalisteks päevakeskuse
seintel oleva näituse autorid, luuletaja Ninell Koit ja
kunstnik Salme Allikmaa.
Nende ühine raamat „Kalevite Maarjamaale“ oli kohtumisel esitlusel.
Terve hooaja on pidevalt
vahetunud näitused päevakeskuse seintel. 25. mail
panid meie käsitööringi osavad käsitöömeistrid näitusele oma näputööd.
Kohtume suvistel reisidel - Lahemaal, Narvas ja
Venemaal.

Rahvakoosolek arutles
ettevõtluse, hariduse, riigikaitse ja
regionaalpoliitika teemadel
Saue mõisa saalis oli 10. mai õhtupoolikul rahvakoosolek, kus iga osalenud
vallakodanik sai sõna asjades, mis
parasjagu hingel. Osalejad jagunesid
neljaks töögrupiks teemadel ettevõtlus,
haridus, riigikaitse ja regionaalpoliitika.
AARNE RUBEN

R

ahvakoosolekut
ja
ettevõtluse töörühm
juhtis Toomas Vitsut.
Ettevõtluse töörühmas käidi
välja idee, et omavalitsused
võiksid ise otsustada oma
maksude suurust, nii nagu
nad otsustavad oma investeeringuid. Suure tõenäosusega
loob sellise korra valitsus,
mis 20. märtsi 2019 valimiste
järgselt valitakse. Kohtadele
antakse palju enam otsustusõigust kui seni.

Ettevõtlusgrupp
väitis
ka, et ettevõtlustoetustki tuleb jagada regioonide järgi:
kohalikud inimesed on kõige pädevamad otsustama,
millise profiiliga tööstust on
tarvis.
Hariduse valdkonna inimesed tervitasid riigigümnaasiumi tulekut Laagrisse,
õpilaste norm (540) on juba
ületatud 200 võrra. Pakuti, et
noorele õpetajale võiks olla
ette nähtud lisastipendium.
Kehalise kasvatuse tunnis
tuleks laste füüsilist koor-

must suurendada, et vältida
nende rasvumist juba õrnas
eas.
Haridus ei tohiks jääda
ainult teooriaks, kutseõppes
on vaja enam praktikavõimalusi. Praegu on firmadel raske noort inimest tööle võtta,
kui tal pole reaalseid oskusi.
Eesti riik oleks palju tugevam, kui võimsad ametiühingud tuleksid tagasi.
Praegu koonduvad meil
mingil määral suurte ettevõtete töötajad. Kuid töötaja
sõna jääb peale siis, kui tal
on läbirääkimisvõimelised
usaldusisikud. See on esimene eeldus põhjamaiseks
sotsiaaldemokraatlikuks riigiks.
Riigikaitse
valdkonna
töögrupp andis mõista, et
meil ei ole kaua toimunud
üldist evakueerumisõppust.
Kodanikud toimetavad rahulikult oma tegemisi ja on hädaolukorras instrueerimata.
Vabariigi algusaegadel olid

Kuld- ja hõbeleeripüha Keila Miikaeli koguduses

nad tsiviilkaitseküsimustes
teadlikumad.
Regionaalarengu
töörühm käis välja idee, et
bensiinijaamades ärgu olgu
alkoholi müügil. Keskustesse on nende arvates vaja
enam kaugtööbüroosid, et
parandada maaelanikkonna
tööhõivet. Kruntide suurust
võiks normeerida nagu need
Nõmmel on piiratud 1500
ruutmeetriga (siis käsitletakse neid mitme krundina).
Järgnes vaba arutelu,
mille käigus selgus veel
ideid. Kõneldi sellest, et Eesti on end ümbritsenud traatvõrguga, mille maksumus
kokku on üle saja miljoni.
Kuid selline ei pea kinni ei
tanke ega jalaväge. See raha
tuleks suunata hoopis ajateenijate väljaõppele.
Saue rahvakoosolek oli
altpoolt tulev vaba sõna.
Tegu ei olnud valdavalt käsiteldavate alade spetsialistidega.

1968. aastal käis Keila Miikaeli koguduses leeris kuus ja 1993. aastal 61 inimest. Kutsume kõiki, kel tänavu
möödub leeriõnnistamisest kas 50 või 25 aastat, pidulikule jumalateenistusele pühapäeval, 17. juunil, algusega
kell 11.00. Palume osavõtusoovist kindlasti teatada koguduseõpetaja Marek Rootsile kas telefoni 5193 1501 või
e-posti keila@eelk.ee kaudu.

Eesti puuetega inimeste koda (EPIKoda) koostöös
sihtasutusega õigusteenuste büroo (ÕTB) alustas
aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse pakkumist
keskmise, raske või sügava puudega inimestele.
Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka
sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.
Teenuse eesmärk on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega
suhtlemisel ning asjaajamisel. Õigusabi tagatakse elukondlike
õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad,
toetused jms. Õigusnõustamise teenust pakutakse 15 ligipääsetavas nõustamiskohas üle Eesti koostöös maakondlike puuetega inimeste kodadega.
Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta. Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine ÕTB telefonidel: 601 5122 või 5385 0005.
Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisprotsessis viipekeeletõlki. Õigusnõustamise teenust rahastab justiitsministeerium.
Täpsem info teenuse kohta on leitav EPIKoja veebilehelt
www.epikoda.ee/oigusnoustamine.
Lisainfo: Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist, tel 661 6614, e-post: tauno.asuja@epikoda.ee.
EPIKODA

Kevad ja suvi Saue
päevakeskuses
Kuni 31. maini on päevakeskuses avatud maalide ja luule näitus
„Kalevite Maarjamaale“. Maalid - Salme Allikhein, luule - Salme
Allikhein, Ninell Koit.
• 24. mail kell 15 kohvikuklubi ja kell 18 lauluklubi.
• 30. mail reis Lahemaale. Väljasõit Sauelt kell 8. Sõidame läbi
Kolgaküla Vihasoole. Eesti üks kõrgemaid hiidrahne Tammispeal
ja Simsoni kujud. Kaptenite küla Käsmu: kirik ja kalmistu, muuseum, jalutuskäik Vana-Jüri otsale, soovide kivikuhi. Jalutuskäik
Võsul, lõuna O-kõrtsus. Ilumäe kirik ja hiiepärn, Näljakangrud,
Palmse kloostrikivid. Palmse mõis ja park. Sagadi mõis, park ja
metsamuuseum. RMK Oandu loodusmaja (Koprarada). Jalutuskäik Altja võrgukuuride juurde. Sõidame läbi Vergi küla ja sadama, jalutuskäik liivasel Pedassaare neemel. Kojusõit Viitna
kaudu, Sauele jõuame kella 21.30 paiku. Kõik hinnas: lõunasöök,
pääsmed, giid ja buss. Hind 40 eurot inimese kohta. Vajalik kohene maksmine, selgituseks Lahemaa reis. Eelnevalt on vajalik
reisitingimuste allkirjastamine päevakeskuses.
• 5. juunil kell 11 Saue noortekeskuses ringide hooaja lõpupidu
kõikidele Saue päevakeskuse ringide ja klubide liikmetele.
• 8. juunil silmaarst Hindpere optika alates kell 10. Registreerimine telefonil 5323 2454.
• 19.-20. juulil reis Ida-Virumaale ja Narva.
Esimene päev. Väljasõit Sauelt kell 8. Purtse kindluselamu ja
Hiiemäe leinapark, Aa mõis, Saka mõis ja vaateplatvorm, laskumine randa, suplus. Valaste juga, Martsa pank. Lõuna Toilas,
jalutuskäik Oru pargis (Aluoja kaskaad). Voka ja Konju kitsefarmi
kaudu jõuame Sillamäele ja uhkesse kultuurimajja. Sinimäed
(mälestusmüür, memoriaal, muuseum, püssirohukeldrid, vaatetorn). Narva, suplus jõerannas, Rootsi Lõvi. Majutume hotellis
Europe (valdavalt kolmeinimese toad), õhtusöök.
Teine päev. Pärast hommikusööki Narva Ülestõusmise kirik,
Kreenholmi linnaosa, Narva jõe kanjon ja kuiv säng. Aleksandri Suurkirik, jalutuskäik uuel jõepromenaadil, Victoria bastioni
käigud ja Pimeaed. Moodne kolledžihoone ja raekoda, lõuna Europes. Saksa sõjaväekalmistu, Siivertsi monumendid, sõit Narva-Jõesuusse. Suplus ja jalutuskäik Eesti suurimas liivarannas,
ringsõit kuurordis, Meriküla mänd. Kodutee (Langevoja juga),
sõidame läbi Jõhvi, Lüganuse ja Sonda, Sauel oleme ca kell 21.
Kõik hinnas: hommikusöök, kaks lõunasööki ja õhtusöök, pääsmed ja piletid, giid ja buss. Giid Jaan Masing. Vajalik kohene
maksmine, selgitusse Narva reis. Eelnevalt on vajalik allkirjastada päevakeskuses reisitingimused. Hind 95 eurot inimene.
• 2.-5. august reis Gatšinasse, Tikhvini ja Peterburi. Alanud on
passiandmete kogumine viisa taotluseks.

Tänuavaldus Saue gümnaasiumi toitlustajale
Avaldame tänu Saue gümnaasiumi toitlustajatele maitsva toidu
eest. Tänu päevakeskusele ja kooli toitlustajale Baltic Restaurantsile on meie vanainimesed, kes ei pääse igapäevaselt kodust välja, saanud tellimisel sooja toitu. Toit on väga maitsev
ja portsjonid parajad. Aitäh, tänu teile on meilgi võimalik süüa
lõunati korralik soe kõhutäis.
SAUE EAKAD
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Tasuta õigusnõustamine
erivajadusega inimestele
üle Eesti
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Kompostida või mitte - see on küsimus
Artikkel on sellest, kuidas üks eramajaomanik, kellel on aed, saab aianurgas
lehti, peenemaid oksi ja ka biolagunevaid jäätmeid mullaks kompostida,
miks ta võiks või peaks seda tegema,
kas kompostimine on imelihtne või
hoopis põhjalikke teadmisi nõudev
tegevus.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

K

ompostimine
on
lihtne ja looduslik
protsess, mille käigus tarbivad bakterid, mikroorganismid, seened ja ka
vihmaussid erineva päritoluga orgaanilist materjali,
nagu näiteks kartulikoored,
puulehed, niidetud muru.
Nende elutegevuse käigus
tekkibki biolagundatavatest
jäätmetest väärtuslik ja toiteainerikas muld.
Kompostides võib vähendada perekonna tekitatavat prügi isegi poole
võrra. Kompostimine on
kasulik inimesele ja loodusele, sest kompost on mulla
väetaja, sobib aiamaale, lillepeenrasse ja toalilledele,
parandab mulla omadusi
ja kunstlikke väetisi polegi
vaja. Samuti hoiab kompost
mulla niiskena, aitab hoida
eemale taimehaigusi ning
paneb köögiviljad ja lilled
paremini kasvama.
Hea komposti tegemisel
on oluline materjalide
õige tasakaal
Kõige parem kompostisegu
on selline, kus on enam-vähem pooleks rohelist lehematerjali (kartulikoored,
värskelt niidetud muru ja
toidujäätmed) ning kiulist
puitunud materjali (näiteks
kuivanud lehed, oksaraod,
majapidamispaber, saepuru).
Kompostida saab peaaegu kõiki tekkivaid biojäätmeid, jälgida tuleb, et üks
kompostimaterjal ei hakkaks domineerima.
Ideaalis tuleks kompost laduda kihiti (näiteks
muruniide, köögijäätmed,
muld, turvas, oksad, lehed)
ja lisada peenemaid oksi
või puistematerjali. Nii on
kindel, et ei tule komposti
hakata ümber tõstma või
segama.
Oksad hoiavad komposti õhurikka ega pane
seda mädanema. Kui
tundub, et kuivanud
puulehti ja oksaraage
on liiga palju, tuleb
kartulikoori, õunasüdameid, värskelt
niidetud muru ja
närtsinud lilli juurde
panna.
Lagundavate bakterite elutegevuseks on
vaja õhku, niiskust ja
toitaineid
Liiga tihe või liiga märg
kompost hakkab mädanema
ja haisema. Õhulisuse taga-

miseks on vaja lisada kompostile oksaraage, mulda,
turvast, mättamulda, heina,
hekseldatud põhku või ka
ökopelleteid.
Liigne kuivus ei lase
kompostil kuumeneda ja
protsessid ei saa käivituda.
Niiskuse tasakaalu saab
kontrollida, kui pigistad
komposti ja sellest eraldub
paar tilka vett, on tasakaal
normis.
Esmalt tuleb leida kompostile hea koht
See on päikse- ja tuulevarjulisem, ei asu madalamal,
sest komposti ei tohi valguda liigset vihmavett.
Kui valid kompostimiseks ehituspoest soetatava
plastikust konteineri või
kiirkomposteri, on kõik
väga lihtne - aseta komposter oma kohale.
Kui on otsus aianurka
kompostikasti meisterdada,
mis on kõige loodussõbralikum viis, on vaja laudu ja
mõningaid ehitustarvikuid.
Kompostikast võiks olla
mõõtudega 1,2m x 1,2m x
1,2m, aga võib olla ka suurem.
Kompostimine alaku
Esimene kiht konteineris
või kastis võiks olla kas
muld või turvas. Järgmisena
võib komposti panna kõik
biojäätmed, mis parasjagu
köögis toidu valmistamisest üle jäid: purustatud
munakoored, kartulikoored, õunakoored ja
õunasüdamikud, porgandikoored, märga
majapidamispaberit,
majapidamispaberi papist rull jne. Rohelisele
kihile peab järgnema
pruun kiht. Need kaks
võivad olla ka omavahel
segamini.

Selleks sobivad igasugused aiast järgi jäävad
looduslikud saadused, nagu
puulehed ja oksaraod. Oksad tuleks peenestada või
vähemalt väiksemaks teha,
muidu need ei kõdune nii
kiiresti.
Kui aias ei ole puulehti
ega oksi, sobib ka igasugune muu puistematerjal: natukene turvast või mulda,
rebitud ajalehti, munakarpe, ehitus- ja aiapoodides
saadaolevaid põhupelleteid,
puukoorehaket.
Kui tahta olla väga tubli
ja korralik, tuleks komposti
paar korda aastas segada.
Seda saab teha aiahargiga
komposti korduvalt konteineris ümber tõstes. Eriti usinad saavad teha ühe
kompostikasti lisaks ja sinna komposti lihtsalt ümber
tõsta.
Muld on valmis
Hea kompost on tumepruun
ja sõmer materjal, mis sarnaneb kõdusõnnikule, aga
lõhnab nagu muld.
Kui kompostimuld on
kompostrist välja võetud,
saab seda kasutada lille- ja
aedviljapeenras ning muru
väetamiseks.
Kompostimullal kasvanud toit on
puhas ja tervislik, sellel
kasvavad väga lopsakalt ka
toalilled.
Kompost ei tohi haiseda!
Kui kompost haiseb, on see
liiga niiske ja hapnikuvaeguses, selles on liiga palju
majapidamisjäätmeid.
Kui kompost haiseb, tuleb seda ümber tõstes õhutada, lisada kihtide

vahele kuiva puistematerjali: oksahaket, turbapuru,
saepuru, heintega segatud
kuivi lehti, peenestatud ajalehti, munakarpe, ökopelleteid ja põhust valmistatud
pelleteid.
Mida kompostida?
Puulehed ja -oksad, närtsinud lilled, niidetud muru,
puu-, köögi- ja juurviljade jäätmed, tahked toidujäätmed (näiteks keedetud
kartulid, mis on eelmisest
toidukorrast üle jäänud),
kõikvõimalikud
taimsed
jäätmed põllult või aiast,
köögi- ja juurviljade pealsed, sh riknenud köögi- ja
juurviljad, tee- ja kohvipuru koos filtritega, pehmed
ja niisked paberid, purustatud munakoored, papist
munakarbid, biolagunevad
kotid, mahetoodetud ja tükeldatud arbuusi-, banaanija tsitruseliste koored.
Pigem ära lisa!
Suurtootlusest pärit arbuusi-, banaani- ja tsitruseliste
koori. Need sisaldavad suures koguses kemikaale ja
lagunevad halvasti.
Lemmikloomade väljaheiteid: võivad levitada
haigusi.
Liha ja konte: temperatuur ei tõuse kompostis
nende lagundamiseks piisavalt kõrgele. Jäätmed lähevad roiskuma, mis meelitab ligi närilisi ja teisi
loomi-linde.
Piimatooteid, õli, rasvu, kastmeid: temperatuur
ei tõuse kompostis nende
lagundamiseks
piisavalt
kõrgele.

Mädanenud õunu: need
kannavad haigusi, tasub
kaevata maasse.
Roosi- ja haigeid viljapuuoksi oksi, tomatitaimede lehti ja varsi pärast
korjeaja lõppu: need kannavad haigusi ja parem on
põletada.
Männiokkad aga ei lagune rohke vaigusisalduse
tõttu.
Ära kindlasti kompostrisse pane!
Umbrohutõrjevahendeid,
mürgiseid aineid, kodukeemiat, seal hulgas nõudepesuvahendeid, ravimeid,
grillahjusütt, tolmuimejakotte, plastikut, kummi,
nahka, sigaretikonisid, läikepaberil ajalehti ja ajakirju, klaasi. Osa nimetatust ei
lagune, osa jõuab mulla ja
taimede kaudu toidulauda
mürgitama.
Närilised ja putukad
Isoleeri kompostkast peene
võrguga. Nii ei pääse närilised ligi. Vajadusel kata
kompost, et linnud ei saaks
tulla toitu otsima.
Kui kompostkasti on
kolinud elama sipelgad, on
see märk liigsest kuivusest.
Sega ja kasta.
Kärbeste rohkus kompostis viitab rohketele
köögijäätmetele ja nende
sigimiseks sobivatele tingimustele. Suruge pinnaosa,
kuhu kärbsed on munenud, sügavamale komposti.
Kärbsevastsed hävinevad
umbes + 43 kraadi juures.
Komposti sees võib temperatuur tõusta oluliselt kõrgemaks. Ärge jätke toidujäätmeid pinnale.
Kasulikke nippe
Sajuperioodil võib komposti katta paariks päevaks
koormakatte või kilega, et
sinna ei satuks liigset niiskust. Sügisel ja talvel, mil
õhutemperatuur langeb
alla viie soojakraadi,
tasub kompostihunnik
katta koormakatte või
presendiga.
Oksad tasub eelnevalt väiksemaks murda või peenestada, et
vältida komposti liiga
hõredaks muutumist ja
seeläbi kuivamist.
Kõdunemise protsessile aitab kaasa,
kui lisada

kompostikihtidele aeg-ajalt
mulda, turvast või valmis
komposti.
Kompostikast peab asuma maapinna peal. Augus
võib vihmavesi komposti
üle ujutada ja see läheb riknema.
Kevadel on hea komposti „äratada” paari ämbritäie sooja veega ja segada.
KOMPOSTREID ON
ERINEVAID
Hunnik ehk kompostiaun
Ei ole vaja kompostikasti
ehitada või soetada, küll
aga hakkab see ajaga laiali
vajuma. Lisaks pääsevad
hiired-rotid ja linnud kergesti ligi. Sellist kompostimise viisi kasutatakse maakodudes.
Tavaline kinnine komposter
See on algajale kompostijale kõige kiirem ja lihtsam
viis alustamiseks: sellist
kompostrit saab soetada
igast ehitus- ja aiatarvikute
poest. Neid on erineva väljanägemisega, suuremaid ja
väikemaid. Hinnaskaalagi
on lai - algab paarikümnest, kuid võib ulatuda sadadesse eurodesse.
Kiirkomposter
Kinniste kompostrite valikus olevad kiirkompostrid
on valmistatud lisasoojustusega, et hea kompostimuld kiiremini valmis
saaks. Nii valmib kompost
vaid mõne kuuga ja kompostimise protsess ei peatu
isegi pakasega.
Vermikomposter
Kompostiussidega toimiv
lahendus, mis on mõeldud
ruumisiseseks kompostimiseks. Vermikompost võib
olla köögis või garaažinurgas. See ei võta palju ruumi ega tekita ebameeldivat
lõhna.
Lahtine komposter
Ise tehtud, hästi tehtud!
See võiks olla 1,2m x 1,2m
x 1,2m suur. Eriti tublid
kompostijad teevad selliseid kompostikaste üksteise kõrvale ritta kolm.
Üks värskete biojäätmete
jaoks, teine komposti laagerdumiseks ja esimesest
ümber tõstetud komposti
jaoks. Kolmas kastike tuleb
kasuks valmis kõdumulla
hoidmiseks, kust seda on
hea vastavalt vajadusele
peenardesse,
murulapile
või lillepotti lisada.
Lahtisele kompostrile
võib näriliste eemalhoidmiseks sisse paigaldada
väiksema silmaga võrgu.
Kilekotid
Neis saab suurepäraselt puulehti ja -oksi
kompostida. Tiheasustusse sobib see kompostimise viis väga
hästi: on kompaktne,
materjal ei valgu laiali
ning ei ahvatle lõhnaga
närilisi ja linde. Lehtede
ja pisikeseks purustatud
okste kõduprotsess kestab
kaks kuni kolm aastat. Allikas: www.kompostiljon.ee

KAIDI KASENÕMM
Eesti Haigekassa

H

üvitis toimiks paremini, kui seda
saaks ükskõik millise arsti juures ja pärast
haigekassalt raha tagasi
Nii nagu saame riigi toel
Eestis väga kõrgel tasemel
haiglaravi, toimib samal
põhimõttel nüüd ka hambaravi, mis siiani ei ole olnud
haigekassa toel kättesaadav.
Ka hambaarstidel on nüüd
haigekassaga leping ja kokku lepitud hinnad.
Hambaravi hinnad on
kliinikute lõikes üsna erinevad. Ühtne hinnakiri teenustele, mida hüvitab haigekassa, annab inimesele
kindlustunde, et ta saab igal
pool sama raha eest sama
palju ravi. See teeb loodetavasti ka arsti valimise lihtsamaks.
Lisaks on patsiendi
jaoks kõige mugavam, kui
soodustuse summa arvestatakse automaatselt maha
arsti juures ja hiljem ei pea
kulutama aega ühegi taotluse või dokumendi täitmiseks. Lepingu sõlmimine
haigekassaga on tehtud väga
lihtsaks, et iga hambaarst
saaks soovi korral võimalikult mugavalt klientidele
haigekassa soodustust pakkuda.
Paljud hambaarstid ei ole
nõus hüvitisega liituma
Tänavu aprilliks saab soodustust kasutada 270 hambaravikabinetis üle Eesti.
Aasta esimese kolme ja poole kuuga on hüvitist jõudnud
kasutada 82 000 inimest 3,8
miljoni euro eest. Uusi partnereid lisandub pidevalt ja
endale lähima leiab haigekassa kodulehe kaardira-

kenduselt www.haigekassa.
ee/hambaravi.
Näeme, et järgnevatel
aastatel sõlmivad meiega
lepingu ¾ hambaarstidest
ja hüvitist kasutab vähemalt
pool elanikkonnast. Kümne
aasta pärast võiks tänu heale ennetustööle näha tõsiste
hambahaiguste vähenemist.
Eesmärk ei ole lepingud
absoluutselt kõigi arstidega
või et kõik inimesed kasutaksid hüvitist igal aastal
täies ulatuses. Oluline on,
et hambaravi oleks senisest
paremini kättesaadav just
neile, kes seda kõige enam
vajavad. Sellised suured
muudatused ei juhtu kunagi
üleöö, aga hüvitis on esimene samm õiges suunas, et
hambaravi oleks inimestele
(sh erineva sotsiaalmajandusliku taustaga inimestele) kättesaadavam ka viie ja
kümne aasta pärast.
Liiga madalad hinnad
ei võimalda hambaarstil
kvaliteetset ravi osutada
Teenuste hinnakiri on üle
vaadatud ja uuendatud
2018. aasta alguses. Hinnad
tõusid võrreldes mullusega
19%.
Tänavu hüvitisega liitunud Dentes A&E juhataja Kaur Kirjanen ja Uku
hambaravi juhataja Viktoria
Härmik ütlesid hiljuti Sakalas, et otsustasid lepingu
sõlmida, kuna soovisid enda
klientidele vastu tulla.
Ka Viljandi hambakliiniku juhataja Kris Allik
tõdes samas artiklis, et uute
hindadega on võimalik pakkuda head teenust („Terve
maakond on hambaravihüvitisega kaetud“, Sakala
10.03). Viljandi maakonnas,
kus esialgu pakkusid hüvitist vähesed arstid, on täna-

40 euro eest saab hambaarsti juures ainult toolile istuda
Toome konkreetse näite.
80 euro eest, millest pool
maksab inimene ise ja teise
poole haigekassa, saab ühel
külastusel:
• tuimestuse ja kolm väiksemat hambaplommi;
• tuimestuse, kaks väiksemat plommi ja hambakivi
eemaldamise neljal hambal;
• tuimestuse ja kahe hamba
eemaldamise.
Lapseootel naised, väikelapse emad, pensionärid
ja osalise või puuduva töövõimega inimesed saavad
hambaravi jaoks hüvitist 85
eurot aastas.
40 või 85 eurost on vähe
kasu, kui inimesel on suus
väga tõsised probleemid
Keerulisemate hambaprobleemide hüvitamise küsimus vajab lahendamist.
Käesoleval aastal töötab
haigekassa koostöös erialaseltsidega välja põhimõtted,
kuidas tagada neile inimestele vajalikud teenused piisavas mahus.
Vältimatu
hambaravi
eest tasub alati haigekassa, see on tasuta kõigile, sh
ilma ravikindlustuseta inimestele. Vältimatu abi vajaduse otsustab arst. Selle alla
kuuluvad ka suures põletikus hamba väljatõmbamine,
mädakollete avamine jm.
Vältimatut abi ei osuta
aga iga hambaarst ja enne
külastust tuleks seda kontrollida. Lähemalt saab lugeda haigekassa kodulehelt:
www.haigekassa.ee/hambaravi/patsiendile/valtimatu-abi.
Hüvitist ei peaks jagama
kõigile, vaid ainult neile,
kes seda kõige enam vajavad
Hambaravi on kahtlemata
kulukas. 40-eurone hüvitis
on mõeldud selleks, et eelkõige inimesed, kes ei ole
just majanduslikel põhjustel käinud ammu suutervist
kontrollimas, nüüd seda

Haigekassaga
lepingu sõlminud
hambaarstid
Saue vallas
Laagri Hambaravi OÜ
Veskitammi 4, Laagri,
679 0806
Heli Tamm Hambaravi OÜ
Jaama tee 1, Turba,
677 1661
Imbi Kannukene
Hambaravi
Metsa 11-2, Riispere,
608 7404

teeksid. See on esimene
samm, et kaardistada suutervise olukord, tuletada
meelde põhitõed ja alustada
vajadusel raviga.
Loodame heale koostööle hambaarstidega, kes
tuletavad inimesele meelde
suuhügieeni kuldreeglid, et
hoida hambaid tervena ja
ennetada probleemide süvenemist: janu korral joo vett,
toidukordade vahel pea vähemalt kolm tundi pausi (ka
magustatud joogid on hammaste jaoks toidukord), pese
hambaid kaks korda päevas
vähemalt kaks minutit, toitu
tervislikult ja kontrolli hambaid arsti juures kord aastas.
Hambaravihüvitis: kuidas
seda kasutada?
1. jaanuarist 2018 saavad
kõik täiskasvanud ravikindlustusega inimesed aastas
40 eurot hambaravihüvitist,
kusjuures patsient ise tasub
vähemalt 50% arvest.
• Hüvitist saab kasutada
ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide
juures;
• Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele;
• Lapseootel naised, väikelapse emad, pensionärid
ja osalise või puuduva töövõimega inimesed saavad
hambaravi jaoks hüvitist 85
eurot aastas, tasudes ise vähemalt 15% arvest;
• Endale lähima hüvitist
pakkuva arsti leiab aadressilt www.haigekassa.ee/
hambaravi.
Hüvitise suurust ja jääki
saab kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee („Hambaravi- ja proteesiteenuste
info“). Soodustuse summa
kehtib ühel kalendriaastal.

Päästeameti selleaastase veeohutuskampaania
põhisõnum on „Hoia silm peal“, mis kutsub inimesi üles koduselähedases keskkonnas olevaid ohte
märkama, lähedastel silma peal hoidma ja seeläbi
võimalikke õnnetusi vältima.
Inimesed arvavad tihti, et enamik uppumisi toimub ujumise
ajal. Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala
toob välja, et statistika näitab, et viimastel aastatel on koguni
pooled uppumised olnud seotud hoopis kukkumistega ja leidnud aset kodulähedases keskkonnas.
„Väikelastega juhtus mullu kolm rasket veeõnnetust. Nad
kõik uppusid kodu lähedal, kui olid jäetud vaid hetkeks järelevalveta,“ sõnas Virkala. Peaaegu kõik sellised veeõnnetused
on ennetatavad. On vaja ümbritsevaid ohte teada, märgata ja
vajalikud abinõud kasutusele võtta.
Kõik veeohutusega seotud nõuanded ja info on koondatud
lehele www.veeohutus.ee. Hoia silm peal ka päästeameti Facebooki lehel https://www.facebook.com/paasteamet/.
RIIN OESELG
Päästeameti pressiesindaja

Heategevuslik discgolfivõistlus „Saue laste heaks“
Esimene Saue lionsklubi ellu kutsutud discgolfivõistlus „Saue laste heaks“ sai teoks 17. mail.
Ürituse peaeesmärk, nagu nimigi ütleb, oli koguda
vahendeid Saue laste heaks, kelle käekäigu eest
on klubi juba 25 aastat on proovinud hea seista.
Ilus ilm, osavõtjate entusiasm ja soov head teha andsid kokku
hea kombinatsiooni igati kordaläinud võistluse tarbeks, esimesel võistlusel osales 30 mängijat, kolmes erinevas võistlusklassis: naised, mehed, edasijõudnud.
Kaasa lõid ka LC Keila ja LC Kristiine.
Nii nagu on laienenud omavalitsuse piirid, on oma tegevust
ja haaret laiendamas ka LC Saue, proovides leida enam projekte
ja vahendeid nende teostamiseks.
Täname kõiki osalejaid, kaasaelajaid ja ennekõike häid ettevõtjaid, kes üritusele olid valmis õla alla panema: Kulukaubandus OÜ, Metal Express OÜ, Autokate OÜ; Saue discgolfi klubi ja
Alo Pormeister Advokaadibüroo. Kutsume kõiki meie järgnevatest üritustest osa võtma!
Meie tegemiste kohta leiate infot ka facebooki lehelt: htps://
www.facebook.com/lcsaue/.
TULEMUSED
Naised: I koht Maarja Rüütmann; II koht Marleen Varblas;
III koht Liis Kokk
Mehed: I koht Indrek Oja; II koht Taimer Köster;
III koht Aleksander Korolkoi
Edasijõudnud: I koht Indrek Kuris; II koht Valdis Toomast;
III koht Aadu Kaseväli
JAAN KALBUS
Foto: Mati Tõnismäe

1. jaanuarist 2018 saavad kõik täiskasvanud ravikindlustusega inimesed
aastas 40 eurot hambaravihüvitist,
kusjuures patsient ise tasub vähemalt
50% arvest. Hüvitist saab kasutada
ainult haigekassaga lepingu sõlminud
hambaarstide juures, see kehtib vaid
esmavajalikele hambaraviteenustele.
Hambaravihüvitisega seonduvat tutvustab vallaelanikele Eesti Haigekassa.

seks seda võimalik kasutada
12 kabinetis, millest pooled
asuvad Viljandis.
Hüvitis, mis toetab inimeste regulaarset suutervise kontrolli, aitab ennetada
probleemide süvenemist ja
tuletada arsti abil meelde
suutervise põhitõdesid.

Algas päästeameti
veeohutuskampaania
„Hoia silm peal“
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Hambaravihüvitis: mis see
on ja kuidas kasutada?
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Vanamõisa vabaõhukeskuses
22. juuni 201 8

VANAMÕISA

JAANITULI
LIIS LEMSALU

JAN UUSPÕLD
JA VANEMÕDE

VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSE
PALKSAALIS

Saaremaa,
põnev meretagune paik
7.-8. august 2018

2. augustil
algusega
kell 20.00

LASTELE: BEYBLADE MINITURNIIR JA ATRAKTSIOONID
PILETID EELMÜÜGIS PILETILEVIS ja kohapeal
www.vabaõhukeskus.ee

EKSKURSIOON SAAREMAALE

www.vabaõhukeskus.ee

Kutsume teid loodusretkele
meie suurimale saarele,
kus on palju eriilmelisi
looduskooslusi,
ajaloo poolest olulisi objekte
ning muidugi paneme tähele ka
kohalike rahulikumat elulaadi.
Giid Arne Timm.
Lisainfo 5560 0276.

17

AEG

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT JA AEG

KORRALDAB

KONTAKTID

1.058.06

Laagri lasteaedade tööde ühisnäitus

Laagri kultuurikeskuses

Saue valla kultuurikeskus

tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

4.053.06

Kaija Kesa graafikanäitus „Aed“

Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

8.31.05

maalide ja luule näitus „Kalevite
Maarjamaale“

Saue päevakeskuses

Saue päevakeskus

30.05

Austin Milleri (USA) akustiline kontsert ja
5-käiguline Erlis Schönbergi õhtusöök

kell 19 Vanamõisa vabaõhukeskuse
palksaalis

MTÜ Vanamõisa küla

www.vabaõhukeskus.ee

31. 05

Saue valla MV kettagolfis, 1. etapp

kell 19 Kernus

Saue spordikeskus, Saue
discgolfiklubi

registreerimine: discgolfmetrix.ee;
võistluste juhend: sauesprodikeskus.ee

1.-3.06 Ruila Derby 2018

terve päeva kestev sündmus, mis avatud
publikule (tasuta)

MTÜ Ratsaklubi Ruila tall

FB-leht: Ruila dery 2018

6.06

Wannamoisa segakoori kevadkontsert

kell 19 Laagri kultuurikeskuses, tasuta

Wannamoisa segakoor

info tel 679 6785, laagri@sauekultuur.ee

7.06

Saue valla MV kettagolfis, 2. etapp

kell 19 Ääsmäel

Saue spordikeskus, Saue
discgolfiklubi

registreerimine: discgolfmetrix.ee;
võistluste juhend: sauesprodikeskus.ee

kell 8-22 Kasemäe tall (Vanamõisa küla)

MTÜ Kasemäe tall

www.facebook.com/kasemae.tall

Saue valla beebipäev (kutsetega märtsis ja
aprillis sündinutele)

kell 11-12.30 Laagri kultuurikeskuses

Saue valla kultuurikeskus,
Saue vallavalitsus

Saue valla rattaretk

kell 11 start Vanamõisa vabaõhukeskusest,
kell 17 finiš Laitse seltsimaja juures.
Marsruut: Vanamõisa vabaõhukeskusMTÜ Vanamõisa küla
Tutermaa- Keila- Ohtu- VasalemmaRummu- Padise- Munalaskme-Laitse
seltsimaja Kaasikul

FB-üritus: Saue valla rattaretk;
registreerimine www.vabaõhukeskus.ee

9.ratsutamise takistussõidu võistlused
10.06l
9.06

9.06

Helvele ja Urmasele perega

surma puhul.

Saue Simmajad segarühm ja õpetaja

Südamlik kaastunne
Helvele ja Urmasele perega

KALLI ISA, ÄIA JA
VANAISA
surma puhul.

Merit, Kalev, Merilin, Karel ja Susanna

Mälestame head kolleegi

Kodukohvikute päev endises Nissi vallas

kell 11-16 Riisiperes, Turbas, Lehetus,
Nurme mõisa külje all ja mujalgi

Nissi kultuurikeskus

info telefonil 5553 0447

9.06

Saue valla MV kergejõustikus

kell 11 Kernu staadionil

Saue spordikeskus

registreerimine 4. juunini meilitsi
kpoldaru@gmail.com; võistluste juhend
www.sauespordikeskus.ee

9.06

Saue laste- ja noortepäev

kell 14-18 Saue linna jaanituleplatsil

Saue noortekeskus

www.sauenoortekeskus.ee

10.06

Ääsmäe kevadlaat

kell 10-15 Ääsmäe külaplatsil

MTÜ Ääsmäe külakogu

10.06

Tõnu Odamuse mälestusvõistlus
krossduatlonis

kell 10.30-15 Saue linna jaanituleplatsil

MTÜ Saue Spordiklubi

www.sauekrossduatlon.ee

13.15.06

Tänavakultuuri linnalaager - I vahetus

kell 10-17 Laagri kultuurikeskuses

MTÜ Pere Heaks, Saue valla
kultuurikeskus

registreerumine www.linnalaager.ee

Saue valla MV kettagolfis, 3. etapp

kell 19 Saue linnas

Saue spordikeskus, Saue
discgolfiklubi

registreerimine: discgolfmetrix.ee;
võistluste juhend: sauesprodikeskus.ee

Laagri kohvikutepäev

kell 11-16 kodukohvikud Laagris ja Koidu
külas, kohvikutepäeva filiaal Endla talus
Koppelmaa külas
kell 18 Laagri Jõekääru pargis Kõrsikute
kontsert (tasuta)

Saue valla kultuurikeskus,
Saue vallavalitsus

www.facebook.com/groups/
laagrikohvikutepaev/

16.06

Avaldame sügavat kaastunnet

ARMSA ISA, ÄIA JA
VANAISA

9.06

14.06

LEMBIT ROOLAID

Avaldame sügavat kaastunnet lähedastele
Endised töökaaslased Harju EPT
Remondi Tehnoloogia Büroost.

Südamlik kaastunne Mariale perega
meheema ja vanaema

ELVI-MELAINE PAASIK
surma puhul

Saue lasteaed Midrimaa pere

LINNALAAGRID
LAAGRI LASTEKLUBIS

SAUE VALLA

2016

Saue valla vapp
Põhivapp
SPOT

RATTARETK
Põhivapp kui hõbedast värvi ei ole võimalik kasutada
CMYK / RGB

Punane
PANTONE 185C
PANTONE 185U
C0 / M100 / Y100 / K0
R228 / G0 / B43

Hõbe
(asendusvärv valge)

Must

PANTONE 877C
PANTONE 877U

PANTONE Black C
PANTONE Black U
C0 / M0 / Y0 / K100
R0 / G0 / B0

ALUFIN Satingloss

Valga tn 10

9. juunil 2018

Ühevärvilised vapid

25.-29. juunil

Vapi miinimumlaius on 15mm

Muusika ja kunstilaager

ts 50 km
tan
dis

2.-6. juulil

Robootika- ja digilaager
9.-13. juulil

Vanus:
6-10a

LÕPETAJATELE CRAFTI SÄRK JA UHKE MEDAL!

INFO JA REGISTREERIMINE
www.stamina.ee/kovamees

NB! Kuni 5.mai 2018
soodsam registreerimine

Kohtade arv
PIIRATUD!
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KULTUURIKALENDER MAIS

MARSRUUT: 11:00 Vanamõisa
vabaõhukeskus >> Tutermaa >> Keila
>> Ohtu >> Vasalemma >> Rummu
>> Padise >> Munalaskme >>
17:00 Laitse seltsimaja Kaasikul

Looduslaager
16.-20. juulil

Tüdrukute laager

Kuni
31.05
hind
109.-

30. juulil-3. augustil

Kokanduslaager

LAAGRIKAVA JA LISAINFO:
www.väikepäike.ee

Registreerimine alates 14.05 www.vabaõhukeskus.ee

AL Puhkus OÜ
(Saunapunkt)
võtab tööle koristaja.
Töö asukoht on Koidu
küla, Saue vald.
Sobib ka lisatööks, ei ole
vaid hooajaline.
Kirjuta
saunapunkt@gmail.com
või helista
tel 5691 8154.

mis valmistab matusetarbeid ja turustab neid peamiselt Soome turul. Töömahu kasvuga soovime
leida uusi usinaid kolleege, liitumaks meie tööka,
sõbraliku ja toreda seltskonnaga.

TÖÖD LEIAB TOOTMISSPETSIALIST,
kelle tööks on matusetarvete valmistamine. Töö
on õpitav ja eelnevat kogemust ei nõua, kuid kasuks tuleb eelnev kokkupuude õmbluse, juurdelõikuse või polsterdustöödega.
• Eeldame, et sa oled füüsiliselt vastupidav (töö
on püstijalu), kohusetundlik ja korrektne.
• Pakume toredat kollektiivi, stabiilset ja kindlat
töökohta, paindlikku tööaega.

TÖÖD LEIAB ÕMBLEJA,

LEHETU 24-TUNNINE KOHVIKUMARATON

Lehetu Külaselts ja Delis Catering korraldavad
Lehetu külakeskuses õuel terve ööpäeva
kestva maratonkohviku algusega 11.08
kella 12-st kuni 12.08 12-ni. Õhtu täidab
kindlasti kontsert, aga esinejanime on veel
vara nimetada. Igatahes kutsutakse kõiki
ühendama maitsemeeltele pai tegemise ja
augustiöised tähesajud.

Ujumisevabaaja- ja
puhkelaager
Kloogarannas

Barem OÜ on Sauel asuv väiketootmisettevõte,

kelle tööks on lihtsamakoelised õmblustööd,
juurdelõikus ja abistavad tööülesanded. Kasuks
tuleb eelnev kokkupuude õmblemisega. Töö sobib
soovi korral poole kohaga või kodus töötada
soovijale.

Kui leiad, et see töö on just sulle, tutvusta end,
• saates meile CV info@barem.ee
• või Barem OÜ, Kasesalu 12, 76505 Saue.

AS SAMI Saue linnas võtab tööle:

• MASINATE KOOSTAJA;
• KEEVITAJA;
• RAKISTE VALMISTAJAKEEVITAJA;
• PAINUTUSPINGI OPERAATORI.
Täiendav info ja kandideerimine:
• Telefonil 53087205
• e-posti aadressil: sami@sami.ee
Aadress: Tule 20, Saue linn 76505, Saue vald

WWW.SAMI.EE

TaimAUT
lastelaagrid

suvi 2018 Spordija ujumise
lastelaager
Kloogarannas



Vabaaja- ja
puhkelaager
Pärlseljal

Vabaaja- ja
puhkelaager
Karksi-Nuias





INFO JA
REGISTREERUMINE:

Tel 52 04 057
info@taimaut.ee  WWW.TAIMAUT.EE
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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.
Epp Ehitus OÜ. Lame ja viilkatused, fassaadid, üldehitus, sise- ja välisviimistlus, plaatimistööd, Tel:
5017650, e-mail:eppehitus@gmail.com.
Aitame maja paberitega. Ehitusluba. Kasutusluba.
Seadustamine. Ehitise audit. 5306 1181. majapaberid@gmail.com

Pikaajalise kogemusega ettevõte pakub raamatupidamisteenust väikeettevõtetele ja korteriühistutele. Info tel. 518 3832. Malle.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel. 50
92936
Kivikorstnate ehitamine ja remont. Tel 518 8889.
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, raamatuid, trükiseid ja dokumente ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel. 6020906 ja 5011628 Tim
Fekaalivedu, kogumiskaevude tühjendus! Helista
ja küsi pakkumist. Tel 53 468 430

Ostan korteri Saue linnas, kõik pakkumised on oodatud! Tel. 56641122.
Ostan garaaži, kõik pakkumised on oodatud! Tel.
56641122.
Soovin üürida 2-3 toalist korterit Riisiperes. Kõik
pakkumised on oodatud! Tel 56674481
OST/MÜÜK
Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.
Soovin osta kiiresti sõiduauto, hinnaga kuni 1000
eurot. Võib olla ka ilma ülevaatuseta. Telefon
58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.

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

Killustik, liiv, graniitkillustk, sõelutud põllumuld,
sõnnik, kompostmuld, haljastusmuld, täitepinnas, freesasfalt, tsementsegud. Erinevad kallurid
100kg - 8t. Tel: 501 5992

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

Vihmaveesüsteemid ja muud plekkdetailid ja
plekksepatööd teie majale. Saue Plekipada,
5543331, plekipada@gmail.com

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

Kvaliteetne pottsepa- ja korstnapühkimisteenus.
Kütteseadmete ning korstnate ehitus, remont ja
hooldus. www.ahjuteenused.ee. Tel.56639398

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

Puhastame küttesüsteemid ja muudame kodu
ohutuks! Lisaks küttesüsteemide hooldamisele
teostame ka nende ülevaatust. Korstnapuhastaja
OÜ, +372 566 467 56. Vaata lisa www.korstapuhastaja.ee

Liiv, muld, killustik, kruus, freesasfalt + transport.
Tel: 53953788

Aia-, värava-, tõstukse ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava
komplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibvärava
komplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee
Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus eramajadel. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont.
12- aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Tegutsen Sauel ja vahetus ümbruses. Telefon: 56903327.
Lõikan hekki, trimmeriga pika rohu ja heina niitmine, Saetööd aias. Tel 55547291.
SAUE ILUSALONG. Avatud E-R 9.00-20.00, L 10.0017.00. P -. Tel. 6212021, 5074466. Meil töötab juuksur, küünetehnik, kosmeetik ja massöör. Palume
telefonil aeg ette registreerida.

Viimistlus Yks OÜ - Teostame erinevaid üldehitustöid: siseviimistlus, maalritööd, plaaatimistööd,
santehnilised tööd, elektritööd, korterite renoveerimine, maja fassaadide värvimine ja renoveerimine. Tel: 58382337, e-mail: viimistlus1@hotmail.
com.
Pottsepatööd kogenud meistrilt. Kivilõikus tolmuvaba. Materjalivedu. smati@hot.ee tel 5207833
KINNISVARA
Ostan garaaži Saue linnas hinnaga 5000-8000 eurot. Kõik pakkumised on oodatud! Tel. 56675000.

Soovin osta omaaegse Tarbeklaasi ja Juveelitehase tooteid, nahkköites raamatuid, Eesti kunstnike
töid (maal, graafika, kujud), postkaardid, märgid.
Võib pakkuda ka muid vanu esemeid. Tel 51 76412.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.

Müüa puitbrikett, turbabrikett, pellet premium
6mm ja 8mm, toores lepp 45€ / 1m3. Laost saab
osta paki kaupa: puitbrikett 10kg / 1,6€, turbabrikett 10kg / 1,6€, pellet 15kg /3€. Tel. 56 924 924, 637
94 11, www.leilibrikett.ee
Ostan teie sõiduk! Võib olla uus, remonti vajav või
seisev auto! Ei pea olema ülevaatust ega kindlustust! +372 54 575 055, alka515@hotmail.com. Kuulutus ei vanane!
Ostan kasutuseta jäänud auto, ka Vene auto. Võib
vajada remonti. Telefon 56298239.
Mullamuttide hävitamine. WWW.FAMINER.EE.
WWW.E-GARDEN.EE, 56698863.

Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, haljastusmuld,
kasvuhoonemuld, freesasfalt, kruus kohaleveoga.
Hea läbivus ja manööverdusvõime. Tel. 5079362
Müüa soodsalt Keila vallas Aarnamäe karjääris liiva, sõelutud ja sõelumata mulda transpordivõimalus. Tel. 56 564 103, e-mail pallemer@gmail.com
TÖÖ
Hotell Peoleo pakub tööd toateenijale. Töö graafiku alusel. Info: jana@peoleo.ee või tel. 51 88 363.
Otsime oma väiksesse kolektiivi õmblejaid. Õmbleme spordirõivaid. Tööaeg paindlik, palk kokkuleppel. Asume Sauel, Kasesalu 12. Aneri Sport OÜ
5137705
Ruila sporthobuste tall pakub tööd hobuste hooldajale. Töö füüsiline. Tööaeg 8-14, graafiku alusel.
Vajadusel ööbimisvõimalus. Info: 5028473 ruilatall@gmail.com
Inten OÜ otsib oma meeskonda kogemustega
ekskavaatorijuhti. Soovitav oleks eelnev töökogemus vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamisel või teedeehituses. Vajalik B-kat. juhiloa olemasolu.Tööle asumise aeg koheselt. Täpsem info
tel.5117560 või info@inten.ee
Pakume tööd Saue linnas puhastusteenindajale
osalise tööajaga kaupluses hommikuti 7.00-12.00
graafiku alusel 2 tööl 2 vaba. Omalt poolt pakume
tööks vajalikku väljaõpet, kaitse riietust, kaasaegseid töövahendeid, kindlat palka ning toredat ja
toetavat kollektiivi. Lisa info tööpäevadel tel.: 58
190 887 Karina või saatke oma CV karina@ako.ee.
Asukoht: Pärnasalu 31, Saue linn
Pakume tööd koristajale Laagri alevik, Valdmäe
5 asuvas tehasehoones. Tööaeg E- R, 6.30- 14.30.
Palk 640 euri bruto. Tööle asumine esimesel
võimalusel. Hea ligipääs bussidega nr 18 või 27.
Kontakt Ülle, nr. 57704116.
Pakume tööd KOKALE Laagri Lasteaias Laagri alevikus Männimetsa tee 53. Töö aeg E-R kl.6:30-15:00.
Rohkem infot telefonil 53002971 Lili
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TEEKATTEMARKEERIJATELE
Ettevõte asub Sauel,
töö toimub peamiselt
Harjumaal.

Kodu vahetamine võib olla keeruline
protsess. Mina olen siin, et Sind aidata.

Sinu kinnisvaramaakler
Saue vallas

Alo Ergma
504 3031

Alo.Ergma@arcovara.ee

Täiendav info tel 686 3386 või
oliver@parkimisjoon.ee

 haljastusmuld
 liiv
 killustik

OÜ TARN
TEL. 5037827
INFO@TARN.EE

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

TULE
MEIE
RINGI!

Tule meie ringi
MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJAKS
Laagri teenindusjaama
Olenemata sellest, kas oled klienditeeninduse vallas alles uus
või juba vilunud tegija – meie ootame Sind oma meeskonda.
Tule meile, kui:
• Sulle meeldib klienditeenindus
• Sulle on oluline aja kokkuhoid, mida pakub Sulle kodulähedane töökoht
• Sulle on oluline, et vahetustega töö annab Sulle võimaluse
ise oma aega planeerida
• oled kohusetundlik, sõbralik ja hea suhtleja
• valdad eesti keelt
Pakume Sulle omalt poolt töötasu 800-1000 eurot bruto, lisaks
väljaõpet, erinevaid koolitusprogramme ja reaalseid karjäärivõimalusi.
Kandideeri aadressil www.circlek.ee/tuletoole
või saada CV personal@circlekeurope.com

Lisainfo värbamisspetsialist Karin Ehrbach 6 757 712

OTSITAKSE ROHENÄPPU
LAAGRISSE, KES AITAKS
AIA KORDA TEHA.

Kirjuta julgesti. Meie tegevusvaldkonda
kuuluvad: võlanõuded-raha kätte saamine,
laimuga võitlemine-selle lõpetamine,
kohtuhagid- nende koostamine,
igasugune lepitamine-oma kliendi
kasuks, kokkulepete saamine-lepingudminimeerimaksvõimalikke riske ka EL väljas.
Tegeleme igasuguste segaste olukordadega,
mis vajavad klaarimist nagu põhjendamatud
nõuded sinu vastu jne.

KAEBUSABI KUI TEENUS ON LOODUD
EBAÕIGLUSE ALL KANNATANUTELE NENDE
AITAMISEKS NING KAITSEKS.
AITAME OMA KLIENTIDEL LAHENDADA
OLUKORDI, MIS NEILE MORAALSELT ÜLE
JÕU KÄIVAD VÕI MILLEGA TOIMETULEKUKS
NEIL NAPIB RESURSSE- ENERGIAT, AEGA,
SIDEMEID VÕI TEADMISI.

53097003

- 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

MUTIPÜÜK

Müüa

KOPP-LAADURITÖÖD,
KIVITÖÖD

info@kaebusabi.ee
LAHENDAB KÕIKI PROBLEEME!

KÄIMLARENT.EE

RENDI

Tel 545 77 971
www.mutt.ee

- VÄLIKÄIMLAD
- PIIRDEAIAD
- SOOJAKUD

SUVELILLED,
AMPLID JA TAIMED
kasvatamine ja müük

E-P 9.00 - 20.00

Kuuse 9, Laagri Tel 56508860

TELLIMINE E-POEST
www.kaimlarent.ee

Otsime oma meeskonda

OPERAATORIT
kelle peamiseks tööülesandeks tootmisliini häireteta töö tagamine ja
kvaliteedi nõuetest kinnipidamine.

Ootame kandideerima
kohusetundlikku ja töökat meest või naist, kes oleks valmis
graafikuga tööks (12 tunnised vahetused sh. öised
vahetused).

Omalt poolt pakume


Bussitransporti;



Sooja, puhast ja valget töökeskkonda 2016. aastal
valminud tootmishoones;



Võimalust kasutada massaaži, taastusravi või endale sobivat
sportimisviisi ettevõtte kulul;



Võimalust kasutada ettevõtte poolt pakutavat kohapealset
toitlustust (lõuna osaliselt kompenseeritud, öisel ajal supp
tasuta);



Võimalust kasutada ettevõtte koostööpartnerite poolt pakutavaid
soodustusi;



Võimalust puhata kaks nädalat suvel ning ühe nädala jõulude
ajal (ülejäänud aja osas on võimalik ise valida);



Töögraafikut 3 tööl, 3 vaba (päevased ja öised vahetused,
vahetuse pikkus 12h). Tööpäeva algus vastavalt, kas 8:00
(päevane) või 20:00 (öine).
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OÜ Parkimisjoon pakub
tööd

Igal kodul on
oma lugu!
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*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

Kui otsid töökohta Saue vallas Laagri kandis,
pead lugu kaasaegsest töökeskkonnast,
Sulle sobib peenem näputöö ja oled valmis
väljaõppeks töökohal, siis kandideeri meile!

Karl Storz on Euroopa suurim kõrgtehnoloogilise kirurgiainstrumentaariumi tootja,
peakorteriga Saksamaal, loodud 1945. aastal. Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ on
Storz'i grupi kiiremini arenevaid arendus- ja tootmisüksusi. Meil on alates 1994. aastast
kogemus endoskoopide tootmises ning pühendunud töötajad. Lisaks uute instrumentide
tootmisele teostame ka endoskoopide remonti.
2016. aastal ehitasime Laagrisse kaasaegse tootmishoone. Asume aadressil Pärnu
mnt.556b, ainult mõnisada meetrit Urda rongijaamast ja Laagri bussipeatusest. Täna
töötab meil enam kui 190 töötajat.

SEOSES ETTEVÕTTE KASVUGA OTSIME:

KOOSTAMISSPETSIALISTE,

kelle käe all valmivad kaasaegsed kõrgtehnoloogilised
meditsiiniinstrumendid. Väljaõpe kohapeal. Kasuks tuleb varasem
peenmehaanikaga seotud töökogemus või mõni käelise tegevusega seotud
hobi (näit. mudelism, ehete valmistamine)

TÖÖKOJA TÖÖTAJAID,

kelle ülesanne on erinevate pinnatöötluste tegemine (kuulitamine kabinetliivapritsil, trummeldamine) ja töö CNC seadmetel. Väljaõpe kohapeal.

LAOTÖÖTAJAT,

kelle ülesandeks on kaupade käsitlemine ja töö dokumentidega.

Rohkem infot leiad ja kandideerida saad läbi www.cv.ee
Koostamisspetsialisti tööpakkumise viitenumber: CVO-3603040-EE
Töökoja töötaja: CVO-3606338-EE
Laotöötaja: CVO-3602122-EE
Täiendav info telefonil +372 639 7018

Pakume laias valikus
terastooteid meie jaemüügi
laost Laagris
Lõikame mõõtu ja müüme ka
väikeseid koguseid
Pakume transporti
kohaleveoks

VALIKUS:
• Armatuurraud ja
armatuurvõrk
• Nelikant- ja
ümartorud
• Tsingitud torud
aiapostideks
• Talad ja karprauad
• Lattrauad,
nurkrauad, ümarad
• Külmvaltsleht,
kuumvaltsleht,
tsingitud leht
• Roostevaba materjal
(leht, ümar, nurk,
latt, torud)
• Alumiiniumist
ümarad ja lattrauad,
rihvellehed

Sobiva materjali valimiseks kasuta meie KALKULAATORIT
Piirimäe 5,76401 Tänassilma, Laagri
+372 658 0359 / laagri@exmet.ee / www.exmet.ee

