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Kevadkontsert tõi päikese pilve tagant välja

Tänavaaukude
lappimine
toimub mais
Saue linna tänavate aukude
lappimine ja joonimine on
plaanitud lõpetada 20. nädalal. Aukude lappimist teostab
Teho Eesti Teehooldus OÜ.
Vastavalt
hooldelepingule
OÜ-ga Saumer peavad tänavad kevadisest tolmust puhtaks saama 15. maiks.

Ettevalmistusklassi viiuldajad Iris Pinsel, Megan Vain ja Emilia Gontšar
esitasid pala „Kevad käes“, neid saadab klaveril õpetaja Juta Ross.

Kolmanda klassi õpilane Herman-Erik Isop, keda õpetab Riho Joonase,
esitas J. B. Lully „Balleti“. Klaveril Marina Jurtšenko.

Saue Sõna
Saue Muusikakooli meeleolukas kevadkontsert tõi saali 19. aprillil muusikahuvilisi
täis ja ajas päikesegi pilve tagant piiluma. Kontserdi tegi
eriliseks see, et esmakordselt
musitseerisid publiku ees
esimese klassi õpilased, kes
alles eelmise aasta septembris avaaktusel laval seisid ja
uudistavalt ümberringi vaatasid. 

Saue linna
arengukava
aastani 2022

„Politseirock“ pani poisteansambli poisid rokkima. Ansamblit juhendab Elviira Alamaa.

Riigikogu liikmed tutvusid Sauega
Riigikogu Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liikmed
Erki Nool ja Kaia Iva olid 25.
aprillil Sauel, saamaks ülevaadet linnaelu eri tahkudest.
Päev oli tihe ning sisaldas kohtumisi ettevõtjatest kodu-uurijateni, samuti noortekeskuse,
gümnaasiumi, huvikeskuse ja
muusikakooli külastust.
Kummalegi riigikogulasele
oli koostatud oma programm.
Erki Nool keskendus enim
ettevõtlusele. Ta väisas aktsiaseltse Saue EPT ja Toode ning
pidas loengu gümnaasiumis,
rääkides oma elust sportlasena
ja sellest, mida tema pidi tegema, et saavutada erakordseid
tulemusi.
Mõlemad külastatud firmad
omavad kaalukat tausta ja pagasit, nende eduloost ja ras-

Vana mööblit, kraanikausse ja
WC-potte saavad Saue linna
elanikud ära anda aadressil
Sooja tänav 3a. Jäätmeid võetakse vastu ainult Saue linna
elanikelt ning ainult kindlatel
kuupäevadel ja kellaaegadel
mais.
Loe lk 2
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Anna oma
vana mööbel ära

kustest on õppida kogu Eesti
ettevõtlusel. AS Saue EPT
tütarettevõte Finest Steel AS
on osaliselt Eesti riigi toel investeerinud kõrgtehnoloogiasse, mis on loonud võimaluse
koondada ettevõtte ümber metallitööstuse klastri. Nii ongi
koostöös Saue EPT-ga koondatud erinevaid firmasid, mis
annavad tööd suurele hulgale
inimestele. Eesti kapitalil põhinev AS Toode, mis tegeleb
teraskatuste, vihmaveesüsteemide ja katusetarvikute tootmise ning müügiga, turustab
toodangut paljudes riikides,
sealhulgas Venemaal. Hiljuti
omandas AS Toode Soomes
teraskatuseid ja vihmaveesüsteeme tootva ning müüva ettevõtte.
Kaia Iva alustas Paldiskis.
Ta andis sealses gümnaasiumis
õpilastele ühiskonnaõpetuse

tunni riigikogu töökorraldusest ja kohtus pedagoogidega.
Päev jätkus Saue Noortekeskuses, kus arutleti noortekeskuste osa üle kogukondlikul
tasemel ja räägiti koos MTÜga Pistik sellest, kuidas toetada noorte loomingulist tegevust efektiivsemalt — et oleks
tagatud töökohtade loomine ja
leidmine.
Et ajalugu, kultuuripärand
ja traditsioonid loovad meist
ühtekokku Eesti rahva, on oluline oma mineviku tundmine,
Saue Kodu-uurimise Seltsing
tutvustas Kaia Ivale oma tegevust. Saue Huvikeskuses ja
Muusikakoolis räägiti huvitegevusest kui täiendharidusest,
kus igaüks saab valida endale
meeldiva ala, ning sellest, milline on huvihariduse tulevik,
kui loovuse edendamine on
hariduse üks oluline osa.

8. mail korraldab Saue Linnavalitsus avaliku arutelu
teemal „Saue arengukava
aastani 2022“. Avalik arutelu
toimub Saue Kontserdisaalis.
Oodatud on kõik sauelased,
kel on soov kodulinna arengu
teemadel kaasa rääkida.
Loe lk 2

Kredex toetab
eramajade
renoveerimist
Toetust saab taotleda tegevustele, mis tagavad elamu
energiakasutuse vähenemise
ja suurendavad taastuvenergia kasutamist. Kogu info eramajade renoveerimistoetuse
kohta on saadaval veebilehel
www.kredex.ee/eramaja.

Arutelu Saue mõisas keskendus ettevõtlusele.
Vasakult Aado Liblikmann OÜ-st Inspecta, abilinnapea Jüri
Tümanok ja Erki Nool. Foto: Siiri Raagmets
Päeva lõpetas kohtumine
Saue Ettevõtjate Liidu liikmetega Saue mõisas, kus tulid
arutlusele ettevõtlusega seotud
aktuaalsed teemad, sealhulgas
räägiti riigi osast ettevõtluse
edendamisel, spordi tulevikust
Eestis, tööst rahanduskomisjonis ja paljust muust.

Erki Noole ja Kaia Iva
päeva Sauel muutsid sisukaks
Monika Liiv, Jaan Kalbus ja
Signe Laar, kes külalisi vastu
võtsid, ning ettevõtete-organisatsioonide juhid, kes tutvustasid oma tegemisi, mõtteid ja
probleeme ning jagasid rõõme.
Suur tänu teile! 

Olerexi tanklasse
tuleb elektriautode
laadimispunkt
Saue Linnavalitsus väljastas
ehitusloa EE Jaotusvõrk OÜle elektriliitumise rajamiseks
maaüksusele Tule tänav 51.
Peagi algavad ehitustööd ja
Olerexi tankla territooriumile
rajatakse elektriautode laadimispunkt.
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Linnaelu
Saue linna eelarve täitmisest I kvartalis
Saue linnakassasse laekus 31. märtsi seisuga 1,7 miljonit eurot ja linnakassast tehti väljamakseid 1,8 miljonit eurot. Linnakassa on 31.
märtsi seisuga 119 000 euroga jooksvas puudujäägis.

Tabel 1. Saue linna koondeelarve täitmine seisuga
31.03.2012.

Joonis 1. Kvartali tulumaksude võrdlus 2008–2012.

Ingrid Niid

Üldveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) laiendamise
projekti rahastamiseks sõlmiti Keskkonnainvesteeringute Keskusega märtsikuus
laenuleping ja osaliselt võeti
laenusumma kasutusele aprillikuus (tehing ei kajastu

pearaamatupidaja
Tekkepõhises arvestuses täideti linna põhitegevuse tulude eelarvet 24,9 protsenti ja
põhitegevuse kulude eelarvet
23,8 protsenti (vt tabel 1).

Eelarvesse
planeeritud
varade müüki ei ole esimese
kvartali jooksul toimunud.
Põhivarasid soetati 489 568
euro ulatuses (sellest 89%
ÜVK) ja põhivarade soetamiseks saadi sihtfinantseeringut
436 976 euro ulatuses.

juuresolevas eelarve täitmise
tabelis). Tulu üksikisiku tulumaksust on käesoleval aastal
4,2 protsendi võrra suurem
eelmise aasta sama perioodi
tulust, kuid 14,8 protsendi võrra madalam 2008. aasta sama
perioodi tulust (vt joonis 1). 

Jäätmete üleandmise
võimalused Saue linnas

Uus kergliiklustee
on valmis

Elektri ja elektroonikajäätmed

Aprilliga lõppes uue kergliiklustee ehitus Saue linnas. Nüüd
jääb veel veidi oodata, kui lõpevad tööd valla poolel ja saab
valmis raudteeülekäik. Siis on kõigil liikumist armastavatel
inimestel põhjust rõõmustada: Saue linna Laagri alevikuga
ühendav, valgustatud, puhkekohade ja istepinkidega varustatud tee ootab jalutajaid, kepikõndijaid, jooksjaid, rattureid
ja rulluisutajaid.
Uus tee algab Saue raudteejaama juurest ja kulgeb paralleelselt Kuuseheki tänavaga. Pärast Tule tänava ristmikku,
raudteeäärseid garaaže ja „mäge“ pöörab tee üle raudtee,
jätkub edasi piki Saue valla territooriumi ning jõuab välja
Laagri keskusesse vallamaja juurde.
Ajalugu meenutades ütleb linnamajanduse ja ehituse
peaspetsialist Andres Joala, et linnavalitsus väljastas ehitusloa kergliiklustee ehitamiseks juba aastal 2008. See oli
vajalik, et üldse oleks võimalik välisfinantseerimist taotleda.
Protsess kulges edasi ja 2011. aasta septembri alul sõlmis linnavalitsus lepingu kergliiklustee ehitushanke võitjaga, kelleks osutus AS Baltifalt. Täna kannab firma nime AS
Tref Nord.
Ettevõte alustas tee-ehitust möödunud aasta sügisel,
kuid see jäi pooleli novembris, kui ilmaolud ebasoodsaks
muutusid.
Abilinnapea Mati Uuesoo sõnul muutis kergliiklustee
ehitamise keerukamaks ja oluliselt kallimaks see, et oli vaja
demonteerida ehitusele ette jääv kõrgepinge õhuliin ja paigaldada uus kaabelliin raudtee äärde.
Kuigi linna kergliiklusteed annavad juba täna liikumisruumi, on edasiarendamine seiskunud, sest linnal puudub
vaba maa, kuhu teid ehitada. Seetõttu on maakonna kergliiklusteede võrgustiku väljaehitamine sauelastele igati teretulnud projekt.
Sirje Piirsoo

Elektri- ja elektroonikajäätmeid võetakse Saue linna elanikelt tasuta vastu aadressil Sooja tänav 2a teisipäeviti ja
neljapäeviti kell 16–18 ning pühapäeviti kell 12–16, v.a
riiklikud pühad.
Tasuta võetakse vastu järgnevaid seadmeid:
1. Suured kodumasinad (pesumasinad, pliidid, külmikud,
kliimaseadmed, elektriradiaatorid jne);
2. Väikesed kodumasinad (tolmuimejad, röstrid, kohvimasinad, faksid, telefonid jne);
3. IT- ja telekommunikatsiooni seadmed (arvutid, printerid,
koopiamasinad, faksid, telefonid jne);
4. Audio-video seadmed (televiisorid, kaamerad, raadiod,
muusikariistad);
5. Valgustusseadmed (valgustid, kompaktlambid jne);
6. Tööriistad, v.a tööstuslikud (aiatööriistad, puurid, elektriniidukid jne);
7. Mänguasjad (elektrirongid, videomängud, elektrilised
spordivahendid jne);
8. Seire- ja valveseadmed (suitsuandurid, termostaadid jne).
Ohtlikud jäätmed

Ohtlikke jäätmeid võetakse Saue linna elanikelt tasuta vastu aadressil Sooja tänav 2a teisipäeviti ja neljapäeviti kell
16–18 ning pühapäeviti kell 12–16, v.a riiklikud pühad.
Elanikelt võetakse vastu jääkõlisid, õlifiltreid, õliseid
pühkematerjale, värvi-, liimi-, laki- ja lahustijäätmeid, elavhõbedalampe, aegunud ja kasutuskõlbmatuid ravimeid, kemikaale ja pestitsiidide jäätmeid, elavhõbeda-kraadiklaase
ja muid elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid, patareisid ja akusid. Ettevõtetelt ohtlikke jäätmeid vastu ei võeta.
Vana mööbel, kraanikausid, WC-potid

Vana mööblit, kraanikausse ja WC-potte saavad Saue linna
elanikud ära anda aadressil Sooja tänav 3a. Jäätmeid võetakse vastu ainult Saue linna elanikelt ning ainult järgnevatel kuupäevadel ja kellaaegadel:
• 8. mai — kell 16–20;
• 12. mai — kell 10–14;
• 15. mai — kell 16–20;
• 19. mai — kell 10–14.
Vanarehvide kogumispunkt

MTÜ Eesti Rehviliidu vanarehvide kogumispunkt Saue linnas asub Oilikom OÜ territooriumil Sooja tänav 2b ja on avatud reedeti kell 10–16, v.a riiklikud pühad. Kogumispunktis
võetakse vanu rehve tasuta vastu ainult eraisikutelt.
Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist

Teadmiseks
Kergliiklustee valmis projekti „Harjumaa kergliiklusteede
võrgustiku rajamine” raames. Projekti rahastab Euroopa
Liit läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse. Ühisprojektist
võtavad osa kümme Harju maakonna omavalitsust: Harku
vald, Jõelähtme vald, Kiili vald, Maardu linn, Rae vald, Saku
vald, Saue linn, Saue vald ja Viimsi vald ning Tallinn.
Projekti põhipartner on Maardu linn, kes oli ka projekti
eeltaotluse ametlik esitaja.
Projekti idee on Harju maakonnas nende kergliiklusteelõikude väljaehitamine, millega on võimalik Tallinna ümbruses juba olemasolevaid või projektiga samaaegselt ehitatavaid kergliiklusteid paremini võrgustikuna kasutusele võtta.
Projekt loob Harju maakonna elanikele ja külastajatele
senisest oluliselt paremad tingimused kergliikluseks.
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Tere,
hea lugeja!
Mõtlesin ja kaalusin,
kuidas end ja minu tulekut Saue Sõna tegemise
juurde Teile tutvustada — ja nii see kirjatükk
valmis sai. Kindlasti Teid
huvitab, kes ja kust, mida
elus teinud ning milliseid
mõtteid ja muutusi endaga kaasa toon. Sellele kõigele püüan kokkuvõtva vastuse anda.
Kokkuvõtva seetõttu, et linnas on elanike jaoks kümneid
olulisemaid sündmusi kui avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna peaspetsialisti tööletulek 16. aprillil. Samas ei saa jätta märkimata, et just lehetegija vahendusel
needsamad sündmused Teieni jõuavad.
Olen sündinud ja kasvanud imekaunis paigas, kus, nagu
laulusõnad ütlevad, männid kõige pikemad, piigad kõige
kenamad ja meri kõige sinisem. Kui Teil nüüd tekkis tunne,
et tegemist on Eesti mõttes saareriigi, Hiiu- või Saaremaaga,
siis Te eksite: see laul on „Karepa valss” ja tilluke rannaküla
ise asub Lääne-Virumaal, kümmekond kilomeetrit Kundast
piki randa Tallinna poole tagasi.
Keskkooli lõpetasin Kundas, kõrghariduse omandasin Tallinna Pedagoogikaülikoolis, tollases pedagoogilises
instituudis, erialalt olen eesti keele ja kirjanduse õpetaja.
Koolmeistriametit pidasin lühidalt Saue Gümnaasiumis
ning juba 18 aastat olen töötanud suhtekorraldaja-infojuhina: AS-is Marlekor, Saue Linnavalitsuses, AS-is Falck Eesti,
Saku Vallavalitsuses, AS-is Stora Enso ja Põhja-Eesti Päästekeskuses. Kõikides nimetatud töökohtades on ettevõtte
sise- või omavalitsuse lehe tegemine-toimetamine olnud
üks minu tööülesannetest. Eraelust paljastan, et olen abielus, peres on kaks täiskasvanud tütart ja Sauele tööle sõidan Saue vallast.
Olen seisukohal, et üks hea linnaleht peab elanikeni
viima otsuseid, mis sünnivad linnavalitsuses ja -volikogus;
tutvustama territooriumil asuvaid ettevõtteid ja nende toodangut; kirjutama kultuurisündmustest; kajastama koolis,
lasteaias, spordi-, huvi- ja päevakeskuses toimuvat; olema
avatud linnaelanike kaastöödele, sealhulgas ka õigustatud
kriitikale; käsitlema linnaelu valupunkte erinevatest vaatenurkadest lähtuvalt; õnnitlema tähtpäevadel ja tunnustama
väärt tegusid.
Usun, et suudame koostöös kajastada veelgi rohkem linnas toimuvat, et tagasiside ja hinnang lehe kohta saab olema vahetu. Ja kui valitsusele antakse 100 päeva sisseelamisaega, võiks nii olla ka minu puhul.
Sirje Piirsoo
avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna
peaspetsialist

Saue linna arengukava
aastani 2022
avalik arutelu
Hea kaaslinlane!
8. mail 2012 kell 14–19 korraldab Saue Linnavalitsus Saue arengukava aastani 2022 avaliku arutelu
Saue Kontserdisaalis, Nurmesalu 9. Ootame Sind,
kui sul on mõtteid ja soovi kaasa rääkida kodulinna
arengu teemadel.
Arutelu toimub järgmistes töögruppides:
1. Haridus ja kultuur, vaba aeg, elukestev õpe
2. Sotsiaalhoolekanne, tervishoid, lastekaitse, lastehoid,
eakad, elukestev õpe
3. Noored, huvitegevus, vaba aeg, sport ja kehakultuur
4. Taristu, kommunaalmajandus, keskkond, jäätmekäitlus,
ühistransport, liikluskorraldus, turvalisus
5. Avalik ruum, planeeringud, maakasutus, ehitustegevus
6. Linna juhtimine, kodanikuühiskond, kommunikatsioon,
ettevõtlus, turism, elukestev õpe
Päevakava:
14.00
14.10
14.40–16.00
16.00–16.20
16.20–17.00
17.00–19.00

Tervitus — Henn Põlluaas
Sissejuhatus ja arutelu töökorraldusest —
Jüri Tümanok
Arutelu töögruppides
Einestamise paus
Töögruppide arutelu jätkub. Vormistamine
esitluseks.
Töögruppide esitlused ja arutelu

Saue linna arengukava aastani 2022 on loetav:
www.saue.ee Linna juhtimine / Avalik teave / arengukavad
Kui osalete avalikul arutelul, andke endast teada
7. maiks e-posti aadressil saue@saue.ee
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Linnavolikogu ja linnavalitsus
Linnavalitsuse
istungid
Saue Linnavalitsuse 18. aprilli istungi päevakorras oli 32
punkti. Esimesel lugemisel oli Saue lasteaia Midrimaa arengukava aastateks 2012–2014 ja Saue linna 2011. aasta
majandusaruanne. Mõlemad eelnõud suunati teisele lugemisele.
Lihthankele „Saue Noortekeskuse skatepargi rajamine“
laekus tähtaegselt neli pakkumust, millest kaks kvalifitseerus ja tunnistati vastavaks, sest need vastasid hankedokumendis esitatud tingimustele.
Saue Linnavalitsus:
• Eraldas linna juhtimisstruktuuri muudatuste ja sellega
seonduvate hüvitiste katteks reservfondist 42 344 eurot ning Saue Muusikakooli poistekoorile transpordikuludeks 3200 eurot, et koor saaks osaleda koorifestivalil
Roomas.
• Kinnitas Saue Gümnaasiumi juurdeehituse ja Kadakamarja tn 36 üksikelamu projekteerimistingimused.
• Väljastas kirjaliku nõusoleku Insurance Broker Services
OÜ-le moodulkontori paigaldamiseks Uusaru tn 7.
• Väljastas ehitusloa EE Jaotusvõrk OÜ-le elektriliitumise
rajamiseks maaüksusele Tule tn 51, korteri rekonstrueerimiseks ja laienduseks Kuuseheki tn 32 ridaelamus,
kaksikelamu püstitamiseks Viigimarja tn 20, üksikelamu
rekonstrueerimiseks Tammesalu tn 24 ning üksikelamu
laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks Rauna tn 38.
• Väljastas kasutusloa Puidu tn 16 ja Palgi tn 7 elektriliitumisele.
• Kinnitas Tammelehe tn 29 üksikelamu ja küttesüsteemide projekteerimistingimused.
• Saatis linnapea Henn Põlluaasa kahele välislähetusele.
Linnapea on 25.–27. aprillini Soomes Harju Omavalitsuste Liidu korraldataval seminaril ja 7.–10. maini koos
meie linna delegatsiooniga külastamas Sollentuna sõprusomavalitsust Rootsis.
• Suunas eelnõu „Eluruumide sotsiaaleluruumiks tunnistamine“ kehtestamiseks volikokku ning eelnõud „Kasutusloa väljastamine Tule tn 22a elektriliitumisele“ ja
„Kriisikomisjoni moodustamine“ teisele lugemisele.
• Otsustas maksta ühekordset sotsiaaltoetust summas
1404,4 eurot 31-le abivajajale; perioodilist sotsiaaltoetust kahele lapsele, et kompenseerida lasteaia ja
pikapäevarühma osalustasu ning toiduraha; hoolekandeasutuse toetust kahele inimesele hooldekodu kulude
osaliseks kompenseerimiseks; sünnitoetust kahele perele ning koduse mudilase toetust summas 7020 eurot
101-le perele.
• Määras hooldaja neljale puudega inimesele.
• Eraldas mittetulundusliku tegevuse fondist toetust Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestrile (1050 eurot) ja Saue
Jalgpalliklubile (1100 eurot). Kuus Saue linna noort ja
õpetaja osalevad rahvusvahelisel sümfooniaorkestrite
festivalil Tallinnas ja Peterburis. Saue Jalgpalliklubi rendib Laagri jalgpallistaadioni meeskonna liiga- ja karikamängude läbiviimiseks.
• Tunnistas lihthankel „Saue linna tänavate kevadine teekatete augulappimine“ edukaks Teho Eesti Teehooldus
OÜ.
• Muutis Saue Raamatukogu nõukogu ja Saue Huvikeskuse hoolekogu koosseisu ning kinnitas selle liikmeks linnavalitsuse esindajana Jüri Tümanoka.
• Muutis Saue Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu ning
kinnitas selle liikmeteks Janne Põlluaasa ja Jüri Tümanoka.
Linnavalitsuse erakorraline istung toimus 25. aprillil ja selle päevakorras oli kolm punkti. Saue Linnavalitsus:
• Kiitis heaks Saue linna 2012–2022 arengukava eelnõu. Arengukava avalik arutelu toimub 8. mail 2012 kell
14–19 Saue Gümnaasiumis.
• Muutis Saue Linnavalitsuse 23. jaanuari 2009 korralduse nr 17 punkti 1.1 sõnastust, asendades sõna „erakuulutus“ sõnaga „reakuulutus“.
• Kinnitas konteinerite rendi ja jäätmete ladestamise parimaks pakkujaks Veolia Keskkonnateenused AS-i. Jäätmeid kogutakse heakorra kuu raames (vastuvõtuajad ja
kuupäevad lk 2).

Volikogu kinnitas
komisjonide
koosseisud
Saue Linnavolikogu kinnitas 19. aprillil kuue volikogu komisjoni koosseisu. 33. istungil osales 15 volikogu liiget.
Istungi esimene päevakorrapunkt käsitles tootmisterritooriumi detailplaneeringu kehtestamist. Otsus planeering
kehtestada oli üksmeelne, Harry Pajundi taandas end hääletusest. Detailplaneering hõlmab Saue EPT AS-i kinnistuid
Tule tänaval — ühtekokku 24 314 m2 —, liidab maaüksused
üheks, määrab uued ehitusõigused, piirangud ja maasihtotstarbed ning annab lahenduse planeeringusisestele teedele,
tehnovõrkudele, haljastusele ja heakorrastusele, muutmata
kinnistuväliseid tehnotrasse ja liikluskorraldust.
Esimesel lugemisel oli määruse eelnõu „Saue linna koerte registri põhimäärus“, mille volikogu pärast linnavalitsuse
keskkonna ja halduse peaspetsialisti Inger Urva ettekande
ärakuulamist teisele lugemisele suunas. Õigusakti menetleb planeerimis-, ehitus- ja keskkonnakomisjon.
Volikogu kinnitas Saue Linnavalitsuse ametikohtade
nimetused ja koosseisu, valis volikogu revisjonikomisjoni
liikmeks Ero Liiviku ning kuulas revisjonikomisjoni tööaruannet esimees Jaan Moksi ettekandes.
Kaks päevakorrapunkti käsitlesid volikogu esimehe ja
liikmete välislähetusi. Volikogu otsustas saata esimees Valdis Toomasti välislähetusse Soome ja delegatsiooni Rootsi.
Valdis Toomast on 25.–27. aprillini Soomes Harju Omavalitsuste Liidu korraldataval seminaril. 7.–10. maini on meie
linna delegatsioon külastamas Sollentuna sõprusomavalitsust Rootsis. Volikogust osalevad visiidil Kristiina Kotter ja
Ero Liivik lisaks Valdis Toomastile.
Volikogu komisjonide koosseisud
Spordikomisjon
Esimees: Signe Laar; liikmed: Valdis Toomast, Henry Heinsalu, Terje Toomingas, Ülo Vatsk, Tõnu Urva, Madis Pluum
ja Marko Pruus.
Eelarve- ja majanduskomisjon
Esimees: Valdis Toomast; liikmed: Jüri Tümanok, Mati Riimaa, Erki Kuld, Matti Nappus, Ero Liivik ja Jaan Kalbus.
Arengukomisjon
Esimees: Kristiina Kotter; liikmed: Tanel Oberg, Tiit Isop,
Kristi Kruus, Argo Ladva, Tõnu Urva, Tõnu Kumari ja Kaimo
Käärman-Liive.
Planeerimis-, ehitus- ja keskkonnakomisjon
Esimees: Tõnu Urva; liikmed: Janne Põlluaas, Helle Rätsep,
Ants Torim, Thomas Oberg, Meelis Rõigas, Jaan Moks, Viktor
Talsi, Valdis Toomast, Mati Riimaa, Argo Kirikal, Argo Ladva
ja Harry Pajundi.
Kultuuri-, haridus- ja noorsootöö komisjon
Esimees: Monika Liiv; liikmed: Madis Milling, Signe Laar,
Kristiina Kotter, Andres Pajula, Evelin Povel-Puusepp, Elviira
Alamaa, Sirje Luberg, Silver Arrak ja Maie Särak.
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Esimees: Matti Nappus; liikmed: Monika Liiv, Anne Teetamm, Kristiina Kotter, Greta Silberg-Käärik ja Henn Vaher.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel www.saue.ee ja linna kantseleis.
Sirje Piirsoo

24. aprillil kell 19.25 teatati häirekeskusele valveta lõkkest
Saue linnas Kuuseheki tänaval garaažide lähedal. Nõmme
komando päästjad kustutasid lõkke ning tuletavad inimestele meelde, et lõkketegemisele kehtivad kindlad nõuded
ning et tuld ei jäeta kunagi valveta.
Just lõkkest või mahavisatud suitsukonist puhkeb igal
kevadel sadu kulupõlenguid, mis põhjustavad kahju keskkonnale, hävitavad elusloodust ja vara, milles hukkub või
saab raskelt vigastada inimesigi.

Tel 679 0175, leht@saue.ee

Järgmine number ilmub
18. mail 2012

Saue linnas Kadakamarja tn 25 ja 40, Tule põik 5 ja Kesa
tn 20 kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohtade ja
eskiisi teine avalik tutvustamine ja arutelu toimub 16. mail
2012 algusega kell 17.00 Sauel Tule tn 7, linnavalitsuse hoone 3. korruse saalis.
Planeeringu eskiisi maketiga saab eelnevalt tutvuda linnaarhitekti kabinetis esmaspäeval, 14. mail ajavahemikus
14.00 kuni 17.30.
Detailplaneering haarab Saue linna keskosa idaservas
Kadakamarja tn 25 ja 40, Tule põik 5 ja Kesa tn 20 kinnistuid
sihtotstarvetega üldkasutatav maa, elamumaa ja tootmismaa, pindalaga kokku 20 462 m2.
Detailplaneeringu eesmärk on moodustada osaliselt uued
kinnistud, määrata maa sihtotstarbed, ehitusõigused ja piirangud. Lahendada teed, tehnovõrgud, haljastus ja heakorrastus. Planeeritav ala piirneb lääne- ja lõunakaarest valdavalt ühepere- ja ridaelamukruntidega, ida- ja põhjakaarest
äri/ tootmishoonetega ja nende kruntidega.
Planeeritavale alale kavandatakse rajada lasteaed, üks
kuni 5-korruseline äri/ büroo/ korterelamu, kaks kuni 10-korruselist punktkorterelamut ja 5 ühepereelamut.
Eskiislahendust on korrigeeritud kõrgemate korruselamute osas.
Detailplaneering ei muuda kehtivat Saue linna üldplaneeringut.
Detailplaneering on algatatud Saue Linnavalitsuse
14.02.2012 korraldusega nr 58.

Detailplaneeringu maketi ülemine serv
on paralleelne Tule tänavaga. Foto: Sirje Piirsoo

Puuetega inimeste
projekt sai rahastuse
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu otsustas 26. aprilli
koosolekul toetada MTÜ Töötahe projekti „Lääne-Harjumaa
puuetega inimeste tegevuskeskus“ summas 43 989,88 eurot.
Projektis osaleb kolm omavalitsust: Saue linn, Keila linn
ja Keila vald.
Projekti abil valmib 2012. aasta sügiseks Keila haigla
ruumidesse puuetega inimeste tegevuskeskus, kus nad
saavad oma päeva veeta ja lihtsamaid töid teha. Keskus on
mõeldud 70 inimesele, Saue linnal on selles 10 kohta.
Projekti rahastab Eesti–Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna sihtkapital.
Saue Sõna

Valveta lõke
Kuuseheki tänaval

Väljaandja: Saue Linnavalitsus

Trükk: Baltic Print & Banners OÜ
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Saue linnavalitsus
teatab

Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel www.saue.ee ja linna kantseleis.
Sirje Piirsoo

Teostus: Editor Grupp OÜ

Saue Sõna

Foto: Sirje Piirsoo

Algasid vee- ja kanalisatsioonitrasside kaevetööd Kesa ja
Nurmesalu tänaval
AS Terrat jõudis üldveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamise projekti (ÜVK) 2. osa ehitustöödega algselt kavandatud
tööde graafikust ette ning seetõttu algasid vee- ja kanalisatsioonitrasside kaevetööd Kesa ja Nurmesalu tänaval 21.
aprillil. Tööd kestavad kuni 31. maini 2012.
Tööde teostamise ajal hakkab kehtima ehitusaegne liikluskorraldus. Skeemid asuvad Saue linna kodulehel ÜVK
projekti all.
Palume kõigil liiklejatel varuda kannatust, olla tähelepanelikud, jälgida ajutist liikluskorraldust, arvestada ümbersõitudeks kuluva ajaga ning võimalusel vältida Kesa ja
Nurmesalu tänavalt läbisõitu. Samuti soovitame koolilastel
vältida kaevetööde tsoonist läbikäimist.
Palume vabandust tekkivate ebamugavuste pärast.
Mõistvale ja meeldivale koostööle lootes,
AS Terrat

Saue Sõna

Kultuur
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Saue noored mehed laulsid end võitjate hulka
Eesti Meestelaulu Selts
Eesti Meestelaulu Selts korraldas 21. aprillil Pärnu Kuninga tänava põhikoolis IV
noorte meeskooride võistulaulmise. Saue Noorte Meeste Koor, mida dirigeerib
Elviira Alamaa, jagas enda
kategoorias teist ja kolmandat kohta.
Võistulaulmine toimus kahes erinevas grupis, A- ja Bkategoorias. Osales kaheksa
noorte meeskoori, neist kolm
A- ja viis B-kategoorias.
Võistulaulmist hindas kolmeliikmeline žürii, mille esi-

mees oli Kuno Areng ning
liikmed Jüri Rent ja Indrek
Vijard.
A-kategoorias
jagasid
esimest ja teist kohta Pärnu Kunstide Maja Noorte
Meeskoor ja Virumaa Noorte
Meeskoor, kolmas oli Võru
Noorte Meeskoor. B-kategoorias võttis võidu Tallinna
21. Kooli Noorte Meeskoor.
Saue Noorte Meeste Koori
tunnistas žürii vääriliseks jagama teist ja kolmandat kohta Narva Koorikooli Noorte
Meeskooriga.
Kuno Areng kiitis esinenud kooride kõrget kunstilist

Saue Noorte Meeste Koor esinemas muusikakooli 15. sünnipäeval.
Dirigeerib Elviira Alamaa. Foto: Siiri Raagmets

taset ja noortepäraseid ning
huvitavalt koostatud kavasid.
„Meie meeskooridele on kasvamas uued tublid lauljad,
keda me näeme juba juunis
koos esinemas Tartus toimuvatel Põhja- ja Baltimaade
meestelaulu päevadel,“ sõnas maestro võitjate autasustamisel.
Elvira Alamaa ja koormeister Ulvi Kanter tänavad
kõiki toredaid noormehi eduka esinemise eest ning noorte meeste vanemaid, kes alati
koori esinemisi ja tegemisi
toetavad. 

Lauluklubi lõpetas hooaja
Saue Sõna
Saue lauluklubi kogunes 24.
aprilli õhtul lasteaia Midrimaa
saali, et Saue Kapelli särtsaka muusika saatel üheskoos
hooajale meeleolukas punkt
panna.
Koosviibimise
juhatas
sisse laulunaiste juhendaja,
koorijuhi haridusega Kartin
Järvlepp, kes seni, kuni kapell pille häälestas, rääkis jüripäevaga seotud uskumustest ja
traditsioonidest.
Jüripäev märkis eesti rahvakalendris kevade ja kevadtööde algust. Päev on saanud oma
nime pühalt Jürilt. Jüripäev oli
karjalaske- ja põllunduspüha,
olulisim päev huntide tõrjumiseks ja mõisaga teenistuslepingute lõppemise ehk kolimise
päev. Mida kõike jüripäeval
teha tohtis või ei tohtinud, ei
hakka siinkohal ümber jutustama: seda saab huviline lugeda eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaasist aadressil
www.folklore.ee/Berta.

Lauluklubi naised lasid lasteaias laulul kõlada. Juhendaja Katrin Järvlepp on vasakul
kõige viimane. Foto: Sirje Piirsoo
Katrin Järvlepa sõnul käis
klubi möödunud hooajal koos
ühe korra kahe kuu jooksul,
kuid sügisest on kavas koh-

tumised poole sagedasemaks
muuta – selline on laulunaiste
soov. Tavaliselt olid koosviibimised koolis, kus laulul klave-

ri saatel kõlada lasti. Hooaja
lõpp aga otsustati pidada pidulikumas meeleolus koos Saue
Kapelliga. 

Raamatukogus on kevadiselt rõõmsavärviline näitus
Saue Linna Raamatukogus eksponeerivad oma
maale Saue Huvikeskuse kunstistuudio täiskasvanute kunstikursustel osalejad. 27. aprilli õhtul
toimus akrüülmaalide ja keraamika näituse pidulik avamine.
Kolme kuu jooksul tegi kunstistuudio usinasti
tööd ja maalide valmimiseks kulus palju tegusaid
õhtutunde. Nüüd on tulemused kõigile vaatamiseks valmis.
Seinu ehivad maastikud ja meremaalid, rõdu
piiretele on paigutatud erksates toonides natüürmordid ja abstraktsed kompositsioonid. Kindlasti tunneb vaataja ära ka mõned koopiad tuntud
kunstnike töödest. Avamisel said autorid üksteiselt mõõtu võtta ja tehtud tööle tagasi vaadata.
Kui maalijad saavad nüüd suvepuhkusele
minna, siis harrastuskeraamikud hakkavad tegema ettevalmistusi augustis toimuvaks Saue
Savipäevaks.
Valik keraamikute tehtud esemetest — valmistatud aasta algusest kuni tänaseni — on eksponeeritud vitriinides raamatukogu teisel korrusel.
Näituselt ei puudu ka meie kõige nooremate
kunstihuviliste tööd. Kunstitundides loodut saab
näha 2.–12. maini.
Virve Laan
Saue Huvikeskuse huvitegevuse juht

Pildil on maalide autorid (vasakult): Karin Ossipova,
Ants Vikerpuur, Keiju Kuresaar, Anu Põlluaas, Leia Tamm,
Lia Kullerkupp, Anne Ehala ja kursuse juhendaja Virve Laan.
Foto: Terje Toomingas

Festival „Visioon“
tuleb taas
Rahvusvaheline noorte jazz-improvisatsiooni festival
„Visioon“ sai alguse aastal 2003, kui Saue Muusikakool avas džässmuusika osakonna. Tänavu tähistab
festival kümnendat aastapäeva.
„Visioon“ on noortefestival, mille põhiteemad on džäss ja
improvisatsioon. Tutvuda saab uute tulevikumuusikutega,
nende loomingu ja interpretatsiooniga. Festivalile on oodata
professionaalseid muusikuid nii Eestist kui ka välisriikidest.
2012. aasta festival toimub 7.–9. juunini. „Visiooni“ peateema on bigbändimuusika. Esmakordselt moodustatakse
festivali raames Rahvusvaheline Noorte Big Band, mille esimene kontsert on 8. juunil KUMU auditooriumis. Loodava
Big Bandi soov on saada kokku ka tulevikus.
Programmis on noorteansamblite ja noorte tippsolistide
esinemised, omaloomingu kontserdid, Big Bandi workshop
koostöös välisdirigendiga, Rahvusvahelise Noorte Big Bandi
loomine ja proovid. Esinemistest võib välja tuua kontserdi,
mida dirigeerib külalisdirigent Siim Aimla, väliskülaliste kontserdid, nagu flamenko-kontsert: Jose Torres (Hispaania)–
Karo Sampela (Soome)–Maria Rääk (Eesti). Kontserdid
toimuvad Sauel ja Tallinnas, sissepääs on tasuta. Esinemispaikades on avatud fotograaf Lembit Michelsoni näitus „Visioon Visioonist“.
Tere tulemast „Visiooni“ kontsertidele esinema ja kuulama! Tutvu kavaga www.noortejazz.ee
Kristiina Liivik

Saue Sõna
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Kristiina Ojuland külastas Saue Gümnaasiumi

Merilin Nurmsalu
12.B klass

Saue Gümnaasiumi abiturientidel avanes 9. aprillil
võimalus veeta tunnike vesteldes Euroopa Parlamendist
(EP), Euroopa Liidu (EL)
hetkeolukorrast ning Eesti
arengust nii sise- kui ka välispoliitilisel maastikul —
kooli külastas EP ja Reformierakonna liige Kristiina
Ojuland.
Kristiina Ojuland ei paistnud silma mitte ainult fantastilise väljanägemisega, vaid
ka barjäärideta ja sooja suhtlemisega. Olgugi et abiturien-

tidega, on noortega päevapoliitilistel teemadel rääkides
tähtis võimalikult selge ja
lihtne keelekasutus, et jutt liiga kuivaks ei muutuks. Ojuland sai sellega hakkama —
hilisem tagasiside osalenutelt
oli vaid positiivne.
Kohtumine algas tutvustamisega. Ojuland rääkis lähemalt enda poliitilisest taustast
ja teekonnast europarlamenti.
Sujuvalt läks jutt üle EL-i
erinevatele institutsioonidele
ja loomulikult räägiti lähemalt EP tööst. Eestit esindab

seal kuus saadikut, mis on
vaid väike osa rohkem kui
750-liikmelisest kollektiivist.
Mandaat kestab viis aastat,
mistõttu ei olegi võimalik
kõikide kolleegidega isiklikult tuttavaks saada.
Parlamendisaadik rääkis
meile ka lähemalt, missugune on tema komiteetöö ja
kirjeldas igakuist peaassamblee istungit, kus komiteede
koostatud resolutsioonid ette
kantakse. Seejärel toimub
hääletamine — poolt või
vastu. Peaassamblee istungid

Kes ei leia aega kehalisteks harjutusteks,
peab leidma aega põdemiseks
Liivi Lents

Saue Päevakeskuse
juhataja
Saue Päevakeskus hoolitseb
selle eest, et neil, kes pakutuga haakuvad, aega põdemiseks ei jäägi. Aprilli teine
nädal oli pühendatud tervise
edendamisele, avalöögi andis
kepikõnd esmaspäeval.
Esmaspäev
Päevakeskuses on palju aktiivseid inimesi, kes on valmis
kõndima. Kui rahulolevad ja
parajalt väsinud kepikõndijad
lõpetasid kosutava taimetee
joomise, jõudis päevakeskusesse noor ja tegus mees
VIREO-st.
Füsioterapeut
Helger Helemäe viis läbi seminari, kus huvilistega koos
otsiti võimalusi, kuidas Sauel
tervislikult liikuda ning kuidas tervislikult toituda. Kohaletulnud esitasid hulgaliselt
küsimusi, igaüks tulenevalt
oma probleemist.
Teisipäev …
oli positiivse ellusuhtumise
poolest laialt tuntud inimese,
Mariann Kelami päralt. Ta
rääkis oma perekonna loo,
kuulajad esitasid küsimusi
koostööst abikaasa Tunnega ja praegusest tööst Viimsi
Vallavolikogus.
Kolmapäev …
algas
tervisevõimlemisega
nagu alati. Tund oli avatud
kõigile ja nii mõnigi eakas
leidis tee ühinemaks tervisevõimlejatega. Päev jätkus
erinevate tervisetoodete tutvustuse ja eakate vajadusi arvestava joogatunniga õpetaja
Jane juhatusel. Huvilisi oli
just nii palju, et treenijad päevakeskuse saali ära mahtusid.
Kui osavõtjatest mõnigi jääb
edaspidi sel moel tervise eest
hoolitsema, võib päevakeskus
jooga-alase ettevõtmise kordaläinuks lugeda.

kestavad kolm ja pool päeva, varahommikust peaaegu
keskööni.
Kui Ojuland parajasti
Brüsselis ei viibi, sõidab ta
lennukiga Eestisse, täidab
töökohustusi
Reformierakonnas ja kohtub valijatega.
Siinkohal tuleb tõdeda, et
ütlus „Kes teeb, see jõuab!“
peab tõesti paika. Kristiina
Ojuland suudab kohal olla
kõikjal, täita hulgaliselt tööülesandeid ning sealjuures
olla ikka rõõmsameelne ja
särav.

Õpilased küsisid Ojulandilt veel lähemalt parlamendi, Kreeka kriisi, EL-i majandusliku olukorra ja Eesti
poliitikamaastiku kohta —
ning kolmveerand tundi europarlamendi saadikuga oligi
märkamatult läbi saanud.
Loodetavasti lahkusid kõik
noored kohtumiselt veidi targemana ja veelgi motiveeritumana. Kes teab, ehk leidis
nii mõnigi Saue Gümnaasiumi abiturientidest, et temagi
tahaks tulevikus sammud
Brüsseli poole seada?! 

Muusikakool teatab
Saue Muusikakool võtab vastu uusi õpilasi
2012./2013. õppeaastaks.
Põhiõppe osakonda pilliõppesse ootame lapsi vanuses
7–12 eluaastat. Nooremaid (7–8-aastased) lapsi eelistame
klaveri ja viiuli erialale. Õppida saab klaverit, viiulit, kannelt,
kitarri, flööti, saksofoni, klarnetit, trompetit, akordioni, trombooni, tuubat, metsasarve ja löökpille.
Pop-jazzi osakonda võtame vastu muusikakooli IV ja VII
klassi lõpetanud õpilasi avalduste alusel ning erialaõpetaja
soovitusega. Pop-jazzi osakonnas saab õppida kitarri, basskitarri, löökpille, klahvpille, saksofoni, trompetit, akordionit
ja laulu. Pop-jazzi osakonda on oodatud ka algajad vanuses
12–17 eluaastat. Algajatel tuleb läbida muusikakooli sisseastumiskatsed.
Laulu erialale võtame vastu alates 15. eluaastast.
Basskitarri erialale võtame alates 10. eluaastast.
Sisseastumiskatsete konsultatsioonid toimuvad 30. ja
31. mail kell 17.00–19.00 ruumis 106. Konsultatsiooniks
palume õpilasel ette valmistada ühe laulu. Konsultatsioon
on soovituslik.
Sisseastumiskatsed toimuvad 5. ja 6. juunil kell 17.00–
19.00 ruumis 106.
Saue Muusikakooli ettevalmistusklassi registreerime
5–7-aastaseid lapsi 30. ja 31. mail kell 17.00–19.00 ruumis
108.
Saue Muusikakool asub Saue Gümnaasiumis, Nurmesalu 9. Infotelefon 659 6054; saue.mk@mail.ee; www.
sauemk.edu.ee

Helger Helemäe testib kehalist võimekust. Foto: Tiina Univer
Neljapäeva …
sisustas Eve-Mai Valdna
maanteeametist omamoodi
loenguga — käsitöömeistrid
klõbistasid sukavarrastega,
kuid see ei seganud aktiivset
keskustelu lektoriga, kellel
olid kaasas katsevahendid
nagu keemiaõpetajal koolis.
Kuulajad ja vaatajad veendusid oma silmaga, kui tõhus kaitse on jalgrattasõidul
kiiver. Pisikese kiivri sisse
pandi toores muna, mis kiivriga kukkudes jäi terveks,
kuid ilma kõlbas ainult kogelmogeliks. Lisaks säravale ettekandele jäid Eve-Mai
Valdnast päevakeskusesse ka
erinevad meened osalejatele.
Neljapäeva edenedes muutusid ka meie ettevõtmised.
Massöör Kaire tegi näidismassaaže. Huvilisi oli just nii
palju, kui palju ta masseerida
jõudis. Juba tuttav Helger Helemäe viis koos kolleegidega
VIREO-st esmaspäevase teoreetilise loengu praktikasse.
Et ilm oli ilus ja inimesi nii
palju, et ruumi ära ei mahtunud, läks osa neist välja liikuma, osa jäi siseruumidesse
jõukohaseid harjutusi tegema.

Enne harjutusi määrati kõigi
tervislik seisund ja leiti sobiv
koormus. Pärast sai igaüks
ka tagasisidet oma tervisliku
seisundi ja valitud koormuse
kohta.
Reedeks …
ootasime päevakeskusesse eakate võimlemistreenerit Reet
Pooli, kes oli lubanud kaasa
võtta üllatuskülalise. Reet
Pool eakate võimlemistreenerina õigustas igati suuri ootusi
ja üllatuskülaline Katrin Karisma lisas erilist sära nädala
viimasele ettevõtmisele.
Päevakeskuse kollektiivil
on hea meel tänada kõiki osalejaid, lektoreid ja treenereid,
kellel oli aega ja soovi osalemiseks ning juhendamiseks.
Kõik lektorid olid vabatahtlikud ja kõik rõõmustasid kutse üle. Päevakeskus tänab ka
Kairet, kelle eestvedamisel
olid valmistatud traditsioonilised siidisallid, mis me esinejatele tänuks kinkisime.
Tervise-edendus läheb täiskäigul edasi
Eve Mai Valdna maanteeametist märkis tagasisidena Saue

Päevakeskuse
ettevõtmist
kui eeskuju kõikidele omavalitsustele. Ta lisas, et kui
kõik omavalitsused oleksid
tervise-edenduses nii aktiivsed, oleks muret tekitavaid
probleeme hoopis vähem.
Lõpetuseks tasub tsiteerida Reet Pooli kirja: „Tervisenädala programm on Teil
professionaalselt koostatud,
tihe ja läbikaalutud, hõlmates erinevaid teemasid ning
sihtgruppe. Mulle jäid kohtumisest väga head muljed.
On hea tunne, kui osalejad
on huvitunud ja loengust ilmselgelt kasu saanud. Usun, et
see oli ka teile kenaks tervisepäeva lõpuürituseks ning
kohtumine minu poolt kaasa
toodud üllatuskülalisega lisas
koosolemisele veidi erinevat
nüanssi, olles samas tõepoolest meeldivaks üllatuseks
kõigile.“
Tervisenädal küll lõppes,
kuid tervise-edendus käib
täiskäigul edasi: mis need
laulu- ja tantsuringid, reisid
ja kõikvõimalikud kultuuriüritused siis veel on kui mitte
tervis. 

Saue Päevakeskuse
ürituste kava
• Kuni 15. maini on avatud Heldur Lassi pliiatsijoonistuste
näitus.
• 3. mail kell 11 tantsivad päevakeskuse Senjoriitad koos
Kristiine seeniortantsijatega Kristiine Sotsiaalkeskuses.
• 11. mail kell 14 toimub kohtumine Saue linnapea Henn
Põlluaasaga
• 17. mail kell 16 muinsuskaitse kuu 2012 raames ekskursioon „Vanalinna salapärased hoovid“, hoovide ajalugu
tutvustab Boris Dubovik Kultuuriväärtuste Ametist. Vajalik
eelregistreerimine.
• 17. mail korraldavad reisihuvilised reisi Juminda poolsaarele ja Majakivi matkarajale, osalustasu 13 eurot, maksta
saab kuni 5. maini.
• 18. mail kell 11 käsitöö näituse avamine. Näitus on avatud 18.–20. maini kell 10–16 päevakeskuses.
• 1. juuni – ringide hooaja lõpupidu Saue Kontserdisaalis.
• 2.–4. juunil korraldab Saue Linna Invaühing reisi Peterburi.
• 11.–15. juunil korraldavad reisihuvilised reisi Valgevenesse. Täpsem info päevakeskuses (viisa, foto), maksta saab
kuni 5. maini. Veel on mõni vaba koht!
• 26. juunil korraldavad reisihuvilised Raereisidega reisi
Pärnumaale.
• 14.–15. augustil korraldavad reisihuvilised reisi Setomaale.
• 6. septembril korraldavad reisihuvilised reisi peipsiäärsete
vanausuliste juurde.
• Mai algusest võtame vastu kasutatud puhtaid lasteriideid.
• 22.–24. mail toimub kasutatud lasteriiete jagamine.
• 8. mail kell 10.00 Saue Linna Invaühingu koosolek.
• 11. mail kell 16.00 seltsingu Bereginja koosviibimine.

Saue Sõna

Sport
Jalgrattasõidul osales ligi 150 inimest

Kaunis kevadilm meelitas sauelased kodust välja — sarja „Sauelane liikuma” jalgrattasõidust võttis osa ligi 150 inimest.
Terje Toomingas

Saue Huvikeskuse
sporditegevuse juht
Sarja „Sauelane liikuma”
jalgrattaetapp toimus laupäeval, 28. aprillil. Start oli Saue
jaanituleplatsil. Rada kulges
mööda linna kergliiklusteid
ja tänavaid, läbida tuli ka Sarapiku terviserada, kokku 5,1
kilomeetrit.
Etapist võeti osa kogu
perega, oli nii noori kui ka
eakamaid
spordihuvilisi.
Osavõtjate vahel läks loosi
auhindu ning finišis ootas
kõiki väike maius ja jook.
Liiklust reguleerisid OÜ
Roadservice ja G4S Eesti,
suur tänu abi eest!
Tänusõnad ka kõigile osavõtjatele! Heameel oli näha,
et sarjast oli tulnud osa saama ka rida uusi liikmeid, võitis tervis ja sport.
Sarja „Sauelane liikuma“
lõpetamine toimub 9. juunil
algusega kell 12 Saue jaanituleplatsil. Võtke osavõtu-
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Midrimaa on maailma
suurim eestikeelne lasteaed?!
Saue linna mälumängu „Tammekilb 2012“ esimeses eelvoorus osales neli võistkonda, kes pidid muuhulgas ära arvama,
milline eestikeelne lasteaed on maailmas suurim. Õige vastus
oli — meie oma Midrimaa, kus on 16 rühma 365 lapsega.
Mälumängu juhtis Tenno Sivadi, kelle koostatud 40 küsimust olid äärmiselt huvitavad, isegi humoorikad. Et õigesti
vastata, pidid võistlejad omama laia silmaringi hästi paljudes
valdkondades.
Küsimuste teises plokis tegi soolo Ettur, teades ainukesena vastust küsimusele, mis on Pariisis Rue de Faisanderie
tänavas asuva muuseumi nimi, kus võib näha käekelli, riideid,
alkohoolseid jooke, lõhnaõlisid, kosmeetikat, Rodini skulptuuri ja isegi rooma-aegset amforat. Tegu on võltsingute muuseumiga.
Esimesest eelvoorust lahkus võitjana Tammetark 63 punktiga. Teiseks tuli Ettur 53 ja kolmandaks SG4 40 punktiga.
Tammetõru sai 34 punkti.
Mälumängul on kolm eelvooru. Teise eelvooru esialgne toimumisaeg on 30. mai, kolmas on plaanitud oktoobrisse ja novembris on juba superfinaal. Lisaks toimuvad individuaalsed
meistrivõistlused septembris.
Võistkonnad

Tammetark: Villu Liiv, Rafael Amos, Vello Toomik
Ettur: Tiiu Kuuskme, Urmas Väärtnõu, Priit Tähtsalu, Toomas Kilgas
SG4: Ulvi Urgard, Priidu Valma, Endla Lindmäe, Malle Liiv
Tammetõru: esindas Urmas Oljum
Sirje Piirsoo

Rattasõidu rada kulges mööda Saue kergliiklusteid ja tänavaid, läbida tuli ka
Sarapiku terviserada. Teed näitas kollases vestis Marko Pruus Saue spordiklubist.
Foto: Jaan Toomingas

kaardid
toimub
simine.
läbinud

kindlasti kaasa, sest
ka auhindade looMida rohkem olete
etappe, seda suurem

võimalus on võita loosiauhind! Jälgige reklaami!
Tule kindlasti, tule koos
perega ja võta osa just Sulle

meelepärasest sporditegevusest! 

Saue sportlased tulid võiduga koju
Saue sportlased saavutasid jüriöö jooksudel esimese ja teise
koha.

Ettur tegi mälumängu eelvoorus soolo.
Pildil (vasakult): Toomas Kilgas, Urmas Väärtnõu,
Priit Tähesalu ja Tiiu Kuuskme. Foto: Sirje Piirsoo

Kiriline kutsub
kursustele ja õpitubadesse
Tekstiilistuudio Kiriline tegutseb Sauel eelmise aasta sügisest.
Stuudios on erinevad juhendajad läbi viinud rea põnevaid
kursuseid ja õpitubasid täiskasvanutele, nagu näiteks nõelviltimine, kaartide ja kinkepakendite valmistamine, ehete kursused algajatele ja edasijõudunutele ning Haapsalu salli meistriklass. Maikuus on tulekul arhailise tikandi ja paberist ruumiliste
anumate valmistamise kursused.
Tekstiilistuudio loovuslaager tüdrukutele toimub Sauel 23.–
27. juulini. Õpitoad on kahele vanuserühmale: 3.–5. klassi ja
6.–8. klassi tüdrukutele. Viie päeva jooksul mõtlevad ja tegutsevad laagrilised loovalt ning õpivad uusi vahvaid käsitöötehnikaid. Õpitubades valmistatakse ehteid, vilditakse, tehakse
paberi- ja tekstiilitöid ning õpitakse taaskasutama erinevaid
materjale.
Sügishooajal algavad taas uued kursused täiskasvanutele.
Tulekul on mitu tekstiilivaldkonna ja käsitsi trükkimise kursust
ja õpituba ning professionaalsete käsitöömeistrite meistriklassid.
Tekstiilistuudiosse on oodatud kõik käsitöösõbrad, rohkem
infot kursuste ja õpitubade kohta on aadressil kiriline.blogspot.
com.
Tiina Sillar
Tekstiilistuudio Kiriline

Linna võistkond (pildil vasakul) tuli Saue valla jüriöö jooksul teiseks. Foto: Terje Toomingas

Terje Toomingas
21. aprillil toimus Saue valla suur jüriöö jooks Maidlas.
Distantsid jäid vahemikku
610–1110 meetrit. Kokku
tuli teatevõistkonnal joosta
7115 meetrit. Saue linna teatevõistkond saavutas jooksul
teise koha.

Võistkonda kuulusid Aimer Peensalu, Rauno Neuhaus, Martin Sagaja, Cristian Anton, Marko Pruus,
Terje Toomingas, Evelyn
Himma ja Kristiina Kiinros. Jooksust võtsid osa ka
Saue linna noored jüritajad,
kes noorte arvestuses lõpetasid teisena.

Jüripäeval joosti teatejooksu ka Tallinna Botaanikaaias. Naiste distants oli 800
ja meeste oma 1200 meetri
pikkune, kokku kaheksa kilomeetrit. Teatevõistkondi oli
üle kahekümne. Botaanikaaia jüriöö jooksu võitis Saue
linna võistkond, kuhu kuulusid Lauri Malsroos, Rauno

Neuhaus, Cristian Anton,
Martin Sagaja, Susan Pihelgas, Terje Toomingas,
Elisabeth Valdmann ja
Johanna Talihärm. Linna
noored jüritajad olid põhidistantsi ainukesed noored ja
saavutasid absoluutarvestuses tubli 15. koha. 

Pakutrükk, disain ja teostus Tiina Sillar.
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Teated
Maakonnaplaneeringu
„Rail Baltic raudtee trassi
koridori asukoha määramine“
Vabariigi Valitsus algatas 12.04.2012 korraldusega nr 173
Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi
koridori asukoha määramine“, Harju maavanem algatas
19.04.2012 korraldusega nr 661-k maakonnaplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise. Vastavalt
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seadusele on maakonnaplaneeringu koostamise puhul
keskkonnamõju strateegiline hindamine kohustuslik. Maakonnaplaneeringu eesmärk on 1435 mm standardil põhineva Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramine
selliselt, et tulevikus oleks võimalik ehitada suunal Tallinn–
Pärnu–Riia raudtee, mis võimaldab rongil sõita kiirusega
kuni 240 km/h.
Teemaplaneeringu koostamist korraldab Harju Maavalitsus, planeeringu kehtestab maavanem. Nii planeeringu
koostaja kui ka keskkonnamõju strateegiline hindaja valitakse riigihanke tulemusena. Harju maakonnaplaneeringu
„Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ algatamise otsuse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamise otsusega on võimalik tutvuda Harju Maavalitsuse veebilehel aadressil http://www.harju.maavalitsus.ee/
et/rail-baltic-raudtee-trassikoridori-asukoha-maaramine
ning tööpäevadel Harju Maavalitsuses (Roosikrantsi 12,
15077 Tallinn).

LUTERLIKUD JUMALATEENISTUSED

„Suvi Pivarootsis” kutsub

Veel on vabu kohti suvisesse Pivarootsi kunstilaagrisse,
8.–15. juuni. Teid ootavad juba tuttavad kasvatajad, aga ka
mõned uued ja huvitavad. Kavas:
• joonistamine ja maalimine looduses
• töötoad
• jalgrattamatk ööbimisega telkides
• maastikumängud, diskod, lõkkeõhtu,
ujumine, spordipäev, laevasõit merel
• karaoketähekese valimine, Pivavisioon
• ronimine ronimisseinal, seiklusmängud
• fotojaht ja -võistlus
• muusikalise improvisatsiooni õpituba koos MTÜ-ga
Loomeühendus Pistik
Laagri tasu 180 eurot.
Oled laagrisse registreeritud, kui tood noortekasse oma
täidetud isikliku kaardi. Kaardi ja lisainfo saad Monika käest,
liivmonika@gmail.com ja 504 3382

Saue Huvikeskuses
• 2.–12. mai Saue Huvikeskuse kevadine kunstinäitus Saue
Linna Raamatukogus. Välja pandud maalid, keraamika,
skulptuur ja tarbekunst
• 16. mai kell 19 showgrupi Vikerkaar kontsert Salme
Kultuurikeskuses
• 23. mai kell 18 Saue Huvikeskuse kunstiringide
lõpetamine, koos lapsevanematega. Õpilastööde näitus
koolimaja saalis
• 26. mai Saue Sõlg jaanituleplatsil, rongkäik algusega kell
12.00 Keskuse pargist

Suvi kestab veel

Ootame Sind 7–10-aastaste noorte linnalaagrisse, 13.–18.
august. Kavas:
• kunsti ja käsitöö töötoad
• tutvumine politsei ja päästeameti tööga
• jalgrattamatk
• maastikumäng, ujumine, sportimine
• ekskursioon Imavere piimandusmuuseumisse
• ronimine ronimisseinal
• matk ööbimisega telkides
Laagri tasu on 55 eurot.
Oled laagrisse registreeritud, kui tood noortekasse oma
täidetud isikliku kaardi. Kaardi ja lisainfo saad Monika käest,
liivmonika@gmail.com ja 504 3382

Saue vabakirikus (Tammetõru 2a)

• 6. mail kell 16.00 — sõna- ja palveteenistus
• 13. mail kell 16.00 — emadepäeva jumalateenistus
		
armulauaga
• 20. mail kell 16.00 — sõna- ja palveteenistus
• 27. mail kell 16.00 — jumalateenistus armulauaga
Jumalateenistusi viivad läbi õpetajad Juha Väliaho ja Marek
Roots (Keila Miikaeli kogudus). Abistab diakon Anu Väliaho.
Tere tulemast kõigile!

Koerte ja kasside marutaudivastane vaktsineerimine
12. mail 2012 kell 10–14 toimub koerte ja kasside tasuta
marutaudivastane vaktsineerimine Swedbank’i Saue kontori
juures asuval platsil.
Pakutakse kompleksvaktsiini ja parasiitide ravi, kuid seda
juba tasu eest. Müügil ka mitmesugused tarvikud. Suured koerad tuleb vaktsineerimisele tuua suukorviga.

Töömalev pakub
eakatele abi
Head eakad sauelased!
Saue Noortekeskus korraldab ka tänavu 11. juunist kuni 22. juunini töömaleva.
Igal aastal on töömalev pakkunud abi üksi
elavatele eakatele sauelastele peenarde rohimisel või mõne muu lihtsama aiatöö tegemisel.
Tahame tulla
ka tänavu abivajajatele appi, andke
oma soovist teada kuni 8. juunini
Meeli Kallasele telefonil 679 0176.
Kohtumiseni!

4. mail 2012

7

Saue Sõna

Teated ja tarbijainfo

4. mail 2012

8

2012

Laulu- ja tantsupidu
Rist-rästi läbi Eesti
26. mail Jaanituleplatsil
Kell 12.00 rongkäik
Keskuse pargist mööda Kütise ja Pärnasalu tänavat
Jaanituleplatsile
Kontserdil esinevad:
Saue Lasteaia Midrimaa tantsurühmad,
Saue Gümnaasiumi rahvatantsijad ja Väikeste
Tüdrukute Koor, Saue Gümnaasiumi Noortekoor,
Saue Poistekoor, Saue Noorte Meeste Koor,
Saue Segakoor, Saue Muusikakooli rivitrummarid,
Saue Kägara naisrühm ja rahvamuusikaansambel,
tantsurühm Vokiratas, Saue Simmajate segaja naisrühm, naisansambel Rukkilill
Külalisesineja: Saku Segakoor Tuljak
Korraldab Saue Huvikeskus

Saue Noortekeskuses tegutsev laste huvikool MÄNGUKOOL
on alustanud laste registreerimist järgmistesse
2012./2013. õ-a toimuvatesse huviringidesse:
• Suvekool juunis ja augustis;
• Mängukooli arendusring 4–5-aastastele lastele;
• Eelkooli arendusring 6–7-aastastele lastele;
• Laulu- ja mänguring 0,8–2,5-aastastele lastele.
Lisateavet meie tegevuste kohta leiad
www.mangukool.ee ja telefonil 512 0730

Saue ujula
ja jõusaal
Avatud iga päev!
E–R 6.30–22.00
L 9.00–17.00; P 9.00–20.00
Kasuta soodsat võimalust
sportimiseks! Kohtumiseni —
Saue, Nurmesalu 9.
Tel 659 6669;
http://koolihaldus.saue.ee//

SAUE LOOMAKLIINIK
Sooja 1, Saue, tel 600 3382
E–R 15.00–19.00, L 10.00–13.00
www.sauekliinik.ee

Kevadine lemmikloomade vaktsineerimine
soodushinnaga –15% tavahinnast 7.–18. mai
Vältimaks asjatut ootamist,
palume aeg ette registreerida!

FEKAALIVEDU
(kogumiskaevude
tühjendus)
Hinnad alates 15 €
Küsi kindlasti pakkumist!
Tel 5346 8430,
Geotrans OÜ

Müük.
Saetud ja lõhutud küttepuud
30–60 cm. Aastaringne
tootmine ja lai puude
sortiment. Tasuta transport
väiksemat mõõtu kalluriga!
Kontakt: Saue, Sooja 3a,
telefon 5360 0375 või
Halupuu24@hot.ee

SAKURASTUUDIO

pakub erinevaid massaaže

uuel kohal —
ilusalongis
Katz ja Petz!

Oodatakse uusi ja püsikliente.

Uus koht, sama hind!
Aadress: Sooja 1, SAUE
Lisainfo: www.sakurastudio.ee
või telefonil 5454 4559

Sissepääs vaba
Teenused
 Akende pesu ja koristusteenus.
Mob 5809 8230
 MAJA PROJEKTID. EHITUSLUBA,
KASUTUSLUBA. MÕÕDISTAMINE.
522 0023 M. MIKK
Kinnisvara
 Üürile anda pikemaks ajaks korralikule perele 4-toaline renoveeritud
korter Sauel. Otse omanikult!
Tel 5656 4706
 Müüa garaaž Koondise tänavas.
3000 €. Telefon 5695 7818
Otsin tööd
 Pottsepp otsib tööd. Pottsepatööd,
klassikalised kaminad ja looduskivi
paigaldus. Töödest pildid. Materjal,
transport meie poolt. Tel 5803 3448
 Olen rõõmsameelne, hea suhtleja,
kohusetundlik, hea kohanemisvõimega
25-aastane naisterahvas ja otsin tööd
Sauel või Keilas. Olen avatud kõikidele
pakkumistele. CV-ga on võimalik tutvuda siin: http://www.cvkeskus.ee/m_
cvs.php?op=preview&cv_id=667808;
e-posti aadress tiinam@email.ee
 Mees otsib tööd ehitus- või viimistlusalal. Sobivad ka korteri remonttööd.
Telefon 5552 5870, Ennu
Pakun tööd
 Väli- ja sisereklaame valmistava
ettevõte võtab tööle keevitaja-komplekteerija. Töö iseloom: keevitus-,
pleki- ja komplekteerimistöö. Ei ole
tegemist liinitööga, seega on väga oluline tehniline taip, loov suhtumine ning
vajadusel toote arendusabi. Töökoht:
Saue, Harjumaa. Loe lisa Saue linna
kodulehelt Töökuulutuste rubriigist.
 Saue Peetri Pizza otsib oma väikesesse kollektiivi töökat ja rõõmsameelset pitsameister-klienditeenindajat.
Väljaõpe Saue Peetri Pizzas. Huvi korral
võtta ühendust mermerpitsa@hot.ee
 Otsime kogemustega veoautojuhte
(Skandinaavia), vajalik E-kategooria
juhiluba, kasuks tuleb inglise keele
oskus. FinRes OÜ, 516 7758, finres@
finres.ee
 Pakume tööd RAHVUSVAHELISTE VEDUDE AUTOJUHILE. Tööpiirkond: Eesti
ja Euroopa vahel. Vajalik CE-kategooria
juhiluba ja eelnev töökogemus.
CV saata: info@trans.ee Tel 505 5132
 Pakun osakoormusega müügitööd.
Töötamine vaba graafiku alusel ja ei
eelda kontoris kohal käimist. Sobib
suurepäraselt põhitöö või kooli kõrvale
lisateenimiseks. Küsi infot tel 5646
1119; info@a-raamatupidamine.ee
 Saue firma OÜ Velents & KO pakub
tööd ehitajatele ja ehituse abitöölistele.
Telefon 5034929, e-mail velents@
velents.ee

