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Suusamägi võtab ilmet
Sarapiku terviserajale kerkib suusa-ja kelgumägi, selle rajamine sai võimalikuks tänu vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusele.
Saue Sõna

Sarapiku terviserajade ristumiskohta rajatav suusa- ja kelgumägi on soovitava kõrguse saavutanud, järgneb
selle planeerimine ja silumine.
Foto: Sirje Piirsoo

2006

. aastal
valmis
Sarapiku tervisespordikeskuse
projekt, mis nägi ette olemasolevate metsateede baasil
rajada purustatud puukoorega
kaetud nelja meetri laiune valgustatud jooksu- ja suusarada.
Kaheksakujuline terviserada,
mil pikkust 1,3 kilomeetrit,
sai kõigi liikumist armastavate
sauelaste rõõmuks valmis,
kuid projekti ülejäänud osa –
kelgu- ja suusamägi, sild ning
veesilm – oli ja on siiani realiseerumata.
Tänu Saue linna ühisveevärgi
ja –kanalisatsiooni laiendamise

projektile avanes võimalus
suusa- ja kelgumägi valmis
ehitada: trassidest väljakaevatud pinnas tuleb ju nagunii
kuhugi ära vedada ja linnavalitsus otsustas selle abil ammuse
plaani ellu viia. Mäe rajamine
on kooskõlastatud keskkonnaametiga. Pinnas, selle vedu ja
mäekeha ehitus ei too linnale
täiendavat kulu.
Suusa- ja kelgumäe ehitus
algas tänavu juunis ning augusti
keskpaigaks küündis ühest küljest laugema ja teisest järsema,
Saue oludes tõelise mäe kõrgeim koht puulatvadeni. Nüüd,
kui soovitav kõrgus on saavutatud, järgneb mäe planeerimine,

silumine ning selle ohutuks
muutmine sportijatele ja muidu
lustijatele. Mäe ümbrus puhastatakse võsast ja ettejäävatest
puudest. Pinnaseveoga kahjustatud terviserada saab kenasti
korda tehtud ja järgmise aasta
linad kasvavad sauelastel hästihästi pikad, oleks ainult lund –
vastlaliu pikkuse järgi ju vanad
eestlased linasaaki ennustasid.

Arhitektuuri- ja inseneribüroos OÜ
Esplan 2006. aastal valminud projekt nägi Sarapiku terviserajale ette
mäe, silla ja tiigi.
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Saue linna eelarve täitmine esimesel poolaastal
Ingrid Niid
Pearaamatupidaja
Saue linnakassasse laekus 30. juuniks 4,0 miljonit eurot. Linnakassa
tegi väljamakseid 4,1 miljonit
eurot, olles 30. juuni seisuga 98
170 euroga jooksvas puudujäägis.
Tekkepõhises arvestuses täideti linna põhitegevuse tulude
eelarvet 51,3 protsenti ja põhitegevuse kulude eelarvet 47,6
protsenti (vt tabel 1). Eelarvesse
planeeritud varade müüki esimesel poolaastal ei toimunud.
Põhivara soetati 2,1 miljoni
euro ulatuses, sellest moodustas sihtfinantseering 1,6 miljoni
eurot. Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (ÜVK) rajamiseks võeti
Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA-st välja laenu esimene
osa summas 0,5 miljonit eurot.
Üksikisiku tulumaksu laekus
30. juuniks 2 151 000 eurot,

Tabel 1. Saue
linna koondeelarve
täitmine seisuga
30.06.2012

mis moodustab 50,7 protsenti
2012. aastaks planeeritud laekumisest. Võrreldes varasemate
aastate sama perioodiga, on
tulu tänavu 5,2 protsendi võrra
suurem, kuid 13,4 protsendi
võrra madalam kui 2008. aasta
samal perioodil (vt joonis 1).
Investeerimistegevuse koondeelarve on täidetud 17,3%, sh
põhivara soetus 25,8%. Põhi-

vara soetusest 84% on kasutatud linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamiseks.
Haridusvaldkonna põhivara
soetamise eelarve on täidetud
9%. Suurim investeeringuobjekt
on Saue Gümnaasiumi laiendamine, mille jaoks on välja kuulutatud projekteerimistööde hange.
Teine suurem investeering on
Saue Gümnaasiumi ventilat-

sioonisüsteemi väljaehitamine,
milleks on esimese poolaasta
jooksul kulutatud 88 000 eurot.
Kultuuri, spordi ja vaba aja
valdkonna põhivara soetamise
eelarve on täidetud 3,9%.
Soetatud on instrumente Saue
Muusikakoolile, lõpetamisel on
Saue Noortekeskuse juurde rajatava skate-pargi asfaltplatsi ehitus. Sõlmitud on leping skatepargi atraktsioonide ostmiseks
ja paigaldamiseks.
ÜVK põhivara soetamise eel-

arve on täidetud 27,2%. ÜVK
rajamiseks on kulutatud 1,8
miljonit eurot. Tööd jätkuvad
Kiviloo elamupiirkonnas ning
Rauna tänava ja Keila maantee
vahelisel alal.
Teede ja liikluskorralduse
põhivara soetamise eelarve on
täidetud 56,1%. Teede ehituseks on kulutatud 205 215
eurot, suuremad objektid olid
Tule põik väljaehitus 171 900
ja Saue-Laagri-Padula kergliiklustee 30 800 euroga.

Joonis 1. Poolaasta
tulumaksude võrdlus 2008-2012

Henn Põlluaas: ESM-i ümarlaud nõudis rahvahääletust
Henn Põlluaas
linnapea

P

arlamendierakondade,
fraktsioonitute riigikogulaste, parlamendis
esindamata erakondade
ning poliitiliste kodanikuühenduste esindajad kogunesid 7.
augustil riigikogu IRL-i fraktsiooni parteitu liikme JukuKalle Raidi kutsel Viru hotelli
konverentsisaali, et vaadata üle
Euroopa Stabiilsusmehhanismi
(ESM) punktid. Riigikogu erakondadest polnud esindatud
vaid SDE. Ümarlaual osales ka
Saue linnapea Henn Põlluaas.
Raidi sõnul kutsus ta ümarlaua kokku näitamaks, et ESM
ei ole Eestile kasulik ja kõik
poliitilised jõud pole ESM-iga
liitumisest vaimustuses nagu
rahandusminister Jürgen Ligi.
Raid lisas, et Eesti lubatud
makse ESM-i on suhtena riigieelarvest konkurentsitult suurim võrreldes teiste riikidega.
Ümarlaual võtsid sõna Igor
Gräzin (Reformierakond), Andres Herkel (Isamaa ja Res Publica Liit), Henn Põlluaas (Eesti
Konservatiivne Rahvaerakond),
Peeter Võsu (Kristlikud Demokraadid) Andres Tinn (Eestimaa
Rohelised), Priit Toobal (Keskerakond), Rein Koch (Eesti
Vabaduspartei Põllumeeste
Kogu), Vello Leito (Iseseisvuspartei), Urmas Ott (MTÜ Vaba
Isamaaline Kodanik) ja Rainer
Vakra (MTÜ Demokraadid).
Toodi esile ESM-ga ühinemise ohud ja negatiivsed
küljed, nõuti valitsuselt ning

ESM-i lepingute kohta tõest
infot ja põhjalikke analüüse,
mida senini pole avaldatud ning
ratifitseerimise otsustamist rahvahääletusel. Viimases punktis
jäid eriarvamusele Andres Herkel, kes leidis, et mitteühinedes
jääksime isolatsiooni, ja Urmas
Ott, kes kinnitas, et välislepinguid ei saa rahvahääletusele
panna. Selle väite lükkas ümber
Igor Gräzin, kelle hinnangul
saab finantspoliitilisi makrootsuseid rahvahääletusele panna
ja seda tuleb ka teha. Leiti, et
miski ei takista rahvalt küsi-

mipuudusel võimalik ära tuua,
siis siinkohal vaid artikli autori
ettekanne, mis haakub ümarlaual esitatud üldise arvamusega

Ettekanne ESM-i ümarlaual
„Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on seisukohal, et Riigikohtu
napilt vastuvõetud otsus ESM-i
aluslepingu kohta oli poliitiline,
mitte õiguslik. Suveräänsuse ja
põhiseaduse rikkumine, mida
Riigikohus tuvastas, jääb seadusevastaseks ja keelatuks ka siis,
kui seda tehakse Euroopa stabiilsuse nimel. Eriti, kui ESM-i tule-

me ise ESM-ist abi, sest Eesti
finantsraskused ei kasva iialgi
nii suureks, et võiksid ohustada
EL-i finantsstabiilsust.
EL-i liitumislepingus puudub
kohustus maksta võõrriikide
võlgu, ka liidu seadused keelavad taolise tegevuse. Ometi
on valitsus ja riigikogu valmis
võtma laenu, et maksta Eesti
jätkusuutlikkuse ja järeltulevate põlvede arvelt kinni võõraid
võlgu. Selleks raisatakse ka kõik
kogutud riigireservid.
Kreekale raha andmine on
mõttetu, kuna nad ei täida võe-

Pildil vasakult: Henn Põlluaas, Aivar Koitla, Andres Herkel ja Juku-Kalle Raid.

mast, kas Eesti peaks maksma
kinni teiste riikide võlgu ning
mingist isolatsioonist ei saa rääkida, kui ESM-is on vaid osa EL
riike. Gräzin näitas põhimõttelisi
erinevusi lepingu originaalis ja
eestikeelses tõlkes. ESM-iga
liitumise kahjuliku tagajärjena
toodi välja suveräänsuse loovutamine, raha väljaliikumine Eestist, maksukoormuse tõus jne.
Et kõiki sõnavõtte ei ole ruu-

muslikkus stabiilsuse tagamisel
on enam kui kahtlane. Põhiseadus ütleb, et Eesti ei sõlmi ega
kohalda välislepinguid, mis on
vastuolus põhiseadusega.
Eestil puudub reaalne võimalus ESM-is kaasa rääkida, küll
aga paneb see meile piiramatu
kohustuse toetada Eestist rikkamaid maid, me ei saa kontrollida rahakasutust, ega välja
astuda. Kõige tipuks ei saa

Foto: Delfi

tud kohustusi ja abirahad lähevad enamjaolt majandusmulli
toitnud saksa ja prantsuse
suurpankadele. Hispaania ebaefektiivsete erapankade ülesturgutamine on lausrumalus.
Koos EFSF-i ees võetud
kohustustega oleks Eesti taak
3,7 miljardit eurot – see on
kaks kolmandiku riigieelarvest!
Ja see on alles algus. Järjekorras on Küpros, Portugal, Itaalia.

Kelle huvides on panna meie
lapsed ja lapselapsed võlaorjusesse?
Oleme tunnistajaks, kuidas
võlakriisi ja euro säilitamist
kasutatakse sihikindlalt võimu
tsentraliseerimiseks ebademokraatlikesse institutsioonidesse
ning Euroopa Ühendriikide
loomiseks. Me ei nõustu mitte
ühegi rahva valitud Euroopa
Liidu president van Rompuy
on sõnadega, et kõige suurem
vaenlane on rahvusriiklus.
Euroopa riikide ja rahvaste
koostöö on vajalik, kuid otsustusõiguse loovutamine, plaan
viia eelarved ja maksud Brüsseli alluvusse, ESM ning hiiliv
Euroopa Ühendriikide loomine
ei sobi kokku suveräänsuse
põhimõttega. Mõisted iseseisvus ja EL on üha suuremas
vastuolus.
Põhiseaduse aluspõhimõte
on: „Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ja võõrandamatu“. Toompeal aga käitutakse justkui suveräänsus oleks
midagi häbiväärset, millest
tuleb vabaneda. Räägitakse
juba vajadusest muuta põhiseadust, et kaotada õiguslikud
takistused Eesti kujunemiseks
Euroopa Ühendriikide osaks.
Oleme seisukohal, et Eesti
peab kasutama vetot fiskaaluniooni ja pangandusliidu plaanile. ESM-is osalemine ja kõik
muud otsused, mis sisaldavad
suveräänsuse loovutust, nõuavad rahvahääletust. Valitsusel
ja riigikogul puudub mandaat
selliste otsuste tegemiseks ja
heaks kiitmiseks.“
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse
suvistest istungitest
Sirje Piirsoo
Saue Linnavalitsuse 22. istungi
päevakorras 28. juunil oli seitse
punkti.
Saue Linnavalitsus
◊ Tunnistas lihthanke „Saue
Noortekeskuse skatepargi
aluse asfaltplatsi ehitus
2012 ” parimaks pakkujaks
Marble OÜ.
◊ Otsustas maksta sünnitoetust kolmele perele kokku
summas 260 eurot ja ühele
abivajajale ühekordset sotsiaaltoetust 50 eurot ning
eraldas 958 eurot üliõpilaste
välisõppe stipendiumiks.
◊ Sõlmis Tule 7 sotsiaaleluruumi üürilepingu 1. juulist
kuni 30. septembrini 2012.
◊ Andis avaliku ürituse korraldamise loa Saue linna 19.
sünnipäeva ja Saue Savipäeva korraldamiseks 25.
augustil 2012 kell 12.00 23.30 Saue jaanitule platsil
ja Keskuse pargis.
Saue Linnavalitsuse 23. istungi
päevakorras 25. juulil oli 32
küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Muutis linnavalitsuse 6.
juuni 2012 korralduse nr
216 p 1.3 ja kinnitas erastatava maa Kasesalu tn 10b
maakasutuse sihtotstarbeks
ärimaa.
◊ Määras Saue Linnavolikogu
21.06.2012 otsuse nr 151
„Saue linna Tule tn 40
kinnistu detailplaneeringu
kehtestamine“ alusel moodustatud liiklusmaa nimeks
Melissi tänav (vt skeemi).
Seni Vana-Keila maanteelt
Kadakamarja tänavani kulgenud Melissi tänav pikenes
Kadakamarja tänavast kuni
ristumiseni Kakao tänavaga.
◊ Väljastas ehitusloa Elektrilevi OÜ-le alajaama püstitamiseks Kungla tn 2;
SA-le Kredex elektriautode
laadimispunkti kiirlaadija
püstitamiseks Tule tn 51;
Manga OÜ-le multifunktsionaalse kaubanduskeskusehoone püstitamiseks
Tule tn 50; üksikelamu
rekonstrueerimiseks Lati
tn 12; Springmar OÜ-le
laohoonete laienduseks ja
rekonstrueerimiseks Pärnasalu põik 4 ja 5.
◊ Kinnitas Maastiku tn 7
üksikelamu küttesüsteemide renoveerimise ja

Melissi tänav pikeneb

katuse lisasoojustamise
kirjaliku nõusoleku.
◊ Muutis Kadakamarja tn 25
ja 40, Tule põik 5 ja Kesa
tn 20 kinnistute detailplaneeringu algatamise
korraldust 14.02.2012 nr
58, tunnistades kehtetuks
lähteülesande DPL-01-12.
◊ Kinnitas Meistri tn 13
üksikelamu renoveerimise,
Muskaadi tn 15 kaksikelamu, Kadakamarja tn 21
kinnistu elektrivarustuse
õhu- ja maakaabelliini, Tammesalu tn 4A üksikelamu
küttesüsteemide renoveerimise, Tule tn 4 korterelamu
fassaadide rekonstrueerimise ja Vana-Keila mnt 19
üksikelamu renoveerimise
projekteerimistingimused.
◊ Otsustas maksta koduse
mudilase toetust juulis
105 perele kokku summas 7637,50 eurot, sünnitoetust seitsmele perele

◊
◊

◊

◊

kokku summas 845 eurot,
ühekordset sotsiaaltoetust 23 abivajajale kokku
summas 1865 eurot ning
hoolekandeasutuse toetust
200 eurot kuus perioodil
1.08-31.12.2012 sügava
liikumispuude ja psüühikahäirega inimese ööpäevaringse hooldamise eest
hooldekodus.
Määras hooldaja kolmele
puudega isikule.
Kinnitas Saue linna infolehe
Saue Sõna küljendamise
hanke parimaks pakkujaks
OÜ Valgamaa Ekspress ja
trükkimise hanke parimaks
pakkujaks AS-i Printall.
Suunas teisele lugemisele
Saue Linnavolikogu otsuse
eelnõu „Mittetulundusühingu Harjumaa Ühisteenuste Keskus asutamise
otsustamine“.
Hüvitas Kaupmees & Ko-le
tekitatud kahju 550,75 eurot.

Täiskasvanute kursuste hinnad Saue Huvikeskuses
Keraamika üks kord
Joonistamine
Maalikursus
Tekstiil ja taaskasutus
Skulptuur ja pisiplastika

8 eurot
20 eurot
25 eurot
15 eurot
25 eurot

Saue Huvikeskuse õpilasringide kuutasud
Showgrupp Vikerkaar
Keraamika
Meisterdamine/puutöö
Tarbekunstiõpe
Joonistamine, maalimine ja kompositsioon
Skulptuur ja pisiplastika
Üldkehaline ettevalmistus
Malering

14 eurot
14 eurot
13 eurot
13 eurot
13 eurot
14 eurot
7 eurot

7 eurot

Saue Noortekeskuse ringide kuutasud
Aeroobika
Kokandus
Kunstiring
Matkaring
Päästering
Showtants
Trummiklubi
Tüdrukute klubi
Õmblus- ja käsitööring

5 eurot
10 eurot
8 eurot
10 eurot
8 eurot
10 eurot
7 eurot
5 eurot
5 eurot

◊ Otsustas mitte kooskõlastada Saneline OÜ omanduses olevale Paju tänava osale
liiklusmärgi 313 „Veoauto
sissesõidu keeld” ja lisatahvli 891b paigaldamist.
2008. aastal loodi Segu
tänava rekonstrueerimise ja
Paju tänava väljaehitamisega võimalus raskeveokite
liikluseks mööda Segu-PajuKungla-Väljaotsa tänavaid
Jälgimäe teele ja sealt Pärnu
maanteele. Paju tänava ehitust rahastas Saue linn.
◊ Andis avaliku ürituse korraldamise loa mihkli-, sügis- ja
jõululaada korraldamiseks
Pärnasalu põik 11. Laadad
leiavad aset 9. septembril,
13. oktoobril ja 8. detsembril kell 9-16.

Linnavalitsus
kutsub
kohtuma
Saue Linnavalitsus kutsub
linnarahvast neljapäeval, 13. septembril, kella
18.30-ks Saue Noortekeskuse saali kohtuma
linnapea ja linnavalitsuse
liikmetega, et
◊ saada teada linnarahva
probleemidest;
◊ jagada infot linnaelus
olulist mõju avaldavates
küsimustes;
◊ anda võimalus tutvuda
paremini linnapea ja linnavalitsuse liikmetega.
Kohtumise kestuseks
on planeeritud kaks tundi,
sellele järgneb Jaan Söödi
kontsert.

Saue Linnavalitsuse 24. istungi
päevakorras 1. augustil oli 10
punkti.

Detailplaneeringu
lähteülesande
muutmine

Saue Linnavalitsus
◊ Taotles isikliku kasutusõiguse seadmist Saue linna
kasuks Kungla tänav 2 ja
Jälgimäe tee T1 kinnistutele ning määras kasutusõiguse tingimused.
◊ Kinnitas „Saue Gümnaasiumi laienduse projekteerimistööd 2012“ lihthanke
dokumendid.
◊ Kinnitas Lehtmetsa tn 15
üksikelamu renoveerimise
ning Töö pst 6a kinnistu
elektrivarustuse liitumiskilbi rajamise ja Töö pst
õhuliini rekonstrueerimise
projekteerimistingimused.
◊ Kinnitas Saue Noortekeskuse
ringide ja Saue Huvikeskuse õpilasringide kuutasud
2012.-2013. õppeaastal ning
huvikeskuses toimuvate täiskasvanute kursuste hinnad .
◊ Lubas Tulejoon OÜ-l korraldada 4. augustil kell
22.40-22.59 Saue mõisa
territooriumil ilutulestiku.
◊ Tunnistas kehtetuks Saue
Linnavalitsuse 20. juuni
2012 korralduse nr 257
„Lihthanke „Saue lasteaed
Midrimaa mänguväljaku
uuendamine“ (viitenumber
135079) pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse
vastavaks tunnistamine,
pakkumuse tagasilükkamine ja pakkumuse edukaks
tunnistamine“ ja lihthanke
„Saue lasteaed Midrimaa
mänguväljaku uuendamine“
(viitenumber 135079) hankemenetluse.

Saue Linnavalitsus teatab
Saue linnas Kadakamarja
tn 25 ja 40, Tule põik
5 ja Kesa tn 20 kinnistute detailplaneeringu
algatamise korralduse
14.02.2012 nr 58 muutmisest lähteülesande osas
(Saue Linnavalitsuse 25.
juuli 2012 korraldus nr
272).
Lähteülesande muudatus puudutab korruselamute korruselisust ja kõrgust, kus kinnistule Kadakamarja tn 40 on lubatud
üks korruselamu kuni
5 korrust, maksimaalne
kõrgus maapinnast 18
meetrit ja Kesa tn 20 üks
korruselamu kuni 4 korrust, maksimaalne kõrgus
maapinnast 15 meetrit.
Kehtib algne algatamise otsus ja otsus keskkonnamõjude strateegilise
hindamise mittealgatamise kohta. Samuti kehtivad varasemad detailplaneeringu eskiisi avalikud
arutelud.

Linnaelu
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Fotokonkurss
„Linnas on ilu ja linnas on elu“

S

aue Linnavalitsus
kuulutab välja fotokonkursside sarja
„Linnas on ilu ja linnas on elu“, et püüda pildile
see saladuslik ja imeline,
lõbus ja lustlik või väärikas
ja väljapeetud miski, mis on
täis elu ja mis annab põhjuse Saue linna kohta rõõmsalt hüüda või hardunult
õhata „Kui ilus!“.
Ilu ja elu pildile püüdmine
on omaette kunst. Näita, et
oled meister, haara fotoaparaat ja jäädvusta Saue linnast
just neid erilisi sündmusi,
nähtusi, juhtumeid, hetki,
esemeid, objekte, inimesi või
emotsioone, mis tähendavad
sinu jaoks ilu või näivad imeliselt elavad.
Fotokonkursile esitatud
fotode puhul hinnatakse
nende väljendusrikkust ja
emotsionaalsust, leidlikku
ideed, iseloomulikkust Saue
linnale, kunstilist ja tehnilist
taset ning headest pildistamise tavadest kinnipidamist.
Korraldajal on õigus konkursilt eemaldada fotod,
mis ei haaku teemaga, kus
osaleja andmed ei ole kor-

rektsed või kui osaleja esitab
valeandmed.
Parimad fotod selgitab
välja žürii ja need leiavad
auväärse koha Saue linna 20.
juubeli raamatus, mis ilmub
suvel 2013. Fotokonkursile
järgneb kevadel ja suvel
2013 näitus konkursile esitatud fotodest linna erinevates
asutustes.

Konkursi tähtajad
◊ „Linnas on ilu ja linnas on elu
– suvi“
22. september 2012
◊ „Linnas on ilu ja linnas on elu
– sügis“
21. detsember 2012
◊ „Linnas on ilu ja linnas on elu
– talv“
20. märts 2013
◊ „Linnas on ilu ja linnas on elu
– kevad“
1. mai 2013

Konkursi tingimused
◊ Konkurss on kõigile avatud.
◊ Iga osaleja võib saata kuni
viis fotot iga aastaaja kohta.

Saue Linnavalitsuse
referent Marlys Pajula

M

◊
◊

◊

◊

◊

◊

hea kvaliteediga: pikem
külg on vähemalt 3000
pikslit, minimaalne resolutsioon 300 dpi-d (üle 2
MB kindlasti).
Fotodele ei või lisada teksti
ja paspartuud.
Iga foto juures peavad
olema autori kontaktandmed: ees- ja perekonnanimi, aadress, telefon,
e-posti aadress, ja foto
pealkiri.
Foto saatja vastutab esitatud foto autorluse ja andmete õigsuse eest.
Korraldaja jätab endale
õiguse konkursi käigus
reegleid täpsustada ja
täiendada.
Korraldajal on õigus konkursile esitatud fotosid
koos autori nime märkimisega kasutada tasuta linna
reklaamivates trükistes,
infolehes Saue Sõna ja
linna koduleheküljel.
Fotokonkursi tulemused
avalikustatakse mais 2013
infolehes Saue Sõna ja
linna koduleheküljel.

Lisainfo telefonil 6790175,
Sirje Piirsoo.

Sirje Piirsoo
Möödunud aasta kevadel muutis Eesti Ekspress oma kujundust, suvel järgnes Eesti Päevaleht. Nüüd on ka Saue Sõna
värskema ja nooruslikuma ilme
saanud ning uute tegijate teostusena teie ees. Loomulikult
on lehe juures olulisim sisu,
kuid vähemtähtis pole kest.
Hangete tulemusena kujundab lehe uut nägu loovbüroo
Kuldne Lammas (OÜ Valgamaa Ekspress), trükki teostab
AS Printall ja kojukannet AS
Ekspress Post.
Leht on trükitud 52-grammisele parendatud ajalehepaberile, see võimaldab fotosid
kvaliteetsemalt esitada. Sõltuvalt materjali hulgast võib
leht olla kaheksa või kaheteistkümne leheküljeline.
Kõige juures teeb rõõmu
see, et hangete läbiviimine
õigustas end. Saime värskema ja õhulisema välimuse,
kirjastiil on modernne ja kergesti loetav, paber kvaliteetne
ja maht suurem, kuid hind
umbes 40% võrra odavam.
Prognoositav kokkuhoid aasta
lõpuni on 10 000 ja 2013.
aastal 19 000 eurot.

Saue Linnavalitsuse
vanemraamatupidaja Krista Terno
Saue Sõna

Saue Sõna

arlys Pajula asus
Saue Linnavalitsuses tööle 1. augustil ja teda võib
nimetada ühest küljest ka
Saue Linnavalitsuse „näoks“,
kuna just Marlysiga kohtub
inimene infoletis, kui ta hoonesse siseneb.
Marlysi peamised töö-

◊ Esitada võib nii mustvalgeid kui värvifotosid.
Konkursile esitatud fotode
puhul on lubatud kadreerimine, täielik ja osaline
heleduse, kontrasti ja
värvi korrektsioon ning
teravustamine. Piltidel ei
ole lubatud elementide
juurde lisamine või nende
eemaldamine. Piltide
töötlemisel tuleb meeles
pidada head tava ning
nähtu tõepärast ja loomulikku esitust. Korraldajal
on õigus küsida autorilt võrdluseks kaamera
originaalfaili (RAW või
JPG), samuti infot võtteolukorra kohta.
◊ Konkursile võib esitada
varasemaid fotosid, kuid
mitte neid, mis on osalenud
teistel fotokonkurssidel.
◊ Fotod tuleb esitada digitaalsel kujul jpg-formaadis
e-posti aadressil sirje.piirsoo@saue.ee (kirja suurus
max 10MB, vajadusel
saata mitme kirjaga) või
tuua CD-l Saue Linnavalitsusse aadressil Saue,
Tule tänav 7.
◊ Võistlusfoto peab olema

Saue Sõna
uus nägu

ülesanded on linnakodanike
esmane teenindamine, dokumentide registreerimine ja
elukoha andmete muutmine
(sisse- ja väljakirjutamine).
Marlys on sündinud Rakveres. Kooliteed alustas ta Nissi
Põhikoolis ja kui pere 1999.
aastal Sauele kolis, jätkas seda
Saue Gümnaasiumis, mille ta
2010. aastal lõpetas.
Pärast gümnaasiumi lõpetamist asus Marlys õppima
Tallinna Ülikooli Riigiteaduste
erialale, hetkel ootab veel kirjutamist bakalaureuse töö.
Koolivaheaegadel on Marlys
töötanud erinevates väikeettevõtetes klienditeenindajana,
vastselt töökohalt ootab ta
uusi tööalaseid kogemusi ja
teadmisi.
Esimesed tööpäevad linnavalitsuses on ta enda sõnul kulgenud väga huvitavalt, töiselt
ja kiirelt, kuna tööks vajalikku
informatsiooni on palju ja seda
tuleb kiirelt omandada.

K

r i s t a Te r n o a s u b
Saue Linnavalitsuses
vanemraamatupidajana tööle 27. augustil. Oluline valikukriteerium,
miks konkursist jäi sõelale
just Krista, oli 10-aastane
töökogemus raamatupidajana
välisministeeriumis, sh tervikraamatupidamisarvestus
Läti ja Rootsi esindustes.
Krista peamine tööülesanne on linnavalitsuse ja
kõikide hallatavate asutuste
omatulude ning pangakäivete

arvestus. Ametikoha täitmisega parandatakse omatulude arvestus- ja teavituskiirust ning seetõttu peaksid
vähenema allahinnatavad
ja kuludesse kantavad nõuded-müügiarved. Lähikuudel
on plaanis ühe uuendusena
klientidele välja pakkuda ka
SMS-teavitust arve maksetähtaja saabumise kohta.
Krista Terno on pärit
Vasalemmast. Ta on lõpetanud Vasalemma põhikooli
ja seejärel 1978. aastal

Tallinna Ehitus- ja Mehhaanika Tehnikumi arhitektuuri
erialal. 2012. aasta kevadel lõpetas ta Tartu Ülikooli
juures majandusarvestuse II
täiendkursuse.
Ta on töötanud aastani
1990 Harju EPT Remondi
Tehnoloogia Büroos projekteerijana Aastatel 19911999 sõltuvalt majandusseisust Eestis - kui oli
parem seis ja projekteerimine elavnes, õpitud erialal,
kehvematel aegadel aga ka
jaekaubanduses. Aastatel
2000-2010 töötas Krista
välisministeeriumis raamatupidajana ja linnavalitsusse
tuleb ta tööle raamatupidaja
kohalt Eesti Pangast.
Et Krista Terno hakkab
oma töös kokku puutuma
paljude Saue linna elanikega, ootab ta rõõmsat meelt
ja tahtmist üksteist mõista
ning loodab, et ta kogemustest on ka linnale kasu.

17. august 2012 Saue Sõna

Sõidusoodustused
algaval õppeaastal

Koolivormi
müügipäevad
gümnaasiumis

Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
Saue-Tallinn kommertsbussiliinidel nr 190 ja 191 kasutusel
olevad õpilaste elektroonilised
juunior-kiipkaardid annavad
õiguse sõita bussides tasuta
alates 1. septembrist.
Õpilastel, kes lõpeta sid
kevadel keskkooli või keskharidust andva kutseõppeasutuse, lõpeb kiipkaardi
kehtivus ja soodussõiduõigus
automaatselt 31. augustil
2012. Põhikooli lõpetajate ja
sügisel keskharidust omandama asuvate õpilaste kiipkaartide kehtivus ei katke.
Juhul, kui põhikooli lõpetaja
ei asu omandama sügisest
keskharidust, lõpeb kiipkaardi
kehtivus automaatselt hiljemalt 21. septembril 2012.
Uutele bussisõidu soodustuste taotlejatele väljastatakse
uus kiipkaart, kui ta on kantud Eesti Haridusinfosüsteemi
andmebaasi õpilaste nimekirja.
Õpilasel ja tema ühel vanemal
peab olema elanikeregistri alusel
elukoht Saue linnas. Kaardi taotlemiseks tuleb esitada kirjalik
avaldus Saue Linnavalitsusele.
Üliõpilastele väljastatakse
bussiliinidele 190 ja 191
soodussõiduõiguse kiipkaarte
kirjaliku avalduse alusel. Nõutav
on üliõpilase registreeritud elukoht Saue linnas ja kinnitus
üliõpilase õppimise kohta Eesti
Hariduse Infosüsteemis.
Elektriraudtee perioodikaart
mujal õppivatele sauelastele
Õpilastel, kes on elukoha
registreerinud koos oma
vanemaga Saue linnas ja

kes õpivad väljaspool Saue
linna asuvates põhikoolides,
gümnaasiumides või keskharidust andvas kutseõppes
ning kasutavad koolisõiduks
Saue linna läbivat elektrirongi
Keila või Tallinna suunal, on
õigus taotleda Saue Linnavalitsuselt elektriraudtee
perioodikaarti, mis annab
õiguse tööpäevadel sõita kooli
ja tagasi tasuta.
Taotlemiseks tuleb esitada
kirjalik avaldus Saue Linnavalitsusele. Elektriraudtee elektrooniline laetav sõidukaart väljastatakse taotlejale ühe kuu jooksul linnavalitsuse infoletist.
Kaardi valmimisest teavitatakse
taotlejat kontakttelefoni või
e-kirja teel.
Elektriraudtee perioodikaart
on üldises kasutuses olev laetav
sõidukaart, kuhu on Elektriraudtee AS laadinud tasuta sõidu
perioodi. Sõiduõigus kehtib vaid
koos isikut tõendava dokumendiga. Samale kaardile saab kaardiomanik soovi korral laadida ka
raha. Kaart väljastatakse perioodiks 1. september kuni 31.
detsember 2012. Õpilased, kellel on juba elektrooniline elektriraudtee kaart olemas, peavad
avaldusele lisama kaardi numbri.
Sel juhul kantakse sõiduõigus
olemasolevale kaardile.
Info telefonidel 6790 180,
6790 174, www.saue.ee.
PS! Tuletame meelde, et
191 bussiliinil maksab Saue
linnasisene sõit 40 eurosenti.
Kiipkaardi omanikel palume
kindlasti bussijuhti teavitada, kui
olete otsustanud sõita vaid Saue
linna piires. Käitudes nii, hoiad
linnaraha kokku!

Grete
Põldma
Saue Gümnaasiumi
huvijuht
Saue Gümnaasiumi õpilastel on
juba neli aastat
olnud võimalus kanda koolivormi. 2012.-2013. õppeaastal alustab kool koostööd
Unispot OÜ-ga, kes on uuendanud ja täiustanud meie
koolivormi. Muudatused on
läbi arutatud kooli õpilasesindusega, kes on need heaks
kiitnud.
Kui eelmistel aastatel on
toimunud koolivormi telli-

Vastavalt Saue Linnavolikogu 25. augusti 2011. aasta
määrusele nr 30 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja
maksmise kord Saue linnas“ ja
Saue linna eelarvele maksab
Saue Linnavalitsus 2012.
aastal esimesse klassi astuva
õpilase vanemale koolitoetust
65 eurot.
Toetuse saajad on kõik

tänavu septembris esimesse
klassi astuvad õpilased, kelle
elukoht on registreeritud Saue
linnas seisuga 1. september
2012. Lisaks on nõutav mõlema
lapsevanema registreeritud elukoht Saue linna elanike registris
seisuga 1. september 2012.
Kui üks vanematest ei ole
registreeritud Saue linna elanike
registris, makstakse koolitoetust
50% kehtestatud toetuse suurusest (ei kehti lahutatud, mittekooselavate ja surnud vanemate kohta).

mine suve algul, siis
nüüd see enam nii ei
ole. Alates augustist
on Saue Gümnaasiumi
koolivormi elemente
võimalik osta e- poest.
Koolivormiga saab
tutvuda aadressil
http://sauekoolivorm.
shops.pipfrog.com
Lisaks e-poele
korraldab Unispot OÜ
augusti lõpus koolis
kaks koolivormi müügipäeva - 21. ja 28.
augustil kell 15–19,
kabinet 118. Maksta saab sularahas või kaardiga.
Kellel on olemas eelmistel
aastatel ostetud koolivorm,
võib seda jätkuvalt kanda.
Et firma vahetusega on
muutunud mõõdutabel, siis
tuleks enne ostu e-poest
vaadata rõivaste suurusi ja
mitte arvestada neid eelmise
õppeaasta koolivormi toodete

järgi. Alates 21. augustist on
koolis kõik esemed ja suurused ning kokkuleppel huvijuhi
või klassijuhatajaga saab tulla
neid proovima.
Uuenenud on triiksärgid.
Valikus on valge ja must
triiksärk, mille rinnataskul on
Saue Gümnaasiumi tikandiga
tripp. Selle saab soovi korral
nööbist lahti teha ja taskusse
ära peita. Nii valgel kui mustal särgil on mustad nööbid.
Uue kujunduse ja värvilahendusega on lips, vest ja kardigan (eest nööbitav pikkade
varrukatega kampsun). Uuendatud tegumoega on ka poiste
ja tüdrukute püksid ning tüdrukute ruuduline seelik.
Loodame ja usume, et
uuenenud vorm võetakse
hästi omaks ja leiab positiivset vastukaja!
Info ja sisenemine kooli
kodulehekülje kaudu www.
saue.edu.ee üldinfo/koolivorm.

AKTUSED SAUE GÜMNAASIUMIS
1. septembril 2012
Kell 10 kooli staadionil
II-XI klass
kell 12 kooli aulas
I ja XII klass

SAUE MUUSIKAKOOLI AKTUS
Saue Muusikakooli aktus toimub 4. septembril kell 18 Saue Kontserdisaalis.

Võtame vastu koolitoetuse avaldusi
esimesse klassi astujate vanematelt
Heli Joon
Sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht

Haridus
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Toetuse taotlemiseks palume lapsevanematel, kelle laps
astub 2012. aastal esimesse
klassi, esitada linnavalitsusele
hiljemalt 30. septembriks 2012
kirjalik taotlus.
Koolitoetuse taotluse blanketid on kättesaadavad Saue
Linnavalitsuses ja Saue linna
koduleheküljel www.saue.ee.
Koolitoetus makstakse välja
taotluses esitatud arveldusarvele
ajavahemikul 1. oktoober kuni
30. november 2012. Info telefonil 6790 174.

Tule ja treeni meiega!
Saue Taekwondo Klubi alustab uut hooaega, treeningud toimuvad Saue Gümnaasiumi võimla rõdul.
Esmaspäeval
• Little Tigers (6-12-aastased) kell 17.45-18.45
• Junior Tigers (12+aastat) kell 19-20
Kolmapäeval
• Little Tigers (6-12-aastased) kell 16.45-17.45
• Junior Tigers (12+aastat) kell 17.45-18.45
Ladies Fitness Taekwondo kolmapäeviti kell 19-20
Täiskasvanute grupp on koostamisel.
Rohkem infot telefonil 5581300, e-posti aadressil
badr@tkd.ee, facebookis Saue TKD

Haridus

Saue Sõna 17. august 2012

6

Kalli-Kalli Lastehoid laieneb
KredEx käendas juuli alguses Sauel tegutseva Kalli-Kalli Lastehoiu stardilaenu, mida lastehoid kasutab ruumide ümberehitamiseks. Pärast tööde valmimist ja kooskõlastusi saab lastehoid vanemate rõõmuks loodetavasti juba septembris suurendada
laste arvu kahekümneni.
Sirje Piirsoo

S

tardilaenu toel saab
lastehoid uue magamistoa, tulekindlad
uksed, mis loovad
sektsioone, evakuatsioonivalgustuse ja tuletõrjesignalisatsiooni, valmib evakuatsioonitrepp ja veel üks lisaväljapääs sellele köögist – kõik
vastavalt nõuetele väljaehitatud. Kõiki kulusid 6500 euro
suurune laen ei kata, vajalik
on ka omafinantseering.
Siinkohal tuleb märkida,
et alates üheteistkümnendast
lapsest muutuvad lastehoiule
esitatavad tuleohutusnõuded
kordi rangemaks ja ei erine
pea millegi poolest nõuetest,
mis kehtivad lasteaiale, kus
käib kas või 300 last. Samas
leiavad Kalli-Kalli Lastehoidu
pidavad Pirko ja Arthur Raichmann, et finantseering ja tööd
on ühekordsed ning lastehoid
peabki olema turvaline saareke, kus kõik riskid on maandatud ning kus lapsed saavad
vanemate tööloleku ajal rahulikult mängida, õppida ja areneda, süüa ja magada.
Vana-Keila maanteel umbtänava lõpus metsa ääres asuv
eramaja jäi Pirkole ja Arthurile

Remont uues magamistoas on jõudnud lõpusirgele, pakettukse tagant
algab evakuatsioonitrepp.
Foto: Sirje Piirsoo

silma kui lastehoiu tarbeks
sobiv – vaikne piirkond, rohelus ja kõlblik ruumilahendus.
Ja nii alustaski hubane ja
kodune, lapsesõbraliku siseviimistluse ja -kujunduse ning
mudilastele põnevat ja arendavat tegevust pakkuva sisustusega lastehoid 2011. aasta
detsembris. Arthur sõnab, et
lastehoiu avamine ja vajalike
kooskõlastuste saamine ei ole
olemuslikult keeruline, kuid
menetlustoimingud võtavad
omajagu aega – neil kulus selleks umbes kaks kuud.
Täna on välja kujunenud,
et Kalli-Kalli Lastehoius on
kõik lapsed kuni kolmeaastased ja põhiliselt Saue linnast,
kuid Arthur Raichmann leiab,
et nad avaksid hea meelega
ka ühe vanema grupi, kuid
majanduslik argument on
tugev, et vanemad suuremad
lapsed pärast kohasaamist
lasteaeda panevad.
Teisest küljest aga - Arthur
arvab, et lastehoiul on ilma
mingi põhjenduseta natuke
nagu kehv kuvand – viid ja
annad lapse hoiule. Samas
ei erine Kalli-Kalli Lastehoiu
programmi sisuline külg lasteaias pakutavast, kasvatajaid
on rohkem – üks viie lapse

kohta – ja lähenemine individuaalsem. Vaid õppekava pole
litsentseeritud.

Täitsa nagu maal vanaema
juures!
Kalli-Kalli Lastehoid tegutseb
päevakava alusel, kaks korda
nädalas on liikumis-, laulu- ja
tantsutunnid, valmivad vahvad
kunstiteosed, mis emale-isale
ja lastele endilegi imetlemiseks
seinale riputatakse. Iga nädal
on millelegi pühendatud – leheilmumisele järgnev keskendub
puu- ja aedviljadele, tulekul
on vana ja noore, taimede ja
tervisliku toidu nädal ning veel
enamgi põnevat.
Õues on vahva mänguväljak ja liivakast, kus poiste
lemmik on uhke kopaauto.
Kevadel tegid lapsed kasvatajatega koos peenraid, külvasid
redise-, salati-, tilli- ja herneseemneid. Saak ei lasknud
end kaua oodata – redised
olid ilusad ja punased. Suvel
on hea põõsa all kükitades valminud sõstraid pugida - täitsa
nagu maal vanaema juures.
Ja just seetõttu, et lastehoiu
pidajatele oma töö meeldib,
nad teevad seda südamega ja
pingutavad, et tagada lastele
maksimaalselt hea äraolemine.

Saue Mängukooli teine õppeaasta algab septembris
Saue Mängukool kutsub mudilasi arendavatesse huviringidesse. Uudsena alustab sel sügisel laulu- ja mänguring 0,8-2,5-aastastele lastele, logopeedi kõnearendustundides tehakse lapse kõne parandamiseks vajaminevaid harjutusi.
Ivika Suigusaar
mängukooli juhataja ja õpetaja
Kuigi suvi kestab veel, käib
Saue Noortekeskuses asuvas
eelkooliealiste laste huvikoolis Mängukool juba laste usin
registreerimine erinevatesse
huviringidesse. Kui eelmisel
õppeaastal oli valida kahe arendusringi, mängukooli ja eelkooli
vahel, toob tänavune sügis valikusse lisa. Mängukooli meeskonnaga on liitunud väikelaste
laulu- ja mänguõpetaja Kristi,
kes ootab kõige pisemaid mudilasi vahvasse muusikatundi.
Eelkooliealistele, aga ka algkooli
õpilastele annab kõnearendustunde logopeed Liina.
Mängukool aitab lastel läbi
mängulise õppetegevuse valmistuda kooliks ja teeb seda mugavalt kodu lähedal Sauel. Kooliks

ettevalmistavaid huviringe on
kaks - mängukool 4-5-aastastele
ja eelkool 6-7-aastastele lastele.
Mängukooli arendusringi
ülesanne on tutvustada lastele
põnevate õppemängude abil
tähti, numbreid ja kujundeid,
arendada kuulamis- ja jutustamisoskust muinasjututunnis
ning tutvustada läbi käelise
tegevuse loodust ja loomi,
kunsti- ja käsitöömaailma. Kuni
10-lapseline mängukooli rühm
on hea paik, kus kodused lapsed
saavad kohtuda teiste omaealistega ning lasteaialapsed pisut
rohkem tähelepanu ja juhendamist kui suures lasteaiarühmas.
Eelkooli arendusring on veidi
töisema iseloomuga, siin käib
tõsisem ettevalmistus kooliminekuks. Eelkoolis kordame
tähti, harjutame lugemist, kirjutamist ja jutustamist, käsitleme

matemaatikat ja loodusõpetust
ning maalime ja meisterdame.
Loomulikult on ka eelkooli
tundides palju kaasahaaravaid
õppemänge ja mängupause.
Päris pisikeste mudilaste
jaoks oleme ellu kutsunud lauluja mänguringi 0,8 - 2,5-aastastele lastele. Lauluringis me
laulame ja loeme liisusalme,
mängime rütmipille ja ringmänge ning tantsime toredate
lastelaulude saatel. Emmedeleissidele pakub laulu- ja mänguring hea võimaluse koos oma
väikelapsega kodust välja tulla
ning omavahel suhelda.
Logopeedi kõnearendustunnid
on privaatsed ja neis tehakse lapse
kõne parandamiseks vajaminevaid
harjutusi - olgu selleks siis vajadus
harjutada erinevate häälikute õiget
hääldamist kõnes (näiteks r; l; s),
õpetada õiget hingamist ja hääle

Eelkooli rühma lapsed 2011/2012. Vasakult Kenneth, Mirteli, Viivian,
Hans Mihkel ja Mark-Henry.
Foto: Ivika Suigusaar

kasutust või kasutama eakohaseid
korrektseid grammatilisi vorme.
Logopeed aitab lapsel omandada
lugemise ja kirjutamise eeloskused, mis on üks väga oluline koolivalmiduse näitaja.

Kõikide selle aasta huviringidega saab tutvuda meie
kodulehel www.mangukool.
ee või küsida lisa telefonil 51

20 730. Laste registreerimine
kestab kohtade olemasolul kuni
septembrikuu lõpuni, tunnid
algavad juba septembri esimesel nädalal. Mängukooli klassiga
ja huviringidega saab tutvuda ka
Saue Noortekeskuse uue hooaja
avapeol 31. augustil algusega
kell 17. Ilusat uut õppeaastat
kõigile!

17. august 2012 Saue Sõna
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Kulinaarne projekt startis edukalt ja lõbusalt
Darja Pastak

S

aue Päevakeskus osaleb projektis „Köök
ühendab rahvast!“,
mille kauaoodatud
avalöök oli 29. juulil Ukraina
Organisatsioonide Assotsiatsiooni Eestis ruumides. Esimesel koosviibimisel, mis kandis
nime „Kapustnik“, osales 70
inimest kolmest rahvusest:
eestlased, ukrainlased ja valgevenelased, kes valmistasid
ja nautisid kolme rahvuslikku
rooga, mille peamine koostisosa oli hapukapsas.
Ukrainlased kostitasid
külalisi hapukapsaga täidetud
vareenikutega. Kuidas sõtkuda
elastset tainast ja teha sellest
õigeid vareenikuid, rääkis ja
näitas Ksenia Mamutova, kultuuriühingu Prosvita juhataja,
üdini ukrainlanna ja uskumatult ilus naine.
Valgevenelased pakkusid
projekti partneri, Valgevene
kultuuriühingu Ljos ning Olga
Tšuprina ja Ljudmila Diptani
eestvedamisel imemaitsvaid
rahvuslikke, kartulist ja hapukapsast valmistatud pirukaid,
mis vallutasid eranditult kõikide meeled, nagu pakkusid
silmarõõmu ka valgevene rahvarõivad, mida naised projekti
avaüritusel kandsid.
Saue Päevakeskus rõõ-

mustas koosviibijaid lihaga
hautatud hapukapsaga. Kõik
jälgisid kannatamatult suurt
aromaatse sisuga potti, kuid
oodata tuli paar-kolm tundi, et
enam kui kaheksa kilo kapsast
valmis saaks – tuli ju ometi
kostitada 70 inimest.
Iga osaleja sai just selle
projekti tarbeks valminud retseptiraamatu, milles on 21
Eesti, Valgevene ja Ukraina
toidu retsepti, neid roogi õpitakse ka seitsmel koosviibimisel valmistama. Kogumiku
autorid on Valentina Afanasyeva
ja Darja Pastak, kes võisid rõõmustada: raamat meeldis külalistele väga.
Külluslikult söödud, lõõgastuti ukraina laulude saatel.
Üllatuseks kõlasid ka palad
eesti keeles. Selle originaalse
etteaste oli kallite külaliste auks
ette valmistanud kuulus ukraina
kasakas pan Borõslav, kellega
laulsid alguses kaasa valgevenelased ja ukrainlased, hiljem
ka eestlased, keda ei seganud
üldse, et nad Ukraina ja Valgevene laulude sõnu ei tea.
Koosviibimise õhkkond oli
uskumatu: suur hulk inimesi,
kõige noorem nelja-aastane
Kristiina ja vanim 84-aastane
Mauruze, erinevatest rahvustest, rääkimas erinevates keeltes, küpsetasid pirukaid, valmistasid vareenikuid, laulsid

Eestlased õpivad valgevene hapukapsa pirukaid valmistama.

laule ja tundsid end väga õdusalt nagu üks suur pere. Just
see aga ongi Ukraina Noorsoo
Liidu Eestis väljamõeldud projekti „Köök ühendab rahvast!“
idee – aidata inimestel lähedasemaks saada.
Projekt jätkub ja nii ei pea
tundma end häirituna need,
kes mingil põhjusel esimesele
koosviibimisele ei sattunud –
teil on veel võimalus maitsta
paljusid hõrke toite. Järgmine
kohtumine leiab aset 26.
augustil, mil sõidame Stroomi
randa pidulikule grillpiknikule,
et tähistada Eesti, Ukraina ja
Valgevene iseseisvuspäevi, mis

teadaolevatel ajaloolistel põhjustel üksteisele järgnevad:
20. august Eesti, 24. august
Ukraina ja 3. juuli Valgevene.
Piknikul valmistame kõiksugu
võileibu Ukraina, Valgevene ja
Eesti viisil, hingame värsket
mereõhku, laulame laule,
saadame suve ära ja lihtsalt
naudime suhtlemist. Ühinege
meiega!
Projekt „Köök ühendab rahvast!“ algas 16. aprilli ja kestab
31. jaanuarini 2013. Projekti
korraldajad on Ukraina Noorsoo
Liit Eestis, Saue Päevakeskus
ja Valgevene kultuuriühing.
Projekti rahastavad Euroopa

Foto: Tiina Univer

Kolmandate Riikide Kodanike
Integreerumise Fond, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus ning Kultuuriministeerium.
Kellel tekkis huvi projektiga
liituda, saab lisainfot Saue
Päevakeskusest.

Liikumispuudega inimeste suvelaager Käsmus

Saue Invaühingu rahvas osales juunis liikumispuuetega inimeste suvelaagris Käsmus.

Armand Nagel
On traditsioon, et igal aastal
enne suve algust on Käsmus
liikumispuudega inimeste
suvelaager, tänu Elena Kalbuse aktiivsele tegutsemisele
pole sauelased sellest veel
kordagi eemale jäänud.
18. juuni hommik oli pilvine ja tuuline. Pärast pooleteist tunnist sõitu jõudsime

Käsmu. Bussist väljudes oli
mõnelgi suu ümber nutuvõru,
sest sääseparved ründasid
halastamatult.
Kolmepäevase laagri juhatas
sisse osavõtjate rongkäik. Laulu
„Eesti lipp“ saatel kerkis masti
laagrilipp. Seejärel sai iga kollektiivi juht - kokku oli neid 16
- nimesildi, mis tuli kinnitada
Eesti kaardile, tutvustamaks
oma asukohta. Pärast Rakvere

ja Käsmu koguduste õpetajate
palvet ning Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu lipu õnnistamist võis laager alata.
Kava oli tihe ja tegevust
jätkus, kui vaid ise osa võtta
tahtsid. Kohe pärast avamist,
ajakavaga tutvumist ja lõunasööki astusid Saue-Keila invataidlejad üles Elena Kalbuse
omaloomingulise karulooga,
mille ta oli loonud Viljandis

toimunud Vabariiklike Puuetega Inimeste Festivaliks ja
seal etendusega kiitust pälvinud. Oli tore, et kavaga sai
mujalgi esineda. Siinkohal
suur tänu Elenale, kes meie
invataidlejad on sellisele tasemele tõstnud.
Laagris võis sportida, näidata oma osavust kurnimängus ja töötubades. Pärast
õhtusöögi grillimist algas tantsuõhtu. On siililegi selge, et
neli tundi ühtejärgi ei suuda
keegi pilli mängida. Paratamatud on vaheajad, mida täitis sauelane Andres Tarja, kes
astus üles kahe lauluga, mis
said sooja vastuvõtu osaliseks.
Teisel vaheajal esitas Andres
koos Mirell Leinsalu ja Kerli
Puusepaga pala „Kui jaamast
väljub rong“.
Teise päeva hommik algas
ühislaulmisega mere ääres Reet
Aru eestvedamisel. Suurt huvi
pakkus tutvumine täielikult
restaureeritud Vihula mõisaga.
Poolesaja kohaga buss tegi
lausa kaks reisi, sest ei suutnud

mahutada kõiki sõitjaid korraga.
Ühingutevahelisel loodusteemalisel viktoriinil pälvis Saue
Invaühing tunnustusväärse
kolmanda koha. Laagrilistel oli
külas poliitik Marko Pomerants,
kes rääkis parlamendi tööst.
Väga populaarne oli loterii, sest
iga pilet võitis. Kel tahtmist
jagus, võis saunamõnusid nautida - oli saun meestele, naistele
ja segasaungi.
Kolmandal päeval oli tänukirjade jagamise aeg. Teenitult
pälvisid selle Saue Invaühingu
juht Elena teatraalse etteaste
„Karu lugu“ ja Liia Lumilaid
kivimaalingu töötubade eest.
Hinge jäi kripeldama, miks ei
olnud esiletõstetute seas Andres Tarjat, kes lauluga tantsuvaheajad täitis. Langetati laagrilipp, pakuti sooja suppi ja
kojusõit võis alata. Suur tänu
algatusvõimelisele ja teotahtelisele invaühingu juhile Elenale, ta abilisele Janele ning
Käsmu laagri juhtidele Aulile
ja Samuelile. Tänusõnad Saue
Linnavalitsusele toetuse eest.
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Saue oli linnade suvemängudel viies
Terje Toomingas
Huvikeskuse sporditegevuse juht

S
Abilinnapea Jüri Tümanok koos Saue kergejõustiklastega suvemängude avamisel.

Foto: Terje Toomingas

aue linn võttis juuni
lõpus Eesti linnade
suvemängudest osa
47 sportlasega, kes
võistlesid kahel päeval seitsmel spordialal: kergejõustik,
tennis, orienteerumine, mälumäng, jalgrattakross, meeste
võrkpall ja juhtide võistlus.
Saue tuli väikelinnade
arvestuses neljandaks, jäädes
kolmandale kohale alla vaid
kolme punktiga. Üldarvestuses langes linn koha võrra –
viies koht. Suurlinnadest oli
Sauest eespool vaid Rakvere.
Saue sportlased võitsid

kokku 12 medalit: tennises,
orienteerumises, jalgrattakrossis ja kergejõustikus. Palju
õnne Saue linn, palju õnne
tublid Saue linna sportlased!
Juuni lõpus kahel päeval
Paides peetud 37. Eesti linnade suvemängudel osales
üle 750 võistleja, kes konkureerisid üheksal spordialal. Mängudest võttis osa
25 linna üle Eesti - kaheksa
suurt ja 17 väiksemat. Suurtest linnadest (enam kui 10
000 elanikku) võidutses kokkuvõttes Rakvere, väikelinnadest oli parim Türi.

likke ja toksiliste ainete vabu
ehitusmaterjale: naturaalne
linoleum, puit, puitkiud helisummutusplaadid, ökoloogilised värvid ja kivi. Automaatika
kontrollib hoone valgustust,
ventilatsiooni- ja küttesüsteeme. Ruumide temperatuuri
ja õhuvahetust reguleeritakse
lisaks aeg- ja sündmusprogrammile ka ruumi hõivatuse
järgi. Suvist ülekuumenemist
väldib lääne- ja lõunapoolsete
akende välisruloode automaatne juhtimine ning öine
ventileerimine.
Lapsi ootab uus maja alates septembrist, suveperiood
kulub ruumide sisustamisele
ja õpetajaskonna sisseelamisele-ettevalmistamisele.
Nõlvaku lasteaia rajamise
projekti toetas Euroopa Liidu
Regionaalarengu Fond. Lasteaia ehitus läks kokku maksma
2 miljonit eurot, millest fondi
toetus oli 1 632 709 eurot.

Vääna ja Pääsküla
jõe kalu tapnud reostuse põhjustaja tehti
kindlaks

Noppeid naabritelt
Valdeku karjäärist
võib saada kaasaegne supluskoht
Brita Merisalu
Keskkonnaministeeriumi
pressiesindaja
Keskkonnaminister Keit Pentus
andis Saku vallale nõusoleku
Männiku külas asuva Valdeku
karjääri kinnistu tasuta võõrandamiseks. Valla, Tallinna ning selle
lähiümbruse elanikud kasutavad
Valdeku karjääri juba pikemat
aega suplus- ja puhkekohana.
Saku valla üldplaneeringus
on Valdeku karjäär ja selle
ümbrus kavandatud puhkealaks ning ka valla 20122025. aasta arengukava
eelnõus on kirjas, et Valdeku
karjäärist on plaanis kujundada avalik ja korrastatud
supluskoht.
„Vald tahab arendada
vanast ja ohtlikust liivakarjää-

rist puhta ja kena puhkekoha,
mis kohalike elanike hulgas
on kindlasti oodatud. Kogu
ala kaasaegseks ja turvaliseks
puhkepaigaks kujundamine on
küll aeganõudev tegevus, aga
esimene samm kinnistu riigi
poolt tasuta võõrandamise näol
on tehtud,“ ütles keskkonnaminister Keit Pentus.
Maaüksuse puhul on tegemist endise liivakarjääriga, kus
kaevamine on lõpetatud ja karjäär rekultiveeritud. Kinnisasja
pindala on 12,37 hektarit.

Laagri alevikus
valmis Eesti kõige
energiasäästlikum
liginullenergiahoone
Meelis Linnamägi
Saue Vallavalitsus võttis juuni
lõpus OÜ-lt Eventus Ehitus vastu

uue Nõlvaku lasteaia Laagri alevikus. Saue ja Saku valla koostöös valminud lasteaias on kuus
rühmaruumi kokku 120 lapsele,
kohtadest kuuendik kuulub Saku
valla lastele, ülejäänu täidavad
Saue valla mudilased.
Kahekorruselise, väga
kompaktse, energiasäästliku,
parima võimaliku sisekliima ja
kaasaegseima tehnoloogiaga
lasteaia netopind on 1600 m2.
Päikesekütte ja soojade värvitoonide tõttu võib seda nimetada tõeliseks päikesemajaks.
Hoones on kuus rühmaruumi, muusika- ja võimlemissaal, loovustuba, väike
ujumisbassein, köök tervisliku
toidu valmistamiseks ning personaliruumid. Lasteaeda kütab
ja tarbevett soojendab maasoojuspump, päikesekollektoreid ja
pelletikamin. Kogu lasteaia kütteks kulub sama palju energiat
kui tavalisele ühepereelamule.
Kasutatud on tervisesõbra-

ERR uudised
Eksperdid tegid kindlaks selle

nädala alguses (9. juulil – toimetus) Vääna ja Pääsküla jões
kalasid tapnud reostuse põhjuse.
Keskkonnainspektsiooni
nõuniku Himot Marani sõnul
oli tegemist AS Saku Maja
heitvee pumpla avariiga, mis
vältas laupäeva pealelõunast
esmaspäevani.
Avarii tagajärjel suunati
avariiväljalasu kaudu heitvesi
Pääsküla jõega ühenduses
olevatesse kraavidesse.Reostamise avastamisel oli esmane
ülesanne katkestada heitvee
edasine voolamine jõkke. Nüüd
püüab keskkonnainspektsioon
selgitada jõkke sattunud heitvee
kogust ning asjaolusid.
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Tule ja osale, meil saab tegeleda
erinevate huvialadega!

Luterlikud
jumalateenistused Sauel

Huviringid 7-18-aastastele
õpilastele 2012.-2013.
õppeaastal

5. augustil kell 13
12. augustil kell 13
19. augustil kell 13
26. augustil kell 13

Saue Huvikeskuse huvialade
õppegrupid on Haridusministeeriumi koolitusloaga. Huvihariduse õppeaasta algab 3.
septembril ja lõpeb 31. mail.
Koolivaheajad on vastavuses
üldhariduskooli vaheaegadega.
Kehtestatud on õppemaks.
Huvialal õppimiseks on vajalik
sõlmida leping lapsevanema ja
Saue Huvikeskuse vahel.
◊ Showgrupp Vikerkaar-Saue,
juhendajad Elo-Marika
Kongo ja Marilin Kongo.
Alates 3. septembrist esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell
16-20, pühapäeviti kell 16-19
Saue koolimaja saalis. Ootame
uusi tantsijaid!
◊ Keraamika, õpetaja Reet
Vester, Saue koolimajas
ruumis 407.Voolime savist
pisiplastikat ja reljeefe,
valmistame kruuse, vaase,
taldrikuid jm. Õpime erinevaid keraamika töövõtteid,
põletame ja glasuurime.
◊ Meisterdamine, õpetaja
Made Kaares. Alates 4.
septembrist teisipäeviti kell
12.15-14.30 Saue koolimaja keraamika töötoas.
Õpime erinevaid tarbekunstitehnikaid ja töövõtteid.
Meisterdame erinevatest
materjalidest, kõige rohkem savist, kipsist, puust,
papist, paberist, villast ja
looduslikest materjalidest.
◊ Tarbekunstiõpe, õpetaja
Evelin Voksepp (algklasside õpilastele).Alates 6.
septembrist neljapäeviti
kell 12.15-14.30 Saue
koolimaja keraamika töötoas. Õpime kasutama

◊

◊

◊

◊

◊

erinevaid materjale, tehnikaid
ja töövõtteid.
Õpime loometöö
nutikaid ja keskkonnasõbralikke lahendusi.
Valmistame endale, perele
ja sõpradele kingitusi.
Skulptuur ja pisiplastika,
õpetaja Anneli Lupp. Alates 5. septembrist esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell
12.15-14 ja 14.15-16
Saue koolimajas keraamika
töötoas. Tutvume põhiliste
modelleerimisvahendite,
materjalide ja võtetega.
Teeme ümarplastikat ja reljeefi. Modelleerime natuuri,
mälu ja fantaasia järgi.
Kombineerime looduslikke
ja tehismaterjale.
Joonistamine ja maalimine,
õpetaja Virve Laan. Alates 4. septembrist teisipäeviti ja neljapäeviti kell
15-16.30 Saue koolimajas.
Õpime joonistama erinevate vahenditega, maalime
akvarelli ja kattevärvidega,
kujundame pilte, vorme,
plakateid ja katsetame mitmesuguseid kõrgtrükitehnikaid erinevatel materjalidel.
Puutöö poistele (alates III
klassist), õpetaja Valmar
Kaur.
Male, treener Valjo Rattasep. Alates 5. septembrist
kolmapäeviti ja reedeti kell
15.15-17.
Üldkehaline ettevalmistus,
treener Terje Toomingas.
Alates 4. septembrist teisipäeviti kell 15.

Täiskasvanutele
◊ Line-tants algajatele,
juhendaja Kaie Seger.
Alates 2. septembrist

pühapäeviti kell 19 Saue
koolimajas. Ühekordne
tasu 3.50 eurot, perele
liikmete arvust sõltumata
5 eurot.
◊ Skulptuur ja pisiplastika
2-kuuline kursus, juhendaja Anneli Lupp Alates 1.
oktoobrist esmaspäeviti kell
18.30-20.30 Saue koolimajas.
◊ Keraamika, juhendaja Virve
Laan. Alates 4. septembrist
teisipäeviti kell 18.30 Saue
koolimajas.
◊ Joonistamise 2-kuuline kursus, juhendaja Virve Laan.
Alates 3. oktoobrist kolmapäeviti kell 18.30-20.30
Saue koolimajas.
◊ Tekstiili ja taaskasutuse
2-kuuline kursus, juhendaja
Evelin Voksepp. Alates 4.
oktoobrist neljapäeviti kell
18-20 Saue koolimajas.
◊ Klaasikunst, tiffanitehnika,
juhendaja Ilona Rõžakova.
◊ Saue Kägara rahvamuusikaansambel, juhendaja Reet
Jürgens.
◊ Saue Kägara naisrühm,
juhendaja Elena Kalbus.
◊ Saue Simmajad nais- ja
segarühm, juhendaja Ulvi
Mägi.
◊ Saue Segakoor, dirigent
Elviira Alamaa.
Info, registreerimine ja täpsustus osade ringide toimumisaegade kohta Saue Huvikeskuses (ruum 124 Saue
Gümnaasiumi I korrusel),
E-N kell 12-18. Telefon
6595 009, e-posti aadress
huvikeskus@saue.ee,
www.huvikeskus.saue.ee

–
–
–
–

Luterlikud jumalateenistused
toimuvad Saue Päevakeskuses (Kütise 4).
Jumalateenistusi korraldavad
misjonärid Juha ja Anu Väliaho.

jumalateenistus armulauaga
sõna- ja palveteenistus
jumalateenistus armulauaga
sõna- ja palveteenistus
Tegevust koordineerib EELK
Keila Miikaeli kogudus.
Täpsem info keila@eelk.ee,
telefon 51931501.

Invaühing teatab
Saue Linna Invaühingu koosolek toimub 18. septembril algusega kell 10 Saue Päevakeskuses.

Politsei- ja
päästesündmused
11. augustil kell 15.11 teatati hättasattunud toonekurest Sauel Kasesalu tänaval.
Lind oli valgustusmasti otsas
asuvate konstruktsioonide
vahele kinni jäänud. Päästjad vabastasid ta ja andsid
üle loomakaitsele.
26. juulil varastati Sauel
Pärnasalu tänaval jalgratas
väärtusega 320 eurot.
25. juulil avastati, et Sauel on
garaažist varastatud autorehvid, mootorsaag ja tööriistu,
kahju kokku 564 eurot.
20. juulil kell 06.37 teatati tulekahjust Sauel Kasesalu tänaval. Telliskivist kauplusehoone
välisseinal põles päästjate

saabudes kaks elektrikilpi.
Päästjad likvideerisid põlengu,
edasi tegeles sündmusega
elektrifirma.
16. juulil avastati, et Sauel
varastati kahest veokist
kütust, tööriistu ja muid
esemeid, kahjusumma on
täpsustamisel.
13. juulil avastati, et Sauel
Pärnasalu tänava maja
keldriboksist on varastatud
jalgratas, kahju kokku 550
eurot.
13. juulil avastati, et Sauel
Kuuma tänava maja kahest
keldriboksist kaks jalgratast,
tööriistu ja muid esemeid,
kahju kokku 975 eurot.

Sünnipäevalapsed juulis
ELLEN RAIDNA
HELMI MIILER
HELME KERMES
AUGUST TAGGER
HELMI LAAN
ARNOLD-HEINRICH PREGEL
JOELIT PAJENSON
AINO PALM
EVI LAATS
ÜLO NURMSALU
MIRALDA RÜTEL
ELDA MÄRTMAA
HUGO PIKPOOM
HEINO HEINLOO
ASTRID MIHKELSON
HILDEGARD JUHTVER

Palju-palju õnne!

93
91
89
89
88
87
86
84
84
83
83
82
82
81
80
80
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SAUE
LINNAVARAHALDUS
(Saue, Nurmesalu 9)
võtab tööle hooldustöötajaid,
klienditeenindajaid ja
ujumistreeneri eelkooliealistele
lastele laupäeviti.
Võimalik töötada osalise tööajaga
Täiendav info:
Telefon 659 5611, Tõnu
Telefon 659 6519, Diana
linnavarahaldus@saue.ee

Kahjuritõrjevahendid
koju ja aeda
maaletoojalt!
PROCHEMICAL OÜ
Telefonid
5306 3066, 5669 8863

MÜÜK
Saetud ja lõhutud küttepuud

30, 40, 50, 60 cm (kuiv,
märg). Aastaringne tootmine
ja lai puu sortiment. Kütteklotsid ja 30 cm kask 40 l
võrkkottides, saepuru 200 l
kottides, tootmisjäägid. Tasuta
transport väiksema kalluriga!
Saue, Sooja 3a, tel 53600375,
halupuu24@hot.ee

Visiitkaardid 100tk
5.- € +km ,

SAUE LOOMAKLIINIK
Sooja 1, Saue, tel 600 3382; www.sauekliinik.ee
Avatud E–R 15.00–19.00 L, P suletud
Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi, päevakirurgia.
Hill’s, Royal Canine ja Josera lemmikloomatoit.
NB! Kolmapäeviti pensionäridele visiitainult 5.- €
(tavahind 12.- €)

www.soha.ee
Soha OÜ, Saku, Niidu 9
info@soha.ee tel 5559 0727

Otsin tööd

Akende pesu ja koristus, telefon
58098230.

Pottsepp otsib tööd. Pottsepatööd, klassikalised kaminad ja looduskivi paigaldus. Töödest pildid. Materjal, transport
meie poolt. Telefon 58033448.

Aitame koostada teie majale ehitusloa ja kasutusloa saamiseks vajalikku
dokumentatsiooni. info@arhipilk.com,
telefon 56600290.

Kinnisvara
Ostan või üürin garaaži Koondise
tänaval. Telefon 53806581.
Soovin üürida heas korras kahetoalise korteri Saue linnas, võimalusel
möbleeritud. Helistada telefonil
55924292, Annika.
Müüa kanaliga garaaž Koondise tänaval, telefon 55638683.

Mees otsib tööd ehitus- või viimistlusalal. Sobivad ka korteri remonttööd.
Telefon 55525870, Ennu.
Otsin hooajalist tööd lapsehoidjana,
oman kutsetunnistust ja olen läbinud esmaabi koolituse.Kui on huvi,
saada palun e-kiri anka7@hot.ee

Pakun tööd
Otsime oma meeskonda koristajat.
Töökirjeldus: lasteaia koristamine
(2-3 tundi päevas). Huvi korral
palume võtta ühendust telefonil
5078587. Tatjana.

SAUE UJULA JA JÕUSAAL
Avatud iga päev!
E-R 6.30-22
L 9-17; P 9-20

ANSAMBEL ISAD JA POJAD
laupäeval, 25. augustil kell 17
Saue kirikus
Isad ja Pojad on Haapsalu Baptistikoguduse meesansambel, kelle repertuaaris leidub palju vanu laule,
mille kaudu juba mitmed põlvkonnad on oma usku
ja lootust väljendanud. Samas kõlab ka tänapäevane
laululooming. Koos on lauldud 1999. aastast.

OÜ Kinnisvarateenindus otsib oma
kollektiivi puhastusteenindajaid Saue
lasteaedadesse. Huvi
korral palume ühendust võtta telefonil
507 8587.

Tähelepanu kauplejad!

Seoses töömahu
suurenemisega võtab
õmblusettevõte AS
Protten F.S.C. asukohaga Keilas tööle
kogemustega õmblejaid. Kontakttelefon
6747567.

Palume kõiki, kes soovivad 25. augustil Saue
linna sünnipäeval ja Savipäeval müüa käsitööd
ja talukaupa, võtta ühendust e-posti aadressil
huvikeskus@saue.ee, telefon
52 34 339.

NAERUPALLI PÄEVAHOID SAUEL

ootab kõiki
"Naerupalli Kirbukale"
28.augustil kell 18.00-20.30!
"Naerupalli Kirbukas" on koht, kuhu võib tulla
igaüks ostma-müüma-vahetama või ära andma
riideid, jalanõusid, mänguasju, omatehtud
käsitööd, hoidiseid .
Ilusa ilma korral toimub üritus õues!
Müügikoha tasu 2EUR,, mille panustame
üheskoos Naerupalli päevahoiu mänguasjade
fondi

Tel. 5049366; www.naerupall.com

Teenused

valmiskujundusest (pdf-fail)

Vältimaks asjatut ootamist, palume aeg ette registreerida!

Naerupalli päevahoid, Tõkke 34, Saue

Kuulutused

VESIAEROOBIKA
alustab 3. septembrist
E ja K kell 18.30

Hinnad soodsad, kohtumiseni
Sauel Nurmesalu 9, telefon
659 6669;
Info Saue linna kodulehel
(linna juhtimine > kontaktid > hallatavad asutused)
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Saue Päevakeskuse ürituste kava
◊ 18. augustil esineb Vokiratas Vanamõisa käsitöölaadal.
◊ 23. augustil korraldavad kultuuri ja ajaloohuvilised Lennusadama angaaride külastamise kohaliku giidi saatel.
◊ Sõidame bussiga 190, mis
väljub Saue Kaubakeskuse
juurest kell 10.47. Ekskursioon Lennusadamas algab

kell 12. Pilet 10 eurot. Eelnev registreerimine päevakeskuses on vajalik.
◊ 25. augustil on päevakeskuses avatud Õie Väärtnõu
tööde näitus.
◊ 26. augustil toimub projekti
„Köök ühendab rahvast!“
(ukraina, valgevene ja eesti
toidud) raames pidulik grilli-

JALATSIPARANDUS
+VÕTME D
+PATAREI D

E-R

10.00 - 19.00

www.saue.ee

pidu Stroomi rannas. Valmistame võileibu ja grillime liha
ukraina, valgevene ja eesti
moodi. Buss väljub kell 11
Saue Kaubakeskuse eest ja
toob tagasi kell 16. Ootame
rohket osavõttu. Info ja registreerumine päevakeskuses.
◊ 5. septembril on päevakeskuses riiete müük.

◊ 6. septembril korraldavad
reisihuvilised reisi Peipsi-äärsete vanausuliste
juurde. Reisi hind on 26
eurot. Viimane maksmise
päev on 21. august. Täpsem info päevakeskuses.
◊ 12. septembril avatakse
näitus „Saue Päevakeskus”.
◊ 29. septembril toimub reis

Sillamäele. Reisi korraldavad invaühing ja päevakeskus. Reisi hind on 18 eurot.
Maksmise viimane päev on
31. august.
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