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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Peotule tulemine ja puhkpillimuusika
täitsid jaanituleplatsi
Et palju sauelasi oli tuld tulnud
vastu võtma, oli tulering tohutu
suur. Pildil on peotuli jõudnud Saue
Kägara tantsijateni

Peotuli jõudis Saue jaanituleplatsile

Saue Sõna
XXVI laulu- ja XIX tantsupeo
„Aja puudutus. Puudutuse
aeg“ tuli läbis Saue linna 2.
juuli pärastlõunal. Tuletoojaid tervitas Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkester Harry Illaku
juhatamisel, rahvalikke lugusid kandlel mängis Jüri Mänd.
Järgnes tuleringi moodustamine ümber lõkkeaseme. Pidutuli liikus käest kätte linnapea
Henn Põlluaasani, kes sellest III
Harjumaa Puhkpillipäeva „Tulkõ
kokko“ tule läitis, millest iga
soovija sai tule võtta ja koju viia.
Kõlas linnapea ja tuletoojate
tervituskõne.
Laulis Saue Segakoor
Elviira Alamaa dirigeerimisel, tantsisid Saue Kägara
rahvatantsijad Elena Kalbuse
juhendamisel. Tseremooniat
juhtis Kristi Kruus.

Saue Segakoor läks tuld
edasi viima Saku valda, jaanituleplats aga jäi Harjumaa
puhkpilliorkestrite ootele.
Tänavu esines puhkpillipäeval 12 orkestrit, peaesineja oli
politsei- ja piirivalveorkester,
dirigent Hando Põldmäe. Meeleolu lõid tantsutrupid Sache ja
JJ-Street ning Saue taekwondoklubi. Päevajuht oli Lauri Metus.
Juba kolmandat korda
Sauel toimuv puhkpillipäev
populariseerib Eesti puhkpillimuusikat, toetab laulupeo
liikumist ja tutvustab maakonna puhkpilliorkestreid.
Orkestrid kogunevad puhkpillipäevale vaid laulupeo aastal,
just enne peo algust. „Tulkõ
kokko“ sai nime Tõnis Kõrvitsa
samanimelisest puhkpilliorkestri teosest.

Abilinnapea Jüri Tümanoka (vasakul) käest jõudis peotuli linnapea Henn
Põlluaasani, kes tervituskõnes ütles, et on ajaloos esimene kord, mil tuli
jõudis Sauele, meie kodulinna. Ta nimetas sündmust tähelepanuväärseks:
laulab ju iga kahekümnes sauelane mõnes kooris ning meie koorid, rahvatantsurühmad ja pillimehed on laulu- ja tantsupeol alati esinenud

Orkestrid marssisid Keskuse pargist hoogsa muusika saatel jaanituleplatsile.
Fotod: Sirje Piirsoo

Saue linna esindab laulu- ja
tantsupeol ligi 300 lauljat,
tantsijat ja muusikut
Saue Gümnaasiumi lastekoor Tirtsutajad
Grete Põldma, Kadi Kaja
Saue Gümnaasiumi Noortekoor
Grete Põldma
Saue Gümnaasiumi Väikeste
Tüdrukute Koor
Grete Põldma, Helle Käsk
Saue Kapell Reet Jürgens
Saue Noorte Meeste Koor
Elviira Alamaa, Gerli Kirikal,
Ulvi Kanter
Saue Poistekoor
Elviira Alamaa, Ulvi Kanter,
Gerli Kirikal
Saue Poistekoori ettevalmistuskoor
Elviira Alamaa, Oliver Povel
Puusepp, Gerli Kirikal
Saue Segakoor
Elviira Alamaa
Segarühm Saue Simmajad
Ulvi Mägi
Lisaks need Saue noored,
kes mängivad Harjumaa
keelpilli-, Harjumaa noorte
puhkpilli- ja Harjumaa
noorte sümfooniaorkestris.

Saue Sõna NR 13 (420)
5. juuli 2014
Väljaandja Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub 15. augustil
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Õnne vanematele, kosumist pisikestele!
Saue Sõna

Vasakult: Karim Ritsing, Sofia Saago, Eliisa Taukul, Kaspar Vuks, Hugo Olmet emmede-isside ja vanemate õdede-vendadega. Linnapea Henn
Põlluaas tagareas paremalt teine

Vasakult: Steven Metsa, Konrad Jakob Rand, Anett Feldmann, Kelian Kuusemaa, Riko Rajamäe emmed-isside ja vanemate õdedega. Linnapea
Henn Põlluaas tagareas vasakult esimene. Fotod: Sirje Piirsoo

Saue lasteaia Midrimaa direktor
Meeri Tampere
Saue Sõna
Saue lasteaeda Midrimaa
juhib alates 10. juunist Meeri
Tampere.
Uus direktor on pärit Võrumaalt ja omandanud keskhariduse Fr. R. Kreutzwaldi
nimelises Võru I Keskkoolis.
Seejärel jätkus ta haridustee Tartu Pedagoogilise Kooli
Pärnu filiaalis, päädides kehalise kasvatuse õpetaja kutsega.
Edasi õppis Meeri Tampere juba töö kõrvalt. Lõpetas
1992. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli koolieelse
pedagoogika ja psühholoogia
õpetaja ning koolieelse kasvatuse metoodikuna.
2004. aastast pärineb
magistridiplom Tartu Ülikooli
haridusteaduskonnast koolikorralduse erialalt.
Meeri Tampere on töötanud
kasvataja ja vanemkasvatajana
- viimane tähendas sisuliselt
õppealajuhataja ametit täna
- Võru ning Tartu lastepäevakodudes. Aastatel 1993-2001

juhtis ta Tartu lastepäevakodu
Meelespea.
Enne uue väljakutse vastuvõtmist Saue lasteaias töötas
Meeri Tampere alushariduse
peaspetsialistina Tartu Linnavalitsuse haridusosakonnas.
Meeri Tampere on näinud
lasteaia igapäevatööd erinevatelt tasanditelt ja see on
loonud tervikliku pildi, millised protsessid ühes koolieelses lasteasutuses toimuvad, ning andnud hulgaliselt
kogemusi.
Uus direktor peab väga
oluliseks head meeskonnatööd, kõigi töötajate kaasamist
otsustamisprotsessi ja koostööd
lapsevanematega. Ta on kursis
oma valdkonna suundumuste
ja uuendustega ning on järginud elukestva õppe põhimõtet.
Ta hindab osavõtlikkust,
inimlikkust, usaldusväärsust,
otsustus- ja vastutusvõimet,
tasakaalukust kriitilises olukorras, perspektiivitunnet ning
oskust kaastöötajaid hinnata,
motiveerida ja edendada.

Millised on esmamuljed
Saue lasteaiast Midrimaa,
kolleegidest, lastest ja
nende vanematest?
Esmased muljed kolleegidest,
lastest ja nende vanematest
on väga positiivsed. Kõik on
sõbralikud ja toetavad.
Kuidas on möödunud esimesed töönädalad?
Esimesed töönädalad on
möödunud väga kiirelt ja
huvitavalt. Igapäevaselt on
tulnud toimetada jooksvate
küsimustega ja suverühma
töökorraldusega, tegeleda
lasteaia 2015. aasta eelarve
projektiga.
Mida toob endaga kaasa
lähitulevik?
Pärast suvepuhkust ja lasteaia A-korpuse koridori
remonti jätkame tavapärast
lasteaiaelu, hakkame tegelema lasteaia arengukavaga
ja uute eesmärkide seadmisega.

Saue lasteaia Midrimaa saal oli 20.
juunil täis suurt õnne ja väikeseid
„imesid“: Saue linn tervitas kõige
vastsemaid ja pisemaid linnaelanikke.
Pidulikule sündide tähistamisele
oli oodatud 17 peret, tulla oli saanud 10 neist, sealhulgas nii neid,
kel ilmavalgust nägi esimene laps,
kui neid, kel kodus üks, kaks või
kolmgi suuremat ees kasvamas.
Linnapea Henn Põlluaas rõhutas
tervituskõnes, et iga laps on oluline kõigile - emale, isale, vanavanematele, linnale ja Eesti riigile
- ning vajab kogu elu kasvamiseks
rohkelt armastust ja mõistmist.
Vastuvõtu tegi mõnusaks südamlik atmosfäär, lasteaialaste siiras
esinemine ja tervituskaart, süüdatud
küünlad ja peotort.
2013. aastal sündis Saue linnas 60
last, neist 23 poissi ja 37 tüdrukut.
2012. aastal sündis Saue linnas
72 last, aasta varem 76. 2010. aastal oli sünde 103.
Kaunis traditsioon, mis väärtustab pereelu ja tähtsustab iga uue
linnaelaniku sündi, sai alguse 2000.
aasta märtsis. Omamoodi sümboolne
on seegi, et vastsetele sauelastele
just lasteaias tere tulemast öeldakse:
varem või hiljem pisikesed „imed“
sinna majja õpetajate hoole alla jõuavad, kui emad või hoopistükkis isad
tööle naasevad.

Saue lasteaed
Midrimaa
võtab tööle
lasteaiaõpetaja
Saue lasteaed Midrimaa
kuulutab välja konkursi
lasteaiaõpetaja ametikoha
täitmiseks tööleasumisega
alates 11. augustist 2014.

Kandidaadil palume esitada 28. juuliks järgmised
dokumendid:
◊
◊
◊
◊

avaldus;
CV;
motivatsioonikiri;
haridust tõendava dokumendi koopia.

Nõuded kandidaadile:
◊ vastavus kvalifikatsiooninõuetele;
◊ koostööoskus ja hea suhtlusoskus;
◊ soov töötada õpetajana;
◊ loovus.

Saue Lasteaed Midrimaa, Koondise 23, Saue
76505, Harjumaa
Telefon 6596526, e-posti
aadress midrimaa@saue.ee.
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Volikogu otsustas osaleda
ühinemisläbirääkimistel
Sirje Piirsoo
Saue Linnavolikogu 19. juuni
istungi päevakorras oli seitse
punkti. 17 volikogu liikmest
oli kohal 13, osaleda ei saanud Erki Kuld, Madis Milling,
Meelis Telliskivi ja Elle Viljaste.
Ühe olulise punktina oli
istungil arutusel, kas osaleda
või mitte Saue valla algatatud
ühinemisläbirääkimistel. Saue
Vallavolikogu tegi 24. aprilli
istungil ühinemisettepaneku

Keila, Nissi ja Kernu vallale
ning Saue ja Keila linnale.
Nii olulises küsimuses
otsustasid Saue linnavolinikud
korraldada nimelise hääletuse.
Seitse volikogu liiget oli ühinemisläbirääkimistel osalemise
poolt ja kuus vastu. Poolt hääletasid Valdis Toomast, Virko
Raagmets, Monika Liiv, Signe
Laar, Ero Liivik, Riho Johanson ja
Tiit Isop. Vastu olid Matti Nappus,
Jaan Moks, Evelin Povel-Puusepp,
Maie Särak, Vello Toomik ja Harry

Pajundi. Lehenumbri neljandalt
ja viiendalt küljelt leiate selgituse, miks hääletasid volinikud
nii- või teistpidi.
Siinkohal on sauelasel kindlasti huvitav teada, et ühinemisläbirääkimistel otsustas osaleda
viiest omavalitsusest neli, kellele Saue vald ettepaneku tegi.
Keila linn vastas eitavalt.
Istungil arutuse all olevatest
küsimustest ülejäänud võttis
volikogu vastu ülehäälselt:
◊ kinnitas Saue linna 2013.

aasta majandusaasta aruande - ülevaade lk 5;
◊ kehtestas Kadakamarja tn 25
ja 40, Tule põik 5 ja Kesa tn
20 kinnistute detailplaneeringu - 20462 m² suurusele
maa-alale on planeeritud lasteaed, kuni 5-korruseline äri
/ büroo / korterelamu, kuni
4-korruseline ja kuni 5-korruseline korterelamu ning viis
ühepereelamut;
◊ muutis Saue lasteaed Midrimaa põhimäärust - lasteaia

aadress on Koondise tn 23;
◊ andis Saue Linnavalitsusele
üürilepingu sõlmimiseks
nõusoleku ja volitused Saue linn üürib konstaablipunktile viieks aastaks 41,6
m² üüripinna ja tasub üüri
eest, jooksvad kulud katab
politsei- ja piirivalveamet;
◊ andis Saue Linnavalitsusele
loa sõlmida avatud hankemenetlusega riigihanke „Saue
linna välisvalgustuse hooldusteenused“ hankeleping.

Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 25.
juuni istungi päevakorras
oli 29 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Väljastas kasutusloa Maastiku tn 30 üksikelamule
ja nelja korteriga elamule
Kadakamarja tn 21/b.
◊ Väljastas ehitusloa üksikelamu püstitamiseks Viigimarja
tn 12 ja Sarapiku tn 26,
korteri rekonstrueerimiseks
Kütise tn 17, kaugküttetorustiku rajamiseks ja rekonstrueerimiseks Koondise ning
Pärnasalu tn vahelisel alal,
üksikelamu laiendamiseks
Kiviloo tn 31 ja kahe korteriga
elamu laiendamiseks Kadakamarja tn 9.
◊ Kinnitas Saue linna Saue
EPT mälestusmärgi rajamise
ja Lehtla tn 12 abihoone
projekteerimistingimused.
◊ Määras Sooja tn 2 katastri-

◊

◊

◊

◊

◊

üksuse jagamisel moodustatavate katastriüksuste aadressid ja maakasutuse sihtotstarbed: Sooja tn 2 (75%
ärimaa, 25% elamumaa),
Sooja tn 2e (tootmismaa).
Eraldas Tallinna sõudeklubile
toetust 400 eurot sportlase
ettevalmistuseks U-23 MM
võistlusteks 2014. aastal.
Eraldas kahele Saue linna
noorele õpilasvahetuse toetust - mõlemale 958 eurot.
Andis loa korraldada 13.
juulil, 10. augustil ja 21.
septembril kell 11-16 taaskasutuslaat ja rohevahetus
Kuuseheki ja Ridva tänava
nurgal „Pargi ja reisi“ parklas.
Andis loa korraldada 2.
juulil kella 15-22 laulu- ja
tantsupeo tule tulemine
ning „Tulkõ kokko“ puhkpillipäev Saue jaanituleplatsil.
Andis loa korraldada 20.
augustil kell 16-22.30
Saue linna sünnipäev ja Saue
Savipäev Saue jaanituleplatsil.

◊ Tunnistas seoses üürniku
surmaga lootusetuks ja kandis 2014. aasta bilansist
välja 600,70 euro suuruse
üürisumma.
◊ Volitas Saue Linnavalitsuse
sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juhti esindama Saue
Linnavalitsust kui isiku eestkostjat.
◊ Lubas neljal isikul müüa
10. juulist kuni 10. augustini Ridva tänava parkla
kõrval vaarikaid.
◊ Maksis koduse mudilase toetust juunis kokku summas
5232,5 eurot 77 perele.
◊ Maksis ühekordset sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust
22 abivajajale kogusummas
1333 eurot ja perioodilist
sotsiaaltoetust viiele.
◊ Maksis sünnitoetuse esimest osa kogusummas 260
eurot kahele perele.
◊ Kinnitas hankel „Nurmesalu
tn 9 spordisaali ruumiakustilise olukorra parendamine, II

Saue mälestas
Eesti vabaduse eest langenuid
Saue Sõna
Saue linn peab võidupühal
meeles kõiki Eesti vabaduse
eest langenuid pärgade asetamisega mälestuskivi jalamile
kiriku juures ja sellele järgneva
jumalateenistusega.
Tänavusel mälestusüritusel
osalesid linna, IRL-i, Kaitseliidu
Saue kompanii ja Naiskodukaitse Saue jaoskonna esindajad. Võidupüha kontsert-jumalateenistust juhatas Vahur Utno.
Pildil vasakult: Vahur Utno,
Henn Põlluaas, Jüri Tümanok,
Virko Raagmets, Matti Nappus
ja Evelin Povel-Puusepp pojaga.
Foto: Siiri Raagmets

etapp 2014“ parimaks Spak
Ehituse OÜ pakkumuse.
◊ Seadis isikliku kasutusõiguse Elektrilevi OÜ kasuks
Saue linna omandis olevale
Sooja tn T2 kinnistule 0,4
kV maakaabelliini ja liitumiskilbi ning Tule tn T1
kinnistule 0,4 kV maakaabelliini ja jaotuskilbi ehitamiseks ning majandamiseks.
◊ Luges ühe jäätmevaldaja
korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks kuni 30.
novembrini 2014.
◊ Suunas Saue Linnavolikogu
otsuse „Loa andmine lihtsustatud korras tellitava teenuse „Toitlustusteenus Saue
Gümnaasiumis“ hankelepingu sõlmimiseks“ eelnõu
kehtestamiseks volikogusse.

Saue Linnavalitsuse 2. juuli
istungi päevakorras oli 10
küsimust.
Saue Linnavalitsus

◊ Kinnitas Pärnasalu tn 30a
korterelamu ja Tule tn 18
korteri rekonstrueerimise
projekteerimistingimused.
◊ Lubas abilinnapea Jüri
Tümanoka puhkusele 7.
kuni 25. juulini 2014.
◊ Maksis sünnitoetuse esimest osa kogusummas 260
eurot kahele perele.
◊ Otsustas maksta hoolekandeasutuse toetust ühele
isikule.
◊ Määras hooldaja puudega
isikule.
◊ Maksis koduse mudilase
toetust juulis kokku summas
5362,5 eurot 79 perele.
◊ Kinnitas avatud hankemenetlusega riigihankel „Saue
Linnavalitsuse investeerimislaenu refinantseerimine”
edukaks Danske Bank A/S
Eesti filiaali pakkumuse.
◊ Maksis ühekordset sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust kogusummas 200
eurot kahele abivajajale.

Swedbank paigaldab Sauele
sularaha sissemakse automaadi
Swedbanki Saue kontor on
1. juulist suletud. Kontori
sulgemise järgselt jääb pangateenus Saue elanikele kättesaadavaks järgmisel moel:
◊ sularahaoperatsioonid
sisse- ja väljamakseautomaatide vahendusel;
◊ telleri abi ja nõuanded
panga kaugkanalite kasutamise osas igal neljapäeval alates 3. juulist Saue
Päevakeskuses (Kütise 4)
kell 10.00-14.00.
Kõige mugavamalt on pangateenused Saue klientidele
kättesaadavad interneti,

mobiili, pangaautomaadi
ning telefonipanga vahendusel. Lähimad pangakontorid asuvad Keilas aadressil
Keskväljak 10 ja Järve keskuses Tallinnas. Nõustamiskeskusesse saab helistada
numbril 6310310 ööpäevaringselt.
Sularaha sissemakse- ja
väljamakse automaatide paigaldamine Sauele aadressil
Ridva 15, Saue kaubakeskus
toimub 11. juulil.
Samal päeval eemaldab
pank sularaha väljamakse
automaadi senise pangakontori juurest aadressil Pärnasalu 11.
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Valimisliit
Kindlad Tegijad seisab Saue linna eest

Henn Põlluaas,
valimisliidu Kindlad tegijad nimel
Valimisliit Kindlad Tegijad ei
pea mõistlikuks ega põhjendatuks osaleda ühinemisläbirääkimistel Saue, Nissi, Kernu,
Keila valla ja Keila linnaga.
Pealegi lükkas Keila linn ettepaneku tagasi. Seega peaksid
läbirääkimisi üks linn (Saue)
ja neli valda, kellest kolmega
puudub meil isegi ühine piir.
Alles tähistasime Saue

kahekümnendat juubelit.
Siin on hea ja mõnus elada.
Peale ühinemist linna kui sellist enam ei ole. Saue saaks
ehk uue valla keskuseks,
kuid oleksime ikkagi vaid
osa vallast, mille volikogus
oleks sauelastel ainult viiendik häältest. Meie asjade üle
otsustaksid teised.
Saue on haldussuutlikkuselt Eesti linnade seas esimene. Saue vald on 11, Keila
vald 57, Kernu 53, Nissi
74. Ühinemine tähendaks
meile sammu tagasi. Linn
on tiheasustusega, vallad
aga hajaasustusega omavalitsusüksused. Seni toimunud ühinemised näitavad, et
erineva asustustihedusega
omavalitsusüksuste liitmine
ei vähenda ei juhtimis- ega
halduskulusid. Pigem vastupidi.

Saue linna territoorium on
neli ruutkilomeetrit. Sauelaste sissetulekud on võrreldes valdade elanikega suuremad, ehk siis inimese kohta
on maksutulu suurem ja see
kontsentreerub oluliselt väiksemale alale kui valdades
(ainuüksi Saue valla pindala
on kakssada ruutkilomeetrit).
Väiksem pindala ja vahemaad
tähendavad suuremat efektiivsust ja paremat kvaliteeti infrastruktuuri rajamisel, hooldamisel jne. Meie võimaldame
tasuta transporti õpilastele,
eakatele ja puuetega inimestele, maksame kultuuri- ja
sporditoetusi ning teeme
palju muud, mida kõnealustes
valdades ei ole. Ühinedes kõik
see kaoks. Avalike teenuste
kättesaadavus ja kvaliteet ei
paraneks.

Ühineda soovijad räägivad
suuremast laenu- ja investeeringuvõimest. Tõsi, kuid meie
sõprusomavalitsusel Lätis
ning liitunud Eesti linnadel ja
valdadel on kogemus sellest,
kuidas aastaid peale ühinemist kisuvad pooled ikkagi
eri suundades. Lähtekohad ja
vajadused on erinevad. Läbirääkimistel võime ju jõuda
kokkuleppele teatud objektide rajamise suhtes Sauele
(vallamaja, kultuurimaja jne),
kuid valdade investeeringuvajadused ei kao kuskile. Nende
eluvaldkondade ühtlustamine
keskusega toob kaasa valdade investeeringuvajaduste
tõusu. Kuna uues volikogus
sauelaste hääled enam kaalu
ei oma, siis pole tulevikutendentse raske ennustada. Aja
jooksul oleme ka ise suutelised

rajama endale kõik vajaliku.
Rahuloluküsitlus näitas,
et sauelased identifitseerivad
ennast mitte harjumaalastena,
vaid Saue linna elanikena.
97% leidis, et Sauel on hea
või väga hea elada. Oleme
uhked selle üle, et Saue on
linn. Et sauelased ühineda ei
soovi, tõestas hiljuti Saue valla
poolt meie inimeste seas läbiviidud küsitlus.
Läbirääkimised ei anna
meile midagi juurde. Oma
staatuse muutmiseks ja ühinemiseks ei ole täna põhjust ega
vajadust. Seega hääletas volikogu, millest veerand ei olnud
isegi kohal, ühe enamhäälega
mitu aastat kestva aja, energia ja raha raiskamise poolt.
Otsus tuleks ümber vaadata.
Märksõna olgu koostöö mitte
ühinemine.

IRL pooldab mõistlikel tingimustel ühinemist!

Valdis Toomast
Volikogu esimees, IRL-i
fraktsiooni nimel
IRL hääletas viimasel volikogu
istungil Saue vallaga ühinemisläbirääkimistele asumise
poolt väga paljudel põhjustel.
Siin on neist vaid mõned.
Läbirääkimiste laua taha
istumine ei ole veel ühinemine. IRL-i arvates annab
Saue linn läbirääkimistel osa-

lemisega endale võimaluse olla
ümbruskonna olulises arenguprotsessis ja võimalusel seda
mõjutada endale sobilikus
suunas.
Ühinemisläbirääkimistel
osalemisega teeme endale
selgeks liitumisega seotud
võimalused ja riskid. IRL-il on
selge arusaamine, et Saue linn
konkureerib maksumaksjate
saamisel eelkõige Tallinna või
ka Helsingiga, kuid mitte Saue
vallaga.
Suurem omavalitsus on
tugevam omavalitsus ja loomulikult on meie soov, et Saue
linn jääks tugeva omavalitsuse
keskuseks.
Et olla tugev omavalitsus,
selleks peab linn kogu aeg
kasvama. Saue linnal on kasvuks vähe maad ja piirid on

ees. Meie linna kasv on juba
praegu oluliselt väiksem, kui
seda võrrelda Harku, Saue,
Viimsi, Rae ja Kiili vallaga.
Kui linn ei arene, toimub kohe
taandareng.
Ühineda tasub siis, kui
oleme veendunud, et see on
kasulik, hea ja õige samm.
Teadmise ja veendumuse ühinemiseks aga saavutame läbirääkimisi pidades ja põhjalikke
uuringuid tehes.
Juba praegu on olukord,
kus Saue Noortekeskuses,
töö-, puhke- ja treeninglaagrites on suur osa lastest Saue
vallast - osa ettevõtmistest on
osavõtjatele tasuta, aga Saue
linn maksab kulud. Samuti
kasutavad teiste valdade lapsed Saue linna lastehoiu- ja
lasteaiateenust, osalevad huvi-

ringides, trennides või mujal.
Muusikakoolis on palju lapsi
kõrvalvaldadest ja Saue Gümnaasiumis käib kokku 126
õpilast Saue vallast.
Liitumisläbirääkimisteks
eraldab riik raha, millega teostatakse uuringud ühinemise
otstarbekuse, vajalikkuse või
mittevajalikkuse kohta. Oluline
on siinkohal märkida, et Saue
linn jääb ikka alles, kuid ta on
siis vallasisene linn.
Juhul, kui me oleksime kõrvale jäänud ühinemisläbirääkimistest ning ühinemas oleksid
Saue, Kernu ja Nissi vald, siis
hakkaks 15 000 elanikuga
valla keskus arenema kuskile
mujale, mitte aga Saue linna.
Hiljem - näiteks 10 aasta
pärast - on seda protsessi
ümber pöörata ja muuta see

Saue linna jaoks kasulikuks
- Saue linn valla keskuseks peaaegu et võimatu. Seepärast
ei saanud IRL võtta riski, et
vaatame, mis juhtub, kui me
ühinemisprotsessis ei osale.
IRL töötab välja läbirääkimistele minekuks oma
põhimõtted. Hetkel on meie
põhiseisukohad järgmised:
Saue linn peaks saame uue
valla keskuseks, Saue linna
peaks tulema riigigümnaasium, kultuurimaja, spordihoone ning kiirabi ja politsei
tugipunkt. Vallaga ühinemine võiks toimuda mitte
enne 2017. aasta kohalikke
valimisi ja ainult sel juhul,
kui läbirääkimised kulgevad
meie jaoks edukalt.
IRL sai ainult olla läbirääkimistel osalemise poolt.

alles seejärel tuleks hakata
vastavalt kujunenud olukorrale teostama haldusreformi.
Äkki selle tulemusena oleks
meil vaja hoopis Saue vald ära
jagada Harku, Saku ja Keila
valla vahel ning Vanamõisa,
Alliku ja Aila külad oleksid
hoopis Saue linna osad?
3. Arusaamatuks jääb ka
läbirääkimistele asumise
otsuse tegemisel esmaste
kriteeriumite, millest linn ei
tagane, puudumine. Ei ole
neid püstitanud ei linnavalit-

sus ega volikogu. Pole kuulda
olnud ühegi volikogu komisjoni
seisukohta antud küsimuses,
kuigi aega oli terve kuu, kutse
esitamisest isegi pisut alla
kahe kuu. Siin saame ainult
oletada, et antud teemasid on
arutatud teatud tagatubades
ja ainult asjast huvitatud isikute kitsas ringis. Ei imestaks
üldse, kui mingil ajahetkel
selgub, et Saue linnale teistkordse kutse esitamise taga ei
ole mõned tänased Saue linna
IRL-i liidrid.

Miks ma hääletasin vastu?

Harry Pajundi
Volikogu
liige,
reformierakonna
fraktsiooni esimees

Reformierakonna fraktsiooni
liikmena on mul kolm põhjust
mitte nõustuda ühinemisläbirääkimistel osalemisega.
1. Meie esimene lubadus
2013. aasta sügisel toimunud
kohalike omavalitsuste volikogude valimistel oli: seisame
Saue linna iseseisvuse eest.
2. Olen täielikult nõus 12.
juuni Postimehes ilmunud
artiklis kirjutatuga: „Endise
regionaalministri Siim Kiisleri pakutud reformikava
suurimaks puuduseks pidas

ta soovi määrata esmalt omavalitsuste suurus ja alles siis
panna paika nende ülesanded
ja rahastamispõhimõtted.“
Volikogus vastu võetud
otsusega käituti aga just taolisel kombel: teeme selle suure
asja ära ja siis vaatame, mis
välja tuli: kellel läks paremaks,
kellel halvemaks.
Siin peaks riigi tasandil
kõigepealt paika panema
omavalitsuse ülesanded ja
kohustused ning rahastamise
(!). Kui need asjad on paigas,
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Miks me
hääletasime poolt?

Riho Johanson. Tiit Isop
Volikogu liikmed, reformierakond
Otsuse poolt hääle andmisel
lähtusime siseveendumusest, et tegemist on läbirääkimistega, mille käigus selgitatakse välja võimalikust
liitumisest tulenevad plussid
ja miinused. Selleks, et volikogu otsuse sisu oleks arusaadav, sai just meie poolt
tehtud muudatusettepanek
Saue valla algatatud ühinemisläbirääkimistes osalemise
otsuse eelnõu esimese punkti
sõnastuses.
Volikogu võttis vastu
otsuse, mille esimese punkti
sõnastus on alljärgnev:
„Nõustuda Saue valla algatatud ühinemisläbirääkimistes
osalemisega, mille käigus
selgitatakse välja mõjud
Saue linna praegusele haldusterritoriaalsele piirkonnale ja Saue linna elanikele.
Läbirääkimiste käigu kohta
koostatakse kirjalik aruandlus
ja kokkuvõte koos pädevate
ametkondade analüüsidega,
mis on lahutamatuks osaks
liitumisotsuse (liituda või
mitte liituda) langetamisel.“
Läbirääkimistel tuleb väga
selgelt eristada protsessi
erinevaid etappe ning mitte
ajada segamini läbirääkimisi
ja ühinemist. Läbirääkimistel
osalejatel, sh Saue linnal ei
ole kohustust liituda ühegi

teise omavalitsusega liitujale
arusaamatutel tingimustel.
Läbirääkimistel osalemisest
keeldumise korral jääksime
aga kõrvale protsessist, mis
aitab välja selgitada Saue
linna ühe võimaliku arenguperspektiivi. Oleksime olukorras, kus Saue linnas
valitsevad vaid väga isiklikud
nägemused ja puuduks laiem
pilt tulevikku.
Saue linna tulevik saab olla
tugeva tõmbekeskusena, kuhu
laekub tänasest enam maksutulu, kus on tänasest suurem
noorte ja tööealiste elanike
osakaal. Kõik see tagab ka
eakate elanike heaolu.
Sellise eesmärgi püstitamisel ei saa mööda vaadata
võimalusest, et tänastel läbirääkimistel osaleda otsustanud omavalitsused mitte ei
ühine üheks suureks omavalitsuseks, vaid ühinemise
protsessi algatanud Saue
valla geograafiliselt pikaks
venitatud territoorium jaguneb läbirääkimiste käigus
erinevate omavalitsuste vahel
- vastavalt piirnevate aladena.
Seisame selle eest, et
läbirääkimiste käik tooks
Saue linnale arenguvõimalusi, mida senistes linna haldusterritoriaalsetes piirides
võib olla raske realiseerida.

Miks ma
hääletasin poolt?

Ero Liivik
Volikogu liige, valitud SDE
nimekirjas

Haldusreform ja majandus
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Kirjutasime oma mulluses valimisplatvormis, et peame oluliseks koostöös Saue vallaga viia
läbi linna ja valla ühinemiseks
vajalikud uuringud ning rahvaküsitlus, et välja selgitada elanike huve arvestav positsioon
haldusreformi küsimuses.
Tänaseks on rahva häält
kuulatud, küsitlus on läbi
viidud, ühinemisele on arvestatavalt toetajaid nii siin- kui

Kokkuvõte Saue linna
2013. aasta majandusaastast
Ingrid Niid
Pearaamatupidaja
Seisuga 31. detsember 2013
oli Saue linnal vara 18,6 miljoni euro väärtuses, kohustusi
5,0 miljoni euro ulatuses ja
netovara 13,6 miljonit eurot
(vt Tabel 1).
Põhitegevuse tulude koondeelarve täideti 100,9 protsendiliselt, sh laekus üksikisiku
tulumaksu 100,2 protsenti ehk
9100 eurot üle prognoositud
mahu. Saue linna maksumaksjate arv suurenes 2013. aastal
võrreldes 2012. aastaga 47
maksumaksja võrra.
Kahjuks vähenes maksumaksjate arv uuesti 2014. aastal 82 maksumaksja võrra ning
2014.aasta maksumaksjate arv
on hetkeseisuga madalam ka
2012. aasta tasemest.
Põhitegevuse kulude koondeelarve täideti 95 protsendiliselt, sh anti toetusi 87 protsenti eelarvesse planeeritud
mahust. Toetuste eelarvest
kulus planeeritust vähem lapsehoiuteenuse toetamiseks,
sest teenusel olnud laste arv
jäi prognoositust väiksemaks.
Kasutamata jäänud riiklike toimetuleku-, vajaduspõhise- ja
puuetega laste lapsehoiuteenuse toetuse jäägid viidi edasi
2014. aasta eelarvesse.
Finantseerimistegevuse olulised näitajad on kogulaenukoormus ja netovõlakoormus.
2013. aastal võeti investeeringute katteks 2,9 miljonit
eurot laenu. Saue linna kogulaenukoormus 2013. aasta
lõpuks oli 4,1 miljonit eurot ja
netovõlakoormuse määr 23%.
Seadusega on lubatud netovõlakoormuse määr kuni 60%
põhitegevuse tuludest.

Tabel 1. Saue linna peamised finantsnäitajad eurodes

Tabel 2. Põhivara soetus 2013

Investeerimistegevus hõlmab nii põhivara soetamist
kui põhivara soetamiseks
saadavat sihtfinantseeringut.
2013. aastal tehti koolimajale
juurdeehitus, lõpetati ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitus
ning laiendati lasteaia sööklakorpust. Renoveeriti lasteaiaja kooli ruume, linnatänavaid,
osteti ratastraktor, maad ja
hallatavatele asutustele õppeinventari. Osa 2013. aasta
alustatud investeeringutest
jätkuvad 2014. aastal.
Reservfondist tehti eraldusi
kokku 24 480 euro ulatuses
- vahendid projektide omaosa-

luseks, linna korteri remondiks,
Saue gümnaasiumi kuld- ja
hõbemedaliga lõpetanute tunnustamiseks ning terviseradade
ja suusamäe puiduhakkega katmiseks. Kohaliku omavalitsuse
valimiskomisjonide liikmete
arvu suurenemisega eraldati
täiendavaid vahendeid valimiste läbiviimiseks (vt Tabel 3).
Saue linna 2013. aasta
majandusaasta aruannet auditeeris BDO Eesti OÜ. Majandusaasta aruanne ja sõltumatu
audiitori aruanne on avalikustatud Saue linna kodulehel aadressil: www.saue.ee avalik teave
/ majandusaasta aruanded.

Tabel 3. Reservfondi eraldused eurodes

sealpool linna piiri. Nüüd saab
ära teha ka vajalikud uuringud.
Ka meie platvormis oli veel teisigi ideesid naabritega, sh Saue
vallaga koostöö tegemiseks, nagu
riigigümnaasium ja ühine infokandja. Hääletasin läbirääkimiste
algatamise poolt, kuna nii saab
need asjad realiseerida.
Üldiselt näitab aga Eesti
areng, et ühiselt ollakse tugevad
ja elu piirkonnas läheb edasi.

Ühinemine annab võimaluse
näha suuremat pilti, tõstab
rahalist võimekust, kuid nii saab
ka mitmeid ebavajalikke kulutusi kokku hoida. E-teenuste
ajastul ei peagi vallamaja olema
iga paari kilomeetri taga.
Olukorras, kui 2800 maksumaksjaga väike Saue aedlinn
peaks konkureerima üksinda
nii üliagressiivse Tallinna linnavalitsuse kui ühinenud Suur-

Sauega, võime jänni jääda.
Linlase jaoks läheksid teenused
tublisti lahjemaks. Selles mõttes oli läbirääkimistesse minek
ühelt poolt paratamatus, kuid
teisalt ka arenguhüpe õiges
suunas. Edasi sõltub palju
nüüd juba meie läbirääkijate
motivatsioonist ja tahtest.
Usun, et edukate läbirääkimistega veendakse ka mõningad
asjas kahtlejad ümber.

Haridus
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Saue Gümnaasiumi XXVII lend
12.a klass
Kristin Reinsoo, Mari-Liis Viisimaa, Karl-Ivar Pajula, Ago
Henry Altjõe, Ahti Blumkvist,
Helen Ilves, Jonas Jaansoo,
Timo Karvanen, Eerik-Hannes
Matsina, Anton Mesila, Gunnar
Mizer, Martin Mätlik, Kristina
Papstel, Aivar Peenmaa, AnnaLiisa Pill, Martin Prants, Markus Põldmäe, Eliise Rajamets,
Raido Rüütli, Liisbeth Salutee, Ergo Siht, Aniken Siimon,
Rihard Suur, Argo Talak, Jaan
Tamm, Pilleriin Tamm, Iris Tohvrel, Kaspar Treiman, Ken Tulp.
Klassijuhataja Evelin Kristin

12.b klass
Jaana Külim, Sigrit Pikkar, Eva
Martina Põder, Jakob Jugala,
Annaliise Kalamees, Elis Kitt,
Iiris Kuivjõgi, Kristin Josephine Ladva, Geelia Landes,
Karin Nappus, Andris Pajula,
Elis Piirsalu, Kristian Pints,
Liisi Pley, Raili Pärn, Kaia-Triin
Pääsuke, Elis-Maria Roosipuu,
Henri Richard Talgre, Martin
Uiboupin. Klassijuhataja Tuuli
Tammemets

Saue Gümnaasiumis oli tänavu
kuus medaliga lõpetajat – viis
kulda neidudele ja hõbe KarlIvar Pajulale. Vasakult: Mari-Liis
Viisimaa, Kristin Reinsoo, Eva
Martina Põder, Jaana Külim,
Karl-Ivar Pajula ja Sigrit Pikkar.
Fotod: Pildikompanii OÜ

Klassijuhatajad:
Nad on meie jaoks väga erilised
Evelin Kristin ja Tuuli
Tammemets
Klassijuhatajad
Saue Gümnaasiumi 27. lend nad on meie jaoks väga erilised.
Erilised väga mitmelgi põhjusel.
Erilised, sest nad on meie päris
esimene lend, meie esimesed
õpilased, kellega oleme külgkülje kõrval käinud läbi pika
tee. Rõhutaksime sõna „MEIE“,
sest kuidagi teisiti on neid raske
jagada. Nagu on kombeks

moodsas peremudelis: sinu,
minu ja meie lapsed.
Oleme nende aastate jooksul kokku kasvanud. Noored
on kokku kasvanud. Vaatamata
kõigele, on nad kasvanud ühtehoidvaks ning üksteist toetavaks
meeskonnaks. See annab kinnitust, et nad on tugevad isiksused, kes täiendavad üksteist.
Ameerika koomik ja näitleja
George Burns on öelnud: „Mul
vedas koolis: õpetaja jäi viieks
aastaks minu klassi.“ Meil on

veelgi rohkem vedanud kui
Burnsil, sest paljudele nendest on meil olnud õnn olla
klassijuhatajaks üheksa pikka
ja kirevat aastat. Need aastad
on jätnud oma jälje. Kui meil
on kujunenud kenaks ütluseks,
et klass on klassijuhataja nägu,
siis tuleb tõdeda, et teekond
nendega on jätnud meissegi
oma jälje.
Ei saa öelda, et sel teel
polnud kive ega kände, kurve
või künkaid - vahel lausa

Munamäge -, aga seda seiklusterohkem see tee oli.
Me usume, et see teekond
koos noortega ei lõpe mitte
12. klassi lõppedes. Gümnaasiumi lõpetamine on vaid
üks verstapost sel pikal rännakul. Me väga loodame, et
saame olla ka edaspidi nende
kaaslased sel teekonnal, mis
ju tegelikult nüüd alles algab.
Kui mitte just nende kõrval,
siis vähemalt teepervel lehvitamas.

Mis saaks olla meile, klassijuhatajatele, suurem rõõm,
kui vahel leida mõned kirjaread nende tegemistest või ehk
veelgi parem, kui nad astuksid
läbi koolimajast või koduõuelt,
et öelda: „Tere! Kuidas läheb?“.
Täname teid, 27. lend,
nende kooliaastate eest - tänu
teile on ka meist saanud tugevamad, positiivsemad ja mõistvamad õpetajad.
Te jõuate veel kaugele!
Head teed!
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Presidendi vastuvõtt parimatele koolilõpetajatele
27. lennu kuldmedalistid
Kristin Reinsoo, Mari-Liis
Viisimaa, Eva Martina Põder,
Jaana Külim ja Sigrit Pikkar
Saue Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajad olid 26. juunil
kutsutud Kadrioru Roosiaeda
Eesti Vabariigi presidendi vastuvõtule parimatele koolilõpetajatele. Kutsed said kõik gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajad ja
kutsekoolide parimad lõpetajad.
Oma kõnes julgustas härra
president noori mõtlema suurelt ja rõhutas, et ka eksimised kuuluvad elutee juurde.
Samuti pidas president
oluliseks mõtlemist tulevikule,
sest tänases muutuvas maailmas on rohkem kui kunagi varem
vajalik osata ette näha, mis juhtub paarikümne aasta pärast.
Vastuvõtu ajal mängis bänd
Odd Hugo ja külalisi kostitati
erinevate hõrgutistega. Tradit-

Kuldmedaliga lõpetajad Kristin Reinsoo (vasakul) ja Mari-Liis Viisimaa (paremal) Kadrioru Roosiaias president Toomas
Hendrik Ilvese (keskel) vastuvõtul

sioonilise kätlemistseremoonia
asemel olid sel aastal president
ja proua Evelin Ilves valmis end
sõbralikult kõigi soovijatega
mälestuseks pildile jäädvustama.
Presidendipaar jalutas Roosiaias ringi ja tervitas rõõmsalt
noori, kelle seast nii mõnigi
paariga juttu rääkis. Nii loodi
meeldivalt vaba ja nooruslik
õhkkond ning sai selgeks, et
president hindab kokku tulnud
noori väga kõrgelt. Noored olid
presidendipaariga tehtud piltide üle väga õnnelikud ja positiivselt üllatunud, et vastuvõtt
polnudki nii rangelt formaalne,
kui arvata võis.
Meil oli suur au kohtuda presidendipaariga ja oleme selle
eest väga tänulikud. Soovime
südamest tänada aineõpetajaid ning klassijuhatajaid Evelin
Kristinit ja Tuuli Tammemetsa,
kes meid sellel pikal teekonnal
toetasid.

Jaan Palumets:
Võtkem siit minnes haridus kaasa.
Teejuhiks, sõbraks, kaaslaseks
Jaan Palumets
Saue Gümnaasiumi direktor
Austatud maavanem, lugupeetud Saue linnapea, tänased
tähtpäevalised - meie kooli 27.
lennu lõpetajad -, lugupeetud
õpetajad ja külalised.
Tänane pidulik päev annab
meile põhjuse rääkida haridusest.
Ma olen alati pidanud koole
muust maailmast haritumaks
keskkonnaks. Siin tegeletakse
haridusega ja intelligentsi vormimisega vahetult kogu aeg.
Kool on koht, kus inimesed saavad iga päev teada midagi uut,
muutudes nii rikkamaks. Hea on
olla vaimult rikaste inimestega
koos. 12 aastat on seda teed
käidud ühes inimestega, kes on
oma ea kohta nutikad ja püüdlikud. Ja kui sind ümbritsevad
targad inimesed, on raske teha
rumalaid otsuseid.
Keeruline on arukate seas
ise rumalaks jääda. Sestap on
ka kahju ära minna.
Inglise poliitik ja kirjanik
Joseph Addison on kirjutanud
haridusest umbes kolmsada
aastat tagasi nii: „Haridus on
kaaslane, keda ükski õnnetus ei
kohuta, ükski kuritegu ei hävita,
ükski vaenlane ei saa ära võtta
ega ükski despootlus orjastada.
Kodus sõber, võõrsil tutvustaja,
üksilduses lohutaja ja selts-

konnas ehe. Haridus taltsutab
pahesid, on teejuhiks voorusele,
annab vaimule ilu ja väge. Mis
on inimene ilma selleta? Hiilgav
ori, targutav metslane.“
Te olete haridusteel liikunud
juba kaksteist astet. Võtkem siit
minnes haridus kaasa. Teejuhiks, sõbraks, kaaslaseks. Selleks, et olla väljapaistvalt hea
– kodus, võõrsil ja seltskonnas.
XXVII lend on kolme aastaga
kasvanud ühtseks ja tugevaks,
kokkuhoidvaks meeskonnaks.
Lend on väga aktiivselt
kaasa löönud erinevatel kooliüritustel ja olnud ise väga
paljude ürituste korraldaja.
Raske on kedagi nimeliselt
esile tuua, ent kooliürituste
eestvedajad on olnud lisaks
paljudele teistele Mari-Liis Viisimaa, Jonas Jaansoo, Kristin Reinsoo, Aniken Siimon, Annaliise
Kalamees, Elis Piirsalu, Jaana
Külim ja Eva Martina Põder.
Ürituste tehnilisi lahendusi
on leidnud Eerik-Hannes Matsina ja Aivar Peenmaa. EerikHannes ei ole pidanud paljuks
aidata ka õpetajaid infotehnoloogiliste probleemide lahendamisel ja on juhendanud
noorema vanuseastme õpilaste
robootikaringigi.
Suurt tunnustust väärivad
Jaana Külim ja Eva Martina
Põder, kes on olnud aktiivsed

õpilasesinduse liidrid ning
tegusad kooli ajalehe Spikker
toimetuse töös. Õpilasesinduse
töös on kaasa löönud ka Annaliise Kalamees, Elis Kitt, Elis Piirsalu ja Mari-Liis Viisimaa.
Nii piirkondlikel kui üleriigilistel mälumänguvõistlustel on
edukalt osalenud Eerik-Hannes
Matsina, Ergo Siht ja Eva Martina Põder.
Spordivõistlustel on kooli
edukalt esindanud Liisbeth
Salutee, Ago Henry Altjõe,
Markus Põldmäe, Raido Rüütli,
Kaspar Treiman, Ken Tulp, Iris
Tohvrel, Karin Nappus, Geelia
Landes, Kaia-Triin Pääsuke,
Kristian Pints, Andris Pajula ja
Martin Uiboupin.
XXVII lend jääb meelde kui
väga musikaalne lend. Paljud
on laulnud alates 1. klassist
kõikides kooli koorides ja esinenud solistidena või olnud laval
erinevate ansamblite koosseisudes, esindanud kooli erinevatel
maakondlikel ning vabariiklikel
konkurssidel ja pälvinud kõrgeid
auhinnalisi kohti.
Austatud XXVII lend!
Tahan vaid öelda, et hoolimata
sellest, millise tunnistusega
te täna siit lahkute, on igaüks
teie seast eriline.
Ameerika mõtleja Frank
Lloyd Wright on öelnud: „See,

millesse sa tõeliselt usud, saab
alati teoks ja millessegi uskumine paneb selle sündima. Ja
ka mina arvan, et midagi ei
saa teoks enne, kui sa põhjalikult ja sügavalt sellesse usud.“
Ja veel soovin ma teile julgust vaadata südamega. Ärgem
hinnakem ennast ja teisi vaid
selle järgi, mida on võimalik
käe või silmaga mõõta. Hinnakem ka jäämäe nähtamatut
osa, ehk seda, mis on silmale
nähtamatu.
Koolitee on pikk ja künklik,
mätas siin, teine seal, kuid
lõpus saab see tee läbi.
Kool - see on eelkõige oma
inimeste nägu. Koolipere
muudab iga kooli Eestimaal
omanäoliseks. Abituriendid
on selles mõttes alati olnud
erilisel kohal. Nendele on
langenud au kanda väga suurt
vastutust. Iga lennuga, mis
lahkub, on läinud ka killuke
kooli iseloomu. Kõik need
arvukad lennud on aga ka
endast midagi maha jätnud.
Midagi nii erandlikku, mida
tulevased põlved ära kaotada
ei saa.
Nii on ka 27. lend suutnud jätta siia oma jälje. Te
olete andnud endast parima,
et Saue Gümnaasiumi maine
oleks jätkuvalt kõrge. Te
olete aidanud koolil muutuda

paremaks ja küllap võib kool
tulevikuski teie üle uhke olla
nii Eesti kui ka, miks mitte,
Euroopa Liidu ulatuses. Loodame teid tulevikus näha
aktiivsete vilistlastena, meie
kooli koostööpartneritena ja
mõnda teist sooviks kindlasti
näha ka meie kooli õpetajana.
Lugupeetud õpetajad!
Täna olete te teele saatmas
järgmist lendu oma õpilasi,
kuid mis neist tegelikult saab,
selgub alles aastate pärast.
Täna me saame võrrelda vaid
neid konkreetseid teadmisi,
mida te ühe või teise aine
kohta olete andnud, kuid tegelikult olete neile noortele inimestele andnud ka palju seda,
mis on silmale nähtamatu.
Tänan teid selle raske, kuid
tänuväärse töö eest.
Austatud abituriendid!
Te olete aastate jooksul olnud
iseteadlikud ja isepäised. Te
olete olnud aktiivsed ja püsimatud.
Õnnitlen teid Meie Kooli
Tee läbimise puhul, soovin
teile jõudu ja edu järgmistel
teelõikudel. Ja loomulikult
õnne gümnaasiumi lõpetamise
puhul, ja ikka ja alati mente et
corde ja ikka ja alati mõistuse
ja südamega.

Keskkond ja heakord
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Keskkonnareis andis
igale midagi vajalikku ja õpetlikku
kasvab 30 miljonit spetsiaalselt
biohuumuse massiliseks tootmiseks aretatud sõnnikuussi.
Biohuumus ehk vihmaussisõnnik on aednike seas kõrges
hinnas, kuna panevat taimed
paremini kasvama.
Saime oma silmaga kaeda,
kuidas ussid aunade pealmises
kihis, kus leidub nende toit,
toimetavad. Aunade sisemusse
koguneb aga huumus ehk valmistoodang.
Kui tavaliselt leidub viljakas
mullas ruutmeetri kohta kuni
tuhat vihmaussi, siis ussifarmis küündib see 5-20 tuhandeni. Huvi ja küsimusi usside
toimetamise kohta oli arvatust
tunduvalt rohkem ning ökomulla ostuhuvilistestki ei näinud puudust olevat.
Seejärel suundusime Halingale Lepiku-Mardi talu koduaeda, kus tavalisest maakodust
on aastatega kujundatud LääneEesti suurim püsikutega kollektsiooniaed. Majaperenaine Viivi
Lepik tegi talumaadel tutvustava
ringkäigu ja andis põhjaliku ülevaate kasvatatavatest taimedest,
nende kasvu soosivatest tingimustest ning vastas tekkinud
küsimustele.
Mainimata ei saa jätta talumaadel kasvavat 30-meetrise
võra läbimõõduga ja maani
ulatuvate okstega tamme,
mille taolist ei ole vähemalt
allakirjutanu varem kohanud.
Kõigil taimehuvilistel oli võimalus soetada lisa oma lillepeenardesse. Ostud tehtud, suundusime rahulolevaina kodu poole.
Kiitma peab ilmagi meie ürituse soosimise eest, sest reisimiseks paremat ei oskagi tahta.
Rõõmsameelsuse, osavõtlikkuse
ja heade sõnade eest tänu kõigile osalejatele ja galantsele
vanahärrale Armand Nagelile!

Lepiku-Mardi talu on tavalisest maakodust aastatega kujundanud Lääne-Eesti suurima püsikutega kollektsiooniaia

Inger Urva
Keskkonna ja halduse
peaspetsialist
Suur hulk rõõmsameelseid
keskkonda ja ilu väärtustavaid
linnakodanikke kogunes 16.
juuni päikesepaistelisel, kuid
veidi jahedamal hommikul
kokkulepitud kogunemiskohta,
et alustada reisi ajaloolise hõnguga Haapsalusse, sealt edasi
Pärnumaale Hõbesalus asuvasse biohuumust tootvasse
ussifarmi ja Halingale LepikuMardi talu püsikute kollektsiooniaeda. Giidina oli kaasas
haljastusalaste reiside korraldamisega tuntust kogunud Virve
Poom Astellaria reisibüroost.
Haapsalus võttis meid vastu
Läänemaa kodukaunistamise
konkursi komisjoni liige Ene
Pajula, kes viis läbi ekskursiooni ja tutvustas reisiseltskonnale Haapsalu linna haljastust, kauneid koduaedu ja
renoveeritud rannapromenaadi.
Külastasime perekond Rand-

Reisiseltskond tutvus ka Haapsalu uue ilme saanud rannapromenaadiga. Fotod: Inger Urva

mannite mitmeid tunnustusi
pälvinud koduaeda Lahe tänaval.
Vaid 500 m2 aias jäi silm pidama
mitmel omapärasel ja huvitaval
detailil: jalgväraval, mis tehtud
kuivanud puuokstest ja nende
vahele paigutatud postkasti
funktsiooni kandval piimatünnil.
Aias on taaskasutust leidnud nii
linna kanalisatsiooni ehitustööde
käigus eemaldatud ja taastamistöödeks mittevajalik kivisillutis

kui ka mere väljauhutud leiud,
mis perenaise enda poolt käru ja
rattaga kokku veetud ning oma
kätega paika pandud.
Selles omapärases aias oli
tunda harmoonilist tervikut.
Kunstiõpetajast perenaise
koduaed ei lõppenud aga krundi
piiriga. Ta on kauniks teinud ka
tänavaäärse osa ja nakatanud
mõttega naabermajagi.
Tutvusime ka maavalitsuse

hoovi haljastusega, põhjaliku
ümberehituse käigus kaunilt haljastatud ja uue ilme saanud rannapromenaadi ning sinna juurde
kuuluvate ja valminud uute objektidega: tantsuplats, paadisillad,
teed, skulptuurid, restaureeritud
ajaloolised dekoratiivtrepid, taastatud jääkaru kuju.
Pärast lõunaeinet suundusime
Pärnumaale Hõbesalus asuvasse
ussifarmi, kus endises pullilaudas

Koostööleping võimaldab
Saue linna elanikel Pääsküla jäätmejaama jäätmeid üle anda
Inger Urva
Tallinn ja Saue allkirjastasid
19. juunil koostöölepingu, mis
võimaldab Saue linna elanikel
kasutada Tallinnas Raba tn 40
asuva jäätmejaama teenuseid.
Üks tooja saab korraga tasuta
ära anda
◊ kuni 0,6 m3 (kuus sajaliitrist kotitäit) biolagunevaid
aia- ja haljastusjäätmeid;
◊ kuni 0,6 m3 (kuus sajaliitrist
kotitäit) rõivaid;

◊ töötlemata puitu (mis on
naturaalne ja ei ole töödeldud erinevate värvide,
õlide, lakkidega);
◊ vanametalli;
◊ papp- ja kartongpakendeid
ning vanapaberit;
◊ pakendi- ja plastijäätmeid
(sh PP, PVC, PE, PS ja
vahtplast);
◊ kompaktseid elektri-ja
elektroonikaseadmeid;
◊ ühelt toojalt korraga kuni
8 velgedeta sõiduauto
rehvi;

◊ sorteeritud ehitus- ja lammutusjäätmeid (sh betoon,
tellised, plaadid ja keraamikatooted, kipsi- ja isolatsioonimaterjalid);
◊ lehtklaasi;
◊ kasutuskõlblikku mööblit
(sh pehme mööbel);
◊ ohtlikke jäätmeid.

kõlbmatut vana mööblit;
◊ rõivaid (kogus, mis ületab
0,6 m3);
◊ eterniiti;
◊ biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (kogus, mis
ületab 0,6 m3):
◊ muid kasutuskõlbmatuid
sortimata jäätmeid.

Vastavalt jäätmejaama operaatori kehtestatud hinnakirjale
saab ära anda
◊ sortimata ehitusjäätmeid;
◊ suurjäätmeid, sh kasutus-

Jäätmejaam on avatud
◊ esmaspäeval ja reedel kell
14.00-19.00
◊ kolmapäeval 8.00-13.00
◊ laupäeval ja pühapäeval

kell 10.00-15.00
◊ riigipühadel suletud
◊ Pääsküla jäätmejaama opereerib AS Ragn-Sells. Lisainfo: www.ragnsells.ee või
telefonil 15155.
Pääsküla jäätmejaama hinnakiri
ja vastuvõtutingimused
http://www.ragnsells.ee/public/
files/hinnakiri_jaatmejaam_
paaskula.pdf.
Hinnad sisaldavad käibemaksu
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Saue Linna Invaühing käis Vormsil
Armand Nagel
Kui saime teada, et tänavune
invaühingu reis viib meid
Vormsile ja Läänemaale, ei
olnud soovijaid vaja otsida,
nimekiri täitus kiiresti. Näis,
et korraldajatel oli kokkulepe
ilmataadiga, kes andis tänavusel külmal ja tujukal kevadel
kaks sooja ja päikesepaistelist
päeva just invaühingu liikmete
väljasõiduks.
Kolmveerandtunnise sõidu
järel imetlesimegi Läänemaa
vanimat puukirikut, Nõva
Püha Olevi kirikut, mis praegusel kujul on säilinud 1203.
aastast. Omapärased on puittehnikas vitraažaknad ja puidust ratasrist. Vasakpoolsel
seinal on plaat Nõukogude
võimu poolt represseeritute
nimekirjaga. Unustatud pole
ka Vabadussõjas langenuid,
nende nimed leiame õues olevalt taastatud mälestusmärgilt.
Tee läbi marja- ja seenemetsade viis meid RMK infopunkti, kus nägime Läänemaa
soodes ja rabades kasvavaid
marju ja lilli juuresolevate
seletatavate siltidega ning
saime ülevaate Läänemaa loomastikust ja linnuliikidest.
Hoones kohtusime lastega,
kes olid pärit ei kusagilt mujalt
kui Sauelt. Lastele oli sisustatud oma nurk, kus nad said
mängida Läänemaale omaselt
palgiveoautosid sõidutades. Eriti
meeldisid neile lae all olevad
suurte lindude topised, mida sai

Noarootsis nägid invaühingu reisil osalejad auväärset Katariina kirikut, Saare taastatud mõisahoonet ja Lyckholmi muuseumi. Foto: Heiki Lumilaid

nööridest tõmmates panna tiibu
lehvitama ja lendama.
Ja oh imet, meist keegi ei
osanud arvata, kui kristalselt
ilus on mererannast võetud
liiv läbi mikroskoobi vaadates.
Edasi siirdusime Noarootsi,
kus nägime auväärset Katariina kirikut, Saare taastatud
mõisahoonet ja Lyckholmi
muuseumi kõige vanaga alates Singeri õmblusmasinast,
toruga telefoni, vändaga
äratusmasinat, samuti tolleaegseid riideid ja jalanõusid.

Pilkupüüdev oli kokkukäiv
voodi, mida kasutati ruumikitsikuse tõttu, kuid naljaga
pooleks ka siis, kui abikaasad
olid tülis.
Pärast maitsvat lõunasööki
suundusime kivisele mererannale, kus hakkajamad pistsid
varbadki vette, teised imetlesid kauneid kivikesi, mida vesi
oli lihvinud, ja otsisid silmad
maas auguga kivi, mis pidi
õnne tooma. Ühele meie noormehele see õnn naerataski.
Teisel päeval asusime

Vormsiga tutvuma. Tänane
Vormsi on üks suur ja umbes
30 väiksemat saart. Saare 100
km rannajoon on käänuline ja
maastik väga vaheldusrikas.
Üle poole saarest on metsaga
kaetud, kadakased rannakarjamaad ja puisniidud.
Nõukogude ajal oli Vormsi
suletud piiritsoon, kuhu külalised pääsesid vaid lubadega.
Nüüdsel ajal kasvatatakse
Vormsil vilja ja kartulit, peetakse veiseid ja sigu, majandatakse metsa. Praegu on saarel

Geograafiaolümpiaadid teadusruumis
Ulvi Urgard
Saue Gümnaasiumi
geograafiaõpetaja
Tartu Ülikooli Teaduskool on
võtnud endale tänuväärse
ülesande: avastada üle riigi
geograafiast huvitatud õpilased ja võrrelda nende geograafiaalaseid teadmisi ning
oskusi. Samas ka tutvustada
geograafiateaduse uusi arengusuundi, uurimismeetodeid
ja vahendeid.
Eelnevalt oli koolinoortel
läbitud kooli- ja piirkonnavoorud. Olümpiaadi lõppvooru,
9.-10. mail Võrus kutsuti ainult
parimad geograafiatundjad,
kelle seas konkureerisid edukalt
vabariigi parimatega ka Saue
kooli gümnasistid Madis Voitk
ja Eva Martina Põder.
Reede algas Võru linna ja
Võrumaad tutvustava looduslik- kultuurilisele retkega,
millel saadud teadmisi tuli

kasutada olümpiaadi kirjalikus
voorus. Ekskursioonile järgnes
Võru linna planeerimisülesanne. Juba kodus valmistudes
tutvuti Võru üldplaneeringuga,
hinnati planeeringu sotsiaalseid ja keskkonnamõjusid.
Kaaluti erinevaid arenguvariante ja lõpuks võeti vastu
põhjendatud otsus piirkonna
arengusuundade kohta.
Kohapeal tehti ka õpilastele
lühike ülevaade linnaplaneerimise põhimõtetest, selgitati
oodatavat tulemust ja selle
hindamisjuhendit.
Žüriile tuli esitada linnamaastikul koostatud ja klassiruumis leppemärkidega varustatud kaart Võru linna tuleviku
kohta. Mõnel tuli see paremini
välja kui teisel. Erinevused
olid väga väikesed ja punktisummad jagunesid suhteliselt
võrdselt.
Laupäeva hommikune kirjalik töö viidi läbi arvutipõhiselt

Moodle `i keskkonnas. Küsi-

mused lähtusid gümnaasiumi
riikliku õppekava eesmärkidest
ja sisust. Lahendati probleemülesandeid ja lahati igapäevasündmustega seotud teemasid, näiteks Ukraina linnade
tundmine. Samuti kontrolliti
maakonda tutvustaval ekskursioonil kuuldud-nähtut.
Esimese, vabavastustega
testi pidi tegema peast või
õigeid otsuseid langetama loogilise arutelu teel. Teise osa
ülesanded eeldasid internetist
kaardirakenduste kasutamist ja
portaalidest jooksvalt uuendatavate andmete leidmist.
Lõpetuseks kontrolliti
gümnaasiumiõpilaste kaasaegse tehnoloogilise vahendi,
GPS-i kasutamise oskust. See
tähendas navigeerimist kontrollpunktist etteantud huvipunktini.
Geograafiaolümpiaadi lõppvooru parimad selgusid koond-

punktisumma alusel. Tasavägises konkurentsis jagati välja
70-69 punktiga kaks I järgu
diplomit. Järgnevate õpilaste
punktisummad erinesid üksteisest vaid 1-2,5 võrra. Ainuüksi III järgu diplomit anti välja
kuus. (http://www.teaduskool.
ut.ee/et/olumpiaadid/geograafiaolumpiaad).
Eva Martina sai kokku 53
punkti. Ta oli edukas linnaplaneerimisel. Madis oli kohe tema
järel 50,5 punktiga. Tema sai
parima tulemuse internetivooru
vabavastustega testis.
Loodan, et Eva Martina
saab saadud kogemust kasutada edaspidistes õpingutes
kõrgkoolis. Madisel on järgmisel aastal uus võimalus. Miks
mitte jõuda ka rahvusvahelisele olümpiaadile?
Geograafiaolümpiaadi lõpetamisel rõhutasid korraldajad, et
kõik lõppvooru jõudnud on tegelikult võitjate hulgas. Nii ongi.

elanikke 300 ringis. Saarel
tegutseb lasteaed-põhikool.
Vormsi traditsiooniline püha
on Olavi päev, mida tähistatakse 29. juulil. Sellel päeval
saabuvad Vormsile külalised
lähemalt ja kaugemalt, tulevad ka endiste vormsilaste
järeltulijad, kes mööda suurt
maailma laiali.
Svibys asub kohalik talumuuseum. Selles suures majas
elas terve perekond. Hoone on
nüüdseks saanud uue rookatuse. Pearse talu on Vormsil üks
vähestest, mis on alles jäänud ja
kus saab tutvuda, kuidas nägi
talu välja pärast teist maailmasõda. Saare „pealinnas“ Hullos
külastasime Püha Olavi kirikut
ja kalmistut, kus on säilinud
hulgaliselt rõngasriste.
Oligi aeg asuda tagasiteele seljataga kaks muljeterikast päeva. Elena Kalbusele
kuuluvad kõigi reisil osalenute südamlikud tänusõnad.
Suur tänu ilusa ja meeldiva
reisi eest!

Juulikuu
sünnipäevalapsed
ELLEN RAIDNA
HELMI MIILER
HELME KERMES
AUGUST TAGGER
HELMI LAAN
ARNOLD-HEINRICH
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JOELIT PAJENSON
AINO PALM
EVI LAATS
ELDA MÄRTMAA
HUGO PIKKPOOM
HEINO HEINLOO
ASTRID
MIHKELSON
HILDEGARD
JUHTVER
ASTA TRUU
LEIDA KRASIKOV
AINO LEHISSAAR
HELJU KAISTE
KAI ILVEST
VELLE-AHTO
PEDASTE
ENNO-JOHANNES
TOOMES
HARALD DIDRIK
ÕIE-JULIE
VÄÄRTNÕU

Palju-palju õnne!
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Sauelased ei lasknud end koerailmast segada. Foto: Siiri Raagmets

Jaanituli oli vahva vihmast hoolimata
Saue Sõna
Tänavune suvi ei soosi õuepidusid, kuid sauelased ei lasknud end koerailmast segada ja
lustisid hoogsalt ümber jaanilõkke: võtsid osa isade ja laste
köieveost ning lõid ümber lõkke
ühistantsu. Mehiste meeste
köieveo võitsid taas Saue kaitseliitlased.

Hoogsat pidu juhtis Sven
Sumberg, kes ise ka DJ- na üles
astus ja sauelaste rõõmuks isamaaliste laulude plaate keerutas. Tantsuks mängis ansambel Amadeus Tartust.
Saue Huvikeskus tänab abi
eest jaaniõhtu korraldamisel
Olev Lemnitsat, Matti Nappust ja
Jüri Pääsukest koos Kaitseliidu
Harju maleva Saue kompaniiga.

Isade ja laste köieveos jäi peale noorem põlvkond. Foto: Siiri Raagmets

Kaitseliidu Saue kompanii ülem, nooremleitnant Jüri Pääsuke (paremal) on linnapea Henn Põlluaasale juba üle
andnud Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese süüdatud võidutule. Foto: Janne Põlluaas

Saue sportlaste tulemused linnade suvemängudel
Rauno Neuhaus
Huvikeskuse
sporditegevuse juht
Saue linn saavutas 39. Eesti
linnade suvemängudel kokkuvõttes 15. koha ja väikelinnade
arvestuses 10. koha.
Juhtide võistlus:
Valdis Toomast, 4. koht
Jalgratas: kokkuvõttes 13. koht
Rivo Pajur, M-eliit 5. koht
Kergejõustik: kokkuvõttes 20. koht

Karmen Veerme, N-põhiklassi
kaugushüppe 2. koht
Lea Lohk, NV II vanuseklassi
1500 m jooksu 3. koht
Kuldar Tamm, MV I vanuseklassi 100 m jooksu 3. koht
ja MV I vanuseklassi kaugushüppe 1. koht
Orienteerumine: kokkuvõttes 9.
koht
Ülo Vainura, M55 vanuseklassi 4. koht
Jüri Püssim, M55 vanuseklassi
17. koht

Hille Tasa, N55 vanuseklassi
2. Koht
Krista Terno, N55 vanuseklassi
4. koht
Lembe Lutterus, N55 vanuseklassi 13. koht
Tennis: kokkuvõttes 7.-8. koht
Alla Shilenok, Vladimir Issajev
, Tarmo Palmsaar
Võrkpall: kokkuvõttes 10. koht
Külli Toots, Monika Mailend,
Eneli Veskis, Hanneli Rudi,
Nele Hairk, Kiira Kuldma,
Evelin Merilainen, Triin Peets
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Kuulutused
Teenused
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud
E-R 15.00-19.00. L, P suletud. Telefon 6003382, info@
sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku
telefonil aeg ette registreerida!
Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon
5220321, info@arbormen.ee,
www.arbormen.ee.
Puuokste äravedu 5 m 3 40
eurot, puulehtede äravedu

Teated ja reklaam
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1,70 kott ja igasuguse olmeprügi äravedu. Ostame vanarauda. Telefon 53476867.

Rahula külas elamumaa 2000
m2. Elekter, vesi. Hind 25000
eurot. Telefon 56698863.

Kaks ehitusmeest teostavad
üldehitustöid: betooni valamine, müüritööd, krohvimine,
maalri- ja puusepatööd. Telefon 58067058.

Soovin osta Sauel 2-3-toalist
renoveeritud korterit (võib ka
vajada vähest renoveerimist).
Telefon 56979122.

Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Telefon 58033448, Ain.
Kanalisatsiooni ja vee liitumistrasside projekteerimine.
OÜ Diale, telefon 5079889,
diale@hot.ee.
Kinnisvara
Müüa Saue linna külje all

Müük
LIIV, EHITUSLIIV, KILLUSTIK,
KRUUS, MULD, FREESASFALT kohaleveoga Sauel, Saue
vallas, Tallinnas ja lähiümbruses. Tel 5079362.
Müüa küttepuud. Hind alates 35
eurot /rm: sega-lehtpuu, lepp,
okaspuu. Koormasse laotud,
konteineris ja võrgus. Kuivad
kütteklotsid võrgus. Transport
hinna sees. Info tel 5011898.

Müüa põllukivid (4 tonni). Info
5167367.
Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.
Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaaruseta. Telefon 58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.

OÜ RIAB Transport Saku vallas Harjumaal pakub KOHE
tööd kogemustega roomikekskavaatorijuhile. Täpsem info:
GSM 53 448 851 või sten@
riabtransport.ee.

Pakun tööd
Soovime leida vanainimesele
(naine, 70-aastane) sõbralikku- abivalmist abistajat
mõneks tunniks päevas, kes
abistaks toidu valmistamisel,
toidu soojendamisel ja WC-sse

Otsin tööd
27-aastane neiu otsib logistikaalast tööd Saue, Laagri,
Keila ümbruses. CV-ga saab
tutvuda siin: http://www.cv.ee/
CVC/2573432.html. Telefon
56925825. Olga.

Suvi Saue Päevakeskuses
◊ Reedeti kell 10.00-13.00
juuste lõikus. Juuste lõikus meestele ja naistele
6 eurot. Registreerimine
eelnevalt päevakeskuses.
Reis Muhu- ja Saaremaale
8.-9. juulil
◊ Reisi hind 103 eurot.
Hinnas kõik muuseumid,
hommikusöök, 2 lõunat ja
õhtusöök ning ööbimine
Mardi hotellis Kuressaares. Kohad bussis maksmise järjekorras. Väljasõit
Saue Kaubakeskuse juurest kell 7.30 Viimased
vabad kohad!
Väljasõit 26. juulil Kukruse
polaarmõisa Maksim Gorki

näidendit „Vassa Zeleznova“
vaatama
◊ Ainus päevane etendus
sellel suvel! Peaosas Ülle
Lichtfeldt! Hind 28 eurot.
Üksikud vabad kohad,
kohad bussis maksmise
järjekorras.
Piisava osavõtjate arvu korral
reis 10. septembril Noarootsi
◊ Kell 8.30 väljasõit Sauelt,
tagasi jõuame ca 21.
◊ Kell 8.50 Laitse loss, ER
endine saatekeskus, Tauno
Kangro graniitvilla
◊ Kell 9.45 Riisipere mõis
◊ Kell 10.20 Ellamaa elektrijaam
◊ Kell 11 Ants Laikmaa
majamuuseum Taeblas

◊ Kell 12 sõit läbi Linnamäe
Noarootsi poolsaarele
◊ Kell 12.45 Pürksi mõisakool
◊ Kell 13.30 Österby sadam,
vaade Haapsalule
◊ Kell 14.15 lõuna Lyckholmi (Saare) mõisas,
muuseum ja jalutuskäik
Sutlepa siselahe äärde
(linnutorn)
◊ Kell 16.15 Noarootsi kirik,
kalmistu ja pastoraat Hosbys
◊ Kell 17.15 Roosta rand ja
puhkekeskus
◊ Kell 18.15 Nõva kirik ja
kalmistu, Harju-Risti kirik
või Padise klooster
Huvi korral palume kohe registreeruda päevakeskuses. Reisi
hind ja reisi toimumine sõltuvad osavõtjate arvust!

minemisel. Koristada ei ole
vaja! Asume Aila külas. Tasu
kokkuleppel. Täpsem info telefonil 55990001, Merle.

Avaldame sügavat
kaastunnet
Eve Arrole
kalli poja
surma puhul.
KE Saue osakond

KÜ Tule 4
avaldab kaastunnet Mare
Tirmastele abikaasa
ENDEL TIRMASTE
kaotuse puhul.
KÜ Tule 4 juhatus

Jumalateenistused juulis
Saue kirikus
Tarkuse kroon on Issanda kartus, see paneb õitsema rahu ja tervise.
Srk 1:18

◊ Pühapäev, 6. juuli kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld.
◊ Pühapäev, 13. juuli kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur Utno.
◊ Pühapäev, 20. juuli kell 13

Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel.
◊ Pühapäev, 27. juuli kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld.
Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 19.00.

1. juulist avatud töökoda Kütise 2a
KINGSEPP, VÕTMESEPP, KELLASSEPP

T-R 11.00 - 19.00
L 11.00 - 15.00
Suletud pühapäev, esmaspäev

Seoses koolimaja
laienemisega
pakub
Saue
Linnavarahaldus
tööd
hooldustöötajatele
(koristajatele)
ja majahoidjale.
Info telefonidel
6595 611 Henn või
659 6519 Diana või
linnavarahaldus@saue.ee

Teated ja reklaam
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