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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Teeme Ära lasteaias ja koolis
Saue Sõna

K

indlasti võttis palju
sauelasi tänavustest
Teeme Ära talgutest osa
kodu ja suvilaümbrust
korrastades või suurematelgi
talgutel kaasa lüües ning andis
sedaviisi panuse, et Eestimaa üha
ilusam ja hoolitsetum välja näeb.
Kehv ilmgi ei seganud 2.
mail talgulisi: vaatamata vihmale tuli kodust välja mullusest rohkem inimesi, vähemalt
43 026 talgulist, kes lõid kaasa
1771 talgutel üle kogu Eesti.
Igal aastal võime aga veenduda, et Saue kooli õpilastest
ja lasteaialastest on sirgumas
tõsine talguliste põlvkond.
Algklasside õpilased koristasid oma talgupäeval linna
metsaaluseid ja haljasalasid.

See klass, kes AS-i Toode lähiümbruses tegutses, sai firmalt
tänuks kommikoti.
Lasteaia Midrimaa lapsed ja
õpetajad korrastasid kevadpühade eel üheskoos igapäevaseid mängu- ja jalutamispaiku.
Lasteaia õueala, ümbrus ja
mõisapark sai ühiselt üle vaadatud, oksaraod kuhja kogutud
ning praht kokku korjatud. Ilus
ja puhas ümbrus annab kõigile
hea enesetunde.
Iga väike talguline sai linnaltki tänuks suu Kalevi kommidega magusaks.
Prügi, mis lapsed linnast
kokku korjasid, jõuab prügilasse leheilmumise nädala
jooksul. Õpilaste ja õpetajate
hinnangul on aga linn aasta
aastalt üha puhtam ja koristamist vähem.

4.b klassil on päris mitu
kotitäit prahti koos. Taamal
paistab must muld, mis oli
ühe maasvedelenud suure
reklaamtahvli all talvega
kenasti kobedaks muutunud

AS Toode pidas talgulisi kommikotiga meeles

Mõisapargis said oksaraod kuhja ja praht kokku korjatud

Liivgi jõudis kasti tagasi. Fotod: Inger Urva, Andra Salutee
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Mis tehtud, mis teoksil?
Saue Sõna
Saue linnas on valminud või
töös mitmed projektid.

Nurmesalu tänava kõnnitee
mahasõidud
2014. aasta veebruaris tõstatus kohtumisel linnarahva ja
puuetega inimeste ümarlaual,
et Nurmesalu tänava kõnniteel
on äärekivid (mahasõidud)
liiga kõrged-järsud. Möödunud
aasta lõpus leidis probleem
lahenduse: mahasõidud freesiti laugjaks ja asfalteeriti.

Parkla valmis 2014. aasta
lõpus. Vaegtööd ja joonimine
jäid ilmastikuolude tõttu lõpetamata. Tänavu mais viiakse
need ning Kadakamarja
tänava ja Tule põik ristmiku
väljaehitamine lõpule, samuti
arutatakse gümnaasiumi ning
hoolekoguga läbi edasine liikluskorraldus ja parkimine koolihoone juures.

Kasesalu tänava läbimurre
Projekt lahendab ja leevendab
piirkonna liikluskorraldust.
Käivad projekteerimistööd.

Bussiootepaviljonid

Kergliiklusteed

Esimesed kolm uut kerkisid
linnavalitsuse, kaubakeskuse
ja Maxima juurde, järgmised
kaks tulevad kohe Rauna peatusesse ja Olerexi juurde.

Saue raudteejaama, Välja
teed ja Tallinna ringteed
ühendava kergliiklustee projekteerimine paralleelselt
raudteega käib koostöös Saue
valla ning kooskõlas Eesti
Raudteega.

Tule põik läbimurre ja parkla

Lasteaia showtantsuring
lõpetas hooaja hoogsalt
Saue Sõna
Saue lasteaia Midrimaa
showtantsuring, mida juhendab liikumisõpetaja Anniriin
Salutee, pani aastale punkti
hoogsa tantsuetendusega
5. mail noortekeskuse saalis, mis oli puupüsti lastele
kaasa elama tulnud vane-

maid ja lähedasi täis.
Ja oli, mida vaadata. Ettekandele tuli Lady Gaga, Haldjate (pildil), Langevarju ja Tiigrite tants (pildil) ning Kinga
Rock. Nii see järelkasv Vikerkaarele või SaChele kasvab.
Fotod: Sirje Piirsoo, erakogu

Uus sõida-ja-pargi-parkla

mine ja paigaldus

Kuna olemasolev parkla on
parkijatele kitsaks jäänud, on
plaanitud uus rajada Tõkke,
Ladva ja Kuuseheki tänava
ristumise lähialale.

Et on üsna ettearvamatu, kui
palju tuleb kooli juurde igal
aastal erivajadusega lapsi,
kuna diagnoosituid kas lisandub või väheneb - see on prognoosimatu, kuidas laps areneb
-, osutus vajalikuks hankida
kaks moodulklassi. Hanke
võitja selgus, lehe trükkimineku ajal oli hange vaidlustatud ja tulemus teadmata.

Remont Saue lasteaias Midrimaa
Saue lasteaias Midrimaa lähevad remonti B-tiiva koridorid,
paigaldatakse tuletõkkeuksed.

Gümnaasiumile täiendava
garderoobi projekteerimine
ja ehitus
Projekteerimine käib. Garderoob rajatakse koolihoone
keldri seni veel täisehitamata
ossa. Sissepääs sellesse saab
olema kooli olemasolevast fuajeest.

Gümnaasiumile kahe täiendava klassimooduli hanki-

Töö puiestee ja raudtee
vahelise lõigu sademevee
kraavi ja kanalisatsiooni
ülevoolu väljaehitamine
Projekt lahendab üle kümne
aasta kestnud probleemi
Töö puiestee sade- ja reovete osas. Välja ehitatakse
Tö ö p u i e s t e e j a r a u d t e e
vahelise lõigu sademevee
kraav ning kanalisatsiooni
ülevool.

Saue linna keskuse planeering
Eesmärk on muuta tööstuspiirkond Saue keskuses linna
keskuseks - www.sauekeskus.
ee. Saue linna keskuse detailplaneeringu konkursi tingimuste koostamise ja konkursi
korraldamise hanketulemused
võitis Tallinna Linnaehituse
AS. Töö käib.

Valgusfoor Tõkke tänavaKeila maantee ristmikule
Maanteeamet plaanib aastapaari perspektiivis paigaldada valgusfoori Tõkke tänava
-Keila maantee ristmikule.
Käivad läbirääkimised maaomanikega.
Kui teil tekkis küsimusi,
olete teretulnud neid esitama
e-posti aadressil saue@saue.ee
või leht@saue.ee.

Arengud
bussitranspordiküsimuses

Hansabuss tõstab
11. maist
kuukaartide hinda

Saue Sõna

AS Hansabuss teatas 24. aprillil, et alates 11. maist 2015
muutuvad liini nr 191 TallinnSaue kuupiletite hinnad viie
euro võrra.
Sooduskuukaart hakkab
maksma 25 eurot senise 20 euro
asemel ja tavakuukaart 35 eurot
senise 30 euro asemel

Saue Linnavalitsus kohtus
23. aprillil AS-iga Hansabuss, et otsida vedajaga
taas kord lahendusi linnaelanike õhtusele ja nädalavahetuse bussitranspordiprobleemile.
Kohtumise tulemusena
on linnavalitsus ette valmistamas eelnõu, millega
minna linnavolikokku, et
lahendada sauelaste bussitranspordiküsimus päevase tühimiku, õhtuste ja

laupäevaste väljumiste
osas.
Lisaks taotleb Saue Linnavalitsus läbi Harjumaa
Ühistranspordikeskuse
riigieelarveliste vahendite
eraldamist maakonna avalikule bussiliinile marsruudil
Saue-Tallinn alates 1. septembrist 2015.
Milliste tulemusteni
arengud viivad, sellest
edaspidi, kui otsused on
sündinud.

Elroni 30 päeva piletid
Elroni I-II tsooni 30 päeva
pilet 36,38 eurot
Elroni I-II tsooni 30 päeva
sooduspilet 25,85 eurot

Terviseameti haldusmenetlus Saue lasteaia
Midrimaa toitlustaja osas on lõppenud.
Saue Sõna
Terviseameti Põhja talituse
järelevalveinspektorid kontrollisid 10. märtsil 2015
Saue lasteaias Midrimaa
sotsiaalministri 15. jaanuari
2008 määruse nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele
koolieelses lasteasutuses ja
koolis“ nõuete täitmist.
Avastatud puuduste alusel
alustas amet lasteaia toitlustaja P. Dussmann Eesti OÜ
suhtes haldusmenetlust.
21. aprillil 2015 tegi amet
toitlustajale ettekirjutuse, millega kohustas P. Dussmann
Eesti OÜ-d viima lasteaia
toitlustamise vastavusse sotsiaalministri 15. jaanuari
2008 määruse nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele

Sellest kõigest, miks Terkoolieelses lasteasutuses ja
koolis“ nõuetega järgmiste viseamet haldusmenetluse
punktide osas:
algatas ja mille selgitas välja
1. kümne päeva menüü koos- P. Dussmann Eesti OÜ sisetamisel võtta aluseks las- juurdlus ning mida on firma
teaialaste vanuserühmade võtnud ette, et edaspidi sarkeskmine ööpäevane toidu- nast olukorda ei tekkiks, oli
energia ja toitainete vaja- võimalik lugeda Saue Sõna
dus, võttes arvesse määruse 10. ja 24. aprilli numbrist,
lisades 1-5 esitatut - täit- mis on elektroonsel kujul loemise tähtaeg 5. mai 2015; tavad linna kodulehel www.
2. toidu valmistamisel tagada saue.ee. Samuti seda, mida
nõuetekohaste valmistoidu otsustas Saue Linnavalitsus.
tehnoloogiliste kaartide või
tehnoloogiliste juhendite
täitmine - täitmise tähtaeg
5. mai 2015.
Saue Sõna NR 9 (439) 8. mai 2015
Saue Linnavalitsusel kui lasteasutuse pidajal tuleb tõhustada omapoolset järelevalvet
eelnimetatud määruse nõuete
täitmise osas.

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub 22. mail
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Linnaeelarve tekkepõhine
täitmine seisuga 31. märts 2015
Ingrid Niid
Finantsjuht
Saue linnaeelarvesse laekus
31. märtsi seisuga 2,2 miljonit eurot tulu ja linnaeelarvest
tehti 1,7 miljoni euro ulatuses
kulutusi. Linnaeelarve oli 31.
märtsi seisuga 520 000 euroga
jooksvas ülejäägis.
31. märtsi 2015 seisuga
on tulu üksikisiku tulumaksust
laekunud 1 211 450 eurot,
mis moodustab 24 protsenti
käesolevaks aastaks planeeritud tulumaksu laekumisest.
Suurem alalaekumine
(-15,1%) oli jaanuaris, mis ei ole
märtsi ülelaekumisega (8,2%)
tasandunud. Jaanuarikuu lõpuks
oli tulumaksu alalaekumine summas 64 000 eurot, mis on märtsi
lõpuks vähenenud 54 000 euroni.
Maamaksu on laekunud 70
470 eurot ehk 51% aastaeelarvesse prognoositust.
Lisaks maksutuludele kajastatakse põhitegevuse tulude
eelarve täitmises saadud toetusi
513 900 eurot (33% aastaeel-

Tulumaksu eelarve täitmine

SEISUGA 31.03.2015
Tekkepõhine eelarve täitmine
eelarve

täitmine

%

Põhitegevuse tulud

7 495 283

2 208 560

29%

sh üksikisiku tulumaks

5 200 197

1 211 450

24%

Põhitegevuse kulud

7 431 123

1 666 810

22%

PÕHITEGEVUSE tulem

64 160

541 752

X

Põhivara soetus

645 779

10 890

2%

Saadav SF põhivara soetamiseks

104 947

0

0

Osaluste soetus

90 000

0

0

Finantskulud

-59 762

-10 690

17%

INVESTEERIMISTEGEVUSE TULEM

-690 594

-20 790

3%

Laenude tagasimaksmine

346 139

85 700

25%

FINANTSEERIMISTEGEVUS

-346 139

-85 700

25%

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

-972 573

-127 340

13%

arvest), omatulusid 264 160
eurot (32%) ja muid tulusid.
Toetustena laekuvad linnaeelarvesse peamiselt riigieelarvelised summad hariduskuludeks,
samuti toimetulekutoetused
ja muudeks riigi funktsioonide
täitmiseks või riigieelarvest
rahastatavate kulude (õppelae-

nude tagasimaksed) summad.
Omatulude eelarvesse on
laekunud kokku 264 160 eurot
(32%), sh haridusasutuste
tulud koos haridusteenuse müügituluga 146 450 eurot (29%),
tulud vaba aja sisustamisest ja
huvihariduse õppetegevustulud
71 880 eurot (40%), tulud
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8,2%
-5,9%

-15,1%

Jaanuar
Eelarve EUR

Veebruar
Tegelik tulu

sporditegevusest 19 570 eurot
(42%), tulud linnavara rendist
19 470 eurot (26%), riigilõivud
ja Saue Sõna reklaamitulud 5
600 eurot (55%), sotsiaalvaldkonna tegevustulud 1 190 eurot
(42%).
Põhitegevuse kulude eelarveosas kajastatakse toetuste
andmist, majandamis- ja personalikulusid ning muid tegevuskulusid. Esimese kolme
kuuga on toetusi kokku antud
116 410 eurot (20%), sealhulgas sotsiaaltoetusi 85 900
eurot (19%). Personalikulude
eelarvet on kasutatud 1 027

Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 22.
aprilli istungi päevakorras
oli 16 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas Tule tänava maaalale fiiberoptiliste sidekaablite paigaldamise projekteerimistingimused.
◊ Väljastas kasutusloa Tõkke
tänav 48 üksikelamule.
◊ Kinnitas Saue Linnavalitsuse liikmete tööülesannete
jaotuse.
◊ Kehtestas Saue lasteaia
Midrimaa arengukava aastateks 2015-2017.
◊ Lubas linnapea Tõnu Urva
puhkusele 28. aprill kuni 2.
mai (k.a).
◊ Suunas riikliku toimetulekutoetuse määramisel
eluruumi alaliste kulude
piirmäärade kehtestamise
eelnõu kehtestamiseks volikogusse.
◊ Peatas emale määratud igakuise riikliku lapsetoetuse
maksmise, toetuse maksmine jätkub last kasvatavale isale.
◊ Otsustas maksta ühekordset sissetulekust sõltuvat
sotsiaaltoetust lastega
peredele ning ühekordset
sissetulekust sõltuvat ter-

Saue Linnavalitsuse liikmete tööülesannete jaotus
Linnapea Tõnu Urva
Juhib linnavalitsuse tööd ja
esindab linna.
Valdkonnad: üldjuhtimine,
arengu kavandamine, linna eelarve ja rahandus, sisekontrolli
korraldamine, linna esindamine
kohaliku omavalitsuse liitudes,
linna esindamine sise- ja välismaal, suhte- ja teabekorraldus,
maakorraldus (maade munitsipaalomandisse taotlemine,
kinnistute sihtotstarbe muutmine, jagamine, liitmine, isikliku kasutusvalduse seadmine,
maamaksu küsimused, maa
ostueesõigusega erastamine)
ja arengukava planeerimine,
valdkonna eelarve koostamine,
koostöö korraldamine volikogu
fraktsioonide ja komisjonidega.
Palgaline linnavalitsuse liige
abilinnapea ülesannetes
Jüri Tümanok
Valdkonnad: arengukava, sotsiaal- ja tervishoid, haridus,
kultuur, sport, noorsootöö,
kodanikeühendused, välissuhted, turism, ühistranspordi
sotsiaalne külg, linnaüritused,
visetoetust puuetega inimestele ja eakatele kogusummas 620 eurot ning

ettevõtlus, linnaehituslikud
arendusprojektid, s.h linnaehituslik planeerimine, ehitus, ehitusjärelevalve, valdkonna eelarve koostamine.
Linnavalitsuse liige Kalev Israel
Valdkonnad: linnavara haldamine, kommunaalmajandus
(vesi, kanal, küte, elekter),
keskkond ja keskkonnakaitse,
heakord ja haljastus, teede
korrashoid, liikluskorraldus,
ühistransport, mängu- ja
spordiväljakud, korrakaitse,
avalik kord, tarbijakaitse,
hankekomisjon, valdkonna
eelarve koostamine.
Linnavalitsuse liige Ingrid Niid
Valdkond: linna eelarve ja
rahandus, eelarvestrateegia,
osaleb muude linna puudutavate küsimuste lahendamisel.
Linnavalitsuse liige Siiri Käpa
Valdkonnad: kriisireguleerimine, osalemine koostööprogrammides ja muude
linna puudutavate küsimuste
lahendamisel.
perioodilist sissetulekust
sõltuvat sotsiaaltoetust
ühele abivajajale.

Märts

◊ Otsustas maksta sünnitoetuse esimest osa summas
130 eurot ühele perele.
◊ Kinnitas koolituse „Kuidas
juhtida oma last“ osalustasuks 60 eurot inimese
kohta. Koolitus koosneb 10
loengust ja toimub perioodil 23. aprill kuni 4. juuni
2015.
◊ Otsustas maksta koduse
mudilase toetust aprillis
kokku summas 3607,50
eurot 55 perele.
◊ Nõustus 26. aprillil, 17.
mail, 14. juunil, 12. juulil,
9. augustil ja 13. septembril kella 10-15 Ladva tn 1a
sõida-ja-pargi-parklas rohevahetuse, taaskasutuslaada
ja garaažimüügi korraldamisega. Avaliku ürituse
korraldamise eest vastutavad Evelin Povel-Puusepp
ja Virko Raagmets.
27. aprilli erakorralisel istungil tunnistas Saue Linnavalitsus lihthankel „Saue linna
tänavate kevadine auguremont 2015“ edukaks OÜ
N&V pakkumuse ning lähetas
ühinemisläbirääkimistel osalemise komisjonide koosseisu
kuuluvad linnapea Tõnu Urva
ja abilinnapea Jüri Tümanoka
ühinemisega seotud seminarile 7.-8. mail Saaremaal.

230 eurot (23%) ja majandamiskulusid 522 160 eurot
(23%). Muid tegevuskulusid on
esimese kolme kuuga kokku 1
000 eurot, sh riigilõivukulu 810
eurot, kulud tähtaegselt laekumata nõuete allahindlused 150
eurot, maamaksukulu 44 eurot.
Põhivara on soetatud või
rekonstrueeritud 10 890 euro
ulatuses ehk 2% aastaeelarve
mahust. Jätkati vanade bussiootepaviljonide väljavahetamist
(6000 eurot), osteti sisseseadeid ja vahendeid linnavarahaldusele ja huvikeskusele (kokku
4740 eurot).

Tähelepanu MTÜ-d!
Mittetulunduslikuks tegevuseks toetustaotluste esitamise järgmine tähtaeg on
20. mai 2015. Taotlused
esitada paberkandjal või
elektrooniliselt Saue Linnavalitsusele: saue@saue.ee.
Taotlusvorm asub aadressil:
www.saue.ee/VABA AEG/
organisatsioonid.

Koerte ja kasside
vaktsineerimine
Inger Urva
Keskkonna ja halduse
peaspetsialist
Seadusejärgselt peab loomapidaja tagama talle kuuluvate
koerte ja kasside vaktsineerimise. Marutaudivastast kaitsesüstimist ei tohi teha harvemini kui 24 kuu möödumisel
viimasest vaktsineerimisest.
9.mail kell 9.00-13.00
teostab volitatud veterinaararst Vladimir Harkovski
koerte ja kasside vaktsineerimist Saue Linnavalitsuse
hoone juures parklas.
Marutaudivastane vaktsiin
on tasuta. Tasu eest pakutakse kompleksvaktsiini. Müügil mitmesugused tarvikud.
Suured koerad tuleb vaktsineerimisele tuua suukorviga. Ära unusta kaasa võtmast looma passi.

Haridus
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Kogemusterohke õppereis Tartusse

Lotte lasteaias meeldis õppereisil osalejatele enim vahva planeering, loovtegevuste tuba ja raamidest vaba õhustik

Õppereisil saadud kogemused

Saue lasteaed Midrimaa
Saue lasteaias Midrimaa oli
möödunud aasta 6. oktoobril koolitus teemal „Kaasava
hariduse põhimõtete rakendamine Tartu lasteaed Pääsupesa näitel“, mis tekitas
koolitusel osalenutes huvi
ja soovi oma silmaga näha,
kuidas rakendatakse kaasava hariduse põhimõtteid
igapäevatöös.
Seetõttu korraldaski Saue
lasteaed Midrimaa tänavu
23. aprillil õppereisi Tartu
lasteaedadesse Pääsupesa ja
Lotte, lisaks külastas Haridus-ja Teadusministeeriumi
ning kohtus üldharidusosakonna peaekspert Tiina Petersoniga. Vestluse teema oli
lapsest lähtuv töökorraldus.
Parimate kogemuste vahetamiseks on ühised õppereisid
väga vajalikud. Need aitavad
kaasa personali arengu toetamisele, kaasamisele ja motiveerimisele ning ühistunde
loomisele.
Kuna kogu lasteaiapere ei
saanud üheaegselt koolitusele
sõita, planeerime septembris korraldada samasuguse
õppereisi.

Helle Torim: „Meeldis Pääsupesast kiirgav koostöövaim,
tajutav õlatunne, mis valitses
õpetajate-spetsialistide-juhtkonna vahel. Et erirühmad on
loomuliku osana tavalasteaias
- mulle tundub see õige.
Lotte lasteaed, noorte
arhitektide vahva projekt, on
majja loonud innovaatilise,
raamidest vaba õhustiku. Tore
oli, et vahva noor inimene Viljandi Kultuurikolledžist on
toonud omakorda erinevat ja
eristuvat asjadele lähenemist.
Aga Tartu nagu ikka Tartu.
Vanas Werneris kohtad kindlasti mõnd tuttavat ammustest aegadest. Vananev professor istub paberivirna taga,
kohvitass käes, ja ootab oma
doktoranti.“
Marju Mägi: „Oli väga huvitav
reis. Eriti meeldis Lotte lasteaia eripärasus. Meeldejäävaks
oli suur külalislahkus nii Lotte
kui ka Pääsupesa lasteaias.“
Aili Aun: „Pääsupesa lasteaias avaldas sügavat muljet
töötajate üksmeel ja töökus,
aga ka usaldus nende vastu
õppetöö organiseerimisel.

Üliõpilaste välisõppe ning
õpilasvahetuse stipendiumi
taotlemine
Saue Linnavalitsus
Üliõpilaste välisõppe ja õpilasvahetuse stipendiumi saavad
taotleda Saue linna elanikeregistrisse kantud 15-18-aastased õpilased ja 18-25-aastased statsionaarses õppes
õppivad üliõpilased. Stipendiumi maksimumsuurus on

958,67 eurot.
Taotlus stipendiumi saamiseks 2015. aastal tuleb
esitada Saue linnavalitsusele
hiljemalt 15. maiks.
Stipendiumi taotlemise
tingimused, määramise ja
maksmise kord ning taotlusvorm: www.saue.ee, teema
HARIDUS all.

Töötingimused olid rasked:
väikesed ruumid, erivajadusega lapsed, aga õpetajad
optimistlikud.
Lotte lasteaias oli üldmulje
väga positiivne: ruumid uued,
lastel ja töötajatel tingimused
väga head. Eriti meeldis rühmatöö loovusõpetaja juhendamisel. Kõik oli kuidagi vaba ja
loov ning last toetav.
Tartu linnas oleks tahtnud
rohkemgi liikuda, kuid aeg oli
piiratud. Reis oli hästi planeeritud ja püsisime graafikus
minutilise täpsusega, mis oli
väga hea.“
Ave Veske: „Tore on näha,
kuidas on töökorraldus teistes
lasteaedades üles ehitatud.
Oli võimalik jagada kogemusi
teiste sobitusrühma kolleegidega. Kuulda nägemust lasteaiatööst läbi haridusministeeriumi prisma, milline võiks olla
tulevik. Oli tore ja meeldejääv
reis koos oma kolleegidega.“
Kaja Vatt: „Mõlemad lasteaiad
olid omanäolised. Pääsupesas
oli hästi läbimõeldud rühma
kasutus ja erinevad tegevuspesad ning eraldi sobitus- ja

erivajadustega laste rühmad.
Väga meeldis sõbralik ja
kodune õhkkond.
Lotte lasteaed oli väga
kaasaegne. Meeldis, et ametinimetustes oli kasutatud
raamatutegelaste nimetusi, ja
tore oli, et lasteaias oli eraldi
loovtuba, kus õpetaja tegeles
teistsuguste ülesannetega.“
Eve-Mai Oruste: „Tartus oli
huvitav näha uut ja kaasaegset lasteaiahoonet. Samas oli

hea võrdlus ka vanema, nõukogude ajast pärit lasteaiaga,
kus kitsastes oludes on häid
lahendusi leitud. Huvitav oli
Tartu kolleegidega kogemusi
vahetada teemal, kuidas toimub töö erivajadustega lastega. Meeldis, et tähelepanu
oli pööratud rahvuslikkusele
ja kodumaa teemale.“
Evelin Tippel: „Mulle väga
meeldis, et lasteaias Pääsupesa oli bassein. Lotte lasteaias meeldis, et oli söögisaal.“
Kätlin Jürisoo: Tartu õppekäigul Pääsupesa lasteaias meeldis mulle rühmaruumi jaotus
erinevateks teemaaladeks.
Tundub põnev, kui lapsed
saavad erinevates pesades
tegutseda. Põnev oli kuulda
nimetust eakohase arenguga
laste rühm. Lisaks tundus
kollektiiv olevat väga soe ja
sõbralik.
Lotte lasteaed oli vahva
planeeringuga. Enim meeldis
mulle loovtegevuste tuba, kus
lapsed said erinevate materjalidega kõikvõimalikke tegevusi
katsetada.“
Merle Nurme: „Pääsupesast
õhkus palju soojust, vaatamata kasinatele tingimustele.
Lottes oli vapustav tegelusekäsitöö- kunsti õpetaja.“

Haridus-ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Tiina
Peterson rääkis lapsest lähtuvast töökorraldusest. Fotod: Andra Salutee

Saue Gümnaasiumi koolivormi tellimine
2015.-2016. õppeaastaks
Ettetellimise ja proovipäev
neljapäeval, 28. mail, ja
kolmapäeval, 10. juunil kell
16.00-19.00 Saue Gümnaasiumis, kabinet 118.
Koolivormiga saab tutvuda
aadressil: http://sauekoolivorm.shops.pipfrog.com.
Info: www.saue.edu.ee üldinfo/koolivorm.
Info 1. septembril 2015 kooliteed alustavatele Saue Güm-

naasiumi I klassi õpilaste
vanematele
Neljapäeval, 28. mail:
◊ infokoosolek kell 18.30
kooli aulas
◊ koolivormi ettetellimine ja
proovimine kell 16.00-19.00
◊ 1. klassi õpilaste pildistamine õpilaspileti tarbeks
kell 16.00-18.30

Kolmapäeval, 10. juunil:

◊ koolivormi
ettetellimine ja
proovimine
kell 16.00 –
19.00
◊ 1. klassi õpilaste pildistamine õpilaspileti tarbeks
kell 17.00 – 18.00
Info: www.saue.edu.ee/esimene_klass
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Miks just „Timo-matk”?
Kristi Kruus, Üllar Põld
1. mail, kui pool sauelastest
nautis ilusat ilma Vanamõisa
laadal ja teine pool oli sõitnud
maale seemneid külvama,
võttis 21 Saue noort vastu
mõnusa väljakutse. Teist korda
ajaloos toimus „Timo-matk”.
„Timo-matk” sai alguse
2014. aasta aprillis, kui noortekeskus läbis projekti „Targalt läbi Eesti 2” ühe etapina
20-kilomeetrise lõigu Aegviidust Leppoja puhkekeskuseni.
Sel aastal toimus matk projekti „M&M - matkates mitmekülgselt” raames, mida rahastab Harju Maavalitsus Avatud
Noortekeskuste programmist.
Miks on selle matka nimi
„Timo-matk?” Aga sellepärast, et üks Timo-nimeline
noormees kõndis eelmisel
aastal matka algusest lõpuni
paljajalu! Meie eesmärk oli
sel aastal leida vähemalt kaks
vaprat, kes „Timot teeksid.”
Kaks sellepärast, et ikka areng
toimuks.
Muide, Timo oli ka sel korral kaasas, kuid ei olnud mingi
valemiga nõus saapaid jalast
heitma. Vaprateks paljasjalgseteks ohverdasid ennast Kristi
ning Kadri ja nii ongi uus
rekord püstitatud. Järgmisel
kevadel siis juba kolmekesi!
Matkaseltskond jagunes sel
korral kaheks: pooled läbisid
etapi jalgsi ja teised jalgratastel. Kuna teekond oli käänuline, künklik, soine ja metsik,
siis olid jalgrattad tihti pigem
takistuseks kui kiiremini edasiviivaks abivahendiks. Siiski
jõudsid ratturid „jalguritest”
tunnikese võrra varem kohale.
Teel kohtasime lisaks paarituvatele konnadele, kevadiselt

külmunud sisalikele ja pesa
soojendavatele metsakuklastele ka Siiliks valmistuvaid
villistes kaitseliitlasi ja metsasihti ületavat põdraperekonda.
Õhtuks olime kohal. Meid
ootas mõnus õhtusöök, millele
järgnes lõõgastumine soome ja
suitsusaunas. Saunast saime otse
järve hüpata, saarte vahel ringi
ujuda, kanuudega sõita ja lihtsalt
ilusat kevadõhtut nautida.
Ratta-tiimi kuulusid nooremad lapsed ja jalgurite-kampa
suuremad. Kui suurematele
tuli järgmisel hommikul järele

buss, mis neid koju tagasi viis,
siis ratturid pidid trotsima vihmast ilma ja mudapehmeks
ligunenud teed ning sama maa
tagasi rongi peale väntama. See
oli veeretamist väärt proovikivi!
„Timo-matkast” on saamas ilus traditsioon, mida
noortekeskus kavatseb edasi
vedada. Kui viis korda täis
saab, teeme pildiraamatu:
siis on hea vaadata, kuidas
poistest ja tüdrukutest on
noormehed ja neiud sirgunud.
Fotod: Saue Noortekeskus

Saue filmiringi põnevad ettevõtmised
Aleksei Aleksejev, Leo Uulma
Solaris keskuse kinos Artis oli
25. aprillil Eesti Vabariigi 50.
harrastusfilmide festival, millele oli esitatud 90 filmitööd linale jõudis neist 22 paremat.
Saue Gümnaasium osales
festivalil kolme filmiga: „Bremeni linna moosekandid“
(4.b), „ Pöial-Liisi“ (4.a, pildil),“ „Lumevalgeke ja seitse
pöialpoissi“ (4.c). Õpilasi
juhendasid õpetajad Aleksei
Aleksejev ja Leo Uulma.
Kõik meie kooli muinasjutufilmid pälvisid tunnustuseks diplomi.
Saue Gümnaasiumi filmitööd osalevad edaspidi veel 24.
oktoobril XIII rahvusvahelisel
harrastusfilmide festivalil Tallinn.

Tegemisel on ka kolm uut
muinasjutufilmi: „12 kuud“
( 2.a), „Tuhkatriinu“ (2.c),
„Kitsetall, kes oskas lugeda

kümneni“ (2b). Filmid valmivad IV Saue Noortefilmi
festivaliks SNOFF 2015.
Foto: Saue Gümnaasium

Noored ja vaba aeg

Välissuhted
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Fotogalerii: külas Montemarcianol
Saue Sõna
11. aprillil 2015 toimus Itaalia Vabariigis Montemarcianos
20. rahvusvaheline koorifes-

tival, mida korraldas Montemarciano linna koor San
Cassiano ja millele ta kutsus

Tervitus linnapea Liana Serranilt volikogu saalis

osalema Saue Segakoori.
Ühtlasi tutvustasid sõbrad Itaaliast piirkonda, kus

Saue linnapea Tõnu Urva, Montemarciano linnapea Liana Serrani abikaasa
Brunoga, Saue endine linnapea Henn Põlluaas abikaasa Jannega

Kontsert Montemarciano teatris

L’oro del grano pagaritehases

Montemarciano kool

Montemarciano asub, kui
turismiobjekti ja ettevõtluskeskkonda.

Kontsert Moie kirikus

Saccaria kohviröstimistehase külastus

Frasassi koopad

Montemarciano rand sai talvetormis kõvasti räsida

Koos võõrustajatega Montemarciano iidse võõrastemaja Villa Colle Sereno taustal.
Fotod: Katrin Pihotalo, Sirje Piirsoo

Montemarciano kirik

Spontaanne tänavakontsert Senigallias

Dirigent Elviira Alamaale kuulusid pärast kontserte soojad käepigistused
ning siirad tänusõnad vanematelt ja noorematelt kontserdikülastajatelt
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180 aastat
perekonnanimede panekust Saue mail
Evelin Povel-Puusepp
Saue Kodu-uurimise Seltsing
Pärisorjuse kaotamine Eestimaal 1816. aastal ja Liivimaal
1819. aastal tõi lisaks mõisnike ja talupoegade õiguslikele
ja varalistele suhetele-suhestumistele kaasa mitmeid olulisi
muutusi eneseteadvuses. Ühe
olulise komponendina kaasnes
vabakssaamisega perekonnanimede panek. Keila kihelkonnas on talurahvas omale nimed
saanud aastatel 1834-1835,
Saue mail on perekonnanimed
hingeloendis, täpsemalt perekonnanimede panemise raamatus fikseeritud 180 aasta
eest 20. aprillil.
Halduslikult kuulus Saue
mõisa valdusesse, krahv Karl
Friedrich von Rehbinderile
toona Saue küla kõrval ka
Tänassilma küla, sestap on
nimedepanek toimunud neis
külades ühekorraga ja vaatleme neid koos.
Perekonnanimede paneku
protseduur toimus mõisates
erinevalt, mõnel pool seisis
nimede taga kohalik mõisnik,
mõnel pool mõisavalitseja,
kirikuõpetaja või hoopiski
talurahvas ise. Ka on nimede
temaatika mõisati erinev: kus
on eelistatud piiblitemaatikat,
kus saadud mõtteid loodusest,

Lehekülg Saue perekonnanimede paneku raamatust, mis kirja pandud 20. aprillil 1835. Viide:
EAA.1864.2.VIII-102:185

kus võetud aluseks talu- või
hoopiski eesnimed.
Saue ja Tännasilma küla
talupoegadele antud nimesid
uurides kumab läbi nii nende
sarnane keeleline ülesehitus
kui ka talunimepõhiste nimede

rohkus. Neljakümne ühest
antud perekonnanimest on 13
unikaalsed, ainuomased vaid
Sauele, näiteks Auger, Keevallik, Laistam, Milpau, Runstük
või Kelement. Talunimepõhiseid on 17, näitena siinkohal

Eesti Folkloorinõukogu
koolituskeskus korraldab
koolituspäeva harjumaalastele!
Pärimuskultuuri koolitus teemal „Minu kodupaiga pärimuslik jaanipäev“ leiab aset
reedel, 15. mail, kell 11.00
- 15.00 Keilas Harjumaa
Muuseumis (Linnuse 9).
Kui te soovite pidada oma
pere või paikkonna jaanipidu
pärimuslikumalt ning teada
saada, kuidas ja mida on
sellel suurel pühal kasulik
teha - tulge kohale! Otsime
koos vastuseid, võttes appi
oma pere ja paikkonna pärimusteadmise. Viime läbi ka
Harjumaa jaanilaulude praktikumi.
Koolitusele ootame pärimuse huvilisi õpetajaid,
käsitöölisi, kultuuri, ringide,
seltside juhte, eestvedajaid,
külaliikumise edendajaid ja
maaturismi ettevõtjaid.
Rahvusvaheline pärimus-

pidu BALTICA 2016 toimub
järgmise aasta jaanipühade
ajal, 22.-24. juuni 2016. See
onpidu peo ajal. Pidutseme
suvise pööripäeva auks viisil,
mil kohtuvad erinevad põlvkonnad, tehes kõike koos ja
päriselt. Suvine pööripäev on
valguse püha ja lootuse päev.
Pärimuspidu Baltica soovib
kaasata kõiki Eesti ajalooliskultuurilisi piirkondi ja seal
elavaid inimesi. Läbi koolituste ja eelpidude kutsume
osalejaid vaimustuma oma
paikkonna- ja perepärimusest ning mitte unustama, et
pärimuses elamine on protsess ja eluviis.
Aga kuivõrd pärimuslikud
on meie tänased jaanipäevad? Mille poolest on olnud
eriline jaanipäeva tähistamise
pärimus Harjumaal ja Keila

kihelkonnas?
Alusta pärimusliku jaanipäeva uurimist oma perekonnast! Meenuta jaanipäeva
tavasid, kodukoha kombeid
ja kogu kokku teiste perekonnaliikmete teadmised,
mälestused ja lood. Koolitusel kohtudes, saame jagada
oma kogemusi ja leida teineteiselt inspiratsiooni. Jaanipäeva tähendus on oluline
kõigile - tähistame seda
üheskoos!
Koolituse läbiviijad: Ene
Lukka-Jegikjan ja Mari Sarv.
Koolitus on tasuta! Toetaja: Kultuuriministeerium.
Lähem teave:
Ene Lukka-Jegikjan,
telefon 56240043,
ene.lukka-jegikjan@folkloorinoukogu.ee.

Reiner (Reinu talu), Mader
(Mardi talu), Tombak (Tooma
talu), Tammer (Tammeoja talu)
ja mitmed teised.
Kõige põnevama ja ühtlasi suurima osa nimedest
moodustavad keeleliselt

ülesehituselt sarnased nimed,
kus abstraktsele sõnatüvele on
liidetud lõpusufiks -er, nagu
Vender, Munter, Reiner, Vilker,
Pikker… Kohati meenutab see
nimemoodustusviis lõbusat
sõnamängu või kuidas muudmoodi nimetada algriimilisi
nimesid Keiler, Veiler, Seiler!
Tulles siinkohal tagasi
ülevaate alguses nimetatud
Karl Friedrich von Rehbinderi
juurde, nähtub, et tema endagi
perekonnanimes on lõpusufiks -er liidetud abstraktsele
sõnatüvele. Niisiis näib üsna
ilmne, et Saue mõisa alamad
on perekonnanime saanud
ühelt inimeselt, Saue toonaselt mõisnikult Rehbinderilt.
1858. aastal oli siinkandis säilinud 31 Sauel antud
perekonnanime, 1913. aastal
kandis siinset põlisnime veel
viis Saue küla taluperemeest.
1930-tel on Saue nimedest
enim eestistatud Runstüki
nime, kellest on saanud nii
Linnuste, Raatma, Rohuste,
Runnel kui Tähe. Venderist on
ühel juhul saanud Veemets,
Maderist Madar ja Tombakust
Toomsalu.
Tänaselgi päeval elab Sauel
ja ümbruskonnas mitmete
põlissuguvõsade järeltulijaid,
olgugi, et nende nimedes see
sageli ei avaldu.

Sport
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Midrimaa lapsed osalesid
üle-eestilisel lasteaedade spordipäeval
Anniriin Salutee
Lasteaia liikumisõpetaja
Kaheksateistkümnendal üleeestilisel lasteaedade spordipäeval 24. aprillil Audentese
spordikeskuses osales 36 lasteaeda ühtekokku 432 lapsega.
Saue lasteaia Midrimaa eest
olid väljas Kevin-Marten Aasjärv, Kert Kondrov, Carl Gregor
Umal, Jasper Kormik, Henry
Helilaid, Jasper Sten Sepp,
Maria-Madli Kisljakova, Marie
Lomann, Britta-Liis Rosental,
Kätriin Variksaar, Sofia Palmiste ja Kaisa Jaanus.
Sportliku päeva juhatas
sisse hoogne võimlemine,
mille viis läbi härra Treff (Mart
Müürissepp). Lapsed tegid
suurima rõõmuga kaasa ja
jälgsisid põnevusega, mida
naljakas tegelane ette võtab.
Seejärel algasid võistlused.
Võistlusaladeks olid teatejooks, kombineeritud teatejooks, osavusvõistlus tüdrukutele ja köievedu poistele. Tuli
osata kitsast tunnelist läbi
pugeda, kiiresti joosta, hüpitsaga aja peale hüpata ja köit
vedada.
Mis kõige olulisem - oli vaja

keskenduda ja meeles pidada,
kus raja punktis mida teha tuli.
Kõige parema tulemuse
saavutasid Midrimaa poisid
köieveos ja said Veskitammi,
Tarekese ja Tõrukese lasteaia
järel neljanda koha.
Köievedu ja hüpitsaga hüppamine olid kõige emotsionaalsemad alad, kus lapsed
elasid kogu hingest võistlejatele kaasa.
Alade vahepeal pakuti lastele kosutavat jäätist. Meie
tervist edendava lasteaia
lapsed aga jäätisest nii väga
ei hoolinudki, vaid eelistasid
lasteaia köögist toitlustaja
kaasa pakitud õunu ja kapsast. Teiste lasteaedade õpetajad vaatasid ja imestasid,
kui hea meelega lapsed kapsast nosisid.
Lisaks jäi veel aega, et
joosta staadioniringe, teha
maskottidega pilti ja vaadata
aknast, kuidas tippsportlased
odaviset harjutavad.
Päeva lõpuks kogusime 105
punkti, mis viis meid üldkokkuvõttes üheksandale kohale.
Esimeseks tuli Tallinna Veskitammi lasteaed 145 punktiga,
teiseks Jüri lasteaed Tõruke ja

Köievedu oli üks emotsionaalsematest aladest, kus pealtvaatajad elasid kogu hingest võistlejatele kaasa

kolmandaks Tallinna lasteaed
Päikene.
Lõbus päev sai läbi ja oligi
aeg Sauele tagasi sõita. Lasteaed võttis võistlejad rõõmustades vastu. Kõhud lõunat ja
võidetud tibu-torti täis, läksid
lapsed puhkama.
Lastega olid võistlustel
kaasas liikumisõpetajad Anniriin Salutee ja Ly-Miett Lõoke
ning õppealajuhataja Helgi
Vaher. Täname Carl Gregori,
Jasperi ja Sofia peresid laste
toetamise, juhendamise ja
kaasaelamise eest!

Lõbusasse päeva mahtus hetk, et koos maskottidega pilt teha.
Fotod: Helgi Vaher

Fotomeenutus rattamatkast ja -krossist
Saue Sõna
Sarja „Sauelane liikuma“
rattaetapi rada kulges 25.
aprillil marsruudil jaanituleplats - Olerexi kütusetankla
- Paulig - Saue Linnavalitsus
- Maxima - jaanituleplats.
Järgmisena proovisid kõik
jalgratturid, kes soovisid, jõudude erinevust enda ja kaasvõistlejate vahel rattakrossis.
O l i t o r e s p o r t l i k p ä e v.
Fotod: EMEL

Tammekilb 2015
juba 19. mail
Saue
Mälumänguklubi
juhatus
Algavad järjekorras üheksandad Saue linna võistkondlikud
esivõistlused mälumängus
Tammekilb 2015.
Võistkondade suurus on
kuni neli liiget. Võistkonda
võib kuuluda ka Sauel mitteelavaid mälumänguhuvilisi.
Lisaks juba väljakujunenud
võistkondadele oleks meeldiv
näha osalemas ka ettevõtete,
MTÜ-de ja lihtsalt sõpruskollektiivide tiime.
Küsimused koostab ja võistlust juhib tänavugi tuntud
mälumängur ning võistluste
korraldaja Tenno Sivadi.
Kokku toimub kolm vooru,
neist üks kevadel ja kaks sügisel. Võitja selgub kahe parema
vooru summas ning viimane
voor tuleb kindlasti pidulikum.
Esimene voor toimub teisipäeval, 19. mail 2015, algusega
kell 19.00 Saue Gümnaasiumis
klassis 310 (Nurmesalu tn 9).
Täpsem informatsioon Villu
Liivilt telefonil 6790189,
e-posti aadress villu@saue.ee.
Seniks head ajugümnastikat!
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Jäätmete üleandmise
võimalused Saue linnas
Elektri- ja elektroonikajäätmeid
saab ära anda Sauel Sooja tn
2a asuvasse elektri- ja elektroonikajäätmete kogumispunkti.
Vastuvõtt Sooja tn 2a
kogumispunktis toimub teisipäeval ja neljapäeval kell
16.00-18.00, pühapäeval kell
12.00-16.00. Vastu võetakse
ainult komplektseid seadmeid.
Komplektsed ja mittekomplektsed seadmed saab üle
anda Pääsküla jäätmejaama
Raba tn 40 Tallinnas.
Pääsküla jäätmejaama opereerib AS Ragn-Sells. Lisainfo:
www.ragnsells.ee või telefonil
15155. Pääsküla jäätmejaam
on avatud esmaspäeval ja reedel kell 14.00-19.00, kolmapäeval 8.00-13.00, laupäeval
ja pühapäeval kell 10.0015.00. Riiklikel pühadel kogu-

mispunktides ja jäätmejaamas
vastuvõttu ei toimu.
Ohtlikke jäätmeid saab ära
anda kogumispunkti Sooja tn
2a Sauel ja Pääsküla jäätmejaama Raba tn 40 Tallinnas.
Kogumispunktis ja jäätmejaamas ei võeta ohtlikke jäätmeid
vastu asutustelt ja ettevõtetelt.
Suurjäätmete (toolid, kapid,
riiulid, voodid, vaibad, madratsid, kardinapuud, keraamilised
ja metallist kraanikausid, WCpotid) kogumine on hõlmatud korraldatud jäätmeveoga.
Jäätmete veoks võta ühendust
AS-iga Ragn-Sells infotelefonil 15155. Kasutuskõlblikku
mööblit saab ära anda Pääsküla jäätmejaama või viia
uuskasutuskeskusesse (info@
uuskasutus.ee).
Pakendijäätmeid (jogurti- ja
võitopsid, kosmeetika-hooldus-

toodete pakendid, plastnõud ja
-karbid, muud plastpakendid,
värvitust ja värvilisest klaasist
alkoholipudelid, klaaspurgid ja
muud puhtad klaaspakendid,
metallpakendite jäätmed, joogikartongist jäätmed) tuleb paigutada tühjalt ja puhtana linna
territooriumil asuvatesse metallist kogumiskonteineritesse.
Pandipakendid on tagatisraha märgistusega metallist
joogipurgid ning klaas- ja plastpudelid. Pandipakendeid saab
tagastada kaubanduskeskustesse või nende läheduses asuvatesse taaraautomaatidesse.
Biojäätmed (toidujäätmed). 10
ja enama korteriga elamu juures
peab olema eraldi konteiner biojäätmete jaoks. Mitteelamumaa
sihtotstarbega kinnistutel tuleb
koguda biojäätmeid, kui neid
tekib üle 25 kg nädalas. Väikee-

Saue linna elanikud saavad Pääsküla
jäätmejaama jäätmeid üle anda
Tallinna ja Saue vaheline
koostööleping 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

Politseisündmused
Põhja prefektuur
30. aprillil teatati, et Saue
linnas murti sisse Tule tänavale pargitud sõiduautosse ja
varastati tööriistu. Vargusega
tekitatud kahju on 3500 eurot.

Ootame ettepanekuid
Saue linna konkursile
„Kaunis Kodu 2015“
Ootame linnakodanikelt kuni
12. juunini ettepanekuid
kandidaatide kohta e-posti
aadressile inger@saue.ee.

◊
◊
◊

◊
◊
◊

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.

Vastavalt jäätmejaama operaatori kehtestatud hinnakirjale saab ära anda
◊ sortimata ehitusjäätmeid;
◊ suurjäätmeid, sh kasutuskõlbmatut vana mööblit;

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

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
ja hinnakiri www.ragnsells.
ee/jaatmejaamad või telefonil
15155.

Jumalateenistused
mais Saue kirikus
Sa pead austama oma isa ja ema, nõnda nagu Jehoova, su Jumal,
sind on käskinud, et su päevi pikendataks ja et su käsi hästi käiks
sellel maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab! 5 Mo 5:16

Pühapäev, 10. mai kell 13
emadepäev
Teenistust juhatab Erki Kuld.
Teenivad külalised Rootsist.

Teenistust juhatab Raivo Kaustel. Jutlustab Vahur Utno. Esineb Saue koguduse naisansambel.

Pühapäev, 17. mai kell 13
Teenistust juhatab Vahur Utno.
Jutlustab Raivo Kaustel

Pühapäev, 31. mai kell 13
Teenistust juhatab Erki Kuld,
kuuleme viiulimuusikat.

Pühapäev, 24. mai kell 13
esimene nelipüha

Palve- ja osadustund igal
kolmapäeval kell 19.

lamutes tekkivaid toidujäätmeid
tuleb kompostida kompostimisnõudes.
Aia- ja haljastusjäätmeid
võib kodumajapidamises kompostida lahtistes aunades või
üle anda vastava jäätmeloaga
jäätmekäitluskohta. Aia- ja haljastusjäätmeid on võimalik ära
anda Pääsküla jäätmejaama.
Ehitusjäätmete käitlemisega tegeleb ATI Grupp OÜ.
Ehitusjäätmeid võib üle anda
vastavat jäätmeluba omavale
jäätmefirmale. Asbesti sisaldavate jäätmete vastuvõtt
toimub Slops OÜ ehitusjäätmete ladestuspaigas Maleva
tn 4 Tallinnas. Linnaelanikud
saavad sorteeritud ehitus- ja
lammutusjäätmeid ära anda
Pääsküla jäätmejaama.
Vanametall ja metallijäätmeid
tuleb üle anda jäätmeluba oma-

vasse jäätmekäitluskohta (AS
Kuusakoski Betooni tn 12 Tallinn, Rae põik 14 Paldiski; Metanex OÜ Tutermaa küla), eraisikud saavad metallijäätmeid ära
anda ka Pääsküla jäätmejaama
Raba tn 40 Tallinnas.
Vanarehve saab üle anda
MTÜ Rehviliidu kogumispunktis
aadressil Saue linn, Sooja tn 2b
(Oilikomi territooriumil) reedeti
kell 10.00-16.00 ja Pääsküla
jäätmejaama. Saue kogumispunktis, lisainfo info@rehviliit.
ee ja Pääsküla jäätmejaamas,
lisainfo www.ragn-sells.ee, telefon 15155, võetakse vanu rehve
vastu ainult eraisikutelt.
Prügi ja jäätmete põletamine (v.a kuivad aia- ja pargijäätmed, immutamata puit,
paber) on keelatud. Tutvu ka
jäätmete lõkkes põletamise
ohtudega www.lõke.ee.

Kevad ja suvi Saue
Päevakeskuses
◊ 8. mai kell 10.00 emadepäeva kontsert.
◊ 12. mai kell 11.00 eakate
sünnipäevapidu Saue Noortekeskuses. Oodatud on
need, kel aastaid 65 ja enam
ning sünnipäev aprillis, mais
või juunis. Palume eelnevalt
registreerida.
◊ 14. mai loodusreis Vooremaale. Väljume Sauelt
kell 8.00, Sauele jõuame
kell 21. Giid Jaan Masing.
Kohad bussis maksmise
järjekorras.
◊ 15. mai kell 12.00 muinsuskaitsekuu raames
„Katariina kloostrikompleks“ Püha Katariina Kirikus.
◊ 15. mai eelregistreerimiseta ekskursioon ning
vabas vormis jututoad
kultuuriloolase ja rahvusvahelise giidi Ott Sandrakuga: Tallinna südalinna
kaupmehemajad ja Raekoja plats. Täpsem info
päevakeskusest.
◊ 15. mai kell 15.00 Seltsing
Bereginja koosviibimine.
◊ 21. mai kell 13.00 muljed
Taist ja elust. Elu õnnes ja
rõõmus, olles kontaktis
Suure Eluga. Iga kordumatu päev lisab meile
väge, hoiame ja kasutame
seda. Mõned uued vaatenurgad elule meie sees ja
meie ümber. Vestleb Ene,

◊

◊
◊

◊

◊

◊

kes elas hiljuti 1,5 kuud
Tais, räägib ajatust ja ajalisest.
29. mai kell 16.00 Tammetõru hooaja lõpetamine
koos Boris Lehtlaanega
Aila külas.
27.-31. mai Kultuurireis
Karjalasse
7. juunil avatud uste päev
Lilleorus. Lilleoru on joogalik õppekeskus ja Eesti
vanim ökokogukond. Meid
juhendab Marta Padrik.
Palume kiiresti registreeruda, et teada tellitava
bussi suurust.
19. juuli teatrireis Otepääle
A. Ayckbourni komöödiat
„Miljonite lemmik“ vaatama.
Mängivad Marko Matvere,
Henrik Norman, Merle Palmiste jt. Lavastaja Roman
Baskin. Hind täpsustamisel.
Palume huvilistel registreerida.
13.-14. august loodusreis
Mulgimaale, hind 100
eurot. Palume registreeruda. Täpsem info päevakeskuses.
3. september loodusreis
„Läänemaa süda“, hind
35 eurot. Palume registreerida. Täpsem info päevakeskuses.

Täname kõiki kohvipakkide
toojaid ja ootame jätkuvalt
tühje kohvipakke.

Teated ja reklaam

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.
Lõikemööbel, liuguksed ja
garderoobid. Hinnad soodsad.
Garantii. Tel 5029075.
Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust. Tel
5888 0999, info@EUclean.eu.
Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad kõik raamatud, igas sei-
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sukorras. Tee riiulitele ruumi.
Telefon 53468430.

meie poolt. www.ahjudjakaminad.ee. Tel 58033448, Ain.

Tänavakivi, paekivi, munakivi
paigaldus ja müük, asfalteerimistööd, aedade ehitus.
12 aastat kogemust. henno.
piirme@gmail.com, www.
kivivennad.ee. Telefonid
5519855, 5588842.

Puuokste ja puulehtede äravedu. Viime ära igasuguse
kila-kola. Teeme ruumid kolast
tühjaks ja vajadusel ka koristame. Ostame vanarauda. Telefon 53476867.

Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hinnad! Tel
56263857.
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Telefon 5220321.
Muru niitmine, võsalõikus,
hekkide pügamine, umbrohutõrje, muru õhutamine ja väetamine jne. Tel 58866044,
www.niidumeister.ee.
Kvaliteetne korstnapühkimisteenus, korstnapühkimise
akti väljastus. Pottsepatööd - remont ja ehitus. Tel
56639398.
Pottsepatööd ja looduskivi
paigaldus. Materjal, transport

Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid jne).
TA S U TA d e m o n t e e r i m e .
Hoolsad töömehed. Telefon
55939504.
Kaasaegsed ja klassikalised
kütteseadmed. Professionaalne pottsepateenus nõustamisest dokumentatsioonini.
Korstnapühkimine. Kõikidele
töödele pikaajaline garantii. Lisainformatsioon: www.
ahjumees.ee. Tel 56681555,
tanel@ahjumees.ee.
Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud, küttesüsteemide
eksperthinnangud. OÜ Potipoiss 5807258; info@potipoiss.ee.

Pakume haljastus-, koristusja kodukoristusteenust. Katrin
Virgebau, telefon 57702652,
e-posti aadress kvirgebau88@
gmail.com.
Müük
Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt ja 40L/60L võrgus, puitbrikett, klotsid 5-30cm võrgus,
tulehakatus 40L võrgus ja saepuru. Tel 5018594, kaminapuu.ee.
LIIV, KILLUSTIK, MULD,
SÕNNIK, KOMPOST, ASFALDIPURU, KRUUS kohaleveoga
Sauel, Saue vallas, Tallinnas ja
lähiümbruses kuni 50 km. Tel
5079362.
Lõhutud küttepuud, head hinnad. Info tel 53492730, www.
metsasoojus.ee. Müüme ka
liiva, killustikku, laudaväetist.
Vääna Ratsakeskus müüb sõelutud hobusesõnniku turba
kompostmulda 20 € / m 3,
sisaldab laadimist, Transpordi
tellimise võimalus. Info tel
55581673 või www.jalteko.ee.

Müüa mett Sauel alates 6
eurot / kg. Tellimine e-mailil
arusauna@gmail.com; kodulehel www.facebook.com/
arusaunamesindustalu või
tel 5186301.
Müüa: tinajoodis, tavalised
käiakivid, teemandiga käiakettad, erinevad metallipuurid.
Kontakt 51976256.
Telli Eesti lipud, mastivimplid
ja lipumastid e-poest www.
lipuvabrik.ee.
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 ülevaatuseta. Telefon 58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.
Kinnisvara
Võtan üürile garaažiboksi
Sauel, võin kaaluda ka ostmist. Jüri, telefon 5058590.

Avaldame sügavat kaastunnet
Urmasele ja Helvele
isa ja äia
NIKOLAI PAISNIKU
lahkumise puhul
LC Saue

10. mail kell 9-16
Saue Lehekuu Laat
Pärnasalu põik 11 platsil .
Kohal kauplejad
üle Eesti.
Tulge kogu perega meelt
lahutama !
Info 58050167,
laadakorraldus@gmail.com

Saue Linnavarahaldus pakub tööd
klienditeenindajale ujulasse.
Info telefonidel 6595611,
Henn või 6596519,
Diana või
linnavarahaldus@saue.ee.
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