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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Eesti kultuuri päev läks korda
Saue Sõna

Ü

htekokku 90 sauelast
käis 16.-17. aprillil külas meie linna
sõprusvallal Inčukalnsil Lätis, kostiks kaasas kolm
kontserti ja osalejate isetehtud
rahvuslikud suupisted.
Eesti kultuuri tutvustasid
sõpradele rahvatantsurühmad
Vokiratas, Saue Kägara ja Saue
Simmajate segarühm, Saue
Segakoor, Saue Kapell ja rivitrummarid.
Meie rahvatantsijad ja -muusikud, lauljad ja rivitrummarid
astusid laupäeval lavale kahel
korral ligi kahe tunni pikkuse
kontserdiga. Esimene neist oli
pärastlõunal Vangaži rahvale ja
teine õhtul Inčukalnsis. Lisaks
andis Saue Segakoor 17. aprillil kontserdi Vangaži kirikus.
Kontsertidel tuli ettekandele eesti heliloojate looming,
sealhulgas Veljo Tormise, Gustav Ernesaksa, Urmas ja Siiri
Sisaski, Miina Härma ja René
Eespere koorilaulud ning tantsud Mait Agu, Marju Teekivi,
Maie Orava seades.
Eesti kultuuri päevadele eelneval kolmel nädalal oli sõprusvalla elanikel võimalus külastada

kolme näitust, millel eksponeerisime Saue linna kunstnike maale
ja keraamikat, käsitöömeistrite
linikuid, kudumeid, salle, käekotte, ehteid, rahvuslikke vöösid
ja muud ning purje- ja viikingilaevade mudeleid.
Vangaži gümnaasiumis ja
Inčukalnsi põhikoolis oli Eestit
ja meie kultuuri tutvustav nädal,
mille tarbeks valmis linna tutvustav video ja CD enam kui
600 fotoga möödunud aasta
tähtsamatest sündmustest
Sauel. Koolides oli vaatamiseks
väljas ka fotonäitus „Linnas on
ilu, linnas on elu“.

Tantsurühm Vokiratas, mida juhendab Elena Kalbus, jättis aasta tagasi Läti sõpradele nii sügava mulje, et sai
Eesti kultuuri päevadele lausa eraldi kutse

Segarühm Saue Simmajad esitas kontserdil tantsud „Kadrel“, „Üks minu
ilusam“ ja „Tantsime Aissa!“
Sauelased kinkisid Inčukalnsile
pildi, millel on mõlema omavalitsuse vapid etnograafiliste tikandlillede taustal. Volikogu esimees
Aivars Nalivaikole andis kingi üle
Harry Pajundi

Kultuurimajadele jäid mälestuseks Anu Vingisaare valmistatud
kellad. Pildil annab linnapea
Harry Pajundi kingituse üle
Inčukalnsi rahvamaja juhataja
Inga Freimanele

Rivitrummaridki olid Inčukalnsis lätlaste eritellimusel
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Saue Segakoori kontsert Vangaži kirikus oli sõprade sõnul nagu kirss tordil. Fotod: Sirje Piirsoo
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Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub
6. mai

Linnaelu

Saue Sõna 22. aprill 2016

2

Saue noor väärib häid valikuid

Andres Kaarmann
Abilinnapea
Olen Sauel abilinnapea ametis olnud napi kuu aega ja
sisseelamiseks väga aega antud
ei ole. Sellest hoolimata on
haridusteemad mulle juba aastaid olnud südamelähedased
ja kaugeltki mitte võõras valdkond. Kolm aastat haridusministeeriumis, kus olin igapäevaselt seotud hariduse rahastamise ja koolivõrgu uuenduste,
aga ka kõrgharidusreformi
elluviimisega, andsid päris hea
ja ilustamata ülevaate Eesti
hariduse hetkeseisust, väljakutsetest ning võimalustest.
Saue linnas on viimastel
kuudel enim kirgi kütnud

Laagrisse planeeritav riigigümnaasium, mis mõistetavalt
on toonud kaasa ebakindluse
Saue gümnaasiumihariduse
tuleviku osas. Minuni on
paraku jõudnud ka kuulujutud, mis ei räägi enam gümnaasiumihariduse tulevikust,
vaid isegi kogu Saue kooli
sulgemisest. Kui sellised hirmujutud ei ole pahatahtlikud,
siis mõistlikeks neid kindlasti
pidada ei saa. Tänane IRL-i ja
reformierakonna koalitsioon
on korduvalt kinnitanud, et
kuniks Sauele jätkub piisavalt
õpihimulisi noori, ei ole mingit
põhjust rääkida gümnaasiumiastme kokkutõmbamisest.
Tõsiasi on see, et mitmed
reformid on Eestis käima lükatud ja need ei jäta puutumata
ka Saue linna. Ühelt poolt on
toimumas nelja omavalitsuse
ühinemine. Selle tulemusel
tekib Eesti üks võimekaim ja
kasvav vald, mille keskuseks
saab tänane Saue linn.
Elanike arvu kasv seab aga
senisest kõrgemad ootused
meie infrastruktuurile, sealhul-

gas koolidele. Maakeeli öeldes
tuleb lähiaastatel investeerida
uute koolikohtade loomisesse,
et lapsed koolidesse üldse
õppima mahuksid.
Teine oluline käimasolev
reform, mis Sauet puudutab,
on haridusministeeriumi veetav koolivõrgu reform. Üle
kogu Eesti rajatakse kaasaegse õpikeskkonnaga puhtad
gümnaasiumid. Üheks võimalikuks asukohaks on pakutud
ka Laagrit. See tähendaks ligi
viiesaja uue koolikoha loomist
uue ühendvalla territooriumile.
Ka kõik ülalpidamise kulud
võtaks riik enda kanda ja meil
on vabanevat raha võimalus
mujal ära kasutada.
Olen kuulnud, et paljud
suhtuvad loodavasse riigigümnaasiumisse skeptiliselt,
ja eelkõige sellepärast, et see
võib meilt hakata õpilasi ära
tõmbama.
Linnavalitsuses ametis oldud
napi kuu aja jooksul olen tajunud, et Saue Gümnaasium
on hea tasemega ja tuntavalt
tugeva piirkondliku identitee-

diga kool. Just sellepärast ei
peaks me muretsema konkurentsi pärast, vaid olema hoopis valmis uutest võimalustest
positiivset võtma. Seda eelkõige
kogu piirkonna noorte pärast,
kellel tekib pärast põhikooli
haridustee jätkamiseks meie
piirkonnas oluliselt suuremaid
valikuvõimalusi. Selge on vaid
see, et ei Saue Gümnaasium
ega ka plaanitav riigigümnaasium ei suuda üksi kogu piirkonna vajadusi ära katta.
Seepärast oleks juba täna
mõistlik ise hakata proaktiivselt koostöövõimalusi otsima,
sest Saue Gümnaasiumi
ümber meeleheitlikult barrikaade ehitades kaotavad tegelikult vaid lapsed. Me saame
koostööd teha õppesuundade
kavandamisel, et ei hakkaks
üksteist tarbetult dubleerima.
Saue Gümnaasiumis on
väga heal tasemel reaalainete suund. Välja on pakutud
huvitavaid mõtteid riigikaitse,
sealhulgas küberkaitse, õppesuuna väljaarendamiseks.
Miks mitte arendada muusika-

või spordikallakut, millega
Saue noored täna üleriigilisel
tasemel häid tulemusi näitavad. Võimalusi on palju.
Riigigümnaasium Laagris,
mis saaks asuma Sauelt vaid
viieminutilise rongisõidu kaugusel, püüaks tulevikus kinni
nii mõnegi noore, kelle ambitsioonidele Saue Gümnaasium
kitsaks jääb.
Muret tekitab mulle aga
see, et me anname ise välja
ebakindlaid signaale, nagu me
polekski huvitatud kaasaegsest
riigikoolist ühendvalla territooriumil. Kas me tõesti oleme
valmis käega lööma 6-7 miljoni
euro suurusele riiklikule investeeringule, mis laiendaks kogu
piirkonna noorte õppimisvõimalusi? Täna käib Harjumaal päris
aktiivne lobitöö selle nimel, et
riigigümnaasiumit Laagrisse
ei tuleks. Ma küsikski lõpetades seda, et kas Saue noored
võidaksid sellest, kui tulevikus
hakkaks kaasaegne ja suurte
valikuvõimalustega riigigümnaasium asuma Laagri asemel
hoopis Keilas?

teenistusse võtmise osas;
◊ riigihangete seaduse ja riigihangete registri tundmise
ning kasutamise oskus;
◊ võla-, asjaõigus ja haldusmenetluse valdkonna
tundmine;
◊ väga hea kirjalik ja suuline
eneseväljendusoskus;
◊ kõrge pingetaluvus,
analüüsioskus, usaldusväärsus, täpsus ja initsiatiivikus;
◊ kasuks tuleb eelnev teenistus kogemus kohalikus
omavalitsuses.

Omalt poolt pakume

◊ haridust tõendava dokumendi koopia;
◊ omakäeline kinnitus avaliku
teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse
osas teenistusse võtmisel.

Saue Linnavalitsus
võtab teenistusse juristi
Saue Linnavalitsus võtab teenistusse juristi asendaja lapsehoolduspuhkuse ajaks.

Põhilised
teenistusülesanded
Linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusalane nõustamine
võlaõiguslikes küsimustes,
õigusaktide eelnõude väljatöötamine, hankekomisjoni
töö korraldamine (hankemenetlusega seotud protokollide
koostamine jne), riigihangete
avalikustamiseks hankedokumentide koostamine koostöös

valdkonna juhiga ja muud
vajalikud toimingud hankemenetluse läbiviimiseks
riigihangete registris kuni
hankelepingu sõlmimiseni,
vajadusel väärtegude menetlemise korraldamine ja Saue
Linnavalitsuse kui ametiasutuse tegevuse seaduslikkusele
vastavuse tagamine.

Nõuded kandidaadile
◊ kõrgharidus
õigusvaldkonnas;
◊ vastavus avaliku teenistuse
seaduses sätestatud nõuetele

◊ häid võimalusi eneseteostuseks ja -arenguks;
◊ konkurentsivõimelist tasu ja
puhkust 35 kalendripäeva;
◊ mitmekülgset ja iseseisvat
tööd.

Tingimused ja lisainfo
Kandideerimiseks palun saata
digitaalselt allkirjastatud kandideerimise avaldus hiljemalt
11.05.2016 e-posti aadressile saue@saue.ee koos järgmiste dokumentidega:
◊ CV;

Meeldetuletus pensionäridele
Heli Joon
Sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht

Sünnipäeva- ja jõulutoetus
Saue Linnavalitsus maksab
vanaduspensionäridele, töövõimetuspensionäridele ja
puuetega lastele, kes omavad
rahvastikuregistri andmetel
elukohta Saue linnas, sünnipäevatoetust sünnipäevakuul
ja jõulutoetust jõulukuul. Toetuse saaja elukoht peab olema
enne toetuse taotlemist olnud
Saue linna registreeritud
vähemalt kolm kuud.
Sünnipäevatoetuse suurus

on 20 eurot. Toetus makstakse
hiljemalt sünnipäevakuu lõpuks
taotleja arvelduskontole. Sünnipäevatoetuse saamiseks peab
esitama kirjaliku taotluse.
Jõulutoetuse suurus on
20 eurot. Toetus makstakse
detsembrikuus taotleja arvelduskontole. Toetuse saamise
aluseks on kirjalik taotlus.
Sünnipäeva- ja jõulutoetuse
taotlemise blankett on ühine.
Blanketid on kättesaadavad
Saue linna kodulehel ja linnavalitsuse infoletis.
Taotluse blankett tuleb
täita, kui taotletakse toetust
esimest korda. Kui taotlus

on esitatud, toimub toetuse
maksmine ka järgnevatel aastatel selle alusel.

Bussisõit Saue-Tallinn liinil
nr 191
Saue linna elanike registris
elukoha registreerunud vanaduspensionäridele ja töövõimetuspensionäridele kehtib SaueTallinn-Saue sõidusoodustus.
Soodustuse saaja elukoht peab
olema enne soodustuse taotlemist olnud Saue linna registreeritud vähemalt kolm kuud.
Sõidusoodustuse saamiseks
tuleb linnavalitsusele esitada
kirjalik taotlus.

Sõidusoodustuse alus
on elektrooniline nimeline
kiipkaart, mis väljastatakse
30 päeva jooksul alates sõidusoodustuse taotlemisest.
Kiipkaart kehtib koos isikut
tõendava dokumendiga bussiliinil nr 191 Saue-Tallinn
Kiipkaart tuleb esitada
bussi sisenedes bussijuhile.
Kui sõidate vaid Saue linna
piirides, teavitage bussijuhti.
Siseliini sõidu eest maksab
Saue Linnavalitsus odavama
piletihinna. Nii toimides hoiad
kokku Saue linna raha!
Info telefonidel 679 0174,
679 0176.

Kontaktisik:
Jekaterina Tikerpuu,
telefon
679 0179 või 679 0197.
Tegemist on ajutise ametikohaga lapsehoolduspuhkusel viibiva ametniku asendamiseks.

Tähelepanu
MTÜ-d
Saue Linnavalitsus
Mittetulunduslikuks tegevuseks toetustaotluste esitamise järgmine tähtaeg on
20. mai 2016.
Taotlused esitada paberkandjal või elektrooniliselt Saue Linnavalitsusele
e-posti aadressil saue@
saue.ee.
Taotlusvormi leiate Saue
linna kodulehelt aadressil
www.saue.ee taotluste vormide alt.
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Ülevaade Saue Linnavolikogu istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavolikogu 7.
aprilli istungi päevakorras
oli 11 küsimust.
Saue Linnavolikogu
◊ Otsustas võtta tasuta Saue
linna omandisse transpordimaa Salu tänav T1 ja volitas linnapea Harry Pajundit
sõlmima notariaalset lepingut kinnistu tasuta omandiõiguse ülemineku kohta
Saue linnale.
◊ Otsustas alates 1. juulist
2016 ümber korraldada

Saue Linnavalitsuse majandusvaldkonna ja Saue Linnavarahalduse tegevuse.
◊ Nimetas linnavalitsuse liikme
Riho Johansoni tema nõusolekul ametisse palgalise linnavalitsuse liikmena abilinnapea ülesannete täitmiseks
alates 8. aprillist 2016.
◊ Lähetas volikogu liikmed Maie
Säraku, Evelin Povel-Puusepa, Malle Liivi, Tiit Isopi,
Virko Raagmetsa, Monika
Liivi ja Valdis Toomasti Saue
linna ametliku delegatsiooni
koosseisus 16.-17. aprillil
Saue linna sõprusomavalit-

susse Inčukalnsi Lätis.
◊ Lähetas volikogu esimehe
Valdis Toomasti 12.-14.
aprillil meetme „Kohalike
omavalitsuste juhtide arenguprogramm 2015-2016“
raames Taani.
◊ Kinnitas lisaks komisjoni
esimees Tiit Isopile Saue
Linnavolikogu planeerimis-,
ehitus-, keskkonna- ja arengukomisjoni koosseisu Meelis Telliskivi, Jaan Moksi,
Raivo Ojapõllu, Tago Teetamme, Meelis Rõigase,
Tõnu Kumari, Mati Riimaa ja
Tanel Obergi.

◊ Kinnitas lisaks komisjoni
esimees Anne Teetammele
Saue Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu
Malle Liivi, Signe Laari,
Elle Viljaste, Tiina Sillari,
Madis Millingu, Argo Ladva,
Andrus Oruste ja Mari Kõlli.
◊ Kinnitas lisaks komisjoni
esimees Evelin Povel-Puusepale Saue Linnavolikogu
kultuurikomisjoni koosseisu
Monika Liivi, Malle Liivi, Maie
Säraku, Greta Silberg Kääriku,
Sirje Lubergi, Andra Salutee,
Martin Eero Kõresaare, Kert
Paidre ja Mati Simmi.

◊ Kinnitas lisaks komisjoni
esimees Malle Liivile Saue
Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu
Monika Liivi, Erki Kulla,
Heiki Lumilaiu, Kaimo Käärmann-Liive, Kaire Sildniku,
Katrin Charlesi ja Kristel
Ratnik-Soosari.
◊ Arvas volikogu eelarve- ja
majanduskomisjoni koosseisust välja Harry Pajundi,
Henn Vaheri ja Gunnar
Lambingu ning kinnitas
komisjoni koosseisu Tiit
Isopi, Raivo Ojapõllu ja
Siiri Käpa.

Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo
7. aprillil otsustas Saue Linnavalitsus tunnustada Aado Liblikmanni tema 80. sünnipäeval
ning autasustada teda tänukirjaga aktiivse tegevuse eest Saue
Lions-liikumise arendamisel ja
suurepäraste sportlike saavutuste eest.

Saue Linnavalitsuse 13.
aprilli istungi päevakorras
oli 23 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas Saue linna katastriüksuste liitmisel moodustuva katastriüksuse lähiaadressi ja maakasutuse sihtotstarbe: Tule tn 23, tootmismaa 80%, ärimaa 20%.
◊ Väljastas maaomanikule
Sarapiku tn 14 üksikelamu
projekteerimistingimused.
◊ Võttis vastu Tule tn 13,
13a, 13b ja Segu tn 3a
kinnistute ning selle lähiala
detailplaneeringu.
◊ Otsustas mitte väljastada
kasutusluba Kivikangru tn
14 üksikelamule.

◊ Väljastas järgmised ehituload: Tammepargi tn 3
üksikelamu laiendamiseks;
Segu tn T1 vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks; Segu tn T1 tänavavalgustuse rajamiseks; Segu tn
T1 tänava rajamiseks; Segu
tn T1 sidekaablite rajamiseks; Vana-Keila mnt 106
üksikelamu laiendamiseks
ja rekonstrueerimiseks.
◊ Kinnitas linnavalitsuse liikmete tööjaotuse (vt infokast).
◊ Nõustus Saue Huvikeskuse
linnalaagri „Kirju suvi“ korraldamisega 13.-17. juuni
kell 11-17. Linnalaager on
mõeldud 8-13 aasta vanustele lastele. Osalustasu on
75 eurot osaleja kohta.
◊ Otsustas pikendada Saue
linnale kuuluva eluruumi
üürilepingut kuni 30. juunini
2016.
◊ Muutis Saue Linnavalitsuse
kriisikomisjoni koosseisu.
Arvas komisjonist välja Tõnu
Urva, Jan Trei ja Siiri Käpa.
Kinnitas komisjoni esimeheks linnapea Harry Pajundi
ning liikmeteks abilinnapea
Andres Kaarmanni ja abi-

Üliõpilaste välisõppe
ning õpilasvahetuse
stipendiumi taotlemine
Saue Linnavalitsus
Üliõpilaste välisõppe ning
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 saa-

miseks 2016. aastal tuleb
esitada Saue Linnavalitsusele
hiljemalt 15. maiks.
Stipendiumi taotlemise
tingimused, määramise ja
maksmise korra ning taotlusvormi leiate linna kodulehelt
aadressil www.saue.ee taotluse vormide ja hariduse alt.

Linnavalitsuse liikmete tööjaotus
Linnapea Harry Pajundi
Valdkonnad: üldjuhtimine,
arengukava, linnaeelarve. linna
esindamine ja avalikud suhted,
sisekontroll, kriisijuhtimine.
Abilinnapea Andres Kaarmann
Valdkonnad: haridus, kultuur,
sotsiaalabi- ja teenused,
sport, noorsootöö, tervishoid.
Linnavalitsuse hallatavad asutused: Saue Gümnaasium,
Saue Muusikakool, Saue lasteaed Midrimaa, Saue Linna
Raamatukogu, Saue Huvikeskus, Saue Noortekeskus,
Saue Päevakeskus.
Abilinnapea Riho Johanson
linnapea Riho Johansoni.
Komisjoni kuuluvad veel
majandusvaldkonna nõunik Kalev Israel, sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht
Heli Joon, avalike suhete
peaspetsialist Sirje Piirsoo,
kaitseliidu Keila maleva
Saue kompanii pealik Olari
Rätsep, politsei- ja Piirvalveameti Põhja prefektuuri esindaja Kadi Kuuseoja, Põhja
päästekeskuse esindaja Taavi

Valdkonnad: keskkond ja
maakorraldus, planeerimine
ja arendusprojektid, ehitus ja
ehitusjärelevalve, ettevõtlus.
Linnavalitsuse liige Kalev
Israel
Valdkonnad: kommunaalmajandus, teede ja tänavate
korrashoid, ühistransport ja
liikluskorraldus, heakord ja
haljastus, jäätmevedu, avalik
kord, linnavara haldamine.
Linnavalitsuse hallatavad asutused: Saue Linnavarahaldus
Linnavalitsuse liige Ingrid Niid
Valdkonnad: linnaeelarve
koostamine, finantsstrateegia.
Pragi ning Saue Perearstikeskuse esindaja Laine Kert.
◊ Määras Saue Linnavalitsuse
esindajaks Harjumaa Ühistranspordikeskuses alates 13.
aprillist linnapea Harry Pajundi.
◊ Nõustus laatade korraldamisega Pärnasalu põik 11
platsil. Laadad toimuvad
kell 9-16 järgnevalt: lehekuulaat 15. mai, jaanilaat
18. juuni, heinakuulaat 24.
juuli, mihklilaat 25. septem-

ber, jõululaat 3. detsember.
◊ Nõustus Naisteralli korraldamisega 21. mail kell 8.-15
Saue Gümnaasiumi kõrval
asuvas parklas ja teel.
◊ Lähetas linnapea Harry
Pajundi Saue linna ametliku
delegatsiooni koosseisus
16.-17. aprillil Läti sõprusomavalitsusse Inčukalnsi.
◊ Kinnitas sotsiaalteenuste
hinnad.
◊ Määras hooldaja kahele
puudega isikule.
◊ Tunnistas lihthankel „Saue
linna Kütise tn 4 kinnistu
ja selle lähiala detailplaneering“ edukaks ühispakkujate
AB Artes Terrae OÜ ja OÜ
Artes Terrae pakkumuse.
19. aprilli istungil tunnistas
Saue Linnavalitsus lihthankel
„Saue linna tänavate kevadine
auguremont 2016“ edukaks
Tallinna Teede AS-i pakkumuse
ning tunnistas lihthanke „Saue
linna Tule põik tänava osaline
rekonstrueerimine“ kehtetuks,
kuna kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused
ületasid hankelepingu eeldatava
maksumuse.Samuti muutis
2016. aasta hankeplaani.

Detailplaneeringu avalik väljapanek
Saue Linnavalitsus
Saue Linnavalitsus teatab, et
Saue linna Tule tn 13, 13a,
13b ja Segu tn 3a kinnistute
ning selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
Saue linnas Tule tn 7 II korruse
fuajees linnavalitsuse tööpäevadel 2. mai-16. mai 2016.
Detailplaneering haarab
Saue linna tootmispiirkonnas
Tule tn 13, 13a, 13b ja Segu
tn 3a kinnistuid sihtotstarbega
tootmismaa, mille pindala on
kokku 15145m². Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute osaline liitmine, ümberkruntimine

ja sellest tulenevalt kehtiva
ehitusõiguse ja hoonestustingimuste ning liikluskorralduse
täpsustamine. Tehnovõrkude,
haljastuse ja heakorrastuse
lahendust ei muudeta.
Detailplaneering on algatatud
Saue Linnavolikogu 2015. aasta
19. novembri otsusega nr 90.
Detailplaneering ei muuda
Saue Linnavolikogu 2010.
aasta 16. detsembri määrusega nr 18 kehtestatud Saue
linna üldplaneeringut.
Detailplaneering on saanud
kõik vajalikud kooskõlastused
ning on vastu võetud ja esitatud avalikustamiseks Saue

Linnavalitsuse 2016. aasta 13.
aprilli korraldusega nr 104.
Detailplaneeringu materjalidega saab avalikustamise kestel tutvuda Saue Linnavalitsuse infoletis esimese korruse
fuajees. Võimalikud vastuväited detailplaneeringu kohta
palume saata kirjalikult Saue
Linnavalitsusele kas posti teel
aadressile Tule tn 7, Saue linn
või e-postiga aadressile saue@
saue.ee.
Detailplaneeringu avalikustamise tulemuste avalik
arutelu toimub 23. mail 2016
kell 17.00 Tule tn 7 kolmanda
korruse saalis.

Fotogalerii Inčukalnsist
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Fotogalerii Inčukalnsist
Saue linn tänab

Osalejaid: Saue Segakoor ja
Elviira Alamaa; Saue Simmajad ja Ulvi Mägi; Vokiratas,
Saue Kägara ja Elena Kalbus;
Saue Kapell ja Reet Jürgens;
rivitrummarid ja Oliver PovelPuusepp
Kunstnikke: Keiu Kuresaar,
Ave Arakas, Anne Ehala,
Helgi Karolin-Puustak, Liia
Lumilaid, Terje Pai, Aili
Peterson, Inga Peterson,
Anu Põlluaas, Anne-Ly Rõuk,
Merike Mäll
Keraamikuid: Liivi Lutter, Anu
Vingisaar, Anne-Ly Rõuk, Ave
Arakas, Virve Laan
Käsitöömeistreid: Viive Ehrberg, Elsa Aal, Tiina Kallikorm, Helju Kaiste, Elle
Söödi, Kaie Kõrge, LindaLaine Arulepp, Anne Ehala,
Õie-Julie Väärtnõu, Elfrida
Gross, Evelin Povel-Puusepp
Purje-ja viikingilaevade meistrit Toomas Vodjat
Kõiki, kes kaasa rahvuslikke
suupisteid valmistasid
Korraldajaid: Sirje Piirsoo,
Evelin Povel-Puusepp, Sirje
Luberg, Virve Laan, Margit
Ots, Marika Salu.

Sauelasi tervitas Inčukalnsi põhikooli direktor Kaspars Kiris (vasakul) ja
kooli koor

Kontserdil toimusid täismajale

Saue Kägara naisrühm

Õhtune diskor, rahvuselt lätlane, kes selges eesti keeles kõneles,
ütles, et Lätis on eesti keele õppimine praegu populaarne, kuna
meie presidendiprouagi seda õpib

Et Kartin Pihotalol segakoorist oli sünnipäev, viisid Läti sõbrad
õhkutõstmise teoks. Fotod: Sirje Piirsoo

Need väikesed sõbrad Lätist uurivad sauelaste valmistatud rahvuslikke
suupisteid

Ütle veel, et rahvatants lendu ei vii – esineb Inčukalnsi segarühm

Saue Kapell
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1. september - uus algus
Eve Tamm
Saue Gümnaasiumi
õppealajuhataja

teeb, jääb koduse õppimise
osa minimaalseks.

simene koolipäev
on tähtis päev kogu
perele. Tarkusepäevast on kujunenud
traditsiooniline
pidupäev. Päevast, kui laps
läheb kooli, toimub nii lapse
kui kogu pere elukorralduses
suur muutus. Tähtis on, et uus
algus oleks võimalikult sujuv,
ilma tagasilöökide ja tõrgeteta.

Lugemisoskus on see, mis
määrab suuresti edukuse õppeprotsessis. Vilumus kujuneb
aegamisi ja seepärast peaks
suvel jätkuma ühine lugemise
aeg. Kas see on siis õhtuti enne
uinumist või ajal, mis on planeeritud lastega ühistegevusteks ja koosolemiseks, sõltub
peres väljakujunenud tavadest
Lapsed joonistavad üldiselt meelsasti. Küll aga ei ole
nende jaoks oluline, kuidas
pliiatsit hoida. Õige pliiatsihoiu kujunemine nõuab lapsevanemate tähelepanu ja meeldetuletust. Lapse käsi on veel
nõrk. Väär ja krampis pliiatsihoid tekitab pingeid lihastes,
samuti mõjutab see käekirja
kujunemist. Kõik lapsed tahavad, et nende kiri koolis oleks
kaunis, aga väljakujunenud
pliiatsihoidu on koolis peaaegu
võimatu ümber kujundada.

E

Lapse koolivalmidust ei
määra ainult vaimne ja füüsiline küpsus
Teada tõde on see, et lapse
koolivalmidust ei määra mitte
ainult vaimne ja füüsiline küpsus, vaid ka sotsiaalsed oskused. Laps võib olla füüsiliselt
hästi arenenud ja nutikas,
aga kui ta ei oska teistega
arvestada, on emotsionaalselt
tasakaalutu, puuduvad elementaarsed viisakusreeglid
ja empaatiavõime, tekib tal
koolis kohanemisega probleeme. Ta satub kergesti konfliktsituatsioonidesse ja suhted
klassikaaslastega ei pruugi
laabuda. Samuti ei suuda ta
järgida kooli reegleid ja olla
stabiilne õppetegevuses. Kui
lapsel puudub koostöövalmidus ja väljakujunenud meiemõiste on teda keeruline õppeprotsessi kaasata.

Sotsiaalsete oskuste kujunemisel on määrav roll
lapse perekonnal
Lapsele on oluline eeskuju ja
ausus. Ta on pere väärtuste
kandja ja käitub peres väljakujunenud tavade järgi. Keelekasutus kujuneb välja eeskujude
põhjal. Last saab õpetada emotsioone teadvustama, ennast
kontrollima ja viha taltsutama,
seejuures ka enese väljendamiseks sobivaid vahendeid valima.

Laps on kooliküps, kui ta
tahab kooli minna
Lasteaias ja koolis õppimine
on väga erinev. Lasteaias on
õppimine paindlikum, saab
kasutada rohkem individuaalset
lähenemist, on rohkem võimalusi teha tööd väikeste gruppidena ja laps ei võta õppimist
kohustusena. Koolis on ainekeskne õpe ja õppeprotsessi
kestvus pikem. See nõuab lapselt tempos püsimist ja oskust
pikemat aega keskenduda.
Lasteaiast kooli mineku
peaks sujuvamaks muutma
koolivalmiduskaart, mis annab
ülevaate lapse üldisest arengutasemest.

Lugemine ja pliiatsi hoid

Juba mitu aastat koguneb gümnaasiumipere 1. septembril avaaktust kooli staadionile pidama.
Foto: Sirje Piirsoo

Koolivalmiduskaart on lasteaia ja kooli ühenduslüli,
mis aitab õpetajatel omavahelist infot vahetada. Samuti
annab see informatsiooni
lapsevanemale, seda muidugi
juhul, kui kaart on põhjalik
ja informatiivne. Õpetaja on
lasteaias teinud lapse ja tema
koduga pikalt koostööd, seega
ei tohiks koolivalmiduskaart
kaasa tuua üllatusi.
See, kui rõõmuvalmistavaks
ja edukaks koolitee kujuneb,
sõltub paljuski lastevanematest, kodu mõistvast suhtumisest ja toetusest. Esimese
ettekujutuse koolielust saavad
lapsed ikka oma perelt.
Kindlasti on lapsevanem
ise ärevuses ja seda ei tohiks
külvata ka lapsesse. Millest
siis alustada, et sügisel kõik
lihtsamalt laabuks?

Kindel päevarežiim
Hommik algas lasteaias nii,
kuidas perele sobis, viimane
tärmin oli hommikusöögi aeg.
Koolis heliseb kell 8.15.
Siis algab tund. Kõik vajalik
on juba koolikotist lauale asetatud. Hiljem jõudmine tekitab
segadust klassis ja on piinlik
hilinejale.
Et hommik algaks rõõmsalt,
et jääks aega hommikusöögiks, tuleb õhtul õigeaegselt
magama minna. Esimese
klassi laps peaks magama
10 tundi. Pikk puhkus ja suvi
nihutab ka õhtuse magamamineku aja hiliseks, sest hommikul ei ole ju kiiret. Augustis
peaks hakkama harjutama
õigeaegset magamaminekut
ja varasemat hommikust ärkamist, siis ei ole see kooli alguses pinget tekitav probleem.

Iseseisvus
Harjutada oleks vaja last
üksinda kodus olema, endale
lihtsama söögi / võileibade
tegemist. Kindlasti tuleks tut-

Esimestesse klassidesse registreerimine
Õpilaste registreerimine
2016.-2017. õppeaastal avatavatesse esimestesse klassidesse 2.-31. mai 2016.
1. klassi võetakse lapsi, kes
on saanud enne käimasoleva
aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.
Koolikohustuslikust east
noorema lapse (6-aastase)
kooli vastuvõtmist võib
vanem taotleda juhul, kui
nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on
hinnanud lapse koolivalmidust, sealhulgas sotsiaalset
küpsust, ja soovitanud kooli
õppima asumist ning vanem
on valla- või linnavalitsust
õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva
aasta 1. maid.
Kui vanem teavitab vallavõi linnavalitsust õppima
asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, saab
vastuvõtmist taotleda vaba
õppekoha olemasolul.
Dokumente on soovitatav
esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressile sekretar@saue.edu.ee.
Paberkandjal dokumente
võetakse vastu kooli kantse-

leis: T kell 8.30-16, K-N kell
9.15-16.
Lapse 1. klassi vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või
lapse seaduslik esindaja kirjaliku taotluse (blankett I klassi
registreerimiseks.doc) kooli
direktori nimele, millele lisab:
◊ õpilase isikut tõendava
dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või
-tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja (kinnitada
saab kohapeal) või selle
väljavõtte;
◊ vanema isikut tõendava
dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja (kinnitada
saab kohapeal) või selle
väljavõtte;
◊ õpilase terviseinfo lapsevanemalt (vt www.saue.
edu.ee: üldinfo / blanketid
või lae täitmiseks)
◊ ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist
selle olemasolul (saab perearstilt - võib tuua hiljem);
◊ koolivalmiduskaardi (saab
lasteaiast - võib tuua hiljem)
Küsimuste korral helistage
telefonil 670 9234.
1. klasside nimekirjad kinnitab
direktor 31. augustil 2016.

vuda kooliteega ja liikluseeskirjadega, et üksinda tänaval
turvaliselt toime tulla.
Tutvust tuleks teha kellaga.
Ajataju kujuneb välja praktiseerides. Koos kooliteed läbi
jalutades saab laps ettekujutuse, kui palju aega kulub
kooliminekuks ja kojutulekuks.
Lapsevanem ei peaks tahtma
lapse eest kõike ära teha, tuleb
lasta toimetulemist õppida.

kus tema asjad on, ei suuda
oma töölauda korras hoida ning
ei leia laualt vajalikke vahendeid.
Kindlasti saab seda juba suvel
harjutada, kui tal on kodus õppimiskoha, riiete ja mänguasjade
hoidmiseks kindel kord.
Samuti peab hoolivalt suhtuma kaaslaste asjadesse. Kui
laps on kodus kaasatud tubade
ja köögi koristamisse, oskab ta
ka koolis ja klassiruumis korda
hoida.

Korraharjumused
Koolilaps peab suutma õppevahendid korras hoida ja panna
kõik isiklikud asjad koolis selleks
ettenähtud kohta. Kui ta on seda
kodus harjunud tegema, ei teki
koolis probleeme, et ta ei tea,

Püsivus - soov lõpetada
ettevõetud tegevus
Harjumuseks peaks kujunema,
et alustatu viiakse lõpuni. Kui
laps koolis õpeprotsessis usinasti osaleb ja vajaliku lõpuni

Kõik lapsed on erinevad
Soovitan lastevanematel mitte
võrrelda enda last sõbranna
ega naabrilapsega. Säilitage
rahu ja ärge liialt muretsege.
Lastes peituv potentsiaal
on sageli suurem, kui arvata
oskame. Kui aga tundub, et
lapse arengus on mingi omapära, siis usaldage lasteaia õpetajaid ja pöörduge nõuannete
saamiseks spetsialistide poole.
Vastava info saate lasteaiast.

Kindlustunne ja armastus
Laps, kes tunneb ennast
armastatuna, teab, et vanemad
on tema jaoks olemas, et neil
on aega temaga rõõme jagada,
muret kuulata ja lohutada,
tunneb ennast kindlana.
Rõõmsana kooli tulnud laps
on sõbralik ja tuleb toime uue
elukorraldusega.
Ees on pikk ja kosutav suvepuhkus. Jääme ootama kohtumist särasilmsete uute õpilastega ning toetavate ja koostöövalmis lastevanematega.

Lisainfo

◊ 9. mail tutvuvad Saue
lasteaia koolirühmad
koolimajaga.
◊ 9. juunil kell 18 on kooli
aulas infotund I klassi
tulevate laste vanematele.
◊ Samal päeval, s.o 9.juunil on kooli kantselei avatud kella 18.00-ni. Siis
on võimalik esitada 1.
klassi avaldusi ja nõutud
dokumente paberkandjal.
◊ 7. ja 8. juunil 17-19 pildistamine õpilaspileti jaoks.

Kultuur
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Ilmus raamat
„Saue.
Möödunud aegade kaja“

Sven Tupitsa uue
fotonäituse keskmes
on Kopli liinide
sotsiaaldraama

Merike Paldrok

Saue Sõna

Äsjailmunud raamat „Saue.
Möödunud aegade kaja“
käsitleb Saue ja Saue lähedaste Tänassilma, Pääsküla,
J ä l g i m ä e , R a h u l a , K e rguta-Vanamõisa, Lehmja,
Üksnurme ja Saku asumite
kujunemist alates taanlaste
maaletulekust ligi 800 aastat
tagasi kuni Eesti iseseisvumiseni 1991.
Kirjeldatud on preestrite
ristimiskäike, ordumeeste vallutusi, moskoviitide võimuiha,
talude päriseks ostmisi, sõdu
ja kaasnevaid kannatusi. Ja
muidugi Eesti riigi sündi,
vabadussõda, okupatsioone
ja aegu, kui meie kodumaast
oli saanud võõra võimu tallermaa.
Kõike seda on tehtud eesmärgiga avada mineviku leheküljed tänasele lugejale. Tunne
oma kodupaiga ajalugu!
Raamatu esitlus toimub 12.
mail algusega kell 18 Saue
mõisas. Samas on võimalik ka
raamatut osta.

Saue Päevakeskuses on avatud Sven Tupitsa fotonäitus.
Sven Tupitsa fotonäituse
keskmes on sel korral omamoodi sotsiaaldraama. Mis
elu käib praegu Kopli liinide
majades? Seal puudub vesi
ja elekter, elamiseks vajalikud tingimused, aga ikka
elatakse. Kui palju või õigemini, kui vähe on vaja, et
elus püsida?
Fotodele jäädvustatud
kangelased on elanud Kopli
liinidel pikki aastaid.
Vladimir oma pojaga on
elanud siin juba 35 aastat,
ta poeg on siin sündinud ja

AUTOR: Lembit Teinbas
ILMUMISAASTA: 2016
KEEL: eestikeelne
FORMAAT: kõvakaaneline
LEHEKÜLGI: 368 lk

üles kasvanud.
Kohe naabruses elav Aleksander on Kopli liinide ühes
mahajäetud majas juba 25
aastat. Tema elusaatus on
olnud karm ja ülekohtune.
Sellest hoolimata on Aleksander optimistlik ja usub, et
kõik läheb veel hästi. Nende
ainuke soov on leida endale
uus, sobiv ja jõukohane kodu.
Näituse üks eesmärk on
näidata, kui tugev ja positiivne võib olla inimene
kõikide probleemide kiuste.
Näituse teine eesmärk ongi
aidata leida neile inimestele
uus kodu.

TRÜKK: Rebellis OÜ
Teave raamatu kohta:
telefon 5235484; 53436238;
e-posti aadress tlembit@gmail.com

Keila Miikaeli kiriku uus kell valatakse peagi
Marek Roots
Keila Miikaeli koguduse
õpetaja
Mõne aasta eest tekkinud
mõte uuendada Miikaeli kiriku
kellasüsteem ja valada juurde
kolmas kell on tänase seisuga
tõeks saamas. Uus kell valatakse reedel, 13. mail Saksamaal Frankfurti lähistel Sinnis.
Valajaks on perefirma Rincker,
mille töötraditsioon ulatub aastasse 1590. Koos Miikaeli kiriku
kellaga valatakse samal päeval
veel mitu kella – kokku umbes
kakskümmend „õde-venda“.
Enamasti kannavad kirikukellad mitmesuguseid sümboleid, pühendustekste ja piiblisalme. Miikaeli kiriku uue kella
kujundust arutati koguduse
nõukogu 3. märtsi koosolekul.
Kinnitati kontseptsioon, mille
kohaselt pühendatakse kell kõigile neile, keda kristliku usutunnistuse pärast on vaenatud

ja vaenatakse veel tänagi. Kella
alaserval on piiblisalm „Õndsad
on need, keda õiguse pärast
taga kiusatakse, sest nende
päralt on taevariik“ (Mt 5:10).
Kella keskmes asetseb
peaingel Miikaeli reljeef. Teadupärast kannab Keila kirik
just peaingli nime ja piiblis on
teda kirjeldatud kui jumalarahva kaitsjat. Kellale valatava
Miikaeli jalge all on lohena
kujutatud kurjus, ingli tiibade
varjus aga inimesed - kristlik
kogudus. Kella keskosale tuleb
veel Keila linna vapp, samuti
Rinckeri töökoja märk. Ülaosa
kroonib tekst: „EELK Keila
Miikaeli kogudus. AD 2016“.
Mäeväli Orelitöökoda OÜ
asub lähiajal tööle ka juba olemasoleva kellasüsteemi renoveerimisega. Hetkel toimuvad
ettevalmistavad tegevused,
sh suhtlemine muinsuskaitseametiga. Tööde käigus võetakse olemasolevad kellad tor-

nist alla ja saadetakse samuti
Saksamaale, kus toimub uute
tilade hoolikas proportsioneerimine. Seetõttu võib juhtuda,
et eeloleval suvel vaikivad
Keilas kirikukellad paari kuu
jooksul sootuks. Mäeväli Orelitöökoda OÜ juhataja Toomas
Mäevälja sõnul algavad kellade
paigaldustööd augustis. Kogu
uuendatud kellasüsteemi
pühitsemise jumalateenistus
toimub mihklipäevajärgsel
laupäeval,1. oktoobril. Pidupäeval teenib kaasa peapiiskop
Urmas Viilma.
Tahan kogu südamest
tänada kõiki, kes on andnud
rahalise panuse ülalkirjeldatud
tööde õnnestumiseks! Rõõmustan hea koostöö üle Keila
linnaga, kelle toetuseta ei
saaks kulukas kellade projekt
teostuda. Kindlasti hoiame
kõiki huvilisi kursis tähtsamate
sündmustega kellasüsteemi
uuendamisel.
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Keskkonnateadlik mood taaskasutus on moes!
Eret Kuusk
Eks ole paljudele naistele
tuttav olukord, kus riidekappi
seisma jäänud kandmiskõlbulike rõivastega pole midagi
peale hakata. Ära anda või
kinkida neid ei raatsita. Seda
mitmel põhjusel.
Seisma jäänud ese on kandjale emotsionaalse väärtusega,
rõiva värv meeldib, selle materjal on hea ja kehasõbralik, lõige
on „see õige”. Selga panemiseks ja kandmiseks jääb aga
nagu midagi puudu. Ja nõnda
seisavad armsad esemed kasutult kapis, võtavad ruumi ja
koguvad tolmu. Mida teha?
Saue Huvikeskuse rõivaste
taaskasutuse töötuba pakub
inimesele erakordset võimalust
kappi seisma jäänud rõivad
taas garderoobi aktiivseteks
osalejateks muuta ja kinkida

Rõiva taaskasutuse kursusel saab ilmetu rõivaese endale uue näo. Foto:
erakogu

esemetele uus elu. Rõiva taaskasutuse kursust viib läbi artikli
autor, disainer Eret Kuusk, kes
juhendab iga osalejat individuaalselt tema maitset ja
oskusi arvesse võttes.
Kursusele tulles toob iga
taaskasutaja kodust kaasa
mõne vabalt valitud rõivaeseme, mida ta ümber kujundada soovib. Seejärel valime
taaskasutusse mineva rõiva
välja. Juhendaja tutvustab
kujundusmaterjale ja neist
tulenevaid võimalusi, näitab
inspiratsioonipilte ja omapoolseid näidiseid. Seejärel
joonistame moekavandi ja töö
võib alata.
Nõnda, tund tunni järel
saab ilmetu rõivaese endale
uue näo tikandi, trükimustri,
aplikatsiooni, lõike muutmiste
või sootuks omaleiutatud tehnika abil.

Lisaks ümbertegemisele
minevale rõivaesemele on igal
kursusel osalejal soovitatav
kodust kaasa võtta seisma jäänud kangatükke, pitsiribasid,
nööpe, pärleid, helmeid, tikkimisvahendeid, niite, lõngu
ja muid õmblusvahendeid.
Mõned materjalid on olemas
ka kohapeal.
Kursusel võivad osaleda
igas vanuses inimesed, kes
on avatud uutele ideedele ja
kel on huvi rõiva taaskasutuse vastu.
Ootame kõiki huvilisi kursusele 27. aprillil Saue Huvikeskuse kunstiklassis koolimaja
soklikorrusel. Kursus kestab
kella 17-st kuni 20.30-ni.
Osalustasu 16 eurot võimalik
tasuda kohapeal.
Lisainformatsioon: disainer Eret Kuusk, telefon
53678172.

Plein air maalilaager

täiskasvanutele
Plein air maalilaager täiskas-

Saue Huvikeskuse linnalaager
„Kirju suvi”
Toimub 13.-17. juunil iga
päev kell 11-17 Saue Huvikeskuse kunstiklassis ja Saue
linnas. Osalema on oodatud
kõik 8-13-aastased õpilased,
kes tahavad vaba aega erinevate tegevustega sisustada.
Tule ja tee oma suvi kirevaks!
Kavas: savi voolimine,
lühifilmi tegemine, 3D puzzle

skulptuur, lilleseade, heegeldusmaraton ja heegeldatud
ketist pildi kokkupanek, maalimine ja joonistamine looduses, paberskulptuur, ehete
meisterdamine, mööbliriide
jääkidest kaisulooma meisterdamine.
Tegevused vabas õhus: asfaldijoonistused, pallimängud,

liikumismängud ja jalutuskäigud Sauel.
Linnalaagri maksumus viie
päeva eest 75 eurot. Hinna
sees on lõunasöök ja oode,
kõik kunstimaterjalid ja töövahendid.
Registreerimine hiljemalt
10. maiks aadressil huvikeskus@saue.ee.

Savinõude must maapõletus
Savinõude valmistamine
mustaks maapõletuseks toimub laupäeval, 14. mail,
kell 11-13 Saue Huvikeskuse
kunstiklassis.
Samas toimub ka registreerimine mustale maapõletusele
13. augustil, kell 10-18.
Jahtunud savinõude põletusest väljavõtmine toimub
pühapäeval, 14. augustil,
algusega kell 12.00.
Keraamika must maa põletus on savinõude iidse
maapõletuse moodsam
vorm. Musta maapõletuse
võlu seisneb alternatiivsuses elektriahjule, on lihtsalt
teostatav, eeldab meeskon-

natööd ja võimaldab teha
seda vabas õhus, kasutades
puitmaterjali jääke, käbisid
ja saepuru. See on meeleolukas ja võimaldab lihtsate
vahenditega teha keraamika
põletust seltskondliku ettevõtmisena. Selle põletuse

läbiviimine ei ole keeruline,
on teostatav ka koos lastega
ja rõõm ühisest ettevõtmisest
on vastastikune.
Korraldab Saue Huvikeskus.
Info huvikeskus@saue.ee.
Osaleda saab kuni kahe
esemega. Osalustasu ei ole.

vanutele toimub 11. -12.
juunil Kallaste turismitalus
Padisel. Juhendaja on Virve
Laan.
Plein air ehk vabaõhu
maalimine võimaldab õppida
märkama ja jäädvustama looduse erinevaid värvinüansse
ka lihtsatel kodustel maastikel. Maalime loodusvaateid
akrüülmaali tehnikas.
Ööbimine 4-kohalistes
kämpingumajades. Hind
sisaldab majutust ja kõiki

maalimistarbeid. Tasu 70
eurot.
Toitlustamine eraldi tasu
eest Kallaste turismitalu
söögitoas.

Saue Huvikeskuse
kunstilaager
Saue Huvikeskuse kunstilaager toimub 6.-8. juunil Kloogaranna noortelaagris. Ööbime
kämpingumajades. Toitlustamine kolm korda päevas.
Kavas: putukate meisterdamine, liivaskulptuuride
tegemine, kompositsioon
looduslikest materjalidest,
joonistamine-maalimine,
vetelpääste tutvustus, sportmängud, maskide dekoreerimine ja teemaõhtud.
Laagri tegevusi juhen-

davad huvikeskuse kunstiõpetajad Virve Laan, Anneli
Lupp ja Made Kaares, spordimetoodik Terje Toomingas ja
juhataja Sirje Luberg.
Osalustasu on 60 eurot.
Info ja registreerimine
Saue Huvikeskuses telefonil
659 5009. E-posti aadress
huvikeskus@saue.ee.
Osalemissoovist palume
teatada hiljemalt 20. aprilliks. Osalustasu maksmise
tähtpäev on 10. mai.

Vanem generatsioon
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Ida-Virumaad avastamas
Elina Mägi
Päevakeskuse tänavuse reisihooaja avas 15. aprillil väljasõit Ida-Virumaale tutvuma
tehis- ja loodusmaastikega.
Põhieesmärk oli külastada
2001. aastal avatud Kohtla
Kaevandusparki. Kohtla kaevandus avati 1937 ja see töötas 64 aastat.
Esmalt peatusime ainulaadse Aidu sõude- ja aerutamiskanali ääres. See on
endine Aidu karjäär, mis
nüüdseks on täitunud rohekassinise veega. Värvuse
põhjustavad vees lahustunud lubja- ja saviühendid.
Veeteede pikkus on üle 25
kilomeetri ja sügavust kohati
22 meetrit - ideaalne koht
kanuu või mootorpaadiga
seiklemiseks. Tulevikus loodetakse välja ehitada korralik
kompleks pealtvaatajate tribüünide ja muu vajalikuga,
et korraldada rahvusvahelisi
sõudevõistlusi.
Põikasime läbi Maidla
mõisast, kus tegutseb 52
õpilasega põhikool. Kui ukse
vahelt sisse piilusime, kohtusime kooli sotsiaalpedagoogiga, kes oli lahkesti nõus
maja näitama. Eriti kaunis oli
kooli aula.

Kohtla Kaevanduspark
Saime selga soojad joped,
pähe kiivrid ja võisime maa
alla laskuda, kus ootas juba
maitsev kaevurisupp ja väike
kaneelisaiake. Seejärel istusime kaevurirongi ja ringkäik
8-meetri sügavuses võis
alata.
Giidideks olid mehed, kes
töötasid aastakümneid kaevurina ja oskasid seda tööd väga
hästi kirjeldada - tutvustasid

Seljas soojad joped, peas kiivrid ja laual maitsev kaevurisupp

Saka mõisa pargis ja käisime
Kivisilla joa juures. Vapramad
ronisid 52 meetri kõrguselt
pangalt alla mööda püstloodis
raudtreppi umbes 100 astet
ja seejärel ligikaudu 300
astet jälle üles. Enamus piirdus siiski kõrgelt kaldalt mere
imetlemisega.
Käisime ka kuulsat Valaste
juga vaatamas. Kahjuks on
sealne trepp praegu avariilises seisus, nii et võisime vaid
ülemisel platvormil olla ja
pildistada.
Tuligi asuda koduteele. Oli
jälle üks meeldejääv päev,
mille tegi huvitavaks kohalik
giid Enn Käiss, kes lisaks
huvitavatele faktidele IdaVirumaast meid ka kohalike
legendide ja mahlaka folklooriga kostitas ning lahkudes
kindlasti tagasi tulema keelitas, sest palju tema kodukandist jäi meil veel avastamata.
Eriline tänu kuulub Diina Toomikule, kes oli reisiidee autor.
Edaspidigi on kõik huvitavad
ettepanekud oodatud.

Aprillikuu
sünnipäevalapsed
Kohalik giid Enn Käiss kostitas sauelasi lisaks huvitavatele faktidele Ida-Virumaast ka kohalike legendide ja mahlaka folklooriga.
Fotod: Tiina Univer

töövahendeid ja masinaid,
mida aegade jooksul on kaevanduses kasutatud.
Oma silmaga kõike nähes
saime aimu, kui raske see töö
oli ja kui vastupidavad pidid
olema mehed, kes seda tööd
tegid. Praeguses kaevanduses
on hoopis teised tingimused,
aga töö käib juba 75 meetri
sügavuses.

Ümbruskond
Tegime tiiru ümber Baltikumi
kõrgeima tehismäe. 50 aasta
jooksul ladestatud põlevkivi
tootmisjääkidest on tekkinud
137 meetri kõrgune mägi.
2013. aastal avati seal Kiviõli seikluspark, kus jätkub
tegevust aastaringi. Läbisime
Sompa, Kohtla-Järve, möödusime Aa mõisast. Peatusime

MARTA HAUS
93
LAINE KALDA
92
META
BOGOLJUBOVA
90
AGU RINK
88
ANNA
VANGONEN	88
HILDA KUUSKLA
88
MIRALDA-ROSETTE
PIRN	86
ILLAR ROHTMETS
86
LEMBIT AAL
84
HINGE MATVEI
84
EVALD OJAVEER	
83
MILVI HOLM
82
VERNI KIRS
82
ELLA MALMRE
82
ELLEN OKKAS
82
LEA-REET LAIGNA 82
EEVA SAARMANN	 81
AINO LAANEMETS 80
HELVE LAAS
80
AADO
LIBLIKMANN	80
LOORA MOZOLEVA 80
VALENTINA PAAS
80
MAIDO
TÕNISMÄE
80

Palju-palju õnne!

Kevad Saue
Päevakeskuses
Päevakeskuses on avatud fotograaf Sven Tupitsa fotonäitus.
◊ 22. aprillil kell 18.30 lauluklubi.
◊ 28. aprillil kell 18-19
Adamson-Ericu muuseumis
näitus „Valguse linn“ Eesti
kunstnikud Euroopa suurlinnades. Külas on kirjanik
Tõnu Õnnepalu. Teemaõhtu
muuseumipiletiga.
◊ 4. mail kell 15 lõunakontsert Estonia kontserdisaalis.
Nimeka Rootsi orelikunstniku Hans Davidssoni ning
ta poegade Jonatan ja Gabriel Davidssoni ühine kava,
kus põimuvad klassikaline
orelimuusika, spetsiaalselt
loodud koreograafiaga
ballett ja meeleolukas luule,
mis on korduvalt toonud
publikumenu Rootsi ja Taani
linnade kirikutes ja kontserdisaalides. Pilet maksab 5
eurot. Palume kohe registreerida ja maksta.
◊ 13. mail külastame
botaanikaaias tulpide ja
teiste sibullillede näitust.
◊ 14. mail külastame Viljandi
teatris Ugala krimikomöödiat „Mäng on alanud“.
Palume kiiresti registreerida, kohtade arv piiratud!
Hind täpsustamisel.
◊ 17. mail kell 11 eakate
sünnipäevapidu noortekeskuses. Palume neil, kel
vanust 65 ja enam ning
sünnipäev aprillis, mais või
juunis, registreeruda päevakeskuses.

Päevakeskuse reisid
◊ 21. mail romantiline rannatee. Giid Kaire Käärt, hind
30 eurot. Maksta saab kuni
1. maini. Üksikud vabad
kohad!
◊ 27.-28. juuni Kihnu saar.
Giid Jaan Masing, hind 105
eurot. Maksta saab kuni 1.
maini, kuna laevapiletid
tuleb välja osta.
◊ 23.-26. augusti Viiburi reis
toimub! Hind 250 eurot.
Esimene sissemaks 100
eurot hiljemalt 1. aprillil.
250 eurot peab olema makstud hiljemalt 1. juuniks.
Jätkuvalt on võimalik maksta
ka Norra, Kaliningradi ja Lappenrantaa reisi eest!

Seltsingud
◊ 3. mail kell 10.00 invaühingu koosolek.
◊ 6. mail kell 13.00 seltsing
Bereginja koosviibimine.
◊ 6. mail kell 17.00 seltsing
Tammetõru koosviibimine.
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Reno Donaldile kaks kulda
Rene Toome
Treener
Shukokai Karate juuniortiimide võistlused ja seminarlaager oli 8.-10. aprillil
Soomes Espoos. Osales 150
võistlejat. Eestist oli kohal
kolm võistkonda. Ühesse
neist kuulus Reno Donald
meie Kimura Shukokai klubist.

Kolmeliikmeline meeskond
- Reno Donald, Rainer Kravets ja Carl Cristjan Bogoslovski - võitis raskes heitluses kuldmedali. Võistkonda
juhendas sensei Rene Toome,
5.dan.
Reno Donald saavutas esikoha ka karateklubi Kimura

Shukokai kevadturniiril 17.
aprillil Saue Gümnaasiumis,
kus ta võistles kumite avaklassis.

Kuldmedalimehed vasakult: Rainer
Kravets, Reno Donald ja Carl Cristjan Bogoslovski

Üheksas Saue valla rattaretk viib läbi nelja ühineva omavalitsuse
Katrin Krause
Peakorraldaja
4. juunil saab rattasadulas
tutvuda lähinaabritega, trass
kulgeb distantsil Turba - Riisipere - Haiba - Kernu - Muusika - Ääsmäe - Jõgisoo - Saue
- Vanamõisa.
Aastate jooksul on Saue
valla läbi sõidetud risti ja põiki
ning on külastatud naabervaldu. Esimene rattaretk algas
Saue vallamaja tagant parklast,
sealt sõideti Vanamõisasse,
Valingule, Keilasse, Tuulasse ja
finiš oli Ääsmäel. Kindlasti on
kümneid inimesi, kes on kõikidel nendel retkedel osalenud.
Sel aastal on senisest rohkemgi põhjust visata pilk peale
lähinaabrite elule ja ilule. Sai
ju märtsikuu viimasel päeval
otsustatud Saue linna ning
Saue, Kernu ja Nissi valla ühinemine.
Just läbi nende nelja omavalitsuse on sel aastal rattaretke
trass paika pandud. Et Nissi
kirik ei jääks ainult kuskil juhuslikult nähtud fotoks ja Muusika
küla Kernus suvaliseks külanimeks, saab rattaretke käigus
päris pildi ette kohtadest ja
vaatamisväärsustest ning aimu,
kuidas praegused naabrid, kuid
tulevased Saue valla elanikud
elavad ja toimetavad.

Kerge koormus miksitud
uute teadmistega
Alati on rattaretkel ühendatud
tervislikud eluviisid ümbruskonna tundmaõppimisega.
Selgi korral tutvustatakse peatustes ümbruskonda. Retke
alguskoht on Turba kool. Sealt
liigume Nissi vallas edasi. Tutvume Riisipere mõisa ja Nissi
kirikuga, lisaks viskame pilgu
peale Nissi vallamajale ja Nissi
põhikoolile.
Kernu vallas möödume
Kernu vallamajast ja naudime
Kernu mõisa kauneid loodusvaateid. Edasi kulgeb trass läbi
Muusika küla ja jõuame Saue
valda Ääsmäe külaplatsile,
kus ootab pikem puhkus koos

maatvastus registreerimise
kohta. Kui osalustasu on
panka laekunud, saadame
e-postile lõpliku kinnituse ja
registreering on kehtiv.

Eelregistreerimine toimub
1.-30. mail 2016
Toimumisaeg: 4. juunil kell
12-18, stardis registreerimine

Möödunud aastal lõppes rattaretk Saue linna jaanituleplatsil. Foto: Sirje Piirsoo

kosutava lõunaga. Saue vallas
jätkub teekond läbi Jõgisoo
küla Saue linna jaanituleplatsile. Õhtuks jõuame Vanamõisa
vabaõhukeskusesse.
Kogu retke jooksul tagavad
suuremate teede ristumiskohtades turvalisust reguleerijad,
rajal on nii meditsiini- kui
rattaabi. Sellegipoolest tuleb
jälgida kõiki liikluseeskirju ja
olla kaassõitjate vastu viisakas
ning hoida pikivahet.
Indu ja meeleolu hoiab
üleval juba aastaid meie rattaretki juhtinud päevajuht
Sven Sumberg.

www.vabaõhukeskus.ee.
Buss 1: Hüüru - Kotka tänava
ots - Laagri vallamaja parkla Jõgisoo sillapealne bussipeatus - Turba
Buss 2: Ääsmäe kooli parkla Pällu - Haapsalu mnt ja Tuula
tee rist - Laitse Haapsalu mnt
- Laitse - Ruila rist - Riisipere
kooli parkla -Turba
Buss 3: Vanamõisa Vabaõhukeskuse parkla - Turba
Buss 4: Saue kaubakeskuse
parkla - Kernu tankla - Kernu
pood - Haiba vallamaja esine
- Riisipere kooli esine parkla –
Turba

Vajadusel transport starti ja
tagasi

Registeerimisinfo

Kuna sellel aastal on start
ja finiš erinevates kohtades,
paneme kõikidele südamele,
et võimalusel leiaksid osalejad
endale ise transpordi. Autod
on võimalik parkida Vanamõisa
vabaõhukeskuse parklasse
juba eelneval õhtul või samal
hommikul. Samas neile, kellel pole siiski võimalik leida
transporti, on plaanitud käima
panna neli bussi, mis võtavad
peale kõik ratturid ja rattad.
Rattad saab panna hommikul
furgoonautosse, mis transpordib need sihtkohta. Registreerimise ankeedis tuleks
transpordi soov kindlasti ära
märkida. Bussid viivad peale
retke lõppu soovijad ka tagasi.
Täpse sõiduplaaniga saab tutvuda alates 1. maist aadressil

Eelregistreerimisel on osalustasu 4 eurot. Osalustasu
sisaldab stardipaketti, jalgrataste hooldust retkel, lõunasööki, kultuuriprogrammi,
ekskursioone. Stardis registreerimine avatakse kell 10.
Saabudes starti, tule registreerimislaua juurde, kinnita
osalus ja võta oma registreerimispakett. Kõikide rattaretkele
õigeaegselt registreerunute ja
reaalselt osalenute vahel loositakse välja mitmeid hinnalisi auhindu, peaauhinnaks on
jalgratas.
Registreerida saab alates 1.
maist veebilehel www.vabaõhukeskus.ee rattaretke lingi alt,
kus palun täitke registreerimisvorm (seal on ka eraldi lahtrid
laste märkimiseks).
Teie e-postile tuleb auto-

avatakse kell 10
Start ja finiš: Turba kool,
Vanamõisa vabaõhukeskus
Distants: ca 60 km (keskmine sõidukiirus rajal 10-12
km/h)Osalustasu: 4 eurot
kuni 30. maini (lapsed kaasa
arvatud); 8 eurot alates 31.
maist
Info: www.vabaõhukeskus.ee

Saue lasteaia Midrimaa
judopoisid käisid esimesel
võistlusel
Virko Raagmets
lapsevanem
Judoklubi Aitado judoturniir
toimus Tallinnas, sellel osales 170 noort judohuvilist.
Tore oli näha, kuidas kohal
oli väga palju sauelasi ning
just Saue poistele ja tüdrukutele elati kõige rohkem ning
kõige kõvema häälega kaasa.
Eriti rõõmsad olid lapsevane-

mad heade tulemuste üle.
Treener Martin Vistil oli
hea meel näha, et kõik poisid ja tüdrukud võtsid asja
hingega juba esimesel võistlusel. „Kuigi nad on veel
väiksed ja alles õpivad judot,
siis tegelikult on areng olnud
juba päris suur. Ma tunnen
suurt uhkust nende üle ja
olen õnnelik, et saan neid
treenida,” ütles ta.

TULEMUSED
Suured lapsed
Kuldmedal: Marko Vallimäe,
Eva-liisa Lepp, Rainer Melsas
Hõbemedal: Gert Räni,
Mihkel Eelmets, Fred Aus,
Aret Kivimaa
Pronksmedal: Gregor Raagmets, Rasmus Reinson,

Raul Klein, Lennart Muru
Väiksed lapsed
Pronksmedal: Arlen Kurrel, Oliver Alavool, Marten
Busch, Simon Kormik,
Jarko Kormik, Robert Kesküla, Silver Silam, Jan Kennet Lepp

Saue lasteaia Midrimaa judopoisid treener Martin Vistiga

Tasub teada
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Lapserikkad pered
saavad taotleda KredExi kodutoetust
Joonas Kerge
KredEx SA
kommunikatsioonispetsialist
KredEx alustas lasterikastele
peredele mõeldud kodutoetuse
taotluste vastuvõtmist. Ettevõtlusministri käskkirja alusel
panustatakse lasterikaste perede
elutingimuste parandamisse üle
kolme miljoni euro. Taotlusi saab
esitada kuni 16. maini.

milleks on nüüd 8000 eurot.
Pere, kes on eelnevalt ühe
korra toetust saanud, võib taotleda toetust kuni 5000 eurot.
Tagastamatut toetust saab
kasutada mitmeti. Näiteks
eluaseme püstitamise, renoveerimise, ümberehitamise või
laiendamisega seotud väljaminekuteks, aga ka eluaseme
tehnosüsteemide või -võrkude
rajamise, muutmise või asen-

damisega seotud kulutusteks.
Lisaks võib seda kasutada eluaseme soetamiseks või eluasemelaenu põhiosajäägi tasumiseks. Abikõlblikud on ka toetuse aluseks olevate töödega
seotud abitegevused, näiteks
ehitusprojekti koostamine,
omanikujärelevalve, ehitusloa
taotlemine või ehitusteatise
esitamisega seotud kulud.
Taotlusi saab esitada kuni

sees hommikuti Nurmesalu
tänaval Saue Gümnaasiumi
juures ja Koondise tänaval
lasteaia juures. Tegu on laste
kooli või lasteaeda viimisega.
Lapsevanemad soovivad
lapse koolile või lasteaiale
võimalikult lähedale sõidutada ja see tekitab liiklusummikuid ning pingeid.
Lasteaialapse peabki tavaliselt tema vanem lasteaeda
kohale viima ning abistama
jalanõude vahetamisel ja riie-

tumisel, mistõttu on autode
hulk lasteaia juures arusaadav ja see iseenesest probleeme ei tekita.
Liiklusrikkumised ja pinged algavad siis, kui lapse
lasteaeda sõidutanud vanem
loobub liikluskorraldusnõuete
järgimisest ja otsustab aja
kokkuhoiu eesmärgil ühesuunalisel teel vastassuunas liikudes peatänavale sõita. Sellise tegevusega tekitab autojuht põhjendamatuid pingeid,
paneb toime liiklusrikkumise
ja tekitab liiklusohtliku olukorra, millega kaasneb oht nii
enda kui kaasliiklejate varale,
elule ja tervisele.

Liiklusreeglitele vastav käitumine lasteaia juures tähendab autojuhile, et parkimiskohalt välja sõites peaks ta Tule
tänavale jõudmiseks sõitma
mööda ühesuunalist Koondise
tänavat lubatud sõidusuunas
Kuuseheki tänavale ja sealt
edasi soovitud suunas.
Kahte eelkirjeldatud varianti
omavahel võrreldes ei ole liiklusreegleid eirava variandi
puhul aja kokkuhoid kindlasti
märkimisväärne, küll aga on
märkimisväärsed võimalikud
kahjud varale, elule ja tervisele.
Hommikused liiklusolukorrad Nurmesalu tänaval Saue
Gümnaasiumi juures ei ole

sugugi pingevabamad. Lapsevanemad soovivad lisaks
väikestele ka suuri lapsi võimalikult kooli ukse juurde
toimetada. Selliste otsustega
kaasnevad liiklusseisakud,
mis toovad kaasa segadust,
pingeid ja hommikuse väärtusliku aja kadu.
Kooli ees on olemas parkla,
kus lapsel on võimalik autost
rahulikult ja turvaliselt väljuda
ning veenduda, et kõik vajalikud asjad on kaasas. Koolilaps
võib parklast kooli ukseni ka
jalgsi kõndida. Lapsevanem
võidab ummikut vältides aega
ja säästab sellega ka enda ja
kaasliiklejate närve.

ohtu nii meid ennast kui meie
kaasliiklejad. Sama kehtib turvavarustuse kohta. Kui me seda
ei kasuta või ei kohusta lapsi
seda kasutama, võivad tagajärjed meile või meie lähedastele
olla traagilised.

16-aastane jalgrattur peab
teel liiklemisel kandma kinnirihmatud jalgratturikiivrit
ja omama jalgratturi juhiluba.
Lisaks peavad jalgrattale
olema kinnitatud signaalkell,
helkurid nii külgedele kui ka
ette- ja tahapoole ning pimedaks ajaks peab olema jalgrattale kinnitatud ka tuled.

Õige käitumine algab
nõuetega kursis olemisest

Kiivri omamine iseenesest
ei päästa ühtegi elu

mine või siis lihtsalt piinlikkus
seda kanda. Selliste vabanduste korral tuleb lapsevanemal teha selgitustööd.
Kiiver tuleb ka pähe panna
ja selleks peab kiiver omakorda
paras olema. Kevadel võiks lapsevanem koos lapsega eelmise
hooaja kiivrit pähe proovida.
Tõenäosus, et see on väikseks
jäänud, on üpris suur.
Osadel kiivritel on kaasas
krõpskinnitusega vooderpadjad. Neid saab ümber asetada
või välja vahetada, et kiivrit
parajaks teha. Kui sellist võimalust ei ole, siis tuleb soetada uus kiiver.
Kui kiiver on lapse pea jaoks

liiga väike või suur, on see kandjale ebamugav ja laps ei tahagi
seda kasutada. Samuti tuleb üle
vaadata kiivri üldine olukord,
sest vigastatud kiiver (praod,
mõrad, muud vigastused) kaotab oma kaitsvad omadused.
Lisaks kiivri kandmisele
jalgrattaga ringi sõites, oleks
vajalik ka skate pargis rula,
tõukeratta või trikirattaga
vigurite tegemisel ja rulluisutamisel pähe panna kiiver. Kasuks tulevad teisedki
kaitsmed. Kahjuks on Saue
Noortekeskuse taga olevas
skate pargis tihti silma jäänud
trikitajad, kellel kiiver on suures tuhinas ununenud.

Kui eelmistel aastatel said
toetust nelja ja enama lapsega
pered, siis tänavu on tingimusi
laiendatud. Võimalus oma elamistingimusi parandada on nüüd
ka peredel, kus kasvab vähemalt
kolm kuni 19-aastast last ning
kelle sissetulek ühe leibkonna
liikme kohta oli eelmisel aastal
kuni 355 eurot kuus.
Aastaga on kasvanud ka
maksimaalne toetussumma,

Liikluskäitumisest
Saue linnas
Kadi Kuuseoja
Piirkonnapolitseinik
Õige liikluskäitumine tähendab
korrektsust jalakäijana, jalgratturina ja autoroolis olles. Lapsevanemana on oluline mõista
enda rolli eeskujuna erinevates
liiklusolukordades, milles laps
vanemat jälgib ning tema suhtumist ja käitumismudeleid
jäljendama asub.
Saue linnas tekivad liiklusalased probleemid nädala

Kiiver pähe!
Mariliis Juuse
Noorsoopolitseinik
Laste liikluskäitumise kujundamisel mängib olulist rolli
ümbritsev igapäevane liikluskultuur, kuid peamine roll
on siiski lapsevanemal. Just
lapsevanem on see, kes peab
mõistma, et lapse jalgrattakiiver on väga oluline turvavahend, mis teatud olukordades
võib päästa lapse elu või ära
hoida raskema kehavigastuse.
Liigeldes peame arvestama,
et meie hooletus võib seada
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Lapsevanema kohustus on
jälgida, et lapsed täidaksid
liikluses kehtestatud nõudeid. Jalgrattaga liiklemisel
on ohutuse ja tervise seisukohast olulisim nõue, et kuni

Kiivri soetamisel tasub kindlasti arvestada, et paljud lapsed ei taha kiivrit kanda, olgu
siis vabanduseks liiga kuum
ilm, mis ajab pea kiivri all
higistama või kiivri väljanäge-

16. maini käesoleval aastal.
Lisainfot tingimuste ja taotlemise kohta saab KredExi kodulehelt www.kredex.ee.
Varasematel aastatel toetust
saanud pered peavad korduva
toetuse taotlemise hetkeks
olema eelmise toetuse sihtotstarbeliselt ja tähtaegselt
ära kasutanud ning esitanud
ka KredExile seda kinnitava
lõpparuande.
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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,
www.arbormen.ee.
Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust. Tel
58880999, info@EUclean.eu.
Korstnapühkija teenused,
lõõriuuringud, küttesüsteemide eksperthinnangud.
OÜ Potipoiss 58072581;
info@potipoiss.ee.
Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete seadustamine. 5220023.
Telli Eesti lipud, mastivimplid
ja lipumastid E-poest: www.
lipuvabrik.ee.
Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja okste
raiet. Tööd teen tõstuki ja
köistehnikaga. Freesin kände
ja teostan okste äravedu.
Puude üldseisundi hindamine

Vabandus
Saue Sõna vabandab
sügavalt kõikide Lii Raik`i
omaksete ees, et 8.
aprilli numbris ilmunud
leinakuulutusse sattus
tegemise käigus lehe süül
vale sünnikuu. Õige oleks
olnud: Lii Raik
6.11.1943-23.03.2016.

Lahkunud on meie hulgast
tubli käsitöökaaslane
LIIA FELDMANN
Südamlik kaastunne lastele
ja lapselastele
Käsitööring Lõngakera

Teated ja reklaam
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ja konsultatsioon tasuta. Tel
5133458, www.ohtlikpuu.ee.
Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali kokkuvedu, kändude juurimine või freesimine, jäätmete
hakkimine, okste ja kändude
äravedu. Tel 5133458, www.
ohtlikpuu.ee.
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hinnad! Tel
56263857.
Viljapuude ja hekkide lõikus.
Turu parim hind! Tel 56703447.
Väikeveod kuni 2,5t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel 5092936.
Eraauto Hooldus avatud Sauel
Tammetõru 8 E-R kell 9.0018.00. Hooldus ja rehvide
vahetus. Broneering telefonil
53717060 või kohapeal.
Muru niitmine, võsalõikus, hekkide hooldus, tänavakivi puhastus,
viljapuude hooldus, puude langetamine, lehtede koristus. Telefon
58866044, www.niidumeister.ee.
Liiv, muld, killustik, freesasfalt, kruus + transport. Tel
53953788.
Väikeveod kalluriga kuni 8t.
Kohaletoomisega: muld, liiv,
täitepinnas, freesasfalt, graniitkillustik, betoonisegu,

Avaldame kaastunnet perele
LIIA FELDMANNI
surma puhul
Saue Päevakeskus

Mõnikord seisatab aeg,
kuhu sõnad ei mahugi...
Avaldame sügavat
kaastunnet
Vallile, Robetile ja Albertile
peredega
kalli ema
LIIDIA LINDEMANNI
kaotuse puhul
Anti ja Galy perega

killustik, kivisüsi. Tel 5015992.
Tänavakivi paigaldus ja müük,
aedade ehitus, haljastus.
13-aastane kogemus antud
valdkonnas. henno.piirme@
gmail.com, www.kivivennad.ee.
Telefon 5519855, 5588842.

Liugvärava komplekt avale kuni
4,5m (tsingitud ja värvitud
värav + vundament + paigaldus
+ automaatika komplekt) hind
1500 eurot. Tõstuks 2,5m x
2m 450 eurot. Tel 58958809,
info@finegarden.ee.
Puude ja põõsaste väljajuurimine, lõikamine ja äravedu. Puulehtede ja igasuguse kila-kola
äravedu. Telefon 53476867.
Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja
metsamuld, kompostturbamuld,
freesasfalt, kruus kohaleveoga.
Tel 5079362
Pakun soodsat vaipkatete ja tekstiilpindade (diivanite) keemilist pesu.
Facebookis leiad mind Pesupoiss
lehe alt. Veebiaadress www.pesupoiss.ee. Helista ja alusta kevadpuhastusega! +372 56640906.
Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja lillevaase. Telefon
58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.
Soovin osta kiiresti sõiduauto,

Avaldame sügavat
kaastunnet Virvele
kalli abikaasa
OLEVI
kaotuse puhul
Kolleegid Saue lasteaiast
Midrimaa
Ema kallis ema,
oled nõnda hea,
panen sinu sülle
oma väikse pea.
/A. Oengo-Juhandi/
Avaldame sügavat
kaastunnet Ivarile
Endised klassikaaslased ja
klassijuhataja Õie

hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaatuseta. Telefon 58190200, e-posti aadress
Rain30@hot.ee.
Müün
Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt
ja 40L/60L võrgus, puitbrikett,
klotsid 5-30cm võrgus, tulehakatus 40L võrgus ja saepuru. Tel
5018594, kaminapuu.ee.
Müüa küttepuud, hind alates 35
eurot / ruum. Puud koormasse
laotud ja võrgus. Puitbrikett 140
eurot / tonn. Pellet 185 eurot /
960 kg. Info tel 5011898. Transport hinna sees.
Müüa puitbrikett alates 128€/
tonn, pellet premium 8 ja 6mm
185€/960kg, turbabrikett, kask
ja lepp kotis, Tel 56924924,
www.leilibrikett.ee.
Müüa saetud ja lõhutud küttepuud. Hall lepp olenevalt pikkusest 32-35€/ruum. Pakkumises
ka must lepp ja kask. Transport hinnas. Lisainfo telefonil:
56482704 (Kullamaa).
Kinnisvara
Noor pere soovib osta Saue linnas või selle lähistel väiksemat
maja. Võib vajada renoveerimist.
Tel 56913700.
Varia
Garanteeritud kaalukaotus koduse
tervisliku toitumise abil. Arstide
heakskiit! Alates vaid 6.90 kuu.
Liitu: www.erikorgu.ee.

Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad
kõik raamatud, igas seisukorras. Tee riiulitele ruumi. Tel
53468430.
Pakun tööd
Pakume suveperioodiks tööd
Vanamõisa vabaõhukeskuses
aednik-koristajale. Huvi korral palume ühendust võtta
5067491.
Trappi Hotell otsib sõbralikku kollektiivi kogemustega
administraatorit ja täiskohaga
koristajat. Lisainfo telefonil
+37258090800 või e-mailil
info@trappi.ee.
Hansadoor OÜ pakub tööd
paigaldajale Sauel. Töö sisu:
garaažiuste, väravate paigaldus ja hooldus, mõnikord ka
ettevalmistavad koostetööd
tootmises. Eeldame ehitusalast töökogemust, tehnikahuvi ja B-kat juhilubasid.
Pakume mitmekesist ja huvitavat tööd erinevatel objektidel ja sõbralikku kollektiivi.
Saatke tööalane kogemus ja
palgasoov info@hansadoor.ee
või helistage 5088245.
Roadservice OÜ võtab tööle koristaja. Töökoht asub Alliku külas
Saue vallas. Koristamine 1-2
korda nädalas. Lisainfo 5161764
või kersti@roadservice.ee.
Otsin tööd
Maaler otsib tööd. 55525870.
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