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Sotsiaalministeerium
kiitis heaks Sauele esmatasandi
tervisekeskuse rajamise
Andres Kaarmann
Abilinnapea

S

otsiaalministeerium
kiitis augusti alguses heaks Saue
Linnav alit sus e
esitatud projekti,
mille kohaselt rajatakse Sauele
kaasaegne esmatasandi tervisekeskus.
Kõik heakskiidetud projektid
lähevad kinnitamiseks Vabariigi
Valitsusele - esmatasandi tervisekeskuste projekte hinnanud
valikukomisjoni ettepanek on
kinnitada need investeeringute
kavva.
Esmatasandi tervisekeskuste projekti algatas sotsiaalministeerium 2015. aasta alguses. Kuivõrd esmatasandi arstiabi on meie inimestele lähim ja
olulisem, on peamine eesmärk,
et kvaliteetne perearstiabi koos
toetavate teenustega muutub
inimestele kättesaadavamaks.
Sotsiaalministeerium on
seadnud eesmärgi, et esimesed
kaasaegsed esmatasandi tervisekeskused avavad klientidele
uksed juba 2018. aastal.
Elanike arv meie piirkonnas
jätkab kasvamist. Täna töötab
Sauel kolm perearsti ja viis
pereõde, uus tervisekeskus
loob kaasaegsed töötingimused
neljale perearstile ja seitsmele
pereõele. Projektis on arvestatud, et tulevikus saavad ühendvalla keskuses esmatasandi
tervishoiuteenuseid ka Kernu
ja Nissi piirkonna elanikud.

Mis sauelaste jaoks aga
veelgi olulisem - erinevad tervishoiuteenused koonduvad
ühte kohta ja lisaks töötingimuste parandamisele on meil
tulevikus võimalus pakkuda
mitmeid lisateenuseid.
Nii näiteks lisanduvad
ämmaemanda ja füsioteraapiateenused, mille saamiseks
täna on lähimad võimalused
Tallinnas. Lisaks nimetatud
teenustele on linnavalitsusel
plaan uude keskusesse teha
vastuvõtukabinetid linna sotsiaal- ja lastekaitsetöötajale.

Oluline on ka majanduslik
pool. Loodava tervisekeskusega
ei tekitata keskusele eraldi
juhtorganit ehk täiendavaid töökohti. Iga teenusepakkuja rendib
ruume ja korraldab oma töö ise.
Perearstide ja -õdede, ämmaemanda, füsioterapeudi ning
teiste võimalike eriarstide tööd
korraldab Saue Perearstikeskus.
Sotsiaal- ja psühholoogilise
nõustamise ning logopeedi teenuse osutamise eest vastutab
jätkuvalt linn või pärast ühinemist juba uus Saue vald. Koolipsühholoog ja logopeed jäävad

samuti omavalitsuse palgale
ning neil saavad lisaks koolile
olema ruumid ja elanike vastuvõtuajad ka uues keskuses.
Hoone haldamine antakse
tänaste plaanide kohaselt üle
Saue Linnavarahaldusele, asutusel on pikaajaline kogemus ja
kompetents avalike hoonete haldamisel.
Sauele rajatava esmatasandi
tervisekeskuse esialgne maksumus on 1 011 499 eurot, sellest Euroopa Liidu toetus 688
903 eurot.
Tervisekeskuse asukohaks

saab olema Pärnasalu põik 1c
asuv kinnistu. (pildil).
Saue Linnavalitsust nõust a s p rojek ti elluviimis el
OÜ Cumulus C onsulting.
Foto: Sirje Piirsoo
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AS Tallinna Vesi alustas puurkaevupumpla
kinnise veemahuti ehitust
Saue Sõna
AS Tallinna Vesi alustas 1.
augustil puurkaevupumpla kinnise veemahuti ehitust aadressil Tule 6a.
Pumpla rekonstrueerimine
kaotab linnapildist maapealse
plekist kattega veemahuti ja
sauelaste seas pumbamäena
tundud künka, mille all paiknesid maa-alused veemahutid.
Maa-alune mahutite süsteem
koosnes viiest omavahel torustikuga ühendatud metallmahutist.
Töid teostav firma demonteeris,
purustas ja utiliseeris nii mahutid kui betoonist kaevurakked.
Pumpla olemasolev kivihoone saab rekonstrueerimise
käigus juurdeehituse endise
pumbamäe kohale. Juurdeehitus on mahult väiksem kui teh-

Tule 6a pumpla rekonstrueerimine kaotab linnapildist maapealse plekist kattega veemahuti ja sauelaste seas
pumbamäena tundud künka. Foto: Sirje Piirsoo

niliseks rajatiseks olnud mägi.
See tuleb ristkülikukujuline,
lamekatusega ja ühekordne,
välisseinu katab fassaadiplaat.

Praeguse hoone ehitisealune
pind on 99 m2, laiendusega
lisandub 42,2 m2. Rekonstrueeritud hoone pikkus koos laiendu-

sega on 18 meetrit, laius 14, 1
meetrit ja kõrgus 4.5 meetrit.
Kinnistu vabad alad on
plaanitud säilitada hooldatud

Sõidusoodustused Saue linna elanikele
bussiliinil 191
Saue Sõna
Sõidusoodustusi reguleer ib S a u e L inn a v o liko g u
25.10.2012 määrus nr 56 „Sõidusoodustuste kehtestamine“.

Tasuta sõit elektroonse nimelise kiipkaardi alusel koos
isikut tõendava dokumendiga
◊ Põhikoolide, gümnaasiumide
ja kutseõppeasutuste (v.a
keskhariduse baasil kutse
omandajad) õpilastele, kelle
enda ja mõlema vanema (või
üksikvanema) registreeritud
elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue linn
ning mõlemad lapse vanemad on Saue linna elanikud
olnud õpilase sõidusoodustuse taotlemise kuupäevale
eelneva aasta 31. detsembril. Tasuta sõit kehtib 1.
septembrist kuni 31. maini.
1. juunist kuni 31. augustini
kehtib õpilastele soodussõit.
◊ Pensionärid ja töövõimetuspensionärid, keskmise ja
raske puudega 16-aastased
ja vanemad isikud, kelle
registreeritud elukoht on
vähemalt kolm kuud enne
sõidusoodustuse taotlemist
olnud Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue linnas.
Tasuta sõidu eest maksab Saue
linn vedajale 1,60 eurot üksikpileti eest. Saue linna siseliinil
sõites maksab linn pileti hinna
ehk 0,50 eurot.

Bussiliin 191 Tallinn-Saue-Tallinn
Tallinn-Saue tööpäevadel
E-R (Balti jaam): 7.30, 8.00,
8.30, 9.35, 9.50, 10.20,
11.55, 12.30, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 17.30,
18.35, 19.40, 21.00.
Tallinn-Saue laupäeval (Balti
jaam): 9.30, 14.50, 16.50,
20.00, 22.50.
Saue-Tallinn tööpäevadel E-R
(Tõkke): 6.30, 7.00, 7.30,
8.20, 8.50, 9.20, 10.25,
10.55, 11.55, 12.50, 13.25,
14.00, 15.00, 16.00, 17.10,
18.00, 18.30, 19.35, 20.40.
S a u e -Ta l l i n n l a u p ä e v a l

Soodussõit elektroonse
nimelise kiipkaardi alusel
koos isikut tõendava dokumendiga
◊ Kõrgkooli üliõpilased vanuses kuni 26 eluaastat (kaasa
arvatud), kelle registreeritud
elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue linn
ning üliõpilane on Saue
linna elanik olnud sõidusoodustuse taotlemise kuupäevale eelneva aasta 31.
detsembril.
◊ Kolme- ja enama alaealise
lapsega vanem, kelle enda ja
laste registreeritud elukoht
on Eesti rahvastikuregistri
andmetel Saue linn ning
lapsevanem ja lapsed on

(Tõkke): 7.30, 10.20, 15.45,
17.45, 21.00.
Piletihinnad
Ühekordsed piletid
Ühekordne pilet 1,60 eurot
Ühekordne sooduspilet 1,20
eurot
Üksikpilet Saue siseliinil 0,50
eurot
Kuukaardid
Kuukaart 35 eurot
Sooduskuukaart 25 eurot
Vedaja AS Hansabuss, telefon
671 3262 (E-R 8-17), info@
hansabuss.ee, www.hansabuss.ee

Saue linna elanikud olnud
sõidusoodustuse taotlemise
kuupäevale eelneva aasta
31. detsembril ning kelle
peres on vähemalt kolm kuni
18-aastast last.
Põhikoolide, gümnaasiumide ja
kutseõppeasutuste (v.a keskhariduse baasil kutse omandajad)
õpilastele kehtib suvel alates
1. juunist kuni 31. augustini
soodussõidu õigus võrdselt
üliõpilaste ja paljulapseliste
vanemate soodustusega.
Soodussõidu üksikpileti
eest maksab Saue linn 0,50 ja
sõitja 1,10 eurot. Saue siseliinil
maksab üksikpilet 0,50 eurot.
Siseliinil sõites ei pea soo-

dussõiduõigusega pileti eest
maksma.
Soodussõidu või tasuta
sõidu taotlemiseks esitab
taotleja Saue Linnavalitsusele
kirjaliku taotluse. Taotluste
blanketid on saadaval Saue
linna kodulehel ja linnavalitsuse infoletis.
Saue Linnavalitsus kontrollib õigust soodus- või tasuta
sõidule ja väljastab taotlejale
nimelise kiipkaardi.
Esmakordsel taotlemisel
antakse kiipkaart taotlejale
tasuta. Kaardi hävimisel või
kaotamisel taotleb sõitja asenduskiipkaardi. Kaardi dublikaat
maksab 8,5 eurot.
Kiipkaardi või tasuta kaardi varguse või kaotuse korral tuleb linnavalitsust viivitamatult teavitada.
Avalik bussiliin 190 TallinnSaue-Tallinn
Tallinn-Saue pühapäeval
(Balti jaam): 9.30, 14.50,
16.50, 20.00, 22.50.
S a u e -Ta lli n n p ü h a p ä e val (Tõkke): 7.30, 10.20,
15.45, 17.45, 21.00.
Liinil kehtib Tallinna ja Harjumaa e-pileti süsteem. Saue
linna sõidusoodustused liinil
nr 190 ei kehti.
Piletihinnad
Sularaha üksikpilet 1,60 eurot
E-rahaga üksikpilet 1,28 eurot
Vedaja OÜ ATKO Liinid,
www.peatus.ee .

loodusliku rohumaana. Ehitustegevuse käigus kahjustada
saanud muru taastatakse.
Abilinnapea Riho Johansoni
sõnul kaotab ümberehitus linnast
ühe paljude sauelaste lapsepõlve
atraktsiooni – kelgumäe, mille
ohutu kasutamine aga iga aastaga üha piiratumaks muutus.
„Et piirkonna pisikesed talvisest
liulaskmisest päris ilma ei jääks,
plaanime Tule 4a kinnistule rajatavale laste mänguväljakule ühe
reljeefse elemendina künkakest,
mis talvisel ajal täidaks kelgumäe rolli,“ on abilinnapeal hea
uudis välja öelda - koalitsioon
otsustas juuni algul, et lõpetab
Tule 4a kinnistule korterelamu
planeerimise.
Pikema ja kiirema liu jaoks on
linnas aga Sarapiku terviseraja
suusa- ja kelgumägi.

Saue
Muusikakool
sai
riigitoetust
Saue Sõna
Harjumaa huvikoolid said
Eesti Noorsootöö Keskuse
(ENTK) korraldatud projektikonkursi „Varaait vol
12“ kaudu 15 030 eurot
toetust erinevate tegevuste
elluviimiseks ja vahendite
parandamiseks.
Harjumaal toetati ühtekokku kümmet projek ti
üheksast omavalitsusest.
Neist kaheksa keskendub
muusikale, üks kunstile ja
üks tehnikale.
Saue Muusikakool sai toetust 900 eurot, et soetada
koolile trompet ja tšello.
Konkurssi toetab Haridus- ja Teadusministeerium
Hasartmängumaksu Nõukogu
vahenditest.

17. augustil kell 18.00-20.00

Pinksitreeningute infotund
Tammevana Pubis, Kütise 2a
www.facebook.com/Hobipinks
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Apsveicam, Inčukalns! Palju õnne,
Inčukalns!
Saue Sõna
Saue linna sõprusvald Lätis,
Inčukalns tähistas juuli alguses valla 580. sünnipäeva ehk
esmamainimise aastapäeva.
Saue linn kinkis sõpradele
pöögi- ja tammepuidust pargipingi, mis valminud siinsamas
linna külje all Saue vallas ja Saue
tammiku tammepuidust, mis
on meie kandi üks hinnalisim ja
vanim väärtus. On ju Saue tammiku vanimad puud ületamas
400 aasta künnist ja olnud tunnistajaks inimestele, kes elasid
siin ajal, mil algas Saue kirjalik
ajalugu - täpselt sada aastat
pärast Inčukalnsi esmamainimist.
Lilleks oli väike tammepuu,
mis on kestvuse, sihikindluse,
tarkuse ja väärikuse sümbol.

Inčukalnsi tervitamas. Vasakult Inčukalnsi volikogu esimees Aivars Nalivaiko, Saue volikogu kultuurikomisjoni esimees Evelin Povel-Puusepp ja
linnasekretär Jekaterina Tikerpuu.

Inčukalnsi tervitas Saue
Linnavolikogu kultuurikomisjoni
esimees Evelin Povel-Puusepp,
kes ütles, et kahe omavalitsuse
vaheline sõprus on iga aastaga

aina kasvanud ja laienenud.
Tema sõnul paigaldatakse
Eestis viimastel aastatel üha
sagedamini nimelisi pinke.
Nende auks, keda hinnatakse,

Saue linn kinkis sõpradele pöögi- ja tammepuidust pargipingi.
Fotod: Sirje Piirsoo

neile, kes on kallid.
„Loodame, et leiate pingile
hubase asupaiga. Et seal saaks
jalgu puhata väsinud möödakäija, et seal oleks mõnus raa-

matut lugeda või käsitööd teha.
Või lihtsalt istuda, meenutades
tänast suurepärast päeva ja
meie sõprust,“ soovis ta linna
kingitust üle andes.

Haldusinspektor
Kati Kuldmaa

Ülevaade
Saue Linnavalitsuse istungist

Saue Sõna

Sirje Piirsoo

8. augustist alustas Saue Linnavalitsuses haldusinspektorina
tööd Kati Kuldmaa (36).
Kati on pärit Varbola külast
Märjamaa vallast. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikagümnaasiumi. Kõrghariduse omandas ta
Eesti Mereakadeemias hüdrometeoroloogia ja loodushoiuerialal
ning TLÜ Haapsalu Kolledžis
liiklusohutuse erialal. Kati on
töötanud õpetaja ning piirkonnaja noorsoopolitseinikuna.
Haldusinspektor teostab
järelevalvet õigusaktide täitmise üle Saue linnas ja menetleb väärtegusid. Täpsemalt
lahtikirjutatuna teostab järelevalvet keskkonna-, heakorra-,
loomapidamise-, reklaami-,
ehituse-, vee-kanalisatsiooni,
parkimise, tarbijakaitse ja
muude kohaliku omavalitsuse

Saue Linnavalitsuse 27.
juuli istungi päevakorras
oli 14 küsimust.
Saue Linnavalitsus
valdkonda kuuluvate eeskirjade
täitmise üle.
Haldusinspektor osaleb
oma tegevusvaldkonnas väärteomenetluse kohtuvälise
menetlejana, sh teeb ettekirjutusi ja annab suulisi korraldusi
õigusrikkumise peatamiseks
või lõpetamiseks ja rakendab
meetmeid ettekirjutuse või
korralduse tagamiseks. Ta
teavitab õigusrikkumise avastamisel õigusrikkujat tema
tegevuse või tegevusetuse
õigusvastasusest, vajadusel
määrab trahve ja sunniraha.

AS-i Tallinna Vesi infopäev
Kadaka piirkonna elanikele
Saue Linnavalitsus
Saue Linnavolikogu 2016.
aasta 25. mai otsuse kohaselt
läheb vee-ettevõtte tegevus
Kadaka piirkonnas alates 1.
septembrist 2016 OÜ Harju
Infra-lt üle AS-ile Tallinna Vesi.
AS Tallinna Vesi sõlmib
Kadaka piirkonna kinnistutega
uued lepingud ja paigaldab
veemõõtjad.
Millised saavad olema lepin-

gud ja millal teostatakse tööd,
saab teada AS-i Tallinna Vesi
infopäeval.

Infopäev toimub 17. augustil algusega kell 18.30 Saue
Gümnaasiumi 4. korruse
auditooriumis.
Osalevad Sirje Spielberg
(AS-i Tallinna Vesi klienditeeninduse juht) ja Urmas Kütt
(AS-i Tallinna Vesi tehnilise
teeninduse juht), samuti Saue
Linnavalitsuse liikmed.

◊ Kinnitas Tammelehe tn 14
üksikelamu laiendamise
projekteerimistingimused.
◊ Väljastas ehitusloa Tule tn 6a
puurkaev-pumpla laiendamiseks ja renoveerimiseks.
◊ Lubas abilinnapea Riho
Johansoni puhkusele 15.28. august (kaasa arvatud).
◊ Muutis Saue Linnavarahalduse koosseise.
◊ Määras hooldaja puudega
isikule.

◊ Otsustas hüvitada isiku
psühholoogilise nõustamise
teenuse perioodil 1. august
- 31. detsember 2016.
◊ Andis nõusoleku Saue linna
sünnipäeva korraldamiseks
14. augustil kell 8-22.30.
Kodukohvikud ja meistriõued paiknevad üle linna,
sünnipäevapidu leiab aset
jaanituleplatsil.
◊ Andis nõusoleku Saue
Õhtujooksu korraldamiseks
9. septembril kell 19-21
Saue linna kergliiklusteedel
ja tänavatel.
◊ Suunas volikokku Saue
Linnavolikogu 28.02.2013
otsuse nr 174 „Saue Linnavalitsuse koosseisus ameti-

◊

◊

◊

◊

ja töökohtade kindlaksmääramine“ lisa muutmise ja
Saue Linnavalitsuse struktuuri kinnitamise eelnõu.
Kinnitas alates 1. augustist Saue Linnavarahalduse
juhatajaks Kalev Israeli.
Eraldas üliõpilasele välisõppe stipendiumi summas
958 eurot.
Lähetas linnapea Harry
Pajundi ning abilinnapead
Riho Johansoni ja Andres
Kaarmanni linna ametliku
delegatsiooni koosseisus
Eesti Linnade Liidu suvemängudele 29.-31. juulil
Paralepas.
Kinnitas Saue lasteaia Midrimaa koosseisu.

Harju maakonnaplaneeringu 2030+
ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande avalikustamine
Harju Maavalitsus
Harju maavanem võt tis
29.06.2016 korraldusega 1625-k
vastu Harju maakonnaplaneeringu
2030+ ning korraldab maakonnaplaneeringu ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) aruande avaliku
väljapaneku.
Maakonnaplaneeringu ja KSH
aruande avalik väljapanek
toimub ajavahemikul 25.0722.08.2016. Digitaalselt on
materjalid kättesaadavad
Harju Maavalitsuse kodule-

heküljel https://harju.maavalitsus.ee/harju-maakonnaplaneering-2030-1. Paberkandjal materjalidega on võimalik
tutvuda Harju Maavalitsuses
ja maakonna kohalikes omavalitustes tööpäeviti tööajal.

kell 18.00 (Kose Kultuurikeskuses, Hariduse tn 2,
Kose alevik).
◊ Lääne-Harjumaa 13.09.2016 kell 18.00
(Keila Linnavalitsuse saalis,
Keskväljak 11, Keila linn)

Avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud
toimuvad:

Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi maakonnaplaneeringu ja KSH aruande
kohta saab esitada avaliku
väljapaneku jooksul kuni 22.
augustini 2016 aadressil Harju
Maavalitsus, Roosikrantsi 12,
15077 Tallinn või e-posti aadressil info@harju.maavalitsus.ee.

◊ Harju maakond, sh Tallinn
- 12.09.2016 kell 14.00
(Harju Maavalitsuses, Roosikrantsi tn 12, Tallinn, III
korruse saal).
◊ Ida-Harjumaa - 12.09.2016

Sünnipäev
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Saue linna sünnipäev - rõõm,
melu ja maitsed!
Evelin Povel-Puusepp

K

olmkümmend kaks.
Just täpselt nii mitmesse külalislahkesse kodukohvikusse, meistrihoovi
ja meeleoluõue oodatakse
meid juba sel pühapäeval, 14.
augustil. Nende seas on neliteist uut tulijat, viieteistkümnes
paigas saab maitseid ja elamusi
nautida teist aastat järjest.
Kolme kohviku pererahvas ootab
aga külastajaid juba kolmandat
suve.
Mis kell päeva alustada?
Kuhu kõigepealt minna? Kus
pakutakse just teie lemmikuid
suupisteid, südamelähedast
meelelahutust, teadmisi ja
elamusi? Vaatame üheskoos
järele! Enne veel meeldetuletuseks, et varuge kohvikutesse
minekuks sularaha.

Kell 9

Linna sünnipäev algab juba kell
9 hommikul Platsil hommikukohvi ja maiuseid nautides.
Nimelt on Vana-Keila mnt 100
usinad elanikud ladunud maja
ette kividest suure platsi ja
seda sugugi mitte autode, vaid
kodukohviku jaoks! Väravad
jäävad avatuks kuni suu matsub ja jalg tatsub. Päeva peale
lisandub valikusse supp, kook
ja muugi. Trumbina hakkavad
nobedad käekesed küpsetama
nostalgiat tekitava maitsega
vahvleid ning kes otsib, see
leiab Platsi kohvikust ka veganja gluteenivabu ampse.4

Kell 10

Maitsete ja emotsioonide
valik muutub mitmekesiseks,
12 kohta üle Saue lükkavad
uksed-väravad valla.
Aedniku kohvik (Aedniku
1) pakub kalasuppi ja suitsukala ning puupliidil küpsetatud
pannkooke. Joogiks on magusat ja kuiva kihisevat jooki.
Kohviku kujundamisel on appi
võetud aednikule vajalik inventar. Kohvik on avatud kella 17.
Sealsamas lähedal, Tammelehe tänaval on kaks kohvikut.
Sõprade kokteilikohas (Tammelehe 35) leiab kell 10-13
suupäraseid tervislikke kokteile igale maitsele puu-, aedja juurviljadest. Pitsaruudu
hoovikohvikus Tammelehe 27
saab puhvetitüüpi pitsalaualt
vähemalt kolme erinevat pitsaruudumaitset taldrikule tõsta
ja seda siis vabamas vormis

kohapeal süüa. Pakkumises on
ka möödunud aastal väga hästi
vastu võetud terav guljašisupp,
magusavalikus jäätis ja kohukeseruut. Oodata on üllatusi ja
seda kõike kella 18 välja.
Taaskasutuse nõuandehoov
(Kivipõllu 12a) ootab külalisi
hommikukohvile ning jagab
ideid ja nõuandeid rõivaste
ümbertegemiseks, parandamiseks ja uue funktsiooni
andmiseks. Perenaine võtab
vastu kiirtellimusi pisiparandustöödele. Valikus on palju
pitse, paelu, nööpe, tikkimisja heegelniite ning hulgaliselt
teise ringi rõivaid ja jalanõusid.
Hoov on avatud kella 15.
Kõrtsi talu pererahvas (Tõkke
12) kutsub kella 14 osa saama
Talunostalgiast. Kõigile soovijaile avaneb suurepärane võimalus vaadata Saue vanimat
maja, jalutada taluõues, rüübata
maitsvat kaevuvett, pista suhu
marju ja maitsta õunu ning osta
vanakraami rehealuse garaažis.
Lehtla 2 õu on kohvikuliste
päralt juba kolmandat aastat.
Tänavu kannab kohvik Akordionikohviku nime. Kohvik pakub
kella 15 koduselt maitsvaid
suppe, pirukaid ja kooke, lisaks
erinevaid maitseüllatusi. Otse
loomulikult kõlab selles kohvikus elav akordionimuusika!
Pargi-reisi parkla lähedal
(Ladva 1a) on kell 10-14 üles
seatud Lions`ite loteriitelk. LC
Saue iga-aastasel heategevuslikul loteriil lähevad loosimisele
Saue linna ettevõtete ja eraisikute annetatud esemed. Peaauhind on 32-tolline LED värviteler.
Loterii tuluga on toetatud Saue
paljulapselisi või raskustesse sattunud peresid. Telgis on võimalik lasta teha endale sädelusega
tätoveering, mis püsib nahal
umbes kolm päeva.
Kell 10-15 on hoolsalt ametis meistrid, kelle juurde jõuab
lõhna järgi. Seal, kus värske ja
sooja leiva lõhn seguneb kardemonisaiade ja kaneelikeerude
imelise aroomiga, toimetavad
Buxhöwden Pagari (Pärnasalu
19) pagarid ja kondiitrid. Kohvikutepäeval ootavad nad külla
käsitööleiva austajaid, imeliste
kookide ja kohapeal valminud
soojade pagaritoodete sõpru.
Värskele leivale, kookidele,
saiakestele ja käsitööküpsistele lisaks pakub kohvik maitsvat kohvi ja kuhjaga mõnusat
meeleolu! Tulijad teadku, et
nende neljakäpalised sõbradki
on oodatud!

Sünnipäevapidu jaanituleplatsil
Päev pole veel aga sugugi
õhtus. Kell 19 on kõik sauelased ja külalised oodatud
jaanituleplatsile, kus saab hoo
sisse linna sünnipäevapidu.
Kõlavad tervitused ja õnnesoovid, itaalia- ja eestikeelne
koorilaul ning sünnipäevatraditsiooniks saanud lõbus
mõõduvõtmine. Teatevõistlus
koosneb viiest etapist, mis
pigem osavust ja nutikust
kui pikka eelnevat treenimist
nõuavad. Kui aga keegi siiski
trenni soovib teha, siis on
sobilikeks harjutusteks täpsuse ja tasakaalu harjutamine

lendava taldrikuga, seda nii
taldrikut visates kui sellega
pehmeid palle ja vett transportides. Lisaks kehastuvad
võistlejad kontoritöötajaks,
koristajaks ja prillikandjaks.
Viieliikmeliste võistkondade
registreerimine toimub kohapeal, osalema oodatud on
kõik sõprus- ja tutvuskonnad
vanusest sõltumata.
Peo lõpetab Tanel Padar
koos ansambliga The Sun.
Kontsert jaanituleplatsil on
sünnipäevakingitus kõigile
Saue linna elanikele ja külalistele.

KOKO2 ehk kohvile-koogilekokteilile-kontserdile ootab
teid Vana-Keila mnt 76 aias
Rätsepa pere. Igal täistunnil
kell 11-14 on pooletunnised
suupillikontserdid Johan Catteeuw (Belgia) esituses. Alkoholivabu kokteile valmistab
Liina Rätsep, kellel on palju
kogemusi alkoholivabade kokteilide võistlustelt. Liinalt kuulete häid nippe, kuidas kodus
lihtsate vahenditega mõnusaid
jooke valmistada ja serveerida. Maiasmokki ootab pehme
masinajäätis ning muidugi hea
kohv, koogid ja suupisted, et
mõnusalt kontserti nautida.
Kohvik on avatud kella 16.
Noortekeskuse kohvikus
(Koondise 20) jagavad noortekeskuse töötajad lastele õhupalle ja lapsevanematele infot
uue hooaja kohta. Tulijatel on
eksklusiivne võimalus juba
varakult lapsed noortekeskuse
ringidesse registreerida. Toitlustuse poole pealt teeb kohvik
sel aastal koostööd NõmmeKalaUberiga, kes pakub erinevaid
pannkooke ja suitsugrillkala
värske salatiga. Kohvik on avatud kella 15 sisehoovis, vihma
korral noortekeskuse ruumides.
Kella 12 oodatakse külalisi
Linnaisa juures (Tule 7). Nagu
nimigi ütleb, on võimalus kohtuda linnaisadega, nendega
üheskoos kohvi juua ja vestelda.
Kohvi kõrvale on soolaseid
ampse ja kohapeal küpsetatud
vahvleid. Mekkimiseks on üdini
tervislik külm angervaksajook
meega. Kohviku müügitulu
läheb paljulapseliste perede
lastele koolitarvete soetamiseks.
Kell 10 stardib sealtsamast
jalgratastel Saue linna kommiabi, kes annab parima, et

jõuda päeva jooksul kõikidesse
Saue linna kodukohvikutesse
ja meistriõuedesse. Teel pakub
kommiabi vastutulijaile kommi,
kingib Saue linna lipukesi ja
jagab kaarte kohvikute asukohtadega.

Kell 11

Külalislahketel sauelastel on
kaaslinlastele ja linna külalistele pakkuda põnevust ning
rõõmu veel ja veel. Järgmisel
täistunnil avanevad väravad
kuues kodukohvikus ja algab
joogatund.
Burgerikohvik ET Burger
(Tõkke põik 1) pakub hommikustele külalistele kohvi,
kooki ja võikusid, kella 12
aga ET Burgerit, mille tootmisvõimsust on suurendatud
poole võrra! Ter ve päeva
vältel saab teha proovisõite
käsitsi tehtud longboardidega .
Muusika kõlab vinüülidelt!
Kohvik jääb avatuks kuni
huvilisi jagub, sisse põigata
tasub kella 17 välja.
Pärnasalu 18 aia kujunduses domineerib Hawaii saarestiku meeleolu. Hawaii Leo
kohvikus tegutsevad heategevusklubi Leo Laagri liikmed,
kes pakuvad kooke, puuvilju,
pannkooke, kodust jääteed ja
muud head-paremat. Kohvikus
kogutud raha läheb vähekindlustatud peredele jõulukinkide
ostmiseks. Kohvikuaeda pääseb kella 16.
Gümnaasiumi hoovis (Nurmesalu 9) on end kell 11-15
sisse seadnud Savikohvik ,
kus kohvi ja kohvikõrvast saab
mekkida savinõudelt. Toimuvad
erinevad töötoad: amulettide
valmistamine, savist voolimine, pakutrükk tekstiilile ja

kottidele. Keraamikahuvilised,
pange tähele! Keraamika maapõletuse tuli pannakse põlema
juba kell 10 hommikul.
Esmakordselt jõuab kohvikutepäeva melu tänavu Saue
Kiviloo linnaossa. Maastiku
30 lastekohvik Pisike heategu
ootab lahkesti kõiki väikeseid
ja suuri külastajaid maitsma
imehäid kooke ja küpsetisi!
Proovima vahvlijäätist ja kokteile! On võimalik osa saada
kunstinäitusest, näha merisigu, panna proovile osavus ja
hüpata batuudil. Ja seda kella
16 välja. Kohviku kõrval on
laste mänguväljak.
Hoovikohvik La Fleur pakub
külalistele prantsusepärast
hommikusööki ja lõunaoodet,
küpsetisi ja suupisteid. Ühtlasi
on avatud garaažimüük. Kohvik
asub aadressil Kadakamarja 8
ja on avatud kella 16.
KKKK ehk Kõva Kõhutäis
Kompanii Katlast ootab huvilisi kaitseliidu Saue kompanii
hoovis (Ladva 1) kuni kella 16.
Nemad osalevad Saue kohvikutepäeval juba kolmandat
aastat, pakkudes kenades köökides küpsetatud kookide kõrvale kübeke kopsakama katlaga
keedetud kõhutäidet.
Lõõgastust ja hingekosutust
pakub Kundalini jooga avatud
tund. Ilusa ilma korral on tund
kell 11-12.30 väekas mõisapargis, vihma korral siseruumides.
Tundi on oodatud alustavad
ja kogenud joogid, kel vanust
vähemalt 16 aastat. Rohkem
infot veebiaadressil www.
simran.ee. Osalemissoovist
andke märku e-posti aadressil
jooga@simran.ee või telefonil
5253753.

Kell 12

Valikuvõimalused avarduvad
veelgi. Kuusemetsa 3 hoovis
on uutele ja vanadele kohvikusõpradele head teenindust
ja kaunilt serveeritud roogasid
pakkumas Maxi kohvik. Pererahvas on menüüsse valinud
reisidelt kogutud maailma
maitsed, mis on valmistatud
mõnusal kodusel moel. Eelmise aasta lemmikutest on
valikus Sushi Fusion salat ja
Pavlova magustoit. Uute roogadena lisanduvad Tai vürtsikas kanasalat, Panna Cotta
ja teisedki üllatajad. Laualt
ei puudu kohapeal küpsenud
värske koduleib. Lisaks toidule
pakutakse kodust kosmeetikat
ja käsitööd nii pererahvalt kui
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Jäädvustame kodukohvikute-meistrihoovide ja sünnipäevapeo emotsioonid fotodesse

Külalised tulevad!
On armas, et linna sünnipäeval on Sauel külalised liikvel. Mis sünnipäev see ikka
muidu oleks! Tänavu ootame
külalisi piiri tagantki, Saue
sõprusomavalitsustest. Nii
võite kohvikuis ja peoplatsil
kuulda itaalia ja läti keelt.
Meie sõbrad Inčukalnsist
tulevad tutvuma kodukohvikute kultuuriga, et seda

oma vallaski ellu kutsuda.
Itaaliast ootame külla Montemarciano segakoori, keda
Sauel võõrustab Saue Segakoor. Koorid astuvad ühiselt
üles väikese kontserdiga
jaanituleplatsil. Laupäeval,
13. augustil kell 15.30 olete
aga kõik lahkelt palutud koorikontserdile Tallinna Toomkirikusse.

nobedate näppudega sõpradelt.
Kohvik on avatud kella 16.
Kalli-kalli kohvikus (VanaKeila mnt 54) rullub lahti maskeraad. Kes meist ei tahaks
üheks päevaks unustada argipäeva mured ja tunda end
hoopis kellegi teisena. Kohvikus fantaasia lendab: maskide
meisterdamine, näomaalingud,
kostüümilaenutus. Aias on lastele mitu toredat atraktsiooni.
Maitsta saab suussulavaid
kooke ja pannkooke, mis viivad
keele alla. Kohvik on avatud
kell 12-16 ainult ilusa ilma
korral.

Rauna tänaval avavad
väravad õige mitu koduhoovi.
Rauna 40 ja 44 sõbralikud
naabrid on omavahel jõud
ühendanud ja kutsuvad teid
kohvikusse nimega SnackLovers . Menüüs on erinevad
ampsud: küpsetatud juustupallid ja kitsejuust (halloumi ),
sibularõngad, pelmeenid, heeringaamps, magusast pannkoogid pähklivõi, jäätise või
moosiga. Sealt hoovist leiab
ka garaažimüügi - uudistajatel
tasub juba sellepärast külla
minna! Sealsamas lähedal
on rõõmsalt külaliste ootel

Rauna 38 pererahvas. Mesimummu kohvikus pakub väike
perenaine Iris koos sõpradega
magusaid ja soolaseid suupisteid ning värskendavaid jooke.
Leidub mesimummudest inspireeritud pulgakooke ja limpsijääd. Kõik Rauna tänava kohvikuaiad on avatud kella 16.
Kivikangru 17 Anu Keraamikaaed kohvikuga pakub
taaskord lisaks kohvile-koogile
perenaise käte vahel valminud
kaunist keraamikat (Facebookis Anu Vingisaar Keraamika).
Keraamikaaeda pääseb kella 17.
Kiriku kohvik (Tammetõru
2a) pakub kella 12-16 kohvi,
magusaid ja soolaseid suupisteid. Hingele kõlavad vaimuliku
muusika helid ja toimub kontsert-jumalateenistus.
Jaanituleplatsil on koha
sisse võtnud Talukohvik, mis
pakub kehakinnituseks toekaid
roogasid, mida on ajast aega
valmistatud Läänemaa taluköökides: odrakarask adravõiga,
peremehe praad ja sulase
kõhutäis. Ei puudu perenaise
magustoidud. Millest toidud

Ehkki peo korraldajad on
Saue peal liikvel pea päikesetõusust ürituse lõpuni,
on üha keerulisem jõuda
igasse Sauel avatud kodukohvikusse ja meistrihoovi.
Kohti on palju ja lahtiolekuajad kattuvad. Pealegi
ei pruugi põgus kohtumine
edastada kogu emotsiooni,
kõiki päeva jooksul toimuvaid kohtumisi ja tegevusi.
Ootamatult suur tundub
ühtäkki väikene Saue linn!
Et aga kõik muljed ja ela-

mused, kohvikute-meistrihoovide ning sünnipäeva kogu
ilu ja võlu saaks talletatud,
kutsume kõiki fotohuvilisi
jäädvustama meeleolusid
fotodesse.
Fotofailid palume saata
e-posti aadressil saue@saue.
ee või tuua mälukandjal Saue
linnavalitsusse hiljemalt 1.
septembriks k.a.
Meeleolukamatest fotodest
moodustub fotonäitus, mida
eksponeerime linna näituseruumides.

tehtud, saab kohapeale uurima
minna kella 16ni.
Kadaka piirkonda jalutama,
Viigimarja 15 päikesesse ja
tammede varju, vabas õhus
häid Eesti ja välismaa laule
laulma kutsub huvilisi kella
12-16 karaokekohviku Viikar
pererahvas. Selle koha tunnete
ära hea kohvi mõnusa aroomi
ja mahedalt kõlava muusika
järgi. Lapsed on oodatud mängumajja, liumäele, batuudile ja
kiikuma. Lisaks magusale saab
seal maitsta jahutatud jooke
ja puuvilju. Lahke pererahvas
vestleb meeleldi erinevatel
teemadel.
K a d a k a m a rj a 19 / 2-16
aias avaneb sellelgi aastal
Vahemere-hõnguline, LõunaEuroopa köögist inspireeritud
Le Jardin Cafe. Kohviku hõrgutised on loodud värsketest toorainetest ning kõik on tehtud
suure rõõmu ja armastusega.
Le Jardin Cafe on avatud kella
17 kõigile, kes otsivad mõnusat
kohta tassikese kohvi jaoks või
kiiret ja maitsvat kõhutäidet.
Jäätisekohvik ootab teid
Lehtla 13 ho ovis alate s
pärastlõunast kuni kellaviieteeni ehk kell 13-17 traditsioonilise isetehtud jäätise ja
kokteilide ning tervislike soolaste suupistetega. Lastele
Segasummasuvila, suurtele
garaažimüük (raamatud, rõivad, jalanõud) ning ilmataadi
vingerpussi korral soojad
joogid ja garaažikino. Korraldajad juhivad tähelepanu, et
Lehtla tänava jäätisekohviku
lahtiolekuaegades on võrreldes flaieril märgituga toimunud kahetunnine nihe. Kella
11 asemel avanevad väravad
kell 13. Ikka selleks, et jäätisest saaksid osa ka hilisemad
ärkajad.

1930. aastate hõng. Killukesi
ajastust kohtab igal sammul:
ümbruses, rõivastuses, muusikas, esemetes. Igal puul, igal
esemel on siin oma hingestatud lugu jutustada! Suupisted
ja joogid on kaunitel lauanõudel, muusikalist elamust pakuvad grammofonilt Artur Rinne
ja teised temaaegsed lauljad.
Uusi teadmisi annavad ühepäevanäitused: Saue tammikust
kogutud taimede herbaarium ja
Saue ning lähiümbruse ajalugu
tutvustavad raamatud. Metsa
all on Saue tammiku erinevad
puuliigid tähistatud infotahvlitega. Suveaed aadressil VanaKeila mnt 9 ootab külalisi kella
18, sealt on hõlbus mööda
metsarada sammud seada
õhtusele kontserdile jaanituleplatsil.
Õllenaudi kraanituba (Pärnasalu 19) pakub kohapeal
valmistatud käsitööõlut ja
-kalja. Õllekõrvast tuleb kohapeale grillima NõmmeKalaUber. Maiustamiseks on isetehtud pulgakommid. Külastajaile
avaneb suurepärane võimalus
tutvuda Õllenaudi pruulikojaga: priid ekskursioonid on
igal täistunnil. Kraanituba
jääb avatuks, kuni rahvast
jätkub.
Paraku on jagada infokild
ärajäävast meistrihoovist. Nukralt tuleb nentida, et õnnetused
käivad ikka mööda inimesi.
Saue kingseppmeister murdis
jalaluu ja toimetab lähikuul
koduseinte vahel karkudel.
Seetõttu jäävad Andivi kingsepatöökoja uksed 14. augustil
suletuks. Korraldajad soovivad
kingsepp Andresele jõudujaksu ja hääd tervenemist!
Mõeldes aga kõigile teistele
kolmekümne kahele vahvale
pere- ja sõpruskonnale, tahaks
rõõmsalt hõisata. Päikeselisi,
unustamatuid ja sõbralikke
hetki ning elamusi igasse kohvikusse, igasse meistriõue,
iga sauelase ja külalise südamesse! Imelist kohvikutepäeva
kõigile-kõigile-kõigile!

Kell 15

Ja ongi aeg kiigata neisse kahte
kohvikusse, mis ootavad külalisi pärastlõunast
Tamla talu suveaias Saue
tammikus tervitab tulijaid
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Jutupühad jõuavad
24. augustil Saue Noortekeskusesse
Saue Sõna

Suurbritannias ja Indias. Ta
töötab täiskasvanute ja elu
hammasrataste vahele jäänud
inimestega, korraldab töötubasid, jutustab lugusid elust enesest ning räägib ka rahvajutte
ja müüte.
Praegu töötab ta kavaga,
mis toob kokku tema enda esivanemate ja rahvajutud ning
maast kõnelevad lood, mis on

24. augustil kell 18 on kõik
oodatud Saue Noortekeskusesse kuulama India jutustajat Gauri Rajed (pildil). Gauri
jutustab lugusid inglise keeles,
ent kohal on tõlk, kes lood kuulajaile edasi räägib.
Gauri on antropoloog ja
jutuve s tja, ke s te gut s eb

pärit India Gujarati ja Maharashtra osariikidest.
Lugude jutustamise festival
„Jutupühad“ on liikuv püha tänavu 20.-26. augustil.
Kohtutakse Viljandimaal
Männiku metsatalus ja MTÜ
Jutumaja ruumides. Jutumajas on jutuõhtud ja ettevalmistused festivali maakonnapäevaks. 24. augustil on

kavas töötoad ja loengud
Eesti eri paigus. Eestisse
tulevad jutuvestjad rahvusvahelisest ühendusest Storytelling and Peace Council. Selle
aasta külalised on Norrast,
Taanist, Rootsist, Soomest,
Suurbritanniast, Ungarist,
Itaaliast, Tšehhist, Prantsusmaalt, Hollandist, Indiast ja
Iisraelist.

Saue viiulilapsed osalesid
rahvusvahelisel festivalil Prantsusmaal
Juta Ross
Harjumaa Keelpilliorkester
(HKO) osales 8.-18. juulil
rahvusvahelisel sümfooniaorkestrite festivalil Prantsusmaal
Vienne provintsis. Festivalist
võttis osa sümfooniaorkestreid
Hiinast ja Hispaaniast ning
kohal oli ka Prantsusmaa rahvuslik akordionistide orkester.
Saue Muusikakooli lapsed on
HKO-s mänginud alates 2003.
aastast, mil orkester loodi.
Seekordne ettevalmistus
festivalil osalemiseks kestis
läbi terve eelnenud õppeaasta.
Iga kollektiiv pidi andma täis-

pika kahe poolega kontserdi
ja see on lasteorkestrile suur
väljakutse.
HKO andis kuus suurepärast
kontserti, mis lõppesid alati
publiku püstitõusmise, palava
aplusi ja lisapaladega.
Kahe poolega täispikkadel
kontsertidel tulid ettekandele
teosed nii tuntud klassikutelt
(J. Haydn, A. Vivaldi, P. Tšaikovski et cetera) kui Eesti autoritelt (Tõnu ja Tõnis Kõrvits, H.
Eller et cetera).
Harjumaa Keelpilliorkestrit
juhatas Saue Muusikakooli
puhkpilliosakonna juhataja Sirly
Illak-Oluvere. Solistidena astu-

sid üles Laura-Liisa Kümnik ja
Anna Vähi.
L õppkont s e rdil e sine s
ühendsümfooniaorkester, mis
koosnes kõigist kollektiividest,
kes osalesid festivalil. Eestit
esindava teosena kõlas Sirly
Illak-Oluvere juhatamisel Liina
Kullerkupu muusika filmist
„Supilinna salaselts“.
Täname kõiki toetajaid ja
lapsevanemaid, kes aitasid
kaasa ettevalmistavas etapis ning festivalil osalemisel!
Augustis ootab orkestrit ees
juba kolmepäevane laager, mis
alustab ettevalmistust uueks
hooajaks.

Saue laste seiklused
Jõgisoo Kurrunurruvutisaarel
Ivika Suigusaar
Sauel tegutsev erahuvikool
Mängukool korraldas Saue
lastele tänaseks juba kolmandat suve järjest mitu
vahvat suvelaagrit. Laagripaik oli Jõgisoo seltsimaja
ja teema Pipi raamatu seiklused Kurrunurruvutisaarel,
mis pakkusid põnevust nii
väikestele kui suurematele
koolilastele.
L aa g risuvi lõp eb 20.
augustil. Toredaid hetki jäävad meenutama ülilahedad
fotod Mängukooli facebooki
lehel, isevalmistatud laagriraamat ja imeline savitöö
köögi seinal.
Ja mäletada on nii mõndagi: Jõgisoo mõisapargi
külastust, vaprat marssimist Metsanurme matkarajal, meremehe kitarri saatel
lauldud kõigi lemmikuid
Curly Stringsi repertuaarist,
ponisõitu Polli loomaaias,

Mängukooli suvelaagrid muutsid Jõgisoo seltsimaja Kurrunurruvuti
saareks, kus vahva Pipiga seigelda ja hullata. Foto: Mängukool

Pipiga hullamist ja muud.
Väljasõite aitasid korraldada
Saue linn ja Saue vald - suur
aitäh neile kogu meie laagripere poolt.
Suvi ei kesta igavesti ja
tuleb teha sügiseplaane.
Mängukoolis on alanud

laste registreerimine Saue
Noor tekeskuses sügisest
tegutsevatesse arendusringidesse: eelkooli, mängukooli ja
inglise keele ringi. Vaata lisa
meie kodulehelt www.mangukool.ee ja ilusat suvevaheaja
lõppu!

Harjumaa Keelpilliorkester (HKO) osales 8.-18.juulil rahvusvahelisel
sümfooniaorkestrite festivalil Prantsusmaal. Foto: erakogu
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41. Eesti linnade suvemängud Türil
Terje Toomingas
Huvikeskuse sporditegevuse
juht
Eesti linnade suvemängudel
2.-3.juuli Türil osales 23 linna.
Saue linna esindas mängudel 32
sportlast seitsmel alal: juhtide
võistlus, jalgrattakross, orienteerumine, tennis, naiste võrkpall,
mälumäng ja kergejõustik.
Suvemängud võitis Türi. Teine
koht kuulus Elvale. Kolmandaks
tuli Põlva.
Saue linn saavutas väikelinnade arvestuses neljanda ja
üldarvestuses kuuenda koha.
Sportlased tulid koju 19 medaliga.
Suur tänu tublidele sportlastele ja
palju õnne Saue linnale!

Saue tennisistid

Saue mälumängurid. Fotod: Terje Toomingas

Medalid linnade suvemängudelt
Erkki Aadli - I koht,
orienteerumine M35
Lilyon Vaiksalu - II koht,
orienteerumine N35
Külli Sarna - II koht,

jalgrattakross N35.
Johannes Tasa - III koht,
orienteerumine M55
Alla Shilenok, Argo Aasjõe, Ivar
Puusepp - III koht, tennis N, M

Brigitta Toomingas - III koht, 800 m
jooks TA; II koht, 1500 m jooks TA
Terje Toomingas - III koht, 800
m jooks N; III koht, 1500 m
jooks N

Siiri Raagmets - III koht, 400
m jooks N35
Martin Sagaja - III koht, 5000
m jooks M
Valdis Toomast - III koht,

juhtide mitmevõistlus M
Madis Voitk, Urmas Oljum,
Andres Allpere, Priidu
Valma, Ulvi Urgard - III koht,
mälumäng,

Omavalitsusjuhtide
10-võistlus Saku vallas

Uus hooaeg õpilastele
Saue Huvikeskuses

Saue Sõna

Loodusteaduse huviring
koostöös TTÜ-ga

Juuli lõpus selgusid Saku vallas
Eesti kõige sportlikumad omavalitsuste juhid. Võistlust korraldasid Saku vald ja Saue linn
koostöös Harjumaa Spordiliidu
ja Eestimaa Spordiliiduga Jõud.
Üritusega tähistati ka spordiliidu Jõud 70. aastapäeva.
Järjekorras juba 21. mõõduvõtmine toimus Harjumaal Saku vallas Männiku wakepargi
ümbruses - esimest korda,
initsiaatorid Saue linnavolikogu
esimees Valdis Toomast ja Saku
vallavanem Tiit Vahenõmm.
Osales 30 meest ja 7 naist.
Võistlusalad olid maastikuvibu,
discgolf, ATV kross, sportrelvast laskmine, rattaorienteerumine, noolevise, kuulijänn,
aerusurf, poksipirn ja sudoku.
Võisteldi kolmes klassis: naised, mehed kuni 45 ja mehed
45+. Lisaks individuaalarvestusele
selgitati välja parim maakond.
Saue linna au kaitsesid volikogu esimees Valdist Toomast,
linnapea Harry Pajundi ja abilinnapea Andres Kaarmann,
viimane küll arvestuse väliselt.
Kokkuvõttes võitis JärvaJaani vallavanem Arto Saar, kellele järgnesid Elva linnavolikogu
esimees Meelis Karro ja Saue
linnavolikogu esimees Valdis
Toomast, kes meeste 45+ klassis tuli esimeseks. Valdis oli esi-

Alate s 12. septembrist
esmaspäeval kell 13.3014.30 ja 14.30-16.00 klassiruumis 203.

Saue Huvikeskus

Showgrupp Vikerkaar Saue
Tantsutrennid alates 7. septembrist esmaspäeval ja teisipäeval kell 16.00-20.00 Saue
Gümnaasiumi saalis. Ootame
uusi tantsijaid algajate gruppi.
Juhendaja Elo-Marika Kongo.
Pildil nähtav pingutus tõi Valdis Toomastile poksipirniga jõukatsumises
teise koha

KUNSTISTUUDIO RINGID
Saue Huvikeskuse kunstiklassis

Keraamika

Alates 6. septembrist teisipäeval kell 12.15-14.45 ja
kell 15.00-16.00. Voolime
savist pisiplastikat ja reljeefe,
valmistame kruuse, vaase,
taldrikuid jm. Õpime erinevaid
keraamika töövõtteid, glasuurime madalkuumusglasuuridega. Õpetaja Reet Vester.

Meisterdamise
„Head käed”
Harry Pajundi ja Andres Kaarmann noolt viskamas. Fotod: www.joud.
ee, Saku vald FB

mene ka rattaorienteerumises.
Linnapea Harry Pajundi tuli
enda vanuseklassis 11. Sportrelvast laskmises kuulus talle 2.
ja rattaorienteerumises 5. koht.
Abilinnapea Andres Kaarmanni 277 punkti oleks andnud
talle üldkokkuvõttes 12. koha.

Naistest võitis Sauga vallavolikogu esimees Kandela Õun.
Teiseks tuli Padise volikogu esimees Külli Tammur ja kolmandaks Võhma linnapea Anneli
Siimussaar. Maakondade arvestuses võitis Harjumaa Järva- ja
Viljandimaa ees.

ring

Alates 7. septembrist kolmapäeval kell 12.15-13.30 või
13.30-14.45. Huviring on
mõeldud meisterdamishuvilistele poistele ja tüdrukutele.
Erinevate esemete valmistamise käigus puutub õpilane
kokku tootedisaini imelise
maailmaga ja näeb, millised
on erinevate materjalide omadused. Õpetaja Eret Kuusk.

Animaring koostöös MTÜ
Nukufilmi Lastestuudioga
Alates 6. septembrist teisipäeval kell 15.15. Kui sulle
meeldivad multikad, siis tule ja
proovi neid ka ise meisterdada.

Joonistamine ja maalimine

Alates 9. septembrist reedel
kell 12.15 – 13.45 või 14.0015.30. Õpime joonistama
erinevate vahenditega, maalime
akvarelli ja kattevärvidega,
kujundame pilte, plakateid
ja katsetame trükitehnikaid
erinevatel materjalidel. Õpetaja
Virve Laan.

Käsitööring „Pitsid-satsid“

Alates 8. septembrist esmaspäeval ja neljapäeval kell
14.30-16.00. Tutvume õmblusvõtetega, vildime, heegeldame, lükime helmeid.
Õpetaja Anneli Lupp.

Skulptuur ja pisiplastika

Alates 8. septembrist esmaspäeval ja neljapäeval kell
12.15-13.45. Teeme savist
ümarplastikat ja reljeefi. Kombineerime erinevaid materjale.
Õpetaja Anneli Lupp.

SPORT
Üldkehaline ettevalmistus (ÜKE)
Alates 6. septembrist teisipäeval kell 15.00. Õpetaja
Terje Toomingas.
Ringidesse registreerimine
huvikeskus@saue.ee. Tule
ja osale, meil saab tegeleda
erinevate huvialadega.

Varia

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.
Telli Eesti lipud, mastivimplid ja
lipumastid e-poest: www.lipuvabrik.ee.
Väikeveod kuni 2,5t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik,
turvas, asfaldipuru, betoon. Tel
5092936.
Väikeveod kalluriga kuni 8t.
Kohaletoomisega: muld, liiv,
täitepinnas, freesasfalt, graniitkillustik, betoonisegu, killustik,
kivisüsi. Tel 5015992.

Liugvärava komplekt avale kuni
4,5m (tsingitud ja värvitud

värav+vundament+paigaldus+
automaatika komplekt) hind
1500 eurot. Tõstuks 2,5mx2m
450 eurot. Tel 58958809,
info@finegarden.ee.
Eraauto Hooldus avatud Sauel
Tammetõru 8 E-R kell 9.0018.00. Hooldus ja rehvide
vahetus. Broneering telefonil
53727060 või kohapeal.
Korstnate ehitamine. 12 aastat
kogemust. Telefon 5188889.
Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud, küttesüsteemide
eksperthinnangud. OÜ Potipoiss
58072581; info@potipoiss.ee.
ARHITEKT. Eramajade projektid,
ka tagantjärele. Hind ehitusloani
1280E. Telefon 58319789, aare.
keel@gmail.com.
Puude ja põõsaste väljajuurimine, lõikamine ja äravedu. Puulehtede ja igasuguse kila-kola
äravedu. Telefon 53476867.
Pakun Sauel iluteenuseid: maniküür, pediküür, bio sculpture
geel ja depilatsioon. Info ja broneerimine 55540337.
Liiv, muld, killustik, graniitkillustik ja multš. Meie väikekallurid
on kerge kaaluga ja pääsevad
ligi ka kitsastesse hoovidesse.
Helista: 5699 8014 või vaata
www.isekallur.ee.

Pügan hekke, trimmeriga töö
aias, vajadusel ka võsalõikus,
saetöö. Tel 55547291.
Viime TASUTA ära teie VANARAUA (pliidid, vannid, pesumasinad, radiaatorid, jalgrattad,
arvutid jm). Tel 55541036.
Korstnapühkija teenus, kutsetunnistus. Akti väljastamine, tuleohutusalased konsultatsioonid.
Telefon 5040875.
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.
Müün
Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt
ja 40L/60L võrgus, puitbrikett,
klotsid 5-30cm võrgus, tulehakatus 40L võrgus ja saepuru. Tel
5018594, kaminapuu.ee.
Kuivad ja märjad küttepuud,
hind alates 35€/ruum. Info ja
tellimine 53492730.
Müüa puitbrikett alates 122€/
tonn, pellet premium 8 ja 6mm
170€/960kg, kask ja lepp. Laost
müüme ka paki kaupa al 1,4€

Uus hooaeg täiskasvanutele Saue
Huvikeskuses
Saue Huvikeskus

SAVITUBA PEREDELE
Alates oktoobrist kaks korda
kuus laupäeval kell 11.0013.00 Saue Huvikeskuse kunstiklassis. Oktoobris avab savituba uksed 1. ja 8. kuupäeval.
Juhendaja Made Kaares. Vajalik eelregistreerimine e-posti
aadressil huvikeskus@saue.ee.

KERAAMIKA

Alates 18. septembrist igal
teisipäeval kell 18.30-20.45.
Õpime erinevaid keraamika
tehnikaid ja töövõtteid. Glasuurida saab madalkuumusja kõrgkuumusglasuuridega.
Juhendaja Virve Laan

PORTSELANIMAAL

Alates 3. oktoobrist esmaspäeval kell 18.30-20.00. Taas on
võimalik lauanõusid maalida.
Töövõtted omandab kiiresti.
Maalimiseks kasutame pesu-

kindlaid portselanivärve. Põletus kuni 850 kraadi. Kohapeal
on olemas vajalikud töövahendid, värvid ja valik lauanõusid.
Maalimiseks sobivad portselanist või fajansist uued, kasutamata esemed. Juhendaja
Virve Laan. Eelregistreerimine
e-posti aadressil huvikeskus@
saue.ee.

TEKSTIIL JA TAASKASUTUS

Alates oktoobrist kolmapäeval
kell 18.00-20.30. Juhendaja
Eret Kuusk

JOONISTAMINE JA AKVARELL
6. oktoober - 1. detsember
neljapäeval kell 18.30-21.45.
Kahekuulise kursuse maht 24
tundi. Juhendaja Virve Laan.
Eelregistreerimine e-posti aadressil huvikeskus@saue.ee.

las. Juhendaja Ave Lähker,
tel+3725018577. Sobib igas
vanuses osalejatele - nii algajatele kui edasijõudnutele - tasemest sõltumata. Tund annab
hea üldfüüsilise koormuse,
parandab südametegevust ja
koordinatsiooni, suurendab
lihastoonust ja vähendab rasva.

RAHVAKULTUUR
Rahvatants
Saue Simmajad segarühm ja
naisrühm. Info Kalev Israel, tel
+3725078758.
Saue Kägara naisrühm. Info
Kersti Anni, tel +3725220243.

/ pakk. Tel 56 924 924, www.
leilibrikett.ee.

seisukorras. Telefon: 56675000,
e-post: lavepakk@gmail.com.

Müüa turbamulda. Hind koos
kohaletoomisega 95 € /auto
(10m3). Telefon 53458373.

Üürin Sauele korraliku euroremondiga 2-3-toalise korteri.
Telefon 55520120.

Müüa toored küttepuud - lepp
33€/ruum, sanglepp 36€/ruum,
kask 39€/ruum. Alates 7 rm
transport tasuta. Tel 55518498.

Vahetada värskelt renoveeritud, parkimiskohaga kolmetoaline korter Kristiine keskuse
lähedal väiksema maja vastu
Sauel. Vaheraha kokkuleppel. 56655538

Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja
metsamuld, paekivisõelmed,
freesasfalt, kruus kohaleveoga.
Tel 5079362.

VÄIKEKALLURID. Liiv, killustik,
multš ja dekoratiivne graniitkillustik.
Meie väikekallurid on kerge kaaluga
ja pääsevad ligi ka kitsamatesse
hoovidesse. Helista 56998014 või
vaata www.isekallur.ee.
Müüa uus puuküttekatel Viadrus
U-26 ja akumulatsioonipaak 633
liitrit. Kehtiv garantii. Kontakt
56671579. Hind kokku 700€
(poes 1400€).
Kinnisvara
Ostan garaaži, kõik pakkumised
on oodatud! Tel 56641122.
Soovin osta 1-3-toalise korteri ja
garaaži Saue linnas. Võib olla kehvas

Kuld- ja hõbeleer
Keila Miikaeli
koguduses
Marek Roots
Keila Miikaeli koguduse
õpetaja
Pühapäeval 21. augustil kell
11 toimub Keila Miikaeli kirikus
kuld- ja hõbeleeri pidulik jumalateenistus. Ootame sel päeval
kirikusse neid, kes käisid leeris
1966. ja 1991. aastal. Jumalateenistusel meenutatakse
kunagist leeripäeva ja palutakse
Jumala õnnistust oma elutee
jätkule. Ühtlasi pühitsetakse
jumalateenistuse käigus Keila
kirikule valatud uus tornikell.
1966. aastal käis Keilas

Varia
Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad kõik raamatud, igas seisukorras. Tee riiulitele ruumi Tel
53468430.
Kutsume Teid hispaania keele kursustele reedeti kell 18 Saue Noortekeskuse ruumides. Info ja registreerimine a.s.wesman@gmail.com.
Pakun tööd
Saue Gümnaasium vajab järgmisest õppeaastast täiskohaga eesti
keele ja kirjanduse ning inglise
keele õpetajat. Tunnid põhikoolis.
Kontakttelefon 5077883.
Saue aia- ja põllutehnika keskus
Farmest otsib klienditeenindajat.
Info: mob 56568382, e-mail:
veiko@farmest.ee.
Õmblusettevõte Keilas võtab
tööle õmblejaid ja ooverdaja.
Kontakttelefon 57415444.
Mälestame kallist
ELLI AEROT
10.05.1922 – 29.07.2016
Avaldame sügavat kaastunnet
Sirjele perega
Katrin, Olav ja Martin

leeris 10 inimest (üks neist
eraviisiliselt), leeripüha toimus
10. juulil, koguduse hingekarjaseks oli Edvard Tamm.
1991. aastal leeritati Miikaeli koguduses 132 inimest.
Leeripühad toimusid aasta jooksul mitmel korral, kõige suurem
neist 23. juunil. Koguduse hingekarjaseks oli Jaan Jaani.
Ootame kõiki kuld- ja hõbeleerilisi jumalateenistusele! Soovijatel palume eelnevalt sellest
teada anda telefonil 51931501
või marek.roots@eelk.ee

Rahvamuusika ansambel
Saue Kapell

Jumalateenistused augustis Saue kirikus

VESIAEROOBIKA

Juhendaja Reet Jürgens, tel
+3725223635.

Alates 5. septembrist esmaspäeval ja neljapäeval kell
18 . 3 0 -19.15 S au e uju -

Sest Issand annab tarkuse, Tema suust tuleb tunnetus ja
arukus. Õp.2:6

Dirigent Elviira Alamaa, tel
+3725225359.

14. august kell 12-16; kohvikutepäev

Saue Segakoor

Politseisündmused
Põhja prefektuur
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Vargused
3. augustil teatati, et Sauel
Koondise tänaval asuvast

trepikojast varastati jalgratas Scott Sportster. Esialgne
kahju on 494 eurot.

Jumalateenistus algusega kell
13. Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel. Piiblit loeb
Liia Lumilaid. Muusikaga teenib
Kose koguduse ansambel.

21. august kell 13

Piiblit loeb Ene Mänd. Juma-

lateenistust juhatab Erki
Kuld. Esinevad lapsed.

28. august kell 13

Piiblit loeb Marika Malein.
Jumalateenistust juhatab
Erki Kuld. Muusikaga teenib
Andrus Vaiklo.
Palve-ja osadustund igal kolmapäeval kell 19.
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Soovin üürida
1- või 2-toalist
korterit
Saue linnas
või Laagris.
Info: kerli@jib.ee,
telefon 5366 1153

Müüa haljastusmuld,
liiv, killustik.
Toome kauba ise
kohale.
Kopp-laaduri teenus.
Info telefonil
53460382.

Kogenud ehitaja saab
eramaja projekti raames
tööd Rootsis.
Vajalik inglise keele
oskus. Lisainfo telefonil
56 486 908.

Teated ja reklaam
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