Sport

Ehitus

Haridus

Teater

Ujula ja
jõusaali
kasutamine
soodsamaks

Miks on peatunud
lasteaia
sõimerühma
ehitus?

Saue lasteaia
Midrimaa
direktor
Diana Kuntor

Saue Kontserdisaalis
etendub Kuressaare
Linnateatri lavastus
„Ülevaataja“

lk 2

lk 2

lk 4

lk 6

Meelelahutuslik mälumänguõhtu 20. jaanuaril Saue Noortekeskuses lk 8
NR
(375)
NR14
1 (477)
17.jaanuar
august
13.
2017
2012

Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Saue linn
sai valgustatud lipuväljaku
Sirje Piirsoo

S

aue linn astus 21.
detsembril nende
Eesti omavalitsuste hulka, mille
keskuses lehvib
sinimustvalge riigilipp alaliselt.
Saue Linnavalitsus ehitas
linna keskuseks kujunevale alale
välja lipuvalgustuse, et Eesti sinimustvalge lipp saaks Keskuse
pargis lehvida ööpäevaringselt.
Alaliselt heisatud Eesti lipp peab
olema pimedal ajal valgustatud.
Linnapea Harry Pajundi peab
seda, et sinimustvalge lipp
kohaliku omavalitsuse keskuses
ööpäevaringselt lehvib, oluliseks
Eesti ja eestluse tähtsuse sümboliks. „Eesti riigi lipp peaks
aukohal lehvima igas omavalit-

suses. Saue linn on uhke oma
riigi ja lipu üle,“ rääkis linnapea,
miks linn selle sammu astus.
Linnas ilmet võttev Keskuse park, mille ühte serva on
plaanitud rajada nelja ühineva
omavalitsuse - Saue linna ning
Saue, Kernu ja Nissi valla administratiivhoone ja tervisekeskus, piirneb teisest küljest
laste mänguväljakutega.
Abilinnapea Riho Johansoni
sõnul on sümboolne, et lapsed mängivad sinimustvalge
lipu all. „See aitab juba varakult teadvustada, et see on
meie kodumaa Eesti lipp, et
me oleme eestlased ja elame
Eestimaal,“ usub abilinnapea.
Foto: Riho Johanson

Jõulupuude sädemevihud lendasid taevasse
Saue Sõna
Sauelastel on aastatepikkune
tore tava jõuluajal kodusid kaunistanud kuusepuud ühisesse
lõkkesse kokku koguda, et
need nukralt prügikasti kõrvale
konutama ei jääks.
Kuuselõke loitis Saue Huvikeskuse ja Saue Noortekeskuse
eestvedamisel 10. jaanuari
õhtul Keskuse pargis. Ühe
hulga kuuski oli Saue pealt
kokku kogunud Saurem, teise
osa elanikud ise, kes veel põlevassegi lõkkesse lisa tõid.
Särinal põlevate jõulupuude
sädemevihud lendasid taevasse
Saue Muusikakooli ansambli
trummipõrina saatel. Ansamb-

lit juhendab Madis Katkosilt,
lõkkemeister oli Matti Nappus.
Piparkooke ja sooja jooki pakkus
huvi- ja noortekeskuse rahvas.
On heameel, et kuuselõkke
juurde koguneb igal aastal üha
enam linlasi, mis näitab traditsiooni elujõulisust ja et sauelastele on neid ümbritsev keskkond
oluline. Foto: Sirje Piirsoo
Saue Sõna nr 1 (477)
13. jaanuar 2017
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus:
loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number: 27. jaanuar
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Arutame, kus võiks olla
bussiliini 191
lõpp-peatus Tallinnas?
Riho Johanson
Abilinnapea

Ujula ja jõusaali
kasutamine soodsamaks
Andres Kaarmann
Abilinnapea
Linnavalitsus kehtestas alanud
aasta algusest ujula ja jõusaali
kasutamise 10 korra komplekspileti hinnaks 20 eurot,
kaart kehtib kolm kuud pärast
ostmist.
Idee sai alguse Saue Gümnaasiumi õpetajatelt, kes on
juba aastaid avaldanud soovi,
et linna spordiobjektide kasutamine võiks oma töötajatele
olla soodsamatel tingimustel,
nagu seda on paljudes teistes
omavalitsustes.
Linnavalitsus leidis, et ettepanek on igati väärt kaalumist,

ja otsustas, et tervisespordi
laiemaks propageerimiseks
võiks seda võimaldada kõigile.
Soodushind kehtib 10 korra
komplekspiletile, mis annab
õiguse külastada nii ujulat kui
jõusaali. Esialgu kehtib soodushind 30. juunini. Seejärel
hindame, kas ja kui palju on
kasvanud linna spordiobjektide
kasutamine ja kas otsus õigustas ennast.
Saue linna arengukavas on
ühe meie tugevusena välja
toodud sportimisvõimaluste
mitmekesisus - peaksime igati
kaasa aitama inimeste kehalise aktiivsuse kasvule.
Alustame uut aastat sportlikult!

Palju aastaid on Saue ja Tallinna vahelisteks ühistranspordi vahenditeks olnud rong
ja buss. Kui hakata vaatama
rongi ja bussi tänaseid marsruute, jõuame tõdemuseni, et
need kaks transpordiliiki liiguvad sauelase jaoks Tallinna
piires 80% ulatuses paralleelselt ja sealjuures on omavaheliste peatuste vahemaa kuni
kilomeeter. Kohati on peatuste
vahemaa vaid 300 meetrit.
Kogu see analüüs päädib
faktiga, et mõlema transpordiliigi lõpp-peatus Tallinnas
on ühes ja samas kohas, Balti
jaamas. Siinkohal tekib küsimus, kas me mitte ei raiska
bussitranspordi ressurssi?
Rongil on kohustuslik rada
ees, mida muuta ei saa, küll
aga saame paremat liikumisvabadust silmas pidades arutluse alla võtta bussiliikluse ja
seda ennekõike liini lõpp-peatuse näol Tallinnas.
Minu küsimus sai kinnitust
hiljutisel linnalise liikuvuse
planeerimise seminaril Maanteeametis, kus seda soovitasid
kindlasti arutada spetsialistid
Inglismaalt ja Tšehhist.
Meie tänane bussivedaja,
Hansabuss, on teemal valmis
kaasa mõtlema ja nüüd oleks
oma sõna vaja öelda Saue linnarahval.
Kutsun kõiki sauelasi
kaasa mõtlema ja soovidest
ning mõtetest linnavalitsusele

Riho Johanson kutsub sauelasi arutlema bussi lõpp-peatuse asukoha
üle Tallinnas. Foto: erakogu

Ootame kõiki ettepanekuid
bussiliini 191 lõpp-peatuse
kohta e-posti aadressil
riho.johanson@saue.ee või
paberkandjal Saue Linnavalitsusse Tule 7.
teada andma e-posti aadressil riho.johanson@saue.ee või
tooma mõtted kirjalikult Saue
Linnavalitsusse Tule 7.
Milline alternatiivne sihtkoha piirkond Tallinnas võiks
teie arvates olla täna Balti
jaama sõitval bussiliinil nr 191,

et bussina kasutatav ühistransport võimaldaks teile paremat
ja mugavamat liikumist Saue
ja Tallinna vahel? Ma ei tahaks
teadlikult midagi ette öelda,
aga ühe näitena võiks sihtkoht
olla Ülemiste piirkond.
Kindlasti tuleb teema juures läbi mängida kõikvõimalikud bussiliikluse tehnilised
küsimused, aga lähtun hetkel
põhimõttest - mõtleme, arutame, kaalume läbi ja seejärel
otsustame, kas see on teema,
mis aitaks meie eluolu paremaks muuta.

Miks on peatunud lasteaia sõimerühma ehitus?
Riho Rüüson
Ehitus- ja
planeerimisvaldkonna juht
Saue Linnavalitsus korraldas
lõppenud aastal kaks lihthanget lasteaia Midrimaa ehitustöödeks - esimene C-korpuse
renoveerimiseks, teine B-korpuse väliõppeklasside rekonstrueerimiseks täiendavaks sõimerühmaks.
Mõlemad ehitushanked võitis madalaima hinnapakkumuse
esitanud ettevõte Tabasalu
Meistrid OÜ. Ka tellijapoolset
omanikujärelevalvet teostas
mõlema hanke puhul sama
juriidiline isik, SKP Ehitus- ja
Õigusbüroo OÜ.
Kuna esimese hanke puhul

sujusid tööd suuremate tõrgeteta ja lõpptulemusega võis
igati rahule jääda, tundsime
linnavalitsuses isekeskis heameelt, et sama ettevõte ka järgmise hanke võitis. Läbiproovitud vana on ehitusturul reeglina
turvalisem variant. Seda aga,
mis lepingu sõlmimisele järgnes, ei osanud keegi ette näha.
Faktid on sellised, et töövõtja lihtsalt lahkus objektilt ja esitas 7. detsembril
Leadell Pilv Advokaadibüroo
AS-i kaudu lepingu ülesütlemise avalduse.
Linnavalitsus pidas töövõtja
käitumist ebaseaduslikuks ja
palkas õigusvaidluse lahendamiseks advokaadibüroo Antsmäe & Partnerid OÜ.

Enne vana aasta lõppu ütles
linnavalitsus lepingu üles ja
alustas uue ehitushanke kokkupanemisega.

Mis saab õigusvaidlusest,
polegi hetkel nii oluline
Peamine eesmärk on ehitustööde võimalikult kiire jätkumine, ehitustööde korrektne
lõpetamine ja lasteaia tavapärase režiimi taastamine.
Eestis valitsev kolmeastmeline kohtusüsteem jahvatab
aeglaselt, aga lohutav on see,
et üks tegevus ei sega teist,
rääkides uuest hankest ja võimalikust kohtuvaidlusest.

Mis siis ikkagi juhtus?
Palju on meilegi selgusetu,

iseäranis töövõtja tahtmatus
töid vastavalt hankelepingule ja
kehtivatele õigusaktidele teostada. Peaks ju olema lihtne teha
kõiki töid etteantud projekti ja
kehtestatud reeglite alusel.
Ometi ettevõte seda teha ei
tahtnud ja püüdis ehitada iseenese tarkusest. Käimasolevast
õigusvaidlusest tulenevalt rohkem täpsustada ei saa.

Lasteasutus ei ole kindlasti
mingi projektiväliste lahenduste eksperimenteerimise
koht
Selleks aga ei peagi ehitusinsener olema, et taibata, et
erinevatel materjalidel on erinevad füüsikalised omadused.
Seetõttu on suur vahe, millest

maja ehitada. Ülekantud tähenduses, asendades raudbetoonmüüritise pühademeeleolus
süldiga, ei käitu kaks seina
samamoodi. Meenutagem kas
või kolme põrsakese muinasjuttu.
Vabandame kõigi nende lapsevanemate ees, kelle ootusi
tahtmatult petnud oleme.
Arvestasime ju uue sõimerühma avamisega alanud aasta
veebruarist. Rajatava rühma
lastevanematega on ühendust
võetud ja tänaseks nende
mudilaste hoiuprobleemile
lahendused leitud.
Vaatame uude aastasse
siiski lootusrikkalt ja soovime
sama ka kõigile Saue linna
elanikele.
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 21. detsembri istungi päevakorras
oli 20 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas Ridva tänav 6a ja
Väljaotsa tänav 7 üksikelamu projekteerimistingimused.
◊ Väljastas ehitusloa Lehtla tn
4 abihoone püstitamiseks.
◊ Väljastas kasutusloa kolme
korteriga ridaelamule Viigimarja tn 18/3.
◊ Eraldas mittetulunduslikuks
tegevuseks toetust järgmiselt: MTÜ-le Sinimustvalge
Saue 870 eurot linnarahvale
korraldatava aastalõpupeo
heli- ja valgustehnika ren-

dikulude katteks; MTÜ-le
Hobizone Spordiklubi 700
eurot Saue noortele automudelite soetamiseks; Saue
Kristlikule Vabakogudusele
300 eurot kiriku 20. sünnipäeva tähistamiseks.
◊ Eraldas perioodi 01.09.31.12.2016 treeningkulude
katteks noorte sporditegevuse toetust järgmiselt:
Saue Spordiklubi MTÜ-le
480 eurot (12 Saue linna
noort) ja Tallinna spordiseltsile Kalev 160 eurot (4).
◊ Kehtestas 2017. aastaks
Saue lasteaias Midrimaa
Saue linna eelarvest kaetava lasteaiakoha tegevuskulu ar ve s tuslikuks
maksumuseks 3 408 eurot
aastas ja 284 eurot kuus

ühe lapse kohta.
◊ Kehtestas Saue Muusikakooli Saue linna eelarvest
kaetavad arvestuslikud õpilaskoha maksumused 2017.
aastal alljärgnevalt: individuaalõppes 2 628 eurot
aastas ja 292 eurot kuus;
rühmaõppes 421 eurot aastas ja 46,80 eurot kuus.
◊ Kehtestas Saue Huvikeskuse Saue linna eelarvest
kaetava õpilaskoha maksumuseks 2017. aastal
408 eurot aastas ja 45,30
eurot kuus.
◊ Kinnitas konkursitulemuste
alusel alates 9. jaanuarist
2017 Saue lasteaia Midrimaa direktoriks Diana
Kuntori.
◊ Tunnistas avatud hankeme-

netlusega hankel „Investeerimislaen 2016-2017“ edukaks Danske Bank A/S Eesti
filiaali pakkumuse.
◊ Muutis Saue Linnavalitsuse
09.09.2015 korralduse nr
322 „Saue Linnavarahalduse hallatavate ruumide
üüri ja teenuste hindade
kinnitamine“ lisa 1 ning
kehtestas 1. jaanuarist kuni
30. juunini 2017 ujula ja
jõusaali 10 korra komplekspileti hinnaks 20 eurot.
◊ Nõustus seltsingu Keila toiduvõrgustik OTT kaubakohtumiste läbiviimisega igal
kolmapäeval perioodil 4.
jaanuarist kuni 30. juunini
2017 Pärnasalu 19 majaesises parklas. Müügiaeg on
kell 17.30-18.30.

◊ Otsustas maksta isikule vältimatut sotsiaalabi toetust.
◊ Otsustas hüvitada viiele
raske või sügava puudega
lapsele osutatud rehabilitatsiooniteenuste ja ostetud
abivahendite kulud kogusummas 940 eurot.
◊ Otsustas maksta erandkorras eralasteasutuse toetust
ühele lapsele.
◊ Otsustas maksta hoolekandeasutuse toetust kuuele
lapsele.
◊ Volitas Saue Linnavalitsuse
lastekaitse peaspetsialisti
esindama Saue Linnavalitsust kui alaealise eestkostjat tema elu korraldamisel,
vajadusel sotsiaalteenuste ja
ravi tagamisel ning ametiasjade ajamisel.

Ülevaade Saue Linnavolikogu istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavolikogu 22. detsembri istungi päevakorras
oli kaheksa küsimust.
Saue Linnavolikogu
◊ Kinnitas omafinantseeringu
olemasolu ja valmisolekut
rahastada linna tänavavalgustuse taristu renoveerimist nõutud ulatuses kuni
650 000 eurot.
◊ Nõustus Salu tänav T3
kinnistu tasuta omandamisega. Kinnistu aadress on
Saue linn, Salu tänav T3,
Harjumaa.
◊ Nõustus linna ehitatavate
Tõkke tn 6a, 6b, 6c, 6d

ja 6e vee- ja kanalisatsioonitrasside tasuta üleandmisega AS-ile Tallinna Vesi
pärast trassidele kasutusloa
väljastamist.
◊ Muutis Saue Linnavolikogu
20.10.2016 määruse nr 51
„Bussiliinil Saue-Tallinn ja
rongisõidul soodustuste saamise kord“ § 3 lg 4 ja kehtestas selle alljärgnevas sõnastuses: „(4) Elroni teenindatavatel rongiliinidel on tasuta
sõidu õigus õpilastel vanuses
kuni 19 aastat (kaasa arvatud), kes õpivad igapäevaselt
väljaspool Saue linna asuvas
koolis. Erijuhtudel (koduõpe,
mittestatsionaarne õpe,
õpilaskoduga kool jne) võib

Saue Linnavalitsus otsustada
rongisõidu kompenseerimise
erandkorras korraldusega.
Tasuta sõidu õigus kehtib
Elroni sõidukaardi alusel koos
isikut tõendava dokumendiga
ajavahemikul alates 1. september kuni 31. detsember
ning alates 2. jaanuar kuni
31. mai.“
◊ Muutis Saue Linnavalitsuse
teenistujate palgajuhendit
järgmiselt: „Linnavalitsuse
teenistujate põhipuhkuse
pikkus on 35 kalendripäeva.
Teenistujatel, kes on linnavalitsuses töötanud vähemalt
aasta, on õigus saada lisapuhkust seitse kalendripäeva
aastas. Lisapuhkuse võib

välja võtta vahemikus 1.10.31.03 ühes osas. Määruses
märgitud tähtajal välja võtmata lisapuhkust järgmisse
perioodi üle ei viida ja saamata puhkusi ei liideta.
◊ Võttis kohalike teede nimekirja Saue linna teed ja
määras need avalikuks kasutamiseks.
◊ Otsustas autasustada teenetemärgiga Elena Kalbust
kui rahvakultuuri hoidjat ja
edasikandjat, kes on toonud paljusid sauelasi rahvatantsu juurde, algatanud
Saue linna laulu- ja tantsupeo traditsiooni ning 25
aasta jooksul olnud Saue
linna laulu- ja tantsupidude

ning Saue Sõle lavastaja ja
tantsude looja.
◊ Otsustas autasustada teenetemärgiga Piret Kulda Saue
Kristlikus Vabakoguduses
26 aastat vabatahtliku muusikuna laulude saatmise ja
esitamise, noorte- ja naisansamblite juhendamise ning
tähtpäevadel ühendkooride
juhatamise eest.
◊ Otsustas kompenseerida
alates 1.01.2017 Saue lasteaia Midrimaa toitlustajale
ühe lapse toidupäeva maksumusest 0,58 eurot. Linna
kompensatsioon laieneb
kõikidele lasteaias käivatele
lastele, sõltumata nende
elukoha registreeringust.

Kasesalu tn 1 kinnistu
detailplaneering

Jäätmeveost vabastatutel tuleb 20.
jaanuariks esitada kirjalik kinnitus

Saue Linnavolikogu algatas
24.11.2016 otsusega nr 154
Saue linna Kasesalu tn 1
kinnistu detailplaneeringu ja
kinnitas detailplaneeringu lähteülesande.
Detailplaneering haarab
Saue linna tootmispiirkonnas
paiknevat kinnistut Kasesalu tn
1 sihtotstarbega üldkasutatav
maa 100%. Kinnistu pindala
on 15976m².
Kinnistu on valdavalt kaetud võsa ja kõrghaljastusega,
eriti selle Tule tänava poolne
osa. Kinnistu ei ole aktiivses
kasutuses.
Detailplaneeringu eesmärk
on kahe tootmismaa sihtotstarbega kinnistu loomine Kasesalu
tn 1 kinnistu idaserva, nende
hoonestusõiguse, tehnovõrkude, liikluskorralduse ja parkimise, haljastuse ja heakor-

Saue Linnavalitsus

rastuse lahendamine. Planeeritavad kinnistud moodustavad
ca 25% algsest Kasesalu tänav
1 kinnistust, mille sihtotstarvet
ei muudeta ja ehitusõigust ei
seata. Ühele moodustatavale
kinnistule nähakse ette puiduhakkel töötav konteinerkatlamaja, mis ühendatakse Saue
linna soojusvõrku.
Koostatav detailplaneering
muudab kehtivat Saue linna
üldplaneeringut. Planeeritavate tootmismaade 300 m
raadiuses puuduvad elamud,
sotsiaalobjektid ja vabaaja
virgestusalad. Detailplaneeringuga kaasneva keskkonnamõju
kohta on koostatud eelhinnang
ja sellest lähtudes ei kaasne
planeeritud tegevusega olulist
mõju keskkonnale ning keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatata.

Saue Linnavalitsus ootab
pikaajalise vabastuse saanud
jäätmevaldajatelt kirjalikke
kinnitusi.
Jäätmeseaduse § 69 lg
5 kohaselt tuleb korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajal esitada
iga-aastaselt Saue Linnavalitsusele kirjalik kinnitus,
et kinnistul ei ole eelmise
aasta kestel elatud või seda
kasutatud.
Palume kõigil jäätmevaldajatel, kes on Saue Linnavalitsuse korraldusega loetud
korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks, esitada linnavalitsusele hiljemalt 20.
jaanuariks 2017 sellekohane
kirjalik kinnitus.

Kirjalikus kinnituses

palume märkida:
◊ korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja nimi;
◊ korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud aadress;
◊ tegelik elukoha aadress;
◊ telefon, e- posti aadress
(e-posti olemasolul);
◊ kinnituse tekst: käesolevaga kinnitan, et Saue
Linnavalitsuse poolt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud perioodi
kestel ei ole korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks
loetud kinnisasjal 2016.
aasta kestel elatud ega
seda kasutatud;
◊ allkiri ja kuupäev.
Digiallkirjaga kinnitused saatke
palun e-posti aadressil saue@
saue.ee ja paberkandjal kinni-

tused toimetage Saue Linnavalitsusse (Tule tn 7, Saue).
Korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunud jäätmevaldajad,
kes ei esita nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse alates
21. jaanuarist 2017 korraldatud jäätmeveoga automaatselt
liitunuks.

Tähelepanu MTÜ-d!
Mittetulunduslikuks tegevuseks toetustaotluste esitamise järgmine tähtaeg on
20. jaanuar 2017. Taotlused
esitada paberkandjal Tule
7, Saue või elektrooniliselt
Saue Linnavalitsusele aadressil saue@saue.ee. Taotlusvormi leiate aadressilt
www.saue.ee taotluse vormide alt.

Haridus
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Saue lasteaia
Midrimaa direktor Diana Kuntor
Diana Kuntor alustas Saue
lasteaia Midrimaa direktorina tööd 9. jaanuaril.

kuks ümberlülitumiseks on mul
suved Saaremaal.

Lõpetuseks - mida Te lasteaiaperelt - nii väikestelt kui
suurtelt - ootate?

Rääkige palun pisut endast
- kes ja kust?
Olen sündinud ja koolis käinud
Tallinnas, aga elu viis noorelt
elama Rakveresse, kus mul
olid väga huvitavad tööalased
väljakutsed. Alustasin logopeedilises lasteaias kasvatajana,
kus sain esimese töökogemuse
erivajadustega lastega. Kuna
lasteaed suleti, kutsuti mind
tööle õpetajaks toimetulekukooli. 10 aastat selles koolis
olid hindamatu väärtusega, see
aeg avardas tohutult minu maailmapilti ja arusaama elu mitmekülgsusest, tolerantsusest
ning vanemate tingimusteta
armastusest oma laste vastu.
Minu juhi karjäär algas
aastast 2004, kui siirdusin
juhtima Rakvere lastekodu ja
sealt edasi juba Rakvere Triinu
Lasteaeda, kus töötasin direktorina 12 aastat. Lisaks sellele
olen aastast 2000 olnud külalisõppejõud Tallinna Ülikooli
Rakvere Kolledžis ja andnud
oma panuse lasteaiaõpetajate
koolitamisse.
Kuna mulle sobib aktiivne
elustiil, olen tegutsenud palju ka
vabatahtlikuna: konverentside
korraldamine Lääne-Virumaal,
autismispektrihäirega laste
vanemate tugigrupi loomine ja
eestvedamine Rakveres (mis
tegutseb õnneks edasi), koostöös
Tallinna Marienthali Keskuse lastepsühhiaatrite ja -psühholoogidega MTÜ Väikelaste Vaimse
Tervise Liit asutamine ning selles
jätkuv tegutsemine ka praegu.
Lisaks sellele olen Eesti Eripedagoogide Liidu liige.
Endalegi tundub loetelu
päris pikk, aga see kõik aitab
olla järjepidevalt muutuste ja
ümberringi toimuvaga kursis
ning annab võimaluse ise kaasa
rääkida.

Kelleks te lapsena saada
soovisite?
Mul oli kaks soovi - trollijuhiks ja
õpetajaks. Õpetaja minust saigi.

Miks te otsustasite pärast
keskkooli lõpetamist asuda
ülikoolis õppima koolieelset
pedagoogikat ja psühholoogiat?
See oli minu õpingutes kuidagi
loomulik käik. Kuna õppisin
Tallinna 56. Keskkoolis pedagoogikaklassis, siis sain juba
varakult praktikakogemuse
lasteaias. Üks valikutest oli

Väikestele ma ei hakka küll
mingeid ootusi seadma, lihtsalt
loodan, et nad soovivad hommikuti Midrimaale tulla, sest
siin on turvaline ja põnev oma
päeva veeta.
Lapsevanematelt ja töötajatelt ootan alustuseks igakülgset koostööd ja informatsiooni
kiiremaks sisseelamiseks ning
kriitikavaba perioodi, sest nii
suure organisatsiooni tundma
õppimine vajab aega. Soovin,
et meist saavad head partnerid
ning kujuneks ühine arusaam,
et kõik mida teeme, teeme
laste pärast! Foto: erakogu
mul ajalugu Tartus, aga aastal 1988 olid ajalooga väga
segased lood - meie lennul
jäi isegi ajaloo lõpueksam ära
-, siis otsustasin koolieelse
pedagoogika ja psühholoogia
kasuks. Üheks põhjuseks oli
kindlasti eriala nimetuse sees
sõna psühholoogia, see on
mind juba keskkooli ajast väga
huvitanud ja huvitab siiani. Sel
põhjusel õppisin edasi magistrantuuris nõustamist ja kohekohe olen lõpetamas Naatan
Haameri grupis kogemusnõustaja koolituse.

Mäng on väikese inimese
tähtis töö. Miks?
Väike inimene õpib ümbritsevat
maailma tundma kogemuspõhiselt, vaid sõnadest ja piltidest
ei piisa. Lapse mõtlemine toimib konkreetsel tasandil ja
tema jaoks abstraktsed asjad
ei kinnistu. Mängimine on
oluline põhjus-tagajärg seoste
mõistmise vahendamiseks, iseendast ja teistega suhetest arusaamiseks ning loogiliste seoste
loomiseks. Seetõttu ongi õpetajatel oluline roll vahendada uut
nii mänguliselt, et lastel säiliks
uudishimu ja huvi uue avastamiseks. Täiskasvanutel on vahel
seda rolli päris raske täita.

Mida Te peate enda töös
esmatähtsaks ja mis on Teie
jaoks hea koostöö eeldus?
Juhi töö on töö inimestega ja
neid ümbritseva keskkonnaga.
Minu eesmärk on tagada lasteaias selline tööõhkkond, et
inimestel oleks hea tööle tulla,
et nad oleks oma tööga rahul.
Kui töötajal on kõrge sisemine
motivatsioon, siis see tagab

omakorda lastele arendava ja
toetava kasvukeskkonna ning
siis on rahul ka vanemad, sest
nad saavad meid usaldada.
Siit loogiline jätk - hea koostöö eeldus on üksteise usaldamine, usaldus omakorda saab
olla vaid siis, kui kõiki osapooli
väärtustatakse samaväärselt.

igapäevane suuline suhtlus õpetajate ja lastevanemate vahel.

Mudilased veedavad suure
aja päevast lasteaias. Kuidas Teile lasteaia direktorina paistab, kas lasteaeda
võib pidada nende teiseks
koduks?

Väga palju on muutunud. Alustasin ise ajal, kui pidime riiklikust
õppekavast sõrmega täpselt
järge ajama ning ka laste joonistused olid kõik väga sarnased
ja kasvataja „nägu“. Täna saab
õpetaja olla väga paindlik ning
loov, kui ta seda vaid ise oskab
ja soovib. Õpetaja saab kogu
päeva korraldada tegevusi lõimides ning ideid saada ka lastelt
endilt. Õpetaja ei püstita enam
eesmärke iseendale, vaid peab
püstitama need lapsest lähtuvalt
ja kui lapsed õpitavat ei omanda
(siin tulebki uuesti mängulisuse
teema), siis peab ta peeglisse
vaatama ning selgusele jõudma
valitud eriala sobivuses.

Kuna mul on ka lastekodus
töötamise kogemus, siis ütlen
täie veendumusega – kodu ei
asenda mitte miski ning kodu
on inimesel vaid üks. See
peaks olema kõige turvalisem
paik maailmas, sest seal on
kõige armsamad inimesed.
Lasteaed on lapsi ja lapsevanemaid toetav keskkond, kus
lapsed on hoitud ja armastatud
sel ajal, kui vanemad on tööl.

Lasteaia jaoks on väga oluline koostöö koduga. Millised on täna võimalused ja
vahendid, et koostöö sujuks,
et seda tõhustada?
Põhivahend on järjepidev info
jagamine ja see peaks olema
mõlemapoolne, sest me teeme
seda laste turvalisuse ja heaolu
nimel. Loomulikult peab üle
vaatama, mis võimalusi me info
jagamiseks kasutame. Lähtuda
tuleb kiirest elutempost ja sellest, missuguse generatsiooni
esindajad on meie lapsevanemad. Tähtis on, et info liiguks,
sest infosulg on üks põhilisemaid valesti mõistmise ja konfliktide allikaid. Kindlasti jääb

Meil ei ole enam päris jupp
aega lasteaiakasvataja
ametinimetust, on lasteaiaõpetajad ja õpetaja abid
või assistendid. Kas ja kui,
siis kuidas on muutunud töö
sisuline pool?

Millega Teile meeldib vaba
aega sisustada?
Minu jäägitu armastus kuulub
koorimuusikale. Kahjuks pidin
Rakverest ära tulles lahkuma
kammerkoorist Solare, aga ehk
saan mõne aja pärast kusagil
taas jätkata. Kuna juhitöö on
pingeline ja vajab tähelepanelikkust, pidevat keskendumist,
suhtlemist ning mõttetööd, siis
käin igal õhtul kõnnitiirul, et
end välja lülitada päevatööst.
Ja kui 7-aastase poja kõrvalt
saab mõne vaba õhtu korraldada, siis käin kindlasti teatris
või kontsertidel. Öökapil on
alati ka mõni raamat. Täieli-

Abilinnapea
Andres Kaarmann:
„Kokku esitas linnavalitsusele avalduse kaheksa kandidaati, kellest pärast dokumentidega tutvumist kutsuti
vestlusele neli. Lisaks vestlusele anti kandidaatidele
kohapeal ka kaks praktilist
ülesannet: lasteaia palgafondi arvutamine ja lühike
analüüs veebilehe osas. Seejärel toimus kahe enim hääli
saanud kandidaadi kohtumine lasteaia kollektiiviga,
kus nad said tutvustada omi
ideid ja vastata küsimustele.
Komisjoni liikmed hindasid kandidaate neljas
kategoorias: teadmised
valdkonnast, väljendusoskus,
praktilise ülesande lahendamine ja kohtumine lasteaia
personaliga.
Komisjon, kuhu lisaks linnavalitsuse ja volikogu esindajatele kuulus ka Midrimaa
hoolekogu liige, otsustas
teha ettepaneku Diana Kuntorile.
Komisjon hindas väga
kõrgelt Diana senist töökogemust erinevate asutuste
juhtimisel, aga ka väga häid
teadmisi organisatsiooni ja
inimeste juhtimisest.“
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Oluline on, et me liigume ühises suunas
Helgi Vaher
Õppealajuhataja
A as tanumbri vahetumine
kalendris poolitab õppeaasta
igas haridusasutuses. Erandiks
ei ole mingil moel ka meie lasteaed. Just nüüd on hea hetk
teha vahekokkuvõte septembri
Saue Sõnas kirjeldatud muudatuste elluviimisest Saue lasteaias Midrimaa.
Õppeaasta algul õpetajatega
üheskoos püstitatud õppetegevuste üldisi eesmärke on ellu
viidud muinasjuttude senisest
mitmekesisema kasutamise
kaudu erinevates õppetegevustes. Lastega koos valmisid näitemänguvahendid ning mitmes
rühmas lavastusid algupärased
ja õpetajate loodud muinasjutud. Nii kujunesid laste jõulupeod väga omanäoliseks ja
pidude külalised said nautida
laste ettekantud etendusi.
Lasteaia õppekava uuendamise protsessis oleme õpetajatega koostöös jõudnud üle
vaadata ja korrastada ainevaldkondi puudutava osa. II
poolaastal keskendume ühiselt
õppekava üldosa analüüsile ja
vajadusel muudatuste tege-

misele. Kaugem eesmärk on
järgmisel õppeaastal alustada
õppetegevuse planeerimist juba
täielikult uuendatud õppekavale toetudes.
Märgatavaid muudatusi on
toimunud meie töökorralduses.
Iga päevaga püüame järjest
rohkem saavutada olukorda,
kus laste tegevust rühmas toetab korraga kolm täiskasvanut.
Kahe õpetajaga töötavates rühmades on õpetajate
ülesanne hinnata rühma laste
vajadust täiskasvanutepoolseks abiks ja sellest lähtuvalt
planeerida tööaeg nii, et laste
erinevad vajadused saaksid
õppeprotsessis toetatud.
Kui septembris alustas kaks
rühma tööd 1+1+1 süsteemis
(rühmas töötab 1 õpetaja, 1
assistent ja 1 õpetaja abi), siis
jaanuaris lisandub neile veel
kaks rühma.
Töökorralduse muutmine ei
ole kulgenud lihtsalt, kuid tahan
tunnustada ja tänada meie
õpetajaid, kes on mõistnud, et
teeme seda laste arengu paremaks toetamiseks. Lihtsam on
olnud nendel õpetajatel, kes on
otsustanud õppetegevuse ajal
kattuvat tööaega proovida ja

kogenud töö ümberjaotamisest
tulenevat võimaluste paljusust.
Oluline on, et me liigume ühises suunas, kuigi kohanemiseks vajame erinevalt aega ja
kogemusi.
Selle aasta algus toob
endaga kaasa valverühmad.
Pisut on seda protsessi pidurdanud hästitoimivate lahenduste leidmiseks vajamineva
aja leidmine. Kindlasti on
just selle muudatuse töösse
rakendamine esimene ühine
väljakutse lasteaia veidi uuenenud juhtkonnale. Jaanuaris alustab tööd uus direktor
Diana Kuntor.
Tänaseks võime öelda, et
juba eelmise aasta kevadel
alguse saanud kava ühineda
e -lasteaiaga on jõudmas
eduka tulemuseni. Veel enne
jõulupühi olime koostöös Saue
Linnavalitsuse, Saue Linnavarahalduse ja Juhtmejukud OÜ
töömeestega jõudnud olukorrani, kus kõigisse rühmadesse
oli paigaldatud interneti püsiühendus.
Kõigi meie õpetajate töölaual on sülearvuti, mis võimaldab nüüd ka neil, kes ei
alustanud juba septembris,

Kuidas emotsioone loomingulise protsessi
kaudu paremini ja julgemalt väljendada?
Triibu & Liine päevahoid Saue
vallas (Harku tee 1) kutsub 19.
jaanuaril 2017 kell 18-19 loengule „Loovus- ja kunstipõhiste
tehnikate psühhoteraapiline rakendamine laste arengu toetamiseks“.
Loengu käigus tut vustab terapeut Teele Hallmägi
loovteraapiat, mille sihtrühm
on mudilased, eelkooli- ning
kooliealised lapsed ja noored,
kes võivad enda emotsioone

Lume ja
libeduse
tõrje Saue
linnas
Saue Linnavalitsus
Lume ja libeduse tõrjet Saue
linnas teostab alates 1. detsembrist 2014 OÜ Saumer.
Kui tekib probleeme lume
ja libeduse tõrjega Saue
linna teedel ja tänavatel,
palume helistada kontakttelefonil 505 9509 või edastada info e-posti aadressil
info@saumer.ee.

loomingulise protsessi kaudu
paremini ja julgemalt väljendada kui verbaalsel teel. Loeng
koosneb nii teoreetilisest kui
praktilisest osast.
Osalemistasu on 5 eurot.
Kohtumise ajaks on tagatud
lapsehoid.
Palume loengule registreerida 18. jaanuariks telefonil
+372 5344 4213 või kirjutades info@triibuliine.ee.

teha tasa möödunud aeg ja
liituda elasteaed.ee keskkonnaga. Lapsevanemate jaoks
on oluline teadmine, et mitme
rühma õpetajad on juba valmis kaasama rühma e-lasteaia
keskkonda ka lapsevanemaid.
Sellekohase info saate laste
õpetajatelt.
Suur tänu Riho Johansonile,
Kalev Israelile, Erki Püvele väga
tegusa ja tulemusliku koostöö
eest, mis võimaldas nii kiireid
muudatusi Midrimaa IKT-valdkonnas. Praegune olukord loob
väga olulise arenguvõimaluse
kõigile õpetajatele ja seeläbi
mitmekesistub rühmades läbiviidav õppetegevus. Usun, et
minu tänuga teile ühinevad
kõik meie õpetajad.
Tänan väga meie laste vanemaid. Novembris kokku saanud
lasteaia hoolekogu otsustas
korraldada õpetajate esindaja
Liisa Ojapõllu ettepanekul
kampaania lasteaiale kasutatud
sülearvutite annetamiseks. Jaanuari esimene nädal tõi väga
hea uudise - lastevanemad on
kokku kogunud viis sülearvutit.
Suur tänu kõigile, kes panustasid robootikaga tegelemise
võimaluste laiendamisse.

Meie lasteaia hoolekogu on
olnud väga tegus ja tänu koostööle avanes mitme rühma
õpetajatel võimalus osaleda
Saue Linnavalitsuse korraldatud õpetajate päeva vastuvõtul.
Kogu personali jaoks oli väga
oluline hoolekogu otsus võtta
ühel detsembriõhtul tunniks
ajaks üle õpetajate tööjärg ja
võimaldada meile kõigile üks
väike ühine hingetõmbehetk
jõuluootuse kibekiires ajas.
Lastevanemate mõistva suhtumise ja abita ei ole kerge leida
kogu personali kokkupuuteaega
nii suures lasteaias, nagu seda
on Midrimaa.
Õppeaasta esimene pool on
andnud meile võimaluse väga
mitmel korral olla tänulik kõigile koostööpartneritele. Just
koos tegemine väestab kõike,
mida ette võtame, ning annab
väga olulist tuge edaspidiste
muutuste elluviimiseks. Loodan, et alanud aastal läheme
edasi, püüdes üksteist mõista
ja toetada ning saades jõudu
koostööst kujunenud sünergiast.
Tegusat, tulemuslikku ja
kelmikat 2017. aastat meile
kõigile!

Varia

Jõuluballil
valitses pidulik hõng

Annabel Olgo
22. detsembril toimus Saue
Gümnaasiumis traditsiooniline
jõuluball, mis kandis sel korral
nime „Tähtede Gala“. Jõuluballil valitses pidulik hõng, kontsertsaali juhatas uhke punane
vaip ja pakuti tervitusjooki.
Saue kontsertsaal oli üheks
õhtuks muudetud Hollywoodiks, kus särasid Saue Gümnaasiumi gümnasistid ja õpetajad. Külalistele pakuti võimalust tunda ennast punase
vaiba staarina ja nautida kvaliteetmeelelahutust.
Kui staarid olid ennast sisse
seadnud, proovinud hõrke roogi
ja maitsnud glögi, oli aeg meelelahutuseks.
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Nagu Hollywoodis kohane,
esinesid Saue Gümnaasiumi
jõuluballil mitmed koosseisud.
Esimesena astus lavale
Mait Mikkussaare bänd, järgnesid kaunid tantsunumbrid
ja Comedy Estonia, mis pakatas huumorist ning tõi naeru
suule kõigile.
Peaesineja oli Saue Gümnaasiumi bänd Voucher, mis
esitas muusikat igale maitsele
ja tõi tantsupõrandale nii õpilasi kui õpetajaid. Toimus mitu
loosimist, kus jagati sponsorite
antud meeneid.
Õigelt ballilt ei puudu
kunagi kuninganna ja kuningas. Õhtu jooksul oli võimalik
kõigil anda oma hääl sobivatele kanditaatidele. „Tähtede

Gala“ kuningaks ja kuningannaks valiti abielupaar Villu ja
Alli Salusaar, kes särasid ka
tantsupõrandal. Jõuluballile
pani kauni punkti maitsev
tort, mis saabus kontsertsaali
säraküünalde ja aplausi saatel.
Suur tänu Saue Gümnaasiumi abiturentidele, kes kauni
jõuluballi korraldasid ja säästsid
külalistele sadu eurosid, tuues
Hollywoodi Sauele. Abituriendid
tänavad kõiki vanemaid ja sponsoreid, tänu kellele kogu üritus
õnnestus. Eriti suur tänu firmadele Sami AS, Apollo Kino OÜ,
Eventech OÜ, Prindikoda OÜ,
Tere AS, Conviso OÜ, Lantmännen Unibake OÜ, Frens Catering
ja Saue Gümnaasiumile. Foto:
Mark Överus

„Ülevaataja“
Saue Kontserdisaalis
Saue Huvikeskus
21. veebruaril kell 19.00
etendub Saue Kontserdisaalis Kuressaare Linnateatri
lavastus „Ülevaataja“ (Jesse
Eisenberg).
On 2007. aasta suvi. Suures maailmas kohtuvad kaks
kunagist vaenlast.Vietnami
president teeb esimese visiidi
Valgesse Majja, kus ta vastavalt diplomaatilisele etiketile
lahkelt vastu võetakse.
Aga ka väikeses maailmas
sünnib midagi. Poola sadamalinna Szczecinisse saabub
esimest korda oma vanatädile
külla noormees Ameerikast,
oma teise raamatu kallal
töötav noorkirjanik David.
Siin, Maria juures, loodab ta
leida rahu, et vaadata üle ja
viimistleda oma romaan. Ta
loodab häirimatult tööd teha.
Aga Mariagi on selleks visiidiks valmistunud...

Selles ühtlasi naljakas ja
valusas näidendis põrkuvad
kaks põlvkonda „perekonna“
tähenduse määratlemisel ja
seetõttu on see huvitav nii
noorele ja kaasaegsele kui
vanemale ja kogenumale
vaatajale.
Esmakordselt Kuressaare
Linnateatris kokku saades
mängivad Mariat ja Davidit
suurepärase koomikutajuga
Helene Vannari (Tallinna Linnateatrist) ja mitmes Endla
lavastuses oma põlvkonda
täpselt portreteerinud Lauri
Kink. Maria sõpra Zenoni
mängib peen ümberkehastuja
Andres Raag Tallinna Linnateatrist.
Lavastaja Peeter Tammearu, tõlkija Elisabet Reinsalu,
kunstnik Jaak Vaus.
Piletid müügil Saue Huvikeskuses ja Piletimaailmas.
Eelmüügist ostetud piletid
kuni 14. veebruarini 10 eurot.

Muusika
produtseerimise töötuba

Saue Noortekeskuses toimus 13. detsembril muusika produtseerimise töötuba, kus jagas oma kogemusi ja näpunäiteid Joonas Alvre, kes koos Oliver Rõõmusega moodustab duo nimega Pùr Mùdd.

Rene Kolon
DJ Klubi juhendaja

Saue Noor tekeskuses toimus 13. detsembril muusika
produtseerimise töötuba,

kus jagas oma kogemusi ja
näpunäiteid Joonas Alvre,
kes koos Oliver Rõõmusega

m o o d u s t a b d u o nim e g a
Pùr Mùdd. Nende muusika
varieerub paksust atmosfäärist korraliku elektroonilise
tantsumuusikani.
Looga „The Way It Goes“ tõi
Pùr Mùdd koostöös Criusega
võidu koju ka Sky Plussi Sügishiti 2016 konkursilt. Lisaks esitasid poisid oma laulu „Meet
Halfway“ ka Eesti Laulu 2016
konkursile, kust pääsesid edasi
poolfinaali ja said väga head
positiivset tagasisidet.
Töötuba oli ühtlasi juba mais

alguse saanud projekti „Noorte
helitöötluse ja elektroonilise
muusika loomisvõimaluste
arendamine Saue Noortekeskuses“ lõppakord.
Projektiga soetati Saue
Noortekeskusesse elektroonilise muusika produtseerimiseks
vajalikud vahendid, mida on
kõigil noortel huvilistel võimalik
kasutada oma heliloomingu väljendamiseks. Projekti rahastas
Eesti Noorsootöö Keskus läbi
ANK (avatud noortekeskuste)
projektikonkursi.
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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.
Eraauto Hooldus avatud Sauel
Tammetõru 8 E-R kell 9-18.
L, P suletud. Hooldus, rehvide
vahetus, diagnostika. Broneering telefonil 53727060 või
kohapeal.

Teated ja reklaam
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Pot tsepatööd - remont
ja e hitu s , ko g e mu s 3 0
a a s t a t . Te l 5 6 6 51812,
ivarkabi@yahoo.com.
Nõmme juuksuris lõikused
9-12 eurot, geellakk 15-20
eurot, maniküür, pediküür
10-20 eurot. www.nommejuuksur.ee. Pärnu mnt 303, Võsu
bussipeatus. Bussid 10, 27,
33. Telefon 6555327.
Pakume palju erinevaid aknakatteid, hea kvaliteedi ja soodsate hindadega. Helista ja küsi
pakkumist: 56633807, ken@
aknakate.ee. Osta otse tootjalt
AKNAKATE OÜ.
Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike puude ja
okste raiet. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Freesin kände ja teostan okste
äravedu. Puude üldseisundi
hindamine ja konsultatsioon
tasuta. Tel 5133458, www.
ohtlikpuu.ee.

Raamatupidamine, eelnevate
perioodide korrastamine, aastaaruanne, konsultatsioonid.
Info helle@foxprofit.ee või tel
5155505.
KUNDALINI JOOGA tunnid
Sauel kolmapäeviti kell 10.00
ja 19.00! Algajate kursus
esmaspäeviti kell 10.00 Keila
Täheruumis. Täpsem info www.
simran.ee.
Telli Eesti lipud, vimplid, vardad ja vardahoidjad e-poest
www.lipuvabrik.ee. Kaup kätte
24 tunni/1 tööpäevaga!
Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete seadustamine. 5220023,
Mikk.

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.
Ostan teie kasutuseta jäänud
sõiduauto. Võib vajada remonti.
Tel 56298239.

Müün
Pellet premium 8 ja 6mm
175€/960kg, suur valik puitbrikette, lepp ja kask kotis. Sakus
ja Sauel transport tasuta.
Tel 56924924, 6379411,
www.leilibrikett.ee.

Kinnisvara
Ostan garaaži Saue linnas
hinnaga 5000 eurot. Kõik
pakkumised on oodatud! Tel
56675000.
Anda üürile kanaliga garaaž
Kuu s e h e k i t ä n a v a l. Te l
56200229.
Ostan garaaži, kõik pakkumised
on oodatud! Tel 56641122.

Aasta algus Saue Päevakeskuses
13. jaanuaril avame Laine Luigese maalide näituse.
◊ 20. jaanuaril on päevakeskuse käsitöö poolel Soomest pärit kasutatud asjade
müük.
◊ 1. veebruaril kell 15.00
kontserdisari „Lõunamuusika“ Estonia kontserdisaalis. Ansambel Hortus
Musicus, Y´ela Avital (sopran), latiino- ja maailmamuusika.
◊ 5. veebruaril kell 12.00
etendus „Finaal“ draamateatris. Autor Simon Gray.
Lavastaja Roman Baskin.
Näitlejad: Ita Ever, Kersti
Heinloo, Hilje Murel, Liina
Olmaru, Mait Malmsten ja
Aleksander Eelmaa.
◊ 8. veebruaril kell 12.00
külastame Tallinna Issanda
Muutmise peakirikut. Kirikut

Saue Linnavarahaldus
pakub tööd

majahoidja-tehnikule
ja
puhastusteenindajalekoristajale
Saue Gümnaasiumisse
ning klienditeenindajavalveinstruktorile
ujulasse.
Info telefonil 5078758,
Kalev või 6596519,
Diana
või
linnavarahaldus@saue.ee.

ja kogudust tutvustab Aivar
Sarapik. Palume eelnevalt
registreerida. Sõidame Sauelt
191 bussiga Balti jaama.
◊ 22. märtsil külastame Tallinna loomaaia uut õppeja teaduskeskust. Info- ja
reklaamiosakonna juhataja
Inari Leimann tutvustab
õppe- ja teadusklasse ning
konverentsisaalis vaatame
loodusfilmide festivali filmi
loomade safarist ja selle
mõjust loomadele. Soovijad
külastavad laste loomaaeda
ja elevandimaja. Loomaaia
pilet maksab 4 eurot, kino
pilet 2 eurot. Kokku 6 eurot
makstakse kohapeal loomaaia kassasse. Vajalik eelnev
registreerimine.
◊ 6. aprillil vaatame Tallinna
D raamate atri etendus t
„Pangalaen“. Pilet maksab

15,20 eurot. Vajalik eelnev
registreerimine päevakeskuses. Maksta saab Saue
Linnavalitsuse kassasse
või arveldusarvele, selgitus
„Pangalaen“. Rekvisiidid ja
täpsem teave päevakeskuse
kodulehel.
◊ 30. aprillil teatrireis Tartusse muusikali „Mamma
mia“ vaatama.
◊ 1.-8. oktoobril 8-päevane
bussireis Rumeeniasse:
Sighişoara, Cluj-Napoca,

Sibiu, Transilvaania lossid
Bran ja Peleş, Marmaatia, Turda soolakaevandus.
Kohene registreerimine on
vajalik. Täpsem teave on kodulehel.

Pakun tööd
Saue Linnavarahaldus pakub
tööd majahoidja -tehnikule ja
puhastusteenindajale-koristajale Saue Gümnaasiumisse
ning klienditeenindaja-valveinstruktorile ujulasse. Info
telefonil 5078758 Kalev või
6596519 Diana või linnavarahaldus@saue.ee.
Vajatakse kiiresti teenindajat-baaridaami Tammevana
pubisse. Telefon 56482025.

Teenused
VENE KEELE ERAÕPETAJA.
Annan vene keele eratunde
algkooli ja põhikooli õpilastele
Sauel (TLÜ bakalaureusekraad). Info 55621462, e-mail:
nadezda_orehova@mail.ru.
See armas, kellest äkki
jäime ilma,
on tegelikult alles – meie
sees;
ta on nii ligi, et ei torka
silma,
nii nagu valgus
tolmukübemes ...
Südamlik kaastunne Tuulile
ja Saskiale
kalli kaasa ja isa
TOOMAS KORROLI
kaotuse puhul.
Kirsika, Andres, Ragnar,
Merlin, Maarja, Olari ja
sõbrad Sauelt.

Seltsingud
◊ 27. jaanuaril kell 16.00
seltsing Tammetõru koosviibimine.
◊ 7. veebruaril kell 10.00
Saue Linna Invaühingu
koosolek.

Jumalateenistused
jaanuaris Saue
kirikus
Ja sel päeval voolavad
Jeruusalemmast välja elavad
veed: neist pooled Idamere
poole ja pooled Läänemere
poole, see sünnib suvel ja
talvel. Sk 14:8

15. jaanuar kell 13
Teenistust juhatab Raivo
Kaustel. Piibliteksti loeb Ene
Mänd.

22. jaanuar kell 13

Teenistust juhatab Vahur
Utno. Piibliteksti loeb Marika
Malein.

29. jaanuar kell 13

Jumalateenistust juhatab ja
jutlustab Erki Kuld. Piibliteksti loeb Liia Lumilaid.

Palve- ja osadustund igal
kolmapäeval kell 18.

Teated ja reklaam
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