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Puhkepargi ideekonkursile
laekus vahvaid töid
Sirje Piirsoo
Saue Linnavalitsus kuulutas märtsis kuni 26-aastaste
noorte seas välja puhkepargi
ruumilise kujunduse ja vaba
aja atraktsioonide ideekonkursi,
sest kõige õigem on küsida
neilt, kes parki kasutama
hakkavad, milline see olema
peaks. Teisalt - kui lapsed ja
noored ise oma mängumaad
kujundavad, siis nad hoiavad
seda ka rohkem.
Uus puhkepark on planeeritud aadressile Tule 4a, kus
täna on laste mänguväljak
väheste atraktsioonidega.
Konkursile laekus 11 eriilmelist ja vahvat võistlustööd,
noorim osaleja oli kuue- ja
vanim peagi 26-aastane.
Žürii, kuhu kuulusid abilinnapea Riho Johanson, ehitusja planeerimisvaldkonna juht
Riho Rüüson, linnaarhitekt
Urmas Elmik ning noortekeskuse noortejuht Üllar Põld,
valis esitatud tööde seast välja
parimad.
Žürii leidis, et nooremas
vanusegrupis tõusevad terviklahenduse poolest esile
6-aastase Jako-Priit Liive ja
9-aastase Saara Lootsari võistlustööd. Leheilmumise ajaks on
loosi tulemusel selgunud kumb
tunnustuse pälvinutest võtab
kaasa 10 sõpra ning ülejäänud
konkursil osalenud nooremad
võistlejad ja läheb Nõmme
seiklusparki seiklema.
Vanemate osalejate seas
pakkusid läbimõeldud ja terviklikke lahendusi meeskonnad Erik Pirn ja Henri Richard
Talgre ning Ronald Viisimaa
ja Alex-Christopher Koppel.

Erik Pirni ja Henri
Richard Talgre
võistlustöö

Saara Lootsari võistlustöö

Siingi selgitab loos, kumb
meeskondadest saab AHHAA
teaduskeskusesse kaasa võtta
10 sõpra.

Mida noored puhkepargis
näha tahavad?
Oli realistlikke, julgeid ja fantaasiasse kalduvaid mõtteid.

Igas töös oli midagi, mis puhkepargis olla võiks, et see oleks
koht, kuhu tulla, kus olla ja
tegutseda.
Noorte arvates peaks puhkepargis olema välijõusaal, multifunktsionaalne aiaga piiratud
palliväljak, kelgumägi, „ahviraudtee“, laste mänguväljak
takistusraja, kiikede, ronimispüramiidi, liivakasti, mängumaja ja karusselliga, puhkeala
pinkide, betoonist male-kabe ja
lauatennise laudadega, aga ka
labürint, mille keskele jõudnu
kommi saab, purskkaev-bassein, kohvik, aed, kus koertega
mängida ja neid treenida, ning
tualett.
Parima mõttena käidi välja,

et kogu puhkepargi seoks ühtseks tervikuks lastele mõeldud
liikluslinnak, mis õpetaks lastele liiklusmärke, põhitõdesid
liiklusest ja valmistaks neid
ette tulevikus omapäi liikluses
hakkama saama.
Linnavalitsusel jääb nüüd
noorte parimad mõtted kokku
võtta ja puhkeparki arendama
hakata.
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Roheline tuli tervisekeskuse ehitamisele Saue linna
Saue Sõna
Rahandusministeerium tunnistas 28. märtsil vastavaks Saue
linna esmatasandi tervisekeskuse rajamise toetuse taotluse
ja otsustas projekti elluviimist
toetada Euroopa Regionaalarengu fondist.
Projekti kogumaksumus
on 1 011 498 eurot, millest
abikõlblik kogukulu on 918
537 eurot. Euroopa Liidu
toetuse määr on 75% projekti
abikõlblikest kuludest maksi-

Ajalugu
◊ Esmatasandi tervisekeskuste projekti algatas sotsiaalministeerium 2015. aasta alguses eesmärgiga muuta kvaliteetne
perearstiabi koos toetavate teenustega inimestele kättesaadavamaks. Taotlusi võeti vastu 21. jaanuarist kuni 9. maini
2016.
◊ Augustis 2016 kiitis sotsiaalministeerium heaks Saue Linnavalitsuse esitatud projekti, mille kohaselt rajatakse Sauele
kaasaegne esmatasandi tervisekeskus.
◊ 8. septembril 2016 kinnitas vabariigi valitsus 59 tervisekeskuse projekti investeeringute kava, sealhulgas Saue linna
uus tervisekeskus.
◊ Seejärel esitas Saue linn rahandusministeeriumile toetuse
taotluse, mis 28. märtsil 2017 heakskiidu leidis.

Sinu toidul on nägu!
Saue Sõna
Mõni ehk pole veel kuulnudki,
mõnel hakkab ununema - oli
ju OTT-i esimene kaubakohtumine Sauel juba möödunud
aasta oktoobris -,sestap on
paslik sauelastele meelde tuletada, et iga kolmapäeva õhtul
kell 17.30-18.30 on võimalik
Sauel Pärnasalu 19 parklas
osta värsket ja puhtalt toodetud toidukraami Harju OTT-iga
liitunud väiketootjailt. Kaubakohtumised on nii kokku lepitud 2017. aasta lõpuni. Kõige
parema ülevaate, milline tootja
millisel kaubakohtumisel osaleb, leiab Facebookist www.
facebook.com/groups/Harjuott.

Kes on OTT?
Eesti mehenime OTT taga peitub lühend sõnadest otse tootjalt tarbijale elik tasapisi üleeestiliseks muutuv toiduvõrgustik, kus puudub vahendaja.
Lähipiirkonnas kasvatatud või
valmistatud toit jõuab tarbijani
talunike-väiketootjate kaudu
vahendustasuta, on värske ja
puhtalt toodetud.
Taluturust eristab OTT-i
kohtumisi kauba ettetellimise
võimalus ja lühike müügiaeg
(reeglina tund) ühel kokkulepi-

tud päeval nädalas. See hoiab
kokku tootjate ja tarbijate aega.
Harju OTT, kes meil Sauel
Pärnasalu 19 igal kolmapäeval
kell 17.-30-18.30 toidukraami
pakub, on mittejuriidiline kodanike seltsing, mis organiseerib
kaubavahetust tootjate ja tarbijate vahel vahendustegevuse
ja -tasuta. OTT tegutseb alates
juunist 2016, on välja kasvanud algsest Keila OTT-ist.
Ostes oma toidu OTT-i kaubakohtumistelt, toetad Eesti
väiketootjaid ja lood neile arenguvõimaluse, annad panuse
kohaliku ettevõtluse kasvu ja
jätkusuutlikusse. Samuti kindlustad, et toidulaual on parim
ja värskeim toidukraam, mille
on tootnud hoole ja armastusega päris inimesed, kellega
sul on võimalik kaubakohtumistel tuttavaks saada - sinu toidul
on nägu!

maalse suurusega 688 903
eurot.
Saue linna omafinantseeringu minimaalne määr on 25%
projekti abikõlblikest kuludest
ja suurus vähemalt 229 634
eurot.
Projekti abikõlblikkuse
periood on kuni 31. detsember
2018.
Uus tervisekeskus on plaanitud rajada Pärnasalu põik 1c
kinnistule Grossi poe kõrval.
Hoonesse tulevad kaasaegsed
töötingimused neljale pere-

arstile ja seitsmele pereõele.
Lisanduvad ämmaemanda ja
füsioteraapiateenused ning
vastuvõtukabinetid sotsiaal- ja
lastekaitsetöötajale. Koolipsühholoogil ja logopeedil saavad
lisaks koolile olema ruumid ja
elanike vastuvõtuajad ka uues
keskuses.
Et Saue linna uus esmatasandi tervisekeskus 2018.
aasta lõpuks valmiks, kuulutab
Saue Linnavalitsus välja esmalt
projekteerimise ja seejärel ehituse hanke.

Harju OTT-iga on liitunud
◊ Aedevahe talu Keila külje alt: toorpiim (rasvasus 4-7%), omavalmistatud sõir, jogurt ja
teised piimatooted.
◊ Talunik Ahti Mägi Raplamaalt: kasvatab ja
pakub astelpajumarju ning -mahla.
◊ Argo Agro OÜ: aed-ja köögiviljad Pärnumaalt
Halingast, vabakanamunad - kanad jooksevad vabalt koos kukkedega ringi.
◊ Asuva Aed: kodumaised õunad ja õunamahl
Põlvamaalt.
◊ Emme Pelmeenid: käsitööpelmeenid, -vareenikud ja -pannkoogid Haapsalust sisaldavad
ainult päris toitu. Isegi hakkliha toodete sisse
valmistatakse ise.
◊ Esko Talu: toorpiim, jogurt, kohupiim, kreeka
jogurtid, taluvõi ja salatijuustud Kajamaalt.
◊ Heegelhoidis: kodused hoidised - moosid,
siirupid, kompotid, salatid ja supipõhjad Vanamõisast.
◊ Intsu lepasuitsuliha Vasalemmast: kodune
lepasuitsuliha, on kuivsoolatud ja keetmata.
◊ Joosu ja Liisu Leivatuba: juuretisega puhtast
rukkijahust koduleivad, karaskid, ciabattad
ja teised küpsetised Metsanurmest.
◊ Keldrimäe talu: köögiviljad ja mesi Raplamaalt.
◊ Kuusemäe Talutoit: kitsepiim ja kitsepiimast
jogurt, juust ja kohupiim Kehtna külje alt.
Elulaaditalus elavad meeldiva perena kolm
hobust, 10 poni, terve hulk karvaste jalgadega vahvaid kanu, 60 kitse ja pererahvas
ise ka. Kitsed on talus vabapidamisel Kõnnumaa maastikukaitsealal ja söövad metsast
kõike, mis ühe hea ja kasuliku piima tootmiseks on neile vajalik.
◊ Merenuka Mesi: mesi ja meesegud KeilaJoalt. Mesila asub Keila-Joa metsade vahel,
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kus on palju erinevaid meetaimi. Põhiliselt
on mesila läheduses metsataimed: ussikeel,
põdrakanep, kassiristik, tüümian, kanarbik.
Mesila asukoht vastab mahetootmise nõuetele, on tunnustatud põllumajandusameti
mahetootjate registris.
Mesioja: mesi ja meetooted Keila ümbruse,
Ohtu, Niitvälja, Maeru, Vasalemma ja KeilaJoa metsadest, niitudelt ja rabast Keila ümbrusest.
Mõnumetsa talu: kana- ja vutimunad, värske
liha Naagelt. Talu kasvatab kanu, vutte,
parte, lambaid ja küülikuid.
Mätiku talumeierei: mahedad talupiimatooted Oidremalt.
Priileib: teraviljajahuvabad leivad ja küpsetised, soola-ja suitsukala ning suitsujuust
Harjumaalt.
Priit Kangro: värske, grill-, suitsu- ja soolakala vastavalt hooajale (lest, ahven, haug,
koger jm) Kersalust.
Raja talu: hooajalised marjad, aedviljad ja
mesi Tuulast.
Raudale talu: mesi ja meetooted Alam-Pedja
looduskaitsealalt. Hoidised, puuvilja-ja marjajoogid ning kodukali Vääna-Jõesuust.
Rebaseonu.ee: e-vaba Eesti toormest suitsuliha ja lihatooted ning vorstid Väänast.
Soopealse talu: kitsepiimajäätis (Jätsu jäätis), köögiviljad ja küüslauk Kajamaalt.
Tulitaku taat: koduselt valmistatud külmsuitsulõhe ja -forell Käesalust.
Tõrvaaugu talu: tatar ja tatratooted, lambaliha ja lambatooted Leibrest. Talus kasvab
mahetatar ja Suffolki tõugu lihalambad.
Vanaõue talu: brokkoli ja lillkapsas, lisaks
palju teisi aed- ja köögivilju Valingult.

Riik rahastab Keskuse pargi lipuväljaku renoveerimist
Marju Norvik
Saue Linnavarahalduse
heakorra peaspetsialist
Saue Linnavalitsus esitas koostöös Saue Linnavarahaldusega
EAS-i lipuväljakute väljaarendamise programmi toetuse
taotluse koos projektiga ja sai
positiivse otsuse rahastamise
kohta 29. märtsil. Programm
toetab lipuväljakute rajamist,
rekonstrueerimist ja heakorrastamist.
Saue Keskuse parki võib
pidada linna südameks, mis

on üks oluline sõlmpunkt
sealsetele liiklejatele ja lastega
peredele vabaaja veetmise
kohana. Keskuse pargi ja seal
asuva lipuväljaku kasutatavust
on tõstnud linna rajatud laste
mänguväljakud, sealsed muruplatsid on muutunud peredele
mõnusaks ajaveetmise paigaks.
Tänaseks on kahjuks pargi
jalgteede kivisillutised vajunud, osaliselt purunenud ja
teed muutunud ebatasasteks.
Samuti on suureks murekohaks
pargis olevad vanad prügikas-

tid, millest prügi sageli ümbrusesse rändab lindude ja tuule
süül.
EAS-i osaliselt rahastatava lipuväljakute väljaarendamise programmi toetusega
saab Saue linn pargis oluliste
murepunktide likvideerimisega
algust teha.
Toetusega renoveerime
Keskuse pargi kivisillutisega
kaetud jalgteed ja asendame
vanad prügikastid uutega. See
parandab pargi üldilmet, heakorda ja liikumisvõimalusi.
Oluline on, et Keskuse par-

gis on hea ja turvaline liikuda
kõigil, ka puuetega inimestel invavahenditega. Selleks
rajame projekti abil väljakule
paremaks ligipääsuks kaldteed. Äärekivide asendamine
kaldteedega aitab parandada
ka lapsevankrite ja ratastega
liikumist.
Uued pealt kinnised prügikastid, mille paigaldame, takistavad lindudel ja tuulel prügi
kastidest välja kandmast ning
lahendavad talvise probleemi,
kui saju korral on prügikastid
lund täis.

Tulevikus on Keskuse pargis
vaja välja vahetada vanad pingid ning pargi senist haljastust
korrastada, muru parandada ja
osaliselt lipuväljaku lillepeenardes olevad taimed välja vahetada.
Pargis olevate pärnade alla
istutasime sügisel krookusesibulaid, mis varsti endast
märku p e ak sid hakkama
andma. Sibullilli on plaanis
veel lisada lipuväljaku ümbruse peenardesse ja muru
sisse, et kevadel parki rohkem
värve tuua.
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Ülevaade Saue
Linnavolikogu istungist
Sirje Piirsoo
Saue Linnavolikogu 23. märtsi
istungi päevakorras oli viis
küsimust.

Saue Linnavolikogu
◊ Kehtestas sotsiaaltransporditeenuse osutamise korra.
◊ Suunas teisele lugemisele
välireklaami paigaldamise
eeskirja.
◊ Muutis eralapsehoiu ja eralasteaia toetamise korda.
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◊ Lähetas 26. maist kuni
29. maini Prantsusmaale
sõprusomavalitsuse Quincysous-Senart´i kutsel Saue
linna ametliku delegatsiooni
koosseisus volikogu liikmed Tiit Isopi, Signe Laari,
Monika Liivi, Maie Säraku
ja Virko Raagmetsa, et
tähistada sõprussuhete 10.
aastapäeva.
◊ Asutas osaühingu ärinimega
Saue Spordirajatiste Osaühing.

Eralapsehoiu ja eralasteaia toetamise korra
§ 4 lg 1 uus redaktsioon
Toetuse suurused jagunevad
1) lapse eest, kes osaleb eralasteasutuses 5 päeval nädalas
ja kelle lapsevanema omaosalus on 20 protsenti Vabariigi
Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, on toetuse suurus
kuni 284 eurot kuus või volikogu määratud summa eelarves;
2) lapse eest, kes osaleb eralasteasutuses 4 päeval nädalas ja
kelle lapsevanema omaosalus on kuni 20 protsenti Vabariigi
Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, on toetuse suurus
kuni 248 eurot kuus või volikogu määratud summa eelarves;
3) lapse eest, kes osaleb eralasteasutuses 3 päeval nädalas ja
kelle lapsevanema omaosalus on vähemalt 35 eurot kuus
või enam, kuid mitte rohkem kui 60 eurot kuus, on toetuse
suurus kuni 229 eurot kuus või volikogu määratud summa
eelarves;
4) lapse eest, kes osaleb eralasteasutuses 1 või 2 päeval
nädalas ja kelle lapsevanema omaosalus on vähemalt 20
eurot kuus või enam, kuid mitte rohkem kui 50 eurot kuus,
on toetuse suurus kuni 103 eurot kuus või volikogu määratud summa eelarves.

Ülevaade Saue
Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo
Saue Linnavalitsuse 22. märtsi
istungi päevakorras oli 19
küsimust.

Saue Linnavalitsus
◊ Kehtestas Kütise tn 4 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu.
◊ Kooskõlastas Vana-Keila
mnt 26 kinnistule kinnise
soojussüsteemi puuraukude rajamise kuni neljale
puuraugule. Puuraukude
sügavuse kavandamisel on
keelatud puurimine ordoviitsium-kambriumi põhjaveekihti.
◊ Suunas volikokku otsuse
„Saue linna Räni-2 maaala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise
algatamata jätmine“ eelnõu.
◊ Määras Rauna tn 40 katastriüksusele uue lähiaadressi
ja maakasutuse sihtotstarbe: Istiku tn 6 / Rauna
tn 40, elamumaa.
◊ Volitas Saue Linnavalitsuse
lastekaitse peaspetsialisti
esindama Saue Linnavalitsust kui alaealise eestkostjat tema elu korraldamisel,
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varaliste ja isiklike huvide
kaitsmisel, sh vajadusel
sotsiaalteenuste ja ravi
tagamisel ning ametiasjade
ajamisel.
Pikendas isikuga sõlmitud
munitsipaaleluruumi üürilepingut alates 1. aprillist kuni
30. septembrini 2017. Eluruum tuleb aktiga üle anda
hiljemalt 1. oktoobril 2017.
Määras hooldaja puudega
isikule.
Määras Saue Gümnaasiumi
õpilasele erandkorras bussisõidusoodustuse 12.
klassi lõpetamiseni.
Kinnitas Saue Päevakeskuse 30. juunil korraldatava Kukruse suveteatri
suveetenduse reisi osalustasuks 26 eurot inimese
kohta.
Nõustus Saue Huvikeskuse
laagrite korraldamisega ja
kinnitas hinnad: õpilaste
kunstilaager 12.-14. juuni
60 eurot osaleja kohta;
täiskasvanutele maalilaager
17.-18. juuni 80 eurot osaleja kohta; linnalaager 26.30. juuni 75 eurot osaleja
kohta.
Kinnitas raamatu „Saue
Muusikakool 20“ hinnaks
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15 eurot ja CD plaadi
„Saue Muusikakool 20“
hinnaks 15 eurot.
Eraldas Keila Swimklubile
noorte sporditegevuse toetust 4960 eurot 62 Saue
linna noore treeningkulu
katteks perioodil 1. jaanuar
kuni 31. august 2017.
Kinnitas lihthanke „Saue
linna Kasesalu tänav T2
ehitustööd“ hankedokumendid.
Kinnitas lihthanke „Saue
linna tänavate kevadine
auguremont“ hankedokumendid.
Seadis isikliku kasutusõiguse Elektrilevi OÜ kasuks
Saue linna omandis olevale
Vana Keila maantee T4
seitsme meetri pikkusele
0,4 kV maakaabelliinile,
mille kaitsevöönd on meeter mõlemale poole telge,
ja liitumiskilbile, mille kaitsevöönd on kaks meetrit
ümber kilbi.

24. märtsi erakorralisel istungil kinnitas linnavalitsus lihthanke „Saue linna Tule põik
tänava rekonstrueerimine ja
tänavavalgustuse ehitustööd“
hankedokumendid.

Linnavalitsus kehtestas Kütise tn 4 detailplaneeringu
Saue Linnavalitsus
Saue Linnavalitsus kehtestas
Saue linna Kütise tn 4 kinnistu
ja selle lähiala detailplaneeringu 2017. aasta 22. märtsi
korraldusega nr 80.
Detailplaneering haarab
Saue linna keskuses paiknevat
kinnistut Kütise tn 4 sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa
50% ja ärimaa 50%. Kinnistu
pindala on 2291 m².
Detailplaneeringu eesmärk
on olemasolevast maa siht-

otstarbest lähtudes seada
kinnistule uus hoonestusõigus
kuni 3-korruselise hoone rajamiseks koos soklikorrusega
hoonealusele parklale, anda
tehnovõrkude, liikluskorralduse
ja parkimise, haljastuse ja heakorrastuse lahendus.
Detailplaneering on algatatud Saue Linnavolikogu 2016.
aasta 18. veebruari otsusega
nr 99.
Detailplaneering ei muuda
Saue Linnavolikogu 2010.
aasta 16. detsembri määrusega

nr 18 kehtestatud Saue linna
üldplaneeringut ja on kooskõlas üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruandega. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei
mõjuta negatiivselt lähiümbrust
mahus, mis oleks vajanud uue
KSH algatamist. Vajadus erinevatest seadustest tulenevateks
uuringuteks puudus.
Detailplaneeringu avalikustamise käigus kirjalikke ettepanekuid ega pretensioone ei
esitatud.

Üliõpilaste välisõppe ning õpilasvahetuse
stipendiumi taotlemine
Saue Linnavalitsus
Üliõpilaste välisõppe ning õpilasvahetuse stipendiumi saavad
taotleda Saue linna elanike
registrisse kantud 15-18-aastased õpilased ja 18-25-aastased
statsionaarses õppes õppivad
üliõpilased.
Stipendiumi suurus ühe
õpilase ja üliõpilase kohta
on õppeaastaks või kaheks

semestriks kuni 1000 eurot
ja üheks semestriks kuni 500
eurot. Stipendiumifondi suurus
on 0,1% Saue linna kinnitatud
tulumaksu eelarvest.
Stipendiumid on ühekordsed
ja antakse kõigile stipendiumi
taotlemise tingimused täitnud
õpilastele või üliõpilastele. Kui
taotlejate arv ületab stipendiumifondi suuruse selliselt, et
kõigile taotlejatele maksimum-

suuruses stipendiumi maksta
ei ole võimalik, otsustab iga
stipendiumi suuruse komisjon
eelarve piires.
Taotlus stipendiumi saamiseks tuleb esitada Saue linnavalitsusele hiljemalt 15. maiks.
Stipendiumi taotlemise tingimused, määramise ja maksmise kord ning taotlusvorm:
www.saue.ee –> haridus –>
stipendiumid.

Lapsed tegid ise valikuid, kus olla ja tegutseda. Foto: Andra Salutee

Surimuripäev on
Midrimaal väga oodatud
Andra Salutee
Õppealajuhataja
31. märtsil oli Midrimaal traditsiooniline Surimuripäev.
Kõik lapsed said tunni aja
jooksul ise teha valikuid selle
kohta, millises rühmas või
saalis olla ja tegutseda.
Suurematel oli surimuritegevusteks kaasas ülesanneteleht, et märkida, kus nad
käisid ja mis mängud neile

meeldisid, sest õpetajad
pakkusid rühmades toimetavatele külalistele põnevaid
tegevusi.
Päris väikesed liikusid
majas oma õpetajatega. Treppidel ja koridorides toetasid
laste seiklemist õpetajaabid
ja kõik teised maja töötajad.
Surimuripäev on lasteaias
väga oodatud ja hinnatud.
Järgmine tuleb juba aasta
pärast.

Liiklus
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Hansabuss tõi liinile
kooliaja bussi
Saue Sõna
AS Hansabuss muutis 1. aprillist liini 191 sõiduplaani.

Lisandus hommikune väljumine Tallinna suunal
Uus reis väljub Tõkke peatusest kell 9 ja on käigus kooli
ajal. Sel aastal esmalt 1. aprillist kuni 23. juunini, seejärel
uuesti alates 1. septembrist 2017 kuni 23. juunini 2018.

Viie minuti võrra muutus hilisemaks õhtune välju
mine Tallinna suunal
Seni Tõkke peatusest kell 18.00 väljunud buss sõidab alates 1. aprillist välja kell 18.05. Muudatus on tingitud sellest, et tipptunnil on Sauele saabuva reisi sõiduaeg pikem.
Muudetud sõiduplaan viib busside liikumise logistiliselt õigetesse aegadesse, arvestab reisijate ettepanekuid, tipptunde ning bussijuhtide töö- ja puhkeaega.

Nimekonkurss - pane uuele vallalehele äge nimi!
Kadri Tillemann
Ühinemisläbirääkimiste
koordinaator
Praegu on nii, et igal omavalitsusel, mis sügisel ühinevad, on
oma häälekandja. Kernus ilmub
Oma vald, Nissis Teataja, Saue
linnas Saue Sõna ja Saue vallas
Koduvald.
Praeguste plaanide kohaselt
jätkavad need ajalehed kuni
ühinemiseni harjumuspäraselt
ilmumist.
Sügisel sündival uute piiridega
ja senisest suuremal Saue vallal
saab aga olema oma ajaleht. Ja
kuna vald saab olema uus, siis
tuleb ka ajaleht uus. Sinna saa-

vad küll koondatud kõigi täna
ilmuvate kohalike lehtede harjumuspärased osad, aga sellegipoolest saab tal olema uus nägu
ja tegu. Selleks puhuks otsimegi
uuele lehele väärt nime.
Kõik, kellel on mõni hea mõte,
kuidas uut ajalehte nimetada
võiks, olgu julged neid edastama.
◊ E-kirjaga: kadri.tillemann@
sauevald.ee.
◊ Tavapostiga: Veskitammi 4,
Laagri 76401, ühinemisläbirääkimiste koordinaator Kadri
Tillemann.
Nimepakkumisi ootame 28. aprilli
keskpäevani. Paha ei teeks ka

Jalgrattaga – kus ja kuidas?

see, kui nimepakkumisega väike
selgitus kaasas käib.
Nimekonkursi tulemusi tutvustame veel enne suurt suve ilmuvas ühislehes.
Uue näo ja teoga ühiselt
kokkupandud ajalehe esimene
number saab nimeks tänaste
lehetegijate ja omavalitsusjuhtide lemmiknime ning esimese
lehenumbri tagasiside korras
saavad kõik lehelugejad arvamust avaldada, mis nemad
uuest lehest ja selle nimest
arvavad.
Lisaks aule ja kuulsusele olla
uue ajalehe ristiema või -isa premeerime paremaid nimepakkujaid üllatuskingitustega.

Suurim probleem on
olematu liikluskultuur

Maanteeamet
Ilusad ilmad on juba varakult toonud
tänavapilti palju jalgrattureid. Seega
on õige aeg üle korrata mõned soovitused ja liiklusreeglid. Kui tead vastuseid alljärgnevatele küsimustele ja
nendele vastavalt käitud, oled andnud
panuse turvalisemasse liiklemisse.
Jalgrattaga sõitmine on lõbus ja
sportlik tegevus. Et see turvaline
oleks, peab jalgratas olema sõitjale
sobiva suurusega ja töökorras.
Kas Sinu lapse jalgratas on talle
sobiva suurusega?
Jalgratas on lapsele paras siis, kui
harkisjalu, tallad maas, rattapulga
kohal seistes jääb rattapulgani vähemalt paar sentimeetrit ruumi.
Kas kiiver on kohustuslik?
Jalgratturi pead kaitseb korralik kiiver. Kiivri kandmine on kohustuslik
kõikidel kuni 16-aastastel jalgratturitel, vanematel soovituslik. Kiiver kaitseb pead vaid siis, kui see on paraja
suurusega ja õigesti kinnitatud.
Kus ja kuidas jalgrattaga sõita?
Alla 10-aastane juhiloata jalgrattur
tohib sõita üksi kõnniteel, jalgrattaja jalgteel ning õuealateel. Kindlasti
peab iga lapsevanem lapsele liiklusreeglid selgeks tegema enne, kui ta
lapse üksi liiklusesse sõitma lubab.
Kõige parem õpetus on isiklik eeskuju
ning ühine koduümbruse läbisõitmine
ja võimalike ohtlike olukordade läbiarutamine. Samal teel liiguvad ka
jalakäijad ja viisakas jalgrattur kindlasti arvestab nendega.
Kõnniteel tohivad sõita kõik alla
13-aastatsed jalgratturid ja kuni kaks
selle lapsega koos sõitvat täiskasvanut. Kõnniteel jalakäijate vahel tohib
liikuda vaid jalakäija kiirusega. Selleks,
et jalakäijaid mitte ehmatada, saab
jalgrattur tulekust juba eelnevalt kellaga märku anda. Lähenedes jalakäijale, vähendab jalgrattur sõidukiirust
ja möödub kõndijast ohutus kauguses.

Riho Johanson
Abilinnapea

Kui kõnniteel või
jalgratta- ja jalgteel liikuva jalgratturi teele
jääb bussipeatus, siis peab jalgrattur
andma teed bussile minevatele ja
bussilt tulevatele jalakäijatele.
Kui lapsevanem on lapse üksi liikluses osalemiseks ette valmistanud,
koolitee koos jalgrattaga korduvalt
läbi sõitnud ja kõik ohuolukorrad
läbi arutanud, tohib koolilaps mööda
kõnniteed, jalgratta- ja jalgteed või
õuealateed üksi kodust kooli sõita
sõltumata vanusest ja jalgratturi juhiloa olemasolust. Seejuures on äärmiselt oluline pöörata tähelepanu lapse
jalgratta tehnilisele korrasolekule ja
kiivri korrektsele kasutamisele.
Kuidas ohutult sõiduteed ületada?
Kui jalgratturil on vaja teed ületada,
on seda kõige ohutum teha jalakäijatele mõeldud sõidutee ületamise
kohtades, tulles jalgrattalt maha ja
lükates seda enda kõrval.
Ületades ülekäigurada ratta seljas,
tuleb enne sõiduteele sõitmist hoog
maha võtta ja veenduda tegevuse
ohutuses. Autojuhid sõitvale jalgratturile teed andma ei pea, sõidutee
tuleb ületada jalakäija kiirusega.
Millal sõita sõiduteel?
Sõiduteel või jalgrattarajal tohib jalgrattur sõita alates kaheksandast eluaastast
ja seda koos täiskasvanud saatjaga.
Üksi tohib jalgrattur sõiduteel sõita
alates kümnendast eluaastast, kui tal
on jalgratturi juhiluba. Sõiduteel sõitev
jalgrattur peab olema väga tähelepa-

nelik ja pidama
kinni liiklusreeglitest. Sõiduteel sõitev
jalgrattur on juht ja peab liikuma autodega samas suunas
sõidutee parempoolse ääre lähedal.
Selleks, et teised juhid jalgratturi plaane
paremini mõistaksid, tuleb näidata enne
manöövrit käemärguandeid.
Kas kõrvaklapid ja telefon kujutavad
riski?
Liikluses osaledes peab olema väga
tähelepanelik. Ainuüksi liiklusreeglite
heast tundmisest ei piisa. Kõrvaklappidest muusika kuulamine vähendab
jalgratturi tähelepanu ja muudab liikluses osalemise ohtlikumaks. Telefonikõnedele vastamiseks peata ratas
kõne ajaks ja jätka teekonda pärast
kõne lõppu.
Kuidas saada jalgratturi juhiluba?
Maanteeameti teenindusbüroodest
on võimalik saada materjale, mille
abil laps eksamiks ette valmistada.
Kui liiklusreeglid selged, tuleb registreerida sobivale eksamile. Materjalid
ja eksami sooritamine on tasuta.
Rohkem infot lähimast büroost.
TÄHELEPANU! Iga lapse eest vas
tutab lapsevanem! Enne lapse üksi
liiklusesse lubamist, olgu jalakäija
või jalgratturina, on iga lapsevanema
kohustus veenduda, et tema järeltulija on valmis üksi liikluses osalema,
mõistab ümbritsevat ja oskab ohutult
liigelda. Liiklusteadmisi saab jalgrattur kontrollida, lahendades liiklusteste liikluskasvatus.ee lehel.

Oktoobris 2016 kogus Saue Linnavalitsus
elanike tähelepanekuid linna liikluse kitsaskohtadest. Kokku saabus 70 märkust 31
inimeselt - oli nii emotsiooni kui ka reaalseid
kitsaskohti, mille lahendamisele suuremat
tähelepanu pöörata.
Mõned tõstatatud küsimused on juba
lahendused leidnud, kuid suurima töö kogutud materjaliga teeb Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži liiklusohutuse eriala viimase
kursuse tudeng, kelle lõputööks on Saue
liikluskorralduse hindamine. Lõputöö juhendaja on valdkonnas väga kogenud spetsialist.
Linnavalitsusel on hindamiseks veel terve
rida liikluse kitsaskohti, mida elanikelt kogutud materjalides ei kajastunud, aga mida
soovime kindlasti läbi analüüsida ja mille
kohta hinnangut saada. Ohtliku kohana on
nimekirjas ka Vana-Keila mnt - Pärnasalu tn
- Lehtmetsa tn ristmik, kus 29. märtsil juhtus
liiklusõnnetus sõiduauto ja väikse jalgratturi
vahel, kuid kahjuks jõudis õnnetus meist ette.
Suures pildis liikluses toimuvast rääkides
jagan seisukohta, et suurim probleem on olematu liikluskultuur, mis seisneb liiklusmärkide eiramises ja üksteisega mitte arvestamises. Arvestamises läbi ohu tajumise - kas
keegi võib varjatud nähtavusega kõrvalteelt
või bussi varjust autole ette sattuda.
Kõhedust tekitav on üldine arusaam, et
kiiruse ületamine kümne kilomeetri võrra tunnis on täiesti normaalne ja justkui „lubatud“.
Kui kokku põrkavad kaks sõidukit (mõlemad
+10km/h), on summaarne põrkejõud juba
+20km/h.
Liiklusmärgid ja teekattemärgistus on
möödapääsmatult olulised, kuid õnnetuse
korral puhas juriidiline nüanss. Tegelikult ei
taha ju keegi olla õnnetuse põhjustaja, veel
vähem kannataja. Juriidilise nüansi all mõtlen seda, et kui jalakäija jääb ilusal triibulisel
ülekäigurajal auto alla, mida ju ka juhtub, on
ta ikkagi haiglavoodis, ainukese teadmisega,
et tal oli eesõigus. Hoiame ennast ja anname
vajadusel ka eesõigust omavas situatsioonis
järele, kui suudame sellega hoida elu ja tervist.
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Eesti riigi juubeli eel
Evelin Povel-Puusepp
Saue Huvikeskuse
kultuuritegevuse juht
Eesti Vabariigi väljakuulutamise
100. aastapäevani 24. veebruaril 2018 on jäänud pisut enam
kui kümme kuud, ent selle olulise tähise hõngu on tunda juba
mõnda aega: juubeliürituste
üle peetakse plaane riiklikul
tasandil ja väiksemates kogukondades. Riigikantselei juurde
loodud toimkond seisab hea
üleriiklike sündmuste korraldamise eest ja kureerib „Eesti
Vabariik 100“ programmi tervikult. Kõik programmiga seotud
sündmused, kingitused ja muu
info on leitav EV100 kodulehelt
ev100.ee.
Kontseptsiooni kohaselt
katab juubeliprogramm kõiki
eluvaldkondi, andes ühiskonnale võimaluse vaadata ajas
tagasi ja seada uusi sihte tulevikuks. Eesti riigi juubeliürituste
ajaraam on hajutatud kolmele
aastale, saades alguse tänavu
16. aprillil, mil möödub sada
aastat eestlaste asualade ühendamisest ja Eestimaa kontuuri
tekkest, ja lõppedes Tartu rahu
väljakuulutamise 100. aastapäeval 2. veebruaril 2020.

Eesti Vabariigi 100. aasta
päeva avasündmus
16. aprillil asuvad seiklussportlased ja hea ettevalmistusega
matkajad „kustutama“ kunagist Põhja- ja Lõuna-Eestit
eraldanud piirjoont, läbides
etappidena 400 km Peipsi rannalt Tõstamaani (pildil). Matkajate teekond on GPS-seadmete
vahendusel otsepildis kuvatud

virtuaalsele kaardile, mida saab
jälgida ETV ekraanilt ja EV100
kodulehelt. Vastavalt matkajate edenemisele maastikul
kustub sümboolselt piir eestlaste asualade vahel. Lisaks
„piirikustutajatele“ on kuni
3000 rahvamatkajal sel päeval
võimalus ühineda matkadega
kubermangupiiri läheduses.
Valikus on üheksa sihtkohta
ja 18 erinevas pikkuses marsruuti. Matkale registreerumine
on avatud kodulehel.
Ent seegi pole veel kõik.
Samal päeval astuvad Kurgjal
kontserdiga üles suvise noorte
laulu- ja tantsupeo kollektiivid.
Kontserdi järel, kell 19 süttib
sealsamas tänavuse laulu- ja
tantsupeo tuli. Noortepeo korraldajad kutsuvad kõiki sel päeval süütama oma kodupaigas
südametuld: lõkkeid, küünlaid,
tõrvikuid, aga ka virtuaalselt
kuvatavat tuld nutitelefoni app´i
abil, et olla osa noortepeo tule
süütamisest ja tähistada Eesti

Vabariigi 100. aastapäeva peo
algust.

Teeme Eestile kingitusi
Üldriiklike suursündmuste kõrval on oluline ja väärtustatud
iga väiksemgi ettevõtmine,
mida inimesed, kogukonnad,
omavalitsused soovivad Eestile
pühendada. „Teeme Eestile
kingitusi!” just nõnda kõlab
EV100 läbiv sõnum. Eriilmelised sündmused ja algatused,
mis toovad rõõmu ning kujundavad tulevikku.
Kingiideid on EV100 kodulehel hulganisti. Igaüks meist
saab väljapakutud ideede elluviimisega liituda või välja pakkuda endapoolseid mõtteid.
Ja ideid on tõepoolest seinast seina, alates lillekastide
paigutamisest koduaknale,
tammealleede ja kirsisalude
istutamisest kuni erinevate väljaannete avaldamise, riigitegelaste haudade korrastamise või
vanima rehetalu taastamiseni.

Suurematest programmidest
olgu nimetatud „Igal lapsel
oma pill“, mille abil on saanud võimalikuks fagoti eriala
õpetamine Saue Muusikakoolis, „Rändav Laste Vabariik“,
EV100 raamatusari, teatrite
ühiskingitus „Eesti sajandi
lugu“, „EV100 igas külas“ ja
veel ja veel ja veel…

EV100 Sauel
Millised projektid on EV100 raames toimumas? Kuidas jaguneb
juubeli ajaraam temaatiliselt?
Millal ja kuidas tähistame Eesti
riigi 100. sünnipäeva Sauel?
Milliseid olemasolevaid traditsioone soovime põimida juubeliprogrammi? Kas loome midagi
uut või elustame ammu unustatud vana? Keda kaasame? Mis
on meie väärtused? Millise jälje
me soovime endast tulevikule
jätta? Mida meie, Saue linnas
elavad ja tegutsevad inimesed
näeme kingitusena Eestile ja
seeläbi iseendile?

Need ja mitmed teised teemakesksed arutelud kõlasid
märtsikuu lõpupäevil Saue
Huvikeskuse korraldatud pannkoogihommikul Saue linnas
toimetavatele vabaühendustele. Ideepanka kogunes hulk
mõtteid, mida edasi arendada. Alates puude-põõsaste
ühisistutamisest, nimelistest
puudest, kohalooliselt oluliste
kohtade pildistamisest ja erinevatest linna avalikus ruumis
korraldatavatest näitustest
kuni siinseid spordiklubisid
tutvustava spordisarja, iga-aastase laulu- ja tantsupeo „Saue
Sõlg“ teemakohase kava koostamise ning mälestuste kogumiseni välja.
Ajaliselt on juba täna paigas Saue Noortekeskuse üritus
„Minu aasta telgis“ - huvilised saavad 2018. aastal tulla
ööbima noortekeskuse taha
püstitatud telki.
Siinkohal kutsun lugejaid
unistama ja mõtisklema, missugune võiks olla teie meelest
väärikas, rõõmus ja tulevikku
vaatav kingitus oma riigile tema
sajandal sünnipäeval. Kingitus,
mille saame valmistada üheskoos. Mõtted on oodatud e-posti
aadressil huvikeskus@saue.ee.

Noorkotkad ja kodutütred tegutsevad kompaniimajas Ladva tänaval
Gea Libik
Saue rühma juht
2017. aasta algusest toimetab
Saue noorkotkaste ja kodutütarde rühm uue juhi Gea Libliku
käe all. Koondusedki toimuvad
uues kohas, Kaitseliidu Saue
kompaniis Ladva tänaval. Seal
saavad noored kohtuda naiskodukaitsjate ja kaitseliitlastega
ning õppimiseks vajaminev
varustus on ka käe ulatuses.
Kuue koondusega on noortel läbitud relva-, topograafia-,
meditsiini- ja riviõpe ning räägitud Eesti Vabariigi lipust, vapist
ja presidentidest.
Üheskoos valmis Saue kompaniile kingitus Eesti Vabariigi
aastapäevaks.
Sel päeval oli Saue noortel
veel üks tähtis ülesanne täita.
Üle pika aja olid ka nemad kut-

sutud pidulikule jalutuskäigule
läbi Saue.
Selle jaoks harjutasid noored korrektset rivisammu lausa
kolmel korral. Esmateadmised
marssimisest ja õiges suunas
pööramisest andis Saue kompanii pealik Olari Rätsep.
Kõige meeldejäävam rividrill
sai läbi viidud aga Hüüru vabatahtlikus päästekomandos, kus
noored said teada, kes on vabatahtlikud ja mille poolest nad
erinevad kutselistest päästjatest.
Silver Siidirätsep tutvustas
masinaparki ja suurt seitsmetonnise veepaagiga autot, mille
vabatahtlikud päästjad olid ise
kahe aasta jooksul umbes 13
auto juppidest kokku pannud
ja mis lausa säras. Kirss tordil
oli päästjate vormiriietuse ja isikukaitsevahendite proovimine.
Saue rühm koguneb üle

Kingitus Saue kompaniile Eesti
Vabariigi aastapäevaks

nädala pühapäeviti kell 15-17
Saue kompaniis. Lisaks kaitseliitlastele ja naiskodukaitsjatele
on meil väga hea koostöö veel
Saku noorte rühmaga, kelle
laagris ja sukeldumiskursusel
on noored osalenud. Hetkel valmistub rühm esimesteks võistlusteks ja uute liikmete vastuvõtmiseks. Saue noori saame
lähiajal näha naiskodukaitsele
pühendatud mälestuspäeval ja
kindlasti maakaitsepäeval.

Külas Hüüru vabatahtlikul päästekomandol

Alusharidus
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Linnavalitsus lapsesuu ja –pilgu läbi
Saue lasteaia
Midrimaa kõige
vanemate rühmade lastel,
ke s sügisel
kooli lähevad,
on tavaks käia
kevadel linnavalitsuses, vaadata ja uurida,
mis tööd ametnikud teevad.
Linnav alitsuse töötajatele on aga iga
külaskäik parasjagu paras
pähkel pureda, et oma tööd
lastele arusadaavalt selgitada
ning nende terastele ja siiratele
küsimustele vastata. Siinkohal
tuleb tunnistada, et me linnavalitsuses oleme õppimisvõimelised nagu lapsedki ja üha
vahvamalt külaskäigud kulgevad.
Märtsi keskpaiku oli linnavalitsusel külas Mesimummi
rühm (pildil), kes õpetajate
abil kõik ilusti kirja pani, mis
neile meelis või meelde jäi.
Kokkuvõtvalt nägid ja kuulsid
nad palju uut ja põnevat ning
soovivad head koostööd ja et

Fotod Sirje Piirsoo

Sirje Piirsoo

kõigil oleks Saue linnas hea
elada.
Üheskoos valmis lastel linnavalitsusele mälestuseks tore
pilt (fotol), kus kõik olulisemad
asjad üles joonistatud: lehvivad
lipud linnavalitsuse ees, linna
maskott Tõru, prügikast-pliiatsitops (Rotosplasti kunagine
toodang), linna kaart, kõrge
trepp, administraator, volikogu
tuba, tähtis naine arvelauaga
(finantsjuht Ingrid Niid), Saue
Sõna, krussis peaga tädi Sirje
(avalike suhete peaspetsialist),
tempel, haamer, millega seadused vastuvõetuks koputada,
linnapea Harry Pajundi ja tema
ametikett.

Mesimummid ütlevad
Meeldis
◊ et seda haamrit lüüakse,
kui on otsus vastu võetud;
◊ et Tuuli sai oma naabriga
tuttavaks, see mees pani
majadele numbreid;
◊ kõige rohkem ehituspetsialist, sest tema juures saab
loa maja ehitamiseks;
◊ haamer, et teada saada,
kas võtame otsuse vastu
või mitte;

◊ linnavalitsuse maja - saime
seal kommi süüa - ja et
mulle kaelakett kaela pandi
(linnapea ametikett);
◊ et saime igasuguseid huvitavaid asju teada, näiteks
mis tööd nad teevad;
◊ et nägin oma ema sõbrannat - ta korraldab üritusi,
ta kabineti ukse peal oli
punane ja roheline täpp;
◊ otsida Saue kaardilt jaanituleplatsi;

◊ et nägin tammetõru maskotti ja kaisukarusid;
◊ et lipud olid lahedad.

Jäi meelde
◊ Oli huvitav kuulda, mis
puid ei tohi linnas raiuda ja
kuidas puu raiumise jaoks
peab luba küsima.
◊ Aasta eelarve on 8,5 miljonit ja 6 miljonit kulutavad
nad spordihoonele ja selle
varustusele.

Laps alustab lasteaiateed!
Helgi Vaher
Saue lasteaia Midrimaa
õppealajuhataja
Mitmed Saue linna lapsevanemad on saanud linnavalitsuselt
teate: „Teie laps saab lasteaiakoha Saue lasteaias Midrimaa
alates 2017. aasta augustist.“
Ühtlasi on teate juures info
uute lastevanemate koosoleku
toimumise kohta 16. mail kell
18 lasteaia saalis.
Neile vanematele, kellel
alustab lasteaiateed esimene
laps, kuluvad marjaks mõned
nõuanded lapse lasteaeda
tuleku ja lasteaias turvalise
kohanemise ettevalmistamise
kohta.
Lapse lasteaeda tulekuga
saavad alguse suuremad muudatused pere igapäevarutiinis,
lapsele valmistab kindlasti
raskusi tavalisest pikem vanemast lahusolek. Kõikide osapoolte jaoks on oluline, et laps
kohaneks lasteaiaga võimalikult
valutult ja ühineks meie perega
rõõmsana, täis tegutsemislusti.

Soovitusi lapse ettevalmis
tamiseks lasteaeda mine
kuks
◊ Looge lapsele positiivne
hoiak lasteaia suhtes, rää-

kige, kui tore seal on ja
mida seal tehakse.
◊ Varuge aega lapse harjutamiseks kollektiivi ja lasteaia
päevakavaga.
◊ Laske lapsel iseseisvalt
te gut s eda täiskasvanu
pideva juhendamiseta: käte
pesemine, tassist joomine,
söömine, potil käimine, üksi
voodis uinumine.
◊ Külastage perearsti, veendumaks, et laps on terve.
Lasteaeda tulles on vajalik
lapse tervisetõend.

Soovitusi lapse kohanemis
perioodiks
◊ Olge endas kindel, et lasteaed on teie lapsele sel hetkel parim paik.
◊ Rääkige lapsele, mis koht
on lasteaed, miks lapsed
seal käivad, miks te tahate,
et tema seal käima hakkaks.
◊ Rääkige lapsele, mis teda
seal ees ootab. Mida üksikasjalikumalt ja sagedamini
lapsega räägitakse, seda
kindlamalt ta ennast tunneb.
Teadmatus hirmutab last.
◊ Selgitage, et alati ei saa
kõike, mida ta soovib, esimesel nõudmisel täita. Rühmas
on palju lapsi ja vahel tuleb
oodata ja olla kannatlik.

◊ Kohanemisperioodil toetage
last emotsionaalselt. Et
olete nüüd lapsega märksa
vähem koos, püüdke ühistel
hetkedel rohkem suhelda,
kuulata, kallistada. Laske
lapsel olla teie läheduses.
◊ Kui lapsest lahkumine osutub raskeks, on heaks soovituseks ilmutada enesekindlust, olla optimistlik.
◊ Lahkudes öelge lapsele heatahtlikult, kuid kindlal toonil,
et teil on nüüd aeg minna.
Kallistage last tavalisel moel
ja lahkuge kohe, kui olete
hüvasti jätnud.
◊ Ilmutage enesekindlust ka
last õpetajale üle andes,
öelge näiteks, et teil tuleb
täna kindlasti tore päev.
◊ Ärge unustage lapsele öelda,
millal te talle järele tulete.
Olge täpne ja pidage oma
lubadusest kinni.
◊ Hea oleks, kui lapse päevad
lasteaias ei kujuneks liiga
pikaks (8-10 tundi). Nii võib
laps muutuda nutuseks ja
närviliseks, kergesti haigestuda.

Kohanemine ja tervis
◊ Kohanemisperiood võib väikelapses tekitada stressi.
Lasteaiastressi sümptomid

on pidev nutmine ja õnnetu
olek, millega võivad kaasneda unehäired ja isutus.
◊ Kohanemise ajal on häiritud
lapse organismi üldine vastupanuvõime, ta on nõrgem
ja haiguste vastuvõtlikum.
◊ Haige laps vajab ravi ja rahu,
mida saab talle võimaldada
kodus. Haigena kollektiivis
viibimine kurnab liigselt
lapse organismi.
◊ Lasteaias käiva lapse tervislik seisund peab võimaldama
tal koos teistega tegevustes
osaleda ja õues viibida.

Laps ja piirid
◊ Laps vajab piire selleks, et
teada, mida võib teha ja
mida mitte. Piirid ja reeglid
loovad väikelapsele turvatunde. Lapse piirideks on
vanemate selgitused, keelud
ja korraldused.
◊ Väikesele lapsele on vanemal väga raske midagi keelata. Hea on, kui tal on juba
lasteaeda tulles tuttavad
järgmised mõisted: ei tohi,
tule siia, ära tee haiget, räägime tasakesi.
◊ Täiskasvanu sõbralik konkreetsus otsustes on vajalik
nii kodus kui mujal.
◊ Tähtis on kehtestatud pii-

ridest kinnipidamine ja
täiskasvanute ühesugused
nõudmised.
◊ Koostöö piiride küsimuses
kodu ja lasteaia vahel on
väga oluline.

Riietus ja jalanõud
lasteaias
◊ Laps tunneb end lasteaias
hästi mugavates, hooajale
vastavates riietes, et mängida toas kui õues.
◊ Parimad rõivad on need,
mida laps ise selga saab
panna.
◊ Riietus toas on kerge ja võimaldab hästi liikuda. Varuge
lapsele mugavad ja jalga fikseerivad sisejalatsid, näiteks
krõpsudega sandaalid.
◊ Lapse kappi palume tuua
vahetusriided. Riided võiks
olla märgistatud, et vältida
lapse asjade kadumist ja
segamini minekut.
◊ Igal lapsel on isiklik kamm
ja soovitavalt ühekordsed
taskurätikud.
Ootame kõiki meie uusi lapsevanemaid maikuus toimuvale
koosolekule, kus saate vastused veel vastamata küsimustele. Oleme uute särasilmsete
midrimaalaste ootel!
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Foto: Andra Salutee

Ott-Kaarel Kümnik - parim
noor instrumentalist 2017
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor

Raamatukast lasteaias ja
päevakeskuses
Saue Sõna

Midrimaa õppealajuhataja
Andra Salutee nimetab pakkumist lahkeks ja tänuväärseks:
„Terve märtsi saime kasutada
Saue raamatukogu pakutud
võimalust tutvuda uute raamatutega. Kuu aja jooksul lugesid
õpetajad lastele põnevaid lugusid. Varsti tuleb aga juba uus ja
huvitav saadetis. Suur tänu!“

Saue Linnaraamatukogu algatas
toreda ettevõtmise. Raamatukoguhoidjad komplekteerivad kasti
raamatutega ning toimetavad
need lasteaeda ja päevakeskusesse, et uus ja huvitav kirjandus
kohapeal tutvumiseks ja lugemiseks oleks.

Veebruarist aprillini võtavad noored muusikud
üksteiselt mõõtu instrumentaal- ja vokaalkonkurssidel. Vaatamata tihedale aastale
Saue Muusikakoolis, on meilgi õpetajaid ja
õpilasi, kes panustavad täiendavalt ning on
olnud väga tublid maakondlikel ja vabariiklikel
võistlustel.

Eesti Muusikakoolide Liidu konkursi
„Parim noor instrumentalist 2017“
Loode-Eesti regiooni eelvoorud
Klarnet 18. veebruaril Sauel
◊ Mattias Donner, II koht 1. vanuserühmas,
osalemine lõppvoorus

Trompet 12. märtsil Tabasalus
◊ Merit Telliskivi, diplom 1. vanuserühmas
◊ Tiit-Villem Toomingas, II koht 1. vanuserühmas, osalemine lõppvoorus
◊ Veikko Englas, II koht 2. vanuserühmas,
osalemine lõppvoorus

Tromboon 12. märtsil Tabasalus
◊ Ott-Kaarel Kümnik, III koht 1 vanuserühmas, osalemine lõppvoorus

Harjumaa ja Loode-Eesti regiooni
konkursid
Klaver 1. märtsil Keilas
◊ Hanna-Leen Keerov, 1. vanuserühm
◊ Nora Getter Uibukant, 1 vanuserühm

Kannel 11. märtsil Viimsis
◊ Kertu Käosaar
◊ Karoliina Kollom, III koht

Viiul 18. märtsil Kiilis
S A U E M U U S I K AKO OL
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KONTSERT
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◊ Marta Ründva, III koht, 1. klass
◊ Marya Alice Mändmaa, III koht, 4. klass

Eesti Muusikakoolide Liidu konkursi
„Parim noor instrumentalist 2017“ vaba
riiklik lõppvoor
Klarnet 19. märtsil Nõmmel
◊ Mattias Donner, III koht 1. vanuserühmas,
karikas

Ott-Kaarel Kümnik tuli parima noore instrumentalisti konkursil esikohale, teda õpetab Johannes Kiik.
Foto: Kairi Kümnik

Tromboon 25. märtsil Tallinna Muusika
keskkoolis
◊ Ott-Kaarel Kümnik, I koht 1 vanuserühmas,
karikas, esinemine lõppkontserdil 8. aprillil
Mustpeade majas
Saue Poistekoori 4.-5. klassi ja 8.-9. klassi
vokaalansamblid tulid märtsi alguses Jõgeval Alo Mattiisenile pühendatud vokaalansamblite konkursil kolmandale kohale, need
tulemused leidsid kajastust lehe eelmises
numbris.
Parima noore instrumentalisti lõppkontsert
ja laureaatide autasustamine on laupäeval,
8.aprillil kell 15 Tallinna Filharmoonia Mustpeade maja valges saalis. Kõik on oodatud.
www.sauemk.edu.ee

Saue laululapsel osaleb
ligi 100 noort lauljat
Saue Huvikeskus

S a u e K o n t s e rd i s a a l i s

Esinevad: parimad solistid,
ansamblid,
kollektiivid
S i s s e p ä ä s va b a .

w w w. s a u e m k . e d u . e e

8. aprillil astub pea terve päeva jooksul Saue kontser
disaalis lavale 96 noort lauljat, et selgitada välja linna
parimad laululapsed ja -noored. Olete teretulnud lauluvõist
lusele kaasa elama.

Ajakava
3-4- ja 5-6-aastased, 40 osalejat
◊ kell 10.00-11.00 proov
◊ kell 11.00-12.20 esinemine
◊ kell 12.45-13.00 autasustamine

10-12-aastased, 27 osalejat
◊ kell 13.45-14.20 proov
◊ kell 14.35-15.50 esinemine
◊ kell 16.05-16.15 autasustamine

7-9-aastased, 17 osalejat
◊ kell 12.20-12.45 proov
◊ kell 13.00-13.45 esinemine
◊ kell 14.20-14.35 autasustamine

13-15- ja 16-18-aastased, 12 osalejat
◊ kell 15.50-16.05 proov
◊ kell 16.15-17.00 esinemine
◊ kell 17.15 autasustamine
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2016. aasta sporditulemuste põhjal pälvis tunnustuse 71 täiskasvanud sportlast

Eelmine aasta oli Saue sportlastele
väga edukas
Terje Toomingas
Saue Huvikeskuse sporditegevuse juht
Väikses koduses Saue linnas elab sportlasi, kes on saavutanud tipptulemusi
Eestis, Euroopas ja maailmas. Saue linn
tunnustas oma parimaid 30. märtsil Saue
Kontserdisaalis. 2016. aasta sporditulemuste põhjal pälvis tunnustuse 71 täiskasvanud sportlast.
Saue linnapea Harry Pajundi tänas
kõiki Saue linna sportlasi pühendumuse
ja säravate tulemuste eest ning tõdes, et
Saue sportlased on väga head ja mitmekülgsed.
Sportlastele esines Saue Noorte
Meeste Koori ansambel Elviira Alamaa
juhendamisel, pärast mida ootas sportlasi
buffee-laud.
Õhtu lõppes Saue abilinnapea Andres
Kaarmanni korraldatud mälumänguga, kus

Millistel spordialadel on
Saue linna sportlased
edukad

Kaspar Kotterile (keskel) ei tekitanud spordilegendide äratundmine mitte mingeid raskusi

tuli piltidelt ära tunda 27 kuulsat spordilegendi.
Võistkonnad moodustusid järjest loe
tulemusena. 24 punktiga tulid esikohale
Viied. Suures osas kuulus võit Kaspar
Kotterile, kel kahe esimese vooru spordilegendide äratundmine mitte mingeid

Suusatamine, duatlon, talitriatlon,
mäesuusatamine, lumelaud, male, kiirmale, ringraja kestvussõit, maastikurattamaraton, sisesõudmine, sportkeegel,
korvpall, kergejõustik, tennis, taipoks,
mälumäng, sportvibu, vaistuvibu,
discgolf, rannajalgpall, jalgpall, orienteerumine, rattaorienteerumine, rogain.

raskusi ei põhjustanud – võttis pastaka ja
asus piltide alla nimesid kirjutama.
Palju õnne, edukat uut hooaega ja
palju säravaid võite 2017. aastal kõigile
Saue linna sportlastele!
Tunnustatud sportlaste nimekiri alade ja
kohtade lõikes asub www.sauehuvikeskus.ee.

Saue linna parimad
sportlased 2017
Marliis Odamus, Tuuli Mizer,
Terje Odamus, Külli Sarna,
Marko Pruus, Sander Roben,
Ivari Haltunen, Jano Järvelaid, Tarvo Piip, Karel Uurits,
Valve Vahar, Raivo Viidu, Kristo
Krinpus, Rivo Pajur, Kaido
Kirs, Monika Põldma, Viive.
Kai Rebane, Liis Lemnits,
Terje Toomingas, Liisi Kari,
Kirke Kasari, Marlen Valgma,
Monika Sepp, Alla Shilenok,
Ivar Puusepp, Siiri Raagmets,
Karmen Veerme, Reimo Allik,
Madis Voitk, Urmas Oljum,
Andres Allpere, Ulvi Urgard,
Paavo Grünberg, Virve Laan,
Tiina Vimm, Martti Siitsman,
Jaanus Gross, Olari Pajo, Ilmar
Tooming, Argo Alaväli, Sander
Avingo, Lauri Esko, Henri Heinsalu, Kaspar Kotter, Ranon
Kriisa, Erkki Liiv, Silver Liiv,
Daan Moistus, Ken-Glaid Nool,
Janar Pajo, Kristjan Ploompuu,
Peeter Seppel, Kristjan Suurjärv, Roland Tammela, Mauri
Levandi, Urmo Timusk, Ants
Jaakson, Norman Põder, Ott
Mõtshärg, Valdis Toomast,
Hille Tasa, Krista Terno, Lembe
Lutterus, Lauri Malsroos, Andreas Aadli, Johannes Tasa, Jüri
Püssim, Riho Kilp, Vello Krohn,
Erkki Aadli, Heino Heinloo.

Tunnustuse ja tänu
pälvisid ka
◊ volikogu spordikomisjoni
esimees Virko Raagmets,
kes on alati jõu ja abiga valmis Saue linna esindama
Eesti linnade suve- ja talimängudel, olenemata spordialast;
◊ linnapea Harry Pajundi,
kes on mänginud 20 aastat
korvpalli Saue Ettevõtete
Liidus;
◊ abilinnapea Andres Kaarmann mälumängu korralduse eest Saue linnas.

Mõisa pargis kohtub ajalugu tuleviku tehnikaspordialaga
Saue HOBIzone
Jaanuarist käivitus Saue
HOBIzones Eesti esimene
droonivõistluste sari, mille
neljas etapp peetakse esimest
korda välitingimustes 15.-16.
aprillil Saue mõisa pargis.
Võistlusdroonid on kerged ja
väga vilkad nelja propelleriga
õhusõidukid, mida piloot juhib
raadio teel, kasutades drooni
pardal oleva kaameraga juhtmevabalt ühendatud videoprillidest nähtavat videopilti.
Võistlejaid on oodata üle
Eesti ja ka Lätist. Kindlasti on
kohal mõlemate riikide parimad

piloodid, kes koguvad väärtuslike punkte sarja arvestuses,
aga võistlema on oodatud kõik
huvilised.
Võistluse peakorraldajal
Rando Merel on hea meel, et
Saue mõis põnevat võistlussarja võõrustab. Tema sõnul
annab mõisapark head võimalused luua puude vahele põnev
võistlusrada ja kaunis mõisahoone lisab uudsele tehnikaspordialale ajaloolist hõngu.
Esimest korda võistlustele
tulev Kalev Lukk arvab, et
rooni võidusõit on kõige lähedasem kogemus lendamisele,
olles ise siiski kahe jalaga maa

peal: „Kui videoprillid on peas,
siis ainus, mida on näha, on
videopilt drooni pardal olevast

kaamerast, see on tõeline vabaduse tunne!“
Saue mõisa omanik Jaan

Kriisa loodab, et vaatemäng
meeldib nii võistlejatele kui
pealtvaatajatele ning et seda
uut ja väga kiiresti arenevat
tehnikaspordiala on võimalik
Saue mõisapargis näha.
Võistlused toimuvad Saue
mõisa pargis laupäeval ja pühapäeval, 15.-16. aprillil. Pealtvaatajatel on kindlasti kõige
põnevam jälgida finaale, mis
algavad pühapäeval kell kolm.
Üritus on tasuta, ent võistlusalale sissepääsuks on võimalik osta pilet sarja toetuseks,
mis maksab 2 eurot, perepileti
hind on 5 eurot. Piletiostjate
vahel läheb loosimisle droon.
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Mälumängusarja esimese etapi võitis Memosa
Mälumäng 24. märtsil Saue
Noortekeskuses kinnitas, et
Sauel on tugevad traditsioonid ja et see pakub inimestele
jätkuvalt huvi: neljast mängust
koosneva sarja esimesele etapile oli registreerunud koguni
21 võistkonda.
Võistkondadel tuli vastata
30 küsimusele, millest 10 olid
pildid. Iga küsimuse eest oli
võimalik koguda kaks punkti
ehk maksimaalselt 60 punkti.

Foto: Kristi Paas

Andres Kaarmann
Mälumängu korraldaja

Esimese mängu võitis 41 punktiga võistkond Memosa

Esimese mängu võitis 41
punktiga võistkond Memosa,
kuhu kuulusid Villu Liiv, Ulvi
Urgard, Margit Ots ja Kelli
Kõluvere.
Vaid ühe punk tiga jäi
maha Seitse Kadakat - Andres Kuningas, Tuuli Kuningas, Meelis Rõigas ja Ele
Rõigas - ning kahe punktiga
Tuukrid - Rinaldo Liina, Erkki
Kasenurm, Imre Vallik ja Olle
Kask.
Esikuuikusse mahtusid veel
37 punktiga Kettavennad (Valdis Toomast, Ilmar Tooming ja

Sirje Piirsoo
20 aastat tagasi pidasid Saue
Linnavalitsus ja Saue Ettevõtete Liit maha korvpallilahingu.
Selle kohtumise aastapäeva
korvpalliturniir leidis aset 1.
aprillil Saue Gümnaasiumi
võimlas linnapea Harry Pajundi
eestvedamisel, kes on ka Saue
Ettevõtete Liidu juhatuse esimees.
Turniiril osales viis võistkonda: Saue linn, Saue ja
Kernu vald, Saue Ettevõtete Liit
oli väljas kahega.
Pärast pingelisi heitlusi palliplatsil selgus pingerida. Võit
kuulus Kernu vallale, Saue linn
oli teine, ettevõtjate esimene
tiim tuli kolmandaks ja teine
neljandaks. Viies koht oli sel
korral Saue valla oma.
Kui 20 aasta tagusesse
aega tagasi vaadata, võttis
linna võistkond revanši: esimesel kohtumisel 20. veebruaril 1997 kuulus võit ettevõtjatele.
Tollal kaitsesid linna au

Fotod: Sirje Piirsoo

Korvpallilahingu
aastapäevaturniiri
võit läks Kernule

Jaanus Sootla) ning võrdselt 36
punktiga Saue Segakoor (Kati
Pihotalo, Evelin Povel-Puusepp,
Andres Raba ja Andrus Oruste)
ja Neli Pöialpoissi (Riho Rüüson, Leo Sepp, Andres Joala ja
Marit Areng).
Kõik kogutud punktid lähevad arvesse, võitjaks tuleb
võistkond, kes kogub mängudes enim punkte.
Sarja teine mäng toimub
noortekeskuses juba 28. aprillil. Mälumängu korraldavad
MTÜ Sinimustvalge Saue ja
Andrese mälumängud.

Turniiri läbiviimist
toetasid:
◊ Saue Auto AS
◊ SAMI AS
◊ Saue EPT AS
◊ Sveiger AS
◊ Bisontesolar OÜ
Suur aitäh!
Rafael Amos, Jaan Kalbus,
Georg Lužkov, Erki Kuld, Tõnu
Kumari, Orm Valtson, Leo Sepp
ja Andres Pajula. Ettevõtjaid
esindasid Andry Prodel, Toomas Paju, Margus Nurmsalu,
Gert Jugala, Harry Pajundi ja
Urmas Müürsepp.
Tänasesse päeva tagasi tulles mängisid linna meeskonnas
Leo Sepp, Meelis Telliskivi,
Riho Rüüson, Harry Pajundi,
Indrek Raide, Rene Viljaste ja
Andres Kaarmann. Ettevõtjad
tõid pronksile Tanel Müürsepp,
Taavi Müürsepp, Reigo Vatsk,
Erki Vaikmäe, Urmas Müürsepp ja Ergo Pank. Fotodel
on mehed järjestuses vasakult
alustades.

Saue linna meeskond

Saue Ettevõtete liidu esimene meeskond

Lenel Karu
Sajad inimesed, padjad kaasas,
kogunesid 25. märtsil Jõgevale
Virtuse treeningstaadionile, et
lõbusalt aega veeta ja Guinnessi maailmarekord ületada nende seas Ketrin Rannamägi
eestvedamisel 24 noort Sauelt
(pildil).
Sauelane Carmen Raagmets, kes padjalahingust osa
võttis, ütles, et kui koolis
rääkimas käidi, mõtlesid nad
kohe sõbrannaga, et on väga
tore ja lahe minna padjasõda
mängima, eriti veel siis, kui

Foto: Jakob Meier

Ligi 1000 padjasõdalast kogunes taas rekordikatsele
kohal on nii palju inimesi.
Tema sõnul oli uhke see, kui
Saue võitis. „Kui Saue kuhugi
kohale läheb, siis me läheme
ikka võitma,“ kommenteeris
ta.
Guinnessi rekordikatse padjasõjas toimus juba teist aastat järjest. Rekordit sel aastal
veel ei sündinud, kuid kohal oli
tunduvalt kirevam seltskond
kui eelmisel aastal ning Eesti
tasandil pole enne nii suurt
padjasõda nähtud. Kokku tuli
rekordit ületama ligikaudu 850
inimest.
Võistkondi oli 30, need

jagunesid kahte kategooriasse:
Eesti koolid ja Eesti organisatsioonid. Võistlused olid seotud
patjadega.
Maha peeti traditsiooniline
padjasõda, toimusid erinevad
teatevõistlused ja võisteldi
kõrgeima padjatorni ehitamises.
Võidu viis koolidest koju
Saue Gümnaasium ja organisatsioonidest Luunja Noortekeskus.
Maailma Suurima Padjalahingu idee on pärit Joel Juhtilt ning juba teist aastat veab
seda MTÜ Urban Style.
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Saue linna
parimad
Harrastajad Saue (-800)
1. August Look +17
2. Tarmo Prints +17
3. Riho Nagel +22
Edasijõudnud Saue (800+)
1. Hannes Allikvee -7
2. Marko Ploompuu -6
3. Olari Pajo -3
Masters Saue (1977 ja varem
sündinud)
1. Tiit Einberg +6
2. Valdis Toomast +9
3. Toomas Paas +9
Naised Saue
1. Heidi Talumaa +13
2. Cerly Aulik +14
3. Merit Makrjakov +47

Saue talviste discgolfi meistrivõistluste avamine

ÜLDKOKKUVÕTE

Saue naiste parimad

Saue masters parimad

Saue harrastajate parimad

Discgolfipark tammikus on
aktiivses kasutuses
Saue Discgolfi Klubi
Saue linna 2016. aasta teo tiitli
pälvinud discgolfi park Saue
tammikus väärib igati saadud
tunnustust. Sõltuvalt vanusest
ja füüsilisest võimekusest on
discgolf sobilik kõigile.
Igal pühapäeval toimuval
Saue discgolfi nädalamängul
osaleb keskmiselt 50-60 harrastajalt Sauelt ja kaugemalt.
Tänaseks on toimunud juba 26
nädalamängu.
Tööpäeva õhtutel ja nädalavahetustel on rada vanusepiiranguteta mängijaid-harrastajaid täis. Meie lumevaesel
talvel sai rada kooli kehalise
kasvatuse tundide läbiviimise

Taldrikugolf ehk discgolf
(inglise keeles disc golf )
on mäng, mille eesmärk
on visata lendav ketas võimalikult väheste visetega
spetsiaalsesse korvi. Mängureeglid on üsna sarnased
palligolfi omadega. Discgolfi
mängitakse umbes 40 riigis
üle maailma. Spordiala sünnimaa on Ameerika. Eestisse
jõudis taldrikugolf 2000.
aastate alguses.
kohaks – looduses ja värskes
õhus liikumine on õpilastele
tagatud.
2017. aasta alguses asutasime Saue Discgolfi Klubi,

mille eesmärk on hooldada ja
arendada discgolfi parki ning
propageerida sportlikku liikumist Saue linnas.
Klubi tähtsam ülesanne on
Saue linna meistrivõistluste
korraldamine suvel ja talvel
sarnaselt Eesti meistrivõistluste
formaadile.
Suurim discgolfi üritus, mis
seni on Saue tammikus olnud,
oli 11. märtsil, kui toimusid
esimesed Saue linna talvised
discgolfi meistrivõistlused, millel osales terve päeva jooksul
80 võistlejat.
Võistluspäev koosnes kahest
võistlusringist, millest esimene
algas kell 10. Ringi lõppedes
kostitasid Peetri pizza, Vaasan

Baltic OÜ ja Redbull võistlejaid
hea ja paremaga.
Teine võistlusring algas kell
14, päeva parimad selgusid
alles õhtuhämaruses.
Vaatamata pikale päevale,
jäid mängijad ja pealtvaatajad
võistlusega igati rahule.
Tänu positiivsele tagasisidele
võib lugeda võistlust kordaläinuks. See annab klubile jõudu
ja motivatsiooni edaspidiste
ürituste korraldamiseks, millest
järgmine leiab aset septembris.
Saue talviseid meistrivõistlusi discgolfis toetasid Saue
linn, AS Toode, Vaasan Baltic AS, Õllenaut, Aknakate,
Springmar OÜ, keemilinepuhastus.com, Peetri Pizza, Õlle-

Harrastajad (-800)
1. Martin Keerme +4
2. Dmitry Smirnov +9
3. Ivo Lukk +10
Edasijõudnud (800+)
1. Paul Kikas -11
2. Hannes Allikvee -7
3. Marko Ploompuu -6
Masters (1977 ja varem sün
dinud)
1. Jaanus Väljamäe S -9
2. Mihhail Zestjakov 0
3. Rainer Lipand +1
Naised
1. Ly Teder +11
2. Heidi Talumaa +13
3. Cerly Aulik +14
Noored (2001 ja hiljem sün
dinud)
1. Rasmus Hulkko +4
2. Uku Jürgenson +15
3. Kert Paju +1
naut, Kulukaubandus.ee, Bobo
fishing, Chilli discgolf, Kulbert
discgolf, CityJungle elamusgolf,
Klaar puhastus, Vaasan Baltic
ja Toitoi Eesti.
Päeva aitasid jäädvustada
Erik ja Tiit Isop, kelle koostatud videokokkuvõtte leiab Saue
discgolfi klubi Youtube kanalilt.
Fotod: Saue Discgolfi klubi
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Elu on parim
meelelahutus
Saue Huvikeskus
Komöödiateatri etendus „Elu
on parim meelelahutus“ 5.
mail kell 19 Saue Kontserdisaalis. Andrus Vaariku kirjutatud, lavastatud ja esitatud
näidend võtab lähema vaatluse
alla inimelu väärtused.
„Mul pole tegelikult midagi
karta, need teemad on mulle
väga südamelähedased ja miks
mitte sellest avameelselt ja
valehäbita rääkida. Me oleme
siin maailmas ju esimest korda.
Me oleme siin ainult korraks ja
me ei tea ise ka, mida ja kuidas
teha. Ma olen esimest korda
eestlane, esimest korda olen
ma isa. Ma pole harjutada saanud. Ma kirjutan oma elu ühe
jutiga puhtandina valmis. Aga
see ei tähenda, et elu ei võiks
lõbus olla. Elu on parim meelelahutus! Pärast surma jõuab
mossitada küll.“

Vabaõhu maalilaager täiskasvanutele
Monolavastuse teeb omapäraseks interaktiivsus, publikul
on võimalik näitlejaga kaasa
rääkida, diskuteerida ja küsimusi esitada.
Piletid hinnaga 13/15 eurot
on müügil Piletilevis ja Saue
Huvikeskuses E-N 15.0018.00 ja tund enne algust
kohapeal.

Saue Huvikeskus korraldab
17.-18. juunil 2017 puhkekeskuses Valkla Rand vabaõhu
maalilaagri täiskasvanutele.
Plein air ehk vabaõhu
maalimine võimaldab õppida
valima motiivi looduses, märkama ja jäädvustama erinevaid valgus- ja värvinüansse.
Annab võimaluse vabaneda

igapäevarutiinist ja tegeleda
eneseavastamisega.
Maalime mere- ja loodusvaateid akrüülmaali tehnikas.
Juhendaja Virve Laan.
Üksikasjalik päevakava osavõtjatele e-maili teel.
Ööbimine saunamajas 100
meetri kaugusel Valkla mererannast.

Tasu 80 eurot. Hind sisaldab majutust ja maalimistarbeid. Toitlustamine eraldi tasu
eest.
Kohaletulek oma transpordiga.
Soovijatel palume registreerida hiljemalt 25. aprilliks
2017 aadressil huvikeskus@
saue.ee.

Linnalaager „Kirju suvi”
Saue Huvikeskus korraldab
26.-30. juunini linnalaagri
„Kirju suvi“. Tegevus toimub
iga päev kell 11-16 huvikeskuse kunstiklassis ja Saue linnas. Osalema on oodatud kõik
8-13-aastased õpilased, kes
soovivad oma vaba aega erinevate tegevustega sisustada.

Kavas
◊ savi voolimine, taimekompositsioon, maalimine ja
joonistamine looduses,
paberskulptuur, ehete valmistamine, kaisulooma
meisterdamine ja paberile
trükkimine.

Tegevused vabas õhus
◊ asfaldijoonistused, pallimängud, liikumismängud ja jalutuskäigud Sauel.
5-päevase linnalaagri maksumus on 75 eurot. Hind sisaldab
lõunasööki, kõiki kunstimaterjale ja töövahendeid.
Registreerimine aadressil
huvikeskus@saue.ee.
Tule ja tee oma suvi kirevaks!

Kunstilaager Kloogarannas
Saue Huvikeskus korraldab 12.14. juunini kunstilaagri Kloogaranna Noortelaagris. Ööbimine
on kämpingumajades ja toitlustamine kolm korda päevas.
Kavas on looduslikest materjalidest peakatte, uksepärja
ja linnupesa meisterdamine,
joonistamine, kivimosaiigi ja
marionettnuku valmistamine,
seiklusmängud ja võistlused,
playbox ja tutvumismängud.
Laagri tegevusi viivad läbi

Virve Laan, Anneli Lupp, Made
Kaares, Eret Kuusk, Evelin
Povel-Puusepp, Sirje Luberg ja
Seiklusmängude meeskond.
Osalustasu on 60 eurot. Info
ja registreerimine Saue Huvikeskuses telefonil 659 5009
või e-posti aadressil huvikeskus@saue.ee.
Osalemissoovist palume
teatada hiljemalt 24. aprilliks.
Osalustasu tuleb maksta 10.
maiks.

Vanem generatsioon
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Saue Päevakeskuse tegemised
Avatud on Laine Luigese maa
lide näitus.
◊ 20. aprillil kell 13 raamatuklubi.
◊ 20. aprillil kell 19 Saue
Seeniorteatri etendus „Uljas
neitsi“. Autorid Andrus Kivirähk ja Virko Annus. Etendus on tasuta.
◊ 21. aprillil kell 18.30 lauluklubi.
◊ 24. aprillil kell 13 päevakeskuse aktiivi koosolek.
◊ 27. aprillil kell 11 tutvustab Inga Kuusik raamatut
„Maailm on lõputa. 244
päevaga ümber maailma“
ja räägib elust Kõrgõstanis, Usbekistanis ja reisidest paljudes maailma
maades. Inga Kuusik on
töötanud Saku õlletehase
finantsdirektorina, hiljem
Karlsbergi tütarettevõtete

finantsdirektorina Kõrgõstanis ja Usbekistanis.
Vahepeal käis ta maailmas
rändamas ja kirjutas sellest
ladusalt loetava huvitava
raamatu.
◊ 30. aprillil teatrireis Tartusse
muusikali „Mamma mia“
vaatama.
◊ 3. mail kell 12 Reiki kliiniku
loeng „Maatriks – tuleviku
meditsiin“. Maatriksist
rääkides mõtleme selle
nimetuse all kõikehõlmavat energiavõrgustikku, mis
sisaldab kogu olemasolevat
informatsiooni kõige kohta.
Selle võrgustikuga ühenduses olles on võimalik
teadvusel käivitada ennast
taastavad protsessid, mis
omakorda parandab oluliselt tervislikku seisundit.
Unustatud on teadmine, et

kõik organismid on võimelised ennast ise taastama.
See tähendab, et me saame
ennast ise terveks teha, on
vaja ainult väikest tõuget.
Maatriks on teadvuse tehnoloogia, mis keskendub
teadvuses toimuvate seisundite muutmisele. Inimese loomulik olek on olla
õnnelik, rahulolev ja füüsiliselt terve. See on ideaalne
seisund, mille poole püüdlevad alateadlikult kõik inimesed. Maatriks võimaldab
muuta seisundeid alati
paremuse poole, võib ka
öelda, et see tasakaalustab
meie teadvuses toimuva ja
tervis paraneb. Maatriksit
tutvustaval loengul tuleb
juttu teadvuses toimuvatest protsessidest ja kuidas
meie tervis on seotud meie

Tervisenädal 10.-13. aprillil
päevakeskuses
10. aprill
◊ Kell 12.15 kõneleb Ligita Haavik
Tervise Abi OÜ-st uuest riiklikust
süsteemist seoses abivahenditega.
Kuidas nõustada inimest? Mida
peab selleks teadma? Abivahendite tutvustus.

11. aprill
◊ Kell 9-10 ter visevõimlemine
(juhendaja Elena Kalbus) noortekeskuse II korruse väikeses võimlemissaalis. Võimlemine on kõigile
avatud.
◊ Kell 9-10 daamide võimlemine
(juh e n d aj a Ja n e P õ ldm ä e)
noortekeskuse I korruse suures
saalis. Võimlemine on kõigile
avatud.
◊ Kell 10 eakate toitumisteemaline
arutelu noortekeskuse I korruse

suures saalis. Toitumisnõustaja
Mirko Miilits on tegelenud just
eakate toitumisprobleemidega ja
kinnitab, et kunagi ei ole hilja teha
elus muudatusi. Soovijad saavad
lisaks tasuta loengule 5 euro eest
(maksmine kohapeal läbiviijale)
teha ala parimatel aparaatidel
sisemise tervise mõõtmise, millele
järgnevalt saab juhatust edaspidiseks.

12. aprill
◊ Kell 11 kepikõnd, alustame päevakeskusest.

13. aprill
◊ Kell 12 loeng „Tervistavad kristallid“: kodu energia ja kaitse
loomine, armastus ja pereõnn,
lapsed, tervis, küllus.

mõtete, tujude ja teiste inimeste käitumismustritega.
Loengu viib läbi maatriksi
õpetaja ja psühholoog Toomas Piik.
◊ 9. mail kell 10.30 tühjadest
kohvipakenditest käekottide
valmistamise töötuba. Vajalik eelnev registreerimine.
◊ 23. mail kell 11-13 eakate
sünnipäevapidu Saue Noortekeskuses neile, kel aastaid
65 ja enam ning sünnipäev
aprillis, mais või juunis.
◊ 27. mail sõidame Ugala
teatrisse vaatama etendust
„Nähtamatu daam“. Osalejatel palume tulla päevakeskusesse lepingut sõlmima,
seejärel on võimalik osalustasu maksta Saue Linnavalitsuse arveldusarvele või
kassasse. Selgitus „Nähtamatu daam“.

◊ 31. mail kell 13 külastame
Tallinna Nõmme Ristija
Johannese kirikut.
◊ 30. juunil kell 14 Ontika
mõisas Tšehhovi „Provintsi
traagikud“. Kohad on täis!
Osalejatel palume tulla kohe
päevakeskusesse lepingut
sõlmima. Seejärel on võimalik osalustasu maksta Saue
Linnavalitsuse arveldusarvele või kassasse. Selgitus
„Kukruse suveteater“.
◊ 1.-8. ok toobril Rumeenia reis. Osalustasu saab
maksta Saue Linnavalitsuse
arveldusarvele või kassasse.
Selgitus „Rumeenia“. Teise
osamakse, 180 euro maksmise tähtaeg on 1. august.

Seltsingud
◊ 21. aprillil kell 14 seltsingu
Bereginja koosviibimine.

27 aprii psieiia
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Korraldab Saue Päevakeskus:

TARGAD TOITUMISOTSUSED

EAKATELE

ARUKAS DIEET
TERVISLIK KAALULANGETUS
mmud

Esineb tervisenõustaja ja eratreener

sa
Esimesed

Teisipäeval
11.04.2017
10:00
(kestus ca 2 tundi)

Saue
Noortekeskus

Jumalateenistused aprillis Saue kirikus
Kuidas ma teid olen kandnud kotka
tiibadel ja kuidas ma teid olen toonud enese juurde 2 Ms 19:4

9. aprill kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur
Utno. Piibliteksti loeb Evi Tatarlõ.
Muusikaga teenib Saue koguduse
naisansambel.

14. aprill kell 13 suur reede
Teenistust juhatab Erki Kuld. Piibliteksti loeb Liis Kurm. Muusikaga
teenib noorteansambel.

16. aprill kell 13 esimene üles
tõusmispüha
Teenistust juhatab Raivo Kaustel.
Piibliteksti loeb Ene Mänd. Muusikaga teenib Oleviste koguduse
segakoor.

TASUTA
KOOLITUS!

23. aprill kell 13
Teenistust juhatab Erki Kuld. Piibliteksti loeb ja musitseerib Piret Kuld.

30. aprill kell 13
Teenistust juhatab Vahur Utno. Piibliteksti loeb Liia Lumilaid.

Palve ja osadustund igal kolmapäeval kell 19.

Soovi korral võimalik teha

kehakoostise analüüs
HINNAGA 5.-

www.mirkomiilits.ee
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Teeme ära talgupäev 6. mail
www.teemeara.ee
Teeme ära talgupäev sai avalöögi 15. märtsil. See talgukevad on juba kümnes ning kõik
inimesed, vabaühendused,
ettevõtted ja organisatsioonid
saavad oma talguid üles märkida talguveebis aadressil www.
teemeara.ee.
Tänavuse talgukevade märksõna on valmistumine. Valmistumine Eesti Vabariigi 100.
sünnipäeva tähistamiseks,
aga ka valmistumine looduse
vingerpussideks ja kliimamuutusega kaasnevateks loodusõnnetusteks, mis Eestimaadki
üha sagedamini puudutavad.

Talgupäev tuleb ikka sarna
selt eelmistele aastatele
Iga kogukond otsustab ise,
millised tööd ühiselt ette võtta.
Üheks üle-eestiliseks üleskutseks on tänavu lipuväljakute
korrastamine ja lipumastide
püstitamine, et seada Eestimaa lipuehtesse. Koostöös
Lipuvabriku ja EV100 korraldustoimkonnaga kutsub talgupäeva meeskond kogukondi
ise valmistama või paigaldama
valmis lipumaste. Kogukondade
innustamiseks jõuab talgute

◊ Talgupäeva korraldavad Eestimaa Looduse Fond, Eesti Külaliikumine Kodukant ja nende ümber koondunud võrgustik.
Partneritena löövad kaasa Kodanikuühiskonna Sihtkapital,
Päästeamet, Lipuvabrik, XII noorte laulu- ja tantsupeo korraldajad, Tamrex, Vizeum, Itella SmartPOST, Nordic Hotel
Forum jt.
◊ Talgute korraldajad saavad talgud registreerida keskkonnas
www.teemeara.ee. Talgulistele teadmiseks: Talguhundi pass
annab mitmeid soodustusi http://www.teemeara.ee/talgulisele/pass/pakkumised-talguhundi-passi-omanikule.
stardipaketiga igasse talgupaika üks EV100 sümboolikaga
2-meetrine mastivimpel, mis
korrastatud lipuväljakutel ja
valminud mastidel võib lehvida
aastaringi.

Kaardistame kodukoha
võimalikud ohud
Eesti riigi juubeliks valmistudes ei saa tähelepanuta jätta
meie elukeskkonda ja sellega

seonduvaid muutusi. Sel kevadel soovib talgupäeva meeskond koostöös Päästeametiga
suunata inimeste tähelepanu
kliimamuutuse mõjudele ja valmisolekule võimalikeks loodusõnnetusteks. Igal aastal räsib
Eestit mitu suuremat tormi,
kus mõni paik saab tõsisemalt
kannatada, eluks vajalikud ressursid lõpevad, taristu lakkab
toimimast, inimesed kannata-

vad ja eludki võivad sattuda
ohtu.
Päästeamet kutsub inimesi
ja kogukondi kaardistama
kodukoha võimalikke ohte,
mis võivad kaasneda suuremate loodusõnnetustega. Kui
teadvustame riskid, saame
ohtudeks paremini valmis olla
ja talgukorras ühiselt ka ettevalmistusi teha, et vähendada
loodusjõudude tekitatavat
kahju.
Suurema loodusõnnetuse
puhul, kui katkevad elekter
ja side, muutub operatiivne
info eriti oluliseks, seepärast
on igas talgute stardipaketis
üks LED-taskulambiga raadio,
mis on vändaga laetav. See on
sümboolne märguanne kogukondadele, et nad ise oma
varud üle vaataksid.

Teeme tantsuplatsid
ja laululavad korda
XII noorte laulu- ja tantsupeo
„Mina jään“ korraldustoimkond
ootab kõiki noori koos õpetajate, juhendajate ja vanematega talgupäeval korrastama
kodukandi väikeseid ja suuri
laululavasid ning tantsuplatse.
Ühine osalemine talgutel väärtustab seeläbi meie laulu- ja

tantsutraditsioone ning aitab
ühtlasi ette valmistada suvist
noortepidu „Mina jään“.

Talgute stardipakett
Talgujuhid, kes märgivad talgud
talguveebi, saavad talgute stardipaketi, mis on kokku pandud
teeme ära koostööpartnerite
toel ja vabatahtlike kaasabil.
Stardipakett koosneb praktilistest vahenditest ja soovitustest
talgupäeva korraldamiseks.
Tänavune stardipakett sisaldab
esmaabitarbeid, töökindaid,
2-meetrist EV100 sümboolikaga mastivimplit, vändaga
laetavat LED-taskulambiga
raadiot, ajalehte Talguline,
magusat ampsu, ehitus- ja
aiapoe sooduskupongi, loodusõnnetusteks valmistumise
küsimustikku koos soovitustega, kaua säilivate toiduainete
retseptikogumikku, talgukuulutusi, Talguhundi kleepse jm
talgunõuandeid.
Talgute registreerimine algas
15. märtsil. Stardipakettide
laialisaatmine ja talguliste kirjapanek said hoo sisse 5. aprillist. 2016. aastal oli üle Eesti
1986 talgut, millest võttis osa
44 372 inimest ehk 3,4% eestimaalastest.

TULE MEILE TÖÖLE!

Otsime oma professionaalsesse meeskonda

MEHAANIKUID
PÕHJA-EESTI REGIOONI

Makita OY Eesti �iliaal otsib seoses töömahu
suurenemisega oma kollektiivi LAOTÖÖTAJAID.
Asukoht Piirimäe 13 Tänassilma küla Saku
vald

Tööülesanded on:
•
•
•

Caterpillar seadmete kohta informatsiooni
läbitöötamine ja teadmiste rakendamine töös;
Cat tehnika remontimine Tartu ja Saue töökojas
(tehnika hooldus, remont, diagnostika jne);
välimehaaniku töö kliendi juures kohapeal (mobiilne
töökoda).

Kandidaadilt eeldame:
•
•
•
•
•
•
•

teadmisi rasketehnika remondist ja hooldusest;
sarnasel ametikohal töötamise kogemust vähemalt
2 aastat;
head eesti keele oskust;
tehnilisest inglise keelest head arusaamist;
arvutioskust;
B-kategooria juhiloa olemasolu;
kohusetunnet ja tähtaegadest kinnipidamist.

Avesco AS pakub:
•
•
•

vastutusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd sõbralikus
ja professionaalses meeskonnas;
kaasaegseid töötingimusi;
arenguvõimalusi rahvusvahelises kontsernis.

Töö asukoht: Saue, Põhja-Eesti regioon
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
Lisainfo: töökohaga seotud küsimustele vastab

Pakutav ametikoht:

LAOTÖÖTAJA
Tööülesanded:
• Kauba vastuvõtmine
• Kauba ladustamine, komplekteerimine
• Kauba väljastamine
• Inventuurides osalemine
Nõudmised kandidaadile:
• Arvuti kasutamise oskus
• Ausus ja täpsus tööülesannete täitmisel
• Valmisolek füüsiliseks tööks
• Hea pingetaluvus
• Eesti keele oskus
Kasuks tuleb:
• Tõstukijuhi tunnistuse olemasolu
• Inglise keele oskus
Omalt poolt pakume:
• Huvitavat ja pingelist tööd rahvusvahelises ettevõttes
• Sõbralikku ja meeldivat kollektiivi
• Väljaõpet
• Kaasaegseid töötingimusi

Margus Teng, telefon 5853 9900

Saada ingliskeelne CV ja varasema
töökogemuse kirjeldus hiljemalt 17. aprilliks
e-posti aadressile: info.ee@avesco-cat.com

www.avesco-cat.ee

CV palume saata: cv@makita.ee

Teated ja reklaam

KUULUTUSED
Teenused

SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud
E-R 15.00-19.00. L, P suletud.
Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil aeg
ette registreerida! Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude
hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. SOODSAD HINNAD. Telefon 5220321, www.
arbormen.ee.
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hinnad! Tel
56263857.
Viljapuude ja hekkide lõikus. Turu
parim hind! Tel 56703447.
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.
Telli Eesti lipud, vimplid, vardad
ja vardahoidjad e-poest www.
lipuvabrik.ee. Kaup kätte 24
tunni / 1 tööpäevaga!

Lõuna 12-13, L-P suletud. Pärast
töövälist aega teenuse osutamine
kokkuleppel. Hooldus, rehvide
vahetus, diagnostika. Broneering
telefonil 53727060 või kohapeal.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad
soodsad, garantii. Tel 5029075.
Killustik, liiv, graniitkillustik, sõnnik, sõelutud põllu- ja kompostmuld, kasvumuld, betoonisegu.
Veokogused 0,1-8t. Hea hind
kokkuleppel! Tel 5015992.
Väikeveod kuni 2,5t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik,
turvas, asfaldipuru, betoon. Tel
5092936.
Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja
metsamuld, haljastusmuld, freesasfalt, kruus kohaleveoga. Hea
läbivus ja manööverdusvõime. Tel
5079362.
Muld, liiv, killustik, kruus, freesasfalt + transport. Tel 53953788.
Tänavakivi, munakivi, paekivi. Paigaldus ja müük. Aedade ehitus,
haljastus. 14 aastat kogemust. Tel
5519855, henno.piirme@gmail.
com, www.kivivennad.ee.

India peamassaaž. Üks tund 35
eurot. Asun Sauel. Telefon 5628
3992, Mait.
Kivikorstnate parandus ja uute
ehitamine. Tel 56675334.

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 kasutusena jäänud
sõiduauto, võib olla remonti vajav,
pakkuda võib ka vene autot. Tel
56298239.

Müün

Müüa toored küttepuud - lepp
33€/rm, sanglepp 36€/rm, haab
36€/rm, kask 39€/rm, saar 39€/
rm. Kogus alates 7 rm, transport
hinna sees. Tel 55518498.

Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd. 53529476, email:
mehitus@gmail.com.
Eraauto Hooldus avatud Sauel
Tammetõru 8 E-R kell 9-18.

Massöör teeb süvalihaste massaaži. Klassikaline, reflekso, ja

Südamlik kaastunne poja perele
kalli ema ja vanaema
ANNA
surma puhul.
Leinavad Nõmmiku 2 naabrid.

Aia, värava, tõstukse ja automaatika lahendused parima hinnaga
Eestis. Liugvärava komplekt kuni
4,5 m avale 1495 eurot. Tiibvärava komplekt kuni 4m avale
1150 eurot. Tõstuks 2,5 m x 2
m 450 eurot. www.koduvärav.

AS SAMI võtab tööle
CNC-PINGI OPERAATORI,
KEEVITAJA JA LUKKSEPA

 nõutav eelnev töökogemus
nimetatud ametis

Pakume

SAUE UJULA OOTAB TEID

E-R 6.30 - 21.30
L 9.00 - 16.00
P 9.00 - 18.00
Saue ujula telefon 659 6669

 huvitavat tööd edukas
ettevõttes Sauel
 stabiilset töötasu

Täiendav info ja kandideerimine

 Telefon 5308 7205
 sami@sami.ee
 Tule 20, 76505 Saue

Barem OÜ on Sauel asuv väiketootmisettevõte, mis
valmistab matusetarbeid ja turustab neid peamiselt Soome
turul. Töömahu kasvuga soovime leida uusi usinaid kolleege,
liitumaks meie tööka, sõbraliku ja toreda seltskonnaga.
TÖÖD LEIAB TOOTMISSPETSIALIST,
kelle tööks on matusetarvete valmistamine. Töö on õpitav ja
eelnevat kogemust ei nõua, kuid kasuks tuleb eelnev
kokkupuude õmbluse, juurdelõikuse või polsterdustöödega.
•
Eeldame, et sa oled füüsiliselt vastupidav (töö on
püstijalu), kohusetundlik ja korrektne.
•
Pakume toredat kollektiivi, stabiilset ja kindlat
töökohta, paindlikku tööaega.

TÖÖD LEIAB ÕMBLEJA,
kelle tööks on lihtsamakoelised õmblustööd, juurdelõikus ja
abistavad tööülesanded. Kasuks tuleb eelnev kokkupuude
õmblusega. Töö sobib soovi korral poole kohaga või kodus
töötada soovijale.
Kui leiad, et see töö on just sulle, tutvusta end, saates meile
CV info@barem.ee või Barem OÜ, Kasesalu 12, 76505 Saue.

ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee.
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, pelleteid,
sõelutud kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport Sauele
tasuta. Tel 53593615, www.
keilabrikett.ee.
AS Metsaküla Piim müüb sõnnikut. Hind 6,00 €/tonn +
käibemaks20%. Kohalevedu
tellimisel. Tellimine: 6049826,
56483533.
Märjad küttepuud. Valge lepp
33€/ruum, must lepp 36€/ruum,
metsakuiv okaspuu 35€/ruum,
kask 39€/ruum. Tellimine ja info
telefonil 53492730 või www.
metsasoojus.ee

Kinnisvara

Ostan garaaži Saue linnas hinnaga 5000-8000 eurot. Kõik
pakkumised on oodatud! Tel
56675000.
Ostan korteri Saue linnas, kõik
pakkumised on oodatud! Tel
56641122.
Ostan garaaži, kõik pakkumised
on oodatud! Tel 56641122.

Lõikan hekki, saetöö aias. Tel
55547291.
Kahjuritõrjevahendid koju ja aeda.
Mullad, väetised, muruseemned
jne. Mullamuttide hävitamine. Tel
56698863.

Kontakt
Martin Vähejaus
529 3399
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Müüa elamu- ja
paariselamukrundid
Saue linna kõrval
Müügiinfo
Herkki Suurman 527 2815
Urmas Tehver 513 1410

viirpuukodu.ee

Ostan Sauele uuema või täielikult renoveeritud maja üldpinnaga kuni 180 m2. Telefon
55520120.
Soovin üürida edaspidise ostuvõimalusega garaaži Sauel Kuuma
tänava piirkonnas. Telefon
56649756.

Ostan Sauele maja Kadaka elurajooni. Pakkumised tauno.omanik@mail.ee.

Varia
Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad kõik raamatud, igas seisukorras. Tee riiulitele ruumi. Tel
53468430.

Pakun tööd
Farm Est OÜ otsib Saue kauplusesse müügikonsultanti. Täpsem
info tel 56568382 või veiko@
farmest.ee.
Usin-TR OÜ Keilas otsib oma
kollektiivi kokkasid, abikokkasid, koristajat ja kondiitrit.
Info: irina.opmann@usin.ee, tel
5055125.
Pakkuda tööd osalise tööajaga
töötajale Laagri-Saue piirkonda!
Tööaeg E-R ajavahemikus
15-19. Töötasu ja -ülesannete
kohta küsi lisainfot telefonil
6228591 (Anett) või personal@
tphooldus.ee.
Keilas avatavasse pubisse vajatakse täiskohaga töökaid klienditeenindajaid ja kokkasid. CV
saata e-mailile scottishhouse.
keila@gmail.com.
Saue Ilusalong (Sooja 1) otsib
oma kollektiivi juuksurit ja ootab
teid E-R kella 9-20, L. 10-17. Tel
6212021 või 5074466.
Vajatakse küttepuude lõhkujat ja
saagijat Sauele. Tel 56255889.

7. aprill 2017 Saue Sõna
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AS BALSNACK INTERNATIONAL HOLDING
Otsib enda Ääsmäe meeskonda tubli

LIINIOPERAATORIT
Sobid meile suurepäraselt, kui:
•Oled tehnikaga “Sina” peal
•Asukoht Ääsmäe ei ole sulle kodust
kaugel
•Kiire õppimisvõime ja taiplikkus
on sulle omased
Sina oled meie uus

LIINIOPERAATOR
?

•Tahad töötada
graafikujärgselt
Brutopalk katseaja lõppedes 1100€

Saada enda cv aadressile
kairit@balsnack.ee
või helista 5544088

www.balsnack.ee
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AS ENTEK pakub tööd

ELEKTRIKULE
Tööülesanneteks on elektripaigaldiste montaaži- ja käidutööd
Nõudmised kandidaadile:
 Erialane haridus
(elektriku kutsetunnistus)
 Elektriskeemide ja projektdokumentatsiooni lugemisoskus
 Eesti keele oskus tööks
vajalikul tasemel
 Autojuhilubade olemasolu

Ettevõte pakub:
 Erialast tööd stabiilses ettevõttes
 Teadmistele, oskustele ja
töötulemustele vastavat töötasu
 Erialast täiendkoolitust
 Sõbralikku töökollektiivi

Asukoht: Keila, Paldiski mnt 23
Info ja kontakt: 6747490, entek@entek.ee

MÜÜA UUED KORTERID SAUE LINNAS
KADAKAMARJA 23 MÜÜGIINFO

MORTEN AAVIK
50 656 47
morten@sauekodu.ee
www.sauekodu.ee

