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Laulu- ja tantsupidude päevil,
kui Tallinn on täis proovide
saginat, kõlab Saue avalikus
ruumis puhkpillimuusika. Siia
tulevad kokku laulupeol osalevad puhkpilliorkestrid, et
kuulata üksteist ja üheskoos
musitseerida.
Nii oligi juulikuu esimesel
päeval neljandat korda Sauel
laulupeoliikumisega seonduv,
iga kord uue nimega olnud
puhkpillipäev.
Sellel korral oli päeva nimi
„Tormakas algus”, mis on jätk
varasematele orkestrite paraadidele „Puhu tuul” (2011) ja
„Tulgõ Kokko” (2014).
Festivali traditsioon algas
aastal 2009 pealkirja all
„Mõte saab teoks”, kui puhk-

pilliorkestrite üldjuhtide peades tekkis mõte, et orkestrite
suurepärast kontsertkava võiks
täiendavaltki ette kanda.
Ideest haaras kinni Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester
(HNPO) ja Saue Muusikakooli
direktor Kristiina Liivik. Mõte
saigi teoks Sauel, vahetult enne
suurt laulupidu “ÜhesHingamine”.
Tänavusel festivalil Saue
Keskuse pargis astus üles
üheksa orkestrit, kes tormi ja
vihma trotsides linna hoogsa
muusikaga täitsid: HNPO, Nissi
Trollid, puhkpilliorkester Türi,
Kose pasunakoor, Türi linna
orkester, Avinurme orkester,
Eesti Noorte Puhkpilliorkester,
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi
puhkpilliorkester ja The Tomahawck Brothers.

Foto: Valdur Vacht

Puhkpillipäev „Tormakas
algus“ trotsis tormi

Linn oli noorte lauluja tantsupeol väljas
kaheksa kollektiiviga
Saue Sõna

XII noorte laulu- ja tantsupidu arvudes

Pühapäeval lõppenud XII
noorte laulu- ja tantsupidu
„Mina jään“ oli laetud nooruspõlve julguse ja energeetikaga.
Vabas Eestis sündinud põlvkond näitas kõige võimsamal
viisil, et ta on valmis võtma ja
säilitama sidet varem looduga
ning kandma edasi väärtusi,
mille loonud põlvkonnad enne
neid.
Saue linna esindas noorte
laulu- ja tantsupeol kaheksa
kollektiivi ligi 250 laulja, tantsija ja pillimängijaga.
Aitäh teile Saue Gümnaasiumi 2. klassi rahvatantsu-
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laulupeol esines 797 kollektiivi
laulupeol oli 16 ja tantsupeol üks väliskollektiiv
tantsupeol osales 585 kollektiivi
rahvamuusikapeole tuli üle 550 pillimängija
rongkäigul osales üle 39 000 inimese
tantsupeo kahele etendusele väljastati ca 20 000 piletit
ja kutset
◊ laulupeo kontserdile väljastati üle 50 000 pileti ja kutse

rühm Tõrukesed, Saue Gümnaasiumi Väikeste Tüdrukute
Koor, Saue Gümnaasiumi
lastekoor Tirtsutajad, Saue
Gümnaasiumi Noortekoor,
Saue Poistekoor, Saue Poistekoori ettevalmistuskoor, Saue

Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall

Noorte Meeste Koor ja Saue
Muusikakooli puhkpilliorkester
ning teie juhendajatele: Malle
Liiv, Grete Põldma, Helle
Käsk, Kadi Kaja, Elviira Alamaa, Oliver Povel-Puusepp,
Ulvi Kanter ja Priidik Purga.

Kojukanne: AS Express Post
Järgmine number: 11. august
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Linn saab Midrimaa energiatõhususe edendamiseks ligi
pool miljonit
eurot
KIK
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab
munitsipaallasteaedade
energiatõhusamaks muutmise projekte üle kogu Eesti
12 136 982 euroga.
Nende seas on Saue linna
lasteaia Midrimaa energiatõhususe edendamise projekt,
mille Saue Linnavalitsus
aasta alguses KIK-ile esitas
ja mille toetuse maksimumsumma on 491 310 eurot,
kuid mitte rohkem kui 53%
projekti abikõlblike kulude
maksumusest.
Toetusraha tuleb Eesti
CO 2 heitkoguste ühikute
enampakkumisel saadavast
tulust.
Toetus on mõeldud kohalikele omavalitsustele, et
rekonstrueerida lasteaedu,
parandades nende energiatõhusust ja vähendades
ülalpidamiskulusid. Projektide elluviimine algab juulis
2017 ning need on plaanis valmis saada hiljemalt
2019. aasta lõpuks.
Esimesest voorust toetust saavate projektide
kogusummas hoiavad kohalikud omavalitsused kokku
1874 tonni CO2. Ühe hoone
kohta teeb see keskmiselt
202MWh säästetud energiat aastas.
KIK-ile laekus 2017.
aasta märtsis 54 taotlust,
millest kahel juhul taotlemisest loobuti. Hindamisse
läks 52 taotlust kogusummas 14,7 miljonit eurot.
◊ Toetus on mõeldud eelkõige lasteaiahoonete
terviklikuks rekonstrueerimiseks piirkondades, kus lasteaiad ka
edaspidi tegutsevad.
◊ Toetust sai taotleda
lasteaedadele, kus
käis eelneva aasta 1.
oktoobril vähemalt 40
last.
◊ Toetusmeetme „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse
edendamise toetuse
kasutamise tingimused
ja kord“ töötas välja
Rahandusministeerium
koostöös KIK-i ja valdkonna ekspertidega.
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Kes tegi ja miks küll?

Saue linna laste seikluspargi reeglid

Abilinnapea Riho Johanson: „Kahjuks ei püsinud meie uus seikluspark mitte ühte kuud ka sellisena, et seal ei oleks vandaalitsemas käidud. Vaade, mis 3. juuli ennelõunal seikluspargis
avanes, tegi täiesti nõutuks.
Nööridel rippuvad atraktsioonide puidust osad olid loobitud
mitmeid pidi üle trosside, köitest osad sõlmitud sinna, kuhu
vähegi võimalik.
Selliseks tegevuseks pidi olema jõudu, aega ja mis kõige
olulisem - selleks kõigeks pidi olema kindel tahtmine rikkuda.
Tekitatud kahjude lahti harutamine võttis mul aega peaaegu
20 minutit.
Head sauelased, kellel on vähegi infot, mis võiks viia inimesteni, kes sääraste tegevustega oma aega sisustavad, nagu nüüd
seikluspark või varem ropud grafitid kus iganes linnaruumis
või laternapostide kallal jõu katsumine ja Tammevana-nimelise
skulptuuri lõhkumine jaanituleplatsil, siis palun informeerige
Saue Linnavalitsust telefonil 679 0180 või e-posti aadressil
saue@saue.ee.“

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Seiklusparki kasutad täielikult omal vastutusel.
Sillad on mõeldud läbimiseks ühele ronijale korraga.
Sildadel on keelatud hüpata, läbi need kõndides.
Platvormil tohib viibida samaaegselt kuni kolm ronijat.
Ära sea oma käitumisega ohtu teisi ronijaid.
Vali sillad ja atraktsioonid enda oskustest ja võimetest lähtuvalt.
Veendu alati enne ronimist, et valitud rada on jõukohane ja
kahjustamata.
Seikluspargi puud ja atraktsioonid võivad rikkuda riideid ja
jalanõusid.
Seiklusraja haldaja ei vastuta tekkinud kahjude eest.
Rikkumistest seikluspargis, mis nõuavad sekkumist kohe,
teata turvafirma G4S numbril 1911 või politseisse hädaabinumbril 112.

Saue linna laste seiklusparki haldab Saue Linnavarahaldus.
Kahjustustest teata linnavarahaldus@saue.ee.

Saue linna laste seikluspark on avatud
Saue Sõna
Oli 20. juuni väga külm õhtu,
kuid hoolimata sellest, kogunes Saue jaanituleplatsi äärde
sadakond väga rõõmsat ja kilkavat last, sekka nende vanemaidki, et üheskoos avada
Saue linna laste seikluspark.
Ei läinud mööda kuudki, kui
vandaalid seikluspargis märatsemas käisid. Väga kurb.

Pargi rajas 3Park OÜ, selle
maksumuseks kujunes 9600
eurot. Paigaldamine võttis aega
poolteist nädalat.
Enne aga, kui paigalduseni
jõuti, panustasid pargi rajamisse
oma vabatahtlikku tööd ja aega
talgutena Saue linna elanikud:
koristasid metsaalust, võtsid
maha võsa, freesisid kände –
suuremate kändude freesimisel
tuli abiks OÜ Arborest.

Ilmaoludest sõltuvalt saab
parki kasutada aastaringselt.
Kiivreid ja kaitsmeid Saue
seikluspargis ei nõuta, sest
atraktsioonid on maast vaid
meetri või poole kõrgusel.
Lastele on lustimiseks redelid,
võrk- ja laudsild, püstpalgid,
ahviraudtee ja liikuvad platvormid.
Linnapea Harry Pajundi
sõnul tekkis mõte jaanitu-

Vali sillad ja atraktsioonid enda oskustest ja võimetest lähtuvalt. 

Nööridel rippuvad atraktsioonide puidust osad
olid loobitud mitmeid pidi üle trosside

Köitest osad sõlmitud sinna, kuhu vähegi võimalik

leplatsi juurde lastele seikluspark rajada pärast seda, kui
sinnasamasse valmisid discgolfi
rajad – et lastel oleks tegevust,
kui vanemad kettagolfis kätt
proovivad.
Koht aga on igati sobilik,
sest lisaks seiklus- ja discgolfi
pargile on jaanituleplatsi ääres
rannajalgpalli ja -võrkpalli liivaplatsid ning Sarapiku terviserada.

Fotod: Riho Johanson, Sirje Piirsoo

Lastele on lustimiseks redelid, võrk- ja laudsild,
püstpalgid, ahviraudtee ja liikuvad platvormid.
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Kadaka elamupiirkonna gaasivõrgu
võttis üle Adven Eesti
Adven Eesti
Energiaettevõte Adven Eesti
võttis üle gaasivõrkude hoolduse ja gaasi jaotamise Sauel
Kadaka elamupiirkonnas. Ettevõte lubab, et piirkonna gaasivarustuse probleemid, mis
tegid kohalikele elanikele muret
mitme aasta jooksul, on seega
tänaseks lahendatud.
Adven Eesti on müünud
gaasi kogu Saue piirkonnas
juba enam kui 15 aastat, kuid
Kadaka elamupiirkonnaga energiaettevõte varem ei tegelenud
- gaasi jaotamise eest vastutas
Kadaka elurajoonis võrguettevõtjast kinnisvaraarendaja
Harju Infra. Nüüdsest vastutab
gaasivõrkude halduse ja hoolduse ning ka maagaasi jaotamise eest tervikuna energiaettevõte Adven Eesti.
„Läbirääkimised gaasivõrgu
ülevõtmiseks kestsid poolteist
aastat. Protsess oli keeruline
ja aeganõudev, kuid ühises
koostöös ja linna toel jõudsime
elanike jaoks kõige parema

lahenduseni,” selgitas Adveni
juhatuse esimees Urmo Heinam. Kuigi võrkude ülevõtmine
Adven Eestile gaasimüügi
mahu kasvu Saue piirkonnas
ei too, on Heinami sõnul energiaettevõtte jaoks oluline, et
Kadaka elamupiirkonna olukord laheneks ja gaasivarustuse
mured jääks minevikku.
Heinami sõnul väärivad
Saue linnavalitsus ja linnavolinikud kiitust hea koostöö eest,
samuti olid ka kohalikud elanikud omalt poolt koostöövalmid
ja suhtlus oli väga meeldiv.
Heinam sõnab, et kogu protsessis oli koostöö nii linnavalitsuse esindajatega kui uute
gaasiklientidega väga meeldiv
ja eesmärgile suunatud. „Tänaseks saavutatud tulemuseni
jõudsime vaid tänu heale koostööle, mille eest soovin tunnustada nii linnavalitsust kui linnavolinikke. Meie eriti suur tänu
kuulub kohalikele elanikele
väga konstruktiivse kaastöö
ja mõistmise eest. Tänaseks
oleme suhelnud iga uue klien-

diga, sh fikseerinud näidud
ja sõlminud uued lepingud.
Võrguplaanide korrastamine
ja piiritlusaktide sõlmimine on
täna veel töös, loodame selle
protsessiga lõpule jõuda aasta
teises pooles,” tänas Heinam
linnavalitsust ja elanikke.
Saue linnapea Harry Pajundi
sõnul on koostöö Adven Eesti
esindajatega sujunud väga
hästi. „Selle koostöö tulemusena on kasvanud gaasi tarnekindlus Kadaka elamupiirkonna
inimestele, mis linnakodaniku
seisukohalt on esmatähtis. Kui
Adven Eesti kaasajastab veel
ka liitumispunktid, oleme saavutanud väga hea tulemuse,”
kinnitas Pajundi.
Heinam juhib tähelepanu, et
ka Kadaka elamupiirkonna võrguteenus vajab kaasajastamist.
„Vahepealsel ajal on võrguteenust edasi arendatud, kuid siinses piirkonnas on uuendused
tegemata. Kindlasti viime Saue
gaasivõrgud kaasaegse standardini, nagu meil igal pool mujalgi
on. Tahame pakkuda usaldus-

väärset, kindlat ja kvaliteetset
teenust ning oleme Advenis
seadnud prioriteediks torustike
hoolduse ja remondi õigeaegsuse ning teenuse kvaliteedi,
sealjuures soojuse kaod ja hoolduskulud tuleb hoida võimalikult
madalal,” lubas Heinam.
Linnavoliniku ja kohaliku
elaniku Tiit Isopi sõnul on
gaasivõrgu teenuse üleminek
kinnisvaraarendajalt kogemustega energiaettevõttele pikale
veninud protsessi loogiline
lõpp. „Need aastad, mil Harju
Infra OÜ ei saanud aru oma
kohustustest Kadaka elurajooni
arendaja ja teenuste osutajana,
olid õpetlikud nii elanikele,
Saue linnavalitsejatele kui volikogule. Teenuste osutamine
ei saa olla vaid soov teenida
raha. Gaasivõrgu teenuse üleminekul näitas Adven Eesti end
väärika ettevõtte ja kannatliku
partnerina, keda iseloomustab
soov olla näoga klientide poole.
Loodan, et selline suhtumine
saadab Adveni inimesi ka tulevikus. Aitäh,” rääkis Isop.

Kuigi täna keskendub ettevõtte Kadaka elurajoonis gaasivõrgu probleemi lahendamisele,
näitab Adveni kogemus, et pikaajaliseks lahenduseks võiks olla
hoopis kaugkütte arendamine
Saue linnas ja selle lähiümbruses. Pikas perspektiivis toob
see Heinami sõnul elanikele
kasu, kuna kaasaegne kaugküte on tarbija jaoks soodne ja
mugav. „Kaugküttes on viimastel aastatel toimunud väga suur
areng. Kaasaegsed lahendused
teevad kaugkütte väga efektiivseks ja keskkonnasäästlikuks
ning tarbija jaoks soodsaks,” tõi
Heinam välja, lisades, et kaugküttele üleminek ja kaasaegse
soojuse toomise arendamine
võiks olla mõistlikuks lahenduseks ka Sauel. Kaugkütte
arendamine aitab ennetada ka
maagaasi aktsiisi muudatusest
tingitud soojuse kallinemist
elanike jaoks. Maagaasi hinna
tõusutrend muudab Heinami
sõnul taastuvkütusel põhineva
kaugkütte soodsaimaks lahenduseks.

Tallinna Vesi rekonstrueeris joogiveepumpla Tule tänaval

AS Tallinna Vesi lõpetas koostöös Saue Linnavalitsusega
Tule 6a (pildil) asuva joogiveepumpla ümberehituse, sellega
paraneb märgatavalt linna veevarustus.
Ettevõte asendas Tule 6a
asuva joogiveepumpla senise
veemahuti tänapäevasega. Uus
mahuti võimaldab tagada vajaliku veereservi ja eraldada joogiveest põhjavees olevad gaasid, et need tarbijaid ei häiriks.
Pumpla ümbrus on korrastatud
ja muudtud linlastele ohutuks.
AS-i Tallinna Vesi tootmisdirektori Aleksandr Timofejevi
sõnul võimaldas uue mahuti
rajamine mõnda aega kasutuna
seisnud pumpla taas linnaela-

Foto: Sirje Piirsoo

Eliis Vennik
AS-i Tallinna Vesi
kommunikatsioonijuht

nike hüvanguks tööle panna.
„Tegu on linnaelanike veevarustuse kvaliteedi ja katkematuse seisukohalt olulise

investeeringuga. Täname Saue
linna meeldiva koostöö eest
ja jätkame ka edaspidi ühiselt
pingutamist piirkonna veeva-

rustuse arendamiseks,“ rääkis
Timofejev.
Timofejevi sõnul piisab
Saue veevarustuse tagamiseks

küll vaid kahest pumplast, ent
täiendava reservvõimsuse omamine võimaldab ennetada probleeme ja annab linnaelanikele
täiendava kindluse. „Joogivee
kvaliteet Saue linnas on väga
hea. Julgustan linnaelanikke
eelistama joogiveena just kraanivett,“ lisas ta.
Saue linnapea Harry Pajundi
sõnul on investeering tähtis.
„Saue linna ja kiirelt areneva
lähiümbruse joogiveega varustamise seisukohalt on tegemist
väga olulise investeeringuga.
Ka kadusid linnapildist ajast
ja arust maapealne ning maaalune mahuti, mille asemel on
nüüd tärkav muruplats.“
Saue linna varustavad joogiveega kolm põhjaveepumplat.
Lisaks Tule 6a pumplale asuvad joogiveepumplad aadressil
Tammetõru 4c ja Segu 11.

Esimene taotlusvoor ei toonud oodatud tulemust
Sirje Piirsoo
Saue Linnavalitsus esitas
aasta alguses SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
taotluse saada toetust linna
tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Toetust said
taotleda kohaliku omavalitsuse

üksused või äriühingud, mis
kuuluvad sajaprotsendiliselt
ühele või mitmele kohalikule
omavalitsusele.
17. jaanuariks laekus KIK-ile
57 taotlust, millega sooviti toetust kokku 41,5 miljonit eurot.
Projekte esitati üle kogu Eesti.
Mai lõpuks selgusid esimeses taotlusvoorus rahas-

tuse saanud tänavavalgustuse
rekonstrueerimise projektid,
kahjuks ei olnud nende seas
Saue linna oma.
Esimeses voorus sai toetuse
22 projekti kogusummas 9
952 992 eurot, millele projektide elluviijad lisavad omafinantseeringuna 5 384 540 eurot.
Et riik plaanib tulevikus sama

meetme raames avada veel
taotlusvoore tänavavalgustuse
projektide toetamiseks, hoiab
linnavalitsus kätt pulsil ja esitab taotluse uuesti, kui järgmine
taotlusvoor välja kuulutatakse.
Toetuse andmise eesmärk
on korrastada vananenud
tänavavalgustuse taristut,
mille tulemusel väheneb tänu

kaasaegsele LED-valgustustehnoloogiale energia kasutamine.
Toetust tuleb struktuuritoetuste perioodi 2014-2020
energiatõhususe meetmest
„Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine”.
Toetusmeetme töötas välja
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
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Linna 2016. aasta majandusaasta aruanne
Ingrid Niid
Finantsjuht
Saue linna 2016. aasta majandusaasta aruanne sisaldab
tegevusaruannet - sh ülevaadet
arengukava täitmisest - raamatupidamise aastaaruannet
ja eelarve täitmise aruannet.
Majandusaasta aruannet auditeeris BDO Eesti AS.
Aastat läbiv sündmus oli
üleriigilise haldusreformi raames nelja omavalitsuse, Kernu,
Nissi ja Saue valla ning Saue
linna ühinemine. Saue Linnavolikogu kinnitas ühinemislepingu
31. märtsil 2016, see allkirjastati samal õhtul.
Ühinemise eesmärk on
tänaste omavalitsuste kui kogukondade jätkusuutlik areng ja
strateegilise juhtimisvõimekuse
suurendamine. Ühinemise
tulemusena tekib alates 1. jaanuarist 2018 üle 21 tuhande
elanikuga Saue vald, mille keskuseks saab vallasisene Saue
linn.
Nelja omavalitsuse ühinemise protsesside koordineeri-

2016

Eelarve ja täitmise näitajad

Bilansi näitajad
Varad

eurodes
16 979 000

Eelarve tulude kava

€
8 349 700

Kohustused

3 867 000

Eelarve tulude täitmine

8 366 700

Netovara

13 112 000

Eelarve kulude kava

8 045 200

Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud

€

Eelarve kulude täitmine

7 429 000

8 621 000

Põhivara soetuse kava

1 733 600

8 793 000

Põhivara soetus

1 265 400

Tegevustulem

-172 000

Laenude võtmise kava

800 000

Finantstulud/kulud

-31 800

Võetud laenu

0

Laenude tagasimakse kava

347 200

Laenude tagasimaksed

345 900

Tegevuskulud

Muud näitajad
Netovõlakoormus 31.12.16
misega tegeleb omavalitsusjuhtidest koosnev töögrupp, mis
alustas vallale uue sümboolika,
juhtimisstruktuuri ja põhimääruse väljatöötamisega. Nendest
kaks esimest jõudsid sügisel
volikogudesse läbivaatamisele.
Tööd alustasid valdkondlikud
töögrupid nelja omavalitsuse
õigusaktide ja töökorralduste
ühtlustamiseks.
2016. aasta sügisel käivitus
koos Eesti Arhitektide Liiduga
ideekonkurss uue vallamaja

19%

rajamiseks Saue linna Keskuse
pargi kõrvale. Alustati uue
spordihalli projekteerimisega,
kus saavad aastaringse treenimisvõimaluse jalgpallurid,
kergejõustiklased ja vibulaskurid. Eraldi ruumid tulevad rühmavõimlejatele, ehitatakse ka
jõusaal. Sama projekti raames
uuendatakse tänast ujulat, kus
veemõnude nautimiseks lisanduvad mullivannid.
2016. aasta 31. detsembri
seisuga oli Saue linna registris

5810 elanikku, neist 2820
maksumaksjat. 2016. aastal
sündis linnas 59 last ja suri
23 inimest. Aastaga vähenes
linna registris olevate elanike
arv 57 ja maksumaksjate arv
16 inimese võrra. Ka sündide
arv vähenes 6 lapse võrra.
Saue linna elanike keskmine brutokuupalk on aasta
jooksul kasvanud 1303 eurolt
1375 euroni, kuid jääb jätkuvalt alla lähinaabrite, Saue ja
Saku valla elanike brutokuu-

palgale. Samas ületab Saue
linna keskmine brutokuupalk
171 euroga Harjumaa keskmist näitajat.

Lõppenud majandusaasta
olulisemad investeeringud
olid:
◊ Tõkke tänavale pargi-jareisi-parkla ehitamine;
◊ uute garderoobide ehitamine
koolimajja;
◊ lasteaia, kooli staadioni,
ujula ja laululava renoveerimine.
Osteti maad ja rajatisi; alustati
koolispordihalli projekteerimisega; soetati uusi tänavavalgustusposte, hallatavatesse
asutustesse uut õppe- ja muud
inventari.
Saue Linnavalitsuse 2016. aastal lõppenud majandusaasta
aastaaruanne koos audiitori
aruande ja revisjonikomisjoni
aruandega on avalikustatud
Saue linna koduleheküljel
www.saue.ee, linnakantseleis
ja linna raamatukogus.

Ülevaade Saue Linnavolikogu istungist
Sirje Piirsoo
Saue Linnavolikogu 21. juuni
istungi päevakorras oli 9 küsi
must.

Saue Linnavolikogu

◊ Nimetas Kernu, Nissi ja
Saue valla ning Saue linna

ühinemisel moodustuva
Saue valla volikogu valimisteks Saue valla valimiskomisjoni liikmed ja asendusliikmed..
◊ Muutis Saue Linnavolikogu Kantselei koosseisu
1.07.2017.

ta volitused volikogu liikmena on lõppenud.
◊ Seadis kinnistutele Vana-Keila
mnt 4 ja Vana-Keila mnt 4c
Saue linna kasuks tasuta isikliku kasutusõiguse tähtajaga
50 aastat arvates kinnistusraamatusse kandmise päevast.

◊ Kinnitas linna 2017. aasta I
lisaeelarve.
◊ Kinnitas linna 2016. aasta
majandusaasta aruande.
◊ Muutis linna kaevetööde
eeskirja.
◊ Arvas revisjonikomisjonist
välja Meelis Telliskivi, kuna

Veebist ostetavate
rongipiletite soodustused
ühtlustuvad 17. juulist

Rongide sõiduplaan ja asendusbusside peatused 3.-31. juuli

Elron

Seoses Pääsküla-Keila raudteelõigu remondiga sõidavad
Pääsküla, Keila, Kloogaranna,
Riisipere ja Paldiski liini rongid 3.-31. juulini tööpäeviti
ajutise sõiduplaani järgi.
Ajavahemikul 10.0 0 21.00 teenindatakse reisijaid
Pääsküla ja Keila vahel asendusbussidega.
Nädalavahetustel kehtib
tavapärane puhkepäevade
põhisõiduplaan.
Asendusbusside peatused
on märgistatud Elroni värvides tahvlitega, nende asukohad koos infoga sõiduplaanimuudatuste kohta on leitavad
Elroni kodulehelt www.elron.
ee sõiduplaanide ja peatuste
alt.

Seoses üleminekuga uuele
piletimüügisüsteemile ühtlustuvad alates 17. juulist veebist ostetavate üksikpiletite
soodustuste määrad.
Kui seni kehtis veebist
ostetud üksikpiletitele allahindlus 10 protsenti, millele
võis lisanduda Elroni sõidukaardi soodustus, siis alates
17. juulist on kõik veebist
ostetud piletid 15 protsenti
soodsamad ja Elroni sõidukaardilt eraldi soodustust ei
arvestata.
Elroni müügi- ja arendusjuhi Ronnie Kongo sõnul
muudab uus soodustuste
süsteem piletiostu arusaadavamaks ja lihtsamaks.
„Soovime, et kõigil reisijail oleks võimalik veebisoo-

dustust täiel määra kasutada
ja teha oma sõidud võimalikult soodsalt,” täpsustas
Kongo. Veebimüük on reisijate seas populaarne. Eesmärk on seda kanalit veelgi
arendada.
Rongist ostetavate piletite
hinnad ei muutu, sealjuures
jääb rongist Elroni sõidukaardiga ostetud piletitele kehtima senine 10-protsendiline
soodustus.
Eesti Liinirongid AS on
kaubamärgi Elron (www.elron.
ee) all tegutsev riigile kuuluv
ettevõte, mis pakub kiiret,
mugavat, turvalist ja keskkonnasõbralikku ühistransporti
elektri- ja diiselrongidega kõigil Eesti rongiliinidel. 2016.
aastal tehti Elroni rongidega
6,8 miljonit reisi, mis on 4%
rohkem kui 2015. aastal.

Elron

Peatuste asukohad:
◊ Pääsküla: peatuspunkt

◊
◊
◊
◊

◊
◊
◊
◊

Rännaku puiestee ja Liipri
tänava ristmiku juures
Laagri: bussipeatus VanaPääsküla Pärnu maanteel
Urda: bussipeatus Urda
Pärnu maanteel
Saue: bussipeatus Saue
linnavalitsus Tule tänaval
Saue: bussipeatus Saue
raudteejaam Kuuseheki
tänaval
Saue: bussipeatus Rauna
Tõkke tänaval
Valingu: bussipeatus Korvi
Pärnu maanteel
Keila: bussipeatus Luha
Luha tänaval
Keila: bussipeatus Jaama
Haapsalu maanteel

Bussiga ei ole võimalik transportida jalgrattaid. Ratastega
reisijatel palub Elron valida
reis, mida teenindab täies
ulatuses rong.

◊ Nõustus Kakao tänav T1
kinnistu tasuta omandamisega.
◊ Seadis Saue linna omandis
olevale Kasesalu 1 kinnistule tähtajalise tasuta hoonestusõigus Adven Eesti
AS-i kasuks.

Hansabuss läks
üle suvisele
sõidugraafikule
Saue Sõna
Võttes arvesse sõitjate arvukuse langust suvel, teatas AS
Hansabuss, et liinil 191 SaueTallinn kehtib alates 3. juulist
kuni 25. augustini suvine sõidugraafik.
Väljumiste arv tööpäevadel
väheneb 37-lt 24-le. Laupäevane graafik jääb samaks.

Suvine sõidugraafik tööpäe
vadel
Tallinn-Saue
Väljumine Balti jaamast: 6.15,
7.50, 9.00, 10.30, 12.10,
13.30, 14.50, 16.00, 17.00,
18.10, 19.30, 21.00
Saue-Tallinn
Väljumine Tõkke peatusest:
6.40, 7.20, 8.50, 10.00,
11.30, 13.10, 14.30, 15.50,
17.10, 18.10, 19.10, 20.35
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo
Saue Linnavalitsuse 14. juuni
istungi päevakorras oli 15 küsi
must.

Saue Linnavalitsus
◊ Suunas volikokku otsuste
„Vana-Keila mnt 4 ja VanaKeila mnt 4c kinnistutele
linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine“, „Kakao
tänav T1 kinnistu linnale
võõrandamine“, „Kasesalu
tn 1 otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine“ ning
määruse „Saue linna 2017.
aasta I lisaeelarve“ eelnõud.
◊ Väljastas ehitusloa Kuuseheki tn 50, 52, 54 ja
Kuuseheki tänav T4 Räni
detailplaneeringualale kommunikatsioonide rajamiseks.
◊ Väljastas kasutusloa Saumet
Service OÜ metallitöötlemise hoonele Paju tänav 6.
◊ Määras hooldaja puudega
isikule.
◊ Otsustas maksta sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust
kogusummas 2149 eurot 23
abivajajale ja sotsiaalteenuse toetust kolmele.
◊ Eraldas mittetulunduslikuks
tegevuseks toetust järgmiselt: MTÜ-le Orienteerumisklubi Nõmme 300 eurot RMK
Tallinna Pargijooksu Saue
etapi korraldamiseks; Saue
Kergejõustikuklubile 750
eurot klubi suvise treeninglaagri korraldamiseks Otepääl 20 Saue noorele; Vihur
Team MTÜ-le 250 eurot
noorsportlase osavõtuks
kardispordi Eesti MV etappidest; Saue Tenniseklubile
400 eurot suvise treeninglaagri korraldamiseks Hiiumaal 16 Saue noorele; MTÜ-

le Saue Mälumänguklubi
200 eurot Saue esivõistluste
kahe vooru korraldamiseks
ja osalemiseks Harjumaa
mälumängu meistrivõistlustel Mnemofriik; MTÜ-le
Keila Korvpallikool 380 eurot
suvise treeninglaagri korraldamiseks 10 Saue noorele;
Veelauatiim MTÜ-le 250
eurot noorsportlase osalemiseks võistlustel Slovakkias;
MTÜ-le Saue Male-Kabeklubi 200 eurot Saue - Vanamõisa maleturniiri läbiviimiseks; Tondi Ratsaspordiklubi
MTÜ-le 500 eurot noorsportlase osavõtuks Eesti MV-st,
Põhjamaade Mängudest
ja ponikarikasarjast; Saue
Linna Lastekaitse Ühingule
128 eurot halduskulude katteks; Pink Tool MTÜ-le 597
eurot Saue näiteringi osavõtuks XVII harrastusteatrite
festivalist; Saue Kodu-uurimise Seltsingule 450 eurot
brošüüri „Friedrichshofi
platvorm ehk mõnda Saue
rongipeatusest“ väljaandmiseks ning ettekannetepäeva
ettevalmistus- ja korralduskuludeks; MTÜ-le Saue
Autoklubi 800 eurot kolme
suvise lastelaagri bussiväljasõitude korralduskulude
katteks; MTÜ-le Sagittarius
650 eurot plokkvibu ostmiseks; Saue Haridusseltsile
Vitalis 708 eurot välilaagri
korraldamiseks 10. klassi
õpilastele Silma õpikojas ja
halduskulude katteks; MTÜle Spordiklubi Saue Tammed
790 eurot sportlase osalemiseks rattaorienteerumise EM
võistlustel Prantsusmaal,
30 klubi liikme osalemiseks
orienteerumise Kalevi suurjooksul ja Suunto Games`il,

◊

◊

◊

◊

valik ja- suundorienteerumise Harju meistrivõistlustel
osalemise transpordikulude
katteks ning võistkonna osalemiseks Jukola Venla orienteerumise teatevõistlustel.
Kooskõlastas Aiamaa tn 24
kinnistule kinnise soojussüsteemi puuraukude rajamise kuni neljale puuraugule. Puuraukude sügavuse
kavandamisel on keelatud
puurimine ordoviitsiumkambriumi põhjaveekihti.
Kinnitas Saue linna Sooja tn
2 korterelamute projekteerimistingimused.
Eraldas õpilasvahetuse stipendiumi summas 1000
eurot ühele ja üliõpilaste
välisõppe stipendiumi kogusummas 3000 eurot kolmele Saue linna noorele.
Lähetas linnapea Harry
Pajundi 16. juunil Soome
Espoosse tutvuma kohaliku
omavalitsuse hoones rakendatud tegevuskohapõhise
töökorraldusega.Lubas linnapea Harry Pajundi puhkusele 26. juuni kuni 21. juuli.

22. juuni erakorralisel istungil
kinnitas Saue Linnavalitsus
lihthanke „Elektroonilise infotabloo aluse ja elektrivarustuse
paigaldamine“ hankedokumendid ja tunnistas lihthankel
„Saue linna lipuväljaku jalgteede renoveerimine“ edukaks
Tuurmaa OÜ pakkumuse.
Saue Linnavalitsuse 28. juuni
istungi päevakorras oli 19 küsi
must.

Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas Tule põik 2 lao- ja
ärihoone projekteerimistingimused.

◊ Väljastas kasutusloa Lati tn
12 üksikelamule.
◊ Väljastas ehitusloa Räni
d e t ailp la n e e r in g u alal e
(Koondise tn 23, Koondise
tn T3, Kuuma tn 4, Kuuma
tn 7, Kuuma tänav, Kuuseheki tn 50, 54) kaugküttetorustiku rajamiseks.
◊ Eraldas mittetulunduslikuks
tegevuseks toetust järgmiselt: MTÜ-le Sagittarius
450 eurot sportlase ja treeneri osalemiseks vibulaskmise noorte Euroopa karika
II etapil Horvaatias; Saue
Taekwondoklubi MTÜ-le
250 eurot treeningute läbiviimiseks vajaliku varustuse
ostmiseks.
◊ Kehtestas alates 1. septembrist 2017 Saue lasteaia
Midrimaa õpetajate palga
alammääraks 840 eurot.
◊ Seadis Adven Eesti AS-i
kasuks Saue linna omandis
olevale Koondise tänav T3
ja Koondise tänav 23 asuvatele soojustorustikele isikliku
kasutusõiguse.
◊ Moodustas Saue Gümnaasiumi direktori konkursitulemuste kindlakstegemiseks
ajutise komisjon koosseisus
volikogu esimees Valdis
Toomast, linnapea Harry
Pajundi, abilinnapea Andres
Kaarmann, linnavalitsuse
esindaja Margit Ots ja haridusasutuse hoolekogu esimees Argo Ladva.
◊ Otsustas maksta riigieelarve
toetusfondist toetust raske
puudega lapse laagri osalustasu kompenseerimiseks.
◊ Kinnitas alates 1. juulist
2017 Saue Spordikeskuse
juhatajaks Terje Toomingase.
◊ Otsustas muuta Saue lasteaia Midrimaa arengukava.

◊ Otsustas maksta palgalistele
linnavalitsuse liikmetele töövõime säilitamiseks ja tervise taastamiseks ühekordset hüvitist 60% põhipalgast
2017. aasta põhipuhkusele
jäämisel.
◊ Suunas volikokku määruse
„Saue Huvikeskuse põhimääruse muutmine“ eelnõu.
◊ Kandis isikute elukoha aadressi Saue linna täpsusega
rahvastikuregistrisse.
◊ Nõustus avaliku kontserdi
korraldamisega 13. ja 14.
juulil 2017 kell 19-22 Kuusemetsa tn 26 hoovis.
◊ Nõustus Saue Huvikeskuse
poolt Saue linna sünnipäeva,
kohvikute ja meistrihoovide
korraldamisega 27. augustil
2017.
◊ Nõustus Saue Huvikeskuse
poolt Sarja „ Sauelane
liikuma”XI hooaja avaürituse
Saue Õhtujooksu korraldamisega 15. septembril 2017
kell 18.00-20.00 Saue linna
kergliiklusteede ja tänavatel.
◊ Muutis Saue Linnavalitsuse
08.03.2017 korralduse nr
74 „2017. aasta eelarve
eesmärkide, sihttaseme
indikaatorite ja alaeelarvete
detailse jaotuse kinnitamine“ lisasid 1-3.
◊ Väljastas kasutusloa Tammetõru tn 87 üksikelamule.
30. juuni erakorralisel istungil
väljastas Saue Linnavalitsus
kasutusloa Maatiku tn 8 üksikelamule, eraldas Saue Discgolfi
klubile mittetulunduslikuks
tegevuseks toetust 950 eurot
ja Saue Jalgpalliklubile 3200
eurot ning tunnistas kehtetuks
lihthanke „„Elektroonilise infotabloo aluse ja elektrivarustuse
paigaldamine“ hankemenetluse.

Valimisjaoskondade moodustamine Saue vallas
Saue Linnavalitsuse 07.06.2017
määrus nr 4

Valimisjaoskondade
arv ja piirid
Saue valla volikogu valimisteks
moodustatakse Saue valla,
Saue linna, Kernu valla, Nissi
valla, haldusterritooriumil ühes
valimisringkonnas 10 valimisjaoskonda.

Valimisjaoskondade nume
ratsioon ja hääletamisruu
mide asukohad
◊ valimisjaoskond nr 1 - Jõe
tee 2, Hüüru küla, Saue
vald, Harju maakond;
◊ valimisjaoskond nr 2 - Veskitammi tn 8, Laagri alevik,
Saue vald, Harju maakond;

Valimisliit MEIE saatis 1. juunil Saue linna- ning Saue, Nissi ja
Kernu vallavolikogule ettepaneku moodustada uues ühinevas
vallas kohalikel valimistel kaks valimisringkonda.
Lähtuvalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusest,
haldusreformi seadusest ja ühinemislepingust ei ole võimalik
seda enam teha, kuna ühinemislepingus on kirjas, et Saue vallas toimuvad 2017. aastal kohalike omavalitsuste volikogude
valimised ühes ringkonnas.
◊ valimisjaoskond nr 3 - Tuleviku tn 3, Laagri alevik,
Saue vald, Harju maakond;
◊ valimisjaoskond nr 4 - valimispäeval Nurmesalu tn 9,
Saue linn, Harju maakond;
eelhääletamise päevadel
Kütise tn 4, Saue linn, Harju
maakond;
◊ valimisjaoskond nr 5 - Kasesalu tn 16, Ääsmäe küla,
Saue vald, Harju maakond;

◊ valimisjaoskond nr 6 - Riisipere tee 6, Haiba küla,
Kernu vald, Harju maakond;
◊ valimisjaoskond nr 7 - Ruila
kool, Ruila küla, Kernu vald,
Harju maakond;
◊ valimisjaoskond nr 8 - Seltsimaja, Kaasiku küla, Kernu
vald, Harju maakond;
◊ valimisjaoskond nr 9 - Nissi
tee 53c, Riisipere alevik,
Nissi vald, Harju maakond;

◊ valimisjaoskond nr 10 Lehetu tee 12, Turba alevik,
Nissi vald, Harju maakond.

Eelhääletamine väljaspool
elukohajärgset valimisjaos
konda
Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
◊ valimisjaoskond nr 2;
◊ valimisjaoskond nr 4;
◊ valimisjaoskond nr 6;
◊ valimisjaoskond nr 9.

Valimisjaoskonnad kohaliku
omavalitsuse täpsusega
rahvastikuregistris regist
reeritud valijatele
Valimisjaoskonnad, kus saavad
hääletada valijad, kelle elukoha

andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega, on:
◊ valimisjaoskond nr 2, kus
saavad hääletada valijad,
kelle elukoha aadressiks
rahvastikuregistris on Saue
vald;
◊ valimisjaoskond nr 4, kus
saavad hääletada valijad,
kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Saue linn;
◊ valimisjaoskond nr 6, kus
saavad hääletada valijad,
kelle elukoha aadressiks
rahvastikuregistris on Kernu
vald;
◊ valimisjaoskond nr 9, kus
saavad hääletada valijad,
kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Nissi vald.

Kinnisvara
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Saue on tugev alternatiiv Tallinna äärelinnale

Meelis Paldre
Uus Maa Kinnisvarabüroo
Harjumaa maakler
Saue on nõutud elukoht paljude inimeste seas, kel töine
side pealinnaga, kuid soov
elada rahulikumas keskkonnas.
Ühtlane areng, panustamine
elukeskkonda ja uute majade
rajamine on muutnud Saue üha
atraktiivsemaks.
Elamuehitus hakkas siin arenema 1960. aastast, mil asula
liideti Tallinnaga. 1993. aastal
sai Saue alevist Saue linn,
mis 1994. aastal Tallinnast
uuesti eraldus. 3,49 km2 suurusel territooriumil elab 2017.
aasta 1. jaanuari seisuga 5810
elanikku. Hea ühendus Tallinnaga, linna kompaktsus, puhas
keskkond ja kõrgel tasemel
avalikud teenused on teinud
Sauest hinnatud elukoha, mis
oma looduslähedase keskkonna
ja turvalisusega, lastehoiuks
loodud võimalustega ja heal
tasemel üld- ning huvihariduse
pakkumisega meelitab Sauele
kodu looma paljusid peresid.
Sarnaselt teistele Tallinna
lähiomavalitsustele ostavad ka
Saue linna kinnisvara peamiselt
pealinnast pärit pereinimesed,
kes soovivad järeltulijatele
tagada rahuliku elukeskkonna.
Samuti soetavad kinnisvara
kohalikud elanikud, kes parandavad elamistingimusi. Saue on
populaarne ka noorte (perede)
seas, kes otsivad esimest kodu
ja kuna nad on sageli hinnatundlikud, eelistatavad osta
selle Tallinna lähiümbrusesse,
kuna seal on hinnad soodsamad ning perel on mugavam
elada rahulikus naabruses.
Kinnisvarahindade poolest
on raske Saue linna piirkondi
üksteisest eristada, linna areng
on olnud ühtlane ja hinnakäärid
sisuliselt puuduvad.
Saue kinnisvara on Tallinna
läheduses asuvate väikelinnade
ja alevikega (Keila, Saku, Jüri,
Kiili) sisuliselt samas hinnaklassis ning siinsete korterite
hinnatase on otseses sõltuvuses pealinna üldisest hinnatasemest, olles alternatiiviks
korteri soetamisele Tallinna
äärelinna.

Kuuseheki tänav pikeneb Laagri suunas, sinna kerkib kolmest kolmekorruselisest kortermajast elamukompleks.
Esimene on plaanitud valmima 2018. aasta teises pooles. 
Foto: Sirje Piirsoo

Majanduse taastumisega
aset leidnud kinnisvaraturu
taastumine on jõudnud ka
Saue linna, kus mediaanhind
veel aastani 2013 jäi alla
1000 eurot/m2, kuid alates
2014. aastast, mil ka uusarenduste osakaal tehingute arvust
järsult suurenes, on tehingute
mediaanhind liginenud 1200
eurole ruutmeetri eest. Aastane tehingute arv on püsinud
stabiilsena, jäädes enamasti
50–60 vahele.
2016. aastal oli Saue linna
korteritehingute valdav hinnavahemik 1072–1411 eurot/m2,
2015. aastal aga 1039–1334
eurot/m 2 . Seega kasvasid,
hoolimata mediaanhinna sarnasusest, võrreldes eelmise
aastaga nii hinnavahemiku
põhi kui ka tipp, vastavalt 3,2
ja 5,8%. Hinnavahemiku põhja
ja tipu tõusu taga on valdavalt
suurem tehingute arv ja laiem
diapasoon. Tipu ja põhja vahe
suurenes võrreldes 2015. aastaga 28,4 protsendilt 31,6
protsendini, mis on sarnasest
elamufondist tingituna tunduvalt väiksem vahe kui lähedal
asuvates, võrreldavates piirkondades.
Kõige enam müüdi 2-toalisi
kortereid (36), millele järgnesid 3-toalised (35) ja 1-toalised
(17).
Uusarenduste mõõduka
ehituse ning veel väiksema

tehingute arvu tõttu pole juriidilised isikud müügistatistikas
nii silmapaistvalt esindatud kui
näiteks Rae ja Viimsi vallas.
Kortereid on valdavalt müünud
Eesti kodanikest eraisikud, kes
vaadeldava perioodi jooksul
müüsid 215 korterit ehk 77,1%
omanikku vahetanud korteriomanditest. Juriidilised isikud
müüsid vaadeldaval perioodil
59 korterit, mis tegi osakaaluks
21,1%. Välismaalased müüsid
kolm korterit ja ülejäänud osapooled kaks korterit, mis tegi
nende osakaaluks vastavalt
1,1% ja 0,7%. 2016. aastal
müüsid eraisikud 43 korterit ja
juriidilised isikud 12 korterit.
Alates 2014. aastast pöördus uusarenduste turg Saue
linnas vaiksele tõusule, kui
Kadakamarja tänaval hakati
ehitama mitmeid Saue Kodu
arenduse hooneid (ridaelamud).
Esimese uue korterelamu rajamiseni jõuti alles 2016. aasta
II kvartalis, kui hakati ehitama
4-korruselist hoonet aadressil
Pärnasalu tn 30a. Tegemist on
ühtlasi ka esimese liftiga kortermajaga Saue linnas. Hoones
on eluruumipinda 1183,7m2
ning pakkumishinnad jäävad
1850 eurot/m2 juurde. Saue
Kodus hakati ehitama 14 korterist koosnevat ridaelamut, mille
pakkumishinnad on kortermajast veidi kõrgemad.
Lisaks neile kahele hoo-

nele on arendusjärgus kolmest
B-energiaklassi korterelamust
koosnev kompleks, millest
esimene kerkib 2018. aasta II
pooleks aadressile Kuuseheki
tn 50.
Hooned on 3-korruselised
ja sobivad nii piirkonna olemasoleva kui perspektiivse

hoonestusega. Majadesse
tulevad kahe- kuni neljatoalised korterid. Igal trepikojal
on soklikorrusel ühiskasutuses
olevad ruumid jalgrataste ja
lapsevankrite jaoks ning lisaks
veel individuaalsed panipaigad
korterites. Tulevastel elanikel
on võimalik valida kolme siseviimistluspaketi vahel.
Asendiplaanilist lahendust
rikastab Saue loodusesse
sulanduv maastikuarhitektuur
koos puhkealade ja mänguväljakutega. Hoone välisviimistlusmaterjalide puhul on sihilikult
välditud igasuguseid imiteerivaid materjale ning kasutatud
võimalikult rahulikke ja looduslähedasi toone.
Hoone laotakse 190 mm
p ak sus te s t b etone e ritud
Columbia plokkidest ning soojustatakse 160 mm paksuste
IKO Enertherm ALU 50 plaatidega. Kütteallikaks on kaugküttel põhinev vesipõrandaküte.
Energiatõhususe tagamiseks
paigaldatakse majadesse soojustagastusega ventilatsioon ja
katustele päikesepaneelid.
Sauel on uusarenduskorterite nõudlus ja pakkumine
enam-vähem tasakaalus. 2017.
aasta 1. jaanuari seisuga oli
Saue linna uusarenduskorterite mediaanhind 1888 eurot/
m2 ning pakkumishindade valdav vahemik 1850–1911 eurot/
m2. Uute korterite hinnad Kuuseheki 50 majas on vahemikus
1625-1883 eurot/m2, mis teeb
sellest kahtlemata väga atraktiivse pakkumise.
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Sisehindajate, välishindajate ja asjassepuutuvate spetsialistide ühisel kohtumisel anti vastastikku tagasisidet tehtavale noorsootööle ja soovitusi edaspidiseks. 

Foto: Saue Noortekeskus

Saue ühendvalla noorsootöö kvaliteet
on mitmekülgne ja kõrge
Kristi Paas
Saue Noortekeskuse juhataja
Noorsootöö kvaliteedi hindaja
Viimased aastad on toonud
Eesti noorsootöösse mitmeid
uusi suundi ja nendega koos
ka suuri rahasummasid. 2015.
aastal käivitas Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) tegevussuuna kohalike omavalitsuste
(KOV) koostöögruppidele, mille
eesmärk on noorsootöö teenuste jõudmine uute noorteni
ning noorte noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine.
Tegevussuunda rahastatakse
ESF programmi „Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine” tegevuste raames.
Igal aastal liituvad suunaga
uued KOV-ide grupid ning kolmandas ringis, mis lükati käima
käesoleval aastal, tehti osaluspakkumine ka Saue linnale,
Saue vallale, Kernu vallale ja
Nissi vallale.
Meie koostöögruppi, mida
muide nimetatakse meile sobivalt Saue Koostöögrupiks (Saue
KTG), kuuluvad lisaks meile
neljale veel ka Keila vald, Paldiski linn, Padise vald, Harku
vald, Kohila vald ja Saku vald.
Koostöögrupi tegevus toob
nimetatud KOV-idesse uute
innovaatiliste noorsootöövõimaluste loomise jaoks ligi 200
000 eurot.
2017. aastal võttis valitsus
vastu noorsootöö seaduse,
erakooliseaduse ja huvikooli
seaduse muutmise seaduse,
millega loodi alus noorte huvihariduse ja -tegevuse riigipoolseks täiendavaks toetamiseks,
et huvitegevusele oleks juurdepääs suuremal hulgal noortel.

Riikliku lisatoetuse eesmärk
on parandada huvihariduse ja
-tegevuse kättesaadavust ning
pakkuda noortele mitmekülgsemaid osalusvõimalusi. Meie
ühendvalla jaoks tähendab see
rahaliselt umbes 90 000 eurot
lisarahastust.

tehtava noorsootöö kvaliteedile
omapoolse hinnangu andsid.
Protsessi lõpus oli sisehindajate, välishindajate ja asjassepuutuvate spetsialistide ühine
kohtumine, kus anti vastastikku
tagasisidet tehtavale tööle ning
soovitusi edaspidiseks.

Kvaliteedi hindamine koos
nes kolmest etapist

Mis meil siis hästi on?

Selleks aga, et nendest rahasummadest osa saada ja uusi
võimalusi looma hakata, oli vaja
kõigepealt välja selgitada, mis
meil täna olemas on. Seetõttu
oli nii KTG-s osalemise kui ka
huvitegevuse täiendava toetuse
saamise eelduseks noorsootöö
kvaliteedi hindamine KOV-is,
mis hõlmas endas põhjalikku
ülevaadet hetkeolukorrast
noorsootöös, sh noorte endi
tagasisidet.
Meie võtsime selle protsessi ette ühendvalla-üleselt,
sest igaühte eraldi ei ole enam
mõtet vaadata. Kogu tegevus sattus ajaliselt keerulisse
perioodi, mil noortel käsil
kooliaasta lõpetamine ja noorsootöötajatel kibe suveplaneerimine.
Kvaliteedi hindamine koosnes kolmest etapist: paralleelselt toimusid noortelt ja
noorsootöötajatelt andmete
kogumine veebiankeetide
kaudu ning sisehindajatelt
olemasolevate andmete kogumine ühtsesse süsteemi. Kui
sisehindajate ja noorte info oli
koondatud ühtsesse hindamismudelisse, mille ENTK koostöös Ernst&Young Baltic AS-i
ja noortevaldkonna partneritega
2010. aastal välja töötas, edastati kogu info välishindajatele,
kes saadud info põhjal meie

Saue ühendvalla noorsootöö kõige suurem tugevus on
kompetentsete spetsialistide
olemasolu. Meil on tugevad
huvikooli õpetajad ja kutsetunnistusega noorsootöötajad.
Meie vallas toimetab Eesti üks
suuremaid ja vanemaid noortekeskusi, mis tegeleb mitmete
erinevate noorsootöö tegevussuundadega: avatud noorsootöö, huvitegevus, töökasvatus,
tervistav ja arendav puhkus,
rahvusvaheline noorsootöö,
noortealgatuste toetamine jpm.
Huvitegevus ja -haridus
on meil väga mitmekülgne ja
võimalusterohke ning seda ka
ühendvalla kaugemates nurkades mitte vaid keskustes. Tugevusena toodi välja ka noorte
nõustamine ja abivajava noore
märkamine. Samuti on vallas
väga olulisel kohal kogukonnatöö, sest suurema osa noorsootööst väiksemates kohtades
teevad ära külaseltsid.

Mis võiks paremini olla ja
kuhu edasi?
Kuna vald muutub suureks, on
väga oluline omada ka noorsootöö vallas suurt pilti. Selleks tõid
välishindajad välja noorsootöö
spetsialisti vajalikkuse ühendvallas, kellel oleks ülevaade
kogu tehtavast tööst erinevatel
tasanditel. Õnneks on selline
ametikoht ka tänaste otsusta-

jate silmis oluline ja planeeritud
uues struktuuris ette nähtud.
Kuna hetkeseis on meil
nüüd kaardistatud, siis siit
edasi tuleb minna tuleviku
planeerimisega - tuleb luua
ühendvalla noorsootöö arengukava koos selle juurde käiva
tegevuskavaga. Hetkel väga erinevad süsteemid tuleb püüda
võimalusel ühtlustada (nt noortekeskuste võrgustik, mis täna
toimetavad kõik eraldi alustel).
Ühtlustada tuleb ka noorsootöö
tegijate pädevused, et igaüks,
kes kuskil noortega tegeleb,
teaks täpselt miks, kuidas ja
mida ta teeb.
Kehvas seisus on meil
noorte kaasamine otsustusprotsessidesse, sest noortevolikogu
ei ole hetkel üheski ühinevas
KOV-is. Ka selle tekkeks tuleb
edaspidi soodsam pinnas luua.
Mida täpsemalt kvaliteedi
hindamine välja tõi ja kuidas

noored ankeetidele vastasid,
kõige sellega saab peatselt
tutvuda Saue Noortekeskuse
kodulehel: http://sauenoortekeskus.ee/noorsootoo-kvaliteedi-hindamine-2017.
Mina aga tahaksin lõpetuseks tänada kogu sisehindamismeeskonda, kes sel kiirel
ajal selle põneva teekonna ette
võttis ja kindlasti ka endale
üllatuseks palju kasulikku infot
teada sai. Aitäh Kaija Velmet,
Triinu Künstler, Virve Laan,
Riina Haljasoks, Margid Sõlg
ja Tiia Rosenberg.
Suur tänu ka meie välishindajatele, kes andsid meie tehtavale tööle objektiivse pilgu
väljastpoolt: Epp Reedik Eesti
Noorsootöö Keskusest, AnneLy Suvi Saku Vallavalitsusest
ja Tarmo Velmet Kose Muusikakoolist.
Nüüd ikka üheskoos parema
kvaliteedi poole!
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Saue
Gümnaasiumi
30. lend
12.a klass
Merilin Ainsalu, Sten Erik Aunpu
(hõbemedal), Stiiven Grahv, Ottomar
Grosstahl, Siim Grosstahl, Laura-Liis
Hanikat, Helena Kallikorm, Karin
Kanamäe (kuldmedal), Kristopher
Kastehein, Patrick Kummer, Robert
Ladva, Andreas Lanno, Hendrik
Laretei, Sandra Lepik, Laura-Liisa
Liiu, Christyn Liiva, Eliise Lind,
Marko Maivel, Getter Mizer, Mirjam
Männiste (kuldmedal), Risto-Raul
Pajula, Karl Voldemar Palm, Mario
Palumets, Sander Parnabas, Pia
Pukkonen, Ken Põldis, Grete Saar,
Daniil Sekljutski, Angela Siimon,
Kristian Skutans, Tanel-Martin
Tambek, Eerik Tarja, Helen Urva
(kuldmedal), Liis-Marleen Verilaskja,
Kersti-Liis Vimm, Kristjan Vimm.
Klassijuhataja Külli Vita

12.b klass
Vallo Arukaevu, Arttu Mattias Jauhiainen, Rainer Edward Kail, Birgit
Kraavik, Mari Kukerman (hõbemedal), Kristin-Kelly Kuning, Joosep
Kuusk, Gertrud Kuusmaa, Karl-Erik
Laurents, Lisett Lichtfeldt, Janno
Maivel, Maarja Männik, Martin Ojasalu, Anette Paalman, Ketrin Rannamägi, Markus Saar, Silvia Ulrike
Sihver, Laura Tõnismaa, Hanna
Vaiklo, Brita Veldermann. Klassijuhataja Kirsti Kadakas.

Fotod: OÜ Pildikompanii

Konkurss „Lõbus vene tähestik“
Niina Peerna
Laulasmaa Kooli vene keele
õpetaja
Räägitakse, et inimene, kes
teab mitmeid võõrkeeli ja
oskab neid kasutada - see on
rikas inimene. Põhikooli riiklikus õppekavas on ettenähtud
kaks võõrkeelt. A-keel on inglise keel ja B-keel on vene või
saksa keel. B-keelt hakatakse
õppima alates 6. klassist.
Paljud koolid on leidnud
võimaluse hakata vene keelt
õppima juba 5. klassis ühe või
kahe tunniga nädalas. Saue
Gümnaasium on üks neist,
kus õpilased alustavad vene

keele õppimist 5. klassist ühe
tunniga nädalas. Eesmärk on
õpilaste huvi äratamine keele
vastu, soov rääkida vene keelt
ja keelebarjääri kaotamine,
vene kultuuriga tutvumine.

Me teame kõik, et keele
õppimine algab tähestikust
Sel eesmärgil oligi esimest
korda 22. mail Laulasmaa Koolis Harjumaa vene keele konkurss „Lõbus vene tähestik“,
kus osalesid esimest aastat
vene keelt õppivad võistkonnad. Osa võtma tuli 25 last
viiest Harjumaa koolist: Laulasmaa Kool, Tabasalu Ühisgümnaasium, Loo Keskkool,

Oru Põhikool ja Saue Gümnaasium. Saue Gümnaasiumi esindas kolm võistkonda - kokku
8 õpilast - õpetaja Jekaterina
Krivorutška juhendamisel.
Konkurss algas lõbusa lauluga „Azbuka“, mille saatel
tulid lavale kostüümides Laulasmaa Kooli 6. klasside õpilased, kes esitasid etenduse
„Metsloomad kiirustavad konkursile“. Must kass, hiir, jänes,
karu ja põrnikas lugesid luuletusi, tantsisid, laulsid laulu
„Karu ja nukk“ ning soovisid
edu ja võitu konkursil.
Konkursil osalejatel tuli
lahendada erinevaid huvitavaid
ülesandeid: ussi-tähestiku täit-

mine, sõnade kokku panemine
tähtedest, lausete koostamine
sõnadest, ristsõna lahendamine, pusle kokkupanemine ja
lausete koostamine. Kõiki neid
ülesandeid ühendas teema
„Perekond ja sõbrad“.
Lõbus-pidulik konkurss lõppes magusalt, kõikidele pakuti
maiustusi. Sel ajal tegi kokkuvõtte žürii. Esikoht kuulus
Tabasalu Ühisgümnaasiumile
- 76,5 punkti. Teine koht läks
66,5 punktiga Oru Põhikoolile.
Kolmandat kohta jagasid 64,5
punktiga Saue Gümnaasiumi I
võistkond (Liss Lattik ja KaisaMaria Oll) ning Loo Keskkool
Tänan Saue Gümnaasiumi

õpilasi aktiivse osavõtu eest ja
õpetaja Jekaterina Krivorutškat,
kes tundide andmise kõrval leidis aega, et valmistuda õpilastega konkursiks - kõige enam
osavõitjaid võistlusel oli Saue
koolist.
„Lõbus vene tähestik“ lõppes suures sõbralikus ringis
venekeelse laulu-tantsuga
„Üks-kaks-kolm“. Kõigil oli
hea tuju, diplomid ja tänukirjad käes. Ja minu arust, kõige
parim tänu õpetajatele-korraldajatele oli Saue Gümnaasiumi
õpilaste küsimus: „Kas järgmisel aastal toimub ka nii lahe
üritus?“ Kohtumiseni järgmisel
aastal, vene keele huvilised!
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Saue
Gümnaasiumi
põhikooli
lõpetajad

9.a klass
Maria Kristina Eerme, Gethe Maria
Eljas, Amanda Teetamm, Gregor
Enni, Kaur Samuel Kannel, LiisBeth Kivimäe, Helena Kuusiku, Uku
Laasi, Antti Lilleorg, Silver Milpak,
Tanel Neemre, Anett Nuudi, Birgit
Pihlak, Kaur Erik Pääsuke, Jane
Rajamäe, Oliver Strastin, Rasmus
Strastin, Liisi Tammar, Heidi-Hedvig
Tedvig-Eisler, Siim Tänavots, Virko
Veelmaa. Klassijuhataja Liis Ots

9.b klass
Herman-Erik Isop, Karl-Martin
Jõgeva, Kerli Karhu, Carolin Kleen,
Marko Malva, Marten Meringo,
Hegne Murd, Alexandra Patrakov,
Markus Pärn, Armin Riis, Karmo
Sarapuu, Raili Sõrmus, Markus
Tammist, Laura Tammiste, Kaur Tarlap, Meriliis Tilk, Kregor Toimetaja.
Klassijuhataja Endla Lindmäe

9.c klass
Alexis Alliksaar, Märt Tender, Alexandra Ojapõld, Andra Allmere,
Degrid End, Georgi Horuženko,
Laura Häling, Rasmus Kuningas,
Frank Kuresaar, Markus Lehtsalu,
Heneliis Notton, Keit Pajula, Anett
Pajur, Kevin Poom, Kert Rea,
Annika Rohtmets, Martin Saar, Tuuli
Soosalu, Karen Tammsaar, TriinuLiis Verilaskja. Klassijuhataja Maire
Rabinovitš.

Fotod: OÜ Pildikompanii
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Võidupüha ja jaanipäev Sauel
Evelin Povel-Puusepp
Saue Huvikeskus
Võidupüha ja jaaniõhtu tähistamise taval Saue linnas on
sügavad juured. Oli ju jaanituleplats tammiku serval kaitseliidu võidupüha paraadide
ja rahvapidude korraldamise
paigana kasutusel juba 1930.
aastatel. 1988. aastast toimuvad igasuvised jaaniõhtud taas
selsamal platsil.
Traditsiooniliselt algab võidupüha ja jaanipäeva tähistamine Sauel pärgade asetamisest Saue kiriku pargis asuva
mälestuskivi jalamile, jätkub
piduliku kontsert-jumalateenistusega kirikus ning jõuab tippu
hetkel, mil jaanituleplatsil süüdatakse jaanilõke presidendi
läkitatud võidutulest.
Tänavu juhatas Eesti vabaduse eest langenute mälestustseremoonia sisse Saue
Vabakoguduse pastor Vahur
Utno. Pärjad asetasid kivi jalamile linnavalitsuse, volikogu ja

kaitseliidu Saue kompanii esindajad. Kohal oli palju sauelasi,
kel sel aastal oli esmakordselt
võimalus presidendi võidutule
tõrvikust võtta laternaga kaasa

Saue noormehed Kaur Erik Pääsuke ja Timo Erendi olid noorte
kotkaste üksuse liputoimkonna lippuri assistendid

tulesäde oma jaanilõkke süütamiseks (pildil).
Edasi liiguti kirikusse, kus
pidulikku kontsert-jumalateenistust juhatas Saue Vabako-

guduse pastor Erki Kuld. Muusikaga teenis Nõmme-Rahu
koguduse koor.
Jaaniõhtu algas pidulku lipuheiskamisega, mille järel saabus

Saue jaoskonna naised Helle Ruutopõld, Ingrid Kuningas, Eveli
Rea ja Ruth Pääsuke (esinaine) maakaitsepäeval

jaanituleplatsile kaitseliitlaste
saatel võidutuletõrvik. Jaanilõkke süütamiseks andis tõrviku
linnapea Harry Pajundile (pildil)
üle kaitseliidu Saue Kompanii
pealik Olari Rätsep (pildil).
Jaaniõhtu möödus rõõmsas
ja sõbralikus meeleolus. Tantsuks mängis ansambel Onud
Saaremaalt, õhtut juhtis Andres Karu. Toimusid mitmed
mängud ja võistlused nii lastele
kui nende vanematele. Traditsioonilise köieveo võistluse võitis kuuendat aastat järjest Saue
kompanii (pildil).
Saue Huvikeskus tänab
südamest abi eest jaaniõhtu
korraldamisel Olev Lemnitsat,
Matti Nappust, Leho Valmast,
Muhamad Normatovit, Jaan
Toomingat, Adele Vainumetsa,
Taavi Karvaneni ja Saue Kompanii kaitseliitlasi eesotsas
Olari Rätsepaga. Eritänu päikeselisele soojale ilmale, mida
tänavusel vihmasel ja tuulisel
suvel saab pidada kingituseks
omaette!

Gea Liblik juhtis noorte laagrivormis „karpi“.

Fotod: Kaimo Tamme, erakogu

Saue noored ja naiskodukaitsjad Harju maakaitsepäeval Kiilis
Gea Liblik
Saue Kodutütarde ja Noorte
Kotkaste rühma vanem,
Naiskodukaitse Saue
jaoskonna aktiivne liige
23. juuni hommikupoolik algas
nii mõnelegi varakult: Saue noored ja naiskodukaitsjad osalesid
Harju XXII Maakaitsepäeval Kiilis.

Kell 9.30 hakkasid kodutütred ja noorkotkad Kiili Gümnaasiumi ette kogunema. Sel
aastal moodustati noortest
esmakordselt kolm üksust ehk
„karpi“: kodutütred, noored
kotkad ja laagrivormis noored.
Saue rühma poiste ja tüdrukute jaoks oli see päev eriline,
sest kaks sihvakat noormeest,

Timo Erendi ja Kaur Erik Pääsuke, valiti noorte kotkaste
üksuse liputoimkonda lippuri
assistentideks.
Kõigis kolmes „karbis“ oli
kokku üheksa Saue rühma liiget: Marie Vibeke Must, EmmaSofia Järve, Eliise-Betty Järve
(laagri vormis), Trevor Uuna,
Kert Rea, Rasmus Viikmäe,

Kaur Erik Pääsuke, Timo Erendi
ja Juhan Markus Männik.
Artikli autoril oli au olla
valitud Noorte Kotkaste Harju
Maleva pealiku Janek Võsu ja
Kodutütarde Harju ringkonna
vanema Krista Alliku kõrvale juhtima noorte laagrivormis „karpi“.
Naised kogunesid aga veelgi
varem, juba kell 9 Kiili staadio-

nil, et harjutada veel viimaseid
kordi rivis marssimist, teha
ettevalmistusi õnneloosiks ja
supi jagamiseks. Oma panuse
andsid Saue jaoskonna naised
Helle Ruutopõld, Ingrid Kuningas, Eveli Rea ja Ruth Pääsuke
(esinaine), kes piduliku vormi ja
uhke marssimisega täiendasid
naiste „karpi“.
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Kirke Kasari
Saue Noortekeskuse
projektijuht
Saue No o r te Tö ömalev
tähistab sellel aastal 20.
sünnipäeva. Pika ajalooga
töömalevas on saanud oma
esmase töökogemuse üle
tuhande piirkonna noore. Ka
minu esimene tööots oli aastal 2002 Saue töömalevas.
Sellel suvel saab malevas
tööd peaaegu 80 noort, kes
on pärit nii Saue linnast kui
ka ümberkaudsetest omavalitsustest.
Viimaste aastate jooksul
on Saue Noorte Töömalev
läbi teinud pika muutuste
protsessi. 2016. aastal
muutus malevasse kandideerimine veebipõhiseks. Töötasime välja online-registreerimisvormi, mis sisaldab lisaks
CV-le ka motivatsioonilahtrit.
Tänavu said esmakordselt
otse tööle kõik need, kes
nägid registreerimisvormiga
vaeva ja täitsid selle väga
põhjalikult. Oli, mille nimel
pingutada, sest kõik ülejäänud pidid läbima töövestluse
vooru, enne kui said töölepingut sõlmima tulla.
Sellel suvel on töömalev
kahes vahetuses. Esimene
vahetus oli 12.-22. juunil,
teine on alles ees 14.-25.

augustil. Esimeses vahetuses
töötas 58 noort, 18 poissi ja
40 tüdrukut, vanuses 13-17
aastat.
Noored töötasid Saue Linnavarahalduses, Saue lasteaias, Saue lastepäevahoidudes, Saue Kaubakeskuses,
FunTime´is, Hobizone´is,
Saue linnaruumis, Saue
Vabakirikus ja Saue Ilusalongis.
Lisaks toimetas teist aastat järjest ka ööbimisega
välisrühm Lahemaal Pudisoo
Puhkemajas, kus tehti erinevaid aia- ja koristustöid.
Kui töö on tehtud ja malev
läbi, on igal tublil malevlasel
hea võimalus töökogemust
ja uusi õpitud oskusi lahti
mõtestada meie välja töötatud veebipõhises ankeedis
ehk malevapassis. Ankeedi
koostamisel võtsime eeskujuks Euroopa Noortepassi
võtmepädevused. Male vapass on hea viis noorel
tõestada malevas osalemist
ja lisada see tulevikus CV-le.
Nagu eelpool mainitud,
tähistame me sellel aastal
Saue Noorte Töömaleva 20.
sünnipäeva. 1. septembril
plaanime lõpetada tänavuse töömaleva ja avada 20.
hooaja suure peoga Saue
Noortekeskuses. Kõik on
oodatud!

Fotod: Saue Noortekeskus

Saue Noorte
Töömalev on
20-aastane

Ööbimisega välisrühm toimetas Lahemaal Pudisoo Puhkemajas, kus tehti erinevaid aia- ja koristustöid

Ei teagi, kas tööpäev algab või lõpeb

Saue linn tunnustab noorsootöö tegijaid
Saue Linnavalitsus
2015. aasta kevadel kinnitas
linnavolikogu Saue linna noorsootöö aasta tegija statuudi, mis
annab võimaluse tunnustada ja
esile tõsta just seda inimest,
kes on end teadlikult ja eesmärgistatult noortele pühendanud.
Noorsootöötaja on koondnimetus kõikide noorsootöö valdkonnas töötavate spetsialistide
kohta. Noorsootöö ja sellega
tegelevate asutuste spekter on
nii lai, mitmekülgne ja pidevalt
arenev, et tihti jääb inimestele,
kes valdkonda ei tunne, hoomamatuks, et kõik need noorte
arengu, psühholoogia, kasvatuslike iseärasuste ning vajaduste
asjatundjad ja spetsialistid on
noorsootöötajad, kes kannavad
iga päev hoolt laste ning noorte
eneseteostuse ja arengu eest.
Noorsootööd tehakse ka väljaspool haridusasutusi. Tead-

likku ja eesmärgistatud tegevust
võivad ellu viia kirik, kaitseliit,
MTÜ-d ja ettevõtted. Noorsootöö tegija ei ole ainult ülikoolis
noorsootöö eriala lõpetanud inimene, vaid võib olla iga aktiivne
kodanik, kes eesmärgistatult ja
läbimõeldult noortega tegeleb seda eelkõige noorte huvidest ja
vajadustest lähtuvalt.
Saue Linnavolikogu kinnitatud määruse eesmärk on tunnustada ja tõsta esile noortega
töötavaid inimesi, kes on aasta
jooksul silmapaistvalt tegutsenud ning teinud Saue linna
noorte jaoks olulist ja tähelepanuväärset tööd ning aidanud
seeläbi kaasa linna noorsootöö
arendamisele.

Noorsootöötaja statuudi
tähenduses:
◊ on teadlik noorte elu tegelikkusest ja kohalikest oludest, oskab hinnata noorte

Noorsootöö Aasta Tegijad
2016

2015

Saue Muusikakooli direktor
Kristiina Liivik - noortes mitmekülgsuse ja maailmavaate arendamise, muusika- ja kultuurielu vastu huvi äratamise ning
muusikamaailma avardamise
eest ja lastele ning noortele
suunatud loominguliste ürituste
algatamise ja elluviimise eest.

Spordiklubi Imperial treenerid
Nils Joonas Põldme ja Reimo
Allik - taipoksi kui võistlusspordi arendamise, noorte treeningrühmade juhendamise,
tervislike eluviiside propageerimise, erinevate koolituste ja
treeningseminaride korraldamise eest.

olukordi ja vajadusi, valida
ja rakendada sobivaid meetodeid ning analüüsida teostatud töö mõjusust;
◊ töö sisu võib olla individuaalne töö noore ja noortegruppidega; programmide
ja projektide planeerimine,
teostamine ja hindamine;
koostöö noortega, nende
vanematega, teiste huvi- ja
sidusgruppidega ning vald-

kondade spetsialistidega;
◊ töötab riigi, kohaliku omavalitsuse, era- või kolmanda
sektori institutsioonis, sh
maavalitsuses, valla- või linnavalitsuses, üldhariduskoolis, huvikoolis, noortekeskuses, noorte teavitamis- ja
nõustamiskeskuses, noorteühingus, noortelaagris,
kirikus, raamatukogus, kultuuri- ja spordiasutuses vm;

◊ töö noortega võib olla tema
põhitöö, aga ta võib seda
teha ka vabatahtlikult, töötades samal ajal mõnes teises
valdkonnas.
Saue tunnustab linna noorsootöö aasta tegija aunimetusega
isikut, kes on aasta jooksul
silma paistnud noorsootöö
tegevusega Saue linnas, pakkudes ja luues noortele ning
noorsootööle huvitavaid, kaasavaid, arendavaid võimalusi,
ning toetanud noorte osalust
ja omaalgatust.
Kandidaate saab esitada
Saue Linnavalitsusele 1. septembriks posti teel aadressil
Tule 7, Saue või e-posti teel
saue@saue.ee. Kirjale tuleb
lisada märksõna „Noorsootöö
Aasta Tegija“.
Lisainfo ja esitamise vorm
linna veebis aadressiga www.
saue.ee.

Huviharidus ja noorsootöö

Saue Sõna 7. juuli 2017

12

Poisid tööhoos

Oi, mis meil peas on!

Huvikeskuse kirev laagrielu sõnas ja pildis
Saue Huvikeskus
Huvikeskuse kunstilaagris
Kloogarannas osalesid 12.- 14.
juunini peamiselt kunstistuudio
ringide õpilased, kelle päevi
sisustasid meisterdamine,
joonistamine ja maalimine.
Vaheldust kunstitegevustele
pakkusid seiklusmängud ja
liivalosside ehitamine. Õhtuid
täitsid seltskondlikud mängud,
päeval meisterdatud peakatete
ja laagrimoe demonstratsioon.
Meisterdamist juhendasid
õpetajad Anneli Lupp ja Made
Kaares, joonistamist-maalimist
Virve Laan.
Ei puudunud ka õhtune jalutuskäik mere äärde päikeseloojangut vaatama. Ilmad olid küll
jahedavõitu ja vihmagi rabistas
sadada, kuid laagrielu see olu-

Merevaateid sai maalida päikese ja pilvedega, õhtul ja hommikul. 

liselt ei seganud. Teel laagrist
Sauele külastasime Padise
kloostri varemeid ja vaatasime
giidi juhendamisel üle kõik
huvitavamad kohad.

Täiskasvanud kogunesid
17.-18. juunil vabaõhu maalilaagrisse Valklas. Merevaateid
sai maalida päikese ja pilvedega, õhtul ja hommikul. Kahe

Fotod: Saue Huvikeskus

päevaga valmis igaühel 4-5
pilti. Vabas õhus maalimise
nipid ja töövõtted said oluliselt
selgemaks ning osalejad jäid
laagrieluga rahule. Maalimist

juhendas Virve Laan. Järgmisel suvel on plaanis maalida
Vormsi saare maastikke ja
merevaateid.
Laagrisuve lõpetas linnalaager „Kirju suvi” 26.-30. juunil.
Viis päeva huvitavaid käelisi
tegevusi: meisterdamist, õmblemist, savi voolimist, puurimist
ja kruvimist, maalimist ja trükkimist, mille tulemusel valmisid
õpilastel toredad loomingulised
tööd. Sealhulgas köideti ise
endale värviline suveraamat,
õmmeldi kaisupadi ja õpiti
käsitsi paberi valmistamise
kunsti. Linnalaagrit juhendasid
õpetajad Anneli Lupp, Made
Kaares ja Eret Kuusk. Sportlikke mänge korraldas Terje
Toomingas.
Kohtume taas septembris.
Head suvevaheaega kõigile!

Automudelism ja mudelautod on põnevad ka tüdrukute jaoks
Karola Koopuu
Juuni keskpaigas olid Saue
HOBIzone kollektiivis uued
näod toimetamas. Meie tegemistele tuli appi kaks usinat
töömalevlast, Anu-Li ja Cärol.
10 päeva jooksul ragistasime
koos ajusid, kuidas HOBIzone
tegemistega rohkem välja võiks
paista ja mida teha, et sügisel
algavad mudeli- ja drooniringid
huvilistega täituks. Koos tegime
ühiseid hooldustöid rajale, et
mõista meeskonna ja koostöö
tähtsust.
Anu-Li ja Cärol käisid ka elu
esimesel automudelivõistlusel.
Mudelispordiga polnud nad
praktiliselt üldse kokku puutunud ja neidude esimene mõte
oli, et see on ju nii igav. „Mida
kauem me võistlusel olime,

seda põnevamaks kõik muutus. Lõpuks oli meil mõlemal
oma lemmik, kellele me kaasa
elasime,” rääkisid tüdrukud,
kelle ülesandeks sel päeval oli
fotoaparaadiga võistluse melu
jäädvustada.
„Puldiautodega sõitmine
pole ainult väikeste poiste

teema, nendega võivad sõita ka
täiskasvanud ja isegi tüdrukud
igas vanuses. Täiskasvanud
nimetavad puldiautodega sõitmist lihtsalt natukene teistmoodi - mudelauto spordiks,”
lisasid nad lõbusalt.
Töömalevas mõistsid tüdrukud, et automudelism ja

mudelautod pakuvad pinget
ka tüdrukute jaoks. Nad soovitavad tulla kõigil mudelautodega sõitma, sest põnevam
on see ala ise järele proovida.
„Meie igal juhul tahame ise
veel sõitma tulla, kuna mudelautodega kimamine on hullult põnev ja pakub täiega

pinget,“ ütlevad Anu-Li ja
Cärol.
HOBIzone kollektiiv oli
tüdrukute tööga väga rahul ja
ootab juba järgmist suve, et
uusi malevlasi võõrustada ja
värskeid mõtteid saada. Artiklit illustreerivad Anu-Li ja Cäroli
fotod võistluselt.
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Päevakeskuse päev Pranglil

Päevakeskuse
suvised
tegemised

Elina Mägi
Tuginedes ilmateatele, keepide
ja vihmavarjudega varustatult,
alustasime 13. juunil teekonda
Prangli saarele, giidiks kaasas
Aarne Timm. Leppneeme
sadamas asusime Wrangö
pardale ja pärast tunnist mereteed saime kuivale maale.
Prangli põhjakaldal Kelnase
sadamas ootas meid kaks
„taksot“ elik vana veoautot,
mille kasti tuli nelja pulgaga
redelit mööda üles ronida.
Sõitsime mööda saare
ainsat asfaltteed ja esimesena külastasime kohalikku
talurahvamuuseumi. Saime
ülevaate saarerahva elust
mitme sajandi vältel ja uurisime museaale. Nende hulgas
leidub haruldusi, mida mujal
ei kohta.
Prangli on ainus PõhjaEesti saar, kus on pidevalt
elatud juba üle 600 aasta.
Legendi järgi asustasid saare
mereröövlid. Saarel on kolm
küla: Kelnase, Idaotsa ja Lääneotsa. Kokku on elanikke saja
ringis.
Vaatamata väiksusele,
saare pindala on vaid 6,44
ruutkilomeetrit, on loodus
väga mitmekesine. Läänes on
kivised rannaniidud, ida-kirdeosa on aga liivase pinnaga.
Laidude kõrgus ulatub üheksa
meetrini merepinnast.
Suur osa saarest on kaetud
männimetsaga, metsaalust
katab mustikavaip. Palju leidub kivikülve ja rahne. Saarel
elutseb mitukümmend rebast
ja ligi 40 liiki veelinde. Kevadeti võib kohata hülgeid.
Järgmine peatus oli Lääneotsa külas Laurentsiuse
kiriku juures. Kiriku alguseks
loetakse 1848. aastat, aga
pärast uue oreli ja ehituslike
uuenduste rakendamist pühit-

◊ 17. juulil alates kella 10-st
on päevakeskuse käsitöö
poolel nägemiskontroll ja
prillimüük. Eelnev registreerimine telefonil 385 2603
või 5698 1972. Silmakontroll maksab 10 eurot, prillitellijatele tasuta!
◊ 20. juulil sisustavad päevakeskuse ringid Kõrgessaares
memme-taadi lustipeo. Osalevad Senjoriitad, Rukkilill ja
näitering. Päevakeskus on
20. juulil suletud, hooldustöötajad töötavad.
Üks Prangli vaatamisväärsusi on punane kivi saare lõunaosas.

Sauelased Prangli „takso“ kastis

seti see uuesti 1860. aastal.
Mälestuste järgi on kirik ehitatud Soomes, kust see lahtivõetult Pranglile toodi. Tegelikult
olnud sel kohal kabel juba
varem, selle püstitanud kaks
pääsenud merehädalist. Kiriku
nimi tuleb sellest, et mehed
pääsenud just Laurentsiuse
päeval. Ümber kiriku laiub
kalmistu - arvatavalt kirikuga
üheaegne - ja on kasutusel
tänapäevalgi.
Üks saare vaatamisväärsusi
on punane kivi saare lõunaosas,

ümbermõõt 31,1 ja kõrgus 3,3
meetrit. See on saarel asuvatest rahnudest suurim ja Eesti
mastaabis umbes 48. kohal.
Samas lähedal Idaotsa
külas on aurulaeva Eestirand
mälestusmärk. Selle laevaga
olid 24. augustil 1941 teel
Kroonlinna 3500-4000 Eestist mobiliseeritud meest,
nende hulgas ligi 40 Eesti kõrgemat ohvitseri. Laev sai pommitabamuse Saksa lennukilt.
Enamikul meestest õnnestus
siiski Pranglile ujuda, tuntuim

Fotod: Tiina Univer

neist Neeme Järvi isa. Hukkunud sängitati saare mändide
alla. Laev pukseeriti 1948
Kopli lahte, kus see Paljassaarel vanarauaks lõigati.
20. sajandi algul leiti saarelt maagaasi, mida on aga
liiga vähe, et tööstuslikult
kasutada, aga on, mida saare
külalistele näidata.
Sõitsime mööda ka Prangli
põhikoolist, kus õpib viis last,
õpetajaid on seitse.
Rahvamajas ootas meid
maitsev lõunasöök, pärast
mida võis igaüks iseseisvalt
ringi vaadata. Külastasime
saare ainsat poodi ja suveniiride töökoda, kus käsitöö valik
oli muljetavaldav. Eriti üllatasid tagurpidi käivad kellad.
Hea minek oli aga puust pika
varrega seljasügajatel.
Kella nelja ajal astusime
jälle laevale ja tunnise sõidu
järel olime taas mandril.
Kogu meie päeva saatis päikesepaiste, ilm oli kui loodud
merereisiks ja saarel matkamiseks. Suur tänu päevakeskusele, kes meile selle meeldiva
päeva korraldas.

◊ 21. juulil külastame Tallinna
Botaanikaaia roose. Sõidame kell 11.33 Saue raudteejaama juurest väljuva 191
bussiga. Osalejatel palume
registreerida päevakeskuses.
◊ 4. septembril reis „Harjumaa mõisad“. Väljume kell
9 Saue kaubakeskuse eest:
Saku mõis - Tohisoo mõis
- Kohila mõis - lõuna Veski
kõrtsis - Ohtu mõis - Kõltsu
mõis - Vääna mõis ja Hüüru
mõis.
◊ 5. septembril kell 14 Saue
Päevakeskuse sünnipäev
Saue Kontserdisaalis. Kõik
on oodatud!
◊ 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.

Juulikuu
sünnipäevalapsed
ELLEN RAIDNA

98

Etendus „See kõik on tema“ Saue Kontserdisaalis

HELMI LAAN

93

JOELIT PAJENSON

91

Saue Huvikeskus

EVI LAATS

89

ELDA MÄRTMAA

87

9. septembril kell 19 on
Saue Kontserdisaali laval
Rakvere Teater Andrei Ivanovi näidendiga „See kõik
on tema. Eksperiment teismelisega“.
Kas mäletad, milline oli
maailm siis, kui olid teismeline? Kas mäletad oma enesehinnangut? Kas mäletad,
et vahest ei viitsinud või ei
osanud hoolida, aga kui juba
hoolisid, siis ei osanud lõpetada? Kas mäletad, et kõik
tegi rohkem haiget?
Kas kujutad ette, mis tunne

on olla leseks jäänud üksikvanem, kelle kasvatada ja
kujundada on just üks selline, ühe vanema kaotanud
teismeline. Kas oskaksid?
Kas teeksid kõik õigesti?
Näidendis “See kõik on
tema” võtab üksikvanemast ema ette sotsiaalse
eksperimendi, et jõuda
lähemale oma võõraks
jäänud pojale. Mängu ja
elu piirid hägustuvad. Iga
käik viib lähemale suuremale kaosele ja iga viga
maksab end sajakordselt
kätte. Kaalul on usaldus
ja elu.

Kas mängime?
Esietendus 13. jaanuaril
2017 Rakvere Teatri väikses
saalis.
Soovitame lavastust eriti
vaadata noortel, sobilik alates
7. klassist.
Lavastaja Helen Rekkor
(Teatriühendus Misanzen),
kunstnik Maarja Pabunen,
videokunstnik Alyona Movko ja
tõlkija Tiit Alte. Osades Tiina
Mälberg ja Imre Õunapuu.
Piletid hinnaga 15 / 13
eurot on müügil Piletimaailmas ja alates 22. augustist
E-N kell 15-18 Saue Huvikeskuses.

HEINO HEINLOO

86

ASTRID MIHKELSON

85

HILDEGARD JUHTVER

85

ASTA TRUU

84

LEIDA KRASIKOV

84

AINO LEHISSAAR

84

HELJU KAISTE

84

KAI ILVEST

84

ÕIE-JULIE VÄÄRTNÕU

83

ENNO LILIENTHAL

82

LINDA AULIK

81

LEONORE REINMAA

81

ÕIE LAUDVER

81

ENN TRUU

81

ANNE SILBERG

80

Palju-palju õnne!
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Korterelamute arendajate
ja korteriühistute huvi
kaugküttega liitumise
vastu kasvab

Toomas Kundla
Adven Eesti müügi ja kliendihalduse
valdkonna juht
Korterelamute arendajate huvi kaugküttega liitumise vastu on viimasel ajal
märgatavalt kasvanud. Kui veel mõned
aastad tagasi otsiti aktiivselt alternatiivseid küttelahendusi, siis nüüdseks
on kinnistumas teadmine, et kaasaegne
kaugküte on soodne ja efektiivne.
Aastakümneid tagasi rajatud küttelahendused on tänaseks kujunenud tarbijale ebamõistlikult kalliks
või haldamise poolest ebamugavaks.
Kaasaegsed kaugküttelahendused aga
vastupidi - muutunud efektiivsemaks,
soodsamaks ja keskkonnasõbralikumaks, kirjutab energiaettevõte Adven
Eesti. Seetõttu eelistavad üha enamad
korteriühistud lokaalsete kütteseadmete ümberehitamise või väljavahetamise asemel liitumist kaugküttega.
Sama eelistavad ka uusehitised.
Paljudes Eesti kaugküttepiirkondades kasutatakse soojuse tootmiseks
endiselt maagaasi või kütteõli. Võrreldes eelnevate aastatega, on need
täna tarbijale suhteliselt soodsad, kuid
maagaasi ja kütteõli tänane soodne
hind tuleb eelkõige kütuste maailmaturuhindade madalseisust.
Kaugküttes minnakse järjest enam
üle soodsale ja Eesti oludes kütuseks
väga hästi sobivale puiduhakkele, mille
hinnatase on erinevalt fossiilsetest
kütustest pikaajaliselt üsna stabiilne.
Puidu puhul on tegemist taastuva
loodusvaraga, mis kasvamisel seob
põletamisega samaväärse hulga CO2
süsihappegaasi. Seetõttu loetakse puit
emissioonivabaks kütuseks ja seda ei
maksustata aktsiisimaksuga.
Nende asjaolude teadvustamine

kohalike omavalitsuste ja elanike seas
on hakanud kaugkütte populaarsust
lokaalsete lahendustega võrreldes taas
kasvatama. Olulist rolli omab siin ka
riigi tehtud teavitustöö ja kaugkütte
arendamiseks loodud toetusmeetmed.
Korteriühistutel tasub küttelahenduste uuendamisel kindlasti uurida
kohalikult omavalitsuselt või piirkonnas
tegutsevalt energiaettevõttelt, millised
on piirkonna lähiaastate plaanid energiamajanduse arendamisel. Suurel osal
omavalitsustest on tänaseks koostatud
ka piirkonna soojusmajanduse arengukavad.
Paikades, kus kaugküttevõrgud ja
-katlamajad on juba uuendatud või see
on lähiaastate tööplaanis, tasub küttelahenduse uuendusi plaanivatel korteriühistutel tõsiselt kaaluda liitumist
kaugküttega. See võib anda võimaluse
mahuka investeeringu ja hilisemate
ülalpidamiskulude vältimiseks.
Piirkondades, kus kütusena kasutatakse puiduhaket, on potentsiaalne
võit eriti suur. Olukorras, kui fossiilsete kütuste hinnad ja aktsiisimäärad
tulevikus kasvavad, kindlustab kohalik
hakkekütus oluliselt madalama ja stabiilsema soojuse lõpphinna.
Pikemas vaates on kaugkütte säilitamine ja arendamine mõistlik nendes
piirkondades, kus see tagab klientidele soodsaima soojuse hinna. Soodsa
hinna eelduseks on piisav tarbimistihedus, nii on võrkude ehitamiseks ja
korrashoidmiseks tehtavad kulutused
soojusenergia lõpphinda silmas pidades tasakaalus.
Samas näiteks piirkonnas, kus on
üksikud tarbijad ja olemasoleva soojusvõrgu mõne lõigu tehniline seisukord on
väga kehv, ei pruugi kaugkütte säilitamine olla mõistlik.
Kokkuvõttes tuleb igale piirkonnale
n-ö õmmelda rätsepülikond. Lisaks
pikaajaliselt taskukohasele soojuse
hinnale peab silmas pidama ka keskkonnamõjusid ja piirkonna üldist
arengut. Lähiaastatel on tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusmeetmete abile oodata kaugkütte osas
positiivseid arenguid ja tulevikus jõuab
järjest enamate tarbijateni soodne ja
efektiivne kaugküte.

AS Draka Keila Cables, asukohaga Keilas on 1992. aastal asutatud Baltikumi juhtiv kaablitootmisettevõte ja
turuliider. AS Draka Keila Cables kuulub maailma suurimasse kaablitootmiskontserni Prysmian Group,
millel on 90 ettevõtet 50 riigis nii Euroopas, Aasias kui Ameerikas.
AS Draka Keila Cables keskendub kolmele põhilisele tootegrupile:

madalpinge- ja erikaablid

telekommunikatsioonikaablid

energiakaablid

Ettevõte otsib Keilas asuvasse tehasesse tehniliselt taibukaid

TOOTMISTÖÖLISI
kelle tööülesandeks on paigaldus- ja jõukaablite tootmine, lõppkontroll ja katsetamine.
Nõudmised kandidaadile
Keskharidus, soovituslikult tehniline kesk-eriharidus
Tehniline taiplikkus
Eesti keele oskus
Ausus
Kohusetundlikkus
Valmisolek vahetustega tööks (öövahetused)
Valmisolek meeskonnatööks









Kasuks tuleb

Arvutioskus

Tõstukijuhi load ( võimalus teha kohapeal)
Ettevõte pakub

Stabiilset ja kaasaaegset töökeskkonda

Tööd maailma suurimas kaablitootmiskontsernis

Väljaõpet ja jätkuvaid koolitus võimalusi

Väljaõppinud töötaja brutopalk alates 1100€
Kandideerimiseks palume saata CV e-mailile krista.anneljas.ex@prysmiangroup.com
Lisainfo telefonil 674 7466

Müüa elamu- ja
paariselamukrundid
Saue linna kõrval
Müügiinfo
Herkki Suurman 527 2815
Urmas Tehver 513 1410

viirpuukodu.ee

AS SAMI võtab tööle:

 CNC TREI-, FREES- ja PAINUTUSPINGI
OPERAATOREID;
 MASINATE KOOSTAJA
(seadmete koostamine laaduritele);
 LAOOPERAATORI
(detailide ja kauba vedu).

Täiendav info ja kandideerimine:




telefonil 5308 7205
e-posti aadressil sami@sami.ee.

NÄGEMISKONTROLL JA
PRILLIMÜÜK SAUE LINNAS!
Kutsume inimesi oma silmi kontrollima
ja prille ostma!
Ootame Teid
17. juulil 2017 alates kella 10-st
Saue Päevakeskuses Kütise 4.
Nägemiskontrolliks
tuleks eelnevalt registreerida
telefonil 385 2603 või 5698 1972.
Silmakontroll maksab 10 eurot,
prillitellijale tasuta!

Vaasan Baltic AS otsib
LIINITÖÖTAJAID

külmutatud pagaritoodete tehasesse

Täiendav info ja kandideerimine:
 telefon 6504 690
 e-posti aadress
mall.heinla@lantmannen.com

7. juuli 2017 Saue Sõna

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.
Telli Eesti lipud, vimplid, vardad
ja vardahoidjad e-poest www.lipuvabrik.ee. Kaup kätte 24 tunni / 1
tööpäevaga!
Eraauto Hooldus avatud Sauel
Tammetõru 8 E-R kell 9-18. Lõuna
12-13, L-P suletud. Pärast töövälist
aega teenuse osutamine kokkuleppel. Hooldus, rehvide vahetus,
diagnostika. Broneering telefonil
53727060 või kohapeal.
Killustik, liiv, graniitkillustik, sõnnik,
sõelutud põllu- ja kompostmuld,
kasvumuld, betoonisegu. Veokogused 0,1-8t. Hea hind kokkuleppel!
Tel 5015992.

Teated ja reklaam
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Väikeveod kuni 2,5t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik,
turvas, asfaldipuru, betoon. Tel
5092936.
Kahjuritõrjevahendid koju ja aeda.
Mullad, väetised, muruseemned
jne. Mullamuttide hävitamine. Tel
56698863.
Kivikorstnate parandus ja uute ehitamine. Tel 5188889.

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.

Viime tasuta ära teie vanaraua
(vannid-pliidid-pesumasinadradiaatorid jm). Tel 55541036.

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

Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Tel 58033448, Ain.

Müün

Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja
metsamuld, haljastusmuld, freesasfalt, kruus kohaleveoga. Hea
läbivus ja manööverdusvõime. Tel
5079362.

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.
20-aastase kogemusega tootja
Sauel pakub garaažiuksi, aiaväravaid ja automaatikat. Tule tutvu
kodulehel www.hansadoor.eu.

Kinnisvara
Ostan garaaži Saue linnas hinnaga
5000-8000 eurot. Kõik pakkumised on oodatud! Tel 56675000.

Lõikan hekki, trimmeriga pika rohu
ja heina niitmine, saetöö aias. Tel
55547291.
Kas teadsid, et võid ennast tervisliku toiduga saledaks süüa? Kõht
on täis, magusaisud kaovad. Trenn
ei ole kohustuslik! Alusta TASUTA:
erikorgu.ee.

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.

Ostan Sauele uuema või täielikult
renoveeritud maja üldpinnaga
kuni 180 m2. Hind kuni 200 000
eurot. Telefon 55520120.
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.ee, tel 5895
8809, info@koduvärav.ee.

Ostan korteri Saue linnas, kõik
pakkumised on oodatud! Tel
56641122.
Ostan garaaži, kõik pakkumised on
oodatud! Tel 56641122.
Rentida Sauel 3-toaline korter. Info
5167367.

Anda üürile väga korralik renoveeritud garaaž. Uued metalluksed,
elekter. Tel 56200229.
Ostan Sauele maja Kadaka elurajooni. Hind kuni 230 000 eurot.
Pakkumised tauno.omanik@mail.ee.
Müüa kokkuehitatud garaažiboksid
Nurmesalu tänaval. Üldpind 38,5
ruutmeetrit. Telefon 56940970.

Pakun tööd
Pakume tööd andmesisestajaleklienditeenindajale. Asume Keila
lähedal. Info tel 5015433.
Pakkuda tööd puhastusteenindajale Sauel! Kontori - ja üldpindade
koristamine. Osaline tööaeg, E-R
2-4 tundi. Lisainfo: 6228591
(Anett) või personal@tphooldus.ee.
Seoses töömahu kasvuga võtab AS
Metsaküla Piim tööle C-, E-kategooria juhiloaga autojuhi. Osaajaga
töötamise võimalus. Tel 5023434;
53431763.

Otsin tööd
38-aastane naine otsib tööd.
15-aastane materjali logistiku
kogemus. Oodatud on kõik pakkumised. Tel 53441956.

Jumalateenistused juulis Saue kirikus
2. juuli kell 13

9. juuli kell 13

16. juuli kell 13

23. juuli kell 13

30. juuli kell 13

Teenistust juhatab ja jutlustab
Raivo Kaustel. Piibliteksti loeb
Evi Tatarlõ.

Teenistust juhatab ja jutlustab
Raivo Kaustel. Piibliteksti loeb
Ene Mänd.

Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Piibliteksti loeb
Marika Vaiklo ja musitseerib
Andrus Vaiklo.

Teenistust juhatab ja jutlustab
Aamo Remmel ja musitseerivad õed Remmelid.

Teenistust juhatab ja jutlustab
Vahur Utno. Piibliteksti loeb
Liia Lumilaid.

Lahkus Saue linna legendaarne
spordimees Tõnu Odamus

Teatame sügava kurbusega,
et meie seast on lahkunud
armas abikaasa, isa ja vanaisa
TÕNU ODAMUS
16.02.1943-04.07.2017
Leinavad abikaasa ja tütar perega
Ärasaatmine 7. juulil kell 11.30 Tallinna krematooriumis

Vaikus ja rahu on sinuga,
helged mälestused meiega.
Siiras kaastunne Enlale perega kalli
abikaasa
TÕNU ODAMUSE
surma puhul
Sõbrad Tiiu, Reet, Ann, Margit ja
Ulvi peredega

Avaldame südamlikku kaastunnet
lähedastele
TÕNU ODAMUSE
16.02.1943 - 04.07.2017
lahkumise puhul
KÜ Koondise 15

Tõnu Odamus tänavu 26. veebruaril
44. Tartu Maratonil. Distants 16 km,
aeg 01:13:01. Foto: Sportfoto

AS SAMI mälestab
TÕNU ODAMUST
ja avaldab kaastunnet
lähedastele

Südamlik kaastunne Enlale kalli
abikaasa
TÕNU ODAMUSE
kaotuse puhul
Endised kolleegid Ester, Ann, Heiti
ja Valdo

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb…
Lahkus meie Saue raudvarasse
kuulunud spordimees
TÕNU ODAMUS
Südamlik kaastunne abikaasa Enlale
perega
Spordisõbrad Harju EPT päevilt
Avaldame sügavat kaastunnet
perele ja lähedastele
suure spordimehe, kalli abikaasa, isa
ja vanaisa
TÕNU ODAMUSE
surma puhul
Saue Linnavalitsus
Saue Huvikeskus

Teated ja reklaam
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7.-9. juuli
Ridva 15, Saue. Avatud: 9-22

Suitsutatud broileri
poolkoivad vp.600 g Tallegg
77,7%Viiner
1,99 €
400 g Maks ja Moorits
(3,32 €/kg)
tavahind 3,35 €
1,59 €

Makaronisuitsukanasalat
3,90 €/kg
tavahind 5,49 €/kg

-41%

(3,98 €/kg)
tavahind 2,49 €

-36%

Rahvapräänik 500 g
Väike Väänik
0,99 €

-33%

tavahind 2,99 €

-29%

ISA peenleib 350 g
Leibur
0,39 €

(1,98 €/kg)
tavahind 1,39 €

Nature Lover
tual.paber 8 rulli
3-kihil.
1,99 €

Haapsalu mnt. 57b, Keila. Avatud: 9-22

(1,12 €/kg)
tavahind 0,54 €

-29%

-28%

Marjakook
5,69 €/kg

-28%

tavahind 7,90 €/kg

Pakkumine kehtib 7.-9. juuli või kuni kaupa jätkub!

Suvised tennise LINNALAAGRID 5-12. aastastele
Laagri Tennisekeskuses

Iga nädal T-N kell 10:00-16:00

Periood: 20.06.-17.08.2017

Tasu: 85€/vahetus või 40€/päev

Päevakava: 10:00 - tennis

Linnalaagrit
11:30 - paus
viivad läbi
12:00 - üldfüüsiline
Laagri Tennisekooli
13:15 - lõuna (soe toit)
treenerid
14:00 - üldfüüsiline/viktoriin/mängud
14:45 - tennis

Registreerimine kuni vahetusele eelneva nädala reedel kell 15:00 aadressil: eerika.bekker@laagritennis.ee

Naiste päevitusriided
ja ujumistrikood
ning rannatarbed

-20%

Lisainfo: www.keilaty.ee, tel: 6580800

Tasuta tennise proovitrennid
täiskasvanutele ja lastele*
Laagri Tennisekeskuses
5. juuni-28. august 2017
Igal esmaspäeval
Registreerumine ja lisainfo:
piret.pichen@laagritennis.ee

kell
18:00-19:00

*Kaks esimest trenni on tasuta.
Soovikorral saab edaspidi liituda tenniseõppe grupiga.

145 AASTAT RONGIPEATUSE
RAJAMISEST SAUELE
Saue Kodu-uurimise Seltsing
kutsub üles toetama
mälestuskivi püstitamist
Saue rongipeatuse rajajatele
Annetuse selgitusega
„Saue rongipeatuse mälestusmärk“
saab teha Saue Linnavalitsuse
arveldusarvetele
Swedbank: EE532200001120155821
SEB pank: EE781010220028782015
Nordea pank: EE021700017001821116
Danskebank: EE393300332810520008

Sinu panus on tänuga oodatud!

