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Tänavused kaunid koduaiad –
erinevad ja võluvad
Evelin Povel-Puusepp
Juulialguse vihmaste ilmade
keskele mahtus ka üks päikeseline päev, mil Saue linna kauni
kodu konkursi hindamiskomisjon oli tutvumas tänavuste kaunite koduaedadega.
Otsuste tegemisel lähtub
konkursikomisjon Eesti Kodukaunistamise Ühenduse konkursi „Eesti kaunis kodu“ hindamiskriteeriumitest.
Komisjon leidis, et tunnustatud koduaiad vastavad neile
igati. Aedades on loodud terviklik ruumilahendus, need on
heakorrastatud ja maitsekalt
haljastatud, kasutatud väikevormid harmoneeruvad elamu
ja ümbrusega. Eraldi tunnustamist väärib seegi, et ühegi
konkursile esitatud aia kujundamisel ei olnud kasutatud
professionaalsete maastikuarhitektide abi.

Maastiku 12 tagaaia mugavalt sisustatud terrassi vastas on koha leidnud
bassein, looklev kiviplaatidest tee viib metsavärava juurde

Looduslähedus ja kõrghaljastuse koosmõju rajatud lillepeenardega Melissi 2/8

Maasiku 12 pererahvas on ka aiataguse riigimaa kenasti hooldanud ja võsast
puhastanud. Ühtse terviku moodustavadd väikevormid, sealhulgas piirded,
väravad ja välisvalgustus. 
Fotod: Sirje Piirsoo

Kesa 10 aias võib esile tõsta head tsoneerimisoskust hästi korraldatud
aiamaa ja lastealaga ning teadlikku lähenemist vana aia uuendamisse

mise eest vana aia uuendamisel ja püsirohelise kõrge heki
rajamise eest elamuaia ning
vastasasuva Saue Gümnaasiumi vahele.
Maastiku 12 koduaed oli
konkursile esitatuist kõige terviklikuma ruumilahendusega ja
väga hubane. Oskuslikult olid
aeda paigutatud nii tarbe- kui

ümarateks, tekitades hästimõjuva ansambli aiaga.
Melissi 2/8 puhul tõstis
komisjon esile looduslähedust
ja kõrghaljastuse koosmõju
rajatud lillepeenardega. Hästi oli
lahendatud tarbetaimede kasvatamine taimekastides. Aeda
ilmestavad kivid olid kõik välja
kaevatud territooriumi korrasta-

Tunnustuse osaliseks said
1. K
 arin Kuldmetsa ja Airo Aini
koduaed aadressil Maastiku
12;
2. 
G rete ja Tarmo Kooseri
koduaed aadressil Kesa 10;
3. Triin ja Toomas Rootalu koduaed aadressil Melissi 2/8.
Komisjon tõi välja erinevaid
märksõnu iga koduaia osas.
Kesa 10 aias võib esile tõsta
head tsoneerimisoskust hästi
korraldatud aiamaa ja lastealaga. Ühtlasi kiidab komisjon
pererahvast teadliku lähene-
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iluaed. Ühtse terviku moodustasid väikevormid, sealhulgas
piirded ja väravad, bassein ja
välisvalgustus.
Aeda ilmestavad kivid olid
toodud Lõuna-Eestis asuvast
lapsepõlvekodust. Ka aiatagune
riigimaa oli kenasti hooldatud
ja võsast puhastatud. Aiatagused sarapuud olid pügatud

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee

Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall

mise käigus. Olgugi, et aed asub
elava liiklusega tänavate ääres
on kõrghaljastuse ja piirdeaiaga
saavutatud eraldatus tänavamürast. On kiiduväärt, et kümne
aastaga on sarapuuvõsast saanud kaunis ilu- ja puhkeaed.
Võitjaid tunnustatakse Saue
linna tänukirja, meeneraamatu ja
traditsioonilise messingplaadiga.

Kojukanne: AS Express Post
Järgmine number: 25. august
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Koolitoetus – ühekordne toetus esimesse klassi astuvale lapsele
Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiu
valdkonna juht
Koolitoetus on ühekordne
toetus esimesse klassi astuva
lapse toetamiseks, selle suurus
on 70 eurot.

2017. aastal makstakse koolitoetust lapsevanemale tingimusel, et laps ja lapse mõlemad
vanemad on Saue linna elanikud
lapse esmakordsel kooli minemise
hetkel, s.o 1. septembril 2017, ja
nad on olnud Saue linna elanikud
seisuga 31. detsember 2016.

Üksikvanemal on õigus
saada toetust kogu toetusmäära
ulatuses. Kui 31. detsembril
2016 oli või kui 1. septembril 2017 on Saue linna elanik
ainult üks lapse vanematest,
määratakse koolitoetust pool
toetusmäärast, s.o 35 eurot.

Taotlused koolitoetuse saamiseks tuleb linnavalitsusele
esitada hiljemalt 30. oktoobriks 2017. Taotluse blankett on
kättesaadav elektroonselt Saue
linna kodulehel www.saue.ee
või paberkandjal Saue Linnavalitsuse infoletis. Digitaalselt

allkirjastatud taotlused saatke
aadressil saue@saue.ee.
Koolitoetus makstakse taotlejale hiljemalt 30. novembriks
2017.
Info telefoni 679 0174 või
e-posti aadressil heli.joon@
saue.ee.

Linnavalitsuse pingutused Tallinn - Saue
bussiliini jätkumiseks on realiseerumas

Riho Johanson
Abilinnapea
Bussiliini teema tuli linnavalitsuse jaoks kriitilisena lauale
hetkel, kui Hansabuss teatas,
et liini teenindamine kommertsalustel on mittetasuv, sest
reisijate olulisest vähenemisest tulenevalt on vähenenud
rahavoog, millega liini üleval
pidada - bussijuhtide palgad,
kütus, busside hooldus jne ning sealjuures ka kasumit
teenida.
Arvestades bussiliini olulisust Saue linna elanikele, kaasas linnavalitsus kohe endale
appi Harjumaa Ühistranspordikeskuse (ÜTK), kellelt on saadud igakülgset abi ja toetust.

Praeguseks teadaolevad
asjaolud ja linnavalitsuse
tegevus Tallinn - Saue bussiliini jätkumiseks
Hansabussi viimane bussiliini

191 teenindamise kuupäev on
25. august 2017.
Saanud info olukorrast,
jõudis linnavalitsus Harjumaa
ÜTK-ga otsuseni, et taotleme
riigilt uuesti võimalust avada
Tallinn - Saue liinil maakondlik
avalik bussiliin, mis sõidab liinikilomeetri hinna põhiselt, ning
sellise liini püsima jäämine
sõltub rahaliselt vähem reisijate
arvust – mitte et reisijate arv
ei oleks tähtis. Mida rohkem
on pileteid ostvaid reisijaid,
seda väiksem on surve riigi ja
linna kassale. Avaliku bussiliini
rahastus põhineb kolmel komponendil: riigi toetus, piletite
müük ja linna kaasrahastus.
ÜTK ja linnavalitsuse pöördumisele tuli riigilt (st Maanteeametilt) positiivne vastus,
et liinile tuleb 30% riigi toetus
ja ÜTK sai korraldada vedaja
leidmiseks hanke.
Juuni esimene pool läks
hanke ettevalmistamisele.
Hange kuulutati välja 21. juunil
2017. Pakkumused avatakse ja
tulemused selguvad 14. augustil 2017.
Eeldatav uue bussiliini teenindamise alguse kuupäev on
18. september 2017.
Sellise hanke puhul on tegemist mahuka protsessiga ja kiiremini seda teha ei olnud võimalik.

Kõik senised Tallinn - Saue
bussiliinil kehtinud sõidusoodustused rakenduvad uuesti
alustaval bussiliinil.
Et uue bussiliini sõidupiletite hinnastamine hakkab
toimuma Harjumaa ÜTK kehtestatud alustel, on oodata ka
bussipiletite odavnemist.

Mis saab vahepealsest
ajast?
Saue Linnavalitsus kaalus erinevaid variante, konsultant
Harjumaa ÜTK.
Kõiki asjaolusid arvestades
langetas linnavalitsus otsuse, et
käivitame Saue siseliini, mis sõidab päripäeva mööda olemasolevat bussimarsruuti, väljub Tallinna
ringteele Olerexi ristmikult ja
siseneb uuesti linna Tõkke tänava
kaudu. Liini algus- ja lõpp-peatus
on Saue raudteejaam.
Hommikupoolne teenus toimub arvestusega, et sõidetakse
bussiga raudteejaama ja siis
rongiga Sauelt välja.
Õhtupoolne teenus toimub
arvestusega, et sõidetakse rongiga Sauele ja siis bussiga edasi.
Piletimüüki ei toimu, kõikidele
sõitjatele on siseliin tasuta.
Linnavalitsus saatis siseliini käivitamise hinnapäringud
üheteistkümnele bussifirmale,
pakkumised saabusid kuuest

ettevõttest. Soodsaima liinikilomeetri hinna pakkus AS
Temptrans. Bussiettevõte alustab reisijate teenindamist siseliinil alates 28. augustist.
Saue linna siseliin teenindab
reisijaid tööpäevadel. Buss sõidab 15 ringi. Alustab päeva
hommikul kell 06.15 Raudteejaama peatusest ja lõpetab
viimase ringi kell 23.21.

Rongipiletite kompenseerimine
Linnavalitsus teeb linnavolikogu
augustiistungil volikogule ettepaneku kompenseerida siseliini
toimimise ajal kõigile bussis
sõidusoodustust omavatele
Saue elanikele samaväärne
rongipiletite kompenseerimine.
Ettepanek näeb ette, et
bussis tasuta sõiduõigust
omavatele Saue elanikele
kompenseeritakse rongis ostetud üksikpilet täies ulatuses
(100%) ja osalise soodustuse
puhul kompenseeritakse pilet
suurusjärgus, kus reisijal jääb
enda kanda sama summa, mis
oleks tulnud maksta bussis.
Kompenseerimise alla kuuluvad rongist ostetud üksikpiletid,
perioodipiletite puhul kompensatsiooni ei rakendu. Kompenseerimine toimub vastava avalduse vormistamise alusel.

Saue elanikel, kes soovivad
kompenseerimist taotleda,
palume hakata rongist ostetud
üksikpileteid säilitama alates
28. augustist 2017.

Liinil teenindamist mitte jätkata oli Hansabussi otsus
Siinkohal tahan kokkuvõttes
veelkord rõhutada, et kogu
tekkinud olukord, mis on ilmselgelt Saue elanikele ebamugavust tekitav, oli Hansabussi
otsus liinil teenindamist mitte
jätkata.
Saue Linnavalitsus tegi kõik
endast sõltuva, et liini teenindamine jätkuks vähemalt
oktoobri lõpuni, mis oleks
võimaldanud vältida vahepealset siseliini, kuid Hansabussi
lisarahana küsitud summa oli
linnale ebamõistlikult suur.
Bussireisijate hulgas levitatav info, et linnavalitsus ei soovinud Hansabussi teenust, ei
vasta tõele. Tekkis hoopis olukord, kus bussiliini probleemi
lahendamiseks tuli ametnikel
panustada aega, mis on võetud
planeeritud tegevuste arvelt.
Saue Linnavalitsus teeb
kõik selleks, et bussiühendus
Tallinnaga säiliks. Vabandame
ette Tallinn - Saue liini 191
katkestusest tekkida võivate
ebamugavuste pärast.

Saue linna siseliin nr SL1
Raudteejaam - Linnavalitsus - Saue tee (Olerex) - Tõkke - Raudteejaam
Sõiduplaan kehtib: alates 28.08.2017. Liini teenindab: AS Temptrans
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Suvi tõi kaasa teede ehituse ja remondi
Foto: Riho Johanson

Riho Johanson
Abilinnapea
Suvine teede ehitus ja remont
Saue linnas on kulgenud osaliselt plaanipäraselt, osaliselt on
ehituse käigus ilmnenud asjaolude ja heitlike ilmastikuolude
tõttu olnud tagasilööke.

Valminud objektiks saab
lugeda Tule põik tänava
rekonstrueerimist
Oleme korda saanud lõigu, mis
aasta-aastalt sai järjest juurde
uusi augulappe ning kus puudus selgepiiriline eristatus tänavaala ja parkla vahel. Oluliselt
on paranenud liiklusturvalisus
- seda tänu selgepiirilisele Tule
põik ja Tule tänava ristmiku
liikluskorraldusele, lisandunud
kõnniteele Kadakamarja tänava
suunas ning uuele kaasaegsele
tänavavalgustusele.

Kasesalu tänava läbimurde
ehitamisel on tulnud tagasilööke
See on kaasa toonud ehitusobjekti valmimise tähtaja edasilükkumise.
Esiteks ilmusid kaevetööde
käigus maapinnast välja veeja sidetrassid, mida kasutada
olnud alusplaanil märgitud ei
olnud. Teiseks selgus tee aluspõhja rajamisel, et projektis
määratletud pinnase kandevõime ei osutunud tõeseks.
Sealne pinnas on pehmem ja
seega tuli leida lahendused,
kuidas aluspõhja kandevõimet
suurendada ja stabiliseerida.

Sõiduteede pindamine ei
laabunud plaanipäraselt
Tuleb tõdeda, et seekordne sõiduteede pindamine ei laabunud
linnas plaanipäraselt ja pani

Foto Tule ja Pärnasalu ristmikust 11.juulil, kui pindamine oli linnas käimas – siin on teadlikult tegeletud värskelt pinnatud teekatte rikkumisega.

tõsiselt proovile Saue elanike
kannatuse.
Olukord, kus tänavatele oli
jäänud suurel hulgal lahtist
killustikku, sundis linnavalitsust 25. juulil kokku kutsuma
erakorralise koosoleku. Lisaks
linnavalitsuse esindajatele osalesid koosolekul Saue Linnavarahalduse, töövõtja (pindaja) ja
omanikujärelevalve esindajad.
Töövõtjana pindamist teostanud AS-i Tariston esindaja
kirjeldas, et killustikmaterjali
halva bituumenisse kinnitumise põhjustasid heitlikud
ilmastikuolud. See tehnoloogia
eeldab stabiilseid soojakraade,
mida aga selleaastane suvi
pole pakkunud. Liialt madalad
plusskraadid on vaheldunud
vihmahoogudega, mis on veelgi
halvendanud bituumeni standardset nakkuvust.
Kuna linna huve esindav
omanikujärelevalve vastava ala

spetsialistina aktsepteeris pindaja selgitusi, tuli otsustada,
mida saame selles olukorras
siiski veel teha. Otsustasime, et
pindajal tuleb lahtise killustiku
eemaldamiseks tänavad veelkord üle harjata, mida on tänaseks tehtud ja alata on saanud
teekatte joonimise tööd.

ristmikul või Tule ja Koondise
tänavate ristmikul ning mitmetes kohtades veel. Rikutud on
meie kõigi elukeskkonda, mida
peaksime tegelikult üheskoos
hoidma ja säilitama.

Algas kõnniteede remont

tud asendisse, et paraneksid
võimalused ratastoolis liikumiseks ning lapsevankritega
jalutamiseks.
Planeeritav tööde tähtaeg
on augusti lõpp. Kõnniteede
remondiga tegelev ettevõte teeb
kõik selleks, et Saue elanike
igapäevaelu saaks võimalikult
vähe häiritud, kuid siiski tuleb
arvestada piiratud liikumisvõimalustega eelpool nimetatud
tänavate töötsoonides.
Linnavalitsus palub kõigilt
mõistvat suhtumist ja liikluskorralduslikku märgistuse jälgimist.
Lähtume eesmärgist – arvestades kõnniteede tänast seisukorda on tööde lõppedes meie
liikumisvõimalused olulisel paremad. Kõnniteede remonti tuleb
järgmistel aastatel kindlasti jätkata ning linnas on kohti, kus
kõnniteed sootuks puuduvad ja
jalakäijate turvalisuse tõstmiseks tuleb need rajada.

Pindamise kvaliteediga seonduvalt tuleb tõsiselt peeglisse
vaadata siiski ka autojuhtidel
endil. Ma ei peatu kiiruspiirangutest mitte kinni pidamisel,
aga sootuks äärmuslikumal
käitumisel.
Meie linna tänavatel on
teadlikult tegeletud värskelt
pinnatud teekatte rikkumisega. Kuidas teisiti tõlgendada
agressiivse sõidustiiliga („kannakaga“) tänavale jäetud rehvijälgi Tule ja Pärnasalu tänavate

Alanud on ka sellesuvine viimane suuremalt planeeritud
teede-ehituslik remondi projekt, mis puudutab linnas asuvaid kõnniteid. Uued asfaltkatted saavad Kütise tänava kõnnitee, mis asub Keskuse pargi
kõrval kulgeva sõidutee ääres
ja Kuuseheki tänava elamutepoolne kõnnitee.
Koostöös korteriühistutega
remonditakse kõnniteed, mis
asuvad Tule 6, Koondise 5 ja
Koondise 7 kortermajade ees.
Tööde hulka kuulub ka kõnniteede äärekivide vahetus.
Vajalikes kohtades paigaldatakse äärekivid madalaks las-

Abilinnapea Riho Johansoni selja
taha jääb mäe laugem nõlv, kust
kelguga tore alla lasta

Mänguväljaku liivakast jääb kahjuks kelgumäe ehitusalasse. Et koogid tegemata ja kindlused püstitamata ei jääks - lähim liivakast on linnavalitsuse
hoone otsa juures. 
Fotod: Sirje Piirsoo

Peeglisse tuleb vaadata ka
autojuhtidel endil

Kelgumägi saab sügiseks valmis
Sirje Piirsoo
Kui AS Tallinna Vesi tänavu
kevadel Tule tänaval puurkaevupumpla rekonstrueerimist
alustas, kaotas ümberehitus
linnast ühe paljude sauelaste lapsepõlve atraktsiooni
- Pumbamäena tuntud kelgumäe.
Et piirkonna pisikesed talvisest liulaskmisest päris ilma ei
jääks, käis linnavalitsus välja,
et Tule 4a kinnistule rajatavale
mänguväljakule-puhkeparki
tuleb ühe reljeefse elemendina
künkake, mis talvisel ajal kelgumäe rolli täidab.
Kelgumäe rajamist Tule 4a
väljakule nägi ette ka linna
laste ja noorte seas välja kuu-

lutatud Tule 4a puhkepargi
ideekonkurss.
Esimesed sammud pargi
rajamiseks on astutud. 7.
augustil alustas OÜ OXO Invest
mänguväljakule väikelaste kelgumäe rajamist.
Kelgumäe maapealse jalami
ümbermõõt on orienteeruvalt
60 meetrit ja selle pealisplatvormi kõrgus jääb maapinnast
2,5 meetri kõrgusele. Kelgumäe pealisplatvormil on palkidest piire-istepink.
Et kelgumägi tuleb korrusmajade vahelisele haljasalale, saab
selle väljanägemine olema esteetiline ka lumevabal perioodil.
Mägi on plaanitud valmima
septembris sõltuvalt ilmastikuoludest.
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Elron
Elron alustas üleminekut uuele
piletimüügisüsteemile, mis
hõlmab veebimüügikeskkonda,
klienditeenindajate käsimüügiterminale ja uudset piletimasinat rongides.
Augusti teisel nädalal hakati
rongidesse paigaldama piletimasinaid (pildil). Paigaldustööd
jõuavad lõpule kuu jooksul,
pärast seda on piletimasinad
testimisel. Reisijad saavad
masinast pileteid osta testperioodi lõppedes.

Esialgu on piletimasinast
võimalik pilet osta Elroni kaardiga. Tallinlastele ja Saue valla
elanikele on vastavas tsoonis
sooduskaardina kasutatav ka
Ühiskaart. Piletimasinast ostetud piletid on alati 10 % soodsamad.
Piletimasina kasutamine on
mugav ja lihtne. Iga masina
juures on juhised ja voldikud,
millega on võimalik tutvuda
juba testperioodi ajal. Piletimasina kasutusvõimalused on
põhjalikult kirjeldatud ka Elroni
kodulehel elron.ee/piletimasin.

Foto: Elron

Elron läheb üle uuele piletimüügisüsteemile

Piletimasin loob eeldused
kontaktivaba pangakaardi
kasutamiseks. Kauaoodatud
võimalus kaardimakseks elekt-

rirongides peaks teoks saama
2018. aasta esimeses pooles.
Piletimüügisüsteemi looja
on riigihankel valituks osu-

tunud ühistranspordi piletija makselahenduste ning
reaalaja infosüsteemidega
tegelev tehnoloogiaettevõte
AS Ridango, kelle loodud on
innovaatilised elektroonilised
piletisüsteemid Tallinnas ja
Tartus, aga ka mitmel pool
Põhjamaades.
Elroni rongides kasutatavate
erinevate piletiostu võimaluste
ühtlustamiseks ja lihtsustamiseks asendatakse pilet.ee keskkonnast ID-kaardile ostetavad
piletid Ühiskaardile ostetavate
piletitega.

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.
Teadlikku 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
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 pla-

neerimine, teostamine ja
hindamine; koostöö noortega, nende vanematega,
teiste huvi- ja sidusgruppidega ning valdkondade
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, tööta-

Ülevaade Saue
Linnavalitsuse
istungitest

Konkurss „Saue linna aasta õpetaja
ja teenekas õpetaja 2017“

Sirje Piirsoo

Algamas on uus õppeaasta ja
taas on aeg välja selgitada,
kes linna haridusasutuste
õpetajatest, ringijuhtidest,
spordiklubide treeneritest,
tugiteenuste osutajatest
(psühholoog, logopeed, sotsiaalpedagoog) vääriksid
kandma tiitlit „Saue linna
aasta õpetaja ja teenekas
õpetaja 2017“.
Konkursi eesmärk on
tähtsustada õpetaja rolli,
tõsta esile edukate õpetajate
tegevust, tunnustada õpetajaid, kes on pälvinud laste
/ õpilaste, lastevanemate,
kolleegide, haridusasutuse
pidaja ja üldsuse lugupidamise ning on oma töö ja isikliku eeskujuga oluliselt kaasa
aidanud noorte kujunemisele
mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning on positiivselt
mõjutanud piirkonna hariduselu arengut.

21. juuli istungil tunnistas Saue Linnavalitsus lihthankel „Saue linna kõnniteede remonditööd“ edukaks Asfaldiproff OÜ ja OÜ Frendit ühispakkumise, otsustas maksta erandkorras eralasteasutuse toetust ühele lapsele ning
lähetas linnapea Harry Pajundi osalema
Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistlusel 26.-27. juulil Suure-Jaanis.

3. augusti istungil oli päevakorras
viis küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Väljastas ehitusloa Rauna põik 5
üksikelamu laiendamiseks ning
Nurmesalu tn 9 ujula rekonstrueerimiseks ja spordihalli ehitamiseks.
◊ Väljastas kasutusloa Tule tn 25
büroo- ja tootmishoonele.
◊ Väljastas AS-ile Temptrans liiniloa
nr SL-1 ja kinnitas sõidugraafiku
(loe lk 2).
◊ Kinnitas linna kinnistutele reklaami
paigaldamise hinna.

Saue Linnavalitsus

Igal aastal võib määrata
õpetajatele järgmised
aunimetused:
1) aasta õpetaja;
2) teenekas õpetaja.

Aasta õpetaja tiitliga tunnustatakse eelmisel õppeaastal eriti silma paistnud
õpetajat:
1) kellel on väljapaistvaimad
tulemused laste / õpilaste
innustamisel, saavutamaks
paremaid võimetekohaseid
tulemusi aineolümpiaadidel,
konkurssidel, võistlustel,
ülevaatustel jms ning kes on
parimal moel koostöös laste
perekondadega toetanud ja
soodustanud laste / õpilaste
kasvamist ja arenemist,
arvestades nende individuaalsust;
2) kes on tegelenud pidevalt
enesetäiendamisega, osalenud õppeasutuse arendustegevuses ja projektide töös,

tutvustanud oma töökogemusi töökohas või väljaspool
seda;
3) kes on isiksusena pälvinud laste / õpilaste, lastevanemate, kolleegide ja
üldsuse lugupidamise.

Teeneka õpetaja aunimetuse andmisega tunnustatakse pikaajalise, vähemalt 15-aastase staažiga
õpetaja tegevust:
1) kes on oma töös laste /
õpilaste õpetamisel ja kasvatamisel saavutanud silmapaistvaid tulemusi;
2) kes on õpetanud-kasvatanud lapsi ja pälvinud laste /
õpilaste, lastevanemate, kolleegide ning üldsuse lugupidamise;
3) kes on tuntud hariduselu
edendaja Saue linnas ja / või
maakonnas.

des 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.

Saue Linnavalitsusele võivad ettepanekuid, soovitus- ja toetuskirju konkursi
kandidaatide kohta esitada
üksikisikud, õpilasorganisatsioonid, haridusasutuste
hoolekogud, maakonna ainesektsioonid, pedagoogilised
kollektiivid, haridusasutuste
juhtkonnad, mittetulundusühingud ja haridusasutuse
pidaja.
Ettepanekud esitatakse
komisjonile hiljemalt 16.
septembriks aadressil Tule
7, Saue või elektroonselt
saue@saue.ee.

Kandidaadi esitamiseks
tuleb täita vajalikud dokumendid:
1) vormikohane avaldus koos
põhjendustega (www.saue.ee
Taotluste vormid)
2) soovitus- või toetuskirjad
kandidaadi töö ja tegevuse
kohta.
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Saue lasteaia Midrimaa arendusprojektile
ligi 10 000 eurot
Helgi Vaher
Õppealajuhataja, projekti
koordinaator
Tänavu 21. märtsil avas Innove
Euroopa Sotsiaalfondi meetme
„2014-2020.1.2 Õpetajate,
haridusasutuste juhtide ja
noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“
raames taotlusvooru „Haridusasutuste arendusprojektid
uuenevat õpikäsitust toetava
organisatsioonikultuuri loomiseks“.
Valdkonnaks, millesse projekt panustab, on õpetajate ja
haridusasutuste juhtide koolitus. Ühe projektiga oli maksimaalselt võimalik taotleda
rahastust 10 000 euro suuruses mahus.
1. augustil jõudis lasteaeda
teade meie projektitaotluse
100-protsendilisest rahastamisest Euroopa Sotsiaalfondi ja

Eesti riigi toel. Seeläbi on meil
võimalik alates septembrikuust
läbi viia ligi seitse kuud kestev
suuremat osa organisatsioonist
puudutav koolitusprogramm,
mille maksumus on 9960
eurot.

Taotlusvooru esitatud ja
tänaseks rahastuse saanud
lasteaia arendusprojekti
eesmärgid
◊ Professionaalne organisatsioonikultuuri hindamine,
ühiste väärtuste kaardistamine ja õpetajakoolituse
korraldamine.
◊ Õpetajate ühistel väärtustel
baseeruvaks professionaalseks arenguks tingimuste
loomine.
◊ Õpetajatevahelise koostöö
edendamine ning väärtuskasvatuse metoodikast lähtuva õpikorralduse rakendamine.

Projekti läbimise tulemusena
◊ Personal mõistab üheselt
koostöö aluseks valitud väärtusi (kaardistatud väärtused)
ja rakendab oma töös väärtuskasvatuse põhimõtteid
(süsteemne väärtuskasvatuslik tegevus õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel
ja läbiviimisel).
◊ Koostatakse lasteaia väärtuste raamat, kus kirjeldatakse ühised väärtused
tegevustena ja võimalusel
tuuakse välja ka väärtusi
kujundavad narratiivid.
◊ Lasteaia juhtkond saab tervikliku ülevaate olukorrast
organisatsioonis ning juhised organisatsioonikultuuri
tulemuslikuks kujundamiseks ja arendamiseks.
◊ Õpetajate koostatud õppeja kasvatustegevuste plaanides, tegevuskavades ning

tegevuste analüüsis lähtutakse ühistest väärtustest.
Personal analüüsib õppeaasta lõpus oma tegevust
õpetajana õppeaasta prioriteetidest tulenevalt ning
oskab määratleda enda kui
üksikisiku rolli organisatsioonikultuuri kujundajana.
Saue lasteaed Midrimaa on läbi
keeruliste organisatsioonis ja
ühiskonnas toimunud muutuste
tänasesse jõudnud suur organisatsioon, mis püüab leida
uuesti ühise hingamise sünergia! Oleme professionaalse
abi toel välja selgitamas oma
tegelikke väärtusi, mille baasil
saavutatud vastutustundliku
organisatsiooni kultuur aitab
toime tulla ühiskonna kiirete
muutuste ja ootustega ning
toetada laste arengut ja viia
eesmärgistatult ellu väärtuskasvatuse põhimõtteid laste-

aias. Ühtsuses peitub jõud –
peame selle taas leidma!
Projekti kasusaajate hulgas
on eelkõige õpetajad, lisaks ka
lasteaia juhtkond ja õpetajaid
toetav personal. Projektis osalemise tulemusena oleme kindlasti üksteist ja ühiseid eesmärke selgemini mõistev ning
laste arengut süsteemsemalt
toetav organisatsioon. Tähtsaks
peame, et iga meie kollektiivi
liige oskab määratleda enda kui
üksikisiku rolli organisatsioonikultuuri kujundajana.

Triibu & Liine päevahoid ootab väikeseid särasilmi
Kallid lapsevanemad! Triibu &
Liine päevahoid ootab turvalise ja mängulise õhkkonnaga
kodusesse hoidu väikeseid
särasilmi. Veel on vabu kohti.
Triibu & Liine päevahoiud
on tegutsenud alates aastast
2015. Selle aja jooksul on
olnud meil suur rõõm lustida
ja mängida kokku ligikaudu 80
lapsega. Meie juures veedavad toredaid päevi mudilased
vanuses 1,6-3 eluaastat. Meie
päevahoidudes on väikesed
rühmad, mis tagavad lapsele
sotsialiseerimisoskused, turvalisuse, tähelepanu ja vähendavad suurtest gruppidest tingitud stressi.

Päevahoius toimetame
kindla päevakava alusel, et
lastel oleks turvatunne ja
teadmine, et neid oodatakse
päevahoidu mängima tuttavate
rühmakaaslaste ja kasvatajatega. Meie põhieesmärk on
igapäevaselt arendada laste
teadmisi ja käelist tegevust,
õpetada hoolimist ja üksteisega
arvestamist ning kujundada
iseteeninduslikke oskusi.
Päevad mööduvad lauldes,
tantsides, võimeldes, lugedes,
loovtööd tehes, õues lompides
hüpates, aga eelkõige mängides, sest mäng on väikese inimese töö. Koduses ja hubases
keskkonnas on lastel võimalik

◊ Veel on vabu kohti, registreeruda saab kodulehel
www.triibuliine.ee.
◊ Lisainfo e-posti aadressil info@triibuliine.ee
või telefonil +372 5342
2104.

tunda end turvaliselt ja hästi
ning saada individuaalset lähenemist. Lastega veedavad aega
lastele pühendunud ja erialast
kutsetunnistust omavad lapsehoidjad.
Kui te otsite lapsele sobivat hoiukohta, kutsume teid
esmaspäeval, 21.augustil, kell
16.30-20.00 lahtiste uste
päevale Triibu & Liine päevahoidu Saue vallas (Harku tee
1, Hüüru küla, Saue vald).
Tutvustame päevahoiu maja,
teenuseid ja tegemisi, loovteraapia tuba ning vastame küsimustele.
Triibu & Liine päevahoid
pakub oma ruumides võima-

lust tähistada laste sünnipäevi
tööpäevadel alates kella 18-st
ja nädalavahetustel alates kella
10-st. Lisaks saab sünnipäevad
muuta omanäoliseks ja meeldejäävaks glittertattoode tegija
abiga. Küsi pakkumist e-posti
aadressilt info@triibuliine.ee.
Triibu & Liine päevahoiu
majas Saue vallas tegutseb ka
loovterapeut Teele, kes pakub
teenust kõigile, kel on soov
luua kontakt sisemaailmaga või
leida lahendusi probleemsetele
olukordadele. Rohkem infot
telefonil +372 5344 4213.
Kohtumiseni Triibu & Liine
päevahoius - ootame teid külla!
Fotod: Triibu & Liine.
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Kursused täiskasvanutele
Saue Huvikeskuses

Huviringid õpilastele Saue
Huvikeskuses 2017.-2018. õppeaastal

Palume registreeruda kursustele
infopäeval, 4. septembril või e-posti
aadressil huvikeskus@saue.ee alates
5. septembrist 2017.

japäeviti kell 18.30-20.45. Kahekuulise kursuse maht 24 tundi. Pastellid,
paber, lakid on kohapeal olemas.
Juhendaja Virve Laan.

LOODUSTEADUSE HUVIRING

SAVITUBA PEREDELE

VABAÕHU MAALILAAGER
TÄISKASVANUTELE

Juhendaja Evelin Povel-Puusepp. 6. septembrist K kell 13.15-14 linnaraamatukogus. Kodukandi minevikulugu, huvitavad
kohad ja inimesed, praktiline uurimistöö.

9. septembrist laupäeviti kell 11-13
Saue Huvikeskuse kunstiklassis.
Juhendaja Made Kaares.

8.-10. juunini 2018 Vormsi saarel, kuni
12 osalejat.

KERAAMIKA

VESIAEROOBIKA

11. septembrist teisipäeviti kell 18.3020.45. Õpime erinevaid keraamika tehnikaid ja töövõtteid. Madalkuumus- ja
kõrgkuumuspõletus. Juhendaja Virve
Laan.

Septembris esmaspäeviti ja neljapäeviti 19.00-19.45 Saue ujulas. Sobib
igas vanuses osalejatele, nii algajatele
kui edasijõudnutele tasemest sõltumata.
Tund annab hea üldfüüsilise koormuse, parandab südametegevust ja
koordinatsiooni, suurendab lihastoonust, vähendab rasva. Juhendaja Ave
Lähker.

PORTSELANIMAAL
4. oktoobrist kolmapäeviti kell 18.3020.00. Maalimiseks kasutame pesukindlaid portselanivärve. Põletus kuni
850 kraadi. Kohapeal on olemas
vajalikud töövahendid, värvid ja valik
lauanõusid. Juhendaja Virve Laan.

TEKSTIIL JA TAASKASUTUS
Töötubadena kolmapäeviti kell 18-20.
Juhendaja Eret Kuusk. Toimumiskuupäevad selguvad sügisel. Jälgi reklaami!

PASTELLMAAL
5. oktoobrist 30 novembrini 2017, nel-

RAHVATANTS
Saue Simmajad sega- ja naisrühm,
juhendaja Ulvi Mägi. Info tel 5078758
(Kalev Israel).
Saue Kägara naisrühm. Info tel
5220243 (Kersti Anni).
R AHVAMUUSIK A ANSAMBEL Saue
Kapell, juhendaja Reet Jürgens, tel
5223635.
SAUE SEGAKOOR, dirigent Elviira Alamaa, tel 5225359.

SUUR SAUE
NOORTEKESKUSE
HOOAJA AVAPIDU

20.

JA TÖÖMALEVA
TÄHISTAMINE

01. SEPTEMBER 18:00-21:00

HUVIRINGIDESSE REGISTREERIMINE
JUHEND AJATEG A TUTVUM INE

TORT JA ÜLLATU SESINE JAD
WWW.SAUENOORTEKESKUS.EE

Juhendaja Marco Saluste. 11. septembrist E kell 13.30-14.30 ja 14.30-16
klassiruumis 203.

KODULOORING

SHOWGRUPP VIKERKAAR-SAUE

Juhendaja Elo-Marika Kongo. Trennid 6.
septembrist E ja K kell 16-20 kooli saalis.
Ootame uusi tantsijaid algajate gruppi.

KUNSTISTUUDIO RINGID HUVIKESKUSE KUNSTIKLASSIS
KERAAMIKA
Õpetaja Anneli Lupp. 5. septembrist T
kell 12.15-14.45 ja kell 15-16.30. Savist
pisiplastika ja reljeefid, kruusid, vaasid,
taldrikud. Keraamika erinevad töövõtted,
glasuurime madalkuumusglasuuridega.

MEISTERDAMISE RING

Õpetaja Anneli Lupp. 6. septembrist
K kell 12.15-13.45. Oodatud on meisterdamishuvilised poisid ja tüdrukud.
Esemete valmistamisel puutub õpilane
kokku tootedisaini imelise maailmaga
ja näeb, millised on materjalide omadused.

ANIMARING

Koostöös MTÜ-ga Nukufilmi Lastestuudio. K kell 16-17.30. Kui sulle meeldi-

vad multikad, tule proovi neid meisterdada!

JOONISTAMINE JA MAALIMINE

Õpetaja Virve Laan. 8. septembrist R
12.15-13.45 või 14.15-15.45. Õpime
joonistama erinevate vahenditega,
maalime akvarelli ja kattevärvidega,
kujundame pilte, plakateid ja katsetame
trükitehnikaid erinevatel materjalidel.

KÄSITÖÖRING PITSID-SATSID

Õpetaja Anneli Lupp. 7. septembrist
E ja N 14.30-16. Tutvume õmblusvõtetega, vildime, heegeldame, lükime
helmeid.

SKULPTUUR JA PISIPLASTIKA

Õpetaja Anneli Lupp. 7. septembrist
E ja N 12.15-13.45. Teeme savist
ümarplastikat ja reljeefi, kombineerime
erinevaid materjale.

MOE JA VISUAALMEEDIA RING

6. septembrist K kell 14.15-16. Üldteadmised moest, fotograafiast, visuaalmeediast. Õpime fototehnika kasutamist, moefoto loomist.
◊ Huviringidesse registreerumine
infopäeval, 4. septembril 2017.
Täiendavalt 5. septembrist aadressil huvikeskus@saue.ee ja
E-N 12-18 koolis ruumis 124.
Lepingute blanketid septembris
www.sauehuvikeskus.ee.
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Saue lionsid Chicagot avastamas
Harry Pajundi
Rahvusvaheline lionsliikumine
pidas 100. sünnipäeva ehk
ametlikus keeles rahvusvahelist
lions konventsiooni 30. juunist
kuni 4. juulini lionsliikumise
sünnikodus USA-s Chicagos.
Möödunudaastane samalaadne üritus Jaapanis Fukuokas jättis kohal käinud kolmele Saue lionsile nii sügava
mulje, et sel korral suutsime
kaasa rääkida veel kaks klubi
liiget. Kõik kulud katsid osalejad ise.
Et tegu on ikkagi niivõrd
pika reisiga, otsustasime mitte
piirduda ürituse kavas oleva viie
päevaga, vaid varusime aega
kümneks päevaks. Eesmärk
oli tutvuda võimalikult paljude
vaatamisväärsustega Chicagos
ja võimalusel sõita linnast välja.
Et Tallinnast otselendu
Chicagosse ei ole, laadisid
klubi liikmed Urmas Paisnik,
Mati Riimaa, Jaan Suder, Aado
Liblikmann ja Harry Pajundi
26. juuni varahommikul reisikotid lennukile Stockholmi.
Kell 16.30 rebis lennuk end
Stockholmi lennurajalt lahti
ja alustas ligi 9-tunnist lendu
üle Islandi ja Gröönimaa lõunatipu. Lennu lõpufaas kulges üle
Kanada lääneranniku ja Suure
Järvistu. Maandusime Chicago
lennuväljal sama päeva õhtul
kell 19.30 kohaliku aja järgi.

Riiki sissepääsu ootas
samaaegselt 1000-1200
inimest
Piirikontrollist läbisaamiseks
tuli meil esitada eeltäidetud
ja USA saatkonna heaks kiidetud ESTA ehk elektrooniline reisiluba. Et Chicago on
üks tihedaima lennuliiklusega
lennuvälju USA-s, oli meie
õnnetuseks maandunud just
samal ajal erinevatelt mandritelt järjepanu suhteliselt suure
arvu reisijatega lennukeid.
Tulemuseks oli, et silmaga
hinnanguliselt ar vestades
ootas riiki sissepääsu samaaegselt umbes 1000-1200
inimest. Seetõttu pääsesime
piiriametnikele näpujäljendeid
ja silmaiirise pilte jätma alles
pärast 2,5-tunnist järjekorras seismist. Kõik tundus nii
karm olevat, et meil levinud
lennuvälja nalja „Tere Risto“ ei
söandanud keegi heita. Mine
tea, kuidas see võõrale kõrvale
oleks kostnud.
Arvestades linna suurusega,
olime juba Eestist endale broneerinud kohalikuks transpordiks mugava 7-kohalise
sõiduauto, millega linna südamest umbes 10 km kaugusel

Kohustuslik pilt 412 meetri kõrgusel Willis Toweri klaasist rõdul koos hirmu mitte pelgava, kuid pisut virila naeratusega sai siiski tehtud.  Foto: erakogu

◊ Pildigalerii Saue lionsite
Chicago reisist leiate
aadressilt http://fotoalbum.ee/photos/hpajundi/
sets/1470661
asuvasse Michigani järve ääres
asuvasse hotelli sõitsime.

Klaasist rõdu 412 meetri
kõrgusel
Esimese kohaloleku päeva
pühendasime 2,7 miljoni elanikuga Chicago kesklinnast
ülevaate saamisele. Algatuseks
võtsime ette ühe kesklinna kõrgeima hoone Willis Tower Skydecki külastuse. Skydeck on
selle kõrghoone klaasist rõdu,
mille eripära on, et see asub
hoone 103. korrusel, tänavapinnast 412 meetri kõrgusel,
ulatub hoone välisseinast kaks
meetrit välja ja on üleni klaasist, kaasa arvatud põrand.
Ei tea endal olevat kõrgusekartust, kuid astudes 412
meetri kõrgusel tänava kohale,
kus all imepisikesed autod ja
pea olematud inimesed, tundsin
küll sipelgate kulgemist jalgadelt
üles mööda selga kuni kuklani.
Aga kohustuslik pilt koos hirmu
mitte pelgava, kuid pisut virila
naeratusega sai siiski tehtud.
Samalt korruselt sai heita
pilku kõigis neljas suunas kogu
Chicago linnale. Avanev pilt oli
muljetavaldav.

Ühe tellimuse juurde üks
väike purk õlut ja kõik
Järgmiseks külastusobjektiks
valisime planetaariumi. Tee
sinna kulges läbi järveäärse
pargi, kus otsustasime Burgeri kohvikus pisut keha kinnitada. Arvestades seda, et

õues oli sooja ca 78° F (ca
26° C) ja ka jalutatud oli juba
mõnda aega, otsustasime
burgeri kõrvale tellida janu
kustutamiseks ja palavuse
leevenduseks õlut.
Kuna müügil olid ainult väikesed, 0,33-liitrised purgid,
palusime kahte purki. Üllatusüllatus, kuid tütarlaps leti taga
viitas seinal olevale sildile, mis
vastavalt kohalikule korraldusele keelas ühe tellimuse
juurde müüa rohkem kui ühe
väikese purgi õlut. Ja sedagi
tohtis tarbida ainult kohviku
juurde kuuluval aiaga piiratud
alal. Nii ranged on selle maa
alkoholiseadused.

Planetaariumis jagus põnevat uudistamist
Astronoomia ja astrofüüsika
planetaariumis on alaliselt
üleval kaks näitust: „Kuu Missioon“, mis dokumenteerib
USA kosmoseuuringute ajalugu ja „Universum: jalutuskäik
ajas“, mis paneb aluse galaktika alguse teooriatele. Lisaks
teemasaalid meie päikesesüsteemist, kus olid väljas materjalide killukesed teistelt päikesesüsteemi planeetidelt, mis
olid komeetidega kokkupõrke
tulemusena kunagi maale sattunud. Põnevat uudistamiseks
jätkus rohkem kui kolmeks
tunniks.
Südalinna serva pargitud
autoni jõudmiseks ja jalavaeva
vähendamiseks kasutasime
juba järve- ja jõetaksot, mis
iseenesest kujutas üht umbes
30-40-kohalist väikest, väga
askeetlikku, teraslehest painutatud ja üle värvitud istmetega
laevukest. Milleks raisata raha
mugavustele, kui inimene viibib

seal korraga ainult kuni pool
tundi!
Ahjaa, Chicago südalinnas
otse jõetakso tee ääres on üks
mitmest tänase USA presidendi
Donald Trumpi äriimpeeriumi
kontoritest. Ligikaudu 100
korrusega kõrghoone välisküljel
asetseb kahe korruse kõrgune
kiri TRUMP.

Citypassil on eeliseid
Järgmise päeva külastusobjekt
oli teadus- ja tööstusmuuseum. Ameerikale omaselt - kui
midagi tehakse, siis tehakse
seda suurelt. Kui algse kavaga
parkisime auto neljaks tunniks,
siis ühel hetkel tuli meie heal
klubiliikmel Matil minna ja
pikendada parkimist veel kahe
tunni võrra.
Järjekordselt tõdesime, et
internetist eelnevalt soetatud
Citypass, millega on võimalik
valida viis objekti, mida soovid külastada, annab mitmeid
eeliseid tavakülalise ees. Kui
viimane peab külastuspileti
soetamiseks seisma pikkades
järjekordades, siis Citypassi
omanik juhatatakse viisakalt
järjekorrast mööda muuseumi.
Ja mis veel olulisem - enamikes
kohtades on Citypassiga soetatud piletid 25-30% odavamad
tavapiletitest.

Elusuur postirong ja Saksamaa kurikuulus allveelaev
U-505
Teadus- ja tööstusmuuseum
hämmastas meid juba esimeses saalis, kus oli väljas eelmise sajandi keskel Chicago
- Burlington - Quincy raudteel
kihutanud postirong. Tõeliselt
suur raudruun. Rongi kõrval
aga koolilaste tarvis käsitsi ringi

aetava diiselmootori makett,
milles näha kõik mootoris toimuvad töötsüklid.
Juba piletimüügisaalis köitsid tähelepanu viidad ja reklaamid, mis kutsusid tegema
ekskursiooni maailmasõjaaegse Saksamaa kurikuulsa
allveelaeva U-505 sisemuses.
Sõjaperioodil uputas too
allveelaev kaheteistkümne
patrullreidi käigus kaheksa
vaenlase laeva, sealhulgas
kolm USA ja kaks Briti transpordilaeva. Laeva avastas ja
vallutas USA õhu- ja merelaevastik ühisoperatsiooni käigus
1944. aastal Aafrika lääneranniku lähistel.
Muide, saksa allveelaevnikud kutsusid seda alust ujuvaks sigalaks. Hüüdnimi tulenes asjaolust, et laeva patrullreidid kestsid sageli kuni kolm
kuud, mille jooksul meeskonnal
puudusid pesemisvõimalused.
Vett destilleeriti mereveest
ainult joogiks, söögiks ja laeva
sõukruvide elektrimootorite
akude täitmiseks.
Pärast laeva ja sellel leiduva natsiarmee sõjasaladuste põhjalikku uurimist Bermudas laev unustati. 1954.
aastal tuldi mõttele see kinkida muuseumile. Allveelaev
veeti puksiiridega läbi Saint
Lawrence´i jõe ja Suure Järvistu järvede Chicagosse, kus
laeva tarvis oli juba valmis
ehitatud muuseumi keldrikorrus. Kui laev oli teisaldatud,
ehitati üles hoone seinad ja
paigaldati katus.
Selle saali näitus on pühendatud kõikidele II maailmasõjas Atlandi ookeanil hukkunud
meremeestele.
Järgneb 25. augusti Saue Sõnas
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Saue on kodukohvikute ja
Evelin Povel-Puusepp
Saue linna sünnipäevaks,
mis kodukohvikute ja meistrihoovide saginas 27. augustil
toimuma saab, on paslik päikeselist ja vihmatut ilma soovida juba täna. Kuidas muidu
jõuame me neljakümnesse
asukohta üle linna, kulutamata
vahepeal aega kuivade riietejalatsite vahetamisele.
Fantaasial pole teadupärast
piire ja sünnipäevahõngulises
Saue linnas jätkub sel päeval
tegevust kõigile. Kosutavast
söögist-joogist ja romantilistest kohvikuelamustest asjaliku
askeldamiseni töötubades.
Kuhu minna hommikusöögile, kui olete ärganud? Mis
kell alustavad kohvikud-meistrihoovid teie kandis? Mida vahvat saab teha koos lastega? Kus
külalistega päeva veeta? Kas
teie möödunud aastate lemmikpaik on tänavugi avatud?
Vaatame üheskoos järele.

KELL 8: KINGATOHTER
Tänavu algab kohvikutepäev
õige varakult. Juba kell 8 hommikul ootab kõiki Kingatohter
(Vana-Keila mnt 72). Tütretütar pakub kohvi ja küpsetisi,
tohter ise aga on valmis hoolitsema teie jalatsite korrasoleku
eest, vahetama patareisid ja
valmistama võtmeid. Soovijad
saavad ka ise võtmetegemises
kätt proovida. Avatud on garaažimüük. Kingatohter toimetab
kella 19ni välja.

KELL 9: RIDVA 1 JA PLATS
Varajasi ärkajaid ootab kell 9
kaks kohvikut. Ridva 1 kohvik
kutsub külastajaid nautima
hommikukohvi koos meelepärase pudru, võileiva ja koogiga. Kindlasti on oodatud
kõik burgerihuvilised ja värske
toormahla austajad. Eraldi
menüü on magusasõpradele.
Igal pooltunnil kõlab kohvikus
elav muusika. Lastele on olemas atraktsioon Eesel, batuut,
mängumaja, kiik ja liivakast.
VIP paketi kohta saab lisainfot Facebookis https://www.
facebook.com/Ridva1Kohvik/.
Kohvik on avatud kella 15ni.
Teist aastat toimetavad
Vana-Keila mnt 100 Platsil
Petra ja Katre. Hommikut alustatakse kohvi ja küpsetistega,
lõunaks valmib muuhulgas ka
maitsev supike. Keele viivad
alla eelmise aasta hitiks kujunenud kaneelirullid, mida saab
kindlasti nii palju, kui usinad
käed valmis meisterdada jaksa-

vad. Platsile oodatakse külalisi
kuni suu matsub ja jalg tatsub!

KELL 10: LIONSITE LOTERII
TELK. HARJU OTT, ORAVA
PANNKOOGIKOHVIK. TÄNA
ILMA PIIMATA, BUXHÖWDEN PAGAR, PÄRNA
SALU PÄIKESETOIDUD
- TOORTOIDU KOKAKOOL,
AEDNIKU KOHVIK, PITSA
RUUDU HOOVIKOHVIK,
GRILL&CHILL
Kell 10 mitmekesistuvad valikud veelgi. Populaarne Lionsite
loteriitelk on tänavugi leitav
Kuuseheki 4a asuva pargi-jareisi-parkla servas. LC Saue
iga-aastasel heategevuslikul
loteriil loositakse välja Saue
linna ettevõtete, asutuste ja
eraisikute annetatud esemed.
Loterii tuluga on toetatud Saue
paljulapselisi või raskustesse
sattunud peresid. Loteriis saab
osaleda kella 14-ni või seni,
kuni pileteid jagub.
Sealsamas parklas võtab
koha sisse ka tootjalt tarbijale
toimiv kaubavõrgustik Harju
OTT. Kohvikutepäeval pakuvad
nad head-paremat isekasvatatud ja toodetud kraami, lisaks
on jätsukohvik ning muid üllatusi. Müügis Jätsu kitsepiimajäätis ja köögiviljad, Esko talu
piimatooted, Heegelhoidise
kodused hoidised, Mõnumetsa
kana- ja vutimunad, jänese ja
lambaliha, Joosu ja Liisu Leivatoa leivad, Merenuka mesi,
Priileiva jahuvabad leivad,
Rebaseonu suitsuliha ja vorstid. Värskeid tooteid saab osta
kella 16-ni.
Lähedalasuvas Kuuseheki
5a parklas on kella 10-15 avatud Orava pannkoogikohvik, kus
Reformierakonna Saue piirkonnaorganisatsioon pakub külastajatele pannkooki moosiga.
Kivipõllu 12a alustab kohvik Täna ilma piimata (No Milk
Today), mis pakub erinevaid
loomse piima sisalduseta
maiustusi ja soolaseid toite.
Maitseelamusi jagub nii suurtele kui väikestele. Lisaks jagab
perenaine soovijatele näpunäiteid, kuidas vanadele riietele
uus elu anda ja ulatab vajadusel abikäe. Kohvik jääb avatuks
kella 15-ni.
Pärnasalu tänaval saab kell
10 päeva alustada kahes kohvikus. Buxhöwden Pagar (Pärnasalu 19) ootab külla käsitööleiva austajaid, imeliste kookide
ja kohapeal valminud soojade
pagaritoodete sõpru. Lisaks
värskele leivale, kookidele,
saiakestele ja käsitööküpsistele

pakutakse maitsvat kohvi ning
kuhjaga mõnusat meeleolu ja
seda suisa kella 20ni õhtul!
Pärnasalu 36a on kella
17.30ni avatud Pärnasalu päikesetoidud – toortoidu kokakool. Kohvikut veab ja õpitubasid korraldab kogemustega
toortoidu spetsialist Maily
Kerdo. Pakutakse tervislikku
toortoitu ja korraldatakse toiduvalmistamise õpitubasid
„Ise teeme-ise sööme“, kus
valmistatakse energiarikkaid,
kiiresti ja kergesti valmivaid,
piima, suhkru ja jahuta toite.
Koolituste algus kell 11 ja 15,
kestvus umbes tund. Koolituse
maksumus 10 eurot inimene.
Sealsamas avatud Pärnasalu
kirbukas.
Kolmandat aastat tegutseva
Aedniku kohviku (Aedniku 1)
menüü on kantud traditsioonist. Pakutakse maitsvat kalasuppi ja suitsukala ning puupliidil küpsetatud pannkooke. Joogiks magusat ja kuiva kihisevat
jooki. Kohviku kujundamisel
on appi võetud aednikule vajalik inventar. Kohvik on avatud
kella 17ni.
Sealsamas lähedal, Tammelehe 27 asuvas Pitsaruudu
hoov ikohv iku s o odataks e
pitsaruudu sõpru kella 18ni.
Nemadki osalevad kohvikutepäeval juba kolmandat aastat
järjest. Pitsameistril on sellel
päeval pitsaruutusid rullima
kaasatud ka abiline. Et pitsaruudu maitse kiiremini ja taskupärasemalt külalisteni jõuaks,
pakutakse kohapeal kivipõhjal
valmistatud itaaliapärast pizzat, mis on pitsaruudu kuulsa
taigna ja kastmega valmistatud.
Kes maitsnud, need kiidavad!
Muidugi saab mekkida ka teravat guljašisuppi, nagu ka eelmisel aastal.

Jaanituleplatsi lähedal saab
aga grillida-tšillida kuni kella
23ni välja. Kohvikus Grill&Chill
valmistatakse eestipärast ehk
sealihast kebabi, mis maitseb kindlasti kõigile. Valikus
kebabilihast praed, tortillad,
burgerid, lisaks friikartulid ja
muud suupisted. Menüüs võib
ette tulla täiendusi ja üllatusi,
näiteks Big Green Egg grillis
kohapeal valmistatud pitsa.
Pakkumises ka karastusjoogid.
Kõik see on alles algus.

KELL 11: KOMPANII TEEMAJA, LEO LOOMAAED,
SAVIKOHVIK, SUVESANGARITE KOHVIK, PISIKE
HEATEGU, TAMMELEHE
SÕPRADE KOHVIK, JOOGAKOHVIK, KONNAKOHVIK,
TUUL&TORM, VORSTIPOE
KODUKOHVIK, MINT, KIVI
KUNSTI SKULPTUURIAED
Kell 11 avanevad veel kaheteistkümne kohviku ja töötoa
uksed kõikjal üle Saue linna.
Teiste seas Kompanii teemaja
(Ladva 1), mis on ainsana
tegutsenud kõigil neljal aastal,
kui Sauel on kohvikutepäeva
peetud. Teemajalised ootavad
külalisi välikatlas valmistatud
sõdurisupile. Kodukokad on
südamega küpsetanud soolaseid-magusaid hõrgutisi, mida
oodatakse maitsma kuni kella
16ni.
Kolmandat korda saab
mõnusasti aega veeta, maitseid nautida ja kättki proovida kolmes kohas. Pärnasalu
18 kohvik kannab tänavu Leo
Loomaaia nime, kus kella 18ni
pakutakse nii magusaid kui
soolaseid pannkooke, kodust
jääteed, magusaid kooke ja
veel üht-teist head-paremat.
Lisaks saab kohvikus tutvust
teha ka mõne loomaga. Kuid

kellega täpsemalt, jäägu kohvikukülastajaile üllatuseks!
Savikohvik (Nurmesalu 9)
on tänavu kolinud koolimaja
tagant aula ette. Kohvikus
pakutakse kohvi ja koduseid
küpsetisi savinõudelt. Osta
saab ka keraamikat. Toimuvad
erinevad töötoad: pakutrüki töötuba Eret Kuuse juhendamisel,
rinnamärgi töötuba Anneli Lupi
juhendamisel ning savitreimise
töötuba Made Kaarese juhendamisel. Viimane neist toimub
huvikeskuse kunstiklassis. Vihmase ilmaga kolib kohvik koolimajja, aula fuajeesse. Kohviku
tegevus kestab kella 14ni.
Taaskord ootab kohvikulisi
Suvesangarite kohvik (Ridva
4). Pakutakse külastajate vanu
lemmikuid, nende seas kindlasti jäätisekokteili ja pannkooke. Lastele batuudid. Kohvik on avatud kella 15ni.
Lastekohvik Pisike heategu
on tänavugi ainus Kiviloo linnaosa kohvik, küllap seda hoitum
naabrite seas. Seda enam, et
kohviku menüü on laste koostatud! Magusad ja soolased
küpsetised maitsevad kindlasti
nii lastele kui täiskasvanutele.
Seekord on kohal ka šašlõkimeister. Merisead ootavad oma
väikesi ja suuri sõpru. Tulge ja
tehke päris loomale pai! Avatud
kella 16ni.
Tammelehe 35 on 10-aastane peretütar Kertu koos sõpradega taaskord valmistamas
suupäraseid tervislikke kokteile
nii puu-, aed- kui ka juurviljadest. Tammelehe sõprade kohvik on avatud kuni kella 15ni.
Joogakohvik ootab kella
11-12.30 hinge kosutama Kundalini jooga avatud tundi! Ilusa
ilma korral joogatatakse väekas
mõisapargis, vihma korral aga
hubases saalis. Tundi on ooda-
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meistrihoovide linn
tud nii alustavad kui kogenud
joogid, kel vanust vähemalt 16
aastat. Rohkem infot jooga,
juhendaja ja tunni kohta saab
veebiaadressil www.simran.ee.
Osalemissoovist palun andke
märku aadressil jooga@simran.
ee või telefonil 5253753.
Kuusemetsa 5a asuva Konnakohviku pererahvas ootab
kõiki sauelasi ja külalisi endale
külla, et süües sõpradeks
saada. Teid ootavad soolased
ja magusad ampsud pisikeses,
ent hubases õuekohvikus. Kohvik on avatud kella 15ni.
Samal tänaval, Kuusemetsa
26 alustab kell 11.11 tegevust
kohvik Tuul&Torm, kus kell
13.13 esineb ansambel Piccolo
Pelimanid Pärnust. Vahvad
jutud ja suupillimuusika! Mõõtu
saab võtta sõbraga koroonat
mängides, nautida head muusikat ja ampse! Kogu päeva vältel toimub 3D pliiatsi töötuba,
kuhu on vajalik eelnevalt registreeruda. Töötuba on lastele alates 7. eluaastast, tunnihind on
10 eurot laps. Registreerimine
jaanikakaarst@gmail.com. Kohvik on avatud kella 17.17ni.
Naabrusesse jääb veel kaks
kohvikut, mis kell 11 alustamas. Vorstipoe kodukohvikust
(Tammesalu 6) saab peale
grillvorstide ka kooki ja jooki.
Vorstipoe sõbrad tulevad grillidega kohale eestimaise lihaveise ja lambaliha parimate
paladega. Tutvustatakse liha
küpsetamise saladusi ja pakutakse maitsmiseks erinevaid
lihavalmistisi. Vorstipoe erinevaid tooteid saab ka koju kaasa
osta. Kohvik on avatud, kuni
kaupa jagub.
Vana-Keila mnt 14 avab
värava kohvik Mint. Kohvikus
on kella 17ni tegutsemas fotograaf, toimub riiete ja sisustuskaupade müük, tutvuda saab
tervendavate kristallidega.
Mõisaesisel muruväljakul
avaneb tulijale kaunis aiakunsti ja skulptuuride väljapanek. Vanas Urda küünis on
kiviraiumisega tegeletud juba
sajandi jagu. Praegu toimetavad kivitöökojas Taanist pärit
kiviraidur Brian Hansen ja tunnustatud skulptor Gea Sibola
Hansen. Nende käe all on valminud muuhulgas Kleiso Mardi
kuju Vanamõisas ja valmimas
mälestuskivi Saue rongijaama
rajajatele. Kivi kunsti skulptuuriaeda võtavad kujurid lisaks
kaasa tutvustavat materjali
oma tegemistest monumentide,
mälestuskivide ja kalmukujunduse vallas. Soovijaile antakse

heameelega nõu kivikunstiga
seotud teemadel. Näituselt on
võimalik töid kaasa osta või
tellida. Peamine eesmärk aga
on tutvustada töid ja pakkuda
kultuurielamusi sauelastele ja
linna külalistele.

KELL 12: PANEME PILDI
KOKKU!, KIRIKU KOHVIK,
KALAMEHE PIZZERIA, UNIBEES, KALLI-KALLI KOHVIK, SUVEKOHVIK SAUE
PANSIONAADI AIAS, ANNI
JA ANTSU JUURES: KEIDU
JUUBELIKOHVIK, LOTERIIKOHVIK TARMO, KOLME
KOERA KOHVIK, ANU
KERAAMIKAAED, KUUBA
AED, LE JARDIN CAFE
Kell 12 saab kohvikutepäev uut
hoogu juurde veel kaheteistkümne kohviku avamisega. Ja
seda üle kogu Saue linna.
Vanal mõisatiigil (Pärnasalu 36) ootab tulijaid kohvik
nimega Paneme pildi kokku!,
kus tegevust jagub kella 17ni.
Perearst Diana mõõdab vererõhku, naistele näohooldus
ja meik, lastele glittertattood,
meestele sangpommi tõstmise
võistlused. Toimub mälumänguring. Süüa-juua pakutakse
ikka ka, muuhulgas Partsi
munapirukat ja nelja valla
suppi. Kohvikust saadud tulu
läheb 2017. aasta lõpus Saue
linnas vallarahvale elava muusikaga korraldatava tantsupeo
eelarvesse.
Kiriku kohvik (Tammetõru
2a) pakub maitsvaid kooke ja
võileibu ning kohapeal küpsetatud pannkooke moosiga. Lootuses, et Taevaisa kingib ilusa
ilma, on kella 13-14 vabaõhukontsert-jumalateenistus, kus
esineb bluegrass ja gospelmuusika ansambel Robirohi,
lühikese vaimuliku mõtte ütleb
Erki Kuld. Kohvik on avatud
kella 15ni.
Kiriku lähedal ootab külastajaid Kalamehe Pizzeria, kus
saab kella 17.30ni mõnusalt
seltskonnaga aega veeta päris
kiviahju pitsat maitstes. Valida
komponentidest endale meelepärane pitsa või nautida koka
loomingut. Pitsa kõrval on
pakkumises mitmed kerged
suupisted.
Veidi maad edasi on Rauna
38 avatud kohvik Unibees, kus
11-aastased Iris ja Gloria pakuvad kella 16ni hamburgereid ja
sushit.
Terve rida põnevaid kohti
ootab külastajaid Vana-Keila
maanteel ja selle läheduses.
Kalli-kalli kohvikus (Vana-Keila

mnt 54) on lahti rullumas maskeraad. Kes meist ei tahaks
üheks päevaks unustada argipäeva muresid ja tunda end
hoopis kellegi teisena. Kohvikus lastakse fantaasial lennata:
meisterdatakse maske, tehakse
näomaalinguid, laenutatakse
kostüüme. Aias on lastele mitmeid toredaid atraktsioone.
Pisut eemal, Vana-Keila mnt
68 on avatud Suvekohvik Saue
Pansionaadi aias, mis pakub
külastajaile võimaluse tutvuda
rajatava pansionaadimajaga nii
seest kui väljast. Suvekohviku
suures aias pakutakse lõbusat
meelelahutust ja mõnusat näksimist. Mõlemad kohvikud on
avatud kella 16ni ainult ilusa
ilma korral.
Maamõõtja tänaval, majas
nr 5 ootab uusi naabreid, vanu
sõpru, häid tuttavaid ja muidu
toredaid inimesi kohvik Anni
ja Antsu juures: Keidu juubelikohvik. Hea sõbra Keidu sünnipäeva tähistatakse kella 17ni
maitsvate suupistete ja mõnusa
meeleoluga.
Samal tänaval, Maamõõtja
12 hoovis on avatud Loteriikohvik Tarmo. Hõrgu Napoleoni
koogi ostjad saavad osavõtuõiguse loteriist, mille iga pilet
võidab. Tulu läheb Saue linnas
elava suuga maalija Tarmo
Šamatauskase toetuseks. Kohvik avatud kella 17ni või kuni
kooki jätkub.
Maamõõtjast Tõkke tänava
poole minnes leiab eest Kolme
koera kohviku (Tõkke 31), kus
grilli ja koogi kõrvale kuuleb
turvatunnet tekitavat koerte
haukumist ja sõbralikku niutsumist. Teid ootavad Rull,
Valguke ja Pontšik nii laual kui
kõrvalaias! Kohvik avatud kella
18ni.
Kivikangru 17 on kolmandat aastat järjest avatud Anu
Keraamikaaed, kus on saadaval
nii keraamika kui kook ja kohv.
Kaunis keraamika on valminud perenaise oma käte vahel
(Facebookis Anu Vingisaar
Keraamika). Keraamikaaeda
pääseb kella 18ni.
Aastase pausi järel avanevad taaskord Puidu 6 väravad
Kuuba aeda Sauel. Kogu päeva
vältel pakutakse kuubapäraseid
toite ja ehedaid Kuuba kokteile.
Video DJ Enrique Fabregas
mängib kuumemaid rütme ja
tantsuplats ootab julgeid. Võimalik katsetada mänguoskust
erinevatel löökriistadel. Garaažimüük ja kirbukas. Üllatused!
Romantiline Le Jardin cafe on
tänavu ainus, kuid kahtlemata

oodatud kohvik Kadaka piirkonnas. Kadakamarja 19/2-16
kohvikus pakutakse kella 17ni
suussulavaid hõrgutisi erinevatest maailma piirkondadest.

vahvaid sünnipäevategemisi
veel ees on, tahaks küll öelda,
et päev alles algab.

KELL 13: SHERLOCK, FRIEDRICHSHOF, NOORTEKESKUSE HOOVIKOHVIK

Tähelepanelik lugeja mäletab
kindlasti Saue koduloolaste
kevadist abipalvet anda oma
panus Saue rongipeatuse rajajatele mõeldud mälestusmärgi
rajamiseks. Siinkohal sügav
tänukummardus kõigile, kes on
kivi valmimisele kaasa aidanud.
Olgugi, et kivi on skulptoritel
töös, on annetuste fond jätkuvalt avatud, hetkel on kogutud
pool vajaminevast summast.
Skulptorid on valmis raiumistööd lõpetama linna sünnipäeva eel, nii et sünnipäevaõhtul saame me mälestuskivi
ühiselt avada.
Ootame kõiki sauelasi ja
linna külalisi Saue rongijaama
mälestuskivi avamisele 27.
augustil kell 18.29. Just sel
kellaajal peatus Paldiskist Tallinna sõitev rong Sauel 145
aastat tagasi kehtinud sõiduplaani järgi.
Rongijaamast siirdume
üheskoos piduliku rongkäiguna
läbi jaama pargi, Ladva, Pärnasalu ja Vana-Keila maantee
jaanituleplatsile.

Kell 13 on kohvikuteperega liitumas veel kaks sõpruskonda.
Kohvikus Sherlock, mis Palgi
10 hoovis avatud kella 16ni,
on võimalus piknikut pidada.
Nautida saab meelepäraseid
suviseid suupisteid ja küpsetisi,
mida valmistavad viis tüdrukut, kes sügisel Saue kooli 7.c
klassi lähevad. Kodukohvikute
päevast osa võtta oli nende
suur-suur soov!
Kohvik Friedrichshof avab
oma uksed Friedrich Hermann
Ferseni eestvõttel ehitatud
majas, Saue mõisa häärberis
(Pärnasalu 38). Just Ferseni
järgi nimetati toonane Saue
ehk Klein Sauss 231 aastat
tagasi ümber Friedrichshofiks.
Saue koduloolased kutsuvad
kõiki soovijaid mõisaekskursioonidele, nautima mõisalikku
hõngu, tutvuma siinse ajalooga,
promeneerima mõisapargis,
maitsma mõisa härrasrahva
ja ametimeeste tegevusest
inspireeritud suupisteid. Mõisaekskursioonid toimuvad kell
13, 14.30 ja 16, ekskursioonile pääsemiseks palun registreeruda telefonil 55571115
(Marika) või e-posti aadressil
marika.salu@gmail.com. Kiirustage, kohtade arv on piiratud!
Noortekeskuse hoovikohvikus (Koondise 20) jagavad
noortekeskuse töötajad lastele
õhupalle ning lapsevanematele
infot uue hooaja kohta. Tulijatel
on eksklusiivne võimalus varakult oma lapsed huviringidesse
registreerida. Kohvik on avatud
kella 15-18 sisehoovis, vihma
korral siseruumides.

SAUE LINNA KOMMIABI
Ja ongi aeg tutvustada päeva
korraldajaid endid – Saue linna
kommiabi –, kes tänavugi terve
päeva vältel üle linna tuuritavad, et pakkuda kõigile Saue
linna sünnipäevakommi ja
jagada kohvikukaarte. Kindlasti-kindlasti anname endast
parima, et jõuda kõigisse kohvikuisse. Kohtumiseni linnatänavail! Kohtumiseni kohvikuis!
Selline, vahvalt vaheldusrikas, uudishimu äratav ning
sagimist täis saab olema meie
päev kodukohvikuis ja meistrihoovides. Aga teades, kui palju

MÄLESTUSKIVI AVAMINE
SAUE RONGIJAAMAS

SAUE LINNA SÜNNIPÄEVAPIDU JAANITULEPLATSIL
Peo alustuseks kõlavad tervitused ja õnnesoovid Saue
linnapealt ning külalistelt meie
sõprusomavalitsustest Inčukalnsist Lätis, Sollentunast Rootsis ja Quincy sous Senartist
Prantsusmaal.
Toredaks tavaks on saanud
kohvikuid ja meistrihoove vedavate perede ning sõpruskondade ühispildistamine. Seekord
võtame üheskoos laulda ka
sünnipäevalaulu!
Ei jää olemata ka traditsiooniks saanud lõbus mõõduvõtmine. Teatevõistlus koosneb
sedakorda neljast etapist, mis
neljaliikmelistelt võistkondadelt eelkõige koostöö tegemise
oskust, pisukest osavust ja
õnne eeldavad. Registreerimine
toimub kohapeal, maksimaalselt saab osaleda viis võistkonda. Osalema on oodatud
kõik sõprus- ja tutvuskonnad!
Peo lõpetab Koit Toome
kontsert.
Varuge kohvikutesse ning
jaanituleplatsi puhvetitesse
minekuks sularaha, kontsert
jaanituleplatsil on sünnipäevakingitus kõigile Saue linna
elanikele ja külalistele.
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Saue Sõna 11. august 2017

10

Sauelaste huvi keskkonna-alase õppereisi
vastu on jätkuvalt suur
Marju Norvik
Heakorra peaspetsialist
Selle aasta keskkonna-alane
õppereis Saue linna elanikele
toimus 8. juulil. Rõõmustav on
tõdeda, et huvi reisi vastu on
inimestel jätkuvalt suur.
Ilm oli reisiks suurepärane,
päikesepaisteline ja peaaegu
tuulevaikne. Pärast kogunemist
võtsime bussiga suuna Suurupi
poole, kus külastasime mere
kaldal asuvat eraaeda. Aia
perenaine Eve võttis meid lahkesti vastu ja tutvustas enda
värvidega täidetud imelist aeda
ning vastas lahkesti meie lõpututele küsimustele.
Uudistajates tekitasid imetlust lopsakad lillepeenrad,
eriti aga lavendelsiniste õitega
faasseni naistenõges (Nepeta x
faassenii), mis koheselt kõigis
tähelepanu äratas.
Samuti jäi silma ilus roosiaed ja huvitava lahendusega
tarbeaed, kus oli julgelt eksperimenteerides kokku istutatud
erinevaid toiduks kasutatavaid
taimi, alustades tilli-sibulaga
ja lõpetades saialille-mungalillega.
Ei saa jätta mainimata ka
maja taga asuvat imelist loodusliku rannaniitu. Sinna oli
perenaine rajanud ka niidumuru, kus võis kasvamas näha
eriti rammusate õitega karikakraid. Niit ise lõppes imelise
vaatega merele.
Edasi viis meid reis Paldiskisse, kus pärast kehakinnitamist giid Riina meile linna lähemalt tutvustas. Saime värvikalt
teada linna lähiajaloost, Paldiskis asuvatest sadamatest ja
olulisematest linna hoonetest.
Sõitsime mööda imelist
pankrannikut ja külastasime
seal asuvat Pakri tuuleparki.
Tutvusime põgusalt sealsete

Fotod: Marju Norvik

Sauelaste vaieldamatu lemmik Suurupi eraaias - lavendelsiniste õitega faasseni naistenõges.

tuulikutega ja täiendasime
teadmisi tuuleenergia osas.
Pakri poolsaarel asub Paldiski
ja Pakri tuulepark. Kokku on
seal 26 tuulikut, mis katavad
kokku ligi 50 000 keskmise
tarbimisega Eesti pere elektrivajaduse. Elektrituulikutest 17
kuulub Nelja Energia AS-ile ja
üheksa Eesti Energiale. Tuulikute koguvõimsus on 63,4 MW.

Pärast Paldiski külastust
jätkasime sõitu Nurga puukooli
poole. Nissi vallas Ellamaal
asuva Nurga puukooli eesmärk
on tuua Eestisse erinevaid
uusi, harvaesinevaid okas- ja
lehtpuid, neid meie kliimas katsetada ning sobivamaid huvilistele ka müügiks pakkuda.
Kohapeal tehti meil ka
põnev ekskursioon arboreetu-

misse, kus saime oma silmaga
näha huvitavamaid puu- ja põõsaliike, ilusat rodoaeda, erinevaid okaspuude kääbusvorme,
samuti liigirikast püsilillede
kollektsioonaeda. Arboreetumi
rajamisega sai seal algust tehtud 2000. aastal koos Nurga
puukooliga ehitamisega. Taimi
on sinna kokku toodud erinevatest Euroopa riikidest. Kollektsioonis on umbes 1800 okasja ligi 1000 lehtpuud.
Nurga puukooli arboreetum
koos muuseumiga on kindlasti koht, kuhu tahaks tagasi
minna, sest vaadata on seal
palju ja aja puuduse tõttu kõigesse süveneda kahjuks sellel
korral ei jõudnudki. Pärast
ekskursiooni said kõik huvilised võimaluse puukoolist kaasa
osta endale meelepäraseid istikuid.
Kui taimed ostetud, suundusime meie reisi viimasesse sihtkohta Kivi-Lillemäe tallu. 1995.

aastal alustas aia peremees
Ahto Ruut seal oma looklevate
joontega ja avarate vaadetega
kollektsioonaia rajamist. Aias
kasvab kokku umbes 1000
taksonit puit- ja rohttaimi.
Seda aeda võiks pidada
üheks Eesti suurimaks ja liigirikkamaks kivitaimlaga kaljuaiaks. Samuti tasuks ära mainida suurt tiiki erinevate vesiroosi sortidega, mis selle aasta
külma kevade tõttu kahjuks
veel rikkalikult õitsema ei olnud
hakanud. Aiast võis leida väga
suure valiku erinevaid hosta
sorte, mida külastajad suureks
rõõmuks taaskord kaasa said
osta. Hetkel on pooleli seal ka
hostaariumi rajamine.
Positiivsetest emotsioonidest tulvil, võtsime suuna
tagasi Saue poole. Usun, et
kõik uudistajad jäid päevaga
rahule ja igaüks sai kaasa palju
kasulike teadmisi ning põnevaid ideid.
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Sauelased Pakri tuulepargis. 
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VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES HARJUMAAL

KARL-ERIK TAUKAR
JA LIIS LEMSALU
LAADAL MÜÜGIL PARIM EESTI TOIT JA KÄSITÖÖ

SAUE LINNA NOORTEKESKUSES 27. septembril kell 19:00
Saue linnal on ühinenud Saue valla pealinna ja keskusena suur potentsiaal. Meie meeskonnas ei ole nuditud
meelt, turvalist tuttava tee otsimist või jalgupidi poliitretoorikasse betoneeritud üksluisust. Harjumuspärast
asendab otsiv vaim. Me oleme valmis järgmised neli aastat läbi metsa tungima, põlved marraskil. Et, kasvõi mõned korrad sohu astunult, jõuda siiski lõpujoonele, nentides – jah, me tegime ära.

Meie nägemus sellest, mida järgneval neljal aastal vallajuhtimises
ja linna arenguks ära teha saaks, on kirjas www.koostoo.ee

Andres Laisk, Saue vallavanem
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Katre Sofia Palm noorte MM-il
Keenias üheksas
Allan Elerand
Saue Kergejõustikuklubi
treener
Katre Sofia Palm, kes täitis
sel hooajal kõrgushüppes
noorte maailmameistrivõistluste (MM) normi, osales koos
Piibe Kirke Aljasega Tartu
Ülikooli ASK-st 12.-16. juulil
noorte U18 MM-il Nairobis
Keenias.
Eestit esindas sel noorte
MM-il vaid kaks neidu. MM-i
normi oli täitnud kolm, kuid üks
tütarlastest ei saanud vigastuse
tõttu osaleda. Treenerina oli
kaasas Saue Kergejõustikuklubi

(KJK) ja Katre Sofia treener
Allan Elerand.

Tegemist oli väga suure
võistlusega
Kokku osales Nairobis üle
1000 sportlase 122 riigist.
Ka kohalik publik oli aktiivne:
staadion oli rahvast täis ja elas
emotsionaalselt kaasa, eriti
Keenia sportlastele.
Piibe Kirke Aljas jooksis 400
meetri tõkkejooksus välja uue
isikliku rekordi 60.74 sekundit
ja oli selle ajaga kokkuvõttes
11., mis on väga tubli saavutus.
Katre Sofia Palm hüppas
kõrgust 1.70 meetrit ja oli

selle tulemusega üheksas. Väga
napilt tuli latt kõrgusel 1.75
kahel korral maha.
Vaatamata sellele, et Katre
Sofia jaoks polnud ületatud
kõrgus tema parim tase, oli
saavutatud koht igati hea, sest
ka enamus teistest võistlejatest
ei ületanud oma selle hooaja
parimat tulemust.
5. juulil Rakveres toimunud
Eesti noorte meistrivõistlustel
tuli Katre Sofia Palm neidude
U18 vanuseklassi kõrgushüppes Eesti meistriks tulemusega
1.76. See on ka tema selle
hooaja välisvõistluste parim
tulemus.

Eestit esindas noorte MM-il vaid kaks neidu: Katre Sofia Palm (paremal) ja
Piibe Kirke Aljas. 
Foto: erakogu

Sauelane Lauri Malsroos tuli
juuli lõpus augusti alguses
Prantsusmaal Orleansis toimunud rattaorienteerumise
Euroopa meistrivõistlustelt
(EM) koju kahe hõbeda ja seitsmenda kohaga. Meeskondlik
teatevõistlus eestlastel ebaõnnestus, kuna rattakodara murdumisel kiilus üks jupp sellest
käiguvahetuskasetti.
Rattaorienteerumise EM-i
avaala oli sprint. Meeste distantsil, mis sõideti kiirel ja
tehnilisel linnamaastikul, võitis
sauelane Lauri Malsroos ajaga
23.44 hõbemedali.
Prantslasest võitja Cedric
Beill edestas Malsroosi vaid
seitsme sekundiga. Pronksi
võitis Krystof Bogar Tšehhist
ajaga 23.56.
Lauri sõitis võistluse esi-

mese poole esikuuiku piirimail,
ent kaotust liidrile ei olnud
enam kui 20 sekundit. Raja
teine pool oli aga meie mehel
kindlalt kiireim ja finišis jäi
vahe liidriga juba üsna väikeseks.

Kuldmedalist jäi lahutama
vaid sekund
Meeste 24,6 km ja 34 kontrollpunktiga lühirajal võitis kuldmedali soomlane Jussi Laurila
ajaga 54.51.
Taas tegi medalisõidu Lauri
Malsroos, kes võitis sel EM-il
juba teise hõbeda. Kuldmedalist jäi sel korral lahutama
napimast napim üks sekund.
Pronksi võitis Krystof Bogar
Tšehhist ajaga 55.15.
Koondise treener-esindaja
Arbo Rae sõnul õnnestus Lauri
sõit paremini kui sprindis, ent
siiski mõned väiksemad vead

Saue noored jalgpallurid
Pärnus kolmandad
Saue Jalgpalliklubi
Saue Jalgpalliklubi 2008 ja
2009 sündinud poisid osalesid juuli lõpus Pärnu Cupil,
kus nad saavutasid kolmanda
koha.
Turniirist võtsid osa poisid,
kes osalesid klubi korraldatud
nädalases laagris Pärnumaal
Urumarjal. Laagri intensiivsed
päevad poisse ülemäära ei
seganud ja väljakul suutsid nad
anda endast maksimumi.
Turniiril osalesid Johannes
Põder, Gerd Matis Rootalu,
Kert Kondrov, Joosep Martin

Karu, Kaur Erik Kell, Gregor
Raagmets, Kristofer Põder,
Karl-Martin Kruusamägi, Markus Lilenberg, Rasmus Reinson
ja Fred Aus. Nende treener on
Henri Heinsalu.

Mängude tulemused
◊ Vs JK Poseidon I 1:3
◊ Vs Pärnu JK II 2:2
◊ Vs Pärnu JK Vaprus
sinine 5:1
◊ Vs JK Poseidon II 2:0
◊ Vs Pärnu JK I 1:3
◊ Vs Pärnu JK Vaprus
must 2:0

raja esimeses pooles viisid
kaotsi väärtuslikke sekundeid.
Raja teine pool kulges Lauril
Eesti Orienteerumisliidu pressiteate kohaselt tõusujoones.
Mõnekümnesekundine kaotus
kuldmedali võitnud Jussi Laurilale kahanes finišisse jõudes
vaid ühesekundiliseks.
Laurit kimbutasid enne
starti tehnilised viperused, mistõttu pidi ta vaid kümme minutit enne stardiaega tubelessiks
tehtud esijooksu paigaldama
sisekummi. Seegi võis raja
algusosa keskendumisele veidi
mõjuda.

Tihedas heitluses tuli seitsmes koht
Viimase individuaalalana sõideti rattaorienteerumise EM-il
tavaraja võistlus. Meeste 41,4
km ja 21 kontrollpunktiga rajal
võitis kuldmedali Rasmus Soe-

gaard Taanist ajaga 1:30.25.
Järgnesid Ruslan Gritsan
Venemaalt 1:30.34 ja Baptiste
Fuchs Prantsusmaalt 1:30.50.
Tihedas esikümne kohtade
heitluses saavutas Lauri Malsroos 7. koha ajaga 1:33.26.

Meeskonda tabas tehniline
ebaõnn
Viimase võistlusalana sõideti
rattaorienteerumise EM-il
teatesõidud. Eesti meeskond
Margus Hallik, Priit Poopuu ja
Lauri Malsroos alustas võistlust hästi ja avavahetusest
tuldi suures liidergrupis vaid
34-sekundilise kaotusega.
Teise vahetuse algusosas
tabas aga meeskonda tehniline
ebaõnn, kui rattakodara murdumisel kiilus üks jupp sellest
käiguvahetuskasetti. Selle kättesaamiseks kulus üle kümne
minuti ja sellega oli võistlus

heale tulemusele lõppenud.
Mehed võitlesid küll lõpuni,
tulemuseks jäi 12. koht ajaga
2:16.24.
Rattaorienteerumise hooaeg
tipneb augusti lõpus Leedus
toimuvate maailmameistrivõistlustega. Allikas: ERR, Eesti
Orienteerumisliit.
Foto: Henri Heinsalu
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Lauri Malsroos võitis rattaorienteerumise
EM-il sprindis ja lühirajal hõbeda
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Saue Jalgpalliklubi
Saue jalgpallurid on oma tegemistega
jõudnud hooaja poole peale, oleks paslik teha kokkuvõte senitehtust.
Esindusmeeskond, kes mängib II
liigas, on läbinud väikese noorenduskuuri, kaasates 2001. aastal sündinud
noormängijaid.
Liigas on mängitud 14 mängu, millest kaheksa võidetud, neli viigistatud ja
kaks kaotatud. Tabelis tagab see hetkel
kolmanda koha ja võistkond proovib ka
edaspidi endast parima anda.
Meeskonna eest on suurepärases
hoos Kristjan Suurjärv, kes on 13 väravaga võistkonna edukaim väravakütt,
suutes liigas hoida auväärset kolmandat
kohta.

Rannajalgpallurid näitavad meisterlikkust
Saue võistkond osaleb lisaks ka rannajalgpalli meistriliigas, kus suudetakse
sel hooajal näidata suurepärast meisterlikkust.
Pärast 15 mängu hoitakse ülikõrget
neljandat kohta.
Meistrivõistluste lõpuni on jäänud
veel kuus mängu, mehed annavad kõik
endast oleneva, et tabeliseis saaks
ainult paraneda.
Rannajalgpallis on heas hoos olnud
Janar Pajo, kes on vastaste võrku saatnud tervelt 11 palli.

Viis võistkonda Eesti noorte MV-l
Lisaks meeste võistkonnale osaleb Saue
Jalgpalliklubi ka Eesti noorte meistrivõistlustel. Osa võtab rekordiliselt viis
võistkonda erinevas vanuseastmes. Et
enamus mängijatest osaleb meistrivõistlustel esmakordselt, on klubi eesmärk

olnud eelkõige mängijate arendamine
läbi erinevate võistluskogemuste, andes
kõigile võimaluse enda tõestamiseks.
Kõige vanemad poisid on 2005.
aastal sündinud. Praeguseks on peetud
liigas üheksa mängu, millest kaks võidetud, üks viigistatud ja kuus kaotatud.
Hooaja alguses ei olnud poisid veel
küllalt kohanenud, kuid suutsid mäng
mängult ennast koguda.
Loodame, et pärast väikest puhkust
suudavad poisid endast veel rohkem
anda ja näidata head mängu.
Võistkonna eest on kõige rohkem
väravaid löönud Maik Arro ja Carl Ciaran
Eesoja, kes on löönud vastavalt 7 ja 4
väravat.
Lisaks osalevad Saue poisid ka 2007,
2008 (kahe võistkonnaga) ja 2009 sündinud poiste vanuseklassides. Vastavalt
jalgpalliliidu reeglitele punktiarvestust
- võite-kaotusi - ei peeta. Oluline on
lastele võistluskogemust pakkuda.
2007 sündinud poiste võistkond on
näidanud väga nauditavat mängu, pakkudes elamusterohket jalgpalli.
2008 sündinud poisid osalevad kahe
võistkonnaga, et tagada kõigile maksimaalne mänguaeg. Poisid on seni osutanud tugevatele võistkondadele väärt
vastupanu ning olenemata eksimustest,
on suudetud näidata tahtejõudu ja valmidust areneda ning saada paremateks.
2009. aastal sündinud poisid omandavad jalgpalli põhitõdesid, näidates
juba positiivset edasiminekut ja tahet
õppida paremaks saamist igas mängu
elemendis.
Kõikide võistkondade mängud jätkuvad augustis.
Treeningutega on võimalik liituda igal
ajal. Täpsem info ja trenniajad www.
sauejk.ee.

Saue JK esindusmeeskond mängib II liigas ja on tabelis kolmandal kohal. 

Foto: Terli Rüütli

Foto: Jaan Toomingas

Jalgpalliklubi
meeskonnad on hoos

Vasakult: Marko Pruus, Katre Sofia Palm, Brigitta Toomingas, Terje Toomingas, Valdis Toomast.

Saue linn võitis
karika ja kuus
medalit
Terje Toomingas
Saue Spordikeskuse juhataja
Eesti linnade suvemängud olid sel
aastal 8.-9. juulil Valgas, osales 20
linna üle Eesti. Sauet esindas üheksa
sportlast viiel spordialal.
Saue linn sai kuni 10 000 elanikuga
väikelinnade arvestuses - kuuenda ja
kokkuvõttes 10. koha. Eesti linnade
suvemängud võitis Türi linn.

Tulemused
◊ Orienteerumine: Lauri Malsroos
1. koht (M)
◊ Kõrgushüpe: Katre Sofia Palm
1. koht (TA)
◊ Tennis: Alla Shilenok, Rain Sinimaa, Ivar Puusepp 2. koht
◊ 800 m jooks: Terje Toomingas
3. koht (N)
◊ Juhtide võistlus: Valdis Toomast
4. koht
◊ 800 m jooks: Brigitta Toomingas 4. koht (TA)
◊ Rattakross: Marko Pruus
18. koht (M)

Tennisistid vasakult:
Ivar Puusepp, Alla Shilenok, Rain Sinimaa.
 Foto: Terje Odamus
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DigiMaa sooviavalduste vastuvõtt lõpeb 31. augustil
Olav Harjo
DigiMaa projektijuht
Aprillis tegime algust kogu
Harjumaad hõlmava projektiga
DigiMaa, mille eesmärk on
ühendada kodud ja ettevõtted
valguskaabliga, et kõik tänased
ja tuleviku internetiteenused
oleksid inimestele alati kättesaadavad.
Nelja kuu jooksul oleme teinud palju teavitustööd ja selgitanud, mis on lairibaühendus
ning miks on maja ühendamine
just valguskaabliga väga oluline.
Oleme DigiTuuriga rännanud mööda Harjumaad, oleme
saatnud kõigile majaomanikele
postkasti DigiMaad tutvustava
brošüüri, oleme DigiMaast kirjutanud ka siin leheveergudel.
Pidevalt kajastame oma tegevusi ka sotsiaalmeedias.
Seega loodame, et kogu
vajalik info on kohale jõudnud
kõigile neile, kellel majas veel
kaasaegset internetiühendust
ei ole.
Info jõudmine kõigi huvilisteni on oluline aga seetõttu, et
valguskaablivõrku ei ehitada
kõikide majadeni, vaid ainult
nendeni, kuhu seda soovitakse.
Nüüd on aga oma soovi
avaldamiseks järele jäänud vaid
loetud päevad!
Kuni 31. augustini on veel
võimalik oma soovist teada anda
DigiMaa kodulehe www.digimaa.
ee kaudu. Pärast seda hakkab
pihta juba projekti järgmine faas
– võrkude planeerimine.

DigiMaaga soovib liituda
juba üle 11 000 majapidamise
Üle Harjumaa oli juuli keskpaigaks tulnud sooviavaldusi
DigiMaaga liitumiseks juba üle
11 tuhande.
Mitmes vallas on sooviavalduste esitamine olnud väga
aktiivne - üle poole sidekaablita
maja omanikest on juba seda
teinud. Osades omavalitsustes,
sh Saue linn, on sooviavalduste
arv väiksem.
Saue linnast oli juuli keskpaiga seisuga saabunud DigiMaa ühenduse saamiseks 154
sooviavaldust. See on 14% nendest majadest, kus sidekaablit
praegu ei ole või on vananenud
vaskkaabel. Kui võrrelda Saue
linna teiste DigiMaa piirkondadega, on linn sooviavalduse
osas viimaste hulgas.
◊ Lisainfo saamiseks ja
sooviavalduse esitamiseks
külastage kindlasti meie
kodulehte www.digimaa.
ee ja jälgige meie tegevust Facebookis!

Viis põhjust liituda
DigiMaa võrguga
Neile, kes veel kaaluvad sooviavalduse esitamist,
tasub siinkohal kindlasti meelde tuletada peamised
põhjused DigiMaa võrguga liitumiseks.

Vabadus valida teenusepakkuja
DigiMaa valguskaablivõrk kuulub omavalitsustele.
Kõik teenusepakkujad (Telia, Starman, Tele2 jt)
saavad seda võrdselt kasutada. Tänu sellele saab
iga tarbija valida endale sobiva teenusepakkuja.
See tähendab suuremat teenuste valikut ja paremaid hindu.

Piiramatu läbilaskevõime
DigiMaa ühendus baseerub valguskaablil. Valguskaabli läbilaskevõime on praktiliselt piiramatu. Tänu
sellele saab läbi DigiMaa ühenduse kasutada ka
kõige kiiremaid internetipakette, mida teenusepakkujad on võimelised pakkuma täna kui tulevikus.

Garanteeritud kvaliteet
DigiMaa võrgus saab iga tarbija endale personaalse
ühenduse. See tähendab, et DigiMaa ühenduse
kasutaja ei sõltu teistest samaaegsetest ühenduse
kasutajatest, vaid saab alati selle kiiruse, mis talle
lubati. DigiMaa ühendus on sünkroonne - see
tähendab, et info saab liikuda mõlemas suunas
sama kiirusega. Muidugi on DigiMaa ühendus alati
stabiilne ja võimaldab ka kõige nõudlikumate teenuste kasutamist.

Tulevikukindel
DigiMaa valguskaabliühendus suudab ka aastakümnete pärast toime tulla kõige nõudlikemate teenuste
edastamisega. DigiMaa ühendus ei vanane moraalselt ning selle läbilaskevõimest ja kvaliteedist piisab
kõikide teenuste jaoks veel aastakümnete pärast.
Seepärast on DigiMaa valguskaabliühendus kindel
investeering, mis tõstab iga kinnisvara väärtust.

Soodsaim võimalus
DigiMaa võrguga liitumine on kõigile kohe alguses
liitunutele soodne, kuna võrgu rajamist toetab esimesel kahel aastal riik. Samuti teeb võrgu rajamise
soodsamaks see, et korraga ehitatakse ühendused
paljudele soovijatele. Hilisemad liitujad hakkavad aga tasuma liitumistasu vastavalt tegelikele
kuludele. Tänu DigiMaa ühendusele saab tarbija
valida paljude teenusepakkujate valikust endale
sobivaima terviklahenduse (internet, televisioon,
telefon jms) ühe paketiga. See on soodsam, kui
praegu neid erinevatelt teenusepakkujatelt eraldi
ostes.

•
•
•
•
•

Sooviavalduste arv juuli keskpaiga seisuga
% majadest, kus sidekaablit ei ole või on vananenud vaskkaabel
◊ Nissi vald: 340, 52%
◊ Aegviidu vald: 326, 70%
◊ Padise vald: 362, 40%
◊ Anija vald: 555, 33%
◊ Paldiski linn: 15, 2%
◊ Harku vald: 1383, 24%
◊ Raasiku vald: 390, 40%
◊ Jõelähtme vald: 934, 44%
◊ Rae vald: 1173, 50%
◊ Keila linn: 239, 16%
◊ Saku vald: 813, 20%
◊ Keila vald: 489, 15%
◊ Saue linn: 154, 14%
◊ Kernu vald: 194, 6%
◊ Saue vald: 571, 22%
◊ Kiili vald; 295, 36%
◊ Vasalemma vald: 111, 31%
◊ Kose vald: 486, 33%
◊ Viimsi vald: 584, 11%
◊ Kuusalu vald: 964, 32%
◊ Pirita linnaosa: 672, 15%
◊ Loksa linn: 33, 9%
◊ Maardu linn: 137, 4%

SUL ON ÕIGUS SAADA
KVALITEETSET ÕIGUSABI
RIIGI KULUL

Alates 10. aprillist 2017 jagab Eesti Õigusbüroo OÜ tasuta õigusabi. Projekti finantseerib Eesti
Vabariigi Justiitsministeerium.
Tasuta õigusabi võivad saada kõik Eesti elanikud, kelle sissetulek on väiksem kui 1,5-kordne
Eesti keskmine ehk kelle brutopalk jääb alla 1773 euro kuus. (Statistikaameti andmed 2016. IV
kvartali kohta.)
Õigusabi osutatakse eraisikutele, peaaegu kõikides juriidilistes küsimustes ja kõikides
vormides:
konsultatsiooni
telefoni
teel,
kontoris,
veebis,
e-kirja
teel;
dokumentide koostamine (lepingud, nõudekirjad, kirjadele vastamine.
Esindame oma kliente kohtuvälises menetluses (vaidluses, kirjavahetuses või läbirääkimistest
teise poolega) ja ka kohtus. Samuti suheldes ametiasutustega (politsei, linna- ja vallavalitsus,
sotsiaalkindlustusamet, tööinspektsioon jne).
Täiesti tasuta on kaks esimest tundi õigusnõustamist
Järgmised 3 tundi saab õigusabi hinnaga 20 eur/h ning vajadusel lisaks 10 tundi hinnaga 40 eur/h.
Kuidas saada tasuta õigusabi?
Registreeri ennast Eesti Õigusbüroo kliendiks interneti teel http://www.juristaitab.ee või helista
+372 6 880 400
Tasuta õigusabiteenust saab ainult klient, kes on Eesti Õigusbürooga kliendilepingu sõlminud.
Lepingutasu on 5 eur.
Kes mind nõustab?
Meie meeskonda kuuluvad kümned kogenud ja kvalifitseeritud õigusnõustajad.
Klientidega korraldame kohtumisi 15-s Eesti Õigusbüroo kontoris: Haapsalus, Jõgeval, Jõhvis,
Kuressaares, Kärdlas, Narvas, Paides, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Tallinnas, Tartus, Valgas,
Viljandis ja Võrus.
Kõige parema tulemuse oma küsimuse lahendamiseks saab siis, kui juristi poole pöörduda
võimalikult varakult.
Lisainformatsioon:
tel: 6 880 400
e-post: abi@juristaitab.ee
www.juristaitab.ee

VALI ISE TEENUSEPAKKUJA
SOODSAIM VÕIMALUS
PIIRAMATU LÄBILASKEVÕIME
GARANTEERITUD KVALITEET
TULEVIKUKINDEL

# STABIILNE JA KVALITEETNE INTERNETI PÜSIÜHENDUS
# TELEVISIOON # LAUATELEFON # NUTIMAJA # VALVESÜSTEEM
# VIIMANE MIIL # LAIRIBA # VALGUSKAABEL # FIIBEROPTIKA

Toetab:

Esita sooviavaldus
www.digimaa.ee

Varia
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7 kasulikku harjumust
tervema maksa heaks
Kertu Laadoga
Südameapteek
Maks on meie organismi kaitsekilp ja keemialabor, mis
kaitseb meid kahjulike ainete
ning keskkonnamõjude eest.
Ehkki maks täidab organismis
üle 500 elutähtsa funktsiooni,
kipuvad selle olemasolu ja tähtsus sageli ununema. Nii jagabki
Südameapteegi farmatseut
Merilin Israel praktilisi soovitusi, milliste lihtsate võtetega
oma maksa tervise eest hoolt
saab kanda.

Vähem stressi
Erinevad maksakahjustused
võivad alguse saada just stressist, kuna selle leevenduseks
pöördutakse sageli alkoholi,
antidepressantide või neuroleptikumide poole, mille liigtarvitamine kahjustab maksa.
Niisamuti pärsib stress liikuvat
eluviisi ja võib ajendada tavapärasest enam sööma, mis mõjub
maksale koormavalt. Stressi
ajal vallandub adrenaliin, mille
töötlemine tähendab maksale
lisatööd. Kõik see pärsib maksa

normaalset funktsioneerimist,
seega on soovituslik vähendada
stressiallikat.

Rohkem und
Ka sinu maks vajab puhkust
– kvaliteetne uni on vaimse
ja füüsilise tervise heaks väga
oluline ning ööune pikkus võiks
olla vähemalt seitse tundi.

Liikuvam eluviis
Liikuv eluviis on tugeva tervise
võti. Püüa leida igas päevas
vähemalt pool tundi kehaliseks
aktiivsuseks – olgu see tempokas jalutuskäik või jooksuring,
väga head on ka intervalltreeningud. Teadliku toitumise ja
regulaarse sportimise kombinatsioon on parim valem
keharasva vähendamiseks, mis
omakorda turgutab ka maksa
tervist ning toimimisvõimet.
Aktiivne liikumine õhtuti pärast
väsitavat tööpäeva puhastab ka
mõtteid ning vähendab pingeid
ja stressi. Loomulikult peab
tempo ja trenni pikkus olema
kooskõlas üldise väsimuse ning
enesetundega, kuid väike jalutuusring teeb ainult head.

Joo piisavalt vedelikku
Joo 8-10 klaasi vedelikku päevas, eelistatuna tavalist vett
– see ergutab maksa võimet
organismi puhastada.

Eelista häid rasvu
Rasv on meie organismi edukaks toimimiseks väga vajalik,
küll aga tasub endale selgeks
teha, millised rasvad ja millises
koguses meie organismile tervislikud on. Oma menüüs tasub
minimeerida trans-rasvhappeid
ja küllastunud rasvu sisaldavate
toiduainete hulka. Jälgi, et sinu
menüüs võidutseks head rasvad – asendamatud omega-3
(nt lõhe, heeringas, linaseemned), omega-6 (nt päevalilleõli) ja omega-9 (nt avokaadod,
pähklid, oliiviõli) rasvhapped.

Teadlik toidulaud
Hoia tagasi valmistoidu, jahutoodete ja suhkrukogustega.
Eelista köögi-, juur- ja puuvilju
ning täisteratooteid. Vali võimalusel mahetooted, et minimeerida kemikaalide hulka, mida
maksal tuleb töödelda.

Sügisel päevakeskuses
Saue Päevakeskus
◊ 6. 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. Reisi hind 34 eurot.
Lõunasöök 7,50 eurot.
Lõuna soovijatel palume
sellest teatada päevakeskusele.
◊ 5. septembril kell 14 Saue
Päevakeskuse sünnipäev

Saue Kontserdisaalis. Kõik
on oodatud!
◊ 13. septembril kell 12 ajal
külastame krišnaiide Krišna
Teadvuse Ühingut Tallinnas
Luise tänaval. Kuulame tutvustust, teeme läbi meditatsiooni ja proovime pühitsetud toitu. Pühitsetud toidu
eest on soovitatav annetus
3-5 eurot vastavalt võimalustele. Soovijatel palume
kindlasti registreerida päevakeskuses. Täpne kellaaeg
sõltub ühiskondliku transpordi sõiduplaanidest.

◊ 19. septembril kell 11-13
eakate sünnipäevapidu
Saue Noortekeskuses neile,
kel aastaid 65 ja enam ning
sünnipäev juulis, augustis
või septembris. Palume päevakeskuses registreeruda.
◊ 28. septembril kell 13 raamatuklubi.
◊ 1.- 8. oktoober Rumeenia
reis. Lisatasude graafik on
päevakeskuses.
◊ 28. septembril algusega kell
10 Hindpere Optika silmade
kontroll. Info ja registreerimine telefonil 5323 2454.

Etendus „See kõik on tema“
Saue Kontserdisaalis
Saue Huvikeskus
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 ekspe-

rimendi, 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.

Jumalateenistused augustis Saue kirikus
Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud
imetegusid. Ps 98:1

13. augustil kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel.
Piibli teksti loeb Ene Mänd.

27. augustil kell 13
Kohvikutepäeva kontsert-jumalateenistus. Esineb ansambel Robirohi. Teenistust juhatab Erki
Kuld.

Palve- ja osadustund igal kolmapäeval
kell 19.

20. augustil kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur Utno.
Piibli teksti loeb Liia Lumilaid.

Muuseumi sünnipäevalaat Keilas
2. septembril on Keilas Harjumaa Muuseumi hoovil muuseumi sünnipäevalaat. Ootame laadale
kauplejaid talutoodetest kosmeetikani, samuti vanavaraletiga. Lisainfo: muuseum@hmk.ee.

Alanud on vastuvõtt sügisel alustavatesse arendusringidesse
eelkool 6-7-aastatele lastele Saue Noortekeskuses
inglise keele ring 7-9-aastastele lastele Saue Noortekeskuses
lastehommikud 5-7-aastastele lastele Jõgisoo Seltsimajas
fotojaht või peojuht laste sünnipäevale
www.mangukool.ee
telefon 512 0730

a

haastusud
iiv
iusti
Te auba ise hae
pp
ppaaduri teeus
if@asepee
teef 5346 0382
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KUULUTUSED
Teenused
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud
E-R 15.00-19.00. L, P suletud. Telefon 6003382, info@
sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut
ootamist, palume kliiniku telefonil aeg ette registreerida! Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude
hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. SOODSAD
HINNAD. Telefon 5220321,
www.arbormen.ee.
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

15
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.
Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Tel 58033448, Ain.

fon 58190200, e-posti aadress
Rain30@hot.ee.

ja info telefonil 53492730 või
www.metsasoojus.ee.

Sauel. Kontakttelefon 650
6840.

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

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

Müün

Kinnisvara

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

Pakume tööd koristajale Laagri
alevikus Valdmäe 5 asuvas
tehasehoones. Tööaeg 6.3014.30, palk 3,80 eurot bruto.
Tööle asumine esimesel võimalusel. Hea ligipääs bussidega
nr 18 või 27. Kontakt Heidi,
57704116.

Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja
metsamuld, haljastusmuld, freesasfalt, kruus kohaleveoga. Hea
läbivus ja manööverdusvõime.
Tel 5079362.
Hispaania keel. Kutsume Teid
hispaania keele kursustele reedeti Saue Noortekeskuse ruumides. Info ja registreerimine
a.s.wesman@gmail.com.

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. Tele-

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.
Märjad küttepuud. Valge lepp
33€/ruum, must lepp 36€/
ruum, metsakuiv okaspuu 35€/
ruum, kask 39€/ruum. Tellimine

Südamlik kaastunne lähedastele
MAGDALEENA SÖÖDRE
surma puhul
Saue Päevakeskus, ansambel Rukkilill, seltsing Tammetõru

Ostan korteri Saue linnas, kõik
pakkumised on oodatud! Tel
56641122.

Mänguväljakuid tootev ettevõte
Laagris otsib oma kollektiivi
tegusat laotöötajat/pakkijat.
Tel 53409654. E-mail Olari.
Ervald@lappset.com.

Ostan garaaži, kõik pakkumised
on oodatud! Tel 56641122.

Pakume tööd autoremondi lukksepale. Arula Veod, 5640109.

Rentida Sauel 3-toaline korter.
Info 5167367.

Pakkuda koheselt tööd laohoidja-tõstukijuhile Keilasse.
Töö toimub E-R kahes vahetuses (06.00-14.30 / 12.3021.00). Pakume stabiilset tööd,
motiveerivat töötasu ning väga
häid töötingimusi. Kontakt:
+37256223006 / lauri.laur@
barona.ee.

Anda üürile garaaž Sauel.
Korralikud uksed, elekter. Tel
56200229.

Pakun tööd
Mõisa Hambaravi otsib alates novembrist sel aastal oma
kollektiivi töökat ja sõbralikku
hambaarstiabilist-assistenti.
Kontakt: info@moisahambaravi.
ee, 5565438.
Wavin Estonia OÜ otsib kohusetundlikku laotöötajat. Asume

Minnes võtab ta
küünlalt tule
ja süütab taevasse
tähe…
Mälestame head
kolleegi
LILIA RUDI
Silvia, Viivi, Jaan ja
Arvo

Värskete kaksikutega noor pere
Sauel otsib koduabilist (koristamine, söögi tegemine, imikuhoid,
kergemad aiatööd) 3-4 päeva
nädalas. Tasu kokkuleppel. Võimalus elada meie juures. Siim
53400030; siim@f1.ee.

Elu on laul, habras
ta viis,
heliseb hetk … ja
katkeb siis.
LILIA RUDI
Avaldame kaastunnet
lähedastele
KÜ Kütituli

Avaldame kaastunnet
Sirje Arusoole
kalli ISA
surma puhul
Saue Kaubakeskuse
kollektiiv

19. septembril kell 11-13 Saue Noortekeskuses

SÜNNIPÄEVAPIDU

neile, kel sünnipäev juulis, augustis või septembris
ja aastaid 65 või enam.
Registreerumine päevakeskuses.

Saue Production OÜ kuulub Solina Group´i. Solina
on rahvusvaheline toiduainetööstuse grupp, mis
toodab maitseainesegusid. Meil on 11 tehast
Euroopas; müük on esindatud 75 riigis; käive
küündib 320 miljoni euroni.
Solina creates solutions for tomorrow’s food

Otsime Sauel asuvasse maitseainete ja -segude tehasesse kiireid ja täpseid

TOOTMIS- JA LAOTÖÖLISI
Sinu peamisteks tööülesanneteks on maitseainesegude komplekteerimine, ladustamine,
pakendamine, maitseainesegude segamine ja nende teisaldamine.
Töö sobib Sinule, kui oled:
•
väga heas füüsilises vormis
•
valmis õppima ja omandama teadmisi
•
töökas, iseseisev ning täpne ja omad vastutustunnet
Pakume Sulle:
•
motiveerivat töötasu ja vastavalt töötulemustele lisatasu
•
erinevaid ettevõtte soodustusi (sh spordikompensatsioon ja toitlustamine tööl)
•
tasuta transporti Tallinnast hommikul tööle ja õhtul koju (muudel aegadel saab
liikuda ühistranspordiga)
Töökoht asub Sauel. Töötamine toimub kahes vahetuses E-R 7:00-15:05 ja 15:00-23:00.
Palun saada oma CV e-posti aadressile personal@solina-group.ee

Olgu koit tal küünlatuleks,
õhtulambiks ehajoon…
Südamlik kaastunne õetütrele
perekonnaga
LILIA RUDI
Sündinud 10.05.1938, surnud
20.07.2017
Mälestab Tule 6-7 trepikoda

Knoobus OÜ valmistab:
erineva kuju, materjali ja värviga

LIISTPROFIILE

- Paksus kuni 3 mm
- Pikkus kuni 4,3 jm
- Plekksepa eritööd
(nt aknaplekid, sokliplekid, otsaplekid,
korstnaplekid, korstnamütsid jne)

KÜSI PAKKUMIST!

Knoobus OÜ
Asume:
Kumna tee 6, Kumna
Telefon:
5191 8666
E-mail:
knoobus@knoobus.ee

www.KNOOBUS.ee

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea…
Lahkus
LINDA PÄRNOJA
Avaldame kaastunnet Tiit Pärnojale
ja tütardele peredega
KÜ Kütituli

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

viirpuukodu.ee

Teated ja reklaam
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LIITU
MEIE
TIIMIGA!
Otsime
Saue Kaubakeskusesse
klienditeenindajat
Kandideerimiseks saada
sooviavaldus.
personal@keilaty.ee
tel: 6580804; 56905088

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!

