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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Midrimaa juubeldab!
Diana Kuntor
Direktor
Midrimaal on oktoober juubelikuu, sest lasteaed saab
55-aastaseks ja väärikat vanust
tuleb ka väärikalt tähistada.
Juubelikuu esimese nädala
üldnimetaja on ajaloonädal,
mille avaüritus oli ajaloohommik 3. oktoobril.
Ajaloohommikul olid külas
loodava Saue valla lasteaiad,
head koostööpartnerid Saue
linnast ja oma maja töötajad,
kel huvi lasteaia ajaloo vastu.

Ajalooteema ilmestamiseks
sättisime üles kaks näitust
Fotodelt saab uudistada meie
vahvaid töötajaid ajast, kui nad
ise lasteaiaealised olid, ja soovi
korral äratundmise mängu
mängida.
Teisel näitusel on näha vanu
esemeid, mis seotud lasteaianduse ajalooga.
4. oktoobril viis kroonika töörühm meid matkama lasteaia
ajaloo radadele. Mida või keda
seal kohtasime, jäägu üllatuseks järgmise lehenumbrini.

Oktoobri teise nädala nime
tasime pidunädalaks
Nädal kulmineerub 13. oktoobril piduliku kontsertaktusega.
See on hetk, kus saame kokku
võtta tehtu, tänada meie koostööpartnereid ja tõmmata
joone alla ühele perioodile
Saue linna ja lasteaia ajaloos.
Terve pidunädala jooksul külastavad lapsi erinevad tegelased,
et koos mängida ja lõbusalt
aega veeta.

Saue Sõna nr 18 (494)
6. oktoober 2017

Pidulikule nädalale järgneb
koostöönädal
Oleme linna hallatavate asutustega arutledes planeerinud
mitmeid ühiseid ettevõtmisi.
17. oktoobril ootab noortekeskus lapsi diskole, 18. oktoobril
tulevad meile kontserdiga külla
muusikakooli lapsed.
19. oktoobril lähevad meie
õpetajad päevakeskusesse tutvustama Bee-Bot´idega programmeerimise võimalusi, et
vanaemad-vanaisad ka teada
saaksid, kuidas tegutsevad
lapsed lasteaias IT-valdkonnas.
Seejärel peame ühiselt plaane,
kuidas päevakeskus saaks kaasata lapsi käsitööd tegema.

20. oktoobril tuleb lasteaeda külla raamatukogu, toimub lugemispäeva ühislugemine.
Lisaks kohalikele asutustele külastavad koostöönädalal
meid Tallinna Tervishoiukõrgkoolis lapsehoidjakoolitust
läbijad, et siin veeta üks töine
praktikapäev.

vaate lasteaia igapäevaelust ja
rühma koostoimimise erinevusest võrreldes koduga.
Lahtiste uste nädalal külastavad meid lisaks vanematele
Piip ja Tuut etendusega „Pobiseja“.

Juubelikuu viimase nädala
oleme jätnud lastevanemate
päralt

Ideeks andsid inspiratsiooni
Jüri, Mari ja Kati lasteaia logolt.
Neid kohtab nüüd mitmel pool
majas.
Logolapsed valmistas ja
paigutas seintele Saue kohalik
firma PR Firmareklaam OÜ.
Saali aitas rõõmsavärviliste

Ootame neid meile külla toitu
maitsma ja oma laste rühmadesse ühiseid ettevõtmisi korraldama. Loodame, et nädal
annab lapsevanemale hea üle-

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

Juubeliga tõime lasteaia
üldruumidesse rohkem värvi
ja sära

Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall

ruloodega kiiresti ilmestada
Aknakate OÜ.
Et Saue lasteaed on üks
Eesti suuremaid ja kõiki lapsi
pildile korraga saada on suhteliselt raske, tegi lapsi koondava
ühisfoto (pildil) oma drooniga
lapsevanem Joosep Kuld. Kogu
juubelikuu teostumiseks on
meid toetanud Saue Linnavalitsus ja -volikogu.
Saue lasteaed Midrimaa on
vanim hallatav asutus Saue
linnas. Just meie juubelipeoga
tõmmatakse joon alla ühele
ajajärgule linna ajaloos - 15.
oktoobril on valimised ja meist
saab üks lasteaed suure Saue
valla lasteaedade peres.

Kojukanne: AS Express Post
Järgmine number: 20. oktoober
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Linnaeelarve tekkepõhine täitmine
Maksumaksjate 2011-2017 aastakeskmiste arvude võrdlus
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Maksumaksjate aasta keskmine arv

SEISUGA 31.07.2017

Tekkepõhine eelarve täitmine

eelarve
8 628 700

Põhitegevuse tulud
sh üksikisiku tulumaks

Põhitegevuse kulud
Antud toetused
Muud tegevuskulud
PÕHITEGEVUSE tulem
Põhivara soetus
Saadud SF põhivara soetamiseks
Osaluste soetus
Finantstulud/kulud kokku
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULEM
Laenude võtmine
Laenude tagasimaksmine
FINANTSEERIMISTEGEVUS
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
Nõuete ja kohustuste muutus

Ingrid Niid
Finantsjuht
Saue linnaeelarvesse laekus
31. augusti seisuga 6,1 miljonit eurot tulu ja linnaeelarvest
tehti 6,2 miljoni euro ulatuses
kulutusi. Linnaeelarve oli 31.
augusti seisuga 0,1 miljoni
euroga jooksvas puudujäägis.
Põhivarade ehitus-, rekonstrueerimis- või ostmiskulud

täitmine
5 901 900

2014

2017 7-kuu
keskmine

-7,0%

Kuidas jagunes 1000-eurose kuupalga puhul maksumaksja raha Saue linna 2017. a 7-kuu
väljaminekute
vahelmaksumaksja
Kuidas jagunes 1000-eurose
kuupalga puhul
raha Saue linna 2017. a 7-kuu väljaminekute vahel
osakaal
Üldised valitsussektori
teenused, 8,74 €

68%

5 622 900

3 794 200

67%

8 320 700
405 700
7 914 900
308 100
5 239 800
1 737 600
2 500
93 700
-3 598 500
3 300 000
250 300
3 049 700
-240 700
0

5 090 100
217 400
4 872 700
811 800
846 800
180 400
2 500
17 900
-686 800
100 000
138 900
-38 900
-118 800
-204 800

61%
54%
62%
263%
16%
10%
100%
19%
19%
3%
55%
1%
49%

Saue linna 2017. aasta II lisaeelarve
Saue Linnavolikogu kehtestas 21.
septembri istungil määrusega nr 72
Saue linna 2017. aasta II lisaeelarve.
Saue linna 2017. aasta II lisaeelarvega täpsustatakse taotluste alusel
investeeringuid ja riigieelarve eraldisi,
võetakse arvele sihtotstarbeliselt eraldatud vahendid ja nende arvelt tehtavad kulutused.
Saue linna 2017. aasta II lisa-

2016

Maksumaksjate arvu muutus

Majandus,
9,03 €

Vaba aeg,
kultuur,
religioon,
8,77 €

eelarve põhitegevuse tulude maht
on 72 926 eurot ning põhitegevuse
kulude kogumaht on 151 437 eurot.
Põhivara soetust vähendatakse 38
168 eurot, saadavaid toetusi suurendatakse 31 207 eurot. Oodatavad finantstulud vähenevad 2 300
eurot ja finantskulud 30 000 eurot.
Finantseerimistegevuses vähendatakse võlakohustuste täitmist 41 000
eurot. Likviidsed varad suurenevad
59 564 eurot.

Sotsiaalne kaitse, 4,75 €

Avalik kord ja julgeolek, 0,10 €

Keskkonnakaitse, 2,52 €
Laenumaksed, 2,06 €
Kommunaalmajandus, 1,78 €
Other, 0,26 €

Tervishoid, 0,07 €

Riigikaitse, 0,06 €
Haridus, 52,75 €
Osaluste soetus, 0,04 €

kokku olid 846 800 eurot ventilatsioonisüsteemi ja osteti
puiduklassi puruimurisüsteem.
ehk 16 protsenti aastaeelarve
Allikas: riigiraha.fin.ee
mahust. Selle perioodi suure- Laululava juurde rajati seiklusmad investeeringud olid Saue park, pargi-ja-reisi-parklasse
lasteaia B-korpuse uue sõime- paigaldati pingid ja infotablood,
rühma ehitus 314 400 eurot, viidi läbi uue haldushoone ideeTule põik tänava ehitus 176 konkurss. Korrastati keskuse
500 eurot, tänavate pindamine pargi kõnniteid ning vahetati
112 200 eurot.
välja pargi istepingid ja prügiLisaks nimetatutele reno- kastid.
veeriti Saue Gümnaasiumi I
Kahjuks on pikalt venima
korruse põrandad, parendati jäänud spordihalli rajamine,

Saue Sõna

2015

Allikas: riigiraha.fin.ee

2600

tänaseks on valminud projekt
ja käimas on ehitushange.
Mõned käesolevaks aastaks
planeeritud investeeringud
jätkuvad järgmistel aastatel,
sealhulgas nutika tänavavalgustuse projekt, linnalise meetme
toetuse arvelt kergliiklusteede
rajamine ja uue haldushoone
ehitamine.
Rahandusministeeriumi andmetel oli Saue linnas 2016.

Tasuta
koolitus lapse
vanematele
Pille Kriisa tasuta loengute sari lapsevanematele
jätkub 9. oktoobril kell 18
Saue Noortekeskuses.
Sellel korral on teemaks sõltuvus – „Sõltuvus
kui suhtlemise asendus“
ning „Noored ja sõltuvus”.
Rohkem infot telefonil
609 1597.

aasta 31. detsembri seisuga
2775 maksumaksjat. Maksumaksjate arv on aasta võrdluses vähenenud 1,6 protsenti
ehk võrreldes eelmise aasta
31. juuli seisuga on Saue linnas praegu 47 maksumaksjat
vähem. Maksumaksjate arv on
igakuiselt muutuv suurus ja
seniste aastate näitel on maksumaksjate arv sügisperioodil
veidi langenud.
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Kohalikud valimised 2017 mida valija peaks teadma
Mare Rabi
Saue valla valimiskomisjoni
esimees
Üsna pea on käes aeg valida
kohaliku omavalitsuse volikogu.
Seekordsed valimised tulevad
seoses haldusreformiga siiski
teisiti. Kernu vallas, Nissi vallas, Saue linnas ja Saue vallas
valime nüüd, 15. oktoobril
2017 Saue valla volikogu.
Eelhääletamine jaoskondades toimub 9., 10. ja 11.
oktoobril 2017 kell 12.0020.00.
Valimispäeval, 15. oktoobril
2017, on jaoskonnad avatud
kell 9.00-20.00.

Valimisjaoskonnad
Valimisjaoskondi on nelja ühineva omavalitsuse peale kokku
10: Kernu vallas kolm, Nissi
vallas kaks, Saue linnas üks ja
Saue vallas neli.
Igas omavalitsuses on üks
jaoskonnakomisjon, kus saab
hääletada väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ja kus
toimub hääletamine valijatele,
kelle elukoht rahvastikuregistris
on valla või linna täpsusega.
Kernu vallas on selliseks
jaoskond nr 6 Kernu valla rahvamajas, Nissi vallas jaoskond
nr 9 Riisipere kultuurimajas,
Saue vallas jaoskond nr 2 Saue
valla kultuurikeskuses.
Saue linnas töötab jaos
konnakomisjon eelhääletamise
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VALIMISPÄEV

EELHÄÄLETAMINE

Maakonnakeskuses
hääletamine
12.00 – 20.00

9.00
–…

Jaoskonnas
hääletamine
12.00 – 20.00

E-hääletamine

Hääletamist
ei toimu

…–
18.00

päevadel Saue Päevakeskuses
(Kütise tn 4) ja valimispäeval
Saue Gümnaasiumis (Nurmesalu
tn 9).
Enne valimisi saadetakse
valijale tema registrijärgsele
elukoha aadressile valijakaart.
Valijakaart on vaid informatiivse
sisuga, seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta. Valijakaardil on andmed hääletamise
aja ja koha kohta. Valijakaardi
kättesaamine kinnitab, et isik
on kantud valijate nimekirja.

Isikut tõendav dokument on
riigiasutuse väljaantud kehtiv
dokument, kuhu on kantud
kasutaja nimi ja sünniaeg või
isikukood ning foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis.

Hääletamine

Valija võib isikut tõendada ka
muu dokumendiga, kui dokument on kehtestatud seaduse
või selle alusel antud õigusaktiga, sellele on kantud kasutaja
nimi ja sünniaeg või isikukood
ning foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis ning see
on kehtiv.

Valimistel saavad hääletada
kõik valimispäevaks 16-aastaseks saanud alaliselt Eestis
elavad inimesed.
Valimisjaoskonda minnes
tuleb kindlasti kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.
Ilma dokumendita hääletada ei
ole võimalik.

P 15.10.2017

Sellised dokumendid on näi
teks:
◊ isikutunnistus (ID-kaart);
◊ Eesti kodaniku pass;
◊ juhiluba;
◊ pensionitunnistus;
◊ elamisloakaart.

Sellised dokumendid on:
◊ Eesti üliõpilaspilet (mitte
segi ajada ISIC kaardiga);
◊ üldhariduskooli / kutseõppeasutuse õpilaspilet.

Kõige olulisem küsimus,
kuidas ja kes osutub vali
tuks?
Kõigepealt arvutatakse ringkonna lihtkvoot - kehtivate

Jaoskonnas
hääletamine
9.00 – 20.00

Kodus
hääletamine

häälte arv jagatakse mandaatide arvuga. Saue valla mandaatide arv on 27.
Näiteks: oletame, et kehtivaid hääli on 10 000, jagame
selle 27 ja saame lihtkvoodiks
371.
Isikumandaadi saab ja valituks osutub iga kandidaat, kellele antud häälte arv ületas või
on võrdne lihtkvoodiga. Seda
olenemata sellest, kas ta kandideeris üksikkandidaadina või
kandidaatide nimekirjas ja kas
nimekiri ületas 5% künnise või
mitte.
Ehk siis meie näite puhul
kandidaat, kellele anti 371
häält või rohkem, osutub valituks.
Pärast isikumandaatide
jaotamist jagatakse ülejäänud
mandaadid erakondade ja valimisliitude nimekirjade vahel
d’Hondti jagajate meetodi abil.
d’Hondti jagajate jada on 1, 2,
3, 4 jne.
Ringkonnamandaatide jaotamisel osalevad ainult need
nimekirjad, kes kogusid ülevallaliselt vähemalt 5% kehtivatest häältest ehk ületasid
valimiskünnise.
Näiteks: kehtivaid hääli on
10 000, 5% nendest 500 ehk
siis mandaatide jaotamisel

osalevad ainult need nimekirjad, kellele anti vähemalt 500
häält. Nimekiri A kogus 2000
häält, nimekiri B 3000 häält,
nimekiri C 400 häält, nimekiri
D 4600 häält. Nimekirja C kandidaadid volikokku ei pääse.
Valimisringkonnas erakonna
või valimisliidu kandidaatidele
antud häälte arv liidetakse ja
saadud summat võrreldakse
ringkonna lihtkvoodiga. Erakond või valimisliit saab nii
mitu mandaati, kui mitu korda
ületab erakonna või valimisliidu
häälte arv lihtkvooti.
Kui erakond või valimisliit on
ringkonnas juba saanud isikumandaate, arvatakse need ringkonnamandaatide arvust maha.
Erakonna ja valimisliidu ringkonnanimekirjas reastatakse
kandidaadid vastavalt saadud
häälte arvule. Valituks osutub
kandidaat, kes on ümberreastatud nimekirjas eespool.

Mis saab edasi?
Valla valimiskomisjon registreerib volikogu liikmed pärast
Vabariigi Valimiskomisjonile
kaebuste esitamise tähtaja
(kolme päeva) möödumist.
Juhul kui on esitatud avaldusi
puuduste kohta valimiste korralduses või kaebus, ei saa
volikogu liikmeid registreerida
enne lõpliku lahendi jõustumist.
Valimistulemused loetakse
väljakuulutatuks ja volikogu
liikmete volitused algavad valitud volikogu liikmete registreerimise otsuse avalikustamisele
järgneval päeval.
Hiljemalt seitsmendal päeval pärast valimistulemuste
väljakuulutamise päeva kutsub
valla valimiskomisjon kokku
uue volikogu esimese istungi.
Kasutatud on Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel avaldatud
teavet.

VALIJA MEELESPEA
◊ 5.-8. oktoobril maakonnakeskuses toimuva hääletamise kohta saab lisainfot
aadressilt www.valimised.
ee.
◊ 9.-11. oktoobril on avatud
kõik jaoskonnad. Igas vallas
ja linnas on avatud vähemalt üks jaoskond, kus saab
hääletada väljaspool oma
elukohajärgset jaoskonda.
◊ Valimisjaoskondade kohta
leiate teavet ka aadressil
http://valimised.rahvastikuregister.ee.
◊ Elektrooniliselt saab hääletada 5.-11. oktoobril aad-

ressil www.valimised.ee.
◊ Kodus hääletamiseks tuleb
esitada kirjalik taotlus. Valimispäeval saate esitada
taotluse ka Teie valimisjaoskonna telefonil kella 9-st
kuni 14-ni.
◊ Valimisjaoskonda võtke
kaasa isikut tõendav dokument (nt isikutunnistus,
pass, juhiluba). Valijakaarti
ei ole vaja kaasa võtta.
◊ Täitke hääletamissedel hääletamiskabiinis.
◊ Hääletamissedelile kirjutatud kandidaadi registreerimisnumbrit ei tohi paran-

dada, küsige komisjonilt
uus sedel.
◊ Hääletamissedelit ei tohi
hääletamisruumist välja
viia.
◊ Te saate hääletada kandidaatide poolt, kes on üles
seatud Teie rahvastikuregistrisse kantud elukoha
järgses valimisringkonnas.
◊ Kui Teie valimisotsust püütakse vara või muu soodustuse lubamise või andmisega mõjutada, teavitage
koheselt politseid. Nii aitate
kaasa valimiste ausale läbiviimisele.

Linnaelu
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Maanteeamet tutvustas ringtee Kanama-Valingu
lõigu ja Topi-Saue ühendustee projekti
ila
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Tõkke tänava liiklussõlme projekt
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KLT tunnel 2

Ulukitun

Topi-Saue ühendustee

Vana-Keila mnt liiklussõlme projekt

rekonstrueerida ringtee lõik
Tõkke tänavast Välja teeni ning
valmis ehitada Topi-Saue ühendustee.
Ringtee rekonstrueerimine

Kelgumägi ootab talve
Kelgumägi Tule tänav 4a mänguväljakul on valmis, murugi
tärganud, kuid just nimelt vast
rajatud haljastuse pärast veel
aiaga piiratud, et pinnas tiheneda-taheneda jõuaks ja murutaimed korralikult juurduda.

õru

Bussipeatus

Bussipeatus

Nüüd jääb veel korralikku külma ja pehmet lumevaipa oodata

Saue Sõna

äe

am

Pik

Foto: Sirje Piirsoo

Aastatel 2018-2019 on kavas

met

Kelgumäe maapealse jalami
ümbermõõt on orienteeruvalt
70 meetrit ja selle pealisplatvormi kõrgus jääb maapinnast
2,5 meetri kõrgusele. Kelgumäe pealisplatvormil on palkidest piire-istepink.
Väikelaste kelgumäe rajas
mänguväljakule OÜ OXO Invest.

Kanama viaduktist kaasaarvatud Olerexi ristmik VanaKeila maanteel jääb esialgse
prognoosi kohaselt aastatesse
2023-2025.

Millele annab projekt lahen
duse?
◊ Ringtee laiendus ehitatakse
olemasoleva tee vallapoolsesse külge.

Uus Tallinna-suunaline ühendustee vähendab liikluskoormust Tallinna ringtee ning
Vana-Keila mnt ja Tõkke tn
liiklussõlmedes. Ligikaudu kahe
kilomeetri pikkune ühendustee
on raudteega paralleelne ja jääb
selle Tallinn-Pärnu-Ikla maantee poolsele küljele. Maantee
on kavandatud kaheksa meetri
laiusena, selle kõrvale, TallinnPärnu-Ikla maantee poolsele
küljele on plaanitud kolme
meetri laiune kergliiklustee
jalakäijatele ja ratturitele. Vääna
jõele tuleb uus sild.
Topi-Saue ühendustee eeldus on, et OÜ Chester Universal ehitab välja oma osa Gate
Tallinna nimelises arenduses.

Saue mälumängusarja liidriks
tõusid Tuukrid
Andres Kaarmann
Mälumängu korraldaja
22. septembril oli Saue Noortekeskuses mälumängusarja
eelviimane kolmas mäng, millest võttis osa 21 võistkonda.
Mängu võitis 47 punktiga
Tuukrid (Rinaldo Liina, Erkki
Kasenurm, Imre Vallik ja Olle
Kask). Järgnesid 42 punktiga Memosa (Villu Liiv, Ulvi
Urgard, Margit Ots ja Kelli
Kõluvere) ning 41 punktiga
Seitse Kadakat (Andres, Tuuli
ja Rasmus Kuningas ning
Evelyn Rosenberg).
Esikolmikust jäid napilt
välja Koondise Kormoranid ja
Saue Segakoor, kes kogusid
võrdselt 40 punkti.
Tuukrid tõusid enne viimast
vooru liidriks ka kokkuvõttes.
Kolme vooruga on nad kogu-

Foto: Andres Kaarmann

Ajalises mõõtmes jaguneb
tee rekonstrueerimine ja
ehitus kaheks

Tam

Bussipeatus

Mäe tee

Projektide ja mürauuringuga
saab tutvuda alates 41. nädalast maanteeameti koduleheküljel www.mnt.ee / tee / ehitus / ehitusobjektid. Kodulehel
nähtav on projekti hetkeseis,
mis võib olla muutmisel vastavalt laekunud ettepanekutele.
Kui muuta projekti, vajab täpsustust ka mürauuring.
Maanteeameti tellitud projekt muudab Tallinna ringtee
eraldusribaga 2+2 sõidurajaga
maanteeks Kanama liiklussõlmest kuni Välja tee ristmikuni
Keila pool Valingu viadukti ning
ühendab omavahel piki raudteed Kuuseheki tänava Sauel
ja Topi liiklussõlme Laagris.

Saue - Aila ühentustee

PK32

◊ E265 Tallinna ring tee
Kanama-Valingu lõigu km
30,1-34,5 projekt;
◊ Topi-Saue ühendustee projekt.
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Maanteeamet tutvustas Saue
linna ja valla elanikele 28.
septembril Tallinna ringtee
Kanama-Valingu lõigu ning
Topi-Saue ühendustee projekti.
Ettepanekud projektide
kohta on oodatud paari nädala
jooksul e-posti aadressil maantee@mnt.ee.

◊ Valmib uus Valingu viadukt
üle Keila-Tallinn raudtee,
see rajatakse olemasolevast
Saue linna poole.
◊ Kergliiklustee Keila suunas
kulgeb raudtee alt läbi.
◊ Tõkke tänava ja Vana-Keila
maantee ristmikele tulevad
eritasandilised liiklussõlmed.
Transiit ehk ringtee tõstetakse
üles, see kulgeb viie meetri
kõrgusel üle kohalike teede.
Mõlemasse liiklussõlme tulevad tunnelid jalakäijatele.
◊ Valmivad kergliiklusteed
Vana-Keila maanteest kuni
Välja teeni.
◊ Saue linna piires on ringtee ja
elamute vahel müratõkkesein.
◊ Lõigu keskosas on tunnel väikeste metsaloomade tarbeks.
gaki
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nud 129 punkti ja edestavad
võrdselt 127 punkti kogunud
Memosat ja Seitset Kadakat
vaid kahe punktiga. Järgnevad
Saue Segakoor 116, Kettaven-

nad 114 ja Mall 107 punktiga.
Sarja viimne voor toimub reedel
20. oktoobril. Mälumängu korraldavad MTÜ Sinimustvalge
Saue ja Andrese Mälumängud.
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Ülevaade Saue Linnavolikogu istungitest
Sirje Piirsoo

21. septembri istung
Saue Linnavolikogu
◊ Võttis vastu Saue linna
2017. aasta II lisaeelarve.
◊ Otsustas tunnustada Saue
linna teenetemärgiga Ingrid Niidi ja Valdis Toomastit.
◊ Nõustus erandkorras isikliku
kasutusõiguse seadmisega
Saue linna omandis oleva
kinnistu Kuuseheki tn T5
osale suurusega 763 m2.
◊ Premeeris abilinnapea
Andres Kaarmanni ja abilinnapea Riho Johansoni
kahe kuupalga ulatuses
valdkonna tulemusliku juhtimise eest

3. oktoobri istung
Saue Linnavolikogu
◊ Muutis kommertsliini lõpe-

21. septembri istungil esitas viis volikogu liiget umbusaldusavalduse linnapea Harry Pajundi ja volikogu esimehe
Valdis Toomasti vastu. Umbusalduse hääletus oli plaanitud 3. oktoobri istungile. Et üks allakirjutanutest 25. septembril allkirja tagasi võttis pärast asjaolude selgitamist, ei
olnud umbusaldusel enam seaduslikku alust.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§ 46 umbusaldusmenetlus volikogus ütleb:
„Vähemalt neljandik volikogu koosseisust võib algatada
umbusalduse avaldamise volikogu esimehele, volikogu aseesimehele, volikogu komisjoni esimehele, volikogu komisjoni aseesimehele, revisjonikomisjoni liikmele, valitsusele,
vallavanemale, linnapeale või valitsuse liikmele.“

tamise ja avaliku liini alustamisega seonduvalt bussiliinil Tallinn-Saue ja rongisõidul soodustuste saamise
korda mõistete osas.
◊ Muutis Saue Spordikeskuse põhimäärust maavalitsuste tegevuse lõp-

pemise, õppekeele ning
õppeaasta alguse ja lõpu
määramisega tulenevalt.
◊ Lubas Saue Linnavalitsusel
võtta investeerimislaenu
700 000 eurot Saue spordihalli ehitamise rahastamiseks.

Siin nad on, volikogu 2013-2017 koosseis augustis, näkku paistva päikese käes
silmi kissitamas.
Foto: Sirje Piirsoo

Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo
Saue Linnavalitsuse 27. sep
tembri istungi päevakorras oli
20 küsimust.

Saue Linnavalitsus
◊ Väljastas kasutusloa Kuuseheki tn 50, 52 ja 54 tarvis rajatud kinnistuvälisele
kaugkütte torustikule.
◊ Suunas volikokku otsuse
„Investeerimislaenu võtmine“ ning määruste „Saue
Linnavolikogu 20.10.2016
määruse nr 51 „Bussiliinil
Saue-Tallinn ja rongisõidul
soodustuste saamise kord“ §
2 lg 3 muutmine“ ja „Saue
Spordikeskuse põhimääruse
muutmine“ eelnõud.

Puulehtede
tasuta äravedu
Saue linna
elanikelt
Korraldab Saue Linnavarahaldus 23. oktoobrist. Kottide äravedu võib kesta 27. novembrini.
Igalt aadressilt viiakse lehekotid ära üks kord.
Paigutage puulehed tugevatesse kuni 150-liitristesse kilekottidesse tänavaäärsele haljasalale alates 23. oktoobrist nii,
et need ei segaks liiklust.
Puulehtede tasuta äraveoks
pange end kindlasti kirja linnavarahalduse telefoninumbril
679 0213 või e-posti aadressil
marju.norvik@saue.ee. Leheveo
tellimise viimane päev on 16.
oktoober.

◊ Luges kaks Saue linna jäätmeveo piirkonna jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et nad ei ela kinnistul
ega kasuta seda.
◊ Tunnustas teeneka õpetaja
aunimetusega Saue Gümnaasiumi kehalise kasvatuse
õpetajat Heiti Lumistet ning
aasta õpetaja tiitliga Saue
Gümnaasiumi klassiõpetajat
Lea Jaansood, Saue lasteaia
Midrimaa õpetajat Liisa Ojapõldu ja Saue Huvikeskuse
kunstiõpetajat Anneli Luppi.
◊ Nõustus 1. oktoobril Keskuse pargis avaliku ürituse
„Mokalaat“ korraldamisega.
◊ Otsustas anda Saue linna
Noorsootöö Aasta Tegija

aunimetuse Tiina-Riin Uulmale noortes tantsu- ja liikumisehuvi äratamise, tantsutraditsioonide arendamise
ja tantsustuudio asutamise
eest Saue linnas.
◊ Andis Saue Linnavolikogu
kantselei arvel olevad ja
kohalike omavalitsuste volikogude valimistega seonduvalt vabanevad sülearvutid
Dell latitude kasutamiseks
üle järgmiselt: päevakeskusele, linnavalitsusele, huvikeskusele ja raamatukogule
üks arvuti, lasteaiale neli
arvutit.
◊ Otsustas maksta perioodilist sotsiaaltoetust neljale
perele.
◊ Peatas igakuise riikliku las-

◊

◊

◊
◊

tetoetuse maksmise lapse
emale ja jätkas selle maksmist lapse isale, kes last
hooldab ja kasvatab.
Otsustas rahastada linnale
eraldatud riigieelarve toetusfondist ühe raske puudega
lapse lapsehoiuteenust ja
teise psühholoogi nõustamisteenust.
Otsustas maksta hoolekandeasutuse toetust hoolduskulude osaliseks kompenseerimiseks kahele eakale.
Määras hooldaja puudega
isikule.
O t s u s t a s au t a s u s t a d a
tänukirjaga Saue linna kui
kohaliku omavalitsuse moodustamises ja Saue Linnavalitsuse kui ametiasutuse

töös ja tegevusvaldkonna
arengus osalenud kauaaegseid teenistujaid: sotsiaalabispetsialist Meeli Kallas,
maakorralduse peaspetsialist Leo Sepp, keskkonna
ja maakorralduse spetsialist
Villu Liiv.
◊ Nõustus linna discgolfi meistrivõistluste korraldamisega
30. septembril kell 9-20
Saue discgolfi pargis. Korraldaja Saue Discgolfi klubi.
2. oktoobri erakorralisel istungil tunnistas Saue Linnavalitsus väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusel
„Saue vallamaja projekteerimine“ edukaks OÜ AB Kontekst pakkumise.

Pea 10 aastat volikogu esimehena
Saue Sõna
Saue Linnavolikogu esimehel
Valdis Toomastil jäi puudu
napilt mõni kuu, et ta oleks
linnavolikogu juhtinud 10 aastat - täitunuks jaanuaris 2018.
Volikogusse on Valdis osutunud valituks aastat 1999,
siiani viis korda.
Saue Sõna pani mõned Valdise olulisemad mõtted kirja:
mis on olnud, mis on muutunud, mis tuleb.
“Mul on hea meel, et kohalike omavalitsuste volikogude
valimiste intervall on täna neli
aastat varasema kolme aasta
asemel. Veel parem oleks, kui
intervall on viis aastat, nagu
presidendivalimistel. Ja kui

riigikogu ja kohalike omavalitsuste volikogude valimised
on ühel aastal. Nii saab keskenduda töö tegemisele, sest
suured projektid ei realiseeru
aasta-paariga ja ühed või teised valimised nii või teisiti
segavad või muudavad olukorda kohalikus omavalitsuses.

Mõnel kiiremini, mõnel
aeglasemalt, aga uued liikmed volikogus peavad arvestama, kui nad ise pole teinud
väga tõhusat eeltööd, et sisse
elamine, kohanemine võtab
aega aasta-paar: seadusandlus, laiem vaade probleemide
lahendamisele jne.
Volikogu juhtimise keerukus
või lihtsus sõltub … volikogust. Kui on koalitsioon, siis
leitagu erimeelsusi tekitanud
küsimustele lahendused omakeskis arutelulaua taga, mitte
linna peal külajutu tasemel.
Nii saabki alguse koalitsiooni
lagunemine. Tänane koalitsioon Saue linnas võiks olla
näidis kõigile üle Eesti - tõeline koostöö.

Vaadake, mis ja kuidas on
teised teinud – pole vaja alati
ise jalgratast leiutada.
Leidke ae ga ühis teks
koolitusteks, väljasõituteks,
sportimiseks koos hallatavate
asutuste juhtide ja linnavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse)
töötajatega. See seob ja loob
meeskonna.
Viimane valimisperiood on
kulgenud ühinemise tähe all.
Mina olen ühinemist pooldanud varemgi, isegi ainukesena
linnavolikogus, kui teema oli
päevakorral 2012. Ma usun, et
ühinemine on hea. Ühinemislepingus on kirjas, et Saue linn
on ühendvalla keskus, samuti
kõik Saue linna prioriteedid.
Linna kerkib uus vallamaja.”
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„Kõik meestest“ 10. novembril
Saue Kontserdisaalis
Saue Huvikeskus

Fotod: Marju Norvik

Vana Baskini Teater tuleb
sauelastele 10. novembril kell
19 Saue Kontserdisaali külla
etendusega „Kõik meestest“.
„Kõik meestest” jutustab
meile sõbralikult enesekriitilise
loo meheks olemisest, toob
suule muheda naeratuse, aga

silmanurka härda pisara. Olgu,
kuidas on, aga meeste striptiisita ei saa me sel korral kuidagi
hakkama.
Lavastaja Eero Spriit, kunstnik Jaak Vaus, tõlkija Hendrik
Lindepuu. Mängivad Tarvo Krall,
Raivo Mets ja Janek Sarapson.
Piletid müügil Saue Huvikeskuses ja Piletimaailmas.

Uus traditsioon SKuS-is - seltsingu aktiivsetele liikmetele Kullatera aunimetuse omistamise. Esimeste kullateradena kuulutati välja asutajaliikmed Malle Lensomit ning Ly ja Ants Vikerpuur, kes on pühendunult osalenud
seltsingutegevuses kõik need viisteist aastat. 
Foto: Marika Salu

Saue Kodu-uurimise
Seltsing 15
Evelin Povel-Puusepp
Saue Kodu-uurimise Seltsing

Õpilaste kingitus Eesti
Vabariigi 100. sünnipäevaks
Marju Norvik
Heakorra peaspetsialist
Saue Gümnaasiumi 6.b, c
ja e klassi õpilased tegid 26.
septembril Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevaks kingituse ja käisid loodusõpetuse tundidest
Sauel Vana-Keila maantee ja
Pärnasalu tänava vahelisele
haljasalale maha panemas
sibullilli. Kokku jõudis mulda
ligikaudu kaks tuhat erivärvi
krookuse sibulat. Tegemisi soosis päikseline ilm.
Töö sujus ladusalt, õpilased
olid tublid ja istutasid sibulaid
suure rõõmuga. Meeles tuli
pidada, et sibulad ikka õigetpidi mulda saaksid pandud
ja liiga maapinna lähedale ei
jääks. Nüüd ei jää muud üle,
kui kevadet oodata, et oma silmaga õpilaste kätetööd imetleda. Samuti loodame, et see
innustab lapsi ka enda koduaias käsi julget mulda pistma.
Suur tänu Saue Gümnaasiumi loodusõpetuse õpetajale
Malle Liivile, kes enda tundi-

dest lubas õpilastel sellises
vahvas ettevõtmises osaleda.
Usun, et see ei jää viimaseks
koostööks, kus õpilased saavad
linnaruumi kaunimaks muutmisel oma panuse anda.

Viisteist aastat tagasi kutsus Elena Kalbus Saue Sõna
vahendusel kokku koduloohuvilised ja 22. septembril 2002
koguneski huvikeskusesse
seltskond sauelasi. Mida ja
kuidas teha, need arutlused
ja otsingud olid kõik veel ees,
olulisim, et loodi kodulooklubi,
millest peagi kasvas välja
Saue Kodu-uurimise Seltsing
(SKuS).
Kui esmaseks sihiks oli
koguda ja koondada Saue
lähiajalugu hõlmav materjal
linna 10. sünnipäevanäituseks, siis iga uus hooaeg toob
üha uusi kogemusi, soove ja
sihte. Ettekande- ja koduloopäevad, muuseumikülastused,
kohtumised Saue kultuuripärandi kandjatega, aga ka ajaloohõngulised kodukohvikud
linna sünnipäevadel, põneva
temaatikaga näitused - 15
aasta jooksul on neid olnud
35 -, linna oluliste objektide
pildistamine, ekskursioonid,
jalutuskäigud, talgud - see on
vaid põgus loetelu seltsingu
tegemistest.
Laupäeval, 30. septembril,
tähistasid koduloolased Saue
mõisas sünnipäeva ja ühtlasi
Saue rongipeatuse 145. aastapäeva.
Kingituseks endile ja
kõigile kokkutulnuile kõlas
ajaloolase Küllo Arjakase
ettekanne raudtee tulekust
Eestisse. Muuhulgas saadi
teada, kes ja kuhu esimesi
raudteelõike Eestis kavandas,
et Kreutzwald ja Jannsen olid

need, kes raudtee ehitamisega
seotud vaimustust rahvaga
oma väljaannete vahendusel
jagasid, kuidas loodi Balti
Raudtee Selts, millal sai valmis esimene raudteeliin Eesti
pinnal ja palju muud asjakohast.
Sõnajärje võttis üle annakirjutanu, avades Saue rongipeatuse ehk Friedrichshofi
platvormi rajamise tagamaid
aastal 1872.
Tänavu kevadel algatati
koduloolaste eestvõttel rahakogumine mälestuskivi fondi,
mis paljude sauelaste ja Saue
ettevõtete ning linnavalitsuse
toel skulptorite Gea Sibola
Hanseni ja Brian Hanseni käe
all valmis ning Saue linna sünnipäeval, 27. augustil, pidulikult rongijaamas avati.
Mälestuskivi taga on aga
lugu, Saue rongipeatuse
lugu, mis on nüüd koondatud
väikese raamatukese „Friedrichshofi platvorm ehk mõnda
Saue rongipeatusest“ kaante
vahele.
Laupäeval said kõik kokkutulnud raamatukese endale
kingituseks, teiste seas tänas
seltsing kõiki, kelle abil
mälestuskivi püstitati. Tänukummardus teile, Marika Tirmaste, Maria Paasik, Marko
Johanson, Virko Raagmets,
Harry Pajundi, Maarika Maivel, Milvi Metsoja, Kalev
Israel, Ingi Puusepp, Elviira
ja Juhan Povel, Sirje Luberg,
Mati Riimaa, Karmo ja Aidu
Ots, perekond Allas, OÜ Krisselin, Arco Transport AS, OÜ
Springmar, Saue Auto AS,
Rekara Ehitus OÜ, Sautec

AS, Saue Linnavalitsus, Saue
Kodu-uurimise Seltsingu liikmed, kõik koogiküpsetajad,
koogiga maiustanud ja koogioksjonil osalenud inimesed
Saue linna 20. ja 21. sünnipäeval. Suur tänu, et uskusite
mõtte elluviimisesse ja hoiate
Sauet oma südames.
Helle Koppel kõneles sellest, miks ta seltsingusse tuli
ja jäi, peatudes põgusalt seltsingu erinevatel sündmustel ja
tegemistel. Pärast seda kuulutas Helle välja uue traditsiooni
- seltsingu aktiivsetele liikmetele Kullatera aunimetuse
omistamise.
Esimeste kullateradena
kuulutati välja asutajaliikmed
Malle Lensomit ning Ly ja
Ants Vikerpuur, kes on pühendunult osalenud seltsingutegevuses kõik need viisteist
aastat. Malle oli ka see, kes
juba 2002. aastal tutvustas
koduloolastele elu sõjaeelsel
Sauel, Ly ja Ants on olnud
aga kõigi seltsingu näituste
loomise juures.
Koduloolaste eestkõnelejana võttis allakirjutanu päeva
kokku, mõtiskledes koduloo
osatähtsusest nüüd ja edaspidi. Pole kahtlustki, kodulugu
ei mattu ajahõlma, muutuvad
ehk seosed ja suunad, aga
huvi jääb ning nõndasamuti
ka Saue Kodu-uurimise Seltsing. Uurides, jäädvustades,
säilitades, hoides, tutvustades ja jagades. Oma kodukoha lugu. Sest pühendunutel pole tagasiteed, nagu on
koduloolasi kirjeldanud Eesti
Kodu-uurimise Seltsi esimees
Andrus Ristkok.
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Peatu, vaata,
veendu!
Triin Lille
Teist aastat järjest korraldab
Maanteeamet koostöös Politseija Piirivalveametiga septembris
koolide 5.-6. klasside õpilastele kampaania „Peatu, vaata
ja veendu!“, mille eesmärk on
juhtida õpilaste tähelepanu
sõidutee ületamise ohutusele
reguleerimata ülekäiguradadel.
Kampaania ühe tegevusena
viivad kooliõpilased linnades ja
asulates läbi markeerimisaktsiooni ja märgivad ohtlike teeületuskohtade juurde kõnniteedele
sõnumi „Peatu, vaata, veendu!“.
Kokku liitus kampaaniaga 73
kooli üle Eesti, markeeritud sai
ligikaudu 250 teeületuskohta.
Ka Saue Gümnaasiumi 5.b,
6.d ja 6.e klassi õpilased võt-

sid kampaaniast osa, et muuta
jalgsi liiklemine Saue linnas
ohutumaks ja anda oma panus
liiklusohutuse tõstmisse.
Selleks kogusid nad kokku
ja kirjutasid üles kõikvõimalikud reguleerimata ülekäigukohad linnas, mis tundusid neile
jalakäijatena ohtlikud.
Analüüsisime üheskoos
need läbi ja saatsime meiepoolsed ettepanekud kooskõlastamiseks Maanteeametisse
ning Saue Linnavalitsusse.
Pärast kooskõlastuse saamist märkisidki õpilased koos
juhendajaga reguleerimata
ülekäiguradade ette sõnumi
„Peatu, vaata, veendu!“.
5.b, 6.d ja 6.e klassi õpilased soovivad kõigile Saue linna
elanikele ohutut liiklemist.

6.d klass kirjutas ohutussõnumi koolimaja juures oleva ülekäiguraja ette. 

Triin Lille
Klassiõpetaja,
algõpetuse huvijuht
Sel aastal, nagu ka eelmisel, oli
Saue Gümnaasiumi algklasside
õpilastel võimalus käia sügismatkadel tänu SA Keskkonna
Investeeringute Keskus (KIK)
rahastusele.
E sime sed klas sid jäid
kodule lähemale ja külastasid
Harku matkarada programmiga
„Metsa sees on puud“. Nad
tutvusid Eestis enamlevinud
puu- ja taimeliikidega. Matka
juurde kuulus ka metsaeine,

piknik looduses oli paljude
laste lemmik.
Teised klassid külastasid
Aegviidu looduskeskust ja
osalesid programmis „Metsarahva sügisesed toimetused“,
otsides metsarajalt loomade
tegevuse ja toimetamiste jälgi.
Pika matka lõpus ootas neidki
vahva piknik looduses.
Kolmandad klassid osalesid
Aegviidu looduskeskuses programmis „Matkatarkuste ABC“.
Lapsed tutvusid erinevate matkanippidega, said teada, kuidas
looduses iseseisvalt hakkama
saada ja kuidas looduses olevat

Foto: Andre Lilleleht

Matkata on tore … loodusega koos

Foto: Triin Lille

vara enda abistamiseks loodussäästvalt kasutada. Loomulikult ei
puudunud eine metsas. Magustoiduks olid metsa alt korjatud
maitsvaid mustikad ja pohlad.
Neljandad klassid jäävad
ootama kevadet, et külastada
mais 2018 Nõva looduskeskust
ja osaleda programmis „Elu
Läänemere ääres“.
Loodame jätkuvale koostööle
KIK-iga, et pakkuda õpilastele
edaspidigi võimalust väljuda
klassiruumist, rakendada ja kinnistada koolis õpitut päriselus.

Programm „Metsa sees on puud“ tutvustab Eestis enamlevinud puu- ja
taimeliikide. Pildil 1.a klaas klassijuhataja Anu Lauri ja matkajuhiga

Harjumaa noorsootöötajate kutsevõistluse võitsid Naised
Saue Noortekeskus
Harjumaa noorsootöötajate järjekordne kutsevõistlus toimus
11.-12. septembril Rahula
külas EELK Laagrikeskuses
Talu, sellel osalesid noortekeskuste töötajad Saue, Keila,
Klooga, Saku, Kiisa, Vasalemma, Jüri, Lagedi, Viimsi ja
Randvere noortekeskustest.
Tänavune kutsevõistlus oli
järjekorras juba kaheksas,
eestvedaja sel korral Saku Valla
Noortekeskus.
Kui esimesed neli aastat
pani iga noortekeskus välja
oma üksikvõistlejad, siis viimased neli korda oleme võistelnud
omavahel segameeskondades.
Kutsevõistluse läbiv teema
oli investeerimine: õppisime
paremini investeerima suhetesse ja püüdsime aru saada
raha investeerimisest.

Suhete süsteemi seletas
meile koolitaja Jaanus Kangur ning raha kogumisest ja
investeerimisest rääkis Jaak
Roosaare.
Võistlesime omavahel JustDance tantsuvõistlusel, Cashflow investeerimismängus,
põgenemistoast pääsemises ja
noortekeskuse eluliste olukordade lahendamisel.
Lisaks saime hea võimaluse õppida ise sushit tegema.
Seda oskust õpetasid meile
SushiCat’i toredad töötajad.
Auväärt esikoht läks sel
aastal võistkonnale Naised,
mille liikmed olid Kirke ja Kristi
Saue Noortekeskusest, Viivika
Viimsi Noortekeskusest, Katre
Saku Valla Noortekeskusest ja
Aivi Klooga Kultuuri- ja Noortekeskusest.
Mõõduvõtmist toetas rahaliselt Eesti Noorsootöö Keskus.

JustDance tantsuvõistlus, paremalt esimene Kaarel Kiviloo Saue Noortekeskusest. 

Foto: Saue Noortekeskus

Sport ja tervis
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Õige kütmine tagab puhtama õhu
Keskkonnaamet
Keskkonnaamet tuletab meelde, et
majapidamises tekkinud olmeprügi
ei põletata. Koduahjus tohib põletada
immutamata puitu, kiletamata pappi ja
paberit ning muud töötlemata looduslikku materjali. Prügi põletamisel tekivad väga mürgised saasteained, mis

võivad olla vähktõve, väärarengute ja
arengupeetuse põhjustajad. Välisõhku
paiskudes liiguvad need ained sissehingamisel edasi inimese organismi.
Põletamisel tekkinud toksilised
ained ei saasta mitte ainult õhku, vaid
sadestuvad maapinnale, kanduvad
edasi põhjavette ja aiasaadustesse,
ohustavad kõiki tarbijaid.

Tervis tuleb: viis
põhjust, miks eelistada
hooajalist toitu
Tiiu Endrikson
Baltic Restaurants Estonia AS-i
müügi- ja turundusjuht

Lasnamäe treeningsaali avamispidu. Vasakult spordiklubi Imperial treener Georgi Abolõmov, Eesti Maadlusliidu president Jaanus Paeväli, Korrus3 eestvedaja Martin Plaser, Eesti
Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa, Eesti Muay Thai Föderatsiooni juhatuse liige
Erkki Vapper ja spordiklubi Imperial eestvedaja Nils Joonas Põldme.

Spordiklubi Imperial uus hooaeg
Nils Joonas Põldme
Spordiklubi Imperial eestvedaja
Spordiklubi Imperiali uus hooaeg on
alanud töökalt, lisaks Sauele ja Kesklinnale laienesime ka Lasnamäele.
Spordiklubi alustas tegevust 2014.
aasta jaanuaris, mil avasime Saue
linnas noortele ja täiskasvanutele
mõeldud treeninggrupi. Eesmärk oli
arendada Saue sporti ja pakkuda treenimisvõimalust just suurematele.
Kahjuks puudub täna Sauel korralik treeningsaal, kus teha erinevaid
rühmatreeninguid, ja olemasolevates
ruumides napib aegu.Klubi arendamise
nimel oleme laienenud Tallinna, veebruarist alates treenime Kesklinnas ja
nüüd oktoobris alustasime Lasnamäel.

Siiski jääb klubi põhikohaks Saue,
kus tegevus laiem - treenime lisaks
suurtele ka lapsi ja korraldame erinevaid terviseteemalisi koolitusi. Sellel
hooajal alustasime Sauel ka ainult
üldfüüsilise trenniga, mida paljud
meilt soovinud on ja mis toimub kord
nädalas.
Endiselt on kõik uued inimesed
oodatud meiega liituma. Lastetreeningud toimuvad 7-13-aastastele.
Suurte trenni ootame 14. eluaastast
alates. Rohkem informatsiooni www.
sauesport.ee.
Spordiklubi tegevust teotavad Hammarjack, Raitam Invest, Võitluspood,
Sushi Cat, WePrint, Korrus3, Kibus,
Kema Film, Infocus Media, Brespen,
Saue TKD ja Saue linn.

Nelja aastaajaga kliimavöötmes elades
pakub loodus meile vitamiinidest ja toitainetest tulvil marju ja värskeid köögivilju piiratud aja vältel, mistõttu on eriti
oluline keha enne talve tulekut sellest
värskest kraamist täis laadida.
Just värvilistest sügisviljadest inspireerituna toimuvad Daily koolisööklates,
ka Saue Gümnaasiumis, teemapäevad
„Sügisvärvid taldrikul“, mis tõstavad
aukohale hooajalised viljad ja marjad.
Neid jagatakse lastele magustoiduks,
viilutatakse prae kõrvale ja riivitakse
maitsvaks salatiks, samuti kasutatakse
hooajalisi saaduseid põhiroogade retseptides.
„Et värske ja tervislik tooraine on
üks Daily toiduvalmistamise alustaladest, otsustasime lastele sügismenüüs
pakkuda võimalikult palju värvikirevaid
metsa- ja aiasaaduseid, mis just praegu
rikkalike maitsete ja kasulikkusega
silma paistavad,“ selgitas septembri- ja
oktoobrikuu teemapäevade teemavalikut Daily kaubamärgi all koolitoitlustust
pakkuva Baltic Restaurants Estonia
müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson.

Hõrk maitse
Värskelt mullast tõmmatud porgand ja
kaalikas, puu otsast potsatanud mahlane õun ning metsa alt korjatud vitamiinidest tulvil jõhvikad ja pohlad on
just sügisel kõige maitseküllasemad.
Hooajal korjatud viljad on värsked,
magusad ja mahlased, mistõttu maitsevad ka nendest valmistatud toidud
hoopis paremini. Võtke lapsed ja minge
metsa! Õpetage pesamunadele aia- ja
metsatarkuseid ning nosige õhtul filmi
vaadates värskeid marju või õunaviile.

Suurem toiteväärtus
Hooajal sisaldavad erinevad viljad ja
marjad suuremates kogustes vitamiine
ja teisi kehale vajalikke aineid, mille
omadused seistes kahanema hakkavad.
Näiteks luuviljalistes leiduv beeta-karoteen kaitseb meid päikese kahjuliku
mõju eest ja erinevad värsked puuviljad
sisaldavad värskena rohkem vitamiine.
Erinevad uuringud on näidanud, et võrreldes hooajaväliste viljadega, on värs-

ked viljad lausa kolm korda kõrgema
toitainete sisaldusega. Hommikuseks
vitamiiniplahvatuseks lisa peotäis
marju pudrule või naudi õhtusöögiks
ahjus küpsetatud hooajalisi juurvilju
värske salatiga. Põnevaks salatiks sega
punapeet ja rohelised herned või riivi
porgand, seller ja õunad ning maitsesta
sidrunimahlaga.

Puhtam toit
Mida enam järgid kodukandi hooaegasid, seda lähemalt toit sinu lauale jõuab.
Kodulähedased aiasaadused ei pea
läbima pikka mere- ega õhuteed ning on
seepärast puhtamad ja tervislikumad.
Muidugi on ka sügis õige aeg, et
kodudes talvevarusid täiendada värske
küüslaugu, sibula, erinevate kodumaiste juurviljade ja metsamarjadega,
et nautida võimalikult tervislikku toitu
ka siis, kui loodus talveund magab. Kui
soovid lapsi kaasata, siis uuri, milliseid
aiasaaduseid nemad tahaksid talveks
hoiustada ning luba neil seda teha.
Talvel on ju mõnus viilutatud mahlaste
porganditega õhtusöögile värskust
lisada.

Tervem keha
Hooajaline toitumine on tähtsal kohal ka
tervise toetamise seisukohalt, sest aitab
kehal aastaaegade vaheldumisest tingitud erinevustega paremini toime tulla
ja varustab keha vajalike toitainetega.
Kevadised rohelised salatilehed aitavad
kehal puhastuda talvisest rikkalikumast
menüüst. Soojal suvel vajab aga inimorganism vedelikke, mida saab erinevatest
puuviljadest, marjadest ja ka kurkidest.
Sügisel valmivad õunad, marjad ja seened aitavad kehal suvesoojusest maha
jahtuda ning talveks valmistuda.

Rahakotisõbralik
Aia- ja marjasaaduste hooajal on ka
toidu hinnad madalamad, sest nende
kasvatamiseks ei ole vaja luua kunstlikke tingimusi, mis tavapäraselt tähendaks suuremaid kulutusi kasvatamisel
ja hiljem väljenduks kõrgemas müügihinnas. Naudi sügisel õunu, kartuleid,
porgandeid, seeni ja teisi hooajalisi vilju
ning pane koos perega loovus tööle, et
valmistada neist vitamiinipommidest
erinevaid põnevaid ja tervislikke roogasid!
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Aeg on küttekolded
üle vaadata

Sügis on vaikselt lähenemas,
ilmad muutumas niiskemaks ja
jahedamaks. See tähendab, et
ukse ees on uus kütteperiood.
Enne kütma hakkamist on vaja
igal aastal küttekolle kontrollida
ja puhastada – nüüd on viimane aeg seda teha, sest regulaarse kütmise ajal on korstnat
pühkida juba hilja.
Hooajaliselt, sügisest kevadeni kasutatavaid seadmeid
tuleb puhastada vähemalt üks
kord aastas. Olenevalt küttematerjalist või kütteseadme eripäradest võib tekkida vajadus ka
tihedamaks hoolduseks. Enne
kütteperioodi algust ei pea
mitte ainult korstnat pühkima,
vaid kogu küttesüsteem tuleb
kriitilise pilguga üle vaadata –
ega kuskilt suitsu sisse ei aja,
et lõõrides, pliitides, soemüürides, ahjudes ega korstnates ei
oleks pragusid. Samuti tuleb
kontrollida ega korsten pole
pigitunud, kas tahmaluugid on

Foto: Päästeamet

Annika Koppel
Päästeameti
kommunikatsiooniosakond

kindlalt kinni jms. Puhastamata
korstnas tekkivad tahmapõlengud (pildil) lõhuvad kütteseadet ja pragudest pääseb tuli
ka ümbrust süütama.
Küttesüsteemi üle vaatama
ja korstnat pühkima on soovitatav tellida kutsetunnistusega korstnapühkija, kelle töö
kvaliteedis saate kindel olla ja
muretult talvele vastu minna.
Korstnapühkijate kontakte
jagab päästeala infotelefon
1524 ja veebikülg www.korsten.ee.

Avatud uste päev „Emad
päästekomandodes“
Päästeameti
kommunikatsiooniosakond
Päästekomandode uksed on taas
kõigile avatud 14. oktoobril kell
10-16. Ootame sel korral külla
kindlasti ka pereemasid, kes on
teadupärast koduhaldjad ja mõtlevad sageli pere turvalisusele.
Plaanis on rääkida, kuidas
tulekahju korral käituda ja vajadusel kodust ohutult väljuda.
Päästjad tutvustavad komando
igapäevaelu, näitavad päästetehnikat- ja varustust.

Tallinnas ja Harjumaal oota
vad huvilisi külla 11 riik
likku päästekomandot
◊ Kell 10-12 Nõmme, Kopli,
Kose, Muuga
◊ Kell 12-14 Lilleküla, Pirita,
Keila, Kehra
◊ Kell 14-16 Assaku, Loksa,
Paldiski
Valige endale sobiv komando,
registreerige külastus telefonil
1524 hiljemalt 12. oktoobril ja
veetke üks tore päev!

Midrimaa pakub tööd
Saue lasteaed Midrimaa otsib
oma meeskonda:
◊ õpetaja abi (tööleasumine
1.detsembrist 2017)
◊ tugiisikut (tööleasumine
esimesel võimalusel)
◊ üldkoristajat (tööleasumine
esimesel võimalusel)
Nõuded kandidaadile:
◊ vähemalt keskharidus
◊ lastega töötamise kogemus

◊ valmisolek meeskonnatööks suures organisatsioonis
◊ hea suhtlemisoskus
◊ pingetaluvus
Kandideerimiseks palume
esitada
◊ avaldus
◊ CV
◊ haridust tõendava dokumendi koopia

E-post: midrimaa@saue.ee.
Aadress: Koondise 23,
Saue 76505, Harjumaa.
Küsimuste korral helistage 659 6526.

Tasub teada
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Keila kirikupäevad
„Kindel linn“
Marek Roots
Tänavu möödub 500 aastat
reformatsioonist ehk usupuhastusest - sündmusest, mis
mõjutas ja mõjutab jätkuvalt
kogu õhtumaist kultuuriruumi. Eesti jäi alates 16.
sajandist luterliku usupuhastuse mõjusfääri. Just selles
keskkonnas pandi alus meie
kirjakeelele ja rahvuslikule
eneseteadvusele. Reformatsiooni juubeliaasta annab
igatahes põhjuse neid seoseid meenutada, nende üle
mõtiskleda ja diskuteerida.
Eesti Evangeelne Luterlik
Kirik (EELK) tähistab nimetatud juubelit mitmesuguste
üritustega. Osa neist on juba
olnud, mõned seisavad veel
ees. Rõõmustan, et ka Keila
Miikaeli kogudus annab neis
üldkiriklikes ettevõtmistes
oma panuse. Koostöös Harjumaa Muuseumiga valmis maikuus näitus „Kirik keset küla.
500 aastat reformatsioonist“.
Sellele on osaks saanud hea
vastuvõtt ja loodan väga, et
vähemalt Keila haridusasutused kasutavad sisukat näitust
õppevahendina.
Oktoobri lõpus on Keilas
kirikupäevad „Kindel linn“.
Pealkiri tuleb reformaator
Martin Lutheri tuntud kirikulaulust „Üks kindel linn ja varjupaik“. Tänapäeval peetakse
seda koraali lausa luterliku
kiriku hümniks.
Kirikupäeva logoga tahame
öelda, et inimese seesmine
kindlustunne ei saa rajaneda
ainult temal enesel. Vajame
to etuspunk ti v älja sp o ol
oma mina - selleks, et täita
maailmas oma loodupärast
ülesannet ja leida üles oma
sügavam olemus. Kindel linn
kui inimese siseruumi sümbol
toetub kristliku usutunnistuse
järgi piiblile, jumala usaldusväärsele sõnale. Sellele tekstile toetub laiemas mõttes
ka kogu lääne tsivilisatsioon,
meie arusaam elu põhiväärtustest.

Kirikupäevade kava on mit
mekesine
Reedel, 20. oktoobril, musits eerivad Pille Met s s on,
Marika Pabbo ja Kristjan
Kannukene. Et tekandele
tuleb Kristjani uudisteos
„Kindel linn“. Kontserdile
järgneb omanäoline palvus
Prantsusmaal asuva Taizé
kloostri korra järele. Kõlavad
lihtsad, kuid kaunid Taizé

laulud koos mitmesuguste
pillidega.
Kirikupäevade põhiüritused toimuvad laupäeval, 21.
oktoobril, mil Keila Kultuurikeskuses saab kuulata huvitavaid loenguid.
Esmalt kõneleb teoloogiadoktor ja rännumees Arne
Hiob piibli viimasest raamatust, Johannese ilmutusraamatust. Teisena astub üles
tunnustatud perenõustaja
Saara Kinnunen Soomest,
kes keskendub küsimusele,
kas ja kuidas muutis reformatsioon arusaama perekonnast. Kolmandas loengus
räägib Helsingi ülikooli kirikuloo professor Timo Junkkaala
teemal „Vääritimõistetud Luther“. Usupuhastuse üht keskset persooni Martin Lutherit
on aja jooksul käsitletud üsna
vastuoluliselt. Timo Junkkaala
püüab nende ar vamuste
rägastikus selgust luua. Kõi-

kide ettekannete järel on
võimalik esitada küsimusi ja
vahetada mõtteid.
Loengutele järgneb kontser t, kus kõlab dirigent
ja helilooja Maarja Vardja
uudisteos, pealkiri samuti
„Kindel linn“. Teost esitavad
EELK Misjonikoor, vokaalansambel Miikael ja Tallinna
Ühisgümnaasiumi segakoor.
Sõna võtab peapiiskop Urmas
Viilma.
Keila Kultuurikeskuse päevasele osale saab tulla koos
lastega, sest nende jaoks
oleme korraldanud lastehoiu.
Külla tuleb nukuteater. Kultuurikeskuse päeva lõpetab
kell 19 algav noorteprogramm, mille muusikalist osa
juhib kohalike noorte hulgas
tuntud Fusion Keila. Kõik üritused on tasuta, väikese raha
eest saab süüa lõunat.
Pühapäeval, 22. oktoobril,
on Miikaeli kirikus pidulik
jumalateenistus. Jutlustab
piiskop Tiit Salumäe, kaasa
teenivad Lääne-Harju praostkonna muusikakollektiivid.
Jumalateenistusele järgneb
kohvilaud kirikus.
Infot kirikupäevade kohta
võib leida koguduse koduleheküljelt aadressil www.keilakirik.ee.
Tere tulemast Keila kirikupäevadele!

Meie lasteaia 55.sünnipäeva tähistav

PIDULIK AKTUS
toimub lasteaia muusikasaalis
reedel, 13.oktoobril 2017
kell 14.00
Osalema ootame
koostööpartnereid
endisi ja praeguseid
töötajaid

Teated ja reklaam

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

Kivikorstnate parandus ja uute
ehitamine. Tel 5188889.

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.

Korstnate renoveerimine ja ehitus, 56293653.

Ostan

Väikeveod kuni 2,5t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik,
turvas, asfaldipuru, betoon. Tel
5092936.

Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaatuseta. Telefon 58190200, e-posti aadress
Rain30@hot.ee.

Jumalateenistused
oktoobris Saue kirikus
Nii kaua, kui püsib maa, ei
lõpe külv ega lõikus, külm
ega kuum, suvi ega talv,
päev ega öö. 1Ms 8:22

8. oktoober kell 13
Lõikustänupüha. Teenistust
juhatab ja jutlustab Vahur
Utno. Piibli teksti loeb Liia
Lumilaid.

15. oktoober kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Muusikaga
teenib Andrus Vaiklo. Piibli
teksti loeb Marika MaleinVaiklo.

22. oktoober kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur Utno. Jutlustab Stephen Blowers ja
muusikaga teenib perekond
Blowers.

29. oktoober kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel. Piibli
teksti loeb Siiri Ervald. Muusikaga teenib Saue koguduse
naisansambel.

Palve- ja osadustund igal
kolmapäeval kell 18.

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.

Ehitusluba. Kasutusluba. Projekteerimine. Ehitise audit. Hoonete
seadustamine. 5220023, Mikk.
Täname kliente, keda olema saanud aidata.

Killustik, liiv, graniitkillustik, sõnnik, sõelutud põllu- ja kompostmuld, kasvumuld, betoonisegu.
Veokogused 0,1-8t. Hea hind
kokkuleppel! Tel 5015992.

Kahjuritõrjevahendid koju ja
aeda. Mullad, väetised, muruseemned jne. Mullamuttide hävitamine. Tel 56698863.
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Pere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja lillevaase. Telefon
58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.

Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või kaubiku. Võib olla
remonti vajav, pakkuda võib ka

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
ja info telefonil 53492730 või
www.metsasoojus.ee.
Müüa ümarat ja kandilist puitbriketti, pelleteid, sõelutud kivi-

Avaldame sügavat kaastunnet
Robertas Šamatauskasele
ja tema perele
KALLI POJA
surma puhul.
Kolleegid Hansadoor OÜ-st

sütt ning kütteklotsid võrkkotis.
Transport Sauele tasuta. Tel
53593615, www.keilabrikett.ee.
Magus mesi Padise valla niitudelt! 0,5l purk/700g, hind 5,50
eurot purk. Toon koju mee kätte
tasuta. Helista 51916171.
Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett! Tellimusi
võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks ja lisainfo saamiseks
helistage tel 58652190.
Müüa puitbrikett, premium pellet 6 j 8mm, 40L kottides: lepp,
kask ja kütteklotsid; kivisüsi,
multš. Laost saab osta ka paki
kaupa! www.leilibrikett.ee, tel.
56924924, 6379411.

Kinnisvara
Ostan Sauele uuema maja. Telefon 55520120.
Üürin Sauele 2-3-toalise kõige
mugavustega korteri. Telefon
56698863.
Ostan korteri Saue linnas, kõik
pakkumised on oodatud! Tel
56641122.
Ostan garaaži, kõik pakkumised
on oodatud! Tel 56641122.

Mõni hetk on vahel valusam kui teine.
Mõni hetk on kohe väga, väga valus...
Armas Riina perega
tunneme südamest kaasa
KALLI TARMO
kaotuse puhul.
Kersti, Mihkel, Andra, Raivo, Anu, Ingrid

Pakun tööd
Mõisa Hambaravi otsib alates
novembrist sel aastal oma kollektiivi töökat ja sõbralikku hambaarstiabilist-assistenti. Kontakt: info@
moisahambaravi.ee, 55654381.
Väikebusside ümberehitaja/
komplekteerija töö sisu on väikeveokite ümberehitus, sh vineerimine, isolatsiooni paigaldus,
lisaistmete, vaheseinte, riiulite
jt sisustuselementide paigaldamine. Sobiv kandidaat on hea
tehnilise taibuga, kohusetundlik ja täpne. Töö asukoht Keila
lähedal Kumnas. Tel 5028725,
e-mail meeli@bennett.ee.
Vajatakse kõrvalhoone projekteerijat Saue linna. Telefon
6595064.
Vajatakse kõrvalhoone ehitajat
Saue linna. Telefon 6595064.
Farm Est OÜ otsib Saue kauplusesse müügikonsultanti. Täpsem
info tel 56568382 või Veiko@
farmest.ee.
Firma pakub tööd Tutermaal
andmesisetaja-klienditeenindajale. Vajalik hea arvuti kasutamisoskus. Vajadusel väljaõpe
kohapeal. Tööle asumine koheselt. Info tel 5015433 või saada
kiri raul@metanex.ee.

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea...
Avaldame kaastunnet
Riina Šamatauskasele
POEG TARMO
kaotuse puhul.
Saue Linna Invaühing

Elukestva õppe nädal päevakeskuses
◊ 10. oktoobril kell 12 Mari
kunstniku Zhanna Tohti
akvarellide näituse avamine.
◊ 16. oktoobril kell 14 räägib
Anu Teske liigesehaigustest
ja sellest, kuidas haigusega
koos elada, ning näitab
abivahendeid. Teeme koos
harjutusi, küsime küsimusi
ja saame vastuseid.
◊ 17. oktoobril kell 13 mõtleme
hõimurahvastele. Mari Anna
Mishina õpetab valmistama
mari rahvustoitu - potipirukaid. Osalustasu juhendajale
toiduainete eest on 5 eurot.

◊ 18. oktoobril kell 11 viktoriin Saue Noortekeskuses.
Viktoriini viib läbi Andres
Kaarmann.
◊ 19. oktoobril kell 11 tulevad
Bee-Boti asjatundjad lasteaiast õpetama programmeerimist ja tutvustavad robotmesilasi - Bee-Bot on armas
mesimumm-põrandarobot
lastele alates 3. eluaastast.
◊ 19. oktoobril kell 15 käsitööringi ja lasteaia koostöö
alane jutulaud.
◊ 20. oktoobril kell 13.30
kepikõnd.

◊ 20. oktoobril kell 16 räägib
Katrin Kõrvas teemal „Erivajadus või kasvatamatus“.
Miks tänapäeva lapsed tunduvad kasvatamatud? Kas
nad ikka on kasvatamatud
või vajavad nad meie mõistmist ja abi?

Ringid ja klubid
◊ 12. oktoobril kell 13 raamatuklubi.
◊ 26. oktoobril kell 18 lauluklubi.
◊ 27. oktoobril kell 16 Tammetõru koosviibimine.

◊ 29. oktoobril kell 13 reisiklubi.
◊ 9. novembril kell 13 reisiklubi. Räägime ja vaatame
pilte Rumeeniast.
◊ 15. novembril lõunamuusika
kontserdi „Läänemaade hällilaulud“ külastus. Vajalik
registreerimine.
◊ 21. novembril kell 11 eakate
sünnipäevapidu.
◊ 23. novembril kell 13 raamatuklubi.
Palume registreeruda kõigil tähehuvilised, kes soovivad minna
kooli teleskoobist tähti vaatama.
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ANDRUS ORUSTE

ANDRES PAJULA

JAANIKA KÄÄRST VELLO TOOMIK NILS JOONAS PÕLDME

VALI VÄRSKE VAADE!

Meie meeskonnas ei ole nuditud meelt, turvalist tuttava tee
otsimist või jalgupidi poliitretoorikasse betoneeritud üksluisust.
Harjumuspärast asendab otsiv vaim. Ette on näidata kaheksa
aastat kaptenivastutust. Me oleme valmis järgmised neli aastat
läbi metsa tungima, põlved marraskil, et lõpujoonele jõudes
hõisata – jah, me tegime ära. Teeme koos Saue suureks !

Andres Laisk, Saue vallavanem
TULE JA KOHTU MEIEGA 27. septembril
kell 19.00 Saue linna noortekeskuses!

Meie kuulame;
Meie hoolime!
Ainus kodanike
initsiatiivil tegutsev
ühendus Saue vallas
Käsitöömess
Tallinna
Lauluväljakul
27.-29. oktoober
Väljas on kogu valik meie
käsitööst. Lisaks ostlemisele
võimalus õppida mõni vahva
nipp, panna kõrva taha mõni
kaval tarkus. Peaesineja
Kukerpillid, sissepääs tasuta.
Vaata lisaks või registreeru
kauplejaks www.tallinnakäsitöömess.ee.
Lisainfo telefonil 621
3004.

valimisliit

MEIE
Saue linn, Saue vald, Kernu vald, Nissi vald

Valimisliit MEIE

vlmeie.blogspot.com.ee

valimisliitmeie@gmail.com

Ele IluStuudio oktoobris
Juuksur ENE kõik
naistetööd -20%
www.elestuudio.ee
Tel. 7111 634

AS SAMI võtab tööle:
 KVALITEEDISPETSIALISTI;
 CNC PAINUTUSPINGI OPERAATORI;
 LASERLÕIKEPINGI OPERAATORI.
Täiendav info ja kandideerimine:
 telefon 5308 7205, e-mail sami@sami.ee, www.sami.ee

Saue linna rahva nimel - ALATI !

Saue linna
ujulapere
ootab tööle
töökat ja
sõbralikku
klienditeenindajatvalveinstruktorit

176
Vello Toomik

Info Saue
Linnavarahaldusest
Tel 659 6519 ja
5691 4942, Diana
Tel 659 5611 või
5851 6164, Marko.

VAJATAKSE PERIOODILISELT
LAPSEHOIDJAT SAUEL
TELEFON 525 6825
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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.
Eeldame, et oled:
•
väga heas füüsilises vormis
•
valmis õppima ja omandama teadmisi
•
töökas, iseseisev ning täpne ja omad vastutustunnet
Pakume Sulle:
•
tulemusliku töö eest tasu 1300 eurot (bruto)
•
erinevaid ettevõtte soodustusi (sh spordikompensatsioon ja toitlustamine tööl)
Töötamine toimub kahes vahetuses E-R 7:00-15:05 ja 15:05-23:00.
Palun saada oma CV e-posti aadressile personal@solina-group.ee

Saue linna ettevõte pakub tööd autopesijale

Ootame Sind oma meeskonda, kui oled

• hoolas, õpihimuline, eelneva kogemusega, sõbralik, uutest väljakutsetest huvitatud.
Võimalik ka väljaõppe kohapeal.
Palk alates 650.- eurot neto + läbimüük.

Tööülesanded on
•
•

sõiduautode, maasturite, pakibusside sise- ja välipesu;
vahatamine, poleerimine, keemiline pesu, mootorite pesu.

HELIA SERVICE OÜ
E-posti aadress info@heliaservice.ee

Keskuse 4, Saue
Telefon 513 5209, 514 4209

www.saue autoteenindus.ee

Adven on Eestis, Soomes ja Rootsis tegutsev energiaettevõte, mis pakub
energialahendusi tööstus- ja teenindussektoris, varustab soojusega äri- ja erakliente
ning tegeleb maagaasi jaotamise ja müügiga. Adven Eesti AS-is töötab 75 inimest.
Opereerime ja hooldame Eestis ligi 100 energiakeskust ja hooldame soojusvõrke
kogupikkusega 81 km.

Otsime oma Põhja piirkonna soojusvõrkude hooldusmeeskonda

SOOJUSVÕRGU HOOLDUSTEHNIKUT
Sinu tööks on soojusvõrkude ja seadmete käidu- ja hooldustööde teostamine,
töörežiimide tagamine, remonditööd ja järelevalve. Planeerid ja korraldad
kaheliikmelise meeskonna töö, tagad heakorra oma töötsoonis ning aruandluse tööde
osas, sh digitaalse hoolduspäeviku täitmise. Juhid ja hoiad korras meeskonna
hooldusautot, komplekteerid ja pead arvestust selles olevate materjalide ja vahendite
üle. Suhtled töös nii klientide, maaomanike kui töövõtjatega. Tööpiirkond on üle Eesti,
peamiselt Tallinn ja Harjumaa.
Ootame Sinult tehnilise keskeri hariduse või pikaajalise töökogemuse olemasolu

soojuse-, vee- või gaasitorustike hooldusel. Sul on laialdased teadmised ja kogemused
tehnovõrkudest ja seadmetest, oskus lugeda projekte ja orienteeruda nende järgi
maastikul. Räägid väga heal tasemel eesti keelt, suhtlustasemel vene keelt, oskad
kasutada töövahendina arvutit ja Sul on B-kategooria autojuhiload. Oskad korraldada
töid, omad head tehnilist taipu, oled täpne, korrektne ning iseseisev. Sulle meeldib
suhelda ja töötada välitingimustes.

Omalt poolt pakume Sulle stabiilset, vaheldusrikast ja liikuvat tööd, erialast
arenguvõimalust ning kuulumist kollektiivi, kus hinnatakse kõrgelt ohutut
töökeskkonda. Lisaks mitmeid ettevõttepoolseid soodustusi, sh talvepuhkus ning
tervise- ja sporditoetus ning ühisüritusi.
Palume saata CV hiljemalt 25. oktoobriks 2017 läbi
www.cvkeskus.ee, www.cv.ee või adven.eesti@adven.com
märgusõnaga „soojusvõrgu hooldustehnik“. Lisainfo tel 6678627 www.adven.ee

