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Uued maitseelamused
vastavatud toidukohtadest!
Veebruari alguses avasid Sauel uksed uus
kohvik Allee ning pererestoran Lounge Loft,
mis on külastajate poolt juba väga hästi vastu võetud. Kust võttis toidukohtade omanik
julguse segases majandussituatsioonis selline
samm teha?
Gerli Ramler
„Olen Sauel elanud juba peaaegu kümme aastat ning selle
aja jooksul on mul olnud hingel, et kohalikel elanikel pole
võimalust õhtuti kodu lähedal
meeleolukalt aega veeta, kodulinnas jalutades teinekord
meeldivast söögikohast läbi
astuda ning väike eine, kohv
või klaasike veini võtta,“
räägib Tiit Trofimov. „Eriti
nukrad on pikad talve- ja sügisõhtud, kus juba kell seitse
inimesed kodudes on ning elu
sisuliselt seisab. Sooviksin,
et Saue hakkaks rohkem elama!“
Tema sõnul on toitlusettevõtte ülestöötamine paras
pealehakkamine ja väljakutse. „Inimene ei vaja ju mitte
ainult lihtsalt sööki ja jooki,
vaid ka meeleolu, ilusat interjööri enda ümber — eelkõige
paika, kus perega mõnusalt
aega veeta. Piirkonnast, kus
Cafe Allee ja pererestoran
Loft asuvad, annaks väga atraktiivse keskuse kujundada,
olemas on ilus väljak ja kenad hooned,“ ütleb Trofimov.

„Saue on jagunenud tööstuse
pooleks, kus inimesed saavad
tööl käia, ning armsaks elamuterajooniks, kus majad on
kenasti korda tehtud.“

Muusikaõhtud,
erinevate köökide
road ja lastesõbralik
mängunurk

Nii kohvikus kui ka lounge’is
peetakse esmatähtsaks sõbralikku suhtlemist, kvaliteetset toitu ning paindlikkust.
„Kindlasti püüame hoida
joont, et lounge’ist ei saaks
tavaline pubi, vaid see jääks
viisakaks
pererestoraniks.
Planeerime edaspidi hakata korraldama ka erinevaid
üritusi ja meeleoluõhtuid
erinevaid sihtgruppe silmas
pidades. Soovime musitseerima kutsuda nii kuulsamaid
esinejaid kui ka näiteks muusikakooli õpilasi,” kõneleb
omanik entusiastlikult.
Kohviku poolele mahub
korraga einestama umbes 40
inimest, seal pakutakse eelkõige hommiku- ja lõunasööke ning kiiremini valmivaid
roogi. Cafe Allee on avatud

esmaspäevast neljapäevani
vahemikus kell 8.30–20, reedeti kell 8.30–21 ja laupäeviti
kell 10–21.
Pererestoranispeaksleidma
igaüks endale sobiva koha —
väiksematele külastajatele on
suur, ligi 40-ruutmeetrine lastenurk, leidub privaatsemaid
lauakesi, mugavaid istenurki
ning suure seltskonna tarbeks
eraldi saal. Loft mahutab kuni
150 inimest ning on avatud
kolmapäeviti, neljapäeviti ja
pühapäeviti kell 12–22 ning
reedeti ja laupäeviti kella 10st
südaööni.
Loft´i personal on kirev.
Lisaks eestlastele askeldavad
köögis itaallased ja vene toidumeistrid, mistõttu on Lounge Loft´i toiduvalik väga
mitmekesine. Esindatud on
lemmikud erinevate rahvaste
köökidest. Eestlaste lemmikute osas saab tellida ka krõbedaid kana pooltiibu, sibularõngaid ja juustupalle ning
eraldi menüü on lastele.
Värsket infot leiab veebiaadressilt www.loftlounge.eu
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Linnavolikogu ja Linnavalitsus
Linnavalitsuse 3. istung
Saue Linnavalitsuse 3. istung toimus 28. jaanuaril 2009.
aastal, päevakorras oli:
1. Saue lina Ridva tänav T2 maa-ala teenindusmaa määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks /korraldus
nr 18/.
2. Saue linna Tammepargi tn 10 katastriüksuse maakasutuse sihtotstarbe määramine /määrus nr 3/.
3. Saue linna Kadakamarja tn 9 kinnistu detailplaneeringu
algatamine /korraldus nr 19/.
4. Tule 20 laohoonele kasutusloa andmine
/korraldus nr 20/.
5. Koondise tn 13 korterelamule kasutusloa andmine
/korraldus nr 21/.
6. Koondise tn 9 korterelamule kasutusloa andmine
/korraldus nr 22/.
7. Koondise tn 11 korterelamule kasutusloa andmine
/korraldus nr 23/.
8. Kadakamarja 18 üksikelamule kasutusloa andmine
/korraldus nr 24/.
9. Pärnasalu 19 ärihoonele kasutusloa andmine
/korraldus nr 25/.
10. Kirjaliku nõusoleku väljastamine Koondise tn 26.
11. Spordiühingutele raha eraldamine /korraldus nr 27/.
12. Saue Huvikeskuse maalikursuse kuutasu kehtestamine
/korraldus nr 28/.
13. Vesiaeroobika treeningtunni piletihinna kehtestamine
/korraldus nr 29/.
14. Laste toiduraha ja huvitegevuse rahaline kompenseerimine /korraldus nr 30/.
15. Nõude lootusetuks tunnistamine
/Otsustati mitte maha kanda 2008. a bilansist rendi- ja
kommunaalteenuste võlga summas 72 775,10 krooni/.
16. Alaeelarvete kuluartiklite kinnitamine /korraldus nr 31/.
17. Sularahakassa, materiaalse põhivara ja bilansivälise
väikevara aastainventuuride lõppaktide kinnitamine
/korraldus nr 32/
18. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 33/.
19. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 34/.
20. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kinnitamine“.
21. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue linnas korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäärade kehtestamine
ja korraldatud jäätmeveo eri- ja ainuõiguse andmiseks
avaliku konkursi korraldamine“.
/volikogu eelnõud suunati kehtestamiseks volikogusse/.
22. Info perioodil 12.01.2009–26.01.2009 sõlmitud lepingutest.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud
linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Pärnasalu tn 36
korteriomandi müük
Vastavalt Saue Linnavolikogu otsusele nr 169, 22. jaanuarist 2009. a, müüb Saue Linnavalitsus korteriomandi aadressil Pärnasalu tn 36–4.
Täiendav informatsioon:
tel 679 0184 või e-post: vello@saue.ee

Uuest töölepingu seadusest

Poole aasta pärast jõustuv uus töölepingu seadus laiendab
tähtajaliste lepingute sõlmimise võimalusi. Tähtajalise töölepingu võib sõlmida igal juhul, kui on tegemist tähtajalise iseloomuga tööga.
Samas peab tööandja põhjalikult hindama, kas tegemist on
ajutise tööga või on töötajat vaja püsivalt, sest eelnõu muudab
oluliselt tähtajalise töölepingu ennetähtaegse ülesütlemise tingimusi.
Ennetähtaegsel ülesütlemisel peab tööandja maksma töötajale tasu, millele töötajal oleks olnud õigus lepingu tähtaja
saabumiseni.
Seadus piirab jõustumisel öötöö tegemist ja näeb ette lisakaitse öötöötajatele, eelkõige puhkeaja andmise kohustuse,
aga ka kõrgema öötöö tasuga. Öisel ajal (kella 22-6) tehtud töö
eest maksab tööandja töötajale 1,25-kordset töötasu.
Seaduses on etteteatamistähtaeg koondamisel alla üheaastase töösuhte puhul 15 kalendripäeva. Ühe- kuni viieaastase
töösuhte puhul tuleb ette teatada 30 päeva, viie- kuni kümneaastase töösuhte puhul 60 ja üle kümneaastase töösuhte puhul 90 kalendripäeva.
Lisakaitsena on tööandjal kohustus anda etteteatamise ajal
töötajale vaba aega teise töö otsimiseks.
Edaspidi on ette nähtud koondamishüvitise maksmise jagamine tööandja ja töötukassa vahel. See annab raskustesse
sattunud tööandjale võimaluse investeerida ettevõtte püsimisse, pakkuda jätkuvalt tööd ning olude paranemisel luua uusi
töökohti.
Otsene koormus tööandjale on kõikide koondamiste korral
töötaja ühe kuu töötasu, töösuhte pikkusest sõltuvalt maksab
ülejäänu töötukassa tööandjate sihtfondi rahast.
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2009. aasta eelarvet ootab
ees tõsine kärpimine
Tõenäoliselt ei ole Eestis omavalitsust, kes ei jälgiks hinge
kripeldades arutelu 2009. aasta riigieelarve kärpimise osas,
mis just neil nädalatel aset leiab.
Haldi Ellam

avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna juht
5. veebruaril oli kõikide meediaväljaannete
esiuudiseks
koalitsioonierakondade saavutatud kokkulepe riigieelarve
kärpimiseks 8,8 miljardi krooni võrra. Kohalikele omavalitsustele on kõige suuremaks üllatuseks tulumaksu protsendi
vähendamine, s.o esialgsetel
andmetel 675 miljoni krooni
võrra.
Saue linnapea Orm Valtsoni
sõnul ei ole kohalikele omavalitsustele eraldatud tulumaksu
protsent Eesti taasiseseisvumisajast saadik niivõrd väike
olnud.
Valitsusliidu 5. veebruari
kokkuleppe kohaselt hakkavad omavalitsused saama kõigest 11,1 protsenti üksikisiku
brutotulust. Kuigi 0,83-protsendiline tulumaksu eraldiste
vähenemine tundub esmapilgul tühine, tähendab see tulude
tuntavat vähenemist. Arvestuslikult võrdub 0,1 protsenti 120
miljonit krooniga. Arvestades
veel maksumaksjate arvu vähenemist, võib tulude kahanemine omavalitsussektoris olla
kuni 2 miljardit krooni.
Siiski ei ole välistatud, et
valitsuse ettepanek tulude osas
võib muutuda, sest Valla- ja
linnaeelarve seaduse §7 ütleb,
et kui pärast eelarve vastuvõtmist kehtestatakse Riigikogu

või Vabariigi Valitsuse õigusakte, mille alusel eelarve tulud
vähenevad või kulud suurenevad, hüvitatakse vastavad
summad riigieelarvest. Seega
on olukord väga keeruline.

Majandusprognoos
halvenes oluliselt

Saue linna 2009. aasta eelarve
koostati rahandusministeeriumi ja Eesti Panga 2008. aasta
augustikuu prognooside alusel, oktoobris vähendati Eesti
Konjunktuuriinstituudi majandusprognoosi alusel rahandusministeeriumist prognoosi
50 protsendi võrra. Detsembris võeti eelarve Saue Linnavolikogus vastu teadmisega,
et 2009. aasta tulude laekumine jääb 2008. aasta tasemele. Leiti, et sellisel juhul ei
peaks Saue linn kulusid veel
kärpima hakkama ning tulude
vähenemine on võimalik katta 2008. aasta reservi arvelt.
Arvestades jaanuarikuu tulumaksu laekumist koos uute
majandusprognoosidega,
võib prognoosida tulude laekumise langemist 2007. aasta
tasemele. Valitsuskoalitsiooni
5. veebruari kokkuleppe kohaselt väheneks tulumaksu
laekumine 2007. aastaga võrreldes veelgi seitsme protsendi võrra, mis tähendab 2006.

Hüvitis töötaja koondamisel on kuni viieaastase töösuhte
puhul ühe kuu töötasu, viie- kuni kümneaastase töösuhte puhul
kahe kuu töötasu (millest ühe kuu osa katab töötukassa) ja üle
kümneaastase töösuhte puhul kolme kuu töötasu (millest kaks
kuud katab töötukassa).
Üle 20-aastase staažiga töötajatele kehtestatakse viieaastane üleminekuperiood, mille jooksul koondatud inimestel säilib
õigus nelja kuupalga suurusele hüvitisele.
Ebaseaduslikul töösuhte ülesütlemisel maksab tööandja
edaspidi töötajale hüvitist töötaja kolme kuu töötasu ulatuses.
Erandina on hüvitis töötaja kuue kuu töötasu suurune, kui töötaja on ülesütlemise ajal rase või valitud töötajate esindajaks.
Muudatused näevad ette ka võimaluse töösuhet jätkata, kuid
erinevalt tänasest töökohale ennistamisest peavad töösuhte jätkumisega nõus olema nii töötaja kui ka tööandja. Rasedal töötajal ja töötajate esindajal on aga õigus nõuda töösuhte jätkamist.
Seadus näeb edaspidi näeb ette ka töötuskindlustuse hüvitise määra tõusu esimesel sajal töötuse päeval 70 protsendini ja
alates 101. päevast 50 protsendini töötaja keskmisest töötasust.
Lisaks laieneb töötuskindlustushüvitise saajate ring.
Uudsena on võimalik saada töötuskindlustuse hüvitist ka
neil, kes on töösuhte lõpetanud oma algatusel või kokkuleppel
tööandjaga. Nimetatud juhul on töötuskindlustuse hüvitise määr
madalam. Hüvitise suurus on 40 protsenti töötaja keskmisest
töötasust kogu töötuskindlustushüvitise saamise perioodi jooksul ja õigus hüvitisele tekib siis, kui viimase viie aasta jooksul
on töötaja eest tehtud vähemalt nelja aasta jagu sissemakseid
töötuskindlustusfondi.
Samuti pikeneb vanema lapsehoolduspuhkusel oldud aja võrra tema töötuskindlustuse arvestusperiood. Töötuskindlustushüvitise alammäär tõuseb 50 protsendini eelmise aasta valitsuse
kehtestatud töötasu alammäärast.

aasta tasemele langemist.
„See võib tähendada Saue
linna 2009. a tulumaksu prognoosi vähenemist paarikümne
miljoni krooni võrra,“ kommenteeris linnapea. Lisaks
sisaldab valitsusliidu esialgne kokkulepe veel õpetajate
palgatõusu vähendamist ning
teede korrashoiuks ette nähtud raha kärpimist, need summad ei ole veel teada.

Miski pole veel selge

Arvestades olulisi riigieelarve kärpekavasid, võttis Saue
Linnavalitsus vastu otsuse
piirata kulude tegemist 6,5
protsendini kalendrikuu kohta
kuni linnaeelarve muutmiseni
volikogus. Vähendatakse nii
valitsemiskulusid kui ka kõikide asutuste tegevuskulusid,

püüdes siiski säilitada kõikide
asutuste funktsioneerimine ja
lepingutest kinnipidamine.
Linnaeelarvet saab muuta
pärast negatiivse riigieelarve
vastuvõtmist ja sellega seonduvate seaduste vastuvõtmist.
Saue linnajuhid jälgivad tähelepanelikult muutusi majanduses ja riigieelarves ning
kavandavad vajalikud muutused 2009. aasta linnaeelarvesse. Tõenäoliselt jõuab eelarve
muutmise eelnõu volikogu
aprillikuu istungile. Esialgse
kava kohaselt vähendataks
10–15 protsendi ulatuses tegevuskulusid ja vaadatakse üle
investeeringute eelarve.
2009. aastaks kinnitatud
eelarvega saab tutvuda Saue
kodulehel „Avaliku teabe“
rubriigi all. 

Elukestva õppe edendamiseks lihtsustab seadus jõustumisel õppepuhkuse reegleid. Töötajale antakse õppepuhkust 30
kalendripäeva aastas. Õppepuhkust tööalaseks ja tasemekoolituseks on võimalik saada õppevormist ja õppekoormusest sõltumata.
Pikendatud on keskmise töötasuga hüvitatavat õppepuhkuse aega. Tasemekoolituse ja tööalase koolitusega seotud
õppepuhkuse korral maksab tööandja töötajale keskmist töötasu 20 kalendripäeval. Tasemekoolituse lõpetamiseks annab
tööandja töötajale täiendavat õppepuhkust 15 kalendripäeva
ja maksab selle jooksul töötajale valitsuse kehtestatud töötasu alammäära.
Seadus suurendab ka töövaidluskomisjonis lahendatavate
rahaliste nõuete suurust. Töövaidluskomisjon lahendab vaidlusi, mille rahaline nõue on kuni 150 000 krooni. Praegu kehtiva
õiguse alusel lahendab töövaidluskomisjon kuni 50 000 krooni
suuruseid rahalisi nõudeid.
Muudatused ei sea tööandjale edaspidi sisutuid kohustusi
töötajate arvestuse pidamisel, kaotades vormikohase tööraamatu ja isikukaardi. Samuti on tööinspektsioon vabastatud vormiliste kooskõlastuste andmisest, näiteks töösisekorraeeskirjade
kehtestamisel, et tõhusamalt täita järelevalve ülesandeid ning
keskenduda tööandjate ja töötajate nõustamisele.
Jekaterina Tikerpuu
Linnasekretär
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Peatoimetaja: Haldi Ellam
Tel. 679 0175, leht@saue.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ

Järgmine number ilmub
27. veebruar 2009

Uued kodanikud

Aasta esimene beebiball:
linn sai juurde 6000. elaniku
6. veebruaril
toimus Saue
lasteaias Midrimaa 2009.
aasta esimene
beebiball.

Sel korral said pidulikult sünnitunnistuse 11 beebit, nende
seas ka Saue linna 6000. kodanik — tänavu 2. jaanuaril
ilmavalgust näinud Rasmus
Reinson.
Väike Rasmus sai Saue
linnapea Orm Valtsonilt kingituseks Saue tamme maali
6000. kodaniku tiitliga ning
2009. aasta kalendri „Saue
enne ja nüüd“.
Mullu sai Saue linn juurde
81 uut ilmakodanikku, 2007.
aastal sündis 87 last. Käesoleval aastal on 9. veebruari seisuga sündinud juba 6 last. 

Saue linna 6000. kodanik Rasmus Reinson koos vanematega.

Karmen Koks, Meribel Salu, Keira Närep, Gregor Raagmets, Sireli Paasik, Rasmus Reinson.
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Toetusvõimalused era-,
mittetulundus- ja avalikule
sektorile, jaanuar 2009
PIIRKONDADE KONKURENTSIVÕIME TUGEVDAMISE
PROGRAMM (ja väikeprojektide programm)
EESMÄRK:
1) atraktiivsem kohalik külastuskeskkond;
2) atraktiivsem kohalik ettevõtluskeskkond
TOETATAKSE:
1) kohalikku turismi- ja puhkemajandust arendavaid projekte, mis on eeskätt suunatud külastajatele
2) kohaliku ettevõtluskeskkonna infrastruktuuri arendavaid
projekte (ettevõtluse seisukohalt olulise avaliku tehnilise infrastruktuuri rajamine ja rekonstrueerimine)
TAOTLEJA: Kohalik omavalitsusüksus, SA/MTÜ
TOETUSE SUURUS: 1 mln kuni 50 mln krooni turismiprojektile, 1 kuni 25 mln ettevõtlusprojektile. Toetatakse kuni 85%
projekti abikõlbulikest kuludest. Avaliku sektori valitseva
mõju all olev äriühingu kaasfinantseering on abikõlbulik.
PEAMISED NÕUDED:
1) Kehtiv KOV-i arengukava.
2) Taotleja peab olema projekti raames loodava, väärindatava või soetatava eseme omanik või valdaja.
3) Ehituslik projektdokumentatsioon ja ehitusluba.
TAOTLEMINE: Praegu on suur programm suletud, avaneb
ilmselt taas suvel 2009. Väikeprogrammist saab jooksvalt
taotleda.
NORRA-EMP REGIONAALARENGU TOETUSSKEEM
EESMÄRGID: tugevdada kohaliku omavalitsuse üksuste, omavalitsusliitude ja maavalitsuste haldusvõimekust
eelkõige avalike teenuste arendamiseks ja piirkondade
arengulahenduste väljatöötamiseks; soodustada kohaliku
omavalitsuse üksuste, maavalitsuste, omavalitsusliitude ja
mittetulundusühenduste koostööd kohalikul ja regionaalsel
tasandil; parendada piirkondade majanduskeskkonda ja jätkusuutlikkust.
TOETUST ANTAKSE KAHES VALDKONNAS: haldusvõimekust
tõstvateks ning majanduskeskkonda parandavateks projektideks (nt uuringud, ekspertide kaasamine, mitme omavalitsuse koostöös osutatavate avalike teenuste väljatöötamine,
omavalitsuste ühinemise ettevalmistamine, ühiste arengukavade ja teemaplaneeringute koostamine, kohaliku tööhõive stimuleerimine jne).
TAOTLEJAD: KOV, OV-liit, maavalitsus, MTÜ/SA
TOETUSE MÄÄR JA OMAFINANTSEERING: kuni 85% projekti
abikõlbulikest kuludest, omafinantseering peab olema vähemalt 15% projekti abikõlbulikest kuludest kohalike omavalitsuste puhul.
TOETUSE SUURUS PROJEKTI KOHTA: minimaalne toetus projekti kohta on 100 000, maksimaalne 3,1 miljonit krooni.
TAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTAEG: 1. aprill 2009 kell 17.00.
TÄPSEM INFO: www.eas.ee
HASARTMÄNGUMAKSU
REGIONAALSED INVESTEERINGUD
EESMÄRK: Lastele, noortele, peredele, vanuritele ja puuetega inimestele elamise, õppimise, sportimise, vaba aja
veetmise ja muude tegevuste jaoks paremate tingimuste
loomine.
TOETAKSE: ehitamise ja renoveerimisega seotud tegevusi ja
kulutusi hoonetes, ruumides või rajatistes.
TAOTLEJAD: MTÜ, SA, KOV
OMAFINANTSEERING: 15%
TOETUSE SUURUS: kuni 500 000 krooni
PEAMISED TINGIMUSED: ehitusprojekt (sõltuvalt ehituse
ulatusest), ehitusluba või KOV-i kirjalik nõusolek, hinnapakkumised, kajastatus arengukavas, objekti avalik kasutus.
TÄPSEM INFO: www.eas.ee
TAOTLUSVOORUD: 2 korda aastas — 15.02 ja 15.09.
TAASTUVENERGIAALLIKATE LAIALDASEM KASUTAMINE
ENERGIA TOOTMISEKS (KIK)
EESMÄRK: Taastuvate energiaallikate osakaalu kasv energiabilansis ning energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähendamine.
TOETATAKSE:
1) elektri ja soojuse koostootmisjaamade rajamine koos tootmisseadmete võrguühenduseks vajaliku infrastruktuuriga;
2) taastuvenergiale üleminek katlamajade taastuvenergiaallikate kasutamiseks ümberehitamise teel;
3) energiasääst kaugküttevõrgu parendamise ja rekonstrueerimise teel.
EI TOETATA:
1) suurema kui 2 MW installeeritud summaarse elektrivõimsusega elektri ja soojuse koostootmisjaama rajamist või rekonstrueerimist asukohaga väljaspool Eesti saari;
2) suurema kui 4 MW installeeritud summaarse võimsusega
kaugkütte katlamaja rajamist või rekonstrueerimist.
TAOTLEJA: Kohalik omavalitsusüksus, äriühing, SA/MTÜ
TOETUSE SUURUS: 500 000 kuni 50 mln tegevuse 1 jaoks
ning kuni 20 mln tegevuse 2 ja 3 jaoks. Omafinantseering
Harjumaal vähemalt 60%.
Toetusvõimaluste tutvustus
jätkub järgmises “Saue Sõnas”.

Joosep Mägi, Olivia Kurrel, Koit Jõgisman, Gerden Jõgi, Venno Vahtras.
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Saue linna külastasid
Reformierakonna juhtpoliitikud
30. jaanuaril külastasid Saue linna Reformierakonna juhtpoliitikud — seitse riigikogu liiget
ning sotsiaalminister Maret Maripuu.
Haldi Ellam

avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna juht
Riigikogu Reformierakonna
fraktsiooni 31 liikmest käis
Sauel seitse, nendeks olid:
Jürgen Ligi, Väino Linde,
Kalle Palling, Hanno Pevkur,
Tatjana Muravjova, Tõnis
Kõiv ja Lauri Luik.
Riigikogulased kohtusid
AS-i Paulig Baltic juhi Tiit
Nuudiga, kes Pauligi koolituskeskuses tutvustas saadikutele Paulig Grupi ettevõtteid ning andis ülevaate
nende praegusest käekäigust.
Arutlusele tuli ka ülemaailmne majandusolukord ning
selle mõju ettevõtlusele nii
Eestis kui ka eksportturgudel.
Samuti olid kõne all töötajate koondamised ning palkade
kärpimine.
Pauligi osas rääkis Nuudi, et praegusel ajal ei ole,
erinevalt paljudest teistest
firmadest, ettevõttel tekkinud
vajadust töötajaid koondada,
kuigi nõudlus tööjõu osas on
mõnevõrra vähenenud. Ta
tõdes, et Eestis on veel vähelevinud idee, et koondamiste
asemel võiksid ettevõtted
inimeste tööaega lühendada.
Näiteks Pauligis on kasutusele võetud osaline tööaeg,
töötajad töötavad sama raha
eest viie päeva asemel kolm
päeva nädalas. Samas saab ettevõte kokku hoida jooksvate
halduskulude pealt — näiteks
elektri- ja veearvete osas.
Teiseks heaks küljeks
peab ta töötajate tootlikkuse
suurenemist — kellelgi pole
midagi selle vastu, kui nad

saavad sama töö kiiremini ära
teha ning neil on rohkem vaba
aega.

Palling:
noorte arvamust
tahetakse kuulda

Riigikogu noorim liige Kalle Palling külastas ka Saue
Gümnaasiumi, kus ta valgustas ühiskonnaõpetuse tunni
raames kokku tulnud noori
teemal, kuidas poliitikas kaasa
lüüa. 23-aastase poliitiku sõnul annab poliitikas osalemine
noortele head eneseteostusvõimalused, võimalusi areneda ning õppida, kaasa rääkida
kohaliku elu arendamisel ning
juhtimisel, samuti seista omaealiste huvide eest.
Pallingu sõnul on noored
poliitikasse igati oodatud ning
nende värskete ja julgete ideede vastu tuntakse huvi rohkem,
kui esialgu aimata oskaks. „Tahetakse kuulda, mida noored
poliitikud arvavad,“ rääkis ta,
pidades eriti oluliseks, et noored räägiksid kaasa haridus- ja
noorsootöö valdkonnas, sest
neil on õpilaste mured-rõõmud
veel hästi meeles. Teisest küljest, praegune noorte põlvkond
on üles kasvanud omariikluse
tingimustes demokraatlikus
ühiskonnas.
„Tulemused ei tule homme ega ka kahe aasta pärast.
Mõjud on tunda alles siis, kui
teie isa ja juba ka teie lapsed
saavad täisealiseks,“ lisas ta.
„Mida varem hakata kaasa
rääkima, seda parem on pärast

Reformierakonna saadikud Pauligis.

nõustuda või mitte nõustuda ja
mõelda, miks ma enne nendes
asjades kaasa ei rääkinud.“
Rääkides praegusest Riigikogust, tõi Palling näiteks, et
31-st Reformierakonna fraktsiooni liikmest on viis alla
30-aastased.
Vastuseks ühe abituriendi
küsimusele naispoliitikutesse
suhtumise kohta, ütles Palling,
et naisi oleks poliitikasse rohkem vaja, sest mehed kipuvad
olema nagu teerullid, naised
aga seisavad rohkem pehmemate väärtuste eest.
Küsiti veel, mida peab Palling hariduspoliitika osas kõige olulisemaks ning kuidas ta
suhtub põhikooli ja gümnaasiumi lahutamisse ning kutsehariduse kvaliteeti.

Maripuu:
tervis on kõige alus

Sotsiaalminister Maret Maripuu kohtus Saue eakate ning
puudega inimestega Saue
Tammetõru seltsingu kutsel.
Saue Gümnaasiumi aulas
alustas minister Eesti sotsiaalpoliitika
põhipunktide
ning suuremate probleemide
tutvustamisega. Kõige teravamaks probleemiks peab ta rahvastiku vananemist, mis seab
tulevikus ohtu riigi suutlikkuse
eakatele pensioni maksta. Eesti osas positiivsena tõi ta välja
fakti, et teised Euroopa Liidu
liikmesriigid kadestavad Eestit
selle pärast, et Eesti elanik on
tööturul pikalt aktiivne. Näiteks 55–64-aastastest käib tööl

Tammetõru seltsingu esinaine Maie Uhtlik tänab Maret Maripuud.
58%, 65–69-aastastest 27%
ning 70–74-aastastest 9%.
Pika tööea aluseks on Maripuu sõnul tervis. Eestis on täna
sündiva lapse keskmine oodatav eluiga 72 aastat, samas kui
Euroopa Liidu keskmine on
78 aastat.
Peamisteks suremuse põhjusteks Eestis on südame-veresoonkonna haigused, vähk
ning õnnetused ja traumad.
Ministri sõnul on need kõik
ennetatavad õige toitumise,
piisava kehalise aktiivsuse,
kaalutletud käitumise ning positiivse eluhoiaku abil.
„Kui tänasest päevast alates
sõlmitaks ühiskondlik leping,
et ükski mees ei jooks ega sõidaks end surnuks ega tapaks,
siis tõuseks meeste keskmine
eluiga koheselt kuue aasta võrra,“ tõi Maripuu näite.

Eestis on
380 000 pensionäri

Ministri sõnul kasutavad eakad liiga vähe päevakeskuste
teenuseid. 2007. aastal kasutas
380 000-st eakast päevakeskuste toitlustusteenust 6640,
saunateenust 4143, iluteenuseid 5466, nõustamisteenuseid
6560 inimest. Huviringides
ning koolitustel osales vastavalt 9230 ja 1841 inimest.
Hooldekodude osas tõdes
Maripuu, et vabu kohti hooldekodudes siiski on. Eestis
on 118 hooldekodu, milles on
5128 kohta. Viimase seisuga
elas hooldekodudes 4970 inimest, kellest 80 protsenti olid
üle 65-aastased. Järjekorrad
hooldekodudesse on pikemad
Tallinnas, kuid mujalt Eestist
võib vabu kohti siiski leida.
Ka avaldas minister lootust, et
tulevikus saab Eesti hooldekodude elamistingimusi parandada Euroopa Sotsiaalfondi

abirahaga. Ka tõdes ta, et tervise- ja hooldekoduteenuste
osutajad peaksid omavahel
rohkem koostööd tegema.
Hooldusravi osas rääkis minister, et praeguseks on kohti
1531, ent vaja oleks 2184.
„Kui inimene saab hooldusravi varem kätte, võib tema tervis kauem vastu pidada,“ lisas
Maripuu. „Järjekorras ootamine aga halvendab tervist.“

Pension panga kaudu

Maripuu põhjendas ka tänavu
veebruarist muutunud sotsiaaltoetuste väljamaksmisskeemi.
2009. aasta eelarvet koostades
käskis valitsus sotsiaalministeeriumil oma kulusid 600
miljoni krooni võrra kärpida.
Esmalt loobuti toetustest, ilma
milleta on inimestel võimalik
hakkama saada. Samuti leiti,
et 70 protsendile inimestest
maksti peretoetusi ja pensioni läbi panga ning selleks
kulus 2,2 miljonit krooni. 30
protsendile inimestest, kellele
toetus otse koju viidi, kulus
selle edastamiseks 42 miljonit
krooni.
Ministri sõnul on toetuse
kojuviimise korral tegemist
mugavusteenusega, mille eest
ei peaks kõik maksumaksjad
maksma. Uue süsteemi alusel
säilib teenus vaid neile, kellele see seaduse kohaselt ette on
nähtud.
Kuulajad esitasid Maripuule hulga küsimusi. Küsimusele, mida euroga liitumine
majandusele annab, vastas
minister, et euro tagab ettevõtjatele turvalisuse krediidi
osas, mistõttu elavdab see ka
majandust ning seeläbi sotsiaalmaksu laekumist, mille
paranemine annab võimaluse
pensionide tõusuks. Küsimusele, mis pensionide suuren-

damiseks maksukoormust ei
tõsteta, vastas Maripuu, et
madalama maksukoormusega
on maksude laekumine parem
ning kõrgema maksukoormuse korral kiputakse maksude
maksmisest kõrvale hoiduma.
Küsimusele, kas pensionid
1. aprillil tõusevad, Maripuu
konkreetset vastust anda ei
osanud, öeldes, et see sõltub
eelarve kärpimise läbirääkimistest. Pensionide kärpimist
nimetas ta aga kergema vastupanu teeks, millest ta soovitaks
valitsusel hoiduda.
Arvamusele, et pensionäride töötamine kõrge eani on tingitud vajadusest ära elada, tõi
Maripuu vastukaaluks selle, et
tihtipeale hoiab tööl käimine
inimest paremas vormis. Ta
tõi näiteks oma isa, kes leidis,
et hoolimata pensioniea saabumisest tahab ta veel midagi
teha. Kui firma, kus ta töötas,
uksed kinni pani, oli Maripuul
raske pealt vaadata, kuidas isa
järsku ära väsis.
Pensionäride tööturult eemale tõrjumise osas leidis
minister, et iseseisvuse taastanud Eesti algusaastatel hinnati
rohkem noori, kuid praegustel
kriitilistel aegadel hinnatakse
rohkem kogemusi ja väärtuseid.
Küsimusele pensionäride
ostujõu vähenemise kohta
ning järeldusele, et mõnikümmend aastat tagasi sai pensionär kuutoetuse eest osta 300
karbonaadi, vastasid publik
ning Maripuu üheskoos, et tol
ajal ei olnudki kusagilt karbonaadi saada, banaanidest
rääkimata. Pensioni suurus
aga sõltub 80 protsendi osas
sotsiaalmaksu
laekumisest
ning 20 protsendi osas inflatsioonist. 2008. aastal tõusis
pension üle 20 protsendi. 
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Saue Gümnaasium võitis!
Saue Gümnaasium võitis ülekaalukalt 2009. aasta Harjumaa
koolidevahelised teatesuusatamise võistlused, mis toimusid
30.01.2009 Kõrvemaal.
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Lastevanemate üldkoosolek
19. veebruaril 2009 kell 18.00 toimub Saue Gümnaasiumi aulas lastevanemate üldkoosolek.
Päevakord:
1. I poolaasta kokkuvõte
2. Koolivormi tutvustus
Orienteeruv kestvus 60 minutit. 

Saue Muusikakool teatab
Teisipäeval, 17. veebruaril kell 19.00, Saue Gümnaasiumi
aulas toimub Saue Muusikakooli lastevanemate koosolek.
Vaata täpsemalt www.sauemk.edu.ee 

www.sauenoortekeskus.ee
www.saueraamatukogu.blogspot.com

Sauelanna viis Eesti saalihoki
naiskonna finaali
Sloveenias Idrijas toimunud naiste saalihoki maailmameistrivõistluste B-divisjoni kvalifikatsiooniturniiri finaalis kaotas
Eesti naiskond Slovakkiale 4–9 (1–3;). Eesti naiskonnast
tunnistati mängu parimaks Elen Marunevitš ning turniiri
sümboolsesse viisikusse valiti Kristi Rickberg, vahendas
saalihoki.ee.
Eesti võitis turniiril eelnevates mängudes Austria 6–2,
Itaalia 5–1, Gruusia 20–1 ja Sloveenia 6–2. 

Saue Gümnaasium liitus
koolide infosüsteemiga KIS
Enla Odamus

Saue Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja
Head lumeolud ja eeskujulikult ettevalmistatud suusarajad Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses võimaldasid läbi
viia Harjumaa 2009. a koolidevahelised meistrivõistlused
teatesuusatamises.
30. jaanuari hommikul
saabusid Harjumaa 14 kooli
4-liikmelised teatesuusatamise võistkonnad paremust
selgitama. Saue Gümnaasiumi kõikide vanuseklasside
32 suusatajat võitsid eri värvi
medaleid. Kool saavutas üldkokkuvõttes ülekaaluka võidu
ja suusakarika Kuusalu Keskkooli ja Kiili Gümnaasiumi
ees. Karikavõit suusatamises
Tüdrukud ja neiud
kuni 5. klaaside tüdrukud

on heaks alguseks Harjumaa
2009. aasta koolidevahelises kompleksvõistluses, kus
tuleb võistelda 8 spordialal.
Suusatamine on läbi aegade
Saue Gümnaasiumi edukaim
spordiala, alates 2002. aastast
on kool võitnud suusakarika
kuuel korral. Siinkohal tänab
Saue Gümnaasium Saue Suusaklubi juhti ja treenerit Marko Pruusi, kes hoolitses selle
eest, et meie õpilastel olid
võistlusteks väga hästi määritud suusad. Saue Gümnaasiumi ühed edukamad suusatajad
on Marliis Odamus ja Mikk
Kalamees , kes on saavutanud auhinnalisi kohti ETV
I koht
Helena Palu 5.b, Hanna-Stina
Meriste 5.a, Grete Saar 4.b,
Anett Kadastu 5.b

tüdrukud 6.–7. klass

Swedbank’i noorte suusasarjas, Harjumaa ja Keila meistrivõistlustel.
Populaarses ETV Swedbank’i suusasarjas osalevad
esmakordselt Saue Suusaklubi noorsuusatajad Rauno
Neuhaus, Cristian Anton,
Ragnar Teas ja Rainar Teas.
Treener Marko Pruus teeb
suusatajatega
tänuväärset
tööd, võimaldades lastel ja
noortel treenida paremates
harjutuspaikades — Pirital,
Nõmmel, Keilas, Otepääl,
Haanjas jne.
Saue Sarapiku terviserada jääb suusatajatele kitsaks,
treeninguid on vaja läbi viia
nii vabas kui ka klassikalises sõidustiilis. Terviserajal
on probleemiks suusaradade
II koht

neiud 10.–12. klass

I koht

II koht
Rainar Teas 3.b, Henrik
Kummer 5.b, Allar Aasjõe 5.a,
Ragnar Teas 5.c

III koht

Andre Kesküll 6.a, Andreas
Aadli 6.a, Rasmus Tammemets 6.a, Cristian Anton 7.c

noormehed 8.–9. klass

Simo-Andre Kadastu 9.c,
Andreas Jõgiste 9.c, Markko
Moisar 9.e, Mikk Kalamees
9.a
Siim Kägu 11.b, Rauno Neuhaus 11.a, Rauno Rohtmets
11.b, Jürgen Peterson 12.b

„KIS on veebipõhine süsteem kooli dokumentide digitaalseks haldamiseks. Avaliku teabe seaduse kohaselt peab
kõikides koolides olema kasutusel digitaalne dokumentide
otsingusüsteem (kooli siseselt) ja avalikult näha asutuse kirjavahetus,“ räägib Saue Gümnaasiumi IT-spetsialist Kaido
Tälli.
„Meie kooli dokumendiregistri kirjavahetuse osale on
juurdepääs kooli koduleheküljelt (www.saue.edu.ee), viite
Dokumendiregister alt,“ selgitab ta. KIS-i süsteemiga on liitunud palju koole ja avalik vaade on KIS keskkonnas kõikidele
koolidele sama.
Et leida õigeid andmeid, tuleb kasutada otsingut. Lapsevanemad, lapsed ja erinevad asutused, kes suhtlevad kooliga, saavad kontrollida veebipõhiselt nende kirjade koolis
registreerimist.
Lisaks dokumendiregistrile saavad koolid KIS-i süsteemi
sõltuvalt vajadustest ja soovidest kasutada ka intranetina
kasutada. Asutuse-siseselt on võimalik dokumente suunata
erinevatele isikutele täitmiseks, muutmiseks ja digitaalseks
allkirjastamiseks, luua gruppe ning anda neile õigusi erinevale teabele juurdepääsuks. 

Öömatk: Matkame üheskoos
Eesti Vabariigi sünnipäevale!
Saue Noortekeskuse eestvedamisel toimub 23.
veebruaril 2009 öömatk „Matkates Vabariigi sünnipäevale“.

Kätlin Tomberg 12.a, Rebeka
Plees 12.b, Iti-Lee Neuhaus
10.a, Laura Soosalu 10.b

poisid 6.–7. klass

noormehed 10.–12. klass

III koht

Marliis Odamus 7.a, Liisbeth
Salutee 7.b, Kerly Naeris 6.a,
Annaliisa Kalamees 7.b
Sandra Goroško 8.a, LauraLiis Mik 8.c, Kristel Vist 8.a,
Helena Pruul 9.a

tüdrukud 8.–9. klass

Poisid ja noormehed
kuni 5. klassi poisid

hooldamine ja säilitamine.
Rada kasutavad ka koertega jalutajad, kepikõndijad,
lapsevankritega
jalutavad
vanemad jt. Terviseraja ainukest mäge tuleb suusatajatel
jagada ekstreemsportlaste ja
kelgutajatega, kes muudavad
laskumisraja
eluohtlikuks.
Mäge on võimalik muuta
polüfunktsionaalseks. Nii jätkuks seal ruumi kõigile eespool mainitutele. Me peaksime eeskujuks võtma Pirita
ja Keila terviserajad. Sealsed
kasutajad on suutnud aru saada, et talvel, kui suusarajad on
ette valmistatud, siis need on
mõeldud suusatajatele.
Õpetajad: Enla Odamus,
Ann Lemnits, Heiti Lumiste,
Valdo Pilve. 

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koolidele tasuta kasutamiseks pakutav dokumendihaldussüsteem
võimaldab Saue Gümnaasiumi õpilastel, nende vanematel ning erinevatel asutustel kontrollida, kas nende
kirjad on kooli kohale jõudnud.

Matk toimub Pakri poolsaarel, kuhu matkajad jõuavad 23.
veebruari hilisõhtul viimase Tallinna–Paldiski elektrirongiga. Metsateid mööda kõnnitakse Pakri poolsaare paremale
kaldale, edasi mööda mereäärt Klooga–Ranna rongijaama.
Varavalges toob tellitud buss matkajad koju tagasi Sauele.
Oodatud on noored, sõbrad ja sugulased, emad-isad, vanaemad ja vanaisad.
Liikumise tempo on planeeritud rahulik, mere ääres tehakse lõket, võetakse einet ja puhatakse väsinud jalgu.
Rong väljub Tallinnast kell 21.40, Sauelt kell 22.12
Kogunemine kell 21.00 Saue Noortekeskuses või rongijaamas. Kaasa võtta: sööginõud — kruus, kauss, lusikas,
sest mere äärde tuuakse hernesupp ja tee.
Lisainfo:
Üllar Põld, Saue Noortekeskuse noortejuht
Tel +372 5193 9322, yllarpold@hot.ee
Erna Gerndorf, Saue Noortekeskuse juhataja
Tel +372 679 0192, erna@saue.ee
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Mitmesugust

Saue linnas rajati teist
aastat järjest liuväli

Jaanuari viimasel päeval korralikku krõbedat talveilma aknast
silmates ja seejärel järgneva nädala ilmateadet uurides tekkis
taas kord hullumeelne idee rajada, sarnaselt möödunud aastale,
oma kodutänava otsa, kooli korvpalliväljakule jälle liuväli.

Valdis Toomast

Kesa tänava elanik
Eelmisel aastal sai liuvälja
rajamiseks linna abiga kõik
vajalikud tarvikud soetatud,
lisaks oli olemas ka kogemus
eelmisest aastast (kahjuks
jäi tänu ilmataadi vingerpussidele rõõm liuväljast väga
lühikeseks, vaid kaheks päevaks). Kuum suvi oli oma töö
teinud liuvälja piiretega, mis
olid „täitsa ära kuivanud/auranud“.
Laskmata ennast heidutada
tagasilöökidest piirete osas,
sai targematega aru pidades
otsustatud loodusliku piirde
ehk lume kasuks, mida eelmisel aastal puudumise tõttu ei
saanudki kasutada. Loodusliku piirde materjali oli aga
sedavõrd palju, et kinnikülmunud kujul, lebades korv-

palliplatsil, kippus ta esialgu
siinkirjutaja julgeid plaane
segama, kuid...
Peagi sai selgeks, et koolihalduse valduses oleva koristustehnikaga ei ole võimalik
kinnikülmunud lund tulevase
liuvälja alt ära koristada. Kahjuks oli tegemist ka nädalavahetusega (tööinimese püha
puhkeajaga), siis tuli liuvälja
rajamine nädala algusesse
edasi lükata. Küll aga sai vajalik lumekoristus esmaspäeva varahommikuks kokku lepitud Saue linnas lund rookiva
ettevõtte Saumer vastutuleliku
juhataja Reedaga.
Esmaspäeva
hommikul
kell 09.30 olid lumetraktorid
platsis, nagu kokku lepitud.
Tund ja natuke peale ning tulevane liuväli oli lumehangest
välja kaevatud. Algul jäi küll
arusaamatuks, kes lumekoris-

Saue Kilb VI voor
Aitäh kõigile kaasalööjatele! Eelmise vooru õiged vastused on järgmised:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Niccolo Machiavelli
Seeder
Kanada — vahtraleht
Said 10 paari vitsu kirikukaagil
Esimene Miss Saue, 1993
Hämeenlinnas,sest seal viidi läbi moodne viievõistlus
Tambet Pikkor — põhja kahevõistlus, Dmitri Borovik — laskesuusatamine. 1998 Nagano, 2002 Salt Lake City, 2006
Torino.
8. Hirv
9. Ago Lüüdig ja Paul Pinna
10. 7

Tähelepanu!

Invaühingu koosolekute uued ajad!
Saue Linna Invaühingu koosolekud toimuvad
edaspidi iga kuu esimesel teisipäeval.

Järgmine koosolek toimub
03. märtsil kell 10.00.

tuse kinni maksab, kuid Saumer OÜ tubli juhataja pakkus
välja, et võtku ma seda kui ettevõttepoolset kingitust Saue
lastele.
Võttis natuke aega, et eelmisel aastal soetatud, kuid
toona kasutamist mitte leidnud voolikud ja ühendused
kooli ujula keldris töökorda
seada ning juba saigi esimesed
veekihid korvpalliväljakule
valatud. Jättes värske jääkihi
külma ilma kätte tahenema,
sai kokku lepitud oma eelmise
aasta paarimehe ja lapsepõlvesõbra Tiiduga (tegu endise
hokimehega Saue hokimeeskonna päevilt), et õhtul lähme
kahekesi jääd kasvatama.
Esmaspäeva õhtul ise küll
kahjuks ei jõudnud, kuid tänu
tublile abimehele Tiidule sai
nii sellel kui ka järgneval õhtul
siiski liuvälja kastmistöödega

jätkatud. Teisipäeva õhtuks
oli kahe sentimeetri paksune
jääkiht korvpalliväljakut katmas ning uisuhuvilistele avatud. Juhul, kui miinuskraadid
püsivad, üritame huvigrupiga
liuväljal hinge sees hoida ja
pakkuda talverõõme viimastel
aastatel üsna harvaks jäänud
külmadest ilmadest.
Taas kord sai tõestust tõsiasi, et ühise tahte ja aktiivsete
inimeste koostöö korral on
võimalik koduses Saue linnas
korda saata märkimisväärseid
asju. Tänan kõiki, kes pühale
üritusele õla alla panid, eriti
Tiit Einbergi, Reet Ontonit
Saumer OÜ-st, Margus Kotterit ja paljusid teisi, tänu kellele
see võimalikuks sai.
Kõik huvilised saavad külmade ilmade jätkudes uisutada kuni kella 9-ni õhtul.
Tulge uisutama! 

VI VOORU KÜSIMUSED:

1. 12. veebruaril 1932 avastas soomlane Yrjö Väisälä asteroidi
nr 1541. Mis nime ta asteroidile andis?
2. Kus ja millal said naised esimestena maailmas valimisõiguse?
3. Millist looma mainitakse piiblis kõige enam?
4. Kes oli Saue Linnavolikogu esimene esimees?
5. 1926. aastal avati Saue raudteejaamas uus „postiagentuur”. Mis nime see asutus kandis?
6. Milline näeb välja Püha Peetruse rist?
7. Kes olid need eestlastest isa ja poeg? Isa võistles 1936. a.
Berliini olümpial, poeg käis paljudel olümpiatel, tõsi küll, mitte võistlejana.
8. Jaak Salumets on kuulus korvpallur ja treener, kuid millisel
alal on ta tulnud veel Eesti meistriks?
9. Millisele filosoofile omistatakse lause: ”Cogito, ergo sum”?
10. Millises suures sadamalinnas sündis Eesti hümni autor
Fredrik Pacius? 

EELK Keila Miikaeli koguduse
uue nõukogu valimised

toimuvad pühapäeval 15. veebruaril
peale jumalateenistust kirikus
Jumalateenistus algab kell 11.00
Ootame valimistele kõiki meie koguduse liikmeid, kes käisid
2008. aastal armulaual ja annetasid liikmeannetuse.
Täpsem info koguduse kantseleist
ja õp. Marek Rootsilt
(tel 604 4808 või 5193 1501)

Gordoni Perekooli kursus
Gordoni Perekooli eesmärgiks on aidata lapsevanematel
omandada suhtlemisoskusi, mis toovad kaasa paremad ja
õnnelikumad suhted vanemate, laste ja teiste nende jaoks
oluliste inimeste vahel. Tegemist on praktilise kursusega,
kus õpetatakse paremini mõistma oma suhteid ümbritsevatega ja neid soovitavas suunas kujundama, ilma seejuures
võimu ja vägivalda kasutamata.
Perekoolis õpitakse praktilise harjutamise, rollimängude,
kogemuse analüüsi, lühiloengute ja professionaalselt juhitud rühmatööde ning arutelude abil. Perekool toimub kuni
15 osalejaga grupis, et oleks tagatud kogemuste mitmekesisus ja piisav tähelepanu igale osalejale.
Kõigile osavõtjatele jagatakse koolitusmaterjalid, mis tagavad koolituse ühtlaselt kõrge kvaliteedi ja jätkuõppimise
võimaluse.
• Kursus hakkab toimuma neljapäeviti kl 18.00–21.00.
• Esimene kokkusaamine on 26. veebruaril 2009. a
Saue Lasteaia „Midrimaa” salongis.
• Kokku on loenguid 10 neljapäeva õhtul,
lektor on Nelly Randver.
• Kursus on osalustasuga: 500.-/inimese kohta (Saue linna registris olevatele inimestele) ja ülejäänud soovijatele
1850.-/inimese kohta.
Kui tunned huvi ja soovid osaleda Gordoni Perekooli kursustel, anna palun teada kuni 18. veebruarini e-posti aadressil
anneli@saue.ee või tel 679 0196, Anneli Ritsing.
NB! Kohti on piiratud arv.
Loe veel juurde kodulehelt: www.sinamina.ee
Anneli Ritsing
Saue Linnavalitsuse lastekaitse ja noorsootöö spetsialist

Klaveriansamblite festival
7. veebruaril peeti Kohilas Tohisoo mõisas klaveriansamblite festivali. Tegemist on igas vanuses pianistide ansamblimängu propageeriva üritusega, mis seekord toimus juba
11. korda. Festivali korraldavad Kohila Koolituskeskus ja
Klaveriansambliselts Allegro. Allegro on klaveriõpetajate
vabatahtlik ühendus, mis on loodud eesmärgiga ühendada
klaveriõpetajaid ja -õpilasi korraldades erinevaid üritusi, mis
propageerivad ansamblimängu kui suhtlemisvormi.
Pianiste oli Tohisoole kokku tulnud üle kogu Harjumaa ja
kaugemaltki. Saue Muusikakooli esindus osales festivalil esmakordselt. Neljal järjestikusel kontserdil kuulsime nii 4-, 6-,
kui ka 8-käe ansambleid. Repertuaariampluaa oli lai — esitati nii uuemat kui vanemat, klassikalist ja kergemuusikat.
Lisaks klaverimängule kasutati lugude ilmestamiseks veel
häält ja rütmipille, mõnes esituses isegi marionettnukke.
Kontserditele järgnes õpetajate vestlusring, kus eesti arvatavasti tuntuim klaveriduo Nata-Ly Sakkos ja Toivo Peäske
andsid osalejatele tagasisidet kuuldu kohta. Peale pisukest
pausi toimus ka Sakkose-Peäske kontsert, mis pälvis publiku sooja vastuvõtu.
Ansamblimäng on sobiv ja rahuldustpakkuv nii algajaile kui ka küpsetele meistritele. Pingevabalt musitseeriti ka
seepärast, et esinejatele ei pandud hindeid, küll aga valisid
N. Sakkos ja T. Peäske välja meeldejäävamad numbrid 14.
veebruaril Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias toimuvale
jätkukontserdile. Meiegi esinemine tunnistati edukaks —
lõppkontserdile valiti Eliise Lindi ja Johhan Rosenbergi
esitatud R. Rodgers’i „Üksildane kitsekarjus“ (muusikalist
„Helisev muusika“). Ainsaks õpetajate numbriks sellel kontserdil saab olema duo Tiina Kalvet — Elina Seegel esitatud E.
Grieg’i „Mäekuninga koopas“.
Oli sisukas päev ansamblimuusikaga — loodame, et traditsioon jätkub ja saame kaunis Tohisoo mõisas klaverimängu nautida ka järgmisel aastal!
Elina Seegel
Saue Muusikakooli klaveriõpetaja

Näitus
Saue Linna Raamatukogus avatakse 17 veebruaril kell 19.00
näitus, kus esitletakse helkurrõivaid ja aksessuaare, mida
saab kanda välisrõivaste peal.
Näituse eesmärk on inimestele tutvustada erinevaid lahendusi, kuidas olla pimedal ajal liikluses nähtav. Huvitavaid
leide on nii meestele, naistele kui lastele. Väljapanekul olevaid rõivaid saavad huvilised ka selga proovida.

Alates 02.02.09 toimuvad Saue ujulas

vesiaeroobika treeningud
E; K algusega 19.15.
Eelregistreerimine ja täpsem info
tel 659 6669 või ujula@saue.ee
Tere tulemast Saue ujulasse!
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Kultuur ja meelelahutus
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Eesti Vabariik 91
Saue Linnavolikogu ning Saue Linnavalitsus soovivad
kõigile Saue elanikele õnne Eesti Vabariigi 91. aastapäeva puhul!

Pidulik kontsertaktus

Saue Gümnaasiumi aulas 23. veebruaril 2009
algusega kell 18.00
Esineb segakoor Sõpruskond
Kohapeal kohvilaud ja suupisted

Polonia Sauel
30. jaanuaril oli sauelastel võimalus kohtuda Eestimaa Poolakate Seltsi Polonia esindajatega.

Korraldab Saue Linnavalitsus

Saue Päevakeskus
Saue Päevakeskus jätkab igapäevatööd tavapäraselt.
Alljärgnev on lisaks tavapärasele ringide tööle:
18.02. kell 13.00 Silvi Mänd’i terviseloeng „Võideldes
viirustega”.
19.02. kell 10.00 Kaire Sildnik tutvustab massaaži ja
eneseabi erinevaid võimalusi.
Kaire Sildnik on diplomeeritud massöör, kes
kasutab oma töös erinevaid võtteid ja oskab
anda nõu eneseabi võimalustest.
25.02. kell 11.00 Kepikõnd Vanamõisa allikatele.
Käimiskeppe saab laenutada Saue Päevakeskusest.
06. 03. kell 12.00 Eakate naistepäevapidu päevakeskuse ringide tööst osavõtjatele! Pidu toimub
Vanamõisa Seltsimajas, koostöös Vanamõisa
Seltsimajaga. Meeleolu loovad päevakeskuse
ja seltsimaja huvirühmad.
27.03. kell 19.00 Estonia teatris Erkki Sven Tüüri ooper „Wallenberg”. Pileti hind 140–375 krooni
vastavalt istekohale. Piletisoovist palume
teatada hiljemalt 13.03. Saue Päevakeskuses
või telefonil 659 5070.
04.04. kell 19.00 Vanemuise teatri külalisetendus
Eesti Draamateatris: F. Kafka „Loss” lavastaja
H. Toompere. Pileti hind 150.-/160.- krooni. Piletisoovist palume teatada hiljemalt 20.03.09.
Saue Päevakeskuses või telefonil 659 5070.

Poolakad tutvustasid lühidalt oma maa ajalugu. Kaunites
rahvariietes noormehed ja neiud esitasid Krakovi maakonna
laule ja tantse ning kostitasid peolisi Poola rahvusroogadega. Rafael Amos pani välja näituse Poola aumärkidest. Pidu
lõppes ühistantsude ja lauludega.
Saue Huvikeskuse poolt korraldatud Poola rahvakultuuri
tutvustavat üritust toetas Eestimaa Kultuurkapitali Harjumaa Ekspertgrupp.
Fotod: Tata Grupp OÜ
Sirje Luberg
Saue Huvikeskuse juhataja

Keraamika õpituba

TÄHELEPANU!
• Saue Päevakeskuses toimub jätkuvalt teisipäeviti
kell 13.00 tervisevõimlemine. Võimlemise eesmärgiks on üldkehalise tubliduse säilitamine. Kasutatakse mitmesuguseid võimlemisvahendeid. Uued
võimlejad on väga oodatud! Täpsem info Saue
Päevakeskuses.

27.02.09 kell 16.00
Seltsingu Tammetõru
koosolek Saue Päevakeskuses.













Laupäeval, 31. jaanuaril toimus Saue Huvikeskuses keraamika õpituba täiskasvanutele. Huvilisi juhendama oli
kutsutud keraamik, Keraamikute liidu liige Ingrid Allik, kes
igapäevaselt tegeleb tudengite juhendamisega Kunstiakadeemias.
Sauele tõi ta kaasa näidised erinevatest tehnikatest ja
uusi materjale, mida õpitoas osalejad õhinal katsetasid.
Igaühel valmis pärastlõunaks mitu huvitavat tööd. Vastuseta ei jäänud üksi küsimus ja kõik osavõtjad said sellelt
ürituselt rõõmsa meele. Õpitoast saadi kaasa hulk uusi oskusi ja ideid.
V. Laan

SEKOND HAND
Kauplus avatud Pärnasalu 31
(Säästumarketi kõrval)

Uus kaup. Tere tulemast!

Väljaõppinud

koristaja
otsib osalise tööajaga
tööd koristaja
või siseruumide valvurina.
Koristajana tööstaaž 15 aastat.
Olen tegelenud
koristajate väljaõpetamisega.

Tel 5804 9126

Annan üürile
 Anda üürile 1-toaline korter
37 m2 Kütise tn., remonditud-puhas.
Toomas, tel 502 3335

Kinnisvara

 Soovin vahetada 1-toalise korteri
Lasnamäel 1-toalise korteri vastu
Sauel. Tel 505 4288

Teenus

 VEOTEENUSED kaubikuga
mahutavus 15,6 m3, kaubaruum
4560*1800*1900, kandejõud
2,8 t. Kontakttelefon 515 0485
 RAAMATUPIDAMISTEENUSED
Ettevõtetele ja MTÜdele
Kontakttelefon 5566 7617
 Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad, garantii.
Tel 502 9075
 Pottsepp ehitab ja remondib
ahjusid, kaminaid, pliite, korstnaid.
Pakun ka korstnapühkimisteenust.
Vaata kodulehte http://www.hot.ee/
tanel12345/ Telefon 5668 1555

Ost

 OSTAN GARAAZI SAUEL
Tel 565 8844

Tarbijainfo

Töökuulutuste avaldamine Saue Sõnas 1/48 formaadis tasuta

Soodushinnad kehtivad

Saue Kaubakeskus

13.02-15.02

79.20 kr/kg

133.10 kr/kg

14.90

Avatud uus ja kaasaegne:

23.90

• AUTOMAATPESULA
surve- ja harjapesu (sõidu- ja veoautodele)
• KÄSIPESULA
(sise- ja välipesu)
• REHVITÖÖKODA
(sõidu- ja veoautod)

150g.

Asume aadressil Paju 3, Saue
Avatud 08.30–17.00
Info tel. 5303 9665, 617 7285

Tekst

Kõik plekkdetailid
Teie majale
Räästapikkused
vihmaveerennid
ühes tükis.
Plekk ja kivikatused.
OÜ Weltende
mail: plekipada@gmail.com,
tel 554 3331.

SOODUSMÜÜK!!!
Müüa kuiva küttepuud
laotult konteineris
50 cm ja 30 cm.
Hind koos transpordiga
590.- ja 620.-/rm.
Tellimine tel. 5340 8290

OÜ Saumer
Pakume:
*fekaalivedu (3.5 m³) —
veebruaris kõigile klientidele ning
uutele liitujatele SÕBRAHINNAD
*torutööd (vesi- ja kanalisatsioon)
*ummistuste likvideerimine
*transporditeenus
(Volvo kallur; auto on varustatud
hüdrotõstukiga)

Soovime kõigile
ilusat sõbrapäeva!
Sooja 3, Saue
Tel 659 6520/505 9509
saumer@hot.ee

8

13. veebruar 2009

IT-ABI kõigile

Arvutite korrashoid
Riistvara paigaldus ja install
Puhastamine viirustest
Konsultatsioon uue riistvara muretsemisel

www.keve.ee, tel 5561 9259

RENDILE ANDA
KAUPLUSE RUUMID

Kauplus-teeninduspind Saue Kaubakeskuse kõrval, suurusega 30–90 m2
Lisainfo tel 5661 2600
w
w
w
.
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u
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Sauel müüa soodsate hindadega

kasutatud Soome
pehme- ja nahkmööbel
659 6187, 529 1793
Vaata ka: www.hot.ee/janoreks

Fekaalivedu,
kogumiskaevude
tühjendus.
Hinnad mõistlikud.
Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

Avaldame kaastunnet Mati Mägile perega
kalli ema, ämma ja vanaema

Ester Alas

02.01.1927–04.02.2009
kaotuse puhul
Inger, Koit, Linda, Tõnu, Tanel, Jaak, Ella, Rita
Unustamatut sõpra ja võitluskaaslast

HENN ROONEEME
mälestavad Saue linna vabadusvõitlejad

