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Elagu Eesti Vabariik!

23. veebruaril toimus Saue Gümnaasiumi aulas Eesti Vabariigi
91. aastapäeva auks pidulik kontsert-aktus. Traditsiooniliselt
autasustati vabariigi aastapäeva aktusel kodanikke, kes on Saue
linna arengule tublisti kaasa aidanud. Kontserdil esines ETV
saates Laululahing laineid löönud segakoor Sõpruskond, kes
üllatas publikut lisaks tuntud koorimuusikale ka eksootiliste
lauludega Aafrikast ja Ameerikast.
Linnapea tänukirja pälvisid
Saue Kristlik Vabakirik — kristlike tõekspidamiste, positiivse ellusuhtumise ja abi jagamise eest linnarahvale
Haridusselts Vitalis — eduka vabatahtliku-töö eest haridusprojektide elluviimisel ja piirkondliku haridusloo
jäädvustamisel
Saue Naisselts — kultuurielu mitmekesistamise eest Saue linnas ja seoses 15. sünnipäevaga
Saue Linna Raamatukogu — huvitavate temaatiliste näituste korraldamise eest
Villu Liiv — kohusetundliku ja tulemusliku töö eest Saue Linnavalitsuses
Valdo Pilve — Saue Gümnaasiumi spordielu organiseerimise ja õpilaste heade tulemuste eest 2008. aastal
Ulvi Kanter — tulemuslikkuse eest muusikahariduse andmisel
Sirly Illak — tulemuslikkuse eest muusikahariduse andmisel
Helgi Saar — pikaajalise tulemusliku töö eest Saue Linnaraamatukogus
Diana Kooskora — kohusetundliku töö eest Saue Koolihaldusasutuses
Sirje Reimann — kohusetundliku töö eest Saue Koolihaldusasutuses
Heino Martinson — tänuväärse töö eest Saue Noortekeskuses
Asta Martinson — tänuväärse töö eest Saue Noortekeskuses
Virve Laan — kunstialase õpetuse süvendamise ja kunstistuudio loomise eest Saue Huvikeskuses
Andra Salutee — oskusliku töö eest Saue lasteaia Midrimaa õppe- ja kasvatustöö juhtimisel
Liide Jürgenstein — kohusetundliku töö eest Saue lasteaias Midrimaa

NB! Saue Linnaraamatukogus on Eesti Vabariigi sünnipäeva auks avatud näitus Euroopa
riikide aurahadest ja teenetemärkidest. Näitus on koostatud Rafael Amose erakogu põhjal.
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Pidulikult anti üle Saue Linna teenetemärk, mille vastavalt Saue Linnavolikogu jaanuarikuu otsusele pälvis
Elo-Marika Kongo. Teenetemärgi andmisega avaldati
talle tunnustust Saue kultuurielu arendamise ning
showgrupi Vikerkaar Saue kauaaegse juhtimise eest.
24. veebruaril kell 12.40
toimus Saue Vabakiriku
juures pidulik pärgade
asetamise tseremoonia
mälestamaks Eesti riigi
vabaduse eest langenuid. Saue Linnavolikogu
esimees Valdis Toomast
ning linnapea Orm Valtson
asetasid pärja Eesti
vabaduse eest langenute
mälestuskivi juurde. Tseremoonial olid auvalves
Eesti Kaitseliidu liikmed.
Tseremooniale järgnes
jumalateenistus Saue
Vabakirikus.

Linnavolikogu ja Linnavalitsus
Linnapea pöördumine
Head kaaslinlased!
Täna tunneme suurt uhkust
oma ajaloo ja tavade üle, meie
püsimajäämine rahvana ja
edenemine riigina on olulisel
määral mõjutanud kristlikust
eetikast ning rahvuslikest väärtushinnangutest.

Linnavolikogu 39. istung

TEATED
Saue Linnavalitsus teatab
Saue linna Vana-Keila mnt 4
ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise
(KSH) programmi avalikustamisest ja planeeringu eskiisi
tutvustamisest.

Orm Valtson
linnapea

Vabariigi sünnipäeval on kohane kõnelda tõtt. Mesist või
kibedat — see ei oma tähtsust. Praegu on raske aeg. Ühtekuulumine ja isamaa tuleviku nimel elamine aitavad meid
välja ka kõige rängematest katsumustest. Ajalugu on seda
näidanud.
Me oleme olnud põhjalas ning meie kombed ja filosoofia
kuuluvad euroopalikusse põhjalasse. Meie siht peab olema
jääda iseendaks, kasvatada oma lapsi meile arusaadavate
väärtushinnangute järgi ning kujundada laste tulevik isamaaliseks ja emakeelseks.
Põlvkond, kes kirjeldatud väärtusi kalliks pidas, kuulutaski välja oma riigi, võitles selle vabaduse eest ja edendas 20
aasta jooksul rahvuslikku majandust ning kultuuri.
1917. aastal jagasid kõik eesti erakonnad seisukohta,
et Eesti peab saama Venemaa demokraatliku föderatiivse
vabariigi autonoomseks osaks. Poliitilise ideaalina pidasid
mõned eesti juhid silmas juba ka omariiklust ja täielikku
eraldumist Venemaast. Eestlaste rahvusliku huvide kaitseks
formeeriti Vene sõjaväe koosseisus teenivatest eesti sõduritest ja ohvitseridest rahvusväeosad, mis koondati eesti
diviisi.
1918. aasta algul enamlaste korraldatud Eesti Asutava
Kogu valimistel toetasid omariiklust pooldanud erakondi
2/3 hääletanutest. Enamlased kuulutasid neile ebasoodsa
tulemuse andnud valimised kehtetuks. 19. veebruaril otsustas Maanõukogu Vanematekogu Eesti iseseisvuse välja
kuulutada. Selleks moodustati erivoolitustega Eesti Päästekomitee, millesse kuulusid Konstantin Päts, Jüri Vilms ja
Konstantin Konik.
1918. aasta veebruaris katkesid Nõukogude Venemaa
ja Saksamaa vahelised rahukõnelused ja pealetungide asunud sakslaste eest taandusid Eestist peale Vene Ajutise Valitsuse vägede ka enamlaste kütisalgad. 24. veebruaril 1918
avaldas Päästekomitee sõjalise interreegnumi ajal Tallinnas
Maanõukogu Vanematekogu „Manifesti kõigile Eestimaa
rahvastele”, millega Eesti kuulutati tema ajaloolistes ja etnilistes piirides iseseisvaks demokraatlikuks vabariigiks.
Samal päeval nimetas Päästekomitee ametisse Eesti Ajutise
Valitsuse Konstantin Pätsi eesistumisel.
Eesti iseseisvumise aluseks oli rahva tugev tahe enesemääramiseks ja oma riigi loomiseks, milleks olid kujunenud
ka vajalikud sisepoliitilised eeldused. Sellele lisandus erakordselt soodne rahvusvaheline olukord, mis ei võimaldanud
Baltimaades püsima jääda kummalgi Läänemere piirkonna
ajaloolisel suurvõimul, sõjast ja revolutsioonist ühtviisi nõrgenenud Venemaal ja Saksamaal.
Esmakordselt pärast maa vallutamist 13. sajandil saavutasid eestlased täieliku iseseisvuse ja esmakordselt kogu
ajaloos omariikluse. Poole sajandiga oli seisusepõhisest
maarahvast kujunenud ühiskondlikult mõtestatud natsioon.
Täna on Eesti demokraatliku riigina ülimaks eesmärgiks
seadnud eesti rahvuse ja kultuuri säilimise, Põhiseadusega
on riik võtnud endale kohustuse tagada õigus vabale eneseteostusele, haridusele, tervise kaitsele, samuti abile vanaduse, töövõimetuse ja puuduse korral.
Saue on meie kodulinn, meie kodune linn. Nii nagu kogu
Eestimaa, oleme ka meie arenenud ja eneseteadvust kogunud. Linnaelanike stabiilne kasv, üha suurenev sündivus ja
tasakaalus konservatiivne eelarve annavad kindluse tulevikuks.
Tähistame oma riigi 91. aastapäeva. Väikerahva vabadus
ja omariiklus on unikaalne nähtus. Seda enam peame oskama vabandust hinnata, et selle saavutamise võitlusi ja tegemisi tulevaste põlvedele edasi anda. Kandke hinges vabaduseaadet, perearmastust ja usku meie rahva igisäilimisse.
Head iseseisvuspäeva!

Saue Linnavolikogu algatas oma 19.06.2008. a otsusega nr
151 Vana-Keila mnt 4 ja selle lähiala detailplaneeringu,
mille koostamise eesmärgiks on jagada planeeritav kinnistu
Saue linna haridusasutuste arendamise eesmärgil sotsiaalmaaks — ühiskondlike ehitiste maaks (sh Saue algkooli hoonestusala), transpordimaaks, elamumaaks, maatulundusmaaks ja kaitsealuseks maaks, määrata uute maaüksuste
kasutusviis, ehitusõigused ja piirangud, anda maaüksuste
liikluskorralduse ja tehnovarustuse lahendused.
Saue Linnavalitsus algatas oma 02.07.2008. a korraldusega nr 264 Vana-Keila mnt 4 ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise, sest
detailplaneering on kehtivat Saue linna üldplaneeringut
muutev, detailplaneeringuga muudetakse kinnistu kasutamise sihtotstarvet ning planeeritava ala lõunaosas paikneb
kaitstav loodusobjekt — Saue tammik. Hinnatakse detailplaneeringus kavandatud tegevuste mõju planeeringualal ja
selle lähiümbruses.
Piiriülest keskkonnamõju detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne.
Arendaja ja detailplaneeringu ning KSH koostamise korraldaja on Saue Linnavalitsus, kehtestaja Saue Linnavolikogu (Tule tn 7, 76505 Saue; saue@saue.ee; tel 679 0170).
Detailplaneeringu koostaja ja KSH programmi koostaja
on OÜ Maaplaneeringud (10261 Tallinn, Mustamäe tee 51;
maap@hot.ee, tel 652 8403).
KSH programmiga ja detailplaneeringu eskiisiga saab
tutvuda 06. märtsist 2009 kuni 20. märtsini 2009 tööaegadel Saue Linnavalitsuses (Saue linn, Tule tn 7, kontaktisik Kalle Koppel, kalle.koppel@saue.ee, tel 679 0191),
Saue linna kodulehel (http://www.saue.ee) või OÜ Maaplaneeringud (Tallinn, Mustamäe tee 51, kontaktisikud Jörgen
Vähi ja Ene Lausmaa, tel 652 8403; maap@hot.ee).
Täiendusettepanekuid ja küsimusi KSH programmi ja detailplaneeringu eskiisi kohta saab esitada Saue Linnavalitsuses (Saue linn, Tule tn 7, saue@saue.ee; kontaktisik Kalle
Koppel, kalle.koppel@saue.ee) või OÜ Maaplaneeringud
(Tallinn, Mustamäe tee 51; Jörgen Vähi või Ene Lausmaa, tel
652 8403; maap@hot.ee) avaliku väljapaneku aja jooksul.
Saue linna Vana-Keila mnt 4 ja selle lähiala detailplaneeringu KSH programmi avalik arutelu koos planeeringu
eskiisi tutvustamisega toimub 23. märtsil 2009 kl 17.00
Saue Linnavalitsuses aadressil Saue linn, Tule tn 7.

***
Saue Linnavalitsus teatab, et Saue linna Endla
maaüksuse detailplaneeringu ja Männiku kinnistu
lõunaosa detailplaneeringute lähteseisukohti ja
eskiisi tutvustav avalik arutelu toimub 9. märtsil
2009. a algusega kell 17.00 Saue Linnavalitsuse
hoones Tule tn 7 kolmanda korruse saalis.
Planeeritavad maaüksused asuvad kõrvuti Saue linna idaosas. Endla maaüksus asub Pärnu maantee ääres. Detailplaneeringuga jagatakse Endla maaüksus kaheks eraldi
kinnistuks, millest üks on elamumaa ning teine on äri- ja
tootmismaa. Männiku maaüksus jääb Endla maaüksusest
loode poole ning on piiratud Kungla ja Paju tänavaga ning
edela poolt männitukaga. Detailplaneeringuga jagatakse
maaüksus kaheks vööndiks. Neist esimene oleks üksikute
elamukruntidega roheline vöönd ja teine valdavalt spordirajatisteks mõeldud ärimaa. Detailplaneeringuga määratakse
mõlema krundi hoonestusõigus ja piirangud ning lahendatakse teed ja tehnovõrgud. Mõlemad detailplaneeringud
muudavad kehtivat Saue linna üldplaneeringut.

Teade

Saue Sõna õiendus

Kui leht mingil põhjusel teie postkasti ei jõua, andke
palun teada leht@saue.ee või helistage Linnavalitsusse.

Saue Sõna toimetus vabandab 13. veebruari Saue Sõnas
avaldatud artiklis “Saue linna külastasid Reformierakonna
poliitikud” olnud vea pärast.
Pauligist rääkivas tekstilõigus oli ekslikult kirjas, et “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.”
Tegelikult kestab Pauligis töönädal siiski viis päeva ning
kolmepäevalise töönädala idee on kasutusele võetud mitmes Inglismaa ettevõtetes, kuid mitte Pauligis.
Saue Sõna toimetus vabandab lehes ilmunud eksituse
pärast!

Saue Sõna toimetus

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Peatoimetaja: Haldi Ellam
Tel 679 0175, leht@saue.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ

Järgmine number ilmub
13. märts 2009

27. veebruar 2009

Saue Linnavolikogu V koosseisu 39. istung toimus 19. veebruaril 2009. Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Saue
linnas (II lugemine)
Otsustati 8 poolthäälega (4 erapooletut) vastu võtta
määrus nr 61.
2. Saue linna Maasika, Maasika 3 ja Uusaru tn 10a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
Otsustati ühehäälset vastu võtta otsus nr 174.
3. Saue linna Tule tn 24, 24b ja 24c ning Tule põik 1 ja 3
detailplaneeringu algatamine.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 175.
4. Vabariigi Valitsuse 2. aprilli 1996 korralduse nr 305-k
„Maa andmine munitsipaalomandisse” p 1 tühistamise
taotlemine
Otsustati ühehäälset vastu võtta otsus nr 176.
5. Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kinnitamine
Otsustati 8 poolthäälega (2 erapooletut) vastu võtta otsus
nr 177.
6. Ühistranspordi soodustuste kompenseerimine 2009.
aastal
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 178.
7. Saue linnas korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäärade kehtestamine ja korraldatud jäätmeveo eri- või
ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamine
Otsustati suunata eelnõu volikogu korrakaitse- ja heakorrakomisjoni.
8. Linnapea puhkusele lubamine
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 179.

Linnavalitsuse 4. istung
Saue Linnavalitsuse 4. istung toimus 11. veebruaril 2009.
aastal, päevakorras oli:
1. Saue linna Kiviloo tn 41 (Kiviloo park) katastriüksuse
maakasutuse sihtotstarbe määramine /määrus nr 4/.
2. Volikogu otsuse eelnõu „Vabariigi Valitsuse 2. aprilli 1996
korralduse nr 305-k „Maa andmine munitsipaalomandisse” p 1 tühistamise taotlemine /Otsustati suunata eelnõu
kehtestamiseks volikogusse/.
3. Tule tn 17 tootmishoone laienduse projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 35/.
4. Koondise tn 11–28 korteri rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 36/.
5. Saue linnavolikogu otsuse eelnõu ”Saue linna Diapol
Granite OÜ tootmisterritooriumi üldplaneeringut muutva
detailplaneeringu lähteülesande kinnitamine“.
6. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „ Saue linna Maasika,
Maasika 3 ja Uusaru tn 10a kinnistuste detailplaneeringu
kehtestamine.
7. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linna Tule tn
24, 24b ja 24c ning Tule põik 1 ja 3 detailplaneeringu
algatamine“ /Otsustati suunata eelnõud kehtestamiseks
volikogusse/.
8. Kakao tn 5 üksikelamule kasutusloa andmine
/korraldus nr 37/.
9. Segu tn veetrassi rajamiseks ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 38/.
10. Tõkke tn 11 üksikelamu laienduseks ehitusloa väljastamine /korraldus nr 39/.
11. Tõkke tn 43 üksikelamu laienduseks ehitusloa väljastamine /korraldus nr 40/.
12. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue linnas korraldatud jäätmeveole ülemineku kord” /Otsustati suunata
eelnõu teisele lugemisele/.
13. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr 41/.
14. Nõude kehtetuks tunnistamine (II lugemine)
/korraldus nr 42/.
15. 2009. a eelarves ette nähtud kulude tegemise ajutine
piiramine /korraldus nr 43/.
16. Saue linna raamatupidamise sise-eeskirjade kehtestamine /korraldus nr 44/.
17. Laste toiduraha rahaline kompenseerimine
/korraldus nr 45/.
18. Lapsevanemate osalustasu hinna kinnitamine Gordoni
perekooli loengutel /korraldus nr 46/.
19. Hooldaja määramine /korraldus nr 47/.
20. Hooldaja määramine /korraldus nr 48/.
21. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 49/.
22. Spordiühingutele raha eraldamine /korraldus nr 50/.
23. Ühingutele raha maksmine /korraldus nr 51/.
24. Müügipileti väljastamine /korraldus nr 52/.
25. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine
/korraldus nr 53/.
26. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Ühistranspordi
soodustuste kompenseerimine 2009. aastal“ /Otsustati
suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
27. Hooldekodusse paigutamine /korraldus nr 54/.
28. Info
Elis Haav — perioodil 26.01.2009 kuni 05.02.2009
sõlmitud lepingud
Heli Joon — jaanuaris 2009 makstud matusetoetused
Kõik volikogu määrused ja otsused ning linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär
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Linna uudised

Uus arengustrateegia

Marsruuttakso sõiduplaan
muutub 1. märtsist
2009. aasta 1. märtsist muutub Osaühingu Toiran
poolt opereeritava marsruuttaksoliini 208 sõiduplaan.
Uus sõiduplaan (01.03.2009–16.11.2009)
Tööpäevadel E–R

Teatri väljak ->
Olerexi tankla
SAUE -> TALLINN

Olerexi tankla ->
Teatri väljak
TALLINN -> SAUE

06.30
07.15
08.15
09.15
16.30

18. veebruaril allkirjastasid Harju maavanem Värner Lootsmann, Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimees Urmas Arumäe ja kõigi 24 Harju omavalitsuse volitatud esindajad Harju
Maakonna arengustrateegia aastani 2025. Dokumendi eesmärk on tagada Harjumaa stabiilne ja sihikindel areng.
Arengustrateegia käsitleb
kolme
teemavaldkonda,
millised koosmõjus haaravad maakonna tulevikukäsitlust tervikuna: tegus
rahvas, kvaliteetne elukeskkond ja tasakaalustatud ruumimuster.
Arengustrateegia üldine
eesmärk on luua eeldused
teadlikuks ja sihipäraseks

arendustegevuseks
maakonnas. Edu eelduseks on
ühtsed kokkulepped ja koostöö. Arengustrateegia koostamiseks moodustati kolm
töögruppi, kuhu kuulusid
kohalike omavalitsuste, maavalitsuse, ministeeriumide ja
teiste ametkondade esindajad
ning erialaspetsialistid, kokku üle 60 inimese.

„Maakondlik arendustegevus on jõudnud esimese
olulise teetähiseni, kõik
omavalitsused on visioonis
kokku leppinud ja kinnitavad seda oma allkirjaga.
See on tegelikkuses alles
reaalse töö algus, arengustrateegia annab selged sihid
ja laiema perspektiivi tulevikku investeerimiseks,“

rõhutas maavanem Värner
Lootsmann.
Sisulist Harju Maakonna
arengustrateegia 2025 ettevalmistamise protsessi viis
läbi SA Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskus (HEAK).
Arengustrateegiaga
on
võimalik tutvuda Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
kodulehel www.hedc.ee. 

17.30
18.30
19.30

Tänuavaldus
Lugesin linna kodulehelt, et Sauel on avatud uisuväli. Otsustasime minna seda vaatama ja üllatusime positiivselt.
Tegemist on väga vahva ja kiiduväärt ettevõtmisega. Meie
pere laps veetis seal terve õhtu ja oli väga rahul. On väga
meeldiv, et praegusel ajal, kui kõige eest küsitakse raha,
saab sellel uisuväljal lustida täiesti tasuta. Igatahes meie
pere tänab inimesi, kes sellise toreda ettevõtmisega hakkama said. Suur tänu!
Perekond Poom Sauelt

Hoiatus — vargused Sauel!
Viimasel ajal on mitmed Saue pered pidanud pettuma,
kui on avastanud, et nende kodus on vargad käinud.

Eri Klas valiti Harju
maakonna aukodanikuks
Kolmapäeval, 18. veebruaril kuulutas Harju maavanem Värner Lootsmann välja Harju maakonna aukodaniku, kelleks
on dirigent Eri Klas.
Eri Klas on esimene isik, kes on nimetatud Harju maakonna aukodanikuks. Vapimärgi, mis kannab numbrit 1, annab
maavanem Lootsmann vastsele aukodanikule üle Harjumaa
teatripäeval, 1. aprillil rahvusooperis „Estonia“. 

Saue linn osaleb
pealinna-regiooni
töörühmas
Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) juhatus moodustas
jaanuarikuus pealinna-regiooni töörühma, eesmärgiga luua
Tallinnast ja selle naaberomavalitsustest koosnevat pealinna-regiooni haarav seadusruum omavalitsuslike teenuste
ühtseks korraldamiseks. 26. jaanuaril kokku kutsutud HOL-i
pealinna-regiooni töörühm seadis eesmärgiks Tallinna ja
selle naabervaldade koostöö kontseptsiooni ja mudeli väljatöötamise, kaasates selleks teadlasi ja teisi asjatundjaid,
teatas HOL.
12. veebruaril toimus töörühma teine koosolek, kus
arutati konkreetseid eesmärke ja lisafinantseeringu taotlemist Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna regionaalarengu
programmi teisest voorust. Kaasfinantseerimise taotluse
koostamisel valis töörühm partneriks Harjumaa Ettevõtlusja Arenduskeskuse. Projektijuhi leidmiseks otsustati välja
kuulutada konkurss.
Küsimuses, mis on lõppeesmärk, on valdavalt kõlanud
märksõnad „koostöö“ ja n-ö „lepinguline omavalitsusüksus“. Töörühm leiab ka, et kõik pakutavad stsenaariumid on
vaja koos teadlastega ja teiste spetsialistidega läbi arutada.
Pole välistatud, et üheks ekspertide pakutavaks soovituseks
saab olema Tallinna ja naabervaldade ühinemine. See on
siis teema, mis on viimastel nädalatel kirgi üles kütnud.
Töörühm leiab, et nende tööd ajakirjanduses avaldatu
ei mõjuta ja töömeeleolu on igati positiivne, konstruktiivne
ning tulevikku vaatav.
Töörühma kuuluvad kolm esindajat Tallinnast ja naabervaldade ning Maardu ja Saue linnade esindajad. 

Meeldetuletus
tähtajalise elamisloa
pikendamiseks
Euroopa Liidu kodaniku elamisõigus Eestis võib olla
kas tähtajaline või alaline. Õigus alalisele elamisõigusele tekib üldjuhul pärast viieaastast püsivat tähtajalise elamisõiguse alusel Eestis elamist. 1. augustil 2006
jõustus uus Euroopa Liidu kodaniku seadus, mis muudab võrreldes senisega Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide ja Šveitsi Konföderatsiooni
kodanike (edaspidi EL-i kodanike) ning nende kolmandate riikide kodanikest pereliikmete Eestisse elama
asumise tingimusi ning selleks vajalikke toiminguid.
Muudetud välismaalaste seadusest tulenevalt loetakse kõik
enne 1. juunit 2006 alalise elamisloa saanud inimesed automaatselt pikaajalise elaniku staatusesse.
Pikaajalise elaniku elamisluba ei anta välismaalasele,
• kellel on tähtajaline elamisluba õppimiseks; töötamiseks
põllumajandussaaduste töötlemisega seotud hooajatöödel, töötamiseks lapsehoidja või koduabilisena, töötamiseks kutseõppe eesmärgil praktika korras või välisriigi
diplomaatilise esinduse teenindamiseks Välisministeeriumi loal;
• kes on esitanud valeandmeid või kasutanud pettust pikaajalise elaniku elamisloa taotlemisel või kes kujutab
endast ohtu avalikule korrale või riigi julgeolekule;
• või kes ei vasta pikaajalise elaniku elamisloa andmise tingimustele.
Tähtajalise või pikaajalise elaniku elamisloa taotlus tuleb
esitada hiljemalt 2 kuud enne kehtiva elamisloa lõppu
KMA regionaalosakonnas või posti teel aadressil: Kodakondsus- ja Migratsiooniamet, Sõle 61A, 10313 Tallinn
Elamislubade taotluste läbivaatamise toimingud on tasulised.
Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme seadusliku aluseta
Eestis viibimise või elamise eest võib karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (Euroopa Liidu kodaniku seaduse
§55). Lisainfo www.mig.ee.
Jekaterina Tikerpuu
linnasekretär

30. jaanuaril kella 7.00 ja 15.15 vahel varastati Sauel eramust kaks fotoaparaati ning sülearvuti. Varaline kahju oli
umbes 29 000 krooni, teatas Põhja politseiprefektuur. Samal päeval kella 18.15 ja 22.00 vahel on vargil käidud ka
Saue vallas Laagri alevikus asuvas eramus, kust varastati
kaks sülearvutit. Varaline kahju oli ligi 18 000 krooni.
28. jaanuari öösel varastati Sauel Lehtla tänava eramust
kaks digifotoaparaati, sülearvuti, sularaha, videokaamera, ehteid ja muid esemeid. Varalist kahju hinnati tol korral
30 300 kroonini.
Põhja Ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Maria-Elisa
Rannajõe sõnul kedagi neis vargustes kahtlustatavana kinni pole peetud. „Seega ei saa ka hetkel väita, et tegemist
oleks ühe ja sama grupiga, kes majadesse sisse murrab,“
lisas Rannajõe, kelle sõnul toimub sissemurdmisi enamikes
Tallinna lähivaldades ja ka Tallinna linnas. 

Viimase poolaasta
vargused Sauel
30. jaanuaril kella 7.00 ja 15.15 vahel varastati Sauel eramust kaks fotoaparaati ning sülearvuti. Varaline kahju umbes 29 000 krooni.
28. jaanuari öösel varastati Sauel Lehtla tänava eramust
kaks digifotoaparaati, sülearvuti, sularaha, videokaamera,
ehteid ja muid esemeid. Varaline kahju 30 300 krooni.
17. jaanuaril kella 18.30 ajal peeti Sauel Pärnasalu tänava kaupluses kinni 18-aastane Maksim, kes varastas poest
kaupa u 300 krooni väärtuses. Politsei toimetas kahtlustatava osakonda.
11. jaanuaril kella 18.00 ajal peeti Sauel Pärnasalu tänava kaupluses kinni varas, 21-aastane Relis. Politsei toimetas
kahtlustatava osakonda.
3. novembril kella 17.00 laekus politseile teade, et Pärnasalu tänaval Saue linnas on varastatud võsa- ja oksalõikur.
Varaline kahju 25 000 krooni.
23. oktoobril kella 01.15 ajal laekus politseile teade, et
Sauel Kasesalu tänavas on varastatud arvuti ja lahti muugitud seif. Varaline kahju 143 300 krooni.
26. septembril varastati Sauel Tule tänaval jalgratas.
Kahju on selgitamisel.
15. septembril ajavahemikus 21.30–22.30 varastati
Sauel Kuuseheki tänavast jalgratas, kahju koguväärtuses
2879 krooni.
05.–06. septembril varastati Sauel Raiesmiku tänaval garaažist tööriistu. Kahju on 4000 krooni.
* Politseiinfoga saab tutvuda Saue linna kodulehel “Avaliku teabe” rubriigi alt. 
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Ettevõtlus

Matti Päts Lions’itel külas

Teadupärast on veebruar Eesti Vabariigi sünnipäeva kuu. Sellest sai ka LC Saue käesoleva poolaasta tööplaani koostamisest
lähtutud. Nagu juba traditsiooniks kujunenud, on veebruarikuu
koosoleku teemaks olnud „Kohtumine huvitava inimesega“.
Harry Pajundi
LC Saue

Selle perioodi presidendi
ametit pidava Saue Gümnaasiumi direktori Jaan Palumetsa ettepanekul otsustati külla
kutsuda Eesti Vabariigi esimese presidendi Konstantin
Pätsi pojapoeg Matti Päts. Et
Saue Lions’id on koostöös
Saue Naisseltsiga korraldanud mitugi ühisüritust, siis
sooviti pakkuda ka naistele
võimalust osa saada möödaniku meenutustest ning edastati neile ürituse kutse.
Kohtumine toimus ajaloolises Saue Mõisas ning sissejuhatavad sõnad ütles LC
Saue 1. asepresident Urmas
Paisnik. Ligi kahe ja tunnise
vestluse käigus said kohale
tulnud klubi ja seltsi liikmed
kuulda just Vabariigi esimese
presidendi nendest tegevusaastatest, mida tema pojapoeg
oma lapseaastatest mäletab.
Need olid kolmekümnendate
aastate lõpp ja neljakümnendate algus. Sellesse perioodi
jäid suvepuhkused Toilas,

Toetusvõimalused era-,
mittetulundus- ja avalikule
sektorile, jaanuar 2009
Algus eelmises “Saue Sõnas”.
KVALIFITSEERITUD TÖÖJÕU PAKKUMISE SUURENDAMINE
(Innove)
EESMÄRK: kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine.
TOETATAKSE:
1) mitteaktiivsete inimeste, sh vähemalt 1,5 aastat lapsehoolduspuhkusel viibinud vanema (edaspidi projekti sihtgrupp) hõivesse toomist toetavad tegevused;
2) tööturu riskigruppidele (edaspidi projekti sihtgrupp) tööturule sisenemist ja töötamist toetavate meetmete arendamine ja rakendamine;
3) kaitstud ja toetatud töö võimaluste loomine, arendamine
ja rakendamine;
4) kohalike koostööpartnerluste ja võrgustikutöö arendamine tagamaks tööturu riskigruppide tulemuslikum tööturule integreerimine.
TAOTLEJA: Kohalik omavalitsusüksus, äriühing (sh FIE),
SA/MTÜ.
TOETUSE SUURUS: vähemalt 300 000, omafinantseering
vähemalt 5%.
TAOTLUSVOOR: 27. jaanuar 2009.
* Ettevõtjad

Matti Päts (paremal) ja Jaan Moks.
Venemaa baaside rajamine
Eestisse, Teise maailmasõja
algus, presidendi pere koos
laste ja lastelastega Venemaale küüditamine.
Meenutusteõhtu teise poole teemadeks olid asumiselt
tagasi tulnud pereliikmete

Reportaaž Linnade
ja valdade päevadelt
Viiendad Linnade ja valdade päevad toimusid 18. ja 19. veebruaril 2009 Tallinnas Viru hotellis. Kahepäevasel konverentsil,
mis oli mõeldud kõigile Eesti kohalikele omavalitsustele, jagasid kohalikele poliitikutele ja ametnikele teadmisi paljud eksperdid.
Räägiti Eesti majandusarengu väljavaadetest ja kohalike
omavalitsuste finantsidest, üldhariduse ja kultuuri rahastamisest, põhikooli- ja gümnaasiumiastme lahutamisest, uuest
töölepinguseadusest, tuumaenergeetikast ja arengutest keskkonnavaldkonnas, e-demokraatiast ja infotehnoloogilistest
arendustest, omavalitsuste võimalustest olla innovaatilised,
ning toetusvõimalustest, omavalitsuste koostööst ja regionaalsest haldusest, linnaplaneerimisest ja ehitusest, energeetikast,
sotsiaalhoolekandest ja tervishoiust, organisatsioonilisest käitumisest ning isikuandmete kaitsest ja autoriõigustest.
Linnade ja valdade päevadel tehtud ettekannetega saab
tutvuda Kohalike omavalitsuste portaalis (portaal.ell.ee) Konverentsid, seminarid rubriigi alt.

Lipstok rääkis majandusest

Eesti Panga president Andres Lipstok selgitas Eesti majanduse olukorda ning Euro kasutuselevõttu. Rääkides maailma ja

kohandumine nn nõukogude ühiskonnaga ning NL-i
lagunemisel alguse saanud
president Pätsi matmiskoha
otsingud ja põrmu Eestisse
toomine.
Et Saue Lions’itest on
Matti Pätsiga koos töötanud

Jaan Kriisa ning Urmas Leitmäe, siis kohtumise lõpuosas
meenutati ka lõbusaid seiku
koos töötatud aegadest.
Traditsiooniliselt sai külalist tänatud lilledega ning
mälestuseks külalisele sai üle
antud ka LC Saue vimpel. 

Eesti majanduse hetkeolukorrast, sõnas Lipstok, et maailm
on muutunud ja seni pole veel täpselt selge, milline see uus
maailm on. Tema sõnul ei ole veel teada, kus on praeguse majandussurutise põhi. „Aeg, kus polnud vaja mõelda mõistlikule kulutamisele ja säästuprogrammile, on jäädavalt möödas,“
rääkis Eesti Panga president, vihjates, et praegune surutis võib
kesta veel mitu aastat. Lipstok on nõus Soome Keskpanga arvamusega, et majandusarengu prognoosimisest tuleb üldse
loobuda. Majanduse olukord muutub iga päevaga.

Euro tagab Eestile maine

Rääkides Euroopa Liidu ühisrahast — eurost, pidas Lipstok
vajalikuks toonitada, et ühisraha kasutuselevõtmine on Eesti
jaoks oluline, sest see tagab välisinvestorite usalduse riigi ja
riigi majanduse olukorra suhtes. Seetõttu ei saa Eesti ka riigieelarvet kärpimata jätta, sest suurema eelarvedefitsiidi korral
ei vastaks riik ühisraha kasutuselevõtu tingimustele.
Kui eelarvet ei kärbitaks, satuks Eesti Lipstoki sõnul sarnasesse olukorda Lätiga, kes pöördus finantsilise abi saamiseks
Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) poole. Nüüd aga peavad
lätlased tegema sama mis eestlased, ainult mitte vabatahtlikult, vaid välissurvel. Lisaks on oluliselt kannatada saanud ka
Läti rahvusvaheline maine — see aga kahandab ka Eesti väljavaateid, sest Balti riike kiputakse ikka “kolm ühes” vaatama.
Haldi Ellam
avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna juht

ALUSTAVA ETTEVÕTTE STARDI- JA KASVUTOETUS
(MKM määrus nr 10, 28.01.08)
EESMÄRK: suurendada alustavate ettevõtete arvu, parandada jätkusuutlikkust ja edendada kasvuvõimet.
Starditoetus on suunatud ettevõtjatele, kes alles alustavad äritegevust (töötu, kes äriga alustab, saab taotleda toetust oma äriprojektile ka Tööturu Ameti kaudu kuni 70 000.-,
kui ta läbib Harju EAK korraldatud alustava ettevõtja baaskoolituse).
Kasvutoetus on suunatud ettevõtjatele, kes orienteeritud
kiirele kasvule, on oma konkurentsivõimet juba tõestanud ja
vajavad tuge kasvu kiirendamiseks, soositud on eksportivad
või eksporti kavandavad ettevõtted.
TOETATAKSE: põhitegevuseks vajaliku materiaalse põhivara ja rakendustarkvara soetamist, kodulehekülje loomist
ja arendamist, tööstusdisainilahenduse ja kaubamärgi arendamist/väljatöötamist ning patendi, kasuliku mudeli jms litsentsi omandamist, toodete vastavushindamist.
TAOTLEJA: FIE või ettevõte, kes tegutseb väljaspool Tallinna. Starditoetus — registreeritud äriregistrisse mitte rohkem
kui 12 kuud tagasi. Kasvutoetus — registreeritud äriregistrisse mitte rohkem kui 24 kuud ning 3 esimese majandusaasta
prognoositav netomüügitulu aritmeetiline keskmine on üle
miljoni krooni.
OMAFINANTSEERING: starditoetusel vähemalt 25% ja
kasvutoetusel vähemalt 50%.
TOETUSE SUURUS: starditoetusel kuni 50 000 kr ja kasvutoetusel kuni 200 000 kr.
Taotlemine toimub jooksvalt.
NB! Kõigi järgnevalt toodud programmide omafinantseeringu suurus on 50% projekti maksumusest
NB! Kõikides toetusprogrammides tuleb projektid esitada
EAS-i ning pärast registreerimist äriprojektis ettenähtud kulutused oma vahenditega ellu viia. Toetatud osa saab tagasi
pärast lõpparuande esitamist 35 päeva jooksul.
TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE PROJEKTIDE TOETUS
(MKM määrus nr 40, 15.05.08)
Ettevõtte toodangu mitmekesistamiseks (eesmärgiks kõrge
lisandväärtus ja suurenev ekspordikäive) on toetus, mille
raames on võimalik koostöös teadusasutustega oma tooteid
arendada. Eeluuringute tegemise toetus kuni 300 000.- ja
rakendusuuringu või tootearenduse toetus 500 000.- kuni
30 milj kroonini.
Taotlemine toimub jooksvalt või vooruliselt.
ARENDUSTÖÖTAJATE KAASAMISE TOETUS
(MKM määrus nr 81, 23.09.08)
Haakub eelmise määrusega ja on mõeldud ettevõtte rahvusvahelise võimekuse suurendamiseks ja koostöö parandamiseks teadus- ning arendusasutustega. Tööle võib võtta
ettevõttele vajalikus valdkonnas vähemalt 5-aastast rahvusvahelist töökogemust omavat töötajat. Eestist — Teaduste
Akadeemia asutustest või suurettevõtetest. Väljastpoolt
Eestit ka VKE töötajaid. Võetakse uue ülesande täitmiseks
ja ei tohi asendada teisi töötajaid. Projekti pikkus 36 kuud.
Toetuse suurus määramata — piiriks nõue, et kolme aasta
toetused kokku ei tohi ületada 3,2 milj krooni.

Iseteeninduskassad
Keila Tarbijate Ühistu Rõõmu Kaubamaja uuenes ja sai esimesena Eestis uudsed iseteeninduskassad.
Rõõmu Kaubamaja toidukaupade osakonna neli iseteeninduskassat on Eestis ainulaadsed. Iseteeninduskassa eripära on, et
kassas ei ole kassapidajat, ostja skaneerib kaubad ise, tõstab
need kilekotti ja tasub seejärel pangakaardiga.
Ostjat juhendavad eesti- ja venekeelsed visuaalsed ja häälnõuanded, vajadusel abistab operaator. Iseteeninduskassa on
mõeldud eeskätt väiksemate ostukoguste jaoks ja nendega kõrvuti töötavad ka tavakassad. 
Foto: In Nomine

Toetusvõimaluste tutvustus
jätkub järgmises “Saue Sõnas”.
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Noored

Saue õpilased
saavad koolivormi

Märtsikuu toiduraha
1.–9. klass		
10.–12. klass

Saue Gümnaasium võtab kasutusele koolivormi, mis annab
õpilastele vabatahtlikkuse alusel võimaluse omanäoliseks riietumiseks ning kooli identiteedi edasikandmiseks. Kuigi esialgu
on plaanis koolivormi võimaldada 1.–4. klassi lastele, on vormi
või osa sellest võimalik tellida ka kõigil vanematel õpilastel.
Gerli Ramler
„Oleme juba mõnda aega
töötanud koolile välja ühtset
visuaalset identiteeti ning üks
ideedest on loomulikult olnud
ka ainult meie koolile omane koolivorm,“ räägib Saue
Gümnaasiumi direktor Jaan
Palumets.
Saue koolil on juba olemas
kooli logoga ja värvides särgid, lipsud, lipsunõelad, märgid ning esinemisrõivastus
õpilastele. Nüüd on valminud
ka koolivormi katseeksemplarid, mis on hoolekogu ja
õpilasesinduse poolt väga
positiivselt vastu võetud. Rõivaid eksponeeritakse lähiajal
ka kooli kodulehel, õpilased
saavad valmistoodetega tutvuda klassijuhatajatunnis.
„Koolivormi
elementideks on polosärk, triiksärk,

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele Hansapanka a/a nr. 221018424457 27. veebruariks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse(laste) nimed ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas, kooli sööklas 02.03.
kella 8.00–9.15 ja 13.30–15.00-ni.Palume kindlasti registreerida sööjaks ka nendel, kes soovivad hiljem maksta. Antud aegadel saab sööklas pikendada ka toidukaarte.
Õpilase puudumisest teavitada toitlustusfirmat.
Söökla telefon on 659 6068.
Toiduraha tasumiseks on võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Lepingu sõlmimiseks on vajalik viitenumber. Viitenumbri
saamiseks palun pöörduda söökla juhataja poole: ulle.jahesalu@real.edu.ee
Küsimuste ja ettepanekute korral helistada telefonil
699 2039 (söökla juhataja Ülle Jahesalu).
Meeldivat koostööd soovides, RK Teeninduse OÜ

vest ning poistel püksid ja
tüdrukutel ruuduline seelik,“
loetleb direktor. „Et täieliku
vormi — vest, särk ja püksid
või seelik — ostmiseks kulub
veidi üle 1000 krooni, oleme
paindlikud ega tee koolivormi
kohustuslikuks. Aga loomulikult kutsume lapsevanemaid
ilusa mõttega kaasa tulema
oma võsudele koolivormi
muretsema!
Kuigi esialgse plaani kohaselt tellitakse koolivorm
1.–4. klasside õpilastele, on
ka kõigil teistel võimalik
end koolivärvides rõivastesse riietada. „Lihtsalt mõtlesime alustada algklassidest
ja siis järk-järgult ülespoole
liikuda. Kogu kooli üleminek
vormile võtab kindlasti 2–3
aastat. Ja loomulikult ei pea

Uudiseid olümpiaadilt
Saue Gümnaasiumi õpilased esinesid maakondlikul
matemaatika olümpiaadil edukalt.
31. jaanuaril toimus Viimsi Keskkoolis järjekordne matemaatika olümpiaadi Harjumaa voor. Saue Gümnaasiumi õpilased
olid tublilt esindatud ja saavutasid ka tunnustust väärivaid
kohti. Paremad olid: 7. klass (osalejaid maakonnas 44) —
Mariann Vendeli, III koht; 8. klass (osalejaid maakonnas
37) — Sander Siniorg, IX koht; 9. klass (osalejaid maakonnas
29) — Anni Ruul, III koht; 10. klass (osalejaid maakonnas
17) — Anari Ralf, IX koht; 11. klass (osalejaid maakonnas
18) — Olga Dalton, I koht; Karmen Veerme, III koht; 12. klass
(osalejaid maakonnas 11) — Mikk Tõnissoo, III koht.
Soovime jätkuvat teadmistejanu ja jaksu nende omandamiseks!
Elle Viljaste
Saue Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja

Uus kooliseadus tulekul
Riigikogus on arutlusel uus põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, mis võib osaliselt käivituda juba 1. septembrist.
Kas ja kuidas see mõjutab Saue Gümnaasiumi?
ostma kogu koolivormi, võib
ka lihtsalt endale meelepärase riideeseme tellida. Kõigi
majanduslik olukord ei ole
ühtmoodi,“ nendib Palumets.
Samas, pikemas perspektiivis
näeb kooli juhtkond, et just
koolivorm aitab kaotada majandusliku ebavõrdsuse laste
vahel.
Saue Gümnaasiumi koolivormi triiksärki on võimalik
valida piduliku valge kõrval

ka helesinist, helerohelist ja
helekollast. Vest on ühevärviline, tumesinine, rinnal kooli
logo, tikituna kollakas-kuldse
niidiga, püksid tumedat tooni
ning seelikud halli-musta-kollaseruudulised. Polode värvivalik on triiksärkidega sama.
Seelikute, pükste ja triiksärkide tootjafirma on PTA, vestid
valmistab Norrison. Disain
on teostatud mitme firma
poolt. 

Haridusjuhid kohtusid Pärnus
Haridusjuhtide aastakonverentsil Pärnus osales rohkem kui 400
haridusjuhi üle Eesti, teiste seas ka Saue Gümnaasiumi direktor
Jaan Palumets. Arutati haridusprobleeme, kuulati loenguid motivatsioonist ja majanduskriisist ning räägiti turvalisusest.
„Väga huvitav oli majandusekspert Raivo Vare ettekanne,
kes lahkas, kuidas maailma
majandus mõjutab haridusjuhi
tööd. Millised on vastukajad
ning mis muudatused tulemas
on? Vare seisukoht on, et tõsisem majanduse allaminek on
veel ees ning põhi saavutatakse alles 2015.–2020. aastaks,“
sõnab Palumets.
Haridusjuhid kohtusid ka
maailmameistri ja olümpia-

102 krooni
306 krooni

võitja Gerd Kanteri ning tema
mänedžeri Raul Rebasega,
kes rääkisid, kuidas eesmärke seada ning neid saavutada.
Juhtimiskonsultant ja mentor
Aivar Haller kõneles motivatsioonist — kuidas eestlastel,
lätlastel ja leedulastel on kõige tähtsam elus töö, alles siis
järgnevad puhkus ja haridus.
Teised rahvad aga tähtsustavad pigem vaba aega, heategevust ning haridust.

Baltic Computer Systems
ja BCS Infra juhatuse esimees
Ants Sild selgitas, kuidas kulusid optimeerida nii, et olulised tegevused tegemata ei
jääks ning visionäär Linnar
Viik rääkis laste ja noorte tegutsemisest virtuaalmaailmas
ja kuidas seda mõista ning
suunata.
Riigikogulase ja ajaloolase Mart Laari kõne käsitles Eesti perspektiive aastail

2009–2010. Ka Laar nentis,
et alt üles tulekuks läheb aega,
seejuures on aga positiivne,
et kriis paneb inimesi teisiti
mõtlema, kokku hoidma ning
töökohta väärtustama.
Paneelil räägiti turvalisusest ja sellega seonduvast ehk
kuidas lastes turvatunnet kasvatada.
Haridusjuhtide Aastakonverents 2009 toimus 12.-13.
veebruaril. 

Direktor Jaan Palumetsa sõnul kaob põhikooli piirides näiteks
ära rahaline arvestus omavalitsuste vahel, st kui Saue valla või
Tallinna õpilased käivad Saue Gümnaasiumis, siis Saue linn
selle eest enam raha ei saa. See seadusemuudatus soosib laste õppimist oma piirkonnas, kuid seab omakorda tingimuse, et
kõik koolid peaksid suutma anda võrdselt head haridust anda.
Õpetajate jaoks toob uus seadus eelkõige kaasa palju koolisiseseid muudatusi dokumentatsioonis ning asjaajamises.

Aastaks 2012 kaob mitu gümnaasiumi

„Suur muudatus, mis tuleneb uuest seadusest, on põhikooli ja
gümnaasiumi lahutamine aastast 2012. Gümnaasiumireform
on tulemas ja meie teeme selleks juba nüüd ettevalmistusi,“
selgitab Palumets.
Kõigi eelduste kohaselt kaovad uue seadusega pisikesed
ühe klassikomplektiga gümnaasiumid, sest need ei suuda pakkuda nõutavat kvaliteetset haridust. Saue Gümnaasium jätkab
direktori sõnul kindlasti, sest tegemist on väga jätkusuutliku
kvaliteetse hariduse pakkujaga, kellel on väga häid õpetajaid.
Teiseks pole mõeldav, et 6000 elanikuga linn kaotab ära gümnaasiumi — see tähendaks ju põhimõtteliselt vaimsuse ja koolitraditsioonide kadumist!
„Murelapseks on aga õpilaste arvu vähenemine Eestis tervikuna. Gümnaasiumid tahavad saada õpilasi, kuid lapsi ei jätku,“ räägib Palumets. „Tegelikkuses võiks näiteks Saue linn ja
Saue vald jõuda kokkuleppele ühise gümnaasiumi asjus, mis
tähendab, et Saue Gümnaasium võiks olla piirkonna gümnaasiumiks, lapsi jätkuks piisavalt ja neil oleks, kus oma haridusteed jätkata.“
Ta lisab, et võib-olla oleks mõistlik see seaduse osa käivitada alguses suuremates linnades ning vaadata, kuidas läheb.

Koolikohustuse iga tõuseb 18. eluaastani

Kehtiv põhikooli- ja gümnaasiumiseadus jõustus 10. oktoobril
1993 ja kuigi seda on aastate jooksul oluliselt muudetud, on
nüüd plaanis vastu võtta uus seadus. Seaduse väljatöötajate
sõnul on tekkinud näiteks vajadus oluliselt täiendada üldhariduskooli puudutavat seadusandlikku baasi, täpsustada õpilase
koolikohustuse täitmise ja haridusliku erivajadusega õpilasele
hariduse võimaldamise valdkondi.
Olulised muudatused on seotud koolikohustuse täitmise
tagamisega, sest kehtiv seadus ei anna vastust küsimusele,
mida tähendab koolikohustuse täitmine. Samuti ei ole sätestatud koolikohustuse mittetäitja mõistet. Lisaks on eelnõus nihutatud koolikohustuse täitmise ea ülempiir 17 aastalt 18-le,
sest 17-aastased põhihariduseta noored on tööjõuturul kurvas
seisus ning teatud osa õpilaste puhul võib sellest muudatusest
kasu olla. 
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Vaba aeg
Öömatk Vabariigi aastapäeva auks

Evelyn Raudsepp
matkaja

Eesti Vabariigi aastapäev on
tavapärasele kodanikule pigem tubane üritus — vaadatakse soojas, hubases kodus
televiisorist presidendi vastuvõttu ning nauditakse pidulauda. Aktiivsemad isamaallased
laulavad lipu kõrgele masti
ning külmetavad koos sõdurpoistega paraaadil. Tänavu
aasta andis huvitav kokkulangevus laisematelegi põhjust
õue minemiseks — vastlaliug
tuleb ju ikka lasta. Taolisi juhuseid ei oota aga Saue noored, kes juba viiendat aastat
otsustavad trotsida äärmuslikke talveilmu ning matkata
Eesti Vabariigi aastapäevale.
Seiklus algas Saue rongijaamast kell 10 õhtul, kust sõideti elektrirongiga Laokülla.
Pärast rivistust ja peade ülelugemist võeti lahti kaart ning

pandi paika marsruut, läideti
tõrvikud ja taskulambid ning
sukelduti pimedasse talvemetsa. Juba esimene kilomeeter
oli takistusterohke — tuli ronida alt ja üle puude ning jälgida
tee konarusi ja vältida okste
silma sattumist. Veel mõned
kilomeetrid tasast rada otsa
ja juba jõutigi kaunile pangapealsele, millest sai matkasellide söögiplats. Aeg oli kergendada koormat — kottidest
võeti kaasatoodud puuhalud
ning tehti soojaandev lõke.
Kui võluväel ilmus abiarmaada – omatehtud hernesuppi ja
teed pakkus näljastele noortekeskuse naispere, eesotsas
juhataja Erna Gerndorfiga.
Enne söömist lauldi pidulikult
Eesti Vabariigi hümni. Kerge
kosutuse järel ei jäädud leiba
luusse laskma, vaid algas teekonna pikim ja raskeim osa.
Laskunud alla kõrgelt pangalt — kes pepukil, kes püs-

tijalu —, rännati edasi mööda
rannajoont. Sai hüpata ühelt
jääpangalt teisele, sai libiseda
mitmemeetrisel liuväljal, sai
ronida ja laskuda. Kel oli julgust silmi maapinnalt kõrgemale tõsta, sai taskulambiga
valgustades imetleda pangalt
allarippuvate jääpurikate orelit või jälgida lahtiste jäälahmakate liikumist. Rännaku
selle osa raskust ning rändajate erinevat taset näitas esimese
ja viimase seikleja pikaks veninud vahemaa. Õnnetusteta
ja õnnelike roosade põskedega lõpetasid kõik osalejad.
Kell 3.15 saabus buss ning
viis unised ja väsinud sellid
kodudesse. Reipamad võtsid
veel sooja sauna ning jõudsid
Toompeale laulmagi.
Saue noortekeskuse kõrval tegutseb matkaring, kus
noortejuhi Üllari eestvedamisel võetakse ette raskemaidki
rännakuid. Juba traditsiooniks

saanud iseseisvuspäeva matkal on nemad juba juhendajad,
abistajad. Aasta-aastalt kasvab
üleüldine huviliste arv ning
rahvaloendusel Laoküla rongijaamas saadi rekordtulemuseks 72 matkaselli, kelle seas
oli lisaks sauelastele noori ka
Tabasalust, Jürist, Rakverest,
Talllinnast ja Tartustki. Vanuseskaala oli samuti lai – alates
suure kogemusepagasiga täiskasvanutest kuni pisikesteni,
kel taskus alles lapsevanema
nõusolek.
Emmede-isside
rahustuseks turvas seltskonda ka Eesti Politsei. Ilmgi oli
ideaalne — sademeteta ning
külmakraade parajalt 5 ringis.
Tänada tuleb kõiki toredaid
osavõtjaid ning eriti neid, kes
sõpru ja tuttvaid kaasa võtsid.
Loodame, et järgmisel aastal
naudib välist aastapäeva tähistamist juba veelgi rohkem
inimesi. 
Fotod: Silver Arrak

Sauel esines Eesti
tipptasemel klaveriduo
10. veebruaril esines Saue Gümnaasiumi saalis Eesti tipptasemel klaveriduo Kai Ratassepp–Mati Mikalai. Kontsert toimus
Eesti Interpreetide Liidu kontsertide sarjast Akadeemiline Kammermuusika.
Klaveriduo Kai Ratassepp–Mati Mikalai tegutseb koos alates
1998. aastast. Aastal 2000 pälvis klaveriduo Kai Ratassepp–
Mati Mikalai preemiaid rahvusvahelistel konkurssidel: II preemia rahvusvahelisel klaveriduode konkursil Kaunases, II preemia rahvusvahelisel klaveriduode konkursil Paduas, I preemia
rahvusvahelisel ARD konkursil Münchenis.
Kontsertreisid on viinud neid Saksamaale, Itaaliasse, Prantsusmaale, Venemaale ja Eestimaa erinevatesse linnadesse.
Ansambel on teinud koostööd mitmete mainekate orkestritega
(Kremerata Baltica, Deutsches Symphonie-Orchester, Peterburi
Maria teatri orkester, ERSO, Tallinna Kammerorkester jt).
Duo Ratassepp-Mikalai on osalenud mitmetel rahvusvahelistel muusikafestivalidel ja teinud hulgaliselt raadiosalvestusi
Saksamaal (Bayerischer Rundfunk, DeutschlandRadio Berlin)
ja Eestis. Duo repertuaar ulatub Mozartist nüüdisautoriteni,
oluline koht ansambli kontserdikavades on ka eesti heliloojate
loomingul. Aastal 2000 pälvis ansambel Eesti Kultuurkapitali
helikunsti sihtkapitali aastapreemia.
Sauel esitatud kava kuulub tippklassi hulka, nii sisu kui esituse poolest. Duo esituses kõlas 4 teost 4 käele, ühele klaverile.
Esimesena kõlas Franz Schuberti Rondo A-duur D 951. See
oli romantilise muusika ülistuslaul, kus ranguse ja helluse kõrval
oli maksimaalne ratsionaalsus ja täpsus. Interpreetide poolt esitatu vaimustas kõla selguse ja mängijate balansi poolest.
Teine teos, Felix Mendelssohn Bartholdy Andante und Allegro
Brilliante õp. 92. A-duur, kõlas interpreetide esituses esmakordselt. Nii nagu loo tutvustuses mainiti, oli tegu tehniliselt keerulise
teosega. Kogu loo vältel oli huvitav jälgida mängijate liikumist klaveri taga. Keerukate käikude teostamiseks pidid partnerid klaviatuuri taga aegajalt üksteisele ruumi tegema, kord kallutades end
maksimaalselt külje peale või teinekord maksimaalselt taha.

Allegro Brilliante kõlas tõeliselt energiliselt ja säravalt. Vaimustav oli jälgida, kuidas suudeti üksteise sõrmede vahelt alustatud meloodia lõigud üle võtta ja muusikalist mõtet edasi viia.
Kolmandana kõlas Paul Hindemithi sonaat neljale käele.
Sonaat koosnes kolmest osast. Teos oli lummav kõla, harmooniliste lahenduste ja nelja käe kooskõlade poolest. Mängijate
professionaalsus aitas paremini aru saada helilooja helikeelest
ja panna tähele teose kõiki pisinüansse.
Neljanda, lõputeosena tuli esitusele 4 käe seade Richard
Wagneri Avamäng ooperile „Tannhäuser“. Suursuguse orkestri
teose seade kõlas ühel klaveril samuti uhkelt ja võimsalt.
Loomulikult ei saa üks klaver üle trumbata kahekordse koosseisuga orkestrit. Tähelepanuväärne on see, et neljal käel klaveril esitatu annab suurepärase ettekujutuse ka sümfoonilisest
muusikast, võimsa pildi muusika piirideta võimalustest, suurusest ja sügavusest.
Viimase loo põhjal saab öelda, et kahe inimese abiga saime
kuulata Sauel ka võimsat orkestrit.
Täname südamest esinejaid, Eesti Interpreetide Liitu ja Iren
Lille kontserdi korraldamise eest!
Tänud ka soojale publikule!
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor

Sauelane liikuma!

Sarja “Sauelane liikuma” VI etapp toimus pühapäeval, 22.
veebruaril Sarapiku terviserajal. Esmakordselt sai spordialaks suusatamine. Etapil osales kokku üle 150 spordisõbra, kes üheskoos olid rada läbima tulnud. Läbida tuli kaks
1,3 km ringi, alla 10-aastastel lastel üks 1,3 km ring. Antud
distantsi läbimisega said kõik hakkama, paljud spordisõbrad nautisid lumist talveilma veel mitmeid ringe läbides. Tasuta suusavarustuse laenutamist kasutas üle 20 osavõtja.
Suur tänu Saue Suusaklubile, kes head suusad kohale tõi.
Ka sel etapil liitus meie sarjaga uusi sauelasi. Suur tänu kõigile osalejatele!
Võitis tervis ja sport!
Kohtumiseni sarja VII etapil.

Terje Toomingas
Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht

Superkross 2009
Superkrossi autospordisarjas 2008. a Sauet üliedukalt esindanud Margus Suigusaar ei ole üleüldisest
majanduskriisist hoolimata ka 2009. aastal rooli
nurka visanud. Sel hooajal proovib Margus ralliõnne
Superkrossi sarja kõige võimsama mootori ning lisavarustusega autode seas — vabaklassis.
2008. aasta hooaeg möödus Margusel edukalt, 12 etapil
sai ta kokku 8 poodiumikohta ning nendest 6 olid esikohad.
Marguse Opel Astra, mille tehnilise seisukorra eest muide
rallipiloot ise Saue Autoklubi garaažis hoolitseb, tõi Margusele Superkrossi hooaja kokkuvõttes esiveoliste klassis
esikoha. Kohta tähistati vääriliselt koos teiste superkrossi
ralliässadega Pärnumaal Andropoffi villas Superkrossi aastalõpupeol. Lisaks esikohale omas klassis pälvis Margus
ka kolm eritiitlit — rallikrossi, ringraja ja autokrossi kuninga
tiitlid. Maksimaalsest võimalikust neljast tiitlist jäi saamata
vaid jääraja kuninga tiitel. Tiitleid on neli, sest superkross
koosneb neljast erineva võistlusmäärustikuga võistlussarjast — jäärada, rallikross, ringrada ja autokross.
Superkrossi sarja 2009. aasta esimesest võistlusest
Taalis ei saanud Margus kahjuks osa võtta, sest ei viibinud
Eestis. Teine osavõistlus peeti 25. jaanuaril Tallinnas hipodroomil. Lisaks tavapärastele sarja ralliautodele kihutasid
seekord võistlusrajal ka külgkorviga mootorrattad, mis tõid
raja äärde korraliku hulga motospordipublikut. Vabaklassis
oli osalejaid vaid kuus. Esikoha sai vabaklassis Saue autosportlane Margus Suigusaar. Hipodroom on Margusele õnnelik ringrada — siin võitis ta aasta tagasi oma Superkrossi
sarja esimese esikoha.
Viljandimaal Tääksi–Õnniste krossirajal sõideti 8. veebruaril superkrossi karikavõistluste kolmas etapp. See oli viimaseks võistluseks, mis läks jääraja arvestusse. Vabaklassis osutus võitjaks taas sauelane Margus Suigusaar, kes
edestas teisele kohale tulnud Sander Palmistet vaid kahe
sekundiga. Kaks järjestikust talveetapi võitu garanteerivad
Margusele juba 2009. aasta hooajaks eelmisel aastal kättesaamatuks jäänud jääraja kuninga tiitli.
Superkrossi järgmine etapp peetakse naistepäeval Pärnumaal Taalis. Kuidas Margusel Taalis läheb, saab lugeda
Saue Autoklubi kodulehelt www.saueautoklubi.ee.

Hea uudis ka noortele rallispordihuvilistele — Saue linnavalitsus toetas Saue Autoklubi noorte õppesõidu auto mootori
ehitust ja loodetavasti saavad esimesed Saue noored alustada Margus Suigusaare käe all rallikrossi treeninguid juba
2009. aasta sügisel.
Ivika Suigusaar
MTÜ Saue Autoklubi
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Kultuur ja meelelahutus
Saue Päevakeskus
Saue Päevakeskus jätkab igapäevatööd tavapäraselt.
Alljärgnev on lisaks tavapärasele ringide tööle:
05.03. kell 12.00 Ps erivajadustega klientide naistepäevapidu
06. 03. kell 12.00 Eakate naistepäevapidu päevakeskuse
ringide tööst osavõtjatele. Pidu toimub Vanamõisa
Seltsimajas, koostöös Vanamõisa Seltsimajaga.
Meeleolu loovad päevakeskuse ja seltsimaja huvirühmad. Buss väljub Saue Päevakeskuse eest kell
11.20, registreerumine üritusele on lõppenud.
14.03. kell 16.00 Hortus Musicus Väravatornis
Paabeli jõgede kallastel... — juutide muusika iidsetest templilauludest renessansiajani. Tundmatute
meistrite traditsionaalid, S.Rossi, A. Porta, H. Isaac.
Pileti hind 105/140, pensionärile 105 krooni, piletisoovist teatada hiljemalt 02.03.09 Saue Päevakeskuses või telefonil 659 5070
16.03. kell 12.00 Viia Gudelis tutvustab kõikidele huvilistele (sh tööealistele) võimalusi meeskonna loomiseks, müügitööga tegelemiseks ja raha teenimiseks
ilma CV-d esitamata.
25.03. kell 11.00 Kepikõnd soovijatele, väljumine Saue
Päevakeskuse juurest, päevakeskuses ka käimiskeppide laenutus
27.03.

kell 19.00 Estonia teatris Erkki Sven Tüüri ooper
„Wallenberg”. Pileti hind 140–375 krooni vastavalt
istekohale. Piletisoovist palume teatada hiljemalt
13.03.09. 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.

vesiaeroobika
Saue ujulas märtsikuus igal E, K
algusega 19.15
Kuupilet (9 treeningut) — 630 kr.
Üksiktreeningu pilet — 90 kr.
Tere tulemast Saue ujulasse! Avatud iga päev!

Saue Naisselts tähistab
ja

15. tegevusaastat
KEVAD

peoga
JA KÜBARAD

20. märtsil kell 19.00
Saue Koolimajas

Laulab

Jaan Sööt,

tantsuks
Pilet 50 krooni

Lustikummut

Mälumängu uudised

Eelmise vooru õiged vastused on järgmised:

Lõpusirgele hakkab jõudma omavalitsuste-vaheline mälumäng „Eesti Maakilb 2008/2009”. Kolme eelvooru kokkuvõttes pääsesid 15 paremat (sealhulgas Saue „Tammetark”
11. kohaga) otse Superfinaali, kuhu pidid lisanduma Rahvaliiga A finaali kolm paremat. Selgus aga, et Tallinn–Nõmme
võistkond oli patustanud reeglite vastu ning nad pidid veel
kord oma headust tõestama.
14. veebruaril toimusid üheaegselt Tabiveres ja Raikkülas Rahvaliiga A ja B finaalid. Tallinn–Nõmme oligi jälle tasemel ning võitis 66 punktiga 100-st võimalikust ja kindlustas
koos Torgu, Kadrina, Paikuse ja Juuru/Rapla võistkondadega koha Superfinaalis.
Rahvaliiga B finaalis esines ka kaks Saue võistkonda.
Seekord esines edukamalt „Sammas” (Indrek Tibar, Kaido
Lasn, Terje Urgard ja Ulvi Urgard), kes sai 37 punktiga B finaali kokkuvõttes 9. koha. Võistkond „Saue III” (Virve Laan,
Tiiu Kuuskme, Enn Tuule ja Paavo Paas) sai 33 punktiga 14.
koha. Nende võistkondade täpsed kohad lõplikus üldjärjestuses ei ole veel päris selged.
„Eesti Maakilb 2008/2009” Superfinaal toimub 14.
märtsil Säreveres ning Saue „Tammetark” läheb heitlema
eesmärgiga kaitsta vähemalt viimasel kahel aastal saavutatud 7. ja 8. kohta.
Villu Liiv
Saue Mälumänguklubi juhatuse liige

1. Estonia
2. Uus-Meremaa, 1893
3. Lammas
4. Jaan Kalbus
5. “Saue Vaksal“
6. Tagurpidi rist
7. Reginald ja Toomas Uba
8. Karate
9. Rene Descartes
10. Hamburg

VII VOORU KÜSIMUSED:

1. Kes asutas 1889. a maailma esimese riigipensioni?
2. 1931. a tegi katsesõidu Tallinnast Türile esimene Eestis
tehtud vedur. Kus oli see vedur valmistetud?
3. Kes konstrueeris esimese kontsertklaveri „Estonia“?
4. Kus kohtame tähekombinatsiooni QWERTY?
5. Mille patenteeris 1899. a sakslane Felix Hoffmann?
6. Mida tähendab aramea keeles Piiblist tuntud sõna „KOLGATA“?
7. Ristimine viidi Saue aladel läbi arvatavasti 1219. a kahe
preestrite grupi poolt. Mis rahvusest need preestrid olid?
8. Mis aastal nimetatakse Saue asundus ümber Sauevälja
külaks?
9. Kes minevikukuulsustest kandis varjunime LOGARD?
10. Londoni OM-il 1948. a võitis Tsehhoslovakkia võimlemisnaiskond kuldmedalid. Mille poolest erines võimlejanna
Eliska Misakova autasustamine tavapärasest? 

Shaping

alates 2. märtsist
Shaping on mõeldud igas vanuses naistele oma
keha vormimiseks ja heaoluks. Trenn algab soojendusega ja lõpeb venitusega ning põhiosa toimub põrandal mattidel. Trenni käigus võetakse
läbi kõik lihasgrupid ja kontrollitakse pulsisagedust sobiva koormuse jälgimiseks.
Trenn toimub esmaspäeval ja neljapäeval
kell 19.30 Saue koolimajas võimla rõdul.
Ühe korra maksumus on 50.Kaasa võtta matt.
5300 8931, Kristel Vaht
kristel.vaht.001@mail.ee

OPAL otsib meest
Osades:			
			
			
			
			
			
			
Tõlkija ja lavastaja:
Kunstnik:		

MARIA KLENSKAJA
(Eesti Draamateater)
HELENE VANNARI
(Tallinna Linnateater)
EVA PÜSSA
RAIVO METS
või VELLO JANSON
VELLO JANSON
MARE RAIDMA

Piletid hinnaga 150 krooni
ja sooduspilet 125 krooni
müügil Saue Huvikeskuses (koolimajas ruum 124)
T, K, N 15.00–18.00

Info ja piletid:
Liide Jürgenstein (lasteaed)
Sirje Luberg: 659 5009
Lehte Kilp: 5343 7433

PALJU ÕNNE!

JAANUARI SÜNNIPÄEVAD
DIINA TOOMIK			
VEEBRUARI SÜNNIPÄEVAD
LEIDA KAASIK			
ELLI LAANSALU			
HILJA MALLENE			
VEERA MÕTUSTE		
HARLAMPI FASTOVETS		

Saue Kilb VII voor

Saue koolimajas
18. märtsil kell 19.00
Vana Baskini Teatri komöödia

Kevade algust

75
92
91
91
88
87

27. veebruar 2009

Keraamikaprojekt
„Meie laulukoor”
Saue Huvikeskus korraldab noortele ja vanadele keraamika- ja voolimishuvilistele kahel laupäeval, 14. ja 21. märtsil
algusega kell 11.00 ühisürituse. Esimesel laupäeval õpime
voolima inimfiguuri ja teeme valmis väikese savifiguuridest
laulukoori. Teisel laupäeval maalime figuuridele glasuuridega eesti rahvarõivad. Valmis figuurikestest laulukoori eksponeerime esmakordselt Saue Laululapse lõppkontserdil
5. aprillil, hiljem saab meie savist laulukoori näha näitusel
Saue raamatukogus.
Ürituse eesmärk on tegelda ühiselt keraamikaga, säilitada põlvkondade sidet ja tutvuda eesti rahvariiete mitmekesise pärandiga. Üritust toetab SA Eesti-Hollandi Heategevusfond Päikeselill.
Virve Laan
Saue Huvikeskuse huvitegevuse juht

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 oli 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 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

Huvikeskus viib teatrisse
HELDA VAINULA			
VILHELM DEKLAU		
ARTUR SILD			
MAVRUZA VIST			
EEVI DEKLAU			
VAIKE SIPP			
ARMILDE MÄGI			
ENDEL PIIRSOO			
REIN KOLK			
VALERI REVA			

87
86
82
81
80
80
75
75
70
70

Sõidame vaatama Alatskivi lossihoovis 11. juulil toimuvat
Vanemuise teatri vabaõhuetendust VIHURIMÄE.
Autor: Emily Jane Bronte
Lavastaja: Roman Baskin
Peaosades: Marko Matvere ja Helena Merzin
Pilet 275 krooni, õpilastele ja pensionäridele 248 krooni
ning bussisõit 200 krooni. Piletiraha tuleb tasuda hiljemalt
1. märtsiks, bussiraha hiljemalt 10. juuniks.
Info ja broneerimine Saue koolimajas E–N 15.00–18.00
ruum 124, tel 659 5009. 
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Tarbijainfo

Töökuulutuste avaldamine Saue Sõnas tasuta

Soodushinnad kehtivad

Saue Kaubakeskus

42.90

27.02-01.03

79.50 kr/kg

23.90

Puit Uksed Liistud
Tule tn 21, Saue
Tel. 608 0095
www.floyd.ee

loomakliinik
Avatud: E–R 12.00–18.00
Eelregistreerimine
tel 5832 5248, 5343 9332

150g.

Lisainformatsioon
www.kiipimine.ee

Tekst SOODUSMÜÜK!!!

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

Sauel müüa soodsate hindadega

kasutatud Soome
pehme- ja nahkmööbel

Otsin tööd
assisteerimise valdkonnas,

teenindajana
või müüjana Sauel

Olen 23-aastane
kohusetundlik naisterahvas.
Telefon: 5664 4593 Piret

Express Post AS on alates
1998. aastast tegutsev
ajakirjandusväljaannete
tellimise ja kojukandega tegelev ettevõte

Otsime Sauele

LEHEKANDJAID
kelle ülesandeks on väljaannete
varahommikune (5.00–6.45) kanne.
Töötasu on 55.- krooni tund
+ reklaamikande tasud.
Oma soovist palume teada anda:
telefonil 617 7717 või täita CV aadressil
www.expresspost.ee/395

E.T.V.A. Varuosad OÜ

meie firmasse. Sind ootab väga
hea erialane koolitus ja asjalike
kolleegide igakülgne tugi. Eelnev
müügitöö kogemus ei ole oluline,
vajalik isikliku auto kasutamise
võimalus. Helista julgesti kohe
täna telefonil 5648 9744.

Otsin tööd

transpordi
või autoremondi
valdkonnas
Mootoriremont
sõidu- ja pakiautodele,
lukksepatööd, keevitustööd
Kontakt telefonil: 515 0485

otsib tööd finantsvaldkonnas:
* finantsaruannete koostamine
* tööõigus ja lepingute
koostamine
* maksudeklaratsioonide
esitamine
* raamatupidamine
Telefon: 5566 7617

Kui Sul on soovi õppida
inglise keelt juurde,
siis ma annan

inglise keele
eratunde
Lisainformatsioon
tel 5694 4253, John

Pakutav ametikoht
EESTI KEELE- JA KIRJANDUSE ÕPETAJA

varuosasi

Kontakt tel 655 2556

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

Annan üürile
 Annan üürile majaosa Sauel.
Tel 5357 0002
 Üürile anda ühetoaline korter
Koondise tänaval pikemaks ajaks.
Korter puhas ja korras. Osaliselt
möbeleeritud. Tel 509 1859

Teenus

 Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad, garantii.
Tel 502 9075

Tööülesanded:
* Eesti keele ja kirjanduse õpetamine
põhi- ja keskkoolis
* Vajadusel klassijuhatamine
Nõudmised kandidaadile:
* Pedagoogiline kõrgharidus
Kasuks tuleb:
* Eelnev töökogemus koolis
Omalt poolt pakume:
* kaasaegset töökeskkonda
* innovaatilisust
* teotahtelist kollektiivi
* konkurentsivõimelist töötasu
Asukoht: Saue linn, Harjumaa
Tööaeg: 8.00–15.00
Tööle asumise aeg: 7.45
Pakutav palk: 12 000 krooni
Kontaktandmed:
Kontaktisik: Jaan Palumets, direktor
Aadress: Nurmesalu 9, Saue, 76506 Harjumaa
Lisainfo telefonil: 507 7883
Faks 970 9234
Kandideerimise tähtaeg: 31. august 2009

Unustamatut kauaaegset naabrimeest
ja head sõpra

Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

raamatupidaja

müügiesindajaks

Kohapeal suur valik

Tule põik 1

Vaata ka: www.hot.ee/janoreks

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

Kogenud

Saue Gümnaasium on kaasaegse õpikeskkonnaga
üldhariduskool, kus õpib 850 õpilast.

659 6187, 529 1793

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

Kui Sa oled hakkaja,
õpihimuline ja Sulle meeldib
inimestega suhelda, siis tule

Uus kauplus Sauel

veokitele, haagistele,
rasketehnikale jm.

Avatud uus ja kaasaegne:

99.-

18.90

21.90

Nüüd48.30
avatud
Sakus
kr/kg

Fekaalivedu,
kogumiskaevude
tühjendus.
Hinnad mõistlikud.
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Harri Pooli

Teatame kurbusega, et meie hulgast on lahkunud

AARNE PALMISTE
07.04.1944–14.02.2009
Omaksed

mälestab Ilme

Unustamatut sõpra ja võitluskaaslast,
EVTÜ Saue piirkonna kaua-aegset juhti

Harri Pooli
mälestavad Saue Vabadusvõitlejad

Mälestame meie seast lahkunud

Aarne Palmiste’t
ja avaldame kaastunnet Kajale lastega
Kauguse tänava elanikud ja perekond Lätt

