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Midrimaa meeleolukas kevadpidu
Neljapäeval, 9. aprillil toimus Saue lasteaias Midrimaa traditsiooniline lihavõttepühade pidu,
kus lasteaiaõpetajad esinesid lastele etendusega „Ninatark Muna“. Vahva ja õpetlik näidend
meeldis kõigile väga ning ka näitlejad ise jäid esitatuga rahule.

Näitetrupi tublid liikmed Merit
Israel (Siil), Eha Tamme (Karu),
Anu Mälk (Rebane), Kaja Vatt
(Muna), Merike Malkus (Kanaema), Elleriin Lepiste (Tibu),
Kristina Kiviste (Harakas) ning
lavastaja Reet Jürgens harjutasid etenduseks kaks nädalat
oma vabast ajast. Lihtsalt, et lastele rõõmu valmistada!
Lasteaia juhataja asetäitja
Andra Salutee sõnul on etendusi lihavõttepühadeks tehtud
juba kümme aastat, kuid traditsioon on kokku üle kahekümne aasta vana. Tähtpäevadeks
etenduste lavastamist alustas
muusikaõpetaja Vilve Nilk,
kelle käest on järje üle võtnud
muusikaõpetaja Reet Jürgens.
Kostüümide valmistamisel lõi
kaasa Signe Pikkar.

Etendatud on näiteks lastelavastusi „Muna“, “Memme
musi“, „Kanaema kook“, „Päikesele külla“ ja „Tark Kukk“.
Näidendid on alati valitud lastele eakohased ja arusaadavad,
südamlikud ja humoorikad
ning paraja pikkusega. Samuti
on lasteetenduste sisse kavalalt
põimitud peent huumorit, mis
paneb kaasa elama ka teised
õpetajad.
„Õpetajate esitatud näidendid meeldivad lastele väga,
sest neil on vahva tegelaste
seast oma õpetajaid ära tunda,“ lisab Salutee. „Seni oleme kostüümid valmistatud
käepärastest vahenditest, aga
selleks aastaks saime lasteaiale muretseda uued toredad
kostüümid.“ 

Näidendis „Ninatark Muna“ koorub kõigi tegelaste ja vaatajate suureks rõõmuks
ennasttäis Munast välja asjalik ja tubli tibu.
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Saue Linnavalitsuse 15.04.2009
istungi päevakorras oli 27 küsimust, mis puudutasid maa kasutamist, ehitamist, suvelaagrite korraldamist, sotsiaaltoetuste
andmist, võetud hinnapakkumisi ja laenu võtmise riigihanget, 2009. a eelarve muutmist
ja 2010. a eelarve menetlemise
ajakava jm.
1. Saue linna, Maastiku tänav T1 maa-ala teenindusmaa
määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks. Võeti
vastu korraldus nr 110 „Saue
linna, Maastiku tänav T1 maaala teenindusmaa määramine
maa
munitsipaalomandisse
taotlemiseks“.
2. Saue linna, Maastiku tänav T2 maa-ala teenindusmaa
määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks. Võeti
vastu korraldus nr 111 „Saue
linna, Maastiku tänav T2 maaala teenindusmaa määramine
maa
munitsipaalomandisse
taotlemiseks“.
3. Saue linna, Kütise tänav T1 maa-ala teenindusmaa
määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks. Võeti
vastu korraldus nr 112 „Saue
linna, Kütise tänav T1 maa-ala
teenindusmaa määramine maa
munitsipaalomandisse taotlemiseks“.
4. Maastiku tn 19 üksikelamu laienduse ja rekonstrueerimise projekteerimistingimuste
kinnitamine. Võeti vastu korraldus nr 113 „Maastiku tn 19
üksikelamu laienduse ja rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine“
(lisatud protokollile).
5. Rauna põik 3 üksikelamu
püstitamiseks ehitusloa väljastamine. Võeti vastu korraldus
nr 114 „Rauna põik 3 üksikelamu püstitamiseks ehitusloa
väljastamine“.
6. Sooja–Pärnasalu–Sauepargi kaugküttetorustiku rajamiseks ehitusloa väljastamine.
Võeti vastu korraldus nr 115
„Sooja–Pärnasalu–Sauepargi
kaugküttetorustiku rajamiseks
ehitusloa väljastamine“.
7. Taimla tn 7 üksikelamule kasutusloa andmine. Võeti
vastu korraldus nr 116 „Taimla
tn 7 üksikelamule kasutusloa
andmine“.
8. Pärnasalu tn 31 kasutusloa andmine. Võeti vastu korraldus nr 117 „Pärnasalu tn 31
kasutusloa andmine“.
9. Kasesalu tn 8 kasutusloa
andmine. Võeti vastu korraldus
nr 118 „Kasesalu tn 8 kasutusloa andmine“.
10. Pärnasalu 36–4 korteriomandi võõrandamine. Võeti
vastu korraldus nr 119 „Pärnasalu 36–4 korteriomandi võõrandamine“.
11. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine. Võe-

ti vastu korraldus nr 120 „Hinnapakkumiste läbiarutamine ja
kinnitamine“.
12. Spordiühingutele raha
eraldamine. Võeti vastu korraldus nr 121 „Spordiühingutele
raha eraldamine“.
13. Saue lasteaia Midrimaa
emakeeleringi osalustasu kinnitamine (II lugemine). Võeti
vastu korraldus nr 122 „Saue
lasteaia Midrimaa emakeeleringi osalustasu kinnitamine“.
14. Saue Linnavalitsuse
09.02.2005. a määruse nr 3
kehtetuks tunnistamine. Võeti vastu korraldus nr 8 „Saue
Linnavalitsuse 09.02.2005. a
määruse nr 3 kehtetuks tunnistamine“.
15. Avaliku ürituse korraldamise luba. Võeti vastu korraldus nr 123 „Avaliku ürituse
korraldamise luba“.
16. Suvelaagrite korraldamine. Võeti vastu korraldus nr
124 „Suvelaagrite korraldamine“.
17. Sünnitoetuse maksmine.
Võeti vastu korraldus nr 125
„Sünnitoetuste maksmine“.
18. Hooldaja määramine.
Võeti vastu korraldus nr 126
„Hooldaja määramine“.
19. Hooldaja määramine.
Võeti vastu korraldus nr 127
„Hooldaja määramine“.
20. Isikule osutatava hooldusteenuse osaline kompenseerimine. Võeti vastu võtta
korraldus nr 128 „Isikule osutatava hooldusteenuse osaline
kompenseerimine“.
21. Sotsiaaltoetuse maksmine. Võeti vastu korraldus nr 129
„Sotsiaaltoetuse maksmine“.
22. Koduse mudilase toetuse maksmine. Võeti vastu korraldus nr 130 „Koduse mudilase toetuse maksmine“.
23. Laste toiduraha ja huvitegevuse kompenseerimine.
Võeti vastu korraldus nr 131
„Laste toiduraha ja huvitegevuse kompenseerimine“.
24. Reservfondist raha eraldamine. Võeti vastu korraldus
nr 132 „Reservfondist raha
eraldamine“.
25. Investeerimislaenu võtmise riigihange. Võeti vastu
korraldus nr 133 „Investeerimislaenu võtmise riigihange“.
26. Saue Linnavolikogu
määruse eelnõu „Saue linna
2009. aasta eelarve muutmine“
(II lugemine). Eelnõu suunati
kehtestamiseks volikogusse.
27. 2010. a eelarve koostamise ajakava kinnitamine.
Võeti vastu korraldus nr 134
„2010. a eelarve koostamise
ajakava kinnitamine“.
Õigusaktid avalikustatud Saue
linna kodulehel dokumendiregistris Amphora. 
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Tule räägi suu puhtaks!

Maikuu — heakorrakuu

1. mail 2009 toimuvad üle
Eesti mõttetalgud. Praeguse
seisuga on Sauel registreeritud kaks mõttekoda: Mõttekoda Saue linn ja Mõttekoda
Saue–Baier reisiseltskond.

Pimeda aja möödudes tunneme rõõmu saabuva kevade üle ja märkame looduses toimuvaid muutusi:
päike särab kõrgemalt, päevad on pikemaks veninud,
kevadkuulutajad kohal. Kevad algab lumikellukeste
ja märtsikellukeste õitsemisega, aga paraku ka lume
alt väljasulanud prahiga. Lumest vabanenud maapind ihkab kordategemist.

Mõttekoda Saue linn
Teemad: ühistegevus ja koostöö, linnaelu, stressiga
toimetulek, kohalik elu.
Aadress: Mõttetalgud toimuvad restoranis Lounge Loft
(Pärnasalu tn 19, Saue linn) kl 10.00–15.00
Kojavanem: Orm Valtson
orm@saue.ee, 510 6807
Talgujuhi nimi: Jüri Tümanok
Kohtade arv on piiratud 60-ga.
Mõttekoda Saue–Baier reisiseltskond
Harju maakond, Saue linn; Nurmesalu 9
Teemad: väärtused ja kultuur, ühistegevus ja koostöö,
mobiilsus ja transport.
Kojavanem: Sirje Luberg (sirje.luberg@mail.ee)
Kohtade arv on piiratud 60-ga.
“Meil on omaalgatuslik mõttekoda ja see toimub meie reisi
tagasisõidul läbi Saksamaa ja Poola ja osalevad kõik 45
reisijad,” ütles Sirje Luberg.
Lisainfot mõttekodadele registreerimise kohta:
www.minueesti.ee/minueesti/thinktank/list
Kohtumiseni 1. mail 2009! Palun levitage seda teadet
ka oma sõprade ja aktiivsete inimeste seas. 

Saue linna heakorrapäev
Ülelinnaline heakorrapäev toimub 15. mail 2009.
Koguneme jaanituleplatsile kell 11.00.
Prügikotte ja kindaid jagatakse kohapeal.
Osalejatel registreeruda telefonil 679 0185 või meili
aadressil inger@saue.ee
P.S. Heakorrapäevale on registreerunud juba kõik Saue
Gümnaasiumi 1–8 klassid. 

Helkuri ja turvavöö kasutamine
on aastatega paranenud
Tervise Arengu Instituudi poolt läbi viidud Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring näitab,
et aasta-aastalt on kasvanud helkuri kasutamine pimedal ajal — 2008. aastal kandsid seda peaaegu alati juba pooled 16–64-aastastest naistest ja kolmandik meestest.
1990. aastal, mil seda uuringut esimest korda läbi viidi, kasutas helkurit peaaegu alati vaid 3,5%, 2000. aastal 18,6%
ning käesoleva uuringu järgi 43,4% Eesti täiskasvanutest.
Ootuspäraselt oli maapiirkondades enam helkurikasutajaid — 66,4% naistest ja 44,1% meestest. Tallinna elanikest
kasutas seda 30,6% naistest ja ainult 18,8% meestest. Elupiirkonna järgi on kõige enam helkurikandjaid Lääne-, Saare- ja Hiiumaal (62,5%) ja kõige vähem Harju- ja Raplamaal
(32,1%).
Autot juhtides oli turvavöö peaaegu alati kinni 95,5%-l
uuringus osalenud meestest ning 98,9%-l naistest. 1990.
aastal jäi vastav näitaja 75-78% piiresse. Esiistmel istuva
kaassõitja turvavöö kasutus oli mõnevõrra väiksem — naistest paneb kaassõitjana turvavöö peaaegu alati kinni 97,3%
ja meestest 92,9%.
Tagaistmel sõites turvavöö kinnipanek on viimastel aastatel märgatavalt tõusnud. 2008. aastal tegid seda peaaegu
alati pooled (49,5%) uuringus osalenutest, samal ajal kui
2006. aasta uuringus väitis sama ainult veerand (24,0%)
vastajatest. 1990. aastal kasutas tagaistmel peaaegu alati
turvavööd vaid 1,7% täiskasvanutest.
Esiistmetel turvavöö kasutamine oli küllaltki sarnane
erinevates elanikkonna rühmades, selle kasutamisel tagaistmel sõites ilmnes aga märgatavaid erinevusi. Turvavööd
kinnitavad tagaistmel teisest sagedamini maapiirkondade
elanikud (57,6%), Tallinna elanikest aga ainult vähem kui
pooled (46,5% naistest ja 38,0% meestest). Arvestataval
määral erineb tagaistmel turvavöö kasutamine rahvuseti —
eestlastest kasutas seda 2008. aastal peaaegu alati 56,2%,
mitte-eestlastest 33,4%.
Tervise Arengu Instituudi direktor Maris Jesse hinnangul
on helkuri ja turvavöö kasutamise tõus heaks näiteks, et inimeste käitumise muutmisel ei saa loota ainult teavitamisele või ainult käskudele-keeldudele. “Tulemus saavutatakse
erinevate samale eesmärgile suunatud tegevuste koosmõjus. Liiklusturvalisuse kasvu taga on ühelt poolt seadusega
pandud kohustused kasutada turvavööd ja helkurit, selle
kohustuse täitmise järjepidev kontroll ning teiselt poolt juba
aastaid toimunud teavitustöö,” ütles Jesse.
Maris Jakobson
Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik

Et linna ilmet kaunimaks muuta, kuulutame maikuu heakorrakuuks. Kui me üheskoos toimetame, muudame oma linna
ilusamaks ja puhtaks.
Heakorrakuu raames paigaldatakse AS Saumeri platsile
aadressil Sooja tn 3 konteinerid suurjäätmete, eterniidi ja
lehtklaasi kogumiseks.
Jäätmete vastuvõtt toimub:
7. mai		
kella 13.00–19.00
9. mai
kella 9.00–12.00
19. mai
kella 13.00–19.00
Jäätmete vastuvõtul abistavad linnakodanikke AS-i Saumer
töötajad.
Vanametalli äraveoks oleme saavutanud kokkuleppe OÜga Metanex, kes teostab heakorrakuu raames Saue linna
elanikkonnale vanametalli ja autoromude tasuta äravedu. Tellimused metalliveoks esitada telefonil 678 2055 ja
501 5433.
Ohtlike jäätmete kogumispunkti, mis asub Sooja tn 2A
territooriumil (Mokteri bensiinitankla kõrval), saavad elanikud tasuta ära anda järgmisi jäätmeid: jääkõlid ja õlifiltrid,
õlised pühkematerjalid, värvi-, liimi-, laki- ja lahustijäätmed,
elavhõbedalambid, aegunud ja kasutuskõlbmatud ravimid,
kemikaalid ja pestitsiidide jäätmed, elavhõbeda-kraadiklaasid, patareid ja akud. Ohtlike jäätmete kogumispunkti ei võeta ohtlikke jäätmeid vastu asutustelt ja ettevõtetelt.
Ohtlike jäätmete kogumispunkti lahtiolekuajad:
TEISIPÄEVITI ja NELJAPÄEVITI
kella 16.00–18.00
PÜHAPÄEVITI			
kella 12.00–16.00
4. aprillil k.a toimus elektri- ja elektroonikajäätmete ning vanarehvide kogumine Saue linna elanikelt, järgmisest kogumisringist teatame „Saue Sõna” vahendusel ja Saue linna
kodulehel. Jälgigem reklaami!
15. mail toimub ülelinnaline koristuspäev, mille raames
soovime vabatahtlikke kaasates omavolilisest prügist puhastada Saue tammikut ja seal asuvaid kaitsekraave. Täpsem info maikuu lehenumbris.
Linnas puhtuse ja korra tagamisel on oluline osa kinnistuomanike tahtel ja tegutsemisel. Siinjuures tuletame meelde
mõningaid Saue linna heakorra ja koormiste määramise korrast tulenevaid nõudeid:
• kinnistu omaniku kohustuseks on teostada heakorratöid kinnistuga külgneval puhastusalal. Puhastusalaks
nimetatakse ala, mis ulatub ristisuunas krundi piirist
tee või tänava servani. Heakorratööd on: tolmu, liiva,
prahi, okste, lume ja jää koristamine, muru ja rohu
niitmine. Samuti tuleb korraldada puuokste kärpimist,
mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija
või sõiduki liiklust. Kinnistu omanik ei või raiuda ilma
linnavalitsuse poolt vormistatud raieloata oma kinnistult puid, välja arvatud viljapuud.
Soovime jõudu, tahet ja tegutsemisindu kevadkoristustöödeks!
Inger Urva
keskkonna ja halduse peaspetsialist

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

Järgmine number ilmub
8. mai 2009
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Keskkond
Koerte ja kasside
vaktsineerimine

Kulupõlengud —
igakevadine mure

Koerte ja kasside vaktsineerimine toimub turuesisel platsil
alljärgnevatel kuupäevadel:
16.05 kella 10.00–14.00
23.05 kella 10.00–13.00
Võimalik teostada kompleksvaktsiine — 100 kr/isend.
Marutaudivastane vaktsiin tasuta.
Vaktsineerimist teostab volitatud veterinaararst Vladimir
Harkovski. 

Suure hooga peale tunginud kevad toob pähe rõõmsamad
mõtted ja ajab nii mõnelgi pea hoopis sassi. Paljudele toob
kiiresti sulanud lumi uued mured — tuule toodud või visatud
praht põõsa all, sügisesed lehed ning kuiv kulu vajavad koristamist ning see kõik kiirete kevadtööde aegu. Siinkohal peaks
aga südametunnistus ja päästeteenistus inimestele meelde
tuletama, et kuni sügiseste vihmadeni on kulupõletamine kõikjal Eestis keelatud!

Sauelt leitud kass ja koer
ootavad peremeest
Praegu on meil hoiupaigas üks Saue linnast toodud koer
ja üks kass. Kass on leitud 13. aprillil, tegemist on umbes
5-aastase isase loomaga, värvilt must, aga kasukas on ka
pisut valget.

Koer on leitud 16. aprillil. Tegemist on umbes 4-aaastase,
sõbraliku loomuga isase kutsaga.

Kulupõletamise ahelreaktsioon
Ulatusliku kulupõlengu esimene eeldus on kõrge rohi, mis
nüüdseks paraja kuivusastme saavutanud ja põleb sobiva
tuulega uskumatult kiiresti. Selline tuli levib kiirelt üle väljade,
jõuab metsatukka ja varsti ongi tegu metsatulekahjuga, mille
puhul algatatakse kindlasti uurimine. Irooniliselt võib öelda, et
hea kui niigi hästi läheb, sest põldude ja metsade vahel asuvad tihti elumajad, mis võivad samuti kulupõlengute tagajärjel
tuleroaks saada. Mõnel juhul on hukkunud ka inimene.
Niisiis peab maaomanik tõsiselt kaaluma, kas oma valdused juba sügisel korrastada — kui jaks, vikat või trimmer veel
rohust jagu saavad — või riskida rahatrahvi, metsapõlengu või
hoopiski mõne kodu ja inimelu hävimisega. Sealjuures tuleb
arvestada, et lähim hoone üle käte läinud põlengule võib olla
kulupõllu omaniku enda kodu. Oluline on kodu turvalisuse
jaoks ise midagi ette võtta, sest ka hooletult kustutatud sigaret
või ükskõikne naabrimees võivad suure hävingu põhjustada.
Lõkked ja prahi põletamine
Prahi põletamise puhul tuleb kindlasti uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte. Näiteks Tallinna linna heakorra eeskiri
keelab jäätmete ja kulu põletamise ükskõik millisel aastaajal
ja tingimustel. Jäätmete hulka võib lugeda ka koristustöödel
kokku riisutud lehed. Tavalise lõkke puhul tuleb aga lähtuda
tuleohutusnõuetest, mis on sätestatud siseministri poolt välja
antud määruses küttekolde-välise tule tegemise kohta. Nõuded on loogilised ja lihtsad meelde jätta:
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• Lõket tohib teha hoonetest vähemalt 15 ja metsast 30
meetri kaugusel.
• Põlevat lõket ei tohi hetkekski jätta järelevalveta!
• Käeulatusse tuleb varuda tulekustuti või vähemalt esmased
kustutusvahendid (näiteks ämber veega, kustutusluuad, labidas, märjad oksad vms).
• Lõkke tegemisel tuleb arvestada tuule tugevust (ohutuks
peetakse kuni 1,5 m/s) ja suunda. Samuti peab arvestama
lõkkest lenduda võivate sädemetega.
• Lõkkease peab olema ümbritsetud mittesüttiva pinnasega
(muld, liiv, savi).
• Pärast põletamise lõppu tuleb lõkkease uuesti süttimise
vältimiseks hoolikalt kustutada.
Kõik eelnev on tarvilik selleks, et kevadine tuuleiil hõõguvaid
vahtralehti või ajalehetükke lähima katuseni ei lennutaks või
lõkke piir ootamatult üle lageda kuluvälja ei liiguks.
Seadus ütleb veel
Mida teha, kui tekib küsimus, kas tõmmata tikku ja jääda lootma parimat või käituda seaduskuulekalt? Mõlemal juhul peab
inimene teadma, et keskkonnaministri määrus keelab kulupõletamise tuleohtlikul ajal, tuleohtlik aeg algab pärast lume
sulamist. Kui aga inimene otsustab seadust rikkuda, tuleb tal
arvestada, et kulupõletajaid ja tuleohutusnõuete rikkujaid (nt
valveta jäetud lõkke puhul; liialt tuulise ja kuiva ilmaga tuletegijad) võib karistada järgmiselt:
• trahv füüsilisele isikule on kuni 18 000 krooni;
• trahv juriidilisele isikule on kuni 50 000 krooni;
• üle 5 hektari suuruse kulupõlengu või 1 hektari metsa põlengu korral algatatakse kriminaalmenetlus.
Kokkuvõtteks võib öelda, et kevad on rõõmus aastaaeg ja iga
inimene peaks oma toimingud sättima nii, et tema tehtu või
tegemata jäetu ei seaks ka sel aastal ohtu tema kodu, koduümbrust, naabreid või loodust. Samuti peaks mõtlema sellele,
et hooletult visatud suitsukonist või tikust alguse saanud kulupõlengut kustutavad päästjad saaksid mujal ehk kasulikumad
olla.
Helen Kuuseoja
avalike suhete büroo pressiesindaja,
Põhja-Eesti Päästekeskus

Radoonioht nõuab teadmisi juba projekteerimisel
Loomade Hoiupaiga ja Saue linna vahel on sõlmitud leping,
mille alusel kodutud ja hulkuvad loomad toimetatakse Tallinna Loomade Hoiupaika, mis asub Viljandi mnt 24D, telefon 5349 4045. Sauel tegeleb hulkuvate loomadega seotud
probleemidega ja võtab vastu neid puudutavaid teateid Inger
Urva, kelle telefoninumber on 679 0185. Kõikide hoiupaika
viidud loomade fotod pannakse üles hoiupaiga kodulehele
www.loomadehoiupaik.ee. Hoiupaigas loomad vaktsineeritakse ja koerad kiibistatakse (kui kiipi varem ei ole) ning 14
päeva jooksul ei anta neid kellelegi peale omaniku. Omanikul
tuleb loomale järeleminekul tasuda vaktsineerimise, parasiiditõrje ja kiibistamise eest ning lisaks ka ülalpidamiskulud
vastavalt hoidmispäevade arvule. Hoiupaik loomaomanikku
ei karista ega trahvi, küll aga võib seda teha linnavalitsus —
igas omavalitsuses on koerte ja kasside pidamise eeskirjad,
mille rikkumine on karistatav.
Kui 14 päeva jooksul omanik oma loomale järele ei tule,
võib looma loovutada uude peresse — keskmiselt kulub
selleks koerte puhul aega 3–4 nädalat, kasside puhul 2–3
kuud. Terveid loomi, kes oma käitumisega inimesele ohtlikud ei ole, loomade hoiupaigas ei hukata — peamiseks eutanaasia põhjuseks on meditsiinilised näidustused (raskelt
vigastatud loom, nakkusohtlik loom).
Raha Loomade Hoiupaiga ülalpidamiseks tuleb omavalitsustelt (linn tasub 14 päeva hoidmiskulu + loomade vaktsineerimise) ja annetajatelt ning sponsoritelt. Koertele tehtavatest kuludest ligi 48% katab omavalitsuste makstav raha ja
52% osas on nad sõltuvad annetustest. Kasside puhul katab
omavalitsuste makstav raha 21%, 79% saame juurde tänu
toetajaile. Kogu meie propagandatöö, loengud koolilastele
jms, saab toimuda ainult sponsorite ja annetajate abiga.
MTÜ Loomade Hoiupaik alustas tegevust septembris
2005, kolme ja poole aasta jooksul on hoiupaiga abil endale
kodu leidnud peaaegu 6500 looma.
Rein Kikerpill

Kallid kaaslinlased!
Kui teil on kodus üleliigne, kuid töökorras õmblusmasin, röster, vahvliküpsetaja vms tehnikat ja materjale, mida saaks
kasutada psüühiliste erivajadustega inimestele pakutavate
teenuste mitmekesistamiseks igapäevaelu toetamisel, siis

palun andke teada Saue Päevakeskusele
või helistage tel 659 5070

Viimasel ajal on hakatud üsna palju rääkima radoonist. On tekkinud erinevad nõuded ehitajatele ja projekteerijatele. Tekib küsimus: kuidas me siis siiani oleme elanud ja nüüd enam ei saa?
Mait Saar

Radoonitõrjekeskus
Tegelikult ei ole radoonis ja sellega kaasnevates nõuetes midagi
uut. Mujal maailmas ei teki sel
teemal küsimusi, kas neid nõudeid on ikka vaja jne. Radoon
on looduses tekkiv radioaktiivne gaas, mis tekib maapinnas ja
tungib sealt läbi halvasti ehitatud
vundamendi hoonetesse.
Radoonitõkked vundamendis on sama loomulikud nagu
katus maja kohal. Täpselt nagu
katus peab kinni pidama vett
ja lund, peab vundament kinni pidama niiskust ja radooni,
mis tulevad maapinnast.
Radooni peetakse suitsetamisega võrdseks kopsuvähi
põhjustajaks maailmas. Ja ei
ole mõtet pikalt peatuda vaidlusel, kas ülemaailmsed uuringud on tõesed või on tegemist
eestlaste kiusamiseks välja
mõeldud pseudoprobleemiga.
Radoon enne ehitust
Enne ehituse algust tuleks
määrata radoonitase maapinnas, et teada saada, kui suur on
oht ja milliseid meetmed tuleb
kasutusele võtta ehituse käigus. Euroopas on kehtestatud
piirnorm 50 kBq/m3, millest
alates tuleb kindlasti pöörata
tähelepanu radoonile ning kasutada radoonitõkkeid.

Ehitusjärgus hoonega on
lihtne. Vundamendi ehituse käigus tuleb ehitada välja
vundamendi alune tuulutussüsteem ning katta vundament
radoonikilega. Suurt tähelepanud tuleb pöörata kõikidele
läbiviikudele ja võimalikele
põrandapiludele, sest need on
just potentsiaalsed radooni sisseimbumise kohad.
Soovitav on kindlasti konsulteerida vastava ala spetsialistiga, et leida õige lahendus.
Ning kindlasti kasutada selleks
otstarbeks mõeldud ning sertifitseeritud materjale. Et tegemist on gaasiga, siis tavalised
hüdrotõkked ei ole piisavad.
Ning kui kasutada oskamatu
ehitaja teenuseid ja kahtlaseid
materjale, on võimalus, et kulunud on suur hulk raha, aga
pärast hoone valmimist tehtud
mõõtmised näitavad — vastupidiselt ootustele — radooni
väga kõrget taset.
Tehes koostööd selle ala
spetsialistidega, võib teenus
algul tunduda kallis, kuid sellega kaasneb ka kvaliteetne
töö kvaliteetsete materjalidega, garantii ning vastavsisulised tunnistused hoone radoonikindluse kohta, mis hiljem
tõstavad tunduvalt hoone
kinnisvaralist väärtust. Ei ole
juba praegu harvad juhtumid,
kus enne maja ostu nõutakse

tunnistust või siis mõõtmiste
teostamist. Samuti jälgib Tervisekaitse lasteaedade, koolide jms asutuste ehitusel ja
renoveerimisel radooniohuga
arvestamist. Ning see ei ole
kindlasti see koht, kus teha
järelandmisi ja kokkuhoidu.
Radoon hoones
Juba valmis ehitatud hoones
on radooni probleemi lahendamine oluliselt keerukam ja
tihti ka oluliselt kulukam kui
ehitusjärgus. Kõigepealt tuleb
teostada mõõtmised hoone
siseõhus, et teada saada, kui
suur on probleem.
Uutes hoonetes ei tohi radooni sisaldus ületada 200
Bq/m3, osadel juhtudel on
vanades hoonetes lubatud
kuni 400 Bq/m3. Edasi tuleb
otsida üles radooni sissepääsukohad ja need sulgeda. Tavaliselt kipub aga nii olema,
et kui sulged ühe augu, leiab
radoon kõrval teise sissepääsukoha. Sellepärast ei maksa
tõsiselt võtta erinevate „spetsialistide“ soovitusi lisada
siia või sinna törts silikooni.
Sest maapinna siserõhk surub gaasi maapinnast pidevalt välja.
Tuleb leida võimalus juhtida radoon hoone alt välja. Selleks aga tuleb kusagil midagi
ära lõhkuda, et pääseda vun-

damendi alla. Kui majas on
täielik põrandaküttesüsteem
ja ümber hoone korralik haljastus, on selline tegevus üsna
häiriv.
Valmis hoonetega ühest lahendust ei ole. Kõik hooned on
omaette projektid ja lahendus
leitakse vastavalt võimalustele.
Selleks tuleb kutsuda kohale
spetsialist, kes tuvastab radooni sissepääsukohad ja koostab
tegevuskava vastavalt hoonele
ja vundamendi tüübile.
Teinekord võib olla probleemi lahendus väga lihtne ja
ka hinna poolest mitte kulukas. Turult on võimalik leida
kodus ja kontoris kasutatavaid
radoonimõõtjaid, millega on
võimalik jälgida radooni taset
reaalajas aastaringselt. Nõnda
on võimlik teada saada, kui
suur on radioaktiivse kiirguse
osa, mille saab inimene tulenevalt radoonist oma kodus
või tööl. Esimene asi, mida
inimene saab radooni taseme
tõustes teha, on avada aknad
ning tuulutada ruume. Lisaks
tuleks tihti teha toas märgpesu,
sest radoon laguneb edasi tahketeks aineteks, mis omakorda
ladestuvad tolmuna ning on
samuti radioaktiivsed.
Kui aga radoonitase on aastaringselt pidevalt üle normi,
tuleb leida lahendus probleemi
elimineerimiseks. 

Noored
Saue Gümnaasiumi külastasid
Ukraina kooliõpilased
5.–13. aprillini olid Saue Gümnaasiumi õpilastel külas Kiievi
32. Gümnaasiumi ja Saue sõpruslinna Kozeletsi Gümnaasiumi
õppurid.
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Maikuu toiduraha
Saue Gümnaasiumis
1.–7. ja 9. klass
8. klass		
10.–11. klass

120 krooni
102 krooni
306 krooni

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele Swedbank a/a nr 221018424457 hiljemalt 30. aprilliks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse(laste) nimed ja
klass.
Erandkorras saab maksta sularahas, kooli sööklas
04.05. kell 8.00–15.00. Palume kindlasti registreerida sööjaks ka nendel, kes soovivad toiduraha tasuda hiljem. Antud
aegadel saab sööklas pikendada ka toidukaarte.
Õpilase puudumisest palume teavitada toitlustusfirmat.
Söökla telefon on 659 6068.
Küsimuste või ettepanekute korral helistada telefonil
699 2039; e-post: ulle.jahesalu@real.edu.ee, söökla juhataja Ülle Jahesalu. Meeldivat koostööd soovides,
Ülle Jahesalu, söökla juhataja

Tulevikulinn Saue
7. ja 8. mail jõuab Sauele Tulevikulinna mäng.

Haldi Ellam

avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna juht
Lapsed, kes meil külas käisid: Maria Krokos, Jekaterina
Kravtshenko, Konstantin Jatshsenko, Jaroslav Dniprovski,
Aleksei Nebõlitsa, Vitali Rjabets ja Jekaterina Prilipko.
Õpilaste sõnul meeldisid
neile nii Saue Gümnaasium,
Saue Lasteaed Midrimaa kui
ka Saue linn ise. Erilised tänusõnad soovisid külalised
edasi anda peredele, kes ukraina lapsi majutasid. Enim
kiitsid nad inimlikku soojust,
külalislahkust, koduseid sööke ja hästi korraldatud üritusi.
Sauet iseloomustasid nad kui
puhast ning lahke rahvaga
linna, kus toimivad hea kaubandus, transport ning kus on
ka kena restoran.
Unustamatu mulje jätsid
külalistele Saue kool ning lasteaed. Koolis meeldisid neile
väga meie õppetöö korraldus,
puhtus, õpilaste käitumine ja
vaba aja veetmise võimalused. Eriti vaimustuses olid
nad ujulast, staadionist ja
võimlast. Lasteaias meeldisid

avarus, valgus, puhtus ning
eesti laste rahulikkus ja asjalikkus.
Samuti olid nad väga rahul programmiga, mille oli
kokku pannud Saue Gümnaasiumi direktor Jaan Palumets.
Noored ukrainlased osalesid
ka Saue Gümnaasiumi keeltenädalal, kus nad lugesid
omatehtud luuletusi, tantsisid ukraina rahvatantsu ning
mängisid klaverit.
Soliidne oli vastuvõtt Ukraina Vabariigi suursaadiku
Petro Kirienko juures, kus
õpilased poseerisid koos suursaadikuga ühisfoto jaoks.
Suureks üllatuseks oli
noortele ukrainlastele helkurite kandmine. Ukrainas pole
sellist imevigurit nähtud ning
selle efektiivsusest ei teatud
midagi. Vastuvõtul Saue Linnavalitsuses kingiti lastele ja
pedagoogidele teiste meenete
kõrval ka kasulik tarbeese —
helkur.
Õpilastega vestles Saue
abilinnapea Rafael Amos. 

Tulevikulinna mängu puhul on tegemist Briti Nõukogu poolt
käivitatud ja Saue Noortekeskuse poolt koordineeritud rahvusvahelise projektiga, millesse on kaasatud 15 Euroopa
riiki. Mängu eesmärgiks on anda inimestele vahendid, mis
võimaldaksid neil muuta elu oma kodulinnades paremaks.
Rahastajateks on Haridus- ja teadusministeerium ning
Swedbank’i „Tähed särama” programm, koostööpartneriteks
Integratsiooni Sihtasutus, Tallinn 2011, Eesti Noorteühenduste Liit ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.
Seda mängu mängivad kahe päeva jooksul linnaelanikud,
kes esindavad erinevaid valdkondi ja vaateid. Sauelt osalevad lisaks noortele ka ametnikud linnavalitsusest, inimesed
noortekeskusest, lasteaiast, koolist ja huvikeskusest. Mängu põhieesmärgiks on leida parim idee linnaelu kvaliteedi
tõstmiseks. Võistlevad meeskonnad valivad välja linna jaoks
olulised probleemid, olgu need siis keskkonda, majandust,
sotsiaal- või kultuurivaldkonda puudutavad. Mängijad tulevad välja ideedega, mida nad testivad ja arendavad koostöös
praktikute ja kogukonna liikmetega. Seejuures tasub linnarahval olla abivalmis tegemaks mängijatega koostööd ning
aitamaks leida parimaid lahendusi Saue linna tuleviku jaoks.
See on suurepärane võimalus kogukonna kaasamiseks oma
linnaelu kujundamisse. 8. mail kell 14.00 on kõikidel soovijatel võimalik tulla kuulama ja vaatama ideede esitlust. Kogu
mäng leiab aset noortekeskuse ruumides ja Saue linnas.
Lisainfot mängu kohta saab lugeda veebilehelt: http://
www.britishcouncil.org/et/estonia-projects-creativecities.htm
Lennukaid mõtteid!
Kristi Kruus
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Noored
Vajame uusi väärtusi.
Või tuletame meelde vanad?
Igal aastal toimub emakeelepäevade raames märtsikuus Saue
Gümnaasiumis kõnevõistlus. Sel aastal oli kõnevõistluse teemaks
„Vajame uusi väärtusi”. Praegusel ajal väga aktuaalne teema.
Piret Uulma

Saue Gümnaasiumi emakeeleõpetaja
Väärtustest ja nende mõistmisest on räägitud igal ajastul. Ja
igal ajastul on olnud ka mõistmine erinev. Ka meie kooli
õpilased mõistsid seda pealkirja väga erinevalt.
Osa kõnelejaid arvas, et
inimesed on praeguses ühiskonnas unustanud igasugused
väärtused ja seda mitte sellepärast, et inimlikud väärtused
oleksid neile võõrad, vaid seetõttu, et ühiskond on unustanud
end arvude ja asjade maailma.
Võib-olla paneb just majanduslik surutis meid lõpuks
endalt küsima, kes me oleme
ja mida vajame. Mitte mida tahame, vaid just nimelt vajame.
Inimene vajab peale materiaalsete vajaduste ka mõistmist,
lähedust, kaastunnet, sallivust,
sõprust, kodutunnet jne.
Need on niisugused mõisted, mida statistikasse ei
pane — neid ei saa mõõta.
Nendega esikohti ja preemiaid
ei saa, aga ometi on need väärtused meie elus väga olulised.
Ja oluline on ka see, et oskaksime neid märgata ja teistele
anda. Sellest kõigest õpilased
kõnelesidki. Kõik esitatud kõned olid läbimõeldud ja erilised. Aga kõlama jäid eelkõige
need, mis olid väga hea klassikalise ülesehitusega või praegusele ajale vajaliku sotsiaalse
sõnumiga.
Kooli Kuldsuuks valisid
õpilased Martin-Eero Kõressaare ja Cicero austav nimetus omistati Seidi Soometsale.
Eraldi tahaksin aga esile tõsta
mõningaid õpilasi, kelle kõne
puudutas just nimelt sotsiaalseid tähelepanekuid meie igapäevaelus.
Heli Anni rõhutas, et praegu, kevadisel ajal, on eriti oluline pöörata tähelepanu oma
lastele. Olgu need lapsed siis
esimeses või kaheteistkümnendas klassis. Nõu ja abi
vajavad nii suured kui ka väikesed.
„Olgugi et paljud on kaotanud masu (majandusliku surutise) tagajärjel oma
töökoha, annab see olukord
neile võimaluse oma elu teise pilguga vaadata. Et lapsed
on meie tulevik, siis saavad
vanemad pöörata senisest
suuremat tähelepanu just
OMA laste arengule. Neil on
oluliselt rohkem võimalusi, ennekõike aega, tegeleda

oma kalli tütre või poja karjäärivalikuga, samuti saavad
nad nautida lastega veedetud
aega. See annab omakorda
ka julgust ja kindlustunnet
meie järeltulevatele põlvedele, kes võib-olla just vanemate
tähelepanust puudust tunnevadki.” (Heli Anni 12A)
Ka kõnelesid lapsed palju
sellest, kuidas materiaalsetele
asjadele mõtlemine ja ainult
sellele elamine muudab inimesed depressiivseks ja hoolimatuks. See hoolimatus hiilib
ligi koos kurbusega, et kõik on
läbi. Inimene on aastaid lugenud ajalehest, kui tähtis on olla
edukas. Ja seda edukuse mõistet on kasutatud enamasti vaid
materiaalsust silmas pidades
või siis töökohana, mis võimaldab teisi käsutada ja kontrollida. Inimesed peaksid oma
muredest rohkem rääkima, siis
saaksime koos selle raske ajaga hakkama. Eriti hästi oskas
sellel teemal kõneleda 10. A
klassi õpilane Kadi Viidik.
„Raha, raha, laen, raha,
langus, kriis — kes meist sellele ei mõtleks? Loomulikult
on see kurnav ja raske on
hoida positiivsust, kuid just
praegune olukord peaks panema meid mõtlema asjadele,
mis muidu meie mõtetes põgusa läbisõiduna mööduvad.
Ning siis unustusse vajuvad.
Aegade jooksul on inimesed väärtustanud erinevaid
asju. Kui kunagi oldi rõõmsad uue hobusevankri üle,
siis tänapäeval mõeldakse,
kas kahest autost perre ikka
piisab. Kas tõesti on õnnelikum inimene, kellel on surres
rohkem asju? Või hoopis see,
keda ümbritsevad õnnelikud,
mõistvad ja hoolivad inimesed? Nagu lauluridadeski:
“Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head.”
Vähemalt mina olen seda,
sest kõige suurem väärtus on
tegelikult just nendes kallites
inimestes ja soojades kallistustes.
Oskus unistada, saavutada
ja ka lahti lasta, kui olukord
seda nõuab, on kõigis meis
peidus. Ta tuleb vaid üles
leida. Sest meie jaoks ei peitu suurim oht mitte selles, et
seaksime endale suuri ja teostamatuid eesmärke. Kaugeltki
mitte. Ohumärgiks on hoopis
lihtsad, tühised ja ebaolulised

unistused, mille saavutamine meile erilist naudingut ei
paku. Sama lihtsalt, tühiselt
ja ebaoluliselt käitume me
siis, kui klammerdume millegi külge nii kõvasti — raha,
majandus, kriis —, et kui
kätte on jõudnud aeg sellest
lahti lasta, oleme kaotanud
igasuguse mõistuse, igasuguse tugevuse.
Ühel päeval läks Alice teeristile ja nägi seal puu otsas
Irvikkassi. “Millist teed minna?” päris ta. “Kuhu sa tahad minna?” küsis kass. “Ma
ei tea”, vastas Alice. “Siis
pole ju vahet,” vastas kass.
Need lihtsad laused, aga suur
mõte on pärit meile kõigile
tuntud lasteraamatust Alice
imedemaal. Just oskus saada
aru, mida me vajame, mida
me saame teistele anda, mida
elult võtta, mida jätta, on kõige suuremateks väärtusteks.
Ja lubage mul teada anda —
seda oleme me kõik võimelised saavutama.” (Kadi Viidik
10A)
Mari Lattik esitas sellel
võistlusel kõige sotsiaalsema
kõne. Ta keskendus eelkõige
sellele, et abi vajab inimene
alati kohe, mitte siis, kui murekoorem on mõjutanud tema
elusaatust, tekitanud kibestumise ja viha maailma vastu.
„Meil ei ole võimalik alati pakkuda inimestele uut
töökohta või rahalist toetust,
kuid me saame neid toetada
inimlikkuse ja hoolimisega.
Hea sõna, toetus või lihtne
ärakuulamine on sageli just
see, millega meie saame aidata. Et hädasolija teaks, et ta ei
ole üksi.
Me oleme üksteise kõrval,
kuid kas me vaatame ja ka
näeme, mis toimub. Kas me
oskame kuulata?
Mõni aeg tagasi pöördus
üks noor tüdruk oma murega
Internetiportaali, lootes võõraste toetusele. Tal ei olnud
kedagi. Tüdruku sõnum oli
selge: „Ma tahan oma elu
lõpetada.” Vahel on kergem
rääkida võõrale. Selle asemel,
et teda hea sõnaga toetada,
innustada edasi minema, üle
saama raskustest, kirjutasid
lugejad mõtlematult õelaid
kommentaare, millel oli pöördumatu tagajärg. Tüdruk lõpetas oma elu.
Kas me peame olema nii
õelad ja valama oma viha
anonüümselt,
mõtlemata
kaugemale — sellele, et kõi-

gel on tagajärg? Kas me ei
võiks mõelda, et teeme haiget? Miks peaksime kellelegi
haiget tegema?
Pärast lähedase enesetappu võime küsida endalt,
miks ta ei rääkinud, ma olin
ju olemas, kuid tegelikult me
lihtsalt ei osanud kuulata,
võib-olla ta palus abi.
Märkamist ja hoolimist
peaks jätkuma nii lähedastele
kui ka võõrastele, mõnikord
saavad inimesed abi vaid heatahtlikkust suhtumisest. Me
peame hoolima ja mõtlema
teistele. Et ei tekiks enam tulevikus olukorda, kus inimene kõhuvaludes lumehange
kukub ja teised temast lihtsalt
mööda kõnnivad, kuni tuleb
keegi, kes hädasolijat tunneb
ja abi kutsub. Märkamine ja
hoolimine ei ole raske, ei ole
ju raske küsida, et kas kõik on
korras.” (Mari Lattik 11A)
Osa kõnelejaid pidas oluliseks märkida, et head sõna ja
tähelepanu vajavad ka tänased
tugevad, sest nende näiline
karmus või olla tekkinud sellest, et minust ei hoolita, mind
ei mõisteta ega tunnustata. Palju on sellistes inimestes hirmu.
Ühel päeval see kangus murdub ja meile tuttav inimene ei
saa enam endaga hakkama.
Lapsed arvasid, et need, kes
teevad midagi head teistele, on
abivajaja jaoks olemas, saavad
ka ise selle kunagi tagasi. Iga
heategu saab tasutud, see tasu
ei ole katsutav, tasu ei pruugi
olla märgatav, kuid kellegi aitamine annab meile sisemise
rahu ja jõu, tunde, et oleme
vajalikud.
Väärtused, mida inimesed
vajavad, on kogu aeg olnud
meie kõrval, aga sageli me
ei tähtsusta neid piisavalt või
häbeneme välja näidata. Kõik
jõudsid mõistmisele, et tegelikult ei vajagi meie ühiskond
uusi väärtusi — see oleks
loosungilik üleskutse. Pigem
peaksid inimesed tähtsustama
unarusse jäänud väärtusi ja
hakkama julgelt vastu rumalusele ning hoolimatusele. 
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Saue Gümnaasiumi
õpilased osalesid
PISA 2009 uuringus
PISA uuring toimub iga kolme aasta tagant ja mõõdab eri
riikide õpilaste teadmisi kolmes valdkonnas: loodusteadustes, matemaatikas ja funktsionaalses lugemisoskuses. PISA
(Programme for International Student Assessment) uuringut
korraldab maailma majanduskoostöö ja arengu organisatsioon (OECD) ja nimetatud uuring on suurim rahvusvaheline
õpilaste õpitulemuslikkuse uuring. PISA uuringu eesmärgiks
on paremini mõista meie noori, nende õpimotivatsiooni, saavutusi ja eelistusi õppetegevuses.
Esimest korda viidi PISA uuring läbi 2000. a, sellest võttis
osa 32 riiki. 2003. aastal osales 43 ja 2006. aastal juba 57
riiki. PISA 2009 uuringust soovis osa võtta 68 riiki.
Eesti osales esimest korda PISA uuringus 2006. aastal.
Eesti näitas üllatuslikult häid tulemusi kõigis kolmes osaoskuses: loodusteaduses — 5., matemaatikas — 14. ja funktsionaalses lugemisoskuses — 8. koht maailma riikide arvestuses.
PISA 2009 uuringu eeltest toimus 2008. aasta kevadel ja
põhitest toimub 2009. aasta aprillis. PISA põhitestis osaleb
Eestist juhusliku valimi alusel 5250 õpilast. Nii eeltestis kui ka
põhitestis osales juhusliku valimi alusel 35 Saue Gümnaasiumi 8. ja 9. klasside õpilast.
Uuringu tulemuste põhjal on koolil võimalus võrrelda õpilaste saavutusi matemaatika, loodusteaduste ja lugemise
valdkonnas maakondlikult, riiklikult ja rahvusvaheliselt. Samuti võimaldavad uuringu tulemused hinnata meie haridussüsteemi efektiivsust ning võrrelda rahvusvaheliselt Eesti
õpilaste saavutusi ja valmidust edasiõppeks pärast kohustuslikku põhiharidust.
Uuringu tulemused avaldatakse 2010. aasta lõpul. 

TTÜ sõlmis
Saue Gümnaasiumiga
koostöölepingu
13. aprillil 2009. a sõlmisid Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) ja
Saue Gümnaasium koostöö raamlepingu. Lepingu allkirjastasid Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor professor Jakob
Kübarsepp ja Saue Gümnaasiumi direktor Jaan Palumets.
Samasisulised lepingud sõlmis TTÜ ka Tallinna Reaalkooli
ja Tartu Tamme Gümnaasiumiga.
TTÜ soovib tihedama koostööga partnerkoolides populariseerida tehnika-, loodus-, täppis-, majandus- ja juhtimisteadusi kooliõpilaste hulgas ning tõsta nendes valdkondades
õppimise ja õpetamise taset. Partnerkoolide õpilastele korraldatakse TTÜ õppekavasid ja vastuvõtutingimusi tutvustavaid
infotunde, populaarteaduslikke loenguid, külastusi ja ekskursioone ülikooli. Õpilastele pakub ülikool tuge riigieksamiteks ja
kõrgkooli sisseastumiseksamiteks valmistumisel, õpetajatele
aga täiendõppe kursusi loodus-, täppis- ja tehnikateadustes,
lisaks veel õpilastele erinevate valikainete kursusi. TTÜ õppejõud on valmis juhendama õpilaste uurimis- ja teadustöid.
Karmi Rumm
Saue Gümnaasiumi õppealajuhataja

Professor Jakob Kübarsepp.

Autokool Leles
kutsub Teid

B-kategooria
AUTOJUHIKURSUSELE
Saue Gümnaasiumis, algusega
29.04.2009 kell 18.00
Kursuse hind 6500 krooni
Võimalik maksta 4 osas

Info: Autokool Leles
Tel 5816 6547

Lepingu allkirjastamine: (vasakult paremale) Tartu
Tamme Gümnaasiumi, Saue Gümnaasiumi, Tallinna
Tehnikagümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli direktorid ja õppealajuhatajad.
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Kultuur
Reiu Tüüri ja Aavo Ermeli kevadnäitus Saue ART-galeriis

24. aprill 2009

Sugupuud Saue raamatukogus
Saue Linnaraamatukogus on taas võimalus tutvuda sugupuudega. Oma töid ja uurimusi eksponeerib
sauelane Evelin Povel-Puusepp. Näitus kannab pealkirja „Minu pere sugupuud: üks andmebaas, mitmed
väljundid. Saue põlissuguvõsad 1834–1858 hingeloendite põhjal“.

8. aprillil avati Sauel Remo KV II korruse ART-galeriis pidulikult Reiu Tüüri ja Aavo Ermeli kevadnäitus. Näitus jääb avatuks kõigile
huvilistele tööpäeviti kuni 15. maini 2009. Sissepääsu info tel: 501 0816, 506 3561 ja 610 5056. Aadress: Tule 21, Saue 

Fotokursus algajatele
kevad–suvi 2009
Kevadine fotokoolitus, mis on mõeldud algajale fotograafile ja
tõsisele fotohuvilisele. Parim aeg on vastu suve selgeks saada
põhilised fotoalased tõed ja teadmised. Õpime kasutama kaamera erinevaid režiime ja võimalusi. Arendame neid oskusi,
mida igapäevasel pildistamisel vaja.
Kursust juhendab Raimond Roopärg (Saue Foto), kursus
koosneb neljast kolmetunnisest loengust.
Ajakava: 5.05–12.05–19.05–26.05/kl 18.30–21.30
Saue Gümnaasium
Kursuse hind: 950.Teemad:
• Üldiselt fotograafiast ja fototehnikast, põhilised kaameratüübid.
• Kaamera automaatprogramm ja seadistatud programmid.
• Säri- ja avaprogrammide kasutamine.
• Fookuskaugus.
• Valguse mõõtmine ja teravustamine, särituse kompensatsioon.
• Valgus pildistamisel, kuidas valida, välgu kasutamine.
• Võttenurga valik — millest lähtuda?
• Kompositsiooni põhitõed.
• Kiirete objektide pildistamine.
• Pildistamine erinevatel päeva- ja aastaaegadel.
• Pildistamine reisil.
• Pildistamine stuudios ja stuudiotehnikaga.
• Abivahendid — millised on olemas ja millal neid vaja läheb?
• Fotode printimise võimalused ja failide ettevalmistamine.

• Tehtud tööde vaatamine ja analüüsimine.
Kõik osalised saavad kodutöö, mida koos analüüsime.
Grupp kuni 15 osalejat.
Info ja registreerimine hiljemalt 05. mail Saue Huvikeskuses,
tel 659 5009, e-post: sauehuvikeskus@hot.ee või Saue Foto
tel 5345 6441, e-post: info@tatagrupp.ee, www.tatagrupp.ee
Kursuse tasu maksta vastavalt esitatud arvele 05. maiks
või kursuse alguseks kohapeal.
Teeme koos paremad pildid!

Raimond Roopärg
tel 5345 6441, Saue Foto
www.tatagrupp.ee

Saue Kilb XI voor
Eelmise vooru õiged vastused on järgmised:

FOTOVÕISTLUS
SAUE
SUURED
SÜNDMUSED
Võistlusele ootame fotosid Saue linnas
Võistlusele
ootame fotosid
2009. a toimuvatest
Saue linnas 2009. a toimuvatest
kultuuri-, spordikultuuri-, spordi- ja muudest
ja muudest huvitavatest sündmustest.
huvitavatest sündmustest
Hinine ja täiskasvanud.

Hindamine toimub kolmes kategoorias:
lapsed,
noored
ja täiskasvanud.
Digifotod
suuruses
2000 pikslit)
saata infokandjale

Saue või
Digifotod suuruses
vähemalt 1 MB
Saue Noortekeskusesse
(pikem
külg vähemaltMonika
2000Liivile.
pikslit)
saata meiliaadressil
anneli@saue.ee
Igalt!
või edastada
salvestatuna
infokandjale
Viimane
tähtaeg
on 5. oktoober
2009. a.
Saue Linnavalitsusse kab 107,
Fotokonkursile b asjatundlik žürii,
Anneli Ritsingule
täiskasvanute, noorte ja laste kategoorias.
või Saue Noortekeskusesse
Huvitavamad fotod trükitakse Saue linna 2010. aasta kalendris!
Monika Liivile.
Korraldajad: Saue Linnavalitsus, Saue Linna Lastekaitse Ühing
Info võistluse kohta: tel 529 2820 Anneli; 504 3382 Monika

Igalt osavõtjalt kuni 6 fotot!
Viimane tähtaeg on 5. oktoober 2009. a.
Fotokonkursile laekunud töid premeerib asjatundlik žürii,
täiskasvanute, noorte ja laste kategoorias.
Huvitavamad fotod trükitakse Saue linna 2010. aasta kalendris!
Korraldajad: Saue Linnavalitsus, Saue Linna Lastekaitse Ühing
Info võistluse kohta: 529 2820 Anneli; 504 3382 Monika

1. Viitseadmiral Tarmo Kõuts
2. Akaatsia
3. Luud
4. Jeesus Kristus
5. Jakob Westholm
6. Teemantsuutra
7. Made Balbat
8. Heategevus
9. Karupoeg Nalle
10. Volta masinatehasesse 1927. aastal

XI VOORU KÜSIMUSED:

1. Millist ilmakaart on asteegid kujutanud sõjakotkana, juudid tiivulise härjana ja hiinlased musta kilpkonnana?
2. 1913. a avati Tartus üks rajatis, mis ehitati Tartu Ülikooli
õppejõu, kirurg Werner Zoege von Mannteuffeli juhtimisel.
Mis rajatisest on jutt?
3. Venemaal Tšitaa linna Severnõi mikrorajoonis paigaldati
kõnniteele keraamilistest tänavaplaatidest mälestusmärk
ühele laialt kasutatavale sümbolile. Väidetavalt on tegu
maailma esimese seesuguse mälestusmärgiga. Millele
rajati mälestusmärk?
4. Millise kirjaniku loomingu põhjal on vändatud enim filme?
5. Kuidas on Eesti hariduslukku läinud kuningas Karl X Gustavi õpetaja Benedictus Bazius?
6. Kes sauelastest oli ETV-s linastunud 18-osalise dokumentaalsarja „Eesti rahvakalender“ stsenarist ja kunstnik-lavastaja?
7. Saue linna lipp õnnistati Saue Kristlikus Vabakirikus Eesti
Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril. Mis aastal?
8. Millistel olümpiamängudel tehti esimene värvitelevisiooni
ülekanne?
9. Kes on see praegune Eesti tippsportlane, kes pääses eluga „Estonia“ laevaõnnetusest?
10. Kuidas nimetatakse hindu müütides esinevat veekoletist,
keda sageli kujutatakse kala ja krokodilli hübriidina ning
kes sümboliseerib vete vägevust? 

Näitusel saab näha Evelin Povel-Puusepa pere suguvõsade
järglas- ja kõugutabeleid, perelugusid, nimeuurimusi ning
muid suguvõsateemalisi materjale. Samuti on näitusel väljas kõikide 1835. aasta nimepaneku ajal Saue mõisa territooriumil (Saue ja Tännasilma küla) elanud perekondade
sugupuud. Neid perekondi on kokku viiekümne ringis.
Evelin Povel-Puusepp, kes on Eesti Genealoogia Seltsi
ja Saue Kodu-uurimise Seltsingu liige, on ise enda suhtest
genealoogiaga ning ülespandud näitusest öelnud järgmist:
„Suguvõsauurimisega hakkasin teadlikult tegelema umbes
kuus aastat tagasi. See tähendas minu jaoks andmete kogumist ja talletamist mõtestatult. Ent mäletan lapseeast saati,
kuidas mulle meeldis lähemate ja kaugemate sugulaste nimesid ritta seada ja sugulussidemetest sotti saada. Ju see
pisik ikka lapsepõlvest pärineb.
Juurte poolest olen ma pärit isa poolt Harjumaalt Keila
kihelkonnast ning ema poolt Tartumaalt Kambja kihelkonnast ja Karjala-Soomest Arhangelski kubermangust. Lisaks
Sauele-Keilale, mis on olnud läbi elu minu kodupaik, on mulle hingelähedane Võrumaa ja Võru linn, kus peaaegu 50 aastat elasid minu vanaema ja vanaisa. Oma abikaasa kaudu
sain ma aga osaks ajaloolisest Võrumaast. Abikaasa juured
viivad veel Viljandi- ja Tartumaale.
Kuue aastaga olen peamiselt arhiivimaterjalide baasil
välja selgitanud üle 10 000 inimese, keda mina ja minu pereliikmed võivad nimetada sugulaseks või hõimlaseks. Siin,
sellel näitusel on väljas osa neist inimestest, neist esivanematest, kelleni olen nende aastate vältel jõudnud. Kuid minu
jaoks on oluline ning hindamatu väärtusega igaüks neist
10 000-st.
Kasutan oma uurimistöös andmete talletamisel genealoogilist arvutiprogrammi Family Tree Maker ning oma kogutust-talletatust läbilõiget tehes oli minu soov näidata, kui
palju erinevaid võimalusi on genealoogiliste andmete esitamisel.
Peale enda sugulaste-hõimlaste olen alustanud oma kodukoha — Saue põlissuguvõsade uurimist. See töö on veel
väga algusjärgus, kuid sellele vaatamata tahaksin talletatut
Saue inimestega jagada. Praegu hõlmavad andmed peamiselt 19. sajandil elanuid, kuid kindlasti jätkan ma nende suguvõsade uurimist ajas nii ette- kui ka tahapoole. Selleks vajan kindlasti abi põlissauelaste praegu elavailt järeltulijatelt
või tuttavatelt ning ootan elavat vastukaja esitatule. Sauel
antud perenimed on suures osas unikaalsed (Auger, Runstük, Ailsuk, Laistam, Mader jt). Kui te avastate eksponeeritu
seas tuttavaid perenimesid või teate sellenimelisi inimesi,
siis andke sellest kindlasti teada. Üheskoos saaksime talletada ja väärtustada oma kodukoha inimeste elu ja saatuse.
Olen veendumusel, et seda väärivad kõik sauelased, nii minevikus, olevikus kui ka tulevikus.“
Saue Kodu-uurimise Seltsing
Saue Linnaraamatukogu (Saue linn, Nurmesalu 9)
on näitusekülastajaile avatud E–R kl 10–18 ja L kl 10–17.
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Varia
30. aprillil läbib Saue linna
tuhatkond mootorratturit
Harley Davidson Club Estonia korraldatava
hooaja avaürituse Volbrimöll 2009 raames
läbib Saue linna 30. aprillil kella 16.00–
17.00 ajal ligi tuhatkond mootorratturit.
Volbrimöllu ajakava:
15.00–16.00 Kogunemine Laagri Maksimarketi parklas.
16.00
Paraad Maksimarket–Saue–Keila–Harku–
Laagri–Salzburg.
16.20–17.00 Vahepeatus Saue linnas. Linnapea tervitus, bänd, mängud.
NB! Muutused liikluskorralduses! Koondise ja Kütise tänav ning Pärnasalu põik on
tavaliikluseks suletud! Võimalikud liiklushäired. Kogunemine ja bändi etteaste Turu
juures platsil.
17.20–18.00 Vahepeatus Keilas. Linnapea tervitus, bänd,
mängud.
18.30
Saabumine Salzburgi.
19.00
Volbrimöllu avamine.
19.15
Mängud.
20.00
Esineb Hell Moppers.
21.00
Mängud.
21.30
Esineb Hell Moppers.
22.00
Minichopperi loosimine, ilusamate tsiklite autasustamine, mängud, üllatused, ilutulestik.
23.00
Õhtu peaesineja — SLADE!
24.00
Pidu jätkub siseruumides.
Kohapeal söögid, joogid, ürituse temaatikaga riided, TÄIKA
ja palju muud. Tsiklid saab jätta ööseks valvega parklasse.
OODATUD KÕIK HUVILISED nii TSIKLITEGA kui ka ILMA!
ILMATAADILE MEELEHÄRMIKS ON PÜSTI TELK 800 m2
PILET EELMÜÜGIST 295.-, KOHAPEAL — EKS PAISTAB.
Harley omanikel võimalus taas osta V.I.P. piletid:
2000.- 1 inimene; 3000.- 2 inimest
Info ja broneerimine 505 4114, lisainfo: www.harley.ee

PALJU ÕNNE!
MÄRTSIS
MAIMU TEOSTE 81
APRILLIS
SALME TELLISKIVI 91
AINI SUUDER 90
ENDEL MAISTE 87
MARTA HAUS 86
DAISY-SILVIA PELLO 86
LINDA HANIMÄGI 85
LAINE KALDA 85
AITA-MELAINE KALME 85
META BOGOLJUBOVA 83
VALDEK RAE 83
MAIT AARNE 81
ERICH LAANEMETS 81

INGE NURMSALU 81
AGU RINK 81
ANNA VANGONEN 81
HEINO ROSENBERG 80
LEMBIT TÕLL 80
LEONHARD-ALEKSANDER
VOOR 80
KUNNO-BERNHARD HALOP 75
MILVI HOLM 75
VERNI KIRS 75
LEA-REET LAIGNA 75
ELLA MALMRE 75
ELLEN OKKAS 75
ELGA VELBERG 75
VAHUR HALJASTE 70
VLADIMIR MIRONOV 70
LIDIA ÕUN 70

Psüühiliste erivajadustega
klientide nädala plaan
ESMASPÄEV
9.00–14.00 Klientide nõustamine
14.00 — Klientide vaba aja ja meelelahutusüritused: kino,
muuseumid, väljasõidud loodusesse jm.
TEISIPÄEV
9.00–10.00 Avatud uksed klientidele
10.30–14.00 Klientide igapäevaelu toetamine: lihtsamate
toitude valmistamine, õmblemine, käsitöö, joonistamine,
voolimine, meisterdamine jne.
14.00–15.00 Laulutund klientidele
KOLMAPÄEV
9.00–14.00 Klientide nõustamine
14.00 — Klientidele füüsiline tegevus: ujumine, jõusaal, jalutuskäigud, kepikõnd (kokkuleppel), väljasõidud loodusesse

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaimu ja Keha Stuudio SAKURA

üldklassikaline massaaž
lümfimassaaž
tselluliidivastane massaaž
tselluliidivastane massaaž
kupumassaaž
meemassaaž
laavakivi massaaž
aroomiteraapia
kaaniravi

• tai-joogamassaaž
• De-tox foot SPA (jalavann)
5454 4559 Svetlana
solexa3@yahoo.com
Eelregistreerimisega
• fitness-massaaž (UUS!!!)
• lümfidrenaaž
5568 2391 Niina

BEEBIDE JA VÄIKELASTE
UJUTAMINE Saue ujulas
REEDETI algusega kl 11.30
Palume registreeruda enne osalemist:

info@paikesetants.ee või E–R, 9–15, tel 5331 5523 (Liisa)
Kuutasu 4 korda/400 kr (17.04, 24.04, 8.05, 15.05)
Soodushind OÜ Päikesetants Saue beebikoolis osalejatele!
Jooksev info www.paikesetants.ee

vesiaeroobika
Maikuus treeningud E, K algusega 19.30, P 16.00
Sissepääs 15 min. enne treeningu algust.
Kuupileti hind 8 x 70= 560 kr; üksikpileti hind 90 kr.

1 ja 31 mail ujula suletud!
Tere tulemast Saue ujulasse!

Notaribüroo Keilas
22. aprillil 2009 avati Keilas Keskväljak 11 (linnavalitsuse
hoones) notaribüroo, mille eesmärgiks on pakkuda ümbruskonna elanikele avalikke notariaalteenuseid (kinnisvaratehingud, pärimisasjad, abieluvaratehingud, äriühingute
asutamine ja müük, volikirjad, avaldused, ärakirjade ja allkirjade kinnitamised, konsultatsioonid).

Büroo on avatud (esialgselt) kolmapäeviti
ajavahemikul 9.00–16.00
Telefon 664 0080 ja 655 5680 (Keila), faks 664 0090
e-post: info@notar.ee, www.notarmail.ee

NELJAPÄEV
9.00–11.30 Avatud uksed klientidele
11.30–14.30 Klientide igapäevaelu toetamine: joonistamine, värvimine, meisterdamine, voolimine ja väljasõidud loodusesse
REEDE
9.00–12.00 Klientide nõustamine
12.00 — Klientide vaba aja ja meelelahutusüritused, väljasõidud loodusesse
Merle Nukke
psüühiliste erivajadustega klientide tegevusjuhendaja
tel 5690 2130

Saue Päevakeskus jätkab igapäevatööd tavapäraselt.
Alljärgnev on lisaks tavapärasele ringide tööle:
24.04

kell 12.00 Veskitammi Kultuurimaja külastus
(registreerinutele). Üritus toimub südamenädala
raames, kavas teemakohane loeng tsooniterapeudilt. Esinevad lauluansambel Rukkilill ja
tantsuansambel Vokiratas. Kohale saab bussiga
nr 190. Võimalus kasutada ka Saue valla transporti — buss väljub päevakeskuse juurest kell
11.15. Saue valla bussi kasuks otsustanutel tuleb
arvestada, et istekohti ei pruugi kõigile jätkuda.
28.04 Põnev päev Pandivere lääneosas. Väljasõit Sauelt
kell 8.00, tagasi jõuame kell 21.00; üksikud vabad
kohad; lähem info telefonil 659 5070.
28.04 Ps erivajadustega klientidele — sünnipäevapidu.
04.05–08.05 kell 10.00–16.00 Kevadine kasutatud
riiete vastuvõtu nädal. Vastu võetakse hooajale
vastavaid puhtaid ja terveid rõivaid, jalanõusid,
mänguasju jm tarvilikku. Eriti oodatud on töökorras
õmblusmasin! Talveriideid vastu ei võeta, talveriiete vastuvõtt toimub tavapäraselt sügisel. Suuremate asjade äraandmissoovist ja ka oma soovidest/
vajadustest andke aegsasti teada päevakeskuse
telefonil 659 5070.
05.04 kell 10.00 Saue Linna Invaühingu koosolek.
11.05, 14.05, 15.05 kell 10.00–16.00 Kasutatud riiete
jagamine.
07.05 kell 10.00 Emadepäeva hommik. Esinevad päevakeskuse erivajadustega kliendid ja Keila SOS Lasteküla väikesed lauljad Marve Rekandi juhendamisel.
18.05 kell 10.00 Saue Linna Invaühingu eestvedamisel
Villa Benita ja Keila SOS Lasteküla külastus.
Täpsem info ja registreerimine päevakeskuses või
telefonil 659 5070.
23.05 kell 19.00 Theatrumi etenduse „Õpetatud naised”
ühiskülastus. Vanalinna Hariduskolleegiumi abiturientide diplomilavastus, lavastaja Maria Peterson,
esietendus 20.05.09. Sooduspilet 70.- krooni.
Piletisoovist palume teatada hiljemalt 30.04.09.

TÄHELEPANU, REISIHUVILISED!
25.06–30.06
		
14.07–15.07

Planeeritud reis Ungarisse.
Veel üks vaba koht!
Südasuvine reis Peipsi põhjarannikule.

14.07
Väljasõit kell 8.00.
Kuldne Peipsi põhjarannik ja Narva jõe ülemjooks, Tammiku rist, peatused Mäetaguse mõisas, Jõuga kääbastikul ja
järvedel (suplus). Iisaku: ronime kõrgele Tärivere mäe vaatetorni, käime kirikus ja heatasemelises koduloomuuseumis.
Lõunatame kell 13.45.
Matkame Rüütli rabas (3 km).
Kauksis külastame Loodusmaja, jalutame puhkealal, läbime oja matkaringi ja supleme. Sõidame vaatama põlist Kuru
mändi, Katase kadakat ja Alajõe kirikut. Majutus Alajõel otse
Peipsi rannamännikus, sööme õhtust ja jalutame koos või
eraldi piki kõrgeid luiteid ja liivaranda.
Soovi korral sauna- ja grilliõhtu.
15.07
Hommikusöök.
Remniku tammed, jalutuskäik Smolnitsa luidetel, suplusvõimalus.
Vasknarva klooster ja linnusevaremed. Peatume Jaama
kiriku juures ja sõidame läbi Karoli Permiskülla, kus kell
13.30 lõunatame. Jätkame läbi Kuningaküla, piki saarterohke Narva jõe kallast Gorodenkani ning tagasi, näeme
ka Agusalu sood, otsime üles Kalevipoja haua Kivinõmmel,
jõuame Kuremäe kloostrisse.
Matkame Kurtna järvistus (ca 5 km), saab jälle supelda
(varus: Illuka mõis), sõidame koju läbi Ahtme ja Jõhvi.
Tagasi Tallinna jõuame ca kell 21.30.
Soovi korral saab matku lühendada või asendada, aga veidi
käime ikka looduses — sealne loodus väärib nautimist!
Orienteeruv hind 700 krooni, hind sõltub osavõtjate arvust.
Info, registreerimine ja tasumine hiljemalt 15.06.2009
Saue Päevakeskuses, lisateave telefonil 659 5070.

Saue Päevakeskus tuletab meelde
Jätkuvalt toimub pesupesemise teenuse ja dušiteenuse
osutamine, juuksuriteenuse ja massaažiteenuse osutamine.
Info ja eelnev registreerimine telefonil 659 5070, juuksurile
registreerumine 5565 5690.

Nüüd avatud Sakus

loomakliinik

Sauel müüa
soodsate hindadega
kasutatud Soome

Eelregistreerimine
tel 5832 5248, 5343 9332

pehmeja nahkmööbel

Lisainformatsioon
www.kiipimine.ee

Vaata ka: www.hot.ee/janoreks

Avatud: E–R 12.00–18.00

kevadsoodustus KUNI –25%
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Saue Päevakeskus

Hoolitse vaimu ja keha eest!
Meie linn on ilus ja vaikne. Siin on kõik, mis inimesele vaja, et
olla terve ja rahumeelne — värske õhk, ilus loodus, võimalus tegelda spordiga. Sauelane tunneb end oma kodus hästi. Ent alati saab oma vaimset ja füüsilist vormi veelgi rohkem timmida.
Alates maikuust tuleb Sauele ka Vaimu ja Keha Stuudio SAKURA. See ei ole ainult ilusalong — kõik pakutavad teenused
on stressi maandamiseks, keha vabastamiseks toksiinidest,
meeleolu ja rahu parandamiseks ning keha täiuslikkuse tõstmiseks.
Selleks, et emotsioonid korda saada, pakume aroomiteraapiat ja laavakivi massaaži — need aitavad kergete depressioonide vastu, lihaspinge mahavõtmiseks, liigestevalu vastu ja ka
energiapuudulikkuse korral.
Väga tähtis on inimese kehaline tervis. Üldmassaaž aitab lihase- ja lülisambavalude puhul. Uudsena pakume fitness-massaaži, mida tehakse seni vaid paaris Tallinna salongis. Lümfidrenaaž aitab paistetuse vastu. Kõik need koos vormivad keha
kaunimaks, tselluliit kaob ära. Väga efektiivne paljude haiguste
vastu on kaaniravi ehk hirudoteraapia.
Inimene on tervik, keha ja vaim — mõlemad vajavad hoolitsemist ja väärivad hoolt.
Lähematest tulevikuplaanidest nimetaksime siinjuures näiteks massaaži lastele, samuti uudseid jalavanne De Tox (Japan), tööle asub ka kosmeetik. Aga meie kõige suurem soov
on avada tervisesaal, kus saab arendada oma keha ja vaimu
üheskoos — selleks pakume järgmisi treeninguid: BodyBalanss,
Pilates, Latino ja kõhutants, lastele pakume lasteakrobaatika ja
võimlemistrenne.
Asume aadressil Sooja 1 (Peetri Pizza maja, endine katlamaja), 2. korrus.
Maikuu avamishinnad on –10%! Olge terved ja rõõmsad!
Svetlana Oleks

24. aprill 2009

659 6187, 529 1793

Saue Sõna

Tarbijainfo
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24. aprill 2009

Töökuulutuste avaldamine Saue Sõnas tasuta

Saue Kaubakeskus
99.90

Soodushinnad kehtivad

24.04-26.04

25.90

325.-

43.30kr/kg

12.50
48.30 kr/kg

23.90

NIIDUKIHOOLDUS

150g.

Tekst

on alanud
Töö
 Saue Gümnaasium vajab kohe
asendus turvatöötajat.
Teat. tel 659 6070, 670 9234.
 Otsin seltsilist-abilist eakale
naisele 5 päevaks nädalas osalise
tööajaga. Palun helistada 522 6600.

OLDUSPAKETIGA
MÄRTS – APRILL HO

ÕLIVAHETUS
TASUTA!

Teenus

SOODUSMÜÜK!!!

Parim aiatehnika

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

Saestuudio OÜ I Männiku tee 19, Tallinn I E–R 9–18 I Tel 67 22 987 I www.saestuudio.ee

Tule küsi oma materjalile pakkumist.
Tel 507 9267, 670 9183

Fekaalivedu
(kogumiskaevude
tühjendus)
Hinnad alates 250 kr
Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

Kõik plekkdetailid
Teie majale

 Soovin osta Saue linnas vähemalt
70 m2 suuruse, kinnise köögiga,
4-toalise korteri kivimajas (mitte
paneelmajas). Tel 5368 0052.

Avaldame kaastunnet Eve-Maile
perega ja Ants Kipparile
ema ja abikaasa
surma puhul
Laastu 4 elanikud

TULEME KOHALE JA MÕÕDAME. VALMISTAME NING PAIGALDAME. ÜLE EESTI.

Armsad Ants, Eve-Mai,
Kairi ja Lili peredega
Avaldame teile sügavat kaastunnet armsa ema ja abikaasa

RÄTSEPATÖÖNA
JA TASUTA!
Jaanipäevani vormistatud hinnapakkumistele
katustele suurusega üle 150 m², teeme standardsed
lisaplekid Teie majale sobivates mõõtudes.
Rätsepatööna ja tasuta.

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

Kinnisvara

Imbi Kippar’i

SAUE PUIT
Müüme männi, kuuse, lehise sae- ja höövelmaterjali.
Erinevate mõõtude ja profiilidega voodri ja terrassilaudu.
Pakume puidu saagimis- ja hööveldamisteenust.
Uus juurdepääs meie tootmisele Tule tn. poolt politseimaja parkla tagumisest otsast vasakule mäkke.

 Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad, garantii.
Tel 502 9075
 Pottsepp ehitab-remondib
ahjusid, kaminaid, pliite, korstnaid.
Pakun ka korstnapühkimisteenust.
Vaata kodulehte http://www.hot.ee/
tanel12345/ Tel 5668 1555, Tanel

VÕTMED KÄTTE PLEKITÖÖD

AS Toode Saue peakontor
Tule 11, Saue 76505
Tel: 659 9400
Faks: 659 9401
e-mail: toode@toode.ee

WWW.TOODE.EE TASUTA INFOTELEFON: 800 7000

Imbi Kippar’i

kaotuse puhul
Rita ja Külli peredega

Kord olid niidud...

Lappalainen Heldurit

mälestavad
Elna, Kaljo ja Anne

Head naabrit ja kallist sugulast

Maret Kivisilda
9.08.1927–5.04.2009

mälestavad
Ants ja Ly lasteperedega

