Saue Sõna

Linnavalitsus

Linna uudised

Haigushüvitiste maksmise kord Lasteaiakohtadest
muutub 1. juulist lk 2
on terav puudus lk 3

Koolinoored:

22. mai 2009

1

Linna uudised

Heakorrapäeval koguti
42 kuupmeetrit prügi lk 3
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Lootus Raudteehoone korda saada
on suurem kui varem
7. ja 8. mail mängiti Saue noortekeskuses Tulevikulinna mängu, mille loojaks on Briti Nõukogu. Olgu öeldud, et mängu võitis idee teha Saue jaamahoonest infojaam.
Nimetatud infojaamas avataks infopunkt, rattaparkla,
ratta- ja rulluisu laenutus. Samuti oleks seal elektrooniline
rongiplaan, korraldataks näituseid, avataks kiosk ning velotakso parkla. Nüüd võitnud
ideest lähemalt:
Infojaam
Silvia Kinger ja Kristi Kruus.
Sinise võistkonna moodustasid Kristi Kruus noortekeskusest, Sirje Luberg huvikeskusest ning noored Silvia
Kinger, Siim-Tõnis Vainrauh
ja Henri Heinsalu. Meie
kümnest välja pakutud ideest
osutus parimaks infojaam,
millega tehtaks korda Saue
raudteejaama hoone. Lisaks
väljanägemise muutmisele ja
korda tegemisele tekkis ka
muid huvitavaid ideid, millega saaks seda maja paremaks
muuta.
Jaamahoone muutub infopunktiks, kust saab teavet
Sauel toimuvate ürituste kohta — seinal on suurelt Saue
linna kultuurikalender. Infotöötaja tegeleb lisaks info
vahendamisele ka rattaparklaga. Sinna saavad inimesed,
kes rongile lähevad, oma ratta
jätta ja siis õhtul või järgmisel
päeval jälle sellega sealt koju
sõita. Talviti toimub sarnane
parkimine kelkudele. Keskkonnasõbralik käitumine.

Lisaks parkimisele loodame kaugemas tulevikus avada
ka jalgrataste ja rulluiskude
laenutuspunkti.
Ootepaviljonis on üles
pandud elektrooniline sõidugraafik, kust inimesed näevad
rongide saabumisi. Kõlaritest
kuulutatakse, et paar minutit
on rongi väljumiseni, nii et
asuge perrooni poole teele.
Muul ajal tuleb kõlaritest rahulik, meeleolu loov muusika. Kaugemas tulevikus mängib ehk isegi kohalik Saue
Raadio!
Ootepaviljonis
saavad
Saue inimesed oma tööde/
piltide näitusi korraldada.
Infoleti juures on ka väike
nn muuseuminurgake turistiklappidega, kus räägitakse
Saue linna ajaloost ja legendist. Samuti saab sealt osta
Saue linna logoga meeneid ja
suveniire.
Kuna rongi oodates võib
inimestel tihti igav hakata ja
kõht tühjaks minna, siis on
infojaama planeeritud ka RKiosk, kust inimestel on võimalik osta süüa ja vajadusel
ka ühistranspordi pileteid ja
ajakirju.
Samuti oleme mõelnud
pisematele Saue linna kodanikele, kelle meelelahutuseks
on väike laste mängunurk.
Talvel võib sees soojas istuda, aga suvel on parem õues

Pildi autor: Henri Heinsalu.

olla ja päikest võtta. Seetõttu
tulevad pingid nii infojaama
ette kui ka perroonile. Jaama
ees oleks teadetetulp, kuhu
kõik Saue linna elanikud teateid üles saaksid riputada.
Plaanis on teha velotakso
parkla, mis on eriti hea eakamatele inimestele, kes on
linnast rongiga tulnud ja ei
jaksa enam kottidega koju
kõndida. Muidugi saab ve-

lotaksot ka muudel eesmärkidel kasutada, nagu näiteks
arsti juurde või kellelegi külla minekuks.
Tänu nendele kõigile
funktsioonidele ei saaks seda
hoonet enam lihtsalt raudteejaamaks nimetada — sellest
ka infojaama nimetus.
See on üks polüfunktsionaalne hoone, mis on kasulik
kõigile sauekatele!

Jätkub lk 4 

Saue Sõna

Linnavalitsus
Linnavalitsuse 11. istung
Saue Linnavalitsuse 11. istung toimus 06. mail 2009. aastal,
päevakorras oli:
1.
Tammesalu tn 19 üksikelamu laienduse projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 135/.
2.
Laagri–Padula–Saue kergliiklustee projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 136/.
3.
Rauna põik 3 üksikelamu täielikuks lammutamiseks
ehitusloa väljastamine /korraldus nr 137/.
4.
Tule tn 24, 24B, 24C juurdesõidutee ehitusloa väljastamine /korraldus nr 138/.
5.
Spordiühingutele raha eraldamine /korraldus nr 139/.
6.
Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue Linnavolikogu
20. detsembri 2007 määruse nr 36 „Koolieelses lasteasutuses vanemate poolt kaetava koolituskulu suuruse
kehtestamise kord” muutmine /eelnõu suunati kehtestamiseks volikogusse/.
7.
Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 140/.
8.
Hooldaja määramine /korraldus nr 141/.
9.
Hooldaja määramine /korraldus nr 142/.
10. Tegevuskava muutmise eelprojekti tingimuste kinnitamine /korraldus nr 143/.
11. Saue Tervisespordi päeval ujula kasutamine
/korraldus nr 144/.
12. Avaliku ürituse korraldamise luba /korraldus nr 145/.
13. Hinnapakkumise läbiarutamine ja kinnitamine
/korraldus nr 146/.
14. Saue Linnavalitsuse 12.01.2001 määruse nr 2
„Noortekeskuse arvuti kasutamise tasu kehtestamine“
kehtetuks tunnistamine /määrus nr 9).
15. Info
15.1 Kandidaatide esitamine maakondlikule konkursile
„Kaunis Eesti kodu“.
15.2 Sõlmitud lepingud perioodil
09.04.2009 kuni 30.04.2009.
15.3 Matustetoetuste maksmine aprillis 2009.
15.4 Eelprojekti kooskõlastamine, töö nr 08136 „T4 Tallinna–Pärnu–Ikla mnt ja selle lähiümbruse, Juuliku–Tabasalu planeeritav ühendustee eelprojekt“.
OTSUSTATI kooskõlastada K-Projekt AS poolt koostatud
töö nr 08136 „T4 Tallinna–Pärnu–Ikla mnt (km 13,0—
km 16,0) ja selle lähiümbrus, Juuliku–Tabasalu planeeritav ühendustee (km 3,5—km 7,4)“ korrigeeritud
eelprojekt.
15.5 Ülevaade sisekontrolli korraldusest ja analüüsi tulemustest ning tarvitusele võetud abinõudest.
15.6 Vastuse Tallinna linnapea ettepanekule „Eelläbirääkimiste algatamiseks haldusreformi ja omavalitsuste
koostöö parandamise teemal“ läbiarutamine.

Linnavalitsuse
ERAKORRALINE ISTUNG
Saue Linnavalitsuse ERAKORRALINE ISTUNG (virtuaalne)
toimus 13. mail 2009. aastal, päevakorras oli:
1.
„Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue linna
2009. aasta eelarve muutmine“ (III lugemine)
OTSUSTATI kinnitada esitatud muudatusettepanekud
ja viia need volikogu määruse eelnõusse ning esitada
eelarve eelnõu volikogule II lugemiseks ning kehtestamiseks.
2.
Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr 147/.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

MTÜ Sinimustvalge Saue
kutsub kõiki linnakodanikke
4. juunil kell 19.00 Saue linna
keskparki tähistama Eesti lipu
125. sünnipäeva.
• Peetakse tähtpäevakõnesid
• Lauldakse isamaalisi laule
• Lehvitatakse rahvuslippe
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1. juulist 2009 muutub
haigushüvitiste maksmise kord
Uus haigushüvitiste maksmise kord rakendub haiguslehtedele,
mille töövabastuse algus on 1. juuli 2009 või hiljem. Muudatused puudutavad ainult haigushüvitise maksmist. Hooldus-, sünnitus- ja lapsendamishüvitiste puhul maksab hüvitist jätkuvalt
haigekassa seni kehtinud korra alusel.
Muudatused haigushüvitise
maksmisel on tingitud Ravikindlustuse seaduse, Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse,
sotsiaalministri 26. septembri
2002. a määruse nr 114 “Töövõimetuslehe registreerimise
ja väljaandmise tingimused
ja kord ning töövõimetuslehe
vormid” ja sotsiaalministri 19.
septembri 2002. a määruse nr
109 “Ajutise töövõimetuse
hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide
ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise
kord” uuenemisest.
Muudatused haigushüvitise
maksmisel:
• haigushüvitist hakatakse
kindlustatule maksma alates haigestumise 4. päevast
(praegu makstakse alates 2.
päevast);
• haigestumise 4. päevast kuni
8. päevani maksab haigushüvitist tööandja 80% töötaja keskmisest töötasust;
• alates haigestumise 9. päevast maksab haigushüvitist
haigekassa;

• tööandja ei pea hüvitist
maksma siis, kui töövabastuse põhjusteks on: kutsehaigus (2), tööõnnetus (5),
tööõnnetus liikluses (6),
tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine
(7), vigastus riigi või ühiskonna huvide kaitsmisel ja
kuriteo tõkestamisel (8),
kergemale tööle viimine
(17) ning haigestumine või
vigastus raseduse ajal (19).
Sellistel puhkudel maksab haigushüvitist alates 2.
päevast jätkuvalt haigekassa vastavalt enne 1. juulit
2009. a kehtinud korrale ja
määrades.
Täpsemalt on loetletud liikide korral hüvitise määradest
võimalik lugeda haigekassa
kodulehelt: www.haigekassa.
ee/kindlustatule/hyvitised/tvhmaksmine/tvhtabel/
Peamised muudatused töövõimetuslehtede esitamisel:
Kui kindlustatul on mitu tööandjat, annab/väljastab arst isikule (isiku nõudmisel, soovil)

Linnapea kohtus
Saue vabadusvõitlejatega
Kolmapäeval, 13. mail kohtus Saue linnapea Orm
Valtson Saue Päevakeskuses Eesti Vabadusvõitlejate
Saue grupiga.

II maailmasõjas Eesti vabariigi säilimise eest võidelnud mehed meenutasid rindel veedetud aegu ning ajaloo kurbi keerdkäike.
Koos linnapeaga arutati, milline mõju oli 1945. aasta 8.
mail, mil Euroopa jaoks oli II maailmasõda lõpule jõudnud. Kas sõja lõpp oli Eesti jaoks positiivne või negatiivne
sündmus? Leiti, et sõja lõpp oli iseenesest positiivne, kuid
sündmused, mis järgnesid pärast seda, olid eestlaste jaoks
sõja-aegse traagikaga võrdväärsed.
Mehed tundsid huvi Saue majanduse olukorra vastu, samuti soovisid nad kuulda linnapea seisukohta valla ja linna
ühinemise osas. Neid huvitasid ka Saue keskuse väljaehitamise ja vee ning kanalisatsiooniga seotud küsimused.
Linnapea andis neile ammendavad vastused.
Mehed mälestasid ka igaviku teele lahkunud võitluskaaslasi ja lähedasi ning arutasid päevakajalisi teemasid. 

nii mitu sama numbriga originaal-töövõimetuslehte, kui
palju on kindlustatud isikul
tööandjaid.
Tööandja jätab tema poolt
väljamakstavate haiguslehtede
originaalid (mille töövabastuse algus on 1. juuli 2009 või
hiljem) endale ja esitab haigekassale nendest lehtedest koopiad, kuhu teeb nõuetekohased
kanded ning lisab töövõimetuslehtede saatekirja.
Kõikide haiguslehtede (sh
kuni 8 päeva kestvate, mille
alusel tööandja on ise hüvitist
maksnud) haigekassale esitamine on kohustuslik, sest
järglehtede maksmisel lähtub
haigekassa esmaste lehtede
kannetest. Samuti on jätkuvalt
vaja pidada riikliku haigushüvitiste statistikat (sh lehtede
ja haiguspäevade kasutamine)
ning teostada haigushüvitiste
põhjendatuse järelevalvet.
Tööandja esitab töövõimetuslehe või selle koopia koos
töövõimetuslehtede saatekirja
ja muude vajalike dokumentidega haigekassa piirkondlikule osakonnale seitsme ka-

lendripäeva jooksul, arvates
kindlustatud isikult töövõimetuslehe saamise päevast järgmiselt:
• kindlustatud isiku hoolduslehe, sünnituslehe ja lapsendamislehe originaali,
• haiguslehe originaali, juhul kui haigusleht ei kuulu
väljamaksmisele tööandja
poolt,
• kõigi tööandja poolt väljamakstavate haiguslehtede
koopiad.
Täiendavaid küsimusi alates
01.07.2009 jõustuvate muudatuste kohta töövõimetushüvitiste maksmisel on võimalik
haigekassale esitada e-posti
aadressil: tooandja@haigekassa.ee
Eesti Haigekassa
Näiteid haiguslehtede esitamisest ja hüvitise maksmisest vaata ka Saue linna
kodulehelt rubriigist Linnakodanikule > Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid! 

Jaoskonnakomisjoni teade
2009. a Euroopa parlamendi
valimised
Elektrooniline hääletamine Vabariigi valimiskomisjoni veebileheküljel www.valimised.ee algab 28. mail kell 9.00 ja
kestab ööpäevaringselt kuni 3. juuni kella 20.00-ni.
Eelhääletamine toimub 1. juunist kuni 3. juunini Saue
Linnavalitsuse II korrusel (Tule 7) kell 12.00–20.00. Samas
kohas saab hääletada ka väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.
Valimispäeval, 7. juunil saab hääletada Saue Gümnaasiumis (Nurmesalu 9) kell 9.00–20.00.
NB! Hääletada saab kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel (ID-kaart, Eesti kodaniku pass, diplomaatiline
pass, meremehe teenistusraamat, kaitseteenistuse tunnistus, juhiluba, pensionitunnistus).
Valija, kes terviseseisundi tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas, esitab Saue Linnavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kirjaliku taotluse kodus hääletamiseks. Taotluses
tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus. Taotlust saab esitada kuni valimispäeva, 7. juuni kella 16.00-ni.
Kodus hääletamist korraldatakse ainult valimispäeval.
Jaoskonnakomisjon asub eelhääletamisel Saue Linnavalitsuse II korrusel (info telefonil 679 0181, 522 1430) ja valimispäeval Saue Gümnaasiumis (info telefonil 522 1430).
Tuuli Urgard
jaoskonnakomisjoni esimees

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

Järgmine number ilmub
5. juunil 2009
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Linna uudised
Lasteaiakohtade puudus
on tuntavam kui kunagi varem
Esmaspäeval, 11. mail toimus Saue linnavalitsuses nõupidamine, kus arutati lastehoiuga seotud probleeme Saue linnas.
Sündivus on Saue linnas viimastel aastatel märkimisväärselt suurenenud. Kui 90-ndatel
sündis Sauel keskmiselt 30–40
last aastas, siis viimastel aastatel on sündinud ligi 80 last
aastas. Kui 2000. aastal leiti,
et 330 lasteaiakohta on Saue
linna jaoks piisav, siis nüüd
on näha, et sündivuse suurenemise tõttu sellest ilmselgelt ei
piisa ning kiiresti on vaja uut
lahendust.
Saue lasteaias Midrimaa
käib praegu üle 340 lapse. Järjekorras (12. mai seisuga) on
aga 124 last 2–3-aastaste rühma ning 74 last 3–4-aastaste
laste rühma. Esimestest saab
lasteaed vastu võtta 31 last
ning vanematest lastest 22.
Hea uudis on see, et sel sügisel
saavad lasteaeda kõik 2003.,
2004. ja 2005. aastal sündinud
lapsed.
Saue lasteaed Midrimaa on
Eesti suurim. Tüüpilises lasteaias on 240 kohta ja 12 rühma.
Saue lasteaias on ligi 340 last
ja 16 rühma. Saue lasteaia võimalused lapsi vastu võtta on
kõik ära kasutatud. Probleemiks on laste vähene kohalkäimine. Leping kohustab lasteaia
kohta kasutama maksimaalselt.
Siinkohal võiks lapsevanemad
oma lasteaiakoha vajaduse
põhjalikult läbi mõelda.
Varasemad lahendused
tuleb üle vaadata
„Kui 90. aastatel eelistasid
paljud lapsevanemad oma lapsi kodus kasvatada või vanavanemate hoole all hoida, siis
nüüd, 21. sajandil on noorte

Teeme Saue tuntuks!
Ootame ettevõtete andmeid turistide infomaterjali
jaoks.
SA Põhja-Eesti Turism koostab Põhja-Eesti suure reisijuhi ja
atlase, mille eesmärgiks on koostada välisturule täiuslik infomaterjal regiooni paremate turismipakkumistega. Seetõttu
vajatakse abi järgmise kolme teema andmebaaside loomisel:

Saue linna territooriumil tegutsevad aiandusega
seotud ettevõtted:

•
•
•
•
•

Istikute müük (lilled, puud, põõsad jne)
Lille- ja aianduskauplused
Puukoolid
Botaanikaaiad
Eraldi teema on veel pargid, dendraariumid (kus asuvad,
kellele kuuluvad ja kas on näiteks looduskaitse all või
muud moodi tunnustatud jne)

Saue linna territooriumil tegutsevad talvepuhkuse
teenustega tegelevad ettevõtted:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suusarajad (radade pikkused ja aadressid, kus asuvad)
Mäesuusatamine
Lumelauasõit
Kelgutamine
Liuväljad — õues (aadress)
Räätsamatk (matkade pikkused ja kus tehakse)
Tõukekelgu matk (matkade pikkused ja kus tehakse)
Uisumatkad (matkade pikkused ja kus tehakse)
ATV sõit talvel (sõitude pikkused ja kus tehakse)
Muud talvealad, mida pakutakse

Saue linna territooriumil asuvad Eesti toitu — rahvustoitu pakkuvad ettevõtted:

• Kellel on rahvustoidu menüü eraldi osana menüüs
• Kes deklareerivad ennast eesti rahvustoidu pakkujana

Lastetoetused Saue linnas (v.a koolitoetus):
Toetus

Summa

2008. aasta kokku

Sünnitoetus

7000 krooni (ühekordne)

525 500 krooni

Koduse mudilase toetus

2000 krooni kuus
(alates aprill 2008)

1 927 435 krooni

Lapsehoiutoetus

2800 krooni kuus

282 636 krooni

Lisaks veel ka ettevõtjad, kes pakuvad
• Ulukitoitu
• Taimetoitu (erimenüü olemasolu üldmenüüs; mitte selline
pakkumine, et liha või kala lükatakse vajadusel taldrikult
ära)
• Mahetoitu ehk ökoloogilist toitu

2 909 426 krooni

Ettevõtete kohta palutakse järgmisi andmeid:

KOKKU

perede suhtumine laste kasvatamisse selgelt muutunud ning
eelistatakse laste päevahoidu,“ rääkis linnapea Valtson.
„Muutunud olud nõuavad ka
kohalikult omavalitsuselt oma
teenuste kohandamist vajadusele vastavaks.“
Linnapea sõnul tuleks kompleksselt üle vaadata, kas senised
lastega peredele mõeldud toetuspaketid on olnud piisavalt
efektiivsed ja asjakohased.
„Linnavalitsus viib selle
küsimuse Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni. Sügis ei ole
enam kaugel ja selleks ajaks

tahaksime saada alternatiivse
lahenduse,“ ütles linnapea.
Võimalikud lahendused:
* Kuulutada välja hange lasteaiateenuse osutaja leidmiseks;
* Rentida mõni vaba pind
ning muuta see laste päevahoiu vajadustele vastavaks;
* Kasutada olemasolevaid
teenusepakkujaid.
Paku välja oma lahendus!
Kirjuta aadressil leht@saue.ee
või Saue Sõna toimetus, Saue
linnavalitsus, Tule 7, millise

lahenduse pakuksid Sina välja
lasteaiakohtade puuduse leevendamiseks.
Teiste omavalitsuste munitsipaallasteaedades käivate laste
eest tasub Saue linn vastavalt
omavalitsuse esitatud kohamaksumusele. Vanemad maksavad koolituskulud ja toiduraha.
Kui laps käib eralasteaias,
millel on Haridus- ja teadusministeeriumi koolitusluba,
maksab Saue linn sellele lasteaiale 2009. aastal 4210 krooni
lapse eest kuus. 

Heakorrapäeval koguti 42 kuupmeetrit prügi
15. mail toimus Sauel järjekordne Heakorrapäev, millest
sel korral võttis osa rekordiliselt palju inimesi.
Saue Gümnaasiumi õpilasi oli
talgutele tulnud ligi 600, lisaks
aitasid korda luua üks tubli
linnakodanik, linnapea Orm
Valtson ja linnavalitsuse ametnikud. Ürituse peaorganisaatoriks oli Saue linnavalitsuse
keskkonna- ja heakorraspetsialist Inger Urva, kooli poolt olid
organiseerijateks Ulvi Urgard
ja Malle Liiv.
Heakorrapäevaga
toetas
Saue linn ka muinsuskaitsepäeva koristustalguid, mis paljudes kohtades Eestis leidsid
aset 16. mail.
Prügist said puhtaks Saue
tammik ja kaitsekraavid, suu-
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remate teede äärsed alad, raudtee ümbrus ning haljasalad ja
metsaalused.
Saue linnavalitsus avaldab
tunnustust kõigile üritusel osalenud õpetajatele, õpilastele
ja linnakodanikele ning tänab
kooli juhtkonda!
P.S. Linnavalitsus tuletab
kõigile linnakodanikele meelde, et ohtlikke jäätmeid saab
ära anda kogumispunktidesse,
ehitusprahti ja muud prahti
saab tasuta ära anda iga-aastastel prügikogumispäevadel.
Jälgige Saue Sõnas ja Saue
linna kodulehel www.saue.ee
avaldatavat informatsiooni! 

1. Ettevõtte ametlik nimi
2. Aadress (kus toimub tegevus)
3. Telefon
4. E-post
5. Kodulehekülg

Kas on teada uute sarnaste tegevuste alustamist
2009. aasta sees? Kui jah, siis kus ja mis tegevus?

Andmed saata palun Saue Linnavalitsusele e-posti aadressil
leht@saue.ee hiljemalt 27. maiks 2009.

Lisainfot trükisest

Trükis sisaldab 5 maakonna kõiki turismiobjekte ja -teenuse pakkujaid ning arvestatavaid turismitooteid, mis pakuvad
välisturistile huvi. Reisijuhi aluseks on täielik Põhja-Eesti turismiettevõtjate andmebaas, mis valmib hiljemalt juuli alguseks. Trükisesse pääsejate kohta aitavad sihtasutusel valikut
teha maakondade turismiarendustöötajad, TIKid ja ettevõtjad
ise. Eraldi tuuakse välja iga maakonna turismiobjektide TOP
10. Lisaks leiab reisijuhist maakondade kaupa Põhja-Eesti
kultuurisündmuste kalendri. Reisijuhis on regiooni suur turismimarsruut koos kirjeldusega, mis läbib võrdselt kõiki maakondi ning ka 5 maakondade-sisest turismiteed, mis ühendavad omakorda iga maakonna peamisi vaatamisväärsusi ning
olemasolevate tähtsamate turismiteede, nagu Nelja Kuninga
Tee, VIA Hanseatica ja Green Way, kirjeldused.
Reisijuht ja atlas antakse välja inglise, soome ja vene keeles, tiraažiga 20 000 eksemplari. Reisijuhi maht on 100 lehekülge ja lisaks kaartide komplekt.
Reisijuhist ja atlasest valmib ka Interneti-versioon, mis on
leitav ka Põhja-Eesti Turismi kodulehel.
Reisijuhi põhilisteks turunduskanaliteks on välismessid,
esitlused, seminarid välismaa ja Eesti reisikorraldajatele, turismiinfo keskused üle Eesti, Tallinna ja Põhja-Eesti hotellid,
EAS, Välisministeerium, reisilaevad, Internet. 

Koerte ja kasside
vaktsineerimine
NB! Seoses 23.05.2009. a toimuva lehekuu laadaga on
koerte ja kasside vaktsineerimine varem väljakuulutatud
kohast — turuesiselt platsilt — üle viidud linnavalitsuse
parklasse.
Vaktsineerimine toimub
16. mail 2009. a kell 10.00–14.00 turuesisel platsil
23. mail 2009. a kell 10.00–13.00 linnavalitsuse
parklas
Võimalik teostada kompleksvaktsiine — 100 kr/isend.
Marutaudivastane vaktsiin tasuta.
Vaktsineerimist teostab volitatud veterinaararst Vladimir
Harkovski. 
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Lootus Raudteehoone korda saada on suurem kui varem
Taustainformatsioon
* Võistles kokku viis võistkonda, mis koosnesid Saue
noortest, noortejuhtidest
ning mõnedest Saue linnavalitsuse ametnikest.
* Esmalt arutleti majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ning keskkonna-alaseid probleeme globaalsel
tasandil ning seejärel kohalikul tasandil.
* Järgnevalt vaagiti lahendusi kohalikele probleemidele ning seejärel valis iga
võistkond oma kümne peamise muudatusettepaneku seast kõige asjalikuma
idee. Need ideed hakkasid
üksteisega võistlema.
* Võistluse peaauhinnaks oli
5000 krooni oma idee elluviimise alustamiseks.
Võistkonnad ja ideed
olid järgnevad:
• Punased naised — Saue
tammik vaba aja veetmise
kohaks
• Sinised — Infojaam Saue
jaamahoonesse
• Päikesepoisid — Igale beebile õunapuu
• Revolutsionäärid — Tammetõru Saue linnapilti
• Rohelised — Katlamaja
korsten teadetetahvliks
Tulevikulinna mängus
osalejad:
1. Erna Gerndorf — Saue
noortekeskus
2. Kristi Kruus — Saue
Noortekeskus
3. Monika Liiv — Saue
Noortekeskus
4. Üllar Põld — Saue noortekeskus
5. Kirke Kasari — Saue
Noortekeskus
6. Silver Arrak — Saue
Noortekeskus
7. Rafael Amos — Saue
Linnavalitsus
8. Margit Ots — Saue Linnavalitsus
9. Haldi Ellam — Saue Linnavalitsus
10. Anne Teetamm — Saue
Lasteaed
11. Sirje Luberg — Saue Huvikeskus
12. Kairi Nõulik — Kristiine
Gümnaasium
13. Henri Heinsalu — Saue
Gümnaasium
14. Siim-Tõnis Vainrauh —
Saue Gümnaasium
15. Karl Kuusiku — Saue
Gümnaasium
16. Mari Lattik — Saue Gümnaasium
17. Jüri Lattik — Saue Gümnaasium
18. Karin Krutob — Kristiine
Gümnaasium
19. Tanel Oberg — Saue
Gümnaasium
20. Mari Kareda — Saue
Gümnaasium
21. Kassandra Kütt — Saue
Gümnaasium

Piltide autor: Silver Arrak.
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22. Silvia Kinger — Saue
Gümnaasium
23. Ragnar Kreisberg — Saue
Gümnaasium
24. Reigo Mägi — Saue
Gümnaasium
ja Ursula Roosmaa Briti
Nõukogust
Teised ideed:
SAUE TAMMIK VABAAJA
VEETMISE KOHAKS
Meeskonna nimi oli Punased
Naised ja selle liikmeteks olid
Mari Kareda, Kairi Nõulik,
Karl Kuusiku, Rafael Amos ja
Erna Gerndorf.
Tulevikulinna mängu eesmärgiks oli muuta Saue linn
aktiivsete noorte ja täiskasvanute abiga paremaks ning
mõelda, mida oleks Saue linnal juurde vaja, et muuta see
veel ilusamaks ja kodusemaks.
Meie võistkonna ideeks oli
luua jaanituleplatsile ja tammikusse mitmesuguseid erinevaid vaba aja veetmise kohti
ja vahendeid, puhastada välja
sarapikus olevad kaevikud
ning muu sõja ajast pärinev ja
neid eksponeerida, kirjutades
suurele infotahvlile tammiku
ajaloo. Küsisime Saue linna
elanikelt, mida nad soovikside
näha jaanituleplatsil. Noored
tõstsid esile korvpalli- ja võrkpalliväljaku, pingid ja grillimise kohad, noored emad aga
tahaksid seal näha korralikku
puhast laste mänguplatsi, millel oleksid kiiged, liumäed jne.
Veel saime hea mõtte teha sinna loodusrada, kus igal puul ja
taimel oleks sildikesega juures
tema nimi ning liigitutvustus,
et kõik linnaelanikud saaksid
minna tutvuma oma kodukoha
kauni loodusega.
Veel tuli idee ehitada tammikusse
kõrgseiklusrada.
Kindlasti peaksid seal olema
valgustid ja prügikastid ning
lõkkeplats peaks jääma ikka

oma koha peale. Kui kogu
kompleks valmis, saab seal
pidada iga-aastast perepäeva,
kus kasutatakse olemasolevaid võimalusi, korraldatakse
võistlusi ja laatasid. Veel mängiksid seal bändid ja esineksid
taidlejad. Et paljud meie linna
elanikud ei tunne veel oma
tammiku kaunist loodust ning
värskes õhus viibimine on
väga tervislik, siis tutvustaksime ka loodusradu. Praegu
on jaanituleplats täiesti tühi
maa ning see on kindlasti vaja
muuta atraktiivseks, et inimesed hakkaksid seal käima
ja Sauel oleks koht, kus ilusa
ilmaga viibida ja oma tervist
kosutada.
Kogu jaanituleplatsi ja
terviseraja info peaks olema
suurtel, näiteks 2 x 3-meetristel tahvlitel. Tahvlitelt saab
lugeda ka Saue ajalugu.
IGALE BEEBILE
ÕUNAPUU
Päikesepoiste meeskonna liikmeteks olid Haldi Ellam, Monika Liiv, Kassandra Kütt, Jüri
Lattik ja Ragnar Kreisberg.
Meie grupi ideeks oli kinkida igale uuele Saue linna
ilmakodanikule oma õunapuu
istik, mille lapse vanemad pidulikult kevadel Saue Keskuse
parki maha istutavad.
Kevadeti õunapuude õitsemise ajal toimuks Sauel
Õitsemispidu, kus piduliku
beebiballi ajal kingitakse beebile õunapuu, mille ta lähedased pidulikult maha istutavad.

Sama ürituse raames toimuksid õunalaat, kus müüakse
istikuid, ning lastesõbralik perepäev ja palju muud. Üritus
sümboliseeriks kevadet ja uue
elu algust ning oleks eelkõige
pühendatud noortele ja kõige
noorematele.
Sügiseti, kui õunad valmis
saavad, toimuks ülelinnaline
Viljakuspidu, kus talgute korras koristatakse õunu, toimub
õunalaat, õunakookide, -mooside ja -jookide võistlus. See
üritus oleks pühendatud sügisele ning sellega peetaks meeles vanemaid linnakodanikke.
Õunapuude
istandused
asuksid esialgu Keskuse pargis. Kui sealne ruum ammendub, siis võib õunapuid
istutada Päikese puiesteele,
Saue uue noortekeskuse juurde, kortermajade vahele ning
eramute aedadesse. Iga-aastast
puude hooldamist koordineeriks linnaaednik, puude eest
hoolitseksid lapsevanemad ja
samuti aktiivsete aiapidajate ja
aednike ühingud.
Õunu võiksid süüa kõik
kultuurised linlased ja külalised.
Ettevõtmise abil saaks:
* Tervitada Saue uusi ilmakodanikke, andes neile mõista,
et nad on Saue linna igati oodatud ning et Saue on lapsesõbralik linn;
* Muuta kahe iga-aastase
õuntepeo korraldamisega Saue
linn omanäoliseks kohaks, mis
meelitab ligi ka inimesi väljastpoolt Sauet;

* Muuta Saue linn rohelisemaks ning haljastus täiuslikumaks — miks peaks linna
istutama ainult selliseid puid,
mis sügisel lehed lihtsalt maha
lasevad, kui saaks istutada ka
puid, mille tervislikud viljad
oleksid kõigile söömiseks;
* Propageerida kodumaist
ja ökoloogilist toitu ning tervislikku toitumist.
KATLAMAJA KORSTEN
INFOTAHVLIKS
Roheliste võistkonda kuulusid
Üllar Põld, Kirke Kasari, Tanel Oberg, Reigo Mägi, Karin
Krutob.
Vaatasime alguses Saue
linnas lahtiste silmadega ringi.
Pilku haaras linna kõige kõrgem objekt — korsten. Mõtlesime, et see juba väga kaugelt
nähtav ja tehniliselt kontrollitud ehitis tuleks kujundada
kauniks ja pilkupüüdvaks.
Sellest tulenevalt hakkasime
oma ideed edasi arendama.
Arvasime, et selle ilusa ja kõrge „skulptuuri“ tippu võiks
paigutada kõigi linnaelanike
jaoks positiivne ja meeleolukas informatsioon. Kuna Saue
on lastesõbralik linn, siis arvasime, et parim info on anda
teada uue linnakodaniku sünnist.
Nende kahe päeva tulemusena leidsime, et antud korsten on igati väärt objekt ja see
muudaks kindlasti Saue linna
omanäolisemaks, kui see oleks
vägevalt kujundatud.
SAUELE OMA NÄGU
Võistkonda kuulusid: Mari
Kareda, Silver Arrak, Anne
Teetamm, Margit Ots.
Oma näo leidmise mõte
tekkis sellest, et loetlesime
erinevaid Eesti linnu ja seda,
mis nende puhul kohe meelde tuli: Tallinn — vanalinn,
kilukarbivaade, Viljandi —

järv, paadimees ja maasikad,
Keila — kaunilt kujundatud
linna sissesõit, Pärnu — meri,
Tartu — ülikool ja noored jne.
Saue puhul olid Tammik ja
mõis need, mis kohe meelde
tulid.
Linna vapil on kujutatud
tammelehti koos tõrudega ja
sellest kasvas mõte kasutada
linnakujunduses tamme sümbolit. Valik langes tammetõrule, sest tammetõru maskott
on linnal juba olemas ja rahvas sellega tuttav. Meie kahepäevase töö tulemuseks sai
slaidiesitlus, kus pakkusime
välja järgmised võimalikud
variandid
linnakujunduses:
linna sissesõitude ja raudteejaama juurde, mida me nimetame tinglikult linnaväravateks, paigutada lõbusad, linna
sisenejaid tervitavad tammetõru kujud, olemasolevate infotahvlite asemele paigutada
tõrukujulised teadetetulbad ja
sama vormi võiks kasutada ka
haljasaladel olevate pargipinkide kujundamisel.
Et praegused tammed on
üpris vanad, oli meie ideeks
istutada juurde uusi tammesid.
Tulevikus võiksid lasteaia
lõpurühmad ja gümnaasiumi
lõpuklassid tähtpäevade puhul
Tule tänavale tammepuid istutama hakata. Siis oleks tagatud
ka see, et igaühel on oma puu.
Linlased, kellele me oma
mõtet tutvustasime, olid asjaga päri ja kiitsid selle heaks.
Eks aeg näitab, kas asjast ka
asja saab.
Projekti „Noored otsustavad
tulevikku“ ehk Tulevikulinna
Mängu rahastaja on Swedpank Tähed Särama, projekti
koordineerija Eesti Avatud
Noortekeskuste
Ühendus.
Saue Noortekeskus vastutas
mängu läbiviimise eest oma
linnas. 
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Koolinoored
IDE — Insener, Disainer, Ettevõtja
Igale gümnaasiumiõpilasele on tuttavad küsimused: Kes minust
saab? Mida edasi teen? Kuhu õppima lähen? Mida õppima hakkan?
Karmen Veerme
11. A klass

Need küsimused on keerulised
ja veelgi raskemad on otsused, mida kõik koolilõpetajad
ükskord langetama peavad.
Paljudele on eriala valik väga
raske ning eelkõige kardetakse, et tehakse vale otsus. Eesti
Disainikeskus koostöös Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemiaga on gümnasistide peale veidikene rohkem
mõelnud ja korraldavad neile
töötubasid, kus tutvustavad
põgusalt kolme eriala: inseneriametit, disaini ja ettevõtlust.
Ühest sellisest töötoaprojektist said osa ka Saue Gümnaasiumi 10. ja 11. klasside
õpilased. Üritus algas nimetatud erialade tutvustamisega
ning anti lühike ülevaade, millega nende erialade inimesed
tegelevad ja kus nende tööd
kohata võib. Edasi läks asi juba
lõbusaks: saime ise käed külge
lüüa, alustades toote loomisest
ja lõpetades selle turustamisega. Teemaks oli peakaitse ning
eesmärgiks luua selline kiiver
või kaelatugi teatud sihtrühmale, kellele teised tootjad
veel mõelnud pole ning mis
täidaks ka oma ülesannet —
kaitsta pead.
Õpilased jaotati gruppidesse ja algas ajurünnak, kus
pandi kirja absoluutselt kõik
mõtted, olenemata nende
utoopilisusest või reaalsetest
vahenditest. Ja nüüd ilmnesidki esimesed komistuskivid,
sest häid ideid oli palju ning
neist ühte valida oli väga ras-

ke. Õnneks tulid appi meie
juhendajad, kes kõik on ametis IDE erinevates valdkondades, ning jagasid meiega oma
ideid, kogemusi ja ennekõike
teadmisi. Sõeluti välja parimad ideed ning nende hulgast
tuli valida see üks, mida ellu
viia. Kiivrite prototüübid tehti
plastiliinist, riidest ja papist,
mis asendasid tegelikke materjale, nagu nahk või ülikerge pehmendav materjal, mida
päriskiivri tegemiseks tarvis.
Tähtis oli nii kiivrite väljanägemine kui ka efektiivsus.
Lisaks sellele mõeldi juurde
ka erinevaid lisafunktsioone,
et kasvaks kiivrite väärtus ja
nõudlus. Kui kõik valmis tehtud, läbisid peakaitsmed aerodünaamilise ja põrutustesti.
Viimane oli kiivrite valmistajatele muidugi kõige kurvem,
sest nende tehtud töö lihtsalt
visati vastu maad, kuid kiivrite
eesmärgile kohaselt olid kõik
uudistooted piisavalt tugevad
ja seega märkimisväärset kahju neil ei tekkinud. Samaaegselt kiivri valmistamisega käis
ka toote turustamine: valiti
välja müügikohad, võtted, kuidas toodet reklaamida ja rahva
seas levitada, ning inimesed,
kes selle propageerimiseks
kõige paremini sobiksid. Loodi oma bränd ning sellele ka
logo ja juhtlause. Saime teada,
kui tähtsad on ühe brändi jaoks
sihtrühm ja väärtused, mis
kõik peavad kajastuma selle
juhtlauses ja toote reklaamis.
Välja mõtlemata ei jäänud ka
toote hind, mis pidi vastama
nii sihtrühma finantsvõima-

lustele kui ka konkureerima
teiste turul olevate firmade
toodete hindadega.
Lõpuks olime loonud nii
disainilt kui ka kasutusalalt
huvitavad ja põnevad kiivrid,
näiteks korstnapühkija kiiver,
mis pehmendab katuselt allakukkumist, või siis moodne
kübarat asendav peakaitse
vanematele koduperenaistele — selle sees on ka telefon
ja koht, kus saab hoida pangakaarte, ning kui perenaine
peaks päikesepaistelisel päeval aias tööd tehes kukkuma,
siis on kindlustatud ka tema
hea tervislik seisund. Lisaks
sellele loodi esimene joobes
inimese kiiver, mis mõõdab
alkoholisisaldust veres ja
kaitseb komistuste korral, mis
napsitanud inimesel on kerged tulema. Samuti muretseti
jalgpallurite, eriti väravavahtide tervise pärast ning neile
loodi peakaitse, mis lisaks
peapõrutuste eest kaitsmise-

le mõõdab ka pulssi ja keha
temperatuuri ning peaks hoiatama ülekoormuse eest, kuid
ei sega mängimast. Loodame, et tulevikus võib mõnda
sellist kiivrit kohata ka meie
igapäevaelus. Teades, kuidas
tehnoloogia
ülihelikiirusel
areneb, ei ole taskukohased
pulssi mõõtvad kiivrid enam
kauaks ainult unistus.
Õpilastel oli tore võimalus näha ja proovida, kuidas
ettevõtjate, inseneride ja disainerite töö välja näeb ning
kuidas ühte toodet luuakse.
Nii mõnigi meist sai endale
inseneripisiku külge või tärkas kelleski ammu unustusse
vajunud disainerikirg, igatahes
oli see kasulik kogemus. Täname Eesti Disainikeskust ja
meie juhendajaid, kes viitsisid
meiega tegelda ja võimaldasid
meil, Saue Gümnaasiumi kõige vanemal kooliastmel, veeta
üks õpetlik pärastlõuna plastiliiniga fantaasiamaailmas. 

Lõpetas Saue Muusikakooli VII lend
Kristiina Liivik

Saue Muusikakooli direktor
Laupäeval, 16. mail toimus
Kadrioru Lossis Saue Muusikakooli VII lennu lõpetajate
pidulik kontsert-aktus. 2009.
aastal lõpetas Saue Muusikakooli 8 õpilast.
Piduliku sündmuse juhatas
sisse VI klassi õpilane Joonas
Praks trompetil (õp Jaak Oserov). Lõpetajad jätkasid meeleoluka kontserdiga, kus kõlasid
teosed lõpukavadest. Muusikakooli lõpetajad on teinud ära
suure töö ja jõudnud võiduka lõpuni. Seitsme aasta eest
püstitatud eesmärk on saanud
reaalsuseks.
Saue linnapea Orm Valtsoni sõnul on õpilaste oskused ja
saavutatud haridus märkimisväärne, sest võimalus on antud
paljudele, aga lõpule jõuavad
vähesed.

Õpetajate poolt võttis sõna
muusikaloo ja solfedžo õpetaja
Kirsti Raidma, ta luges ette lõpetajate töödest toredaid repliike muusika kohta ning avaldas
lootust, et vaatamata raskustele ja pingutustele, ei ole Saue
Muusikakool neist muusikavihkajaid kasvatanud...
Enne lõputunnistuste kätteandmist loeti ette ka eriala
õpetajate poolt koostatud
lõpetajate
iseloomustused.
Iga lõpetaja sai mälestuseks
muusikakoolilt
CD-plaadi,
mis sisaldab paremaid palu
lõpueksami kavadest. Tänati
õpetajaid ja kontsertmeistreid.
Lõpetajaid olid tulnud kuulama ja õnnitlema perekonnaliikmed, sugulased, tuttavad ja
külalised.
VII lennu õpilaste ja vanemate nimel võttis sõna Thomas
Oberg, kes andis koolile üle
mälestusmeene- kauni keraa-
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Eest ära! Suvi tuleb!
Veel on vabu kohti noortekeskuse suvisesse linnalaagrisse!
I vahetus: 25.–30. juuni
II vahetus: 6.–11. juuli
Laager on mõeldud 7–12-aastastele lastele.

Kuue päeva jooksul:
• joonistame ja toimetame savitoas;
• tutvume päästeameti, politsei ja kaitseliidu tegemistega;
• jalgrattamatkame Keila jõe äärde;
• läheme Keila ujulasse mulistama;
• turnime, ronime, ripume, langeme … ronimisseinal;
• matkame, ööbime telkides ja teeme lõkke peal ise süüa;
• maastikumängime ja noortekas hängime!

Laagripäev algab noortekeskuses kell 10.00 hommikul ja
kestab kuni 18.00-ni õhtul.
Lõunat sööme iga päev kõik koos, aga ööbimisega väljasõitudel saame lisaks ka hommiku- ja õhtusööki!
Registreerumiseks tule noortekasse, helista meile 679 0195
ja 504 3382 või saada e-kiri: liivmonika@gmail.com
Monika Liiv

Saue Muusikakooli
vastuvõtuinfo 2009
Lõpetajad (vasakult paremale): Janno Tomingas,
Kaia-Triin Pääsuke, Joanna Artjomenko, Tanel Oberg,
Annaliise Kalamees, Mihkel Alamaa, Maria Põldmäe,
Hans Erich Liivik.
milise kella. Kellale on graveeritud õpilaste nimed, VII lend
ja kuupäevad.
Praegu on kell Saue Muusikakooli õpetajate toa seinal ja
meenutab toredaid hetki koosoldud ajast.
Täname Ain Järvet, kes võimaldas Saue Muusikakoolil
lõpetajate suursündmust Eesti

kauneima lossi valges saalis tähistada. Saali klaasuste tagant
jälgisid ja elasid pidusündmusele kaasa kümned turistide grupid,
kelle jaoks muutus muuseum
lisaks kunstiväärtusele veel ka
elavaks kontsertsaaliks.
Palju õnne kõigile, keda see
päev tõeliselt puudutas!
www.sauemk.edu.ee 

Põhiõppe osakonda pilliõppesse ootame lapsi vanuses 7–12
eluaastat.
Õppida saab klaverit, viiulit, kannelt, kitarri, flööti, saksofoni, klarnetit, trompetit, akordioni, trombooni, tuubat, metsasarve ja löökpille.
Sisseastumiskatsete konsultatsioonid toimuvad 27. ja 28.
mail kl 17.00–19.00 ruumis 106.
Konsultatsiooniks tuleb õpilasel ette valmistada üks laul.
Konsultatsioon on kohustuslik.
Konsultatsioonidele tulekul kaasa võtta lapse ja vanema
isikut tõendav dokument.
Ettevalmistusklassi ootame 6- ja 7-aastaseid lapsi, katseid
ei ole.
Sisseastumiskatsed toimuvad 3. ja 4. juunil kl 17.00–
19.00 ruumis 106.
Saue Muusikakool asub Saue Gümnaasiumis (ruum 108),
Nurmesalu 9.
Informatsioon telefonidel 659 6054 ja 5693 9045
www.sauemk.edu.ee 
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Saue Sõna

Inimesed
Saue Päevakeskus
Saue Päevakeskus jätkab igapäevatööd tavapäraselt.
Alljärgnev on lisaks tavapärasele ringide tööle:
21.05., 22.05., 23.05., 24.05. kell 11.00–18.00 ja 25.05.
kell 11.00–16.00 Käsitöönäitus päevakeskuse ruumides; näituse korraldavad käsitööringi
liikmed.
10.06. kell 15.00 toimub päevakeskuse ringiliikmete kevadpidu; täpsem info päevakeskusest.
19.06.
Tallinna Simeoni Kiriku ja Tallinna Metodisti Kiriku
ühiskülastus.
Saue Kaubakeskuse peatusest sõidame 190
bussiga lõpp-peatusesse, Simeoni sinodi koguduse esindaja Mattias Pall tutvustab koguduse
tööd ja kiriku kultuuriliugu. Metodisti kiriku pastor
tutvustab koguduse tööd ja maja. Lähem info ja
registreerimine päevakeskuses 659 5070.
25.06.09–30.06.09 toimub reisihuviliste korraldatud reis
Ungarisse!
14.–15.07.09
Reisihuvilised korraldavad reisi
		
Peipsi põhjarannikule.
14.07.09
• kell 8.00 väljasõit
• Kuldne Peipsi põhjarannik ja Narva jõe ülemjooks, Tammiku rist
• peatumine Mäetaguse mõisas, Jõuga kääbastikul ja
järvedel (suplus).
• Iisaku, ronime kõrgele Tärivere mäe vaatetorni, käime
kirikus ja heatasemelises muuseumis
• kell 13.45 lõunatame
• matkame Rüütli rabas (3 km)
• Kauksis külastame Loodusmaja, jalutame puhkealale,
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 kõrget luidet ja randa
• soovi korral sauna- ja grilliõhtu
15.07.09
• hommikusöök
• Remniku tammed, jalutuskäik Smolnitsa luidetel, suplusvõimalus
• Vasknarva klooster ja linnusevare
• peatume Jaama kiriku juures ja sõidame läbi Karoli
Permiskülla, kus kell 13.30 lõunatame
• Kuningaküla, piki saarterohke Narva jõe kallast Gorodenkani ja tagasi, Agusalu soo
• 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
Loomulikult saab matku lühendada või asendada, aga veidi
käime ikka looduses, sealkandis on see põhiline huviväärsus. Info ja registreerimine hiljemalt 15.06.09. Saue Päevakeskuses või telefonil 659 5070.
Reisijuht Jaan Maasingu välisreiside kavaga on võimalik
tutvuda Päevakeskuses.
02.06. kell 10.00 Saue Linna Invaühingu koosolek
Saue Päevakeskuses
05.06. kell 16.00 Seltsing Tammetõru kaminaõhtu
Are tänava aias.

Südamlik kontsert emadele

Saue Kilb XIII voor

7. mail tähistati Saue Päevakeskuses emadepäeva
piduliku hommikukontserdiga.

Eelmise vooru õiged vastused on järgmised:

Saue Päevakeskusesse kogunenud emadele, vanaemadele ja
vanavanaemadele laulsid Marve Rekandi juhendamisel SOS

TULE JA ELA OMADELE KAASA!!!

Täpsem info Saue Jalgpallurite tegemistest www.sauejk.ee
24. mail algusega kl 17.00 kohtub Eesti MV III liiga mängus
Saue Jalgpalliklubi meeskond Tallinna FC Olympic meeskonnaga. Mäng toimub Kernu Põhikooli staadionil.
30. mail algusega kl 10.00 osaleb Saue JK rannajalgpalli
meeskond Pirita Rannas 2009. aasta Eesti Ranajalgpallimeistrivõistluste I liiga avaetapil.
TULE JA ELA OMADELE KAASA
NING NAUDI UNUSTAMATUT RANNAMELU!!!!
31. mail algusega kl 17.00 kohtub Eesti MV III liiga mängus
Saue Jalgpalliklubi meeskond JK Kaitseliit Kalev II meeskonnaga. Mäng toimub Kernu Põhikooli staadionil.
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1. 9. mail 1919. a moodustatud Eesti Vabariigi esimene valitsus
2. Tseesium
3. Humoristlik nonsenss-luule
4. Daphne du Maurier
5. Agatha Christie
6. Kolm
7. Toivo Asmer
8. Hillar Kärner, 1967. a
9. Kalevi Kotkas, Soome Vabariik
10. Rähn

XIII VOORU KÜSIMUSED:

Lasteküla väikesed lauljad Triin, Eidi, Randar ning päevakeskusest Mirell, Kadrika ja Katrin. Kaasa laulis juba tuttav ja tuntud
solist Andres Tarja.
Kontsert kujunes südamlikuks ja nii liigutavaks, et paljude
silmis olid heldimuspisarad. Väikesed lauljad laulsid kogu hingest, päevakeskuse noored olid pikka aega hoolsalt harjutanud
ja tulemus liigutas ilmselt kõikide kuulajate ja vaatajate meeli.
Täname veel kord Marve Rekandit südamliku idee ja imekena teostuse eest!
Liivi Lents

29. mail kell 17.00 toimub Saue lasteaias Midrimaa
suur heategevuslik kevadpidu. Kavas kontsert, huvitavad tegevused ja heategevuslik koogilaat.

Liikluspäev Midrimaal
29. aprillil toimus Saue lasteaias Midrimaa liikluspäev,
kus lasteaialastele tulid külla Lääne-Harju politseiosakonna noorsoopolitseinikud.
Suuremate lastega korrati üle tähtsamad liiklusteemad, nagu
näiteks ohutu liiklemine tänaval jalakäija ja jalgratturina. Samuti korrati üle turvavarustuse temaatika ning vajalikud tõekspidamised — tähtis on kuulata oma vanemate sõna, mitte prahti
maha loopida jms. Oli tunda, et õpetajad ja lapsevanemad on
teinud selles osas head tööd. Rõhutan asjaolu, et laste liiklusteadlikku käitumist mõjutab täiskasvanute, eelkõige lapsevanemate eeskuju. Seega — liigeldes ise vastavalt Liikluseeskirjale,
tagame oma laste parema turvalisuse!
Lapsed uudistada politseiautot ning seal sees istuda, samuti politseinikult küsimusi küsida. Kohal oli ka Lõvi Leo, kes oma
sõbralikkuse poolest on tuntud kui kõikide laste lemmikpolitseinik. Ka kõige väiksemad lapsed said Lõvi Leole tere öelda.
Liikluspäev tõi lasteaeda peale teadmiste meeldetuletamise ka
palju naeru ja rõõmu.
Kersti Raiküla
Saue linna noorsookonstaabel

Nelipühade tervitus
Saue JK mängud mais

22. mai 2009

31. mail tähistab kristlik maailm nelipühilaste koguduse tekkimise aastapäeva.
Nelipüha on ülemaailmse kristliku ühenduse — koguduse
kiriku sünnipäev.
See on vanim organisatoorne kooslus praeguses maapealses ühiskonnas, ta on väga palju muutunud aegade ja ajaloo
pöördtuultes, kuid koguduse põhimõtteks on jäänud ühendada
inimesi armastuse ja Kristliku lunastuse kaudu.
Saue Kristlik Vabakogudus soovib tänase aasta nelipühil, et
kõik inimesed mõistaksid, missuguse armastusega Jumal igale
inimesele vaatab — ka tänasel päeval. Häid pühi soovides,
Saue koguduse juhatus

PALJU ÕNNE!
MAIS

ELGA KANGUR 84
LINDA HINDOV 90
MARIA AAV 82
VALVE UIBO 88
HELMI KÄRTNA 80
AINO SIMSON 88
ALFRED ADOLF
ELLI AERO 87
TAMMERT 80
ARMILDE SOREL 87
JÜRI TOMBERG 80
HELGA TÜRK 86
VILLU KARK 75
JOHANNES KERGE 86
TAIMI RANNASALU 75
HEINO HEINSALU 85
MAI SÕLG 75
INGEBORG VELDRE 85
ELFE EMILDE TAGGER 85 MAIE MAKAREVITŠ 70
TÕNU TEESALU 70
ROLAND MAURER 84
ARSENTI KOROBANOV 70
RITA PREIBAH 84
VIKTOR LITVINTSOV 70
BERNI RIKKO 84

1. Pariisis Louvre`is on nn roheline monument, mis kujutab sumeri neidusid. Mida need neiud teevad?
2. 1991. a võeti Eesti ÜRO liikmeks. Millised riigid võeti koos
Eestiga samal päeval, 17.septembril, ÜRO liikmeteks?
3. Pärast „Kevade“ esitrükki lausus Oskar Luts: “See on minu
elu kõige õnnelikum silmapilk!“. Teos trükiti „Postimehe“ trükikojas tiraažiga 2100 eksemplari. Aga mis taime õied olid
kujutatud teose kaanepildil?
4. Kes oli see šoti arst, kes löödi esimesena meditsiinisaavutuste eest rüütliks? Rüütliks lõi ta kuninganna Victoria 1866. a.
5. Mis asi koosneb korest ja peenest?
6. Kes oli see Saue linna elanik aastast 1957, kes aastatel
1965–1980 oli ENSV toiduainete tööstuse minister ning
1989. a kaitses doktori väitekirja?
7. Nimetage Saue linna kolm kõige pikemat tänavat.
8. Kus ja mis aastal toimusid esimesed Eesti meistrivõistlused
kalapüügis?
9. “Valga Kevad“, “Valge Daam“, “Viljandi Paadimees“, “Võhma
Vorst“. Mis spordialal nende nimede all võistlusi korraldati?
10. Vietnami pulmas antakse sigivuse tähenduses peiule ja
pruudile ühe vilja seemneid. Mis vilja? 

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
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

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

SÜNDMUSED

Hindamine toimub kolmes kategoorias:
lapsed,ootame
noored jafotosid
täiskasvanud.
Võistlusele
Saue linnas

Digifotod
suuruses
vähemalt 1 MB
2009.
a toimuvatest
(pikem külg
vähemalt
2000 pikslit)
kultuuri-,
spordimeiliaadressil
anneli@saue.ee
jasaata
muudest
huvitavatest
sündmustest.
või edastada salvestatuna infokandjale
Saue Linnavalitsusse kab 107, Anneli
Hinine ja täiskasvanud.
Ritsingule või Saue Noortekeskusesse
Monika Liivile.

suuruses 2000 pikslit)
Igalt Digifotod
osavõtjalt
kuni 6 fotot!
saata infokandjale
Saue5.
või oktoober 2009. a.
Viimane tähtaeg on
Saue Noortekeskusesse
Monika
Liivile.
Fotokonkursile
laekunud
töid premeerib
asjatundlik žürii,Igalt!
täiskasvanute, noorte
ja laste on
kategoorias.
Viimane tähtaeg
5. oktoober 2009. a.

Huvitavamad fotod trükitakse
linnažürii,
2010. aasta kalendris!
FotokonkursileSaue
b asjatundlik
täiskasvanute,
ja Linnavalitsus,
laste kategoorias.
Korraldajad:noorte
Saue

Huvitavamad
fotod Linna
trükitakse
Saue linna 2010.
aasta kalendris!
Saue
Lastekaitse
Ühing

Info võistluse
kohta:
2820
Anneli;
504 Ühing
3382 Monika
Korraldajad:
Saue 529
Linnavalitsus,
Saue
Linna Lastekaitse
Info võistluse kohta: tel 529 2820 Anneli; 504 3382 Monika

Saue Sõna

Varia

22. mai 2009
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30. mail Jaanitule platsil kell 16.00
Ehtsad poiste mängud vabas õhus –
kohale tulevad mootorratturid (biker’id,
chopperi- ja rollerimehed)
15.00 algab motikate paraad eesotsas Kaitseliiduga
16.00 ametlik avamine

VII Rahvusvaheline Noorte
Jazz-improvisatsioonifestival
4.—6. juuni 2009
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››› Info www.noortejazz.ee ‹‹‹

Kohale tuleb hulk motikamehi,
esitletakse mootorrattavarustust ja toimub
ka müük.
Ürituselt ei puudu Plekk-Liisu,
kellel välja pakkuda erinevaid vigursõite.
Tuleohutusest räägivad ja teevad väikest
show’d Tuletaltsutajad ja Päästerühm.
Ürituse lõpetavad Kaitseliidu
demonstratsioon ning noortebändid
Chasing Matthew ja Melony Green

Mõisa Hambaravi OÜ
Pärnasalu 31, I korrus,
Saue
tel. 670 9015

E, T, K
R
L

9.00–17.00
9.00–16.00
9.00–14.00

Hambaravi,
hammaste kirurgia,
proteesimine,
hammaste valgendamine,
hammaste soodapesu.
www.moisahambaravi.ee

Töö

Tule veeda mõnus ja lõbus päev
vabas õhus motikate keskel! ☺

Saue Muusikakooli klaveriõpilaste

KEVADKONTSERT
toimub laupäeval, 23. mail kell 11.00
Saue Gümnaasiumi Aulas
Kõik muusikahuvilised on oodatud!

 Otsime alates sügisest 2-aastasele pojale lastesõbralikku hoidjat Sauel. Oleks
tore, kui oleks olemas ka mängukaaslane
või mitu. Lapse tooks ise hoidja juurde.
Info telefonil 514 0308.
 Happiness OÜ võtab tööle kutsetunnistusega lapsehoidja Sauel asuvasse lastepäevahoidu. CV saata info@ponnimangumaa.ee või helistada tel 504 9366.

Teenus

 Liuguksed ja garderoobid. Hinnad
soodsad, garantii. Tel 502 9075.
 Pottsepatööd, klassikalised kaminad
ja looduskivi paigaldus. Tel 5803 3448.

Müüa lilletaimi
ja köögiviljataimi
Maamõõtja 4, Saue
Õhtuti 20.00–22.00
Tel 522 0438

Saue Sõna

Tekst
Töökuulutuste avaldamine Saue Sõnas tasuta

Tarbijainfo

6.90
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Soodushinnad kehtivad

Saue Kaubakeskus
14.-

22. mai 2009

22.05-24.05

79.90 kr/kg

5.48 kr/tk

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

RÄTSEPATÖÖNA
JA TASUTA!

Korraldame
A-, B- ja BE-kategooria kursuseid

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

VÕTMED KÄTTE PLEKITÖÖD

Sauel Sooja tn 1

Info ja broneerimine
mob: 503 9859
tel: 670 0116
info@abckoolitus.ee
www.abckoolitus.ee
või kohapeal, Sooja tn 1, II korrus, Saue

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

29. mai
30. mai
31. mai
01. juuni

Lofti suvealgus pidu!
laupäevane tantsuõhtu!
Pipi pannkoogi pühapäev!
Lastekaitse päev!
Lastega peredele eripakkumised!
04. juuni Festivali Visiooni avakontserdid!
Hispaania päev!
06. juuni Noortebändide kontserdid
Lofti välilaval!
Visiooni lõppkontsert —
Riia All Stars Bänd!

23.05 2009
kl 09.00–16.00
Saue turu juures

Saue Linna Raamatukogus

LEHEKUULAAT

SAUE KODU-UURIMISE
SELTSINGU

Kauplejad üle Eesti!

on alates 23. maist 2009
(E-R 10-18, L 10-17)
vaatamiseks avatud

Info 5805 0167

KEVADNÄITUS

Sauel müügil
soodsate hindadega,
kasutatud, Soome

KORD
LAPSEPÕLVES

pehmeja nahkmööbel
Üksikud diivanid kuni
1000 krooni tükk!
659 6187, 529 1793

Vaata ka: www.hot.ee/janoreks

Meie uus koduleht
www.saue.ee

Ohtlike puude raie
Küttepuude lõikamine ja lõhkumine.
Haljastustööd.
Haljastuskeskus OÜ, tel 565 8686, www.haljastuskeskus.ee

Avaldame kaastunnet kolleeg
Valdo Pilvele kalli ema

Elma Pilve
kaotuse puhul
Saue Gümnaasiumi
Kehalise kasvatuse õpetajad

Fekaalivedu
(kogumiskaevude
tühjendus)

Armas Eve-Mai
Südamlik kaastunne armsa ema

Hinnad alates 250 kr
Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

kevadsoodustus KUNI –25%

Imbi Kippari
kaotuse puhul
Rita, Terje, Maire, Helgi, Aino, Eha, Katrin,
Veronika, Liisa, Mai, Jaana, Liina, Lilian ja Mari

