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20 aastat Saue Kristlikku Vabakogudust
Saabunud on taas ilus ja
kauaoodatud kevad. Päevad
on läinud pikemaks, päike
liigub kõrgemalt ja inimeste
südameid on täitnud mõtted
kevadest ja sellega seotud
tegevustest.
Ilus ja kauaoodatud kevad
toob ikka ja jälle midagi uut
iga inimese ellu. Nii juhtus ka
kakskümmend aastat tagasi,
kui Saue rahvas nägi üllatuseks kuulutust, kus kutsuti rahvast kokku Saue mõisa jumalateenistusele. See oli midagi
uskumatut ja samas oodatut,
sest see rääkis poliitilise jää
sulamisest ja peatse vabadusekevade saabumisest. Palju rahvast tuli mõisa kokku ja kõigi
südametes oli igatsus kogeda
midagi uut, midagi sellist,
mida viiekümne aasta jooksul
ei julgenud keegi väljendada,
hoolimata sellest, et ootus ja
lootus oli südames.
Saue linna kauaaegsed elanikud Ergo ja Eva Reintam
olid saanud Jumalalt südamesse selguse hakata organiseerima Saue linnas kristlikku kogudust. Olles kuulekad saadud
tunnetusele, hakkasid nad tegutsema ja selle tulemusel võis
Saue rahvas koguneda 20 aastat tagasi esimesele jumalateenistusele Saue mõisas. Kokku
oli tulnud inimesi erinevatest
kristlikest konfessioonidest
teenima ühte ja sama Jumalat.
See kogemus liitis inimesed
kokku ja alguse sai oikumeeniline kogudus, millel nimeks

Saue Kristlik Vabakogudus.
Paljudel inimestel väljaspool
registreerunud kogudust ei
olnud usku, et selline ühendus
võiks eksisteerida. Täna võime
tänada Jumalat, et see on tegutsenud juba kakskümmend
aastat. Kogudus registreerus
20-liikmelisena, tänaseks on
koguduses 52 liiget ja lisaks
veel 42 inimest, kes pole registreerunud koguduse liikmeteks, kuid töötavad aktiivselt
Saue koguduse juures. Sellega võime öelda, et koguduse
juurdekasv kahekümne aasta
jooksul on olnud 150% — sellist statistilist näitajat ei kohta
kuigi tihti.
21. märtsil 2010. aastal
võis suur hulk Saue rahvast
kogeda ilusat ja ülestõstvat
elamust, pühitsedes Saue
Kristliku Vabakoguduse kahekümnendat aastapäeva. Kirik oli rahvast puupüsti täis.
Muusikaga teenis Saue koguduse projektkoor ning muusik
Priit Sild, kes mängis süntesaatorit, kitarri ja suupilli ning
laulis. Tema kohta võib tõesti
öelda „mees nagu orkester“.
Nii segakoori kui ka Priit Silla
esinemine pälvis kaasaelamise ning tõi kuuldavale — kirikule mitte väga traditsionaal-

se — suure aplausi. Kogudust
olid tulnud tervitama teiste
Eesti Kirikute Nõukogusse
kuuluvate kirikute esindajad,
samuti esindajad Soomest
Forssa Vabakogudusest ja ka
vene kogudusest Nõmmelt.
Saue linnavalistuse esindajana andis tervituse ja tänukirja
üle abilinnapea Rafael Amos.
Sõnavõtud olid väga liigutavad ja nendest õhkus armastust, vendlust ja üksmeelt. See
oli väga liitev ja oli tunda tõe-

list kristlikku vendlust, mida
tunnistasid paljud teenistusel
osalejad. Teenistuse viimase
osana andis koguduse vanempastor Vahur Utno, vastavalt
koguduse põhikirjale, vanempastori kohustused järgmiseks
viieks aastaks üle — pastor
Erki Kullale. Vanempastori
töösse õnnistamise talituse
viisid läbi vennad erinevatest
konfessioonidest.
Seejärel
pidas vanempstor Erki Kuld
lühijutluse teemal „Aga mina

ja minu pere, meie teenime
Issandat“ (Joosua rmt 24:15),
käsitledes perekonda laiemas
mõttes — „Kogudus kui perekond“ (Markuse evangeelium,
3:33-35). Perekond Saue linnas omab veelgi laiemat tähendust, kuna Saue Kristlik
Vabakogudus on oma kahekümne tegevusaasta jooksul
kogenud mitmekülgset toetust
juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, kogudus on kogenud
ühtekuuluvust Saue linnaga —

SUUR TÄNU KÕIKIDELE
TOETAJATELE!
Oleme astunud suure paastu viimastele nädalatele ning
peagi võime ühiselt pühitseda
Ülestõusmispühi.
Soovime
kõigile lugejatele: Õnnistatud
Pühi ning peatset kohtumist
kirikus nii Palmipuudepühal,
Suurel Reedel kui ka Ülestõusmispühadel.
Saue Kristlik Vabakogudus
ja vanempastor Erki Kuld

Linnavolikogu ja Linnavalitsus
Linnavolikogu 7. istung

Linnavalitsuse istung

Saue Linnavolikogu VI koosseisu 7. istung toimus 18. märtsil 2010. a, päevakorras oli:

Saue Linnavalitsuse 17.03.2010 a istungil arutati
Saue linna üldplaneeringu vastuvõtmist ja avalikustamist, projekteerimis- ja ehitusküsimusi, sotsiaalküsimusi.

1. Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalmaale /Ühehäälselt võeti vastu
otsus nr 34/.
2. Riigihanke väljakuulutamine /Ühehäälselt võeti vastu otsus nr 35/.
3. Saue Linnavolikogu määruste muutmine.
3.1 Saue Linnavolikogu 23. jaanuari 2003 määruse nr 6
„Bussiliinil nr 190 ja elektriraudteel sõidusoodustuste
kehtestamine” muutmine /Otsustati viia läbi nimeline
hääletamine. 9 poolthäälega (6 vastu) võeti vastu määrus nr 6/. Poolt: Madis Milling Rainer Sternfeld, Signe
Laar, Erki Kuld, Harry Pajundi, Anne Teetamm, Raivo
Ojapõld, Monika Liiv, Valdis Toomast. Vastu: Andres Pajula, Ero Liivik, Jaan Moks, Tõnu Urva, Matti Nappus, Henn
Põlluaas.
3.2 Saue Linnavolikogu 17. märtsi 2005 määruse
nr 50 ”Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord”
muutmine /Otsustati viia läbi nimeline hääletamine. 9
poolthäälega (6 vastu) võeti vastu määrus nr 7/. Poolt:
Madis Milling, Rainer Sternfeld, Signe Laar, Erki Kuld,
Harry Pajundi Anne Teetamm, Raivo Ojapõld, Monika
Liiv, Valdis Toomast. Vastu: Andres Pajula, Ero Liivik, Jaan
Moks, Tõnu Urva, Matti Nappus, Henn Põlluaas.
3.3 Saue Linnavolikogu 19. märtsi 2008 määruse nr 44
„Saue linna lastetoetuste maksmise kord” muutmine
/Otsustati viia läbi nimeline hääletamine. 9 poolthäälega
(6 vastu) võeti vastu määrus nr 8/. Poolt: Madis Milling,
Rainer Sternfeld, Signe Laar, Erki Kuld, Harry Pajundi,
Anne Teetamm, Raivo Ojapõld, Monika Liiv, Valdis Toomast. Vastu: Andres Pajula, Ero Liivik, Jaan Moks, Tõnu
Urva, Matti Nappus, Henn Põlluaas.
3.4 Saue Linnavolikogu 13. septembri 2007 määruse
nr 29 „Lapsehoiuteenuse osutamise ja toetuse maksmise kord Saue linnas” muutmine /Otsustati viia läbi
nimeline hääletamine. 9 poolthäälega (6 vastu) võeti
vastu määrus nr 9/. Poolt: Madis Milling, Rainer Sternfeld, Signe Laar, Erki Kuld, Harry Pajundi, Anne Teetamm,
Raivo Ojapõld, Monika Liiv, Valdis Toomast. Vastu: Andres
Pajula, Ero Liivik, Jaan Moks, Tõnu Urva, Matti Nappus,
Henn Põlluaas.
4. Saue linna uue põhimääruse väljatöötamise ajutise
komisjoni moodustamine /ühehäälselt võeti vastu otsus
nr 36/.
5. Saue linna uue põhimääruse väljatöötamise ajutise komisjoni esimehe valimine /salajasel hääletusel otsustati
9 poolthäälega (5 vastu) määrata komisjoni esimeheks
Valdis Toomast ning võeti vastu otsus nr 37/.
6. Info

Päevakorrapunkt 1 Volikogu otsuse eelnõu „Saue linna
üldplaneeringu vastuvõtt ja avalikustamine“. Eelnõu saadeti
arutamiseks ja seisukoha võtmiseks volikogu planeerimis- ja
ehituskomisjonile ja volikogu arengukomisjonile.
Päevakorrapunkt 2 Laua tn 3 üksikelamu laienduse projekteerimistingimuste kinnitamine. Võeti vastu korraldus nr 69.
Päevakorrapunkt 3 Peenra tn 4 üksikelamu laienduse projekteerimistingimuste kinnitamine. Võeti vastu korraldus nr 70.
Päevakorrapunkt 4 Tammesalu tn 13 ehitusloa väljastamine.
Eelnõu saadeti II lugemisele.
Päevakorrapunkt 5 Kirjaliku nõusoleku väljastamine Tammesalu tn 13. Võeti vastu korraldus nr 71.
Päevakorrapunkt 6 Kirjaliku nõusoleku väljastamine Tammesalu tn 13 (kasvuhoone). Võeti vastu korraldus nr 72.
Päevakorrapunkt 7 Alaeelarvete kuluartiklite kinnitamine.
Võeti vastu korraldus nr 73.
Päevakorrapunkt 8 Volikogu määruse eelnõu „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ II lugemine. Eelnõu saadeti
kehtestamiseks volikogusse.
Päevakorrapunkt 9 Volikogu otsuse eelnõu „Ühistranspordi
soodustuste kompenseerimine“. Eelnõu saadeti kehtestamiseks volikogusse.
Päevakorrapunkt 10 Reservfondist raha eraldamine. Eelnõu
saadeti II lugemisele.

Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Siiri Pertel
Saue Linnavolikogu assistent

Teade
Koondise tänava
purgimiskoha
sulgemise kohta
Ümbruskonna elanike taotluse, kokkuleppel Tallinna Vesi
AS-iga, ning Saue Linnavalitsuse 17.03.2010 a korralduse
nr 84 alusel suletakse Saue linnas Koondise tänaval asuv
purgimiskoht alates 29.03.2010.
Erandkorras lubatakse selle kasutamist vaid Saue linna
elanikke teenindavatele autodele. Ühekordse loa väljastab
Saue Linnavalitsus vastava taotluse alusel.
Loa andmisega kaasnevatest tingimustest saab informatsiooni telefonil 679 0104.

Teade
Saue linna vanemkonstaabel Ahti Lill viibib lähetuses alates
01.04.2010 kuni 31.08.2010.
Teda asendab Saku valla ülemkonstaabel Andrus Kaha,
tel 612 4552. 

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

Järgmine number ilmub
9. aprillil 2010
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Päevakorrapunkt 11 Linnapea tänukirjaga autasustamine.
Võeti vastu korraldus nr 74.
Päevakorrapunkt 12 Saue Noortekeskuse laagrite osalustasu
kehtestamine. Võeti vastu korraldus nr 75.
Päevakorrapunkt 13 Saue Linnavolikogu määruse eelnõu
“Lapsehoiuteenuse toetamise kord Saue linnas“ I lugemine.
Eelnõu saadeti II lugemisele.
Päevakorrapunkt 14 Lapsevanema osalustasu kinnitamine
Gordoni Perekooli loengutel. Võeti vastu korraldus nr 76.
Päevakorrapunkt 15 Toiduraha kompenseerimine. Võeti vastu
korraldus nr 77.
Päevakorrapunkt 16 Sünnitoetuste maksmine. Võeti vastu
korraldus nr 78.
Päevakorrapunkt 17 Sotsiaaltoetuste maksmine. Võeti vastu
korraldus nr 79.
Päevakorrapunkt 18 Koduse mudilase toetuse maksmine.
Võeti vastu korraldus nr 80.
Päevakorrapunkt 19 Saue linnale kuuluva sotsiaalruumi eraldamine. Võeti vastu korraldus nr 81.
Päevakorrapunkt 20 Spordiühingutele raha eraldamine. Võeti
vastu korraldus nr 82.
Päevakorrapunkt 21 Pärnasalu tn 36–4 korteriomandi enampakkumise tulemuste kinnitamine. Võeti vastu korraldus nr 83.
Päevakorrapunkt 22 Purgimiskoha sulgemine. Võeti vastu
korraldus nr 84.
Päevakorrapunkt 23 Info. Anti ülevaade sõlmitud lepingutest
ning arutati kriisikomisjoni moodustamise küsimust.
Jekaterina Tikerpuu
linnasekretär

Muudatused kohalike
sotsiaaltoetuste
maksmises ja õpilaste
sõidusoodustustes
Saue Linnavalitsus
teatab Saue linna Vana-Keila mnt 4 ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
(KSH) aruande avalikustamisest.
Saue Linnavolikogu algatas oma 19.06.2008. a otsusega
nr. 151 Vana-Keila mnt 4 ja selle lähiala detailplaneeringu (72801:003:2680, 5,11 ha, praegune maakasutuse
sihtotstarve: sihtotstarbeta ja kaitsealune maa) ja Saue
Linnavalitsus oma 02.07.2008. a korraldusega nr. 264 Vana-Keila mnt 4 ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH). Töö koostamise
eesmärgiks on jagada planeeritav kinnistu Saue linna haridusasutuste arendamise eesmärgil sotsiaalmaaks — ühiskondlike ehitiste maaks (sh Saue algkooli hoonestusala),
transpordimaaks, elamumaaks, maatulundusmaaks ja kaitsealuseks maaks, määrata uute maaüksuste kasutusviis,
ehitusõigused ja piirangud, anda maaüksuste liikluskorralduse ja tehnovarustuse lahendused.
Detailplaneering on kehtivat Saue linna üldplaneeringut
muutev, detailplaneeringuga muudetakse kinnistu kasutamise sihtotstarvet. Planeeritava ala lõunaosas paikneb
kaitstav loodusobjekt — Saue tammik. KSH aruandes on
hinnatud detailplaneeringus kavandatud tegevuste mõju
planeeringualal ja selle lähiümbruses. KSH programmi on
Keskkonnaamet heaks kiitnud 12.01.2010. a.
Piiriülest keskkonnamõju detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne.
Arendaja ja detailplaneeringu ning KSH koostamise korraldaja on Saue Linnavalitsus, kehtestaja Saue Linnavolikogu (Tule tn 7, 76505 Saue; saue@saue.ee; tel 679 0170).
Detailplaneeringu koostaja ja KSH aruande koostaja on
OÜ Maaplaneeringud (10261 Tallinn, Mustamäe tee 51;
maap@hot.ee, tel 652 8403).
Detailplaneeringu KSH aruandega saab tutvuda
29.03.–18.04.2010 tööaegadel Saue Linnavalitsuses
(Saue linn, Tule tn 7, kontaktisik Kalle Koppel, Kalle.Koppel@saue.ee; tel 679 0191), või OÜ Maaplaneeringud (Tallinn, Mustamäe tee 51; kontaktisikud Jörgen Vähi ja Ene
Lausmaa, tel 652 8403; maap@hot.ee).
Täiendusettepanekuid ja küsimusi KSH aruande kohta
saab esitada Saue Linnavalitsuses (Saue linn, Tule tn 7,
saue@saue.ee; kontaktisik Kalle Koppel, Kalle.Koppel@
saue.ee) või OÜ Maaplaneeringud (Tallinn, Mustamäe tee
51; Jörgen Vähi või Ene Lausmaa, tel 652 8403; maap@hot.
ee) avaliku väljapaneku aja jooksul.
Saue linna Vana-Keila mnt 4 ja selle lähiala detailplaneeringu KSH aruande avalik arutelu toimub 19.04.2010
kl 18.00 Saue Linnavalitsuse saalis aadressil Saue linn,
Tule tn 7.

Saue Linnavolikogu poolt 18. veebruaril vastu võetud 2010.
aasta linnaeelarve ja 18. märtsil 2010 kinnitatud volikogu
määruste muudatuste kohaselt jõustuvad alates 1. aprillist
2010 kohalike sotsiaaltoetuste ja sõidusoodustuste määramises ning maksmises järgmised muudatused:
1. Pärast 31. märtsi 2010 sündinud laste sünnitoetuse suuruseks on 2000 krooni.
2. Lapsehoiuteenuse toetuse suuruseks on alates aprillist
3375 krooni kuus. Juulikuus tehtud kulutusi lapsehoiuteenusele lapsevanemale ei kompenseerita.
3. Alates aprillikuust on koduse mudilase toetuse suuruseks
1000 krooni kuus. Koduse mudilase toetust ei maksta
lapsevanematele juulikuus. Juhul, kui koduse mudilase
toetus on vanemale välja makstud, ei maksta sama kalendrikuu eest lapsehoiuteenuse ega eralasteasutuse
toetust (eralasteasutuse toetuse suuruseks on 2010.
aastal 3375 krooni kuus).
4. Koolitoetust makstakse 2010. aastal esimesse klassi
astuvate laste vanematele. Koolitoetuse suuruseks on
1000 krooni. Toetuse saamiseks tuleb lapsevanemal linnavalitsusele esitada kirjalik avaldus.
5. Alates 1. aprillist ei väljasta Saue Linnavalitsus õpilastele perioodikaarte tasuta sõiduks elektriraudteel. Tasuta
sõidu õigus bussiliinil nr 190 jääb kehtima kõigile Saue
linnas elavatele õpilastele, pensionäridele, puuetega inimestele ja represseeritutele. Päevase õppe üliõpilastel
vanuses kuni 35 aastat ning 3- ja enamalapseliste perede vanematele kehtib soodussõiduõigus.
6. 2010. aastal ei maksta pensionäride ja puuetega inimestele nn jõulutoetust.
Endises suuruses makstakse Saue Linnavalitsuse eelarvest
hooldajatoetust puudega isiku hooldajatele, sh 400 krooni
raske puudega ja 600 krooni kuus sügava puudega isiku
hooldajale, matusetoetust Saue linna elaniku surma korral
tema matuste korraldajale (3000 krooni) ning ühekordseid
sotsiaaltoetusi vähekindlustatud peredele ja isikutele.
Ühekordse sotsiaaltoetuse taotlusi võetakse vastu
vähekindlustatud peredelt, kelle sissetulekud peale eluasemekulude maksmist jäävad alla 2000 krooni ühe pereliikme kohta kuus. Sotsiaaltoetuse suuruse otsustab linnavalitsus lähtuvalt toetuse põhjendatusest ja eelarvelistest
vahenditest. Sotsiaaltoetusi makstakse eelkõige igapäevaseks toimetulekuks vajalike kulutuste kompenseerimiseks
(nt koolilõuna, ravimid, meditsiiniteenused, abivahendid,
transport jm). Jätkuvalt jagatakse linnavalitsuse poolt toidupakke riikliku toimetulekutoetuse saajatele ja peredele, kus
kõik täiskasvanud pereliikmed on töötud.
Kõikide sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise ja maksmise kohta saab infot Saue linna kodulehel www.saue.ee
rubriigist „sotsiaalhoolekanne ja tervishoid”. Taotluste blanketid on saadaval Saue Linnavalitsuses ja linna kodulehel.
Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
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Linna uudised
Saue Linnavalitsuses võeti
kasutusele uued arvestussüsteemid
Alates 1. aprillist 2010 rakendatakse Saue linnas elektroonilist
arvestussüsteemi.
Ettevalmistustega
alustati 2009. aasta oktoobrikuus
ning I etappi rakendati juba
käesoleva aasta 1. jaanuarist.
Esimeses etapis harjuti paberarvete asendumisega failipõhistega, nende saatmisega
e-posti teel ning isikuandmetega seotud dokumentide digiallkirjastamisega.
Elektroonilise arvestussüsteemi rakendumisega väheneb
eelarve käsutajate töökoormus ostuarvete menetlemisel,
kord juba sooritatud toimingut
ei pea järgmises tööprotsessis
üle tegema. Igas kuus menetletakse umbes 500 ostuarvet,
mille liikumine kinnitamise

erinevates faasides saavad
olema eelarve käsutajatele
jälgitavad. Igal ajahetkel on
võimalik saada Interneti vahendusel ülevaadet oma valdkonna arvete seisust, arveid on
võimalik kinnitada erinevates
asupaikades viibides, kus on
interneti ühendus. Üleminek
elektroonilisele haldussüsteemile peaks lisama kindlust ka
tarnijatele ja partneritele, sest
arved ei tiirle kinnitusringidel,
ei ole unustatud lauasahtlitesse ning nende müüdud teenuse või kauba eest laekub raha
tähtaegselt.
Protsessi veelgi paremaks
sujumiseks on pöördutud

koostööpartnerite
poole
palvetega, et nad edastaksid
Saue linnale e-arveid. E-arve ei ole e-kirja teel saadetav
PDF-arve, vaid Eesti e-arve
standardile vastav XML-kujul
dokument, mida on võimalik
arve vastuvõtjal elektroonselt
menetleda ning andmesisestuseks käsitööd tegemata oma
majandustarkvarasse suunata.
Kui kasutatav tarkvara ei
võimalda e-arveid koostada, siis oodatakse arveid
PDF-failina aadressile arved@saue.ee.
Elektroonilise arvestussüsteem rakendati linnavalitsuses
kasutatava majandustarkva-

ra PMen baasil, täiendavaid
investeeringuid
süsteemi
rakendamiseks ei tehtud.
Süsteem võimaldab oluliselt
efektiivsemat ajakasutust, paberi-, kausta-, riiulite jms kulude kokkuhoiust rääkimata.
Koostöös eArvekeskusega on
loodud Saue linna jaoks parimad lahendused ning süsteemi täiustatakse kasutajasõbralikumaks edaspidigi.
Saue linn on Kuressaare
linna järel teine omavalitsus
Eestis, kes rakendab arvestussüsteemis nüüdisaegseid ehk
elektroonilisi lahendusi. 

Saue Muusikakoolis algas akordioniaasta
2010. aasta on Saue Muusikakoolis kuulutatud akordioni aastaks. Selle aasta puhul oleme planeerinud hulk üritusi ja kontserte, mis tutvustavad akordioni suurepäraseid kõla- ja väljendusvõimalusi.
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Kasutajate kommentaarid:
Erna Gerndorf, Saue Noortekeskuse juhataja
On tore ja kiiduväärt, et Saue linn on innovaatiline, kasutab
tänapäevaseid võimalusi ning on enamikust KOVide raamatupidamistest pika sammu võrra ees. Muidugi on iga uus asi
pisut segadust ja muret tekitav, kuid uue süsteemi tutvustamine ja juurutamine on olnud pikk ning mitmekülgne ja
tänaseks on ettekujutus uuest süsteemist olemas. Julgust
lisab, et saame küsimustele alati vastused ning kõikidele
hallatavate asutuse juhtidele on tehtud ka individuaalne väljaõpe. Varem ei kasutanud ma digiallkirja, samuti puudus
vajadus skaneerida dokumente. Nüüd kasutan neid oskusi
ka muus asjaajamises.
Uuele süsteemile üleminekul on kõige murettekitavam
koostööpartneritelt e-arvete saamine ning õigele aadressile saatmine. Erinevate programmidega koostatud arvete
ümberkonverteerimine muudab uue süsteemi segasemaks
ning aeganõudvamaks.
Kasu uue süsteemi käivitamisest on ilmne ja samas ei
toonud uue süsteemi käivitamine Saue Noortekeskusele
kaasa mingeid lisakulutusi.

Liivi Lents, Saue Päevakeskuse juhataja
Hirmu uuele süsteemile üleminek ei tekitanud, pigem tundus see koheselt tööd hõlbustav. Uue süsteemi suur eelis
on see, et jääb ära võimalus esitada topelt arveid, mida aegajalt ikka juhtus/juhtub. Loomulikult on ka arvetest saadav
ülevaade, ilma et peaks ise katalooge tegema, igati hea.
Saue Päevakeskuse ainus kulutus oli ID-kaardi lugeja soetamine isikuandmetega seotud dokumentide allkirjastamiseks. ID- kaardiga allkirjastamist ei olnud ma varem teinud,
kuid väljaõpe oli ammendav.

Aprillikuu toiduraha
Saue Gümnaasiumis
1.–9. klass
10.–11. klass
12. klass		

126 krooni
378 krooni
252 krooni (viimane

toitlustamise päev on 21. aprill)

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele: Swedbank, a/a 221018424457 hiljemalt 26. märtsiks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse(laste) nimed ja
klass.
Erandkorras saab maksta sularahas, kooli sööklas 01.04
kl 8.00–9.15 ja 13.30–15.00. Palume kindlasti registreerida sööjaks ka nendel, kes soovivad hiljem maksta. Antud
aegadel saab sööklas pikendada ka toidukaarte.
Õpilase puudumisest teavitada toitlustusfirmat.
Söökla telefon on 659 6068.
Toiduraha tasumiseks on võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Lepingu sõlmimiseks on vajalik viitenumber. Viitenumbri saamiseks palun pöörduda söökla juhataja poole.
ulle.jahesalu@real.edu.ee
Küsimuste ja ettepanekute korral palume helistada telefonil 699 2039 (söökla juhataja Ülle Jahesalu).
Meeldivat koostööd soovides, RK Teeninduse OÜ

Muusikakool võtab vastu
õpilasi 2010./11. õ-a

6. märtsil toimus Sauel LoodeEesti muusikakoolide akordionimängijate konkurss, kus
osales 25 õpilast 8 koolist (nt
klaverimängijate
konkursil
osaleb tavaliselt üle 100 mängija). Huvi akordioni vastu
on aastatega üldiselt kahjuks
kahanenud. Loomulikult on
koole, kus akordioniklassid on
väga suured, näiteks Arukülas,
Kehras ja Haapsalus.
Konkursil hindas mängijaid professionaalne žürii (pildil) koosseisus Tiit Kalluste
(G. Otsa nim Muusikakooli
õppejõud), Tiina Välja (Eesti

Teatri- ja Muusikaakadeemia
õppejõud) ja Jaak Lutsoja
(muusik, Saue Muusikakooli
õpetaja).
Žürii hinnangul oli osalejate mängutase arvestatav. Kahjuks vanemas astmes on osalejate arv oluliselt väiksem kui
nooremas. Edasiõppijaid võib
lausa sõrmedel üles lugeda.
Loode-Eesti akordionimängijate konkurss oli ühtlasi ka
vabariikliku konkursi eelvoor.
Paremad õpilased pääsevad
edasi lindivooru ja sealt edasi
lõppvooru.
Saue Muusikakoolis õpeta-

takse akordionimängu alates
1996. aastast. Saue Muusikakoolist sellel aastal konkursist
osavõtjaid ei olnud, praegu on
meie akordioniõpetajaks Jaak
Lutsoja, kes on Eestis, Baltimaades ja ka Põhjamaades
kõrgelt hinnatud muusik ja
muusikalooja.
2010. aastal otsustas Saue
Muusikakool akordionit laiemalt tutvustada ja juba eeloleval
õppeaastal uusi akordioniõpilasi
muusikakooli vastu võtta.
Lisaks konkursile on tänavune VIII Rahvusvaheline
noorte jazz-improvisatsiooni

festival Visioon pühendatud
akordionile. Festival kannab
alapealkirja„Akordionjazz’is“.
Osalevad tippmängijad Ungarist, Itaaliast ja mujalt Euroopast (www.noortejazz.ee).
Sügisel toimuval professionaalmuusika kontsertide sarjas
Saue Kontsertsügis kuuleme
samuti akordionimuusikat.
Ilusat akordionimuusika
aastat teile!
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor
Loode- Eesti muusikakoolide
konkursside projektijuht
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.
Pop-jazz’i osakonda võtame vastu muusikakooli IV ja VII
klassi lõpetanud õpilasi avalduste alusel.
Pop-jazz’i osakonnas saab õppida kitarri, basskitarri, löökpille, klahvpille, saksofoni, trompetit, akordionit ja laulmist.
Laulu erialale võtame vastu alates 15. eluaastast.
Basskitarri erialale võtame alates 13. eluaastast.
Pop-jazz’i osakonda on oodatud ka algajad vanuses
12–17 eluaastat. Algajatel tuleb läbida muusikakooli sisseastumiskatsed.
Sisseastumiskatsete konsultatsioonid toimuvad 26.
ja 27. mail kl 17.00–19.00 ruumis 106. Konsultatsiooniks
palume õpilasel ette valmistada üks laul. Konsultatsioon on
soovituslik.
Sisseastumiskatsed toimuvad 1. ja 2. juunil kl 17.00–
19.00 ruumis 106.
Saue Muusikakooli ettevalmistusklassi registreerime
5–7-aastaseid lapsi 26. ja 27. mail kl 17.00–19.00 ruumis
108.
Saue Muusikakool asub Saue Gümnaasiumis, Nurmesalu
9. Informatsioon telefonil 659 6054 
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Eesti Äikesevaatlejate Võrk otsib uusi vaatlejaid
Juba viiendat aastat tegutsev Eesti Äikesevaatlejate Võrk otsib uusi huvilisi äikesevaatlusi teostama.
Äikesevaatlustega võivad liituda kõik huvilised, sõltumata
vanusest ja tegevusalast. Nagu
näitavad eelnenud aastate kogemused, on häid vaatlejaid nii
kooliõpilaste, täiskasvanute kui
ka pensionäride hulgas. Oodatud on vaatlejad nii linnadest
kui ka maapiirkonnast. Vaatluste läbiviimine ei eelda erialaste
teadmiste ega mõõteriistade
olemasolu, oluline on vaid huvi
ja valmisolek äikese esinemise korral seda jälgida. Kõige
olulisemateks vaatlusteks on
äikese esinemiskuupäevade ja
kellaaegade määramine. Selleks pole vaja muid instrumente peale tavalise kella. Kõigile
registreerunud vaatlejatele saadetakse aprilli algul tasuta vaatlusjuhend ning vaatluslehed.
Huvilistel palutakse endast
teada anda kuni 25. märtsini 2010 tavakirjaga aadressil
Sven-Erik Enno, Tartu Ülikooli
Geograafia osakond, Vanemui-

se 46–326, Tartu, 51014, või eposti aadressil: seenno@ut.ee.
Kirjas märkida kindlasti ära
oma nimi ja täpne postiaadress.
Rohkem infot äikesevaatlejate
võrgu kohta koos kokkuvõtetega eelmiste aastate vaatlustest
on saadaval Internetis aadressil http://web.zone.ee/funnelcloud/eav.htm.
Möödunud aastal tegutses
Eestis 105 äikesevaatlejat, kes
teostasid kokku umbes 1500
vaatlust. Vaatlusandmeid kasutatakse automaatselt (äikesedetektorite abil) kogutud
andmete täiendamiseks ja
hindamiseks. Samuti võimaldab asjahuvilistest koosnev
vaatlusvõrk koguda andmeid
äikesega kaasnenud ohtlike
nähtuste ja kahjustuste kohta. Möödunud suvel teatasid
äikesevaatlejad näiteks tormituultest, paduvihmadest, rahesadudest, välgukahjustustest ja
keravälgust. 

2006

2007

nud, siis tuli mul üle lumevalli
sõiduteele ronida, et ohutusse
kaugusesse saada. Seda ilmselt taotletigi.
Kui naisterahvas minuga
kohakuti sai, pöördusin tema
poole, et sellisel suurel koeral
peab suukorv peas olema, et
reeglitest tuleb kinni pidada.
Umbes pool tundi enne
seda vahejuhtumit olin näinud
üht noormeest Kütise tänaval
suure koeraga jalutamas ja
loomal oli korralikult suukorv
peas.
Mulle pareeriti vastu: „Kas
teid on see koer hammustanud?” Ütlesin, et mind on koer

2009

Registreerus

Vaatles

Vaatlusi Registreerus

Vaatles

Vaatlusi Registreerus

Vaatles

Vaatlusi Registreerus

Vaatles

Vaatlusi

Harjumaa

20

8

58

33

15

155

21

11

136

31

12

89

Hiiumaa

3

3

22

4

2

53

4

1

24

3

3

8

Ida-Virumaa

4

3

24

6

4

62

3

3

26

6

4

42

Järvamaa

5

4

40

3

3

58

5

4

69

9

4

80

Jõgevamaa

8

5

41

5

3

44

5

3

58

9

4

77

Läänemaa

8

4

34

6

2

21

3

1

13

3

2

22

LääneVirumaa

11

6

51

11

8

129

12

7

131

15

7

152

Pärnumaa

8

7

82

16

8

146

15

9

100

17

9

116

Põlvamaa

7

4

28

6

0

10

2

1

23

16

10

200

Raplamaa

10

4

30

12

4

72

10

3

28

9

4

63

Saaremaa

28

19

80

26

10

94

11

3

18

11

7

46

Tartumaa

22

8

72

24

15

163

27

15

141

32

17

160

Valgamaa

8

4

42

7

4

88

5

4

71

6

6

67

Viljandimaa

7

6

56

11

3

53

7

4

90

11

9

146

Võrumaa

6

2

34

4

3

143

6

5

151

11

7

209

Kokku

155

87

694

174

84

1291

136

74

1079

190

105

1477

Kodanik kirjutab
Pöördun Teie poole alljärgnevas: 14.03.2010. a umbes
kella 11.00 ajal käisin tervisekõndi tegemas. Jõudnud mööda Tule tänavat ristmikuni, kus
tänav suundub Olerexi tankla
poole, nägin sealt mulle vastu
tulemas noort naisterahvast,
kellel kõndis suur koer rihma
otsas, kuid mitme meetri jagu
temast eespool. Suukorvi loomal peas ei olnud. Lootsin, et
inimene teeb rihma vähemalt
lühemaks, et loom vahetult
tema kõrval kõnniks, kuid
seda ei juhtunud. Kuna kardan suuri koeri, sest mind on
koer rünnanud ja hammusta-

2008

Lp loomapidajad!
rünnanud. Siis põrutati mulle järele solvang.”Loomavihkaja!”
Hüüdsin sellele kaaslinlasele,
et kirjutan kindlasti Saue Linnavalitsusse.
Mida siinjuures teen.
Olen näinud, et sageli jalutatakse suurte koertega, kellel
pole suukorvi peas.
Kuigi Saue linna koerte ja
kasside pidamise eeskiri on
korrektselt koostatud ja linna
kodulehel kõigile kättesaadav,
ei vaevu mõned loomapidajad
nähtavasti seda lugema.
Palun kirjutage veel kord
sellest eeskirjast „Saue Sõnas”. Ehk on sellest abi.

Koerte ja kasside pidamise
korda Saue linnas reguleerib
Saue Linnavolikogu poolt
20.03.2003. a määrusega nr 14
kehtestatud „Saue linna koerte
ja kasside pidamise eeskiri”,
mis on kohustuslik täitmiseks
kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele.
Koeri ja kasse tuleb pidada
sellisel viisil, et see ei häiriks
kaasinimeste rahu ega ohustaks nende turvalisust. Koeraga avalikus kohas viibimisel
peab omanik tagama teiste
inimeste ja loomade ohutuse
ning vältima koera lahtipääsemist. Omanik peab tagama
järelevalve oma kasvult või
käitumise poolest ohtliku koera üle ning sellisel koeral peab
olema avalikus kohas viibimisel suukorv peas. Omanik on
kohustatud jälgima, et tema
koer või kass ei reostaks avalikke kohti. Tekitatud reostus
tuleb koheselt koristada.
Meeldetuletuseks ka neile,
kelle loomad linnapeal hulkumas käivad: loomi on lubatud
pidada nii, et oleks välditud
loomade lahtipääsemine! Lahtipääsenud looma, kes viibib
vastutava isiku juuresolekuta
väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat
territooriumi, loetakse hulkuvaks loomaks ja nende püüdmist teostab Saue Linnavalitsuselt saadud volituste alusel
MTÜ Loomade Hoiupaik.
Suhtugem heasoovlikult nii
oma loomadesse kui ka kaaskodanikesse!
Inger Urva
keskkonna ja halduse
peaspetsialist

Lapsele nime panemine —
lihtne või keeruline?

Nimeseaduse § 5 lg a ütleb põhinõude välja: eestikeelse isikunime kirjapilt peab vastama eesti õigekirjutuse reeglitele.
Võõrkeelse isikunime kirjapilt peab vastama asjaomase keele õigekirjutuse reeglitele.
Vabariigi Valitsuse 18.03.2005. a määrusega nr 61 täpsustatakse nime kirjutamise nõudeid:
1. Isikunimede kirjutamisel kasutatakse Eesti standardis
EVS 8:2000 „Infotehnoloogia reeglid eesti keele ja kultuuri keskkonnas“ määratletud eesti-ladina tähtede loetelu ESET1 tähti (lisa 1).
2. Kui isikunimes esineb diakriitiliste märkidega tähti, mis
ei kuulu lõikes 1 nimetatud loetellu, asendatakse need
lähima alustähega, jättes diakriitilised märgid ära.
3. Kui isikunimes esineb muid täheteisendeid, mida lõiked
1 ja 2 ei hõlma, on tähtede asendamise aluseks nimeteadusliku usaldusasutuse eksperdihinnang.
Seega peaks nime panemine ju väga lihtne olema — eestlane paneb lastele eesti nimed ja muu rahvus oma rahvuses
levinud nimed. Aga lapsed sünnivad eri rahvustest peredesse ja nii üritatakse ühendada erinevaid nimesid. Ja muidugi
soovitakse just tütrele eriti erilist nime.
Nii juhtubki, et sünni registreerimisel ei saagi laps kohe
oma nime kätte, vaid tuleb enne ministeeriumist nõu küsida.
Nii on 2010. a algusest usaldusasutuse poolt heaks kiidetud ja nimeseaduse § 5 nõuetele vastavaks tunnistatud
järgmised tüdrukute eesnimed: LEMMELILL, CHRISTYN,
MIRETTE, DARYNA ja PERLA-MIA, DELIISE, ELYSSA, SANDRIIN ja ELZA, KAIRELI ja KAIRE-LY. Nimeseadusele ei vasta nimi KAIRELY ITHACA asemel sobib ITHAKA. Siseministeerium ei leidnud usaldusväärset kinnitust tüdruku nime
OYIWODU kasutuse kohta eesnimena.
Nimeseadusele vastavad poiste eesnimed eesnimi MATTEUS ja STEGOR, JOHNNY, ALIXANDRE, LAAS, HERKY.
Samas RIHHARDI aseme tuleks kirjutada RIHARD või RICHARD.
Jah, lapsele nime panemine on väga tähtis toiming ja
nime leidmine sama raske kui Tootsi–Kiire aegu.
Jekaterina Tikerpuu, Linnasekretär

Saue Sõna

Haridus
Noore muinsuskaitsja
tarkuseomandamine ülemeremaal
Olen elupõline sauelane, minu nimi on Kadi Särgava, õpin
kolmandat aastat Eesti Kunstiakadeemias muinsuskaitset ja
arhitektuurset restaureerimist. Viibisin 2009./2010. õppeaasta
sügissemestril Erasmuse õppeprogrammi raames Rootsis Göteborgi ülikoolis.
Kadi Särgava
Göteborgi ülikoolis õppisin
erialal, mida kohalikus keeles
nimetatakse Bebyggelseantikvarie (otsetõlkes oleks see ehitiste antikvariaar). Õppimisel
oli suureks toeks ka Saue linnavalitsuse antud stipendium.
Rootsi suuruselt teine linn
Göteborg asub Lääne-Rootsis mere ääres. Kolmetunnise
rongisõidu kaugusel põhjas
on Oslo ja kui sama kaua sõita
lõunasse, satub Kopenhaagenisse. Eestist on Göteborgi
üllatavalt lihtne reisida, nimelt
läheb sinna pooleteisetunnine
otselend Tallinnast. Kliima on
seal loomulikult pehmem kui
Eestis. Rohke vihmaga olin
seal päris hädas, sest kõik kaasavõetud riided, jalanõud ja
kotid lasksid vett läbi...
Sügisel oli selline tunne, et
Rootsis juhtus kõik umbes kuu
aega hiljem kui Eestis. 12. detsembril tuli alles esimene lumi
maha, kuid see sulas ka paari
tunni jooksul. Göteborglaste
sõnul on seal talve jooksul vaid
mõned üksikud täiesti lumised
päevad, kuid tänavune aasta
on ka neil üle pika aja erandiks
ning on saanud lausa lumetormi nautida! Ei teagi, kas panna
jutumärke või mitte.
Tallinna-suurune Göteborg
on suhteliselt uus linn, vanuselt on ta peaaegu võrdne
meie Tartu Ülikooliga. Linn
on muide ka rajatud sama
kuninga, Gustav Adolf II
poolt — linn 1621. aastal ja
ülikool 1632. aastal. Vanalinna korrapärase struktuuri koos
kanalitega rajasid hollandlased, kuid vanalinna ennast
pole 19. sajandi alguse suurte
põlengute tõttu kahjuks enam
eriti alles. Göteborg oli ja on
jõukas sadamalinn, mistõttu
pärast põlengut hakati kiirelt
uusi maju ehitama. Tänapäeval loobki esimese üldmulje
linnast 19. sajandi lõpu ja 20.
sajandi alguse hoonestus ning
üsnagi korrapärane, Pariisist
mõjutatud linnaplaneering.
Graniitkaljude tõttu on Göteborg üsnagi künklik, naljaga pooleks öeldes „muhklik
linn”. Kesklinnas on ohtralt
rohelust, mis siis veel äärelinnast rääkida. Soojemal ajal on
tavaline, et peetakse piknikke
parkides või lihtsalt istutakse
maha ning nauditakse ümbrust. Kohalike seas on vägagi

populaarne rikkaliku kollektsiooniga botaanikaaed, kuhu
saab päikesetõusust loojanguni alati vabalt jalutama minna. Linna suurimas pargis on
aastaringne loomaaed, mida
võib iga hetk priilt külastada.
Mulle, kes ma väiksena käisin
tihti Tallinnas Loodusloomuuseumis, oli suureks elamuseks
Loodusajaloo muuseum, sest
seal on rikkalik loomatopiste
kogu. Mõndagi neist loomadest ilmselt kahjuks elusast
peast kunagi ei näe, nii näiteks
on seal maailma ainus sinivaala topis 19. sajandi lõpust.
Göteborgi üks tuntumaid
paiku on kindlasti Liseberg —
Põhjamaade suurim lõbustuspark. Esmalt tundus küll, et pilet on üüratult kallis, aga lõbu
oli rohkem kui küllalt. Veetsin
seal terve päeva ja oleks tahtnud veel kauemgi.
Loomulikult oli seal veel
palju erinevaid ja huvitavaid
muuseume ja muidki vaba aja
veetmise kohti, kuid kõikidesse ei jõudnud ajapuudusel.
Natuke koolielust
Koolis oli mul õpe rootsi keeles ja kukkus ka nii välja, et
lausa täisprogramm. Ei ole
midagi nii, et erasmuslased
muudkui ainult pidutsevad ja
naudivad elu. Olin küll enne
rootsi keelt natuke õppinud,
kuid kui kohale jõudsin, siis
taipasin kähku, et see ei olnud
piisav. Igapäevane keel on
ikka hoopis midagi muud kui
keelekursustel õpitu. Mu kursusekaaslased olid pärit Rootsi
erinevatest piirkondadest ja
rääkisid seega ka erinevaid
murdeid. Lisaks siis muidugi

släng, mida ju koolides ei õpetata. Ma ei olegi märganud,
et meil oleks nii suur vahe
näiteks tartlase ja tallinlase
häälduses kui stockholmlase
ja göteborglase vahel. Algus
oli raske, kuid ajapikku kohanesin — mis ei tapa, teeb
tugevamaks. Harjumatu oli ka
koolisüsteem. Meil on tavaline, et paralleelselt on kümme
erinevat loengut ja jooksed kui
orienteerujast orav kümnes
rattas, ent Rootsis on üks aine
korraga, enamasti kestusega
2–5 nädalat. Niisiis saigi ühele
ainele keskenduda hommikust
õhtuni, kuni lõpuks oli eksam,
mille tulemuseks ei olnud hinne, vaid märge, kas oled läbi
saanud või mitte.
Miks ma üldse valisin
Rootsi? Seda küsisid paljud nii
Eestis kui ka Rootsis ja mul on
kenasti vastus olemas. Nimelt
on Rootsi muinsuskaitse tihti
eeskujuks Eestis, hulk vastavateemalisi raamatuid on tõlgitud rootsi keelest eesti keelde, palju põhimõtteid on sealt
üle võetud. Rootsis on muin-

suskaitse ajalugu väga pikk
ja väga paljud meil esinevad
probleemid on neil juba üle
elatud, läbi põetud. Samuti on
neil meeletult palju kirjandust
ja eelnevalt tundus, et neil on
ka paremad teadmised muinsuskaitsest, restaureerimisest
ja vana väärtustamisest. Kuid
seal olles sain targemaks, tavalistel rootslastel ei ole mingeid
n-ö erilisi teadmisi, lihtsalt neil
on traditsioonid katkestusteta
püsinud ja järjepidev hoolitsus
hoonete eest on elementaarne.
Seal üldiselt ei lasta hoonetel
käest ära minna ja viimase
50 aasta ehituskvaliteet on ka
parem. Hinnatakse elukeskkonda. Hooldatud ja korras
majapidamine on aluseks ka
maksusoodustusele ning nagu
teada, on Rootsis väga kõrged
maksud ja igast soodustusest
haaratakse kinni.
Kui teil tekkis Rootsi kohta
küsimusi, millele võiksin vastata, siis — eks haarake varrukast, kui mind Saue vahel
jalutamas näete... 

Õpilasvahetuse stipendium
ja selle taotlemise kord
Õpilasvahetuse stipendium on mõeldud Saue linna elanikeregistrisse kantud 15–18-aastastele õpilastele ning üliõpilaste välisõppe stipendium 18–25-aastastele statsionaarses õppes õppivatele üliõpilastele.
Stipendiumi taotlejad peavad olema olnud Saue elanikeregistris vähemalt 12 kuud (taotluse sisseandmise päevaks).
Stipendiumi saab taotleda vaid üks kord.
Stipendiumi suuruseks on maksimaalselt 15 000 krooni.
Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada avaldus hiljemalt
iga aasta 15. maiks.
Stipendiumi taotlemise tingimustest loe täpsemalt stipendiumi määramise ja maksmise korrast, mis asub Saue
linna kodulehel Hariduse valdkonna all.
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Keel läbi kooliprisma
Tegelikult võiksin oma loo pealkirjastada ka „Kool läbi
keeleprisma“ — keeleõpe on ju koolis alati toimunud,
ehkki erinevatel aegadel erineva aktsendiga, ja millega
saaks kooli veel paremini iseloomustada kui keelega!
Täna tahaksin rääkida ühest Saue Gümnaasiumis õpitavast
keelest — vene keelest. Alati on paremaid või halvemaid
aegu, kuid just raskematel perioodidel näitab kooli tugevust
ja püsimiskindlust fakt, kuidas õpilastele ained selgeks ja
eelkõige huvitavaks tehakse. Jaa, loomulikult on kool õpilasele töö — tõsine ning raske, mis nõuab aega, pühendumist,
aga eelkõige soovi midagi uut ja huvitavat teada saada. Kuid
et see töö ei muutuks tüütuks rutiiniks ja närvesöövaks katsumuseks, on ju noorele inimesele vaja midagi ka lihtsamat,
lõbusamat, võib olla mitte just otseselt kooliraamatuga seotut, kuid elulist, käegakatsutavat, usutavat ja samas vajalikku. Selle nimel teevad paljud õpetajad lisatööd ja võtavad
lisakohustusi. Ja kõik see saab tasutud, kui näed õpilaste
huvi, siirast tänu silmades (sõnad on ju rasked tulema) ja
tunned heameelt enda poolt kordasaadetu üle.
Vene keel — paljudele tuntud-teatud, kuid … tänapäeva
noorel on selle keelega omad suhted. Tihti keerulised, vastuolulised ja kindlasti raskesti mõistetavad. Vene keelt ei ole
enam nii kerge omandada kui aastaid tagasi, sest puudub
kõnepraktika, ei ole kombeks vaadata filme ega ammugi mitte kuulata venekeelseid laule. See keel jääb kaugeks ja ka
paljud kodud ei suuda aidata. Samas tõdetakse, et seda keelt
on tulevikus väga vaja. Praegugi on tööturul tihti vene noorel
eelis, sest valdab samu keeli mis eestlane + vene keel, mille oskust paljudel eesti noortel pole või on see puudulik. Aga
muidugi, kui on raske, siis kaob ka isu ja huvi. Siin tulevadki
appi head üritused, isiklikud kontaktid, õpetaja jutud, seletused, tutvustused selle suure maa rikka kunsti, kirjanduse ja
ajaloo teemadel. Vahel, kaldudes teemast veidi kõrvale või
võttes mõnda osa rohkem kui töökavas kirjas, näen, kuidas
iga info, pilt ja seletus tekitab õpilastes ahhaa-efekti ja äratab
huvi. Tihti pean seletama, et Venemaa ja Nõukogude Venemaa pole identsed, 1917 algas midagi sootuks uut.
Mida teeb Saue Gümnaasium, et vene keelt õppivatel lastel oleks veel seda MIDAGI, peale kohustusliku koolitöö. Juba
hulk aastaid korraldab meie kool põhikooli õpilastele tervel
Harjumaal vene keele päevi. On nad siis nimetuse all „Päev
vene keelega“ või „Meistrite klass“, vahet pole. Lapsed saavad lustida, esineda isetegevusega, oma teadmisi näidata,
eakaaslastega kohtuda ja mis peamine — lastele meeldib, et
ei tehta pingerida, ei kuulutata kedagi esimeseks ega jäeta
kedagi viimaseks. Üritused on populaarsed nii õpilaste kui ka
õpetajate hulgas, Sauelt lahkudes võetakse mult lubadus, et
järgmisel aastal jälle kindlasti midagi taolist korraldaksime.
Või võtame suvel juulikuus toimuva rahvusvahelise noorte keelelaagri „Moskovija“ Moskvas, kus viimase kahe aasta
jooksul on osalenud kolm meie kooli õpilast. Soov laagrisse
pääseda on väga suur, sest Eestile eraldatakse igal aastal
vaid 9 kohta. Mullu oli tahtjaid 240. Ka sel aastal kandideerib kaks meie kooli tütarlast nendele kohtadele.
Mitmel aastal oleme osa võtnud vabariiklikust festivalist
„Vene kõne“, kus moodustatakse eesti-vene segameeskonnad. Üritus on imeline ja õpilastelt kuuldub tagasisidena ainult positiivseid emotsioone.
Viis aastat on korraldatud vabariiklikku vene romansside
laulukonkurssi. Saue mitte ei ole ainult osalenud, vaid igal
aastal oleme olnud esimese kolme hulgas, korra oleme ka
võitnud! Ja selle ürituse kohta küsivad lapsed ise: „Õpetaja, kas sel aastal ka toimuvad „Romansid“? Me nii ootame!“
Sellised võimalused muudavad koolielu mitmekülgsemaks
ja õppiminegi tundub siis lihtsam. Mäletan, kui esimest korda võistlesime vene õpilastega koos, siis meie laste kõige
siiram emotsioon oli, et „venelased on TÄIESTI normaalsed,
täpselt nagu meie“ ja „järgmine kord tahaks ka minna; kas
meie saame?“.
Paljusid vabariigis korraldatavaid vene keele kui võõrkeele
alaseid üritusi organiseerib Tallinnas tegutsev Puškini Instituut. Asutuse eesotsas on tuntud õpikute autor Inga Mangus
ning tema Moskva Ülikooli filoloogiadoktori kraadiga hispaania
keele spetsialist Andrei Krasnoglazov. Instituudi juures tegutseb ka vabariiklik vene keele õpetajate metoodika nõukogu,
kuhu mul on võimalus kuuluda. Selle instituudiga koos tahaks
sel aastal tuua meie linna ka kauged külalised Belgiast, suure
luuletaja A. S. Puškini viimased otsesed järeltulijad, kes külastaksid lähedalasuvat kunagist Abram Hannibalile kuulunud
Rahula mõisa. Kuid see projekt on veel toores ning õnnestumise korral jääb ootama uut kirjatükki.
Ütlus, et „ainult igavatel on igav!“, peab kindlasti paika.
Sest kes tahab ja hoolib, leiab meie koolist kindlasti palju
huvitavat ka peale igapäevatöö. Tõestuseks sellele on traditsiooniline aprilli alguse keeltenädal, kus saab nuputada,
mängida, tõsist tööd teha, laulda ja näidelda — ole ainult
ise hakkaja! Ja õpetajad — suure saladuskatte all võin öelda — juba töötavad selle nädala õnnestumise nimel. Ning
sel aastal kaasavad keeleõpetajad võistlustulle mitte ainult
õpilased, vaid ka õpetajad.
Nii me siis elamegi, ka raskematel aegadel. Ja meie tegemised kajastuvad kooli eri tahkudel, andes koolile tõsise,
huvitava ja omapärase näo. Või oli see vastupidi — meie tegemised kannavad kooli iseloomu ja hinge.
Jelena Laanjärv
Saue Gümnaasiumi vene keele õpetaja-metoodik
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Inglise keele võistlus „Keeleaeg“

SAUE KILB XIII VOOR

5. märtsil 2010 toimus Viljandi Maagümnaasiumi äsja renoveeritud hoones üleriigilise inglise keele võistluse „Keeleaeg“
lõppvoor 6.–8. klasside õpilastele.

1. Peeter I valitsemise ajal ellu kutsutud „Admiraliteedi kolleegiumi juhtimise ja -ametikohtade reglemendis“ on reeglitest
üleastujatele ette nähtud kõikvõimalikud karistused. Nagu
näiteks nuutidega nüpeldamine, asumisele saatmine, vangistus. Kuid üks karistus oli mitte üksnes kahjutu, vaid isegi
tervisele kasulik. Milline?
2. Ameeriklane Michel Clyton annab teada, et Washingtoni
koorekihis on teine tass kohvi, mille kõrvale serveeritakse
konjakit, mingi vihje. Tänapäeva käitumisraamatutes kirjutatakse, et selle teo sümboliks on hoopis see, kui peremees
valab kõigile külalistele kohvi, aga endale jätab valamata.
Millele vihjatakse?

Piret Ploom

Saue Gümnaasium
inglise keele õpetaja
Võistlus „Keeleaeg“ on tähelepanuväärne mitmel põhjusel.
Esiteks sai teoks organiseerijate ammune unistus korraldada võistlus, mis hõlmaks ja
ühendaks erinevaid aineid ja
valdkondi ning ei oleks pelgalt
akadeemiline, vaid annaks
õpilastele ka võimaluse oma
loovust arendada. “Keeleaeg”
oli küll inglise keele võistlus,
mis aga tihedalt lõimus ajaloo,
eesti keele, muusika, geograafia ja kodukandi tundmise ning
tutvustamisega. Teiseks oli
„Keeleaeg“ meeskonnaprojekt
ja korraldajateks tublid õpetajad üle kogu Eestimaa — Margit Kirss, Piret Sadam ja Riina
Kangro Viljandi Maagümnaasiumist, Heli Rahnu Kildu Põhikoolist ja Piret Ploom Saue
Gümnaasiumist.
Integreeritud üleriigiline
võistlus toimus kahes voorus.
Eelvooru ülesanne oli etteantud laulu tõlkimine inglise
keelde. 6. klassil oli selleks
Olav Ehala „Rahalaul“, 7.
klassil „Viljandi paadimees“
ja 8. klassil Jaan Tätte „Ilus
hetk“. Laulude valik tulenes
lihtsast inimlikust asjaolust —
need on ilusad eestikeelsed
laulud, mis väärivad ülejäänud maailmale tutvustamist.
Eelvooru lõpptähtajaks seati
15. jaanuar 2010 ja tõlke ainsateks kriteeriumideks olid, et
laul pidi olema lauldav originaalmuusikaga ning tõlgitud
tingimata õpilase enda poolt.
Samale viisile uusi sõnu välja
mõelda polnud lubatud.
Huvi võistluse vastu oli
väga suur. 6. klasside „Rahalaulu“ tõlkeid saabus 60, 7.
klasside „Viljandi paadimehe“
tõlkeid 58 ja 8. klasside „Ilus
hetk“ tõlkeid 72. Tõlgete hindamiseks oli suur rõõm kokku
saada väga professionaalne žürii, kelle hulgas oli ka maestro
Olav Ehala, suurepärane muusik Silver Sepp, mitmekülgne
õpetaja Kadri Mägi 21. koolist ja paljud teised. Igast vanuserühmast valis žürii välja
kümme paremat, kes pääsesid
5. märtsil Viljandi Maagümnaasiumisse lõppvõistlusele.
Saue Gümnaasiumist pääsesid
lõppvõistlusele 6. klassi õpilased Allar Aasjõe ja Abella
Allik, juhendaja Karin Tümanok. Saabunud tõlgete rohkus
tegi žürii töö küll keeruliseks,
kuid näitas veenvalt, et taoline
võistlus oli meie haridusmaastikul puudu ning õpilaste entusiasm lõputu.

XIII VOORU KÜSIMUSED:

3. Iisraeli riigi usu-tavad on mõjutanud isegi seal väljaantavaid
postmarke. Tegu ei ole hoopiski markide kujundusega, ent
millega siis tegu on?
4. Homeros nimetab seda vilja „mesimagusaks puuviljaks“ ja
antiikmütoloogias tõmbas just see vili Persephonet tagasi
allilma isanda Hadese juurde. Muide, samasugune tähendus on ka Dante Gabriel Rosseti maalil „Proserpina“ (1874),
kus kaunis naine hoiab käes seda kord hammustatud vilja.
Mis vili?
5. Suur Tõll on teadupärast Saaremaa kuulus hiid. Aga kes
avaldas märtsis 1883. a esimese kirjaliku kogumiku Suure Tõllu lugudest ning mis oli selle muistenditekogumiku
nimi?
6. XIX sajandil tuli Saksa füüsikul ja poeedil Justus Kerneril
mõte kasutada teraapias ainet, mille ta nimetas „vorstimürgiks“. 1944. a eraldati vastavast bakterist toksiin, mida
katsetati poliitikute peal. Endine näitleja R. Reagan olevat
olnud üks esimesi. Millega tegemist?
7. Saue Muusikakooli õpetajaks on olnud ka Vladimir Võssotski. Mis eriala ta õpetas?
8. Millal toimus Saue linnas esimene BEEBIBALL?

Lõppvooru pääsenutel paluti ette valmistada esitlus
teemal „Minu kodu — Eesti
Vabariik“, millest alateemadena olid välja toodud oma
koduküla, -linna, -valla, kodukohaga seotud kuulsad inimesed, ehitised, ajaloomälestised,
sündmused ning igapäevaelu.
Esitluse pikkuseks määrati
5–7 minutit ning neid hindas
kolmeliikmeline žürii, kuhu
kuulusid üks ajaloolane, inglise keele õpetaja ja Tartu Ülikooli Keelekeskuse esindaja.
Ettekannete puhul hinnati nii
sisu, kujundust, esinemisoskust kui ka keelelist taset.
Teine ülesanne oli ühe tuntud eestlase kohta loodud teksti kokkuvõtlik tõlkimine inglise keelde sõnaraamatu abil.
Kuivõrd me tähistasime hiljuti
Eesti Vabariigi sünnipäeva,
siis tekstid olid Eesti krooni
rahatähtedel olevate ajalooliste isikute kohta. 6. klassi õpilased pidid toime tulema Lydia
Koidula kohta käiva tekstiga,
7. klassil oli võimalus Carl
Robert Jakobsoni elu inglise
keelde tõlkida ja 8. klassil sai
võistlustöö isikuks Jakob Hurt.
Tõlgete puhul hinnati nii olulise informatsiooni väljatoomise oskust kui ka keelelisust.
Samuti oli ette antud sõnade
arv — 120–150, millega tuli
arvestada.
Lõppvooru pääsenute tase
oli väga kõrge ning võistlus
pingeline ja tihe. Kõik kodukohta tutvustavad ettekanded
olid äärmiselt huvitavad ja
igaüks oli proovinud välja tuua kodupaiga erilisuse.
Žüriid üllatas õpilaste vaba
eneseväljenduse oskus inglise
keeles ja ladus esitus. Tõlke/

kokkuvõttega said õpilased samuti suurepäraselt hakkama,
kuigi tekstid ei olnud lihtsad ja
nõudsid peamurdmist ka kõige
parematelt.
Võistluspäev oli küll tihe
ja pingeline, aga loodetavasti
meeldejääv ja huvitav nii osavõtjatele kui ka nende juhendajatele. Pärast väsitavat võistlust oli žüriil aeg kokkuvõtteid
teha ning õpilastele pakuti võimalust osa saada suurepärasest
kontserdist Pärimusmuusika
Aidas, kus rahvapille ja oma
oskusi tutvustas tähelepanuväärne muusik Cätlin Jaago. Pärast kontserti koguneti
üheskoos Maagümnaasiumi
saali, kus soojad sõnad andis
kaasa direktor Aavo Soopa
ning võistluspäev kulmineerus
võitjate autasustamisega.
Saue Gümnaasiumi õpilased esinesid lõppvõistlusel
väga tublilt, aga paraku ei
mahtunud kolme auhinnalise
koha hulka. Siiski, äramärkimist väärib juba lõppvõistlusele pääsemine, sest osavõtt
oli väga arvukas, tase kõrge
ja kümne finalisti hulka igast
vanusegrupist said vaid parematest paremad.
Auhinnalisi kohti jagati välja
igast vanusegrupist kolm.
6. klassid:
I koht — Helo Liis Soodla,
Pärnu Vanalinna Põhikool, juhendaja Kristel Truu
II koht — Saskia Baltin,
Vanalinna Hariduskolleegium,
juhendaja Jaanika Aru
III koht — Aksel Allas, C.
R. Jakobsoni nim Gümnaasium, juhendaja Ave Abroi

7. klassid:
I koht — Andres Anissimov, C. R. Jakobsoni nim
Gümnaasium, juhendaja Tiia
Pukk
II koht — Karoliine Kurvits, Pärnu Kuninga Tänava
Põhikool, juhendaja Leene
Soekov
III–IV koht — Veiko Kääp,
Tallinna Tehnikagümnaasium,
juhendaja Kristiina Sommer
Hain Luud, Pärnu Kuninga
Tänava Põhikool, juhendaja
Leene Soekov
8. klassid:
I koht — Diana Oidingu,
Tallinna Järveotsa Gümnaasium, juhendaja Tiina Prangel
II koht — Siim Jesper
Varblane, Tallinna Järveotsa
Gümnaasium, juhendaja Tiina
Prangel
III koht — Kerli Kalk, Tallinna Järveotsa Gümnaasium,
juhendaja Tiina Prangel
Auhindadega aitasid võistluse kordaminekule kaasa Tartu
Ülikooli Filosoofia teaduskond, Tartu Ülikooli Teaduskool, Viljandi muuseum ja
Viljandimaa turismiamet.
Loodetavasti saab see tore
üritus traditsiooniks, sest huvi
selle vastu oli väga suur ja
vabariiklikul tasemel on põhikooli inglise keele oskusega
mõõduvõtmine tagaplaanile
jäänud. Võistluse korraldusmeeskond soovib omalt poolt
tänada kõiki, kes aitasid kaasa päeva organiseerimisele ja
ladusale sujumisele, žüriiliikmetele ja eelkõige õpilastele
ja nende juhendajatele, tänu
kellele see suurepärane võistluspäev teoks sai. 

9. Mis aastal avati Tallinnas „Kalevi“ Keskstaadion ja Tartus
TRÜ staadion?
10. Laskesuusatamine on tänapäeval ülipopulaarne, kuid ometigi on ta paljude teiste talialadega võrreldes üsna noor. Mis
aastal peeti esimesed maailmameistrivõistlused?

XII vooru õiged vastused on järgmised:
1. Valged suled
2. Hekate
3. Kemal Atatürk
4. M. Antonioni ja I. Bergmann
5. Ketšua — 9 miljonit
6. Siugjas Sulepea
7. Bruno Pao
8. Nooremleitnant
9. 1912. a Stockholmi OM-il oli kavas kultuuriviktoriin
10. Anna Raudkats

Päikesepaiste
Päevakeskuses

9. märtsi kaunil päikeselisel hommikul sumasid uljad Midrimaa laululapsed Saue Päevakeskusesse. Põhjust selleks oli
rohkem kui küllaga. Äsja oli tähistatud naistepäeva, sestap
need mudilased tõttasidki memmesid tervitama. Väikesed
artistid olid väärikalt väljapeetud, kaunid kui nukud. Ei mingit sabistamist, laulud olid selged ja naeratus näol!
Õpetaja Reet Jürgensile suur-suur tänu täispika kontserdi
ettevalmistamise, laulude selgeks õpetamise eest! Tänu ka
lasteaia juhtajale Anne Teetammile, kelle abiga pisikesed
peolised läbi kõrgete hangede kohale jõudsid. Lapsed särasid kui päikesekiired karges kevad-talvises hommikus ning
iga kuulaja sai kauni päikesekillu oma päeva.
Täname!
Saue Päevakeskus
Saue Linna Invaühing
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Päevakeskuse
ürituste kava
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10. aprillil kell 12.00 toimub
Saue Gümnaasiumi saalis

Saue Laululapse
lõppkontsert
Lauljaid saadab
Hain Hõlpuse bänd
Sissepääs vaba

Toetavad:

• 05.04.–09.04.2010 Saue Päevakeskuse ja Saue Linna Invaühingu
tervisenädal
Esmaspäev: kell 10.00 Dr Soomets Saue Perearstikeskusest kõneleb eakate tervisekäitumisest; kell 11.00
Kepikõnd ja kepikõnni tehnika tutvustus.
Teisipäev: kell 10.00 Invaühingu koosolek; kell 11.00
Invaru toodete tutvustus: liikumise, vannitamise abivahendid, lauad ja istmed, tugikäepidemed, riietumise ja
pesemise abivahendid.
Kolmapäev: kell 9.15 Tervisevõimlemise avatud tund; kell
10.30 Psühholoog Inge Tael räägib sellest, kuidas vananeda väärikalt, Kaire Sildnik teeb loengust osavõtjatele
„kontorimassaaži”.
Neljapäev: kell 9.00–17.00 Luutiheduse mõõtmine, päevakeskuse uues osas; kell 10.30 Kadarbiku talu ja Fazeri
tervisetoodete tutvustus ja degusteerimine.
Reede: kell 9.15 Tervisevõimlemise avatud tund.
• 12.04. kell 13.00 Ülo Pender näitab Ukraina-teemalisi
filme (Ukraina õhtu koolimajas ja Ukraina kiriku külastus).
• 14.05 Muusikahuvilised korraldavad kevadõhtu vene
romanssidega Suure-Lähtru mõisas. Registreerumine tel:
659 5070 kuni 20.03.2010.
• 22.04 kell 10.30 Waterlife tutvustab keraamikat sisaldavaid pesukuule, mis puhastavad pesu aktiivhapniku baasil.
• 13.05 kell 14.00 Saue Päevakeskuse ringide liikmetele
Saue Gümnaasiumis ringide hooaja lõpupidu. Registreerimine kuni 15.04, osavõtutasu 30.- krooni.
• 27.06 Kultuuri- ja reisihuvilised korraldavad väljasõidu
Pärnusse Hansapäevadele. Osalustasu 50 osavõtja puhul
130.- krooni. Registreerimine kuni 01.05.2010.
• 08.05 Reisihuvilised korraldavad reisi: Põhja-Järvamaa
mõisad ja huviväärsused.
• 13.07–14.07 Reisihuvilised korraldavad reisi: Karula
Rahvuspark, Valga-, Võru- ja Lätimaa.
• 06.06–11.06 Reisihuvilised korraldavad reisijuht Jaan
Masingu eestvedamisel bussireisi endisele Ida-Preisimaale, praegune Poola. Esialgne hind 4000.- krooni,
esimene ettemakse 2000.- Swedbank’i Tiina Masingu arve
nr 221017570069. Veel on vabu kohti!
• Täpsem info reisidest 15.01.10. ja 29.01.10. Saue Sõnas
ja Päevakeskuses.
• Seltsing Tammetõru korraldab 18.–22.07.2010 reisi
Gotlandile. Hind 5150.- krooni, ettemaks 1000.- krooni
päevakeskusesse või a/a 221024153864, Maie Uhtlik,
Swedbank.
• Saue Päevakeskuses teeb FIE Kaire Sildnik esmaspäeviti
pediküüri ja neljapäeviti massaaži eakatele, soodushindadega. Registreerimine tel: 659 5070 või 5559 5228

Huvikeskuse
ürituste kava

Korraldab:

• 9. aprill kl 11.00–17.00 Saue Laululaps, eelvoorud 10.
aprill kell 12.00 Saue Laululaps, lõppkontsert Saue
koolimajas

„Noored vihased mehed“
Möödunud nädalavahetuse Eesti meistrivõistlused
siselaskmises kujunesid Saue vibuklubile Sagittarius
edukaks — 9 võistlejat tõid ära 6 medalit, neist Pearu
Jakob Ojamäe kaks.
13.–14. märtsil Vana-Võidus toimunud EVL (Eesti Vibuliidu)
Eesti meistrivõistlused siselaskmises andsid tunnistust, et
noored vihased mehed on astumas täiskasvanutele kandadele. Kadettide poiste arvestuses tuli kaksikvõit Sagittariusele —
Mihkel Tomson võitis duellis Pearu Jakob Ojamäe (116 vs 108),
Henn Tomson jäi seekord viiendaks. Esimesed kaks tagasid ka
pääsu pühapevasele täiskasvanute arvestuses laskmisele ja
sealgi näidati üles suurepäraseid tulemusi — meeste sportvibuklassi võitjaks krooniti küll Paulo Santos (vibuklubi Tallinna
Kalev), ent teise koha võttis kadettide arvestuses kolmandaks
tulnud Karl Kristian Smitt (Järvakandi vibuklubi Ilves) ja kolmandaks platseerus Pearu. Ülejäänud Sagittariuse täiskasvanud meeste klassi laskjad jaotusid järgnevalt: Jaanus Gross 6.,
Andrei Gerassimov 9. ja Mihkel Tomson 13. koht.
Naiste vaistuvibu klassis jagasid kahte esimest kohta taas
Sagittariuse laskjad: Kristin Nestor-Alviste võitis finaalis, ühe
silmaga, Anu Uusmaa. Kolmandaks jäi Pirje Pälsing (Vana-Võidu vibuklubi/Viljandi Spordikool).
Pikkade vibude arvestuses sai Märt Viljaste jagu Ago Randorgist (Pärnu vibuklubi Meelis) ja sai lõpuks kätte 3. koha, esikoha võttis siselaskmises alati ülistabiilne Kaider Puniste (Tartu Vibuklubi), teise Gunnar Raadik (Pärnu vibuklubi Meelis).

Sellise medalisaju jätkuks ootame endiselt noori ühinema
projektiga „Välk“, projektist on täpsemalt juttu Sagittariuse
koduleheküljel www.sagittarius.ee. Lühidalt — projekt on ellu
kutsutud koostöös Julianus Inkassoga. Julianus tasub 2010.
aastal 10 lapse ja 2011. Aastal 20 lapse treeningute eest.
Treeninguid viivad läbi treenerid Kristin Nestor-Alviste (sportja vaistuvibu) ja Anu Uusmaa (vaistu- ja pikkvibu), kes ootavad
Saue Gümnaasiumi maneeži lapsi alates 10. eluaastast. Tavapärased treeningud algajatele toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl 16:15 kuni 17:30. Projektis osalemiseks palume
täita Sagittariuse kodulehel www.sagittarius.ee asuv vorm.
Lisainfo:
Kristin Nestor-Alviste
Vibuklubi Sagittarius treener
Mobiil 5662 0987
E-post: kristin.nestor@gmail.com
Klubi e-post: info@sagittarius.ee
www.sagittarius.ee
http://twitter.com/sagittarius_ee
Võistluse tulemused:
http://www.vibuinfo.ee/tulemused/2010/Muud/
EVL_ESMV2010-koondtulemused.pdf

• 30. aprill kell 19.00 Komöödiateatri etendus
(Saue koolimajas) Neil Simoni „Armastab, ei armasta?“
Lavastaja: Egon Nuter
Kunstnik: Silver Vahtre
Tõlkija: Hannes Villemson
Osades: Egon Nuter, Liina Tennosaar, Janek Sarapson,
Kaia Skoblev
Piletid hinnaga 125/ 150 krooni müügil alates 30. märtsist
Saue Huvikeskuses (Saue koolimajas ruum 124) T–N
15.00–18.00
• Saue Huvikeskuse Kunstipäevad
8.–10. juunini 2010 Kloogaranna Noortelaagris
Saue Huvikeskus korraldab Kunstistuudio õpilastele ja kõigile kunstihuvilistele Kunstipäevad. Ööbime Kloogaranna
Noortelaagri külalistemajas. Toitlustamine kolm korda päevas. Kavas: maalime ja joonistame vabas õhus, et tuuleiil
ja päikesepaiste saaks pildi osaks. Tegeleme ökokunsti ja
maakunstiga, läheme ekskursioonile. Kavas on ka sportmängud, igal õhtul erinev tegevus. Osalustasu 800 krooni.
Info ja registreerimine Saue Huvikeskuses, tel 659 5009,
e-post: huvikeskus@saue.ee
Osalemissoovist palume teatada 29. märtsiks!

VESIAEROOBIKA
Treeningud aprillikuus T ja N algusega 19.45
Kuupilet 9 x 70 = 630 kr., üksikpilet 90 kr.
3 tundi tervisele igal nädalal!

Saue Sõna

Teated ja tarbijainfo

26. märts 2010
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VARSTI ON KÄES
REHVIVAHETUSE AEG!
MEILT REHVID JA REHVITÖÖD,
LISAKS TEOSTAME KA AUTOREMONTI

SAUE REHVIKESKUSES
ASUME: TULE PÕIK 1, SAUE
E‐R 9.00‐18.00

L & P HOOAJAL

TEL: 654 6525; 514 4209

PAKUME SÕIDUKITELE LIIKLUSKINDLUSTUST.
TEL: 5625 1643

TEENINDUS:

PESULA:

ÕLIVAHETUS
VEERMIKUTÖÖD
REHVITÖÖD
SUMMUTITÖÖD
SILDADE REGULEERIMINE
AUTOMAATKASTIDE REMONT
MOOTORITE REMONT
KLAASITÖÖD
KLIIMASEADMETE TÄITMINE
KERE –JA VÄRVITÖÖD
GENERAATORITE JA STARTERITE
REMONT

VÄLIPESU
SISEPUHASTUS
MOOTORIPESU
VAHATAMINE
POLEERIMINE
MÜÜGIEELNE ETTEVALMISTUS
KEEMILINE PUHASTUS
VAIPADE, DIIVANITE JNE. PUHASTUS,
NII MEIL KUI TEIE KODUS

PAKKUMINE KEHTIB KUNI 30.06.2010. ANTUD REKLAAMI ETTENÄITAJALE.

LISAKS:

REHVIDE HOOAJALINE HOIUSTAMINE
KLIENDI OOTERUUM (KUUM KOHV, TELEVIISOR, WiFi)

IGALE REHVIVAHETAJALE MEIE POOLT KOHV JA
SAIAKE TASUTA.

Pärnasalu põik 9, Saue
Helia service OÜ
Oleme avatud:
E-R 09.00-18.00
Tel 6 709 038
gunnar@heliaservice.ee

TOITLUSTAB

Meid kliendid soovitavad!

KAS SINUL ON JUBA ISIKLIK MAAKLER?

Aitan leida sobiva lahenduse kinnisvara
ostu, müügi ja üüri valdkonnas!

SAUE UJULA
HINNAD ON JÄTKUVALT ODAVAIMAD!
AVATUD:
E–R 6.30–22.00;
L 9.00–17.00; P 9.00–20.00
Kohtumiseni ujulas — Nurmesalu 9, Saue!

Müük

Alates 1. veebruarist
võimalus kasutada ka jõusaali!
Lisainfo Saue Koolihaldusasutuse kodulehel.
Hinnad ülisoodsad!

E–R 8.00–21.00;
L 10.00–16.00; P 10.00–19.00
Rannahooaeg ei ole kaugel!
Otsin tööd
 Olen Saue elanik ning teen remonditöid, ehitust ning puhastan katustelt
lund. Hind kokkuleppel. Tel: 5634 4949

Fred Linnukütt
+372 5347 2228
fred@uusmaa.ee

Otsin investoritele investeerimiseks
projekte, vaatame läbi kõik pakkumised!

Kevadine pakkumine UUTELE Põnni Mängumaa Päevahoiuga liitujatele!!!
Sõlmides päevahoiu lepingu märtsis-aprillis, on kahel esimesel kuul kuutasu:
5 päeva nädalas 5000.- (lapsevanema osalus 1625.-* + toiduraha)
4 päeva nädalas 4000.- (lapsevanema osalus 625.-* + toiduraha)
3 päeva nädalas 3500.- (lapsevanema osalus 125.-* + toiduraha)
*Alates 1. aprillist 2010 tõuseb Saue linna poolt makstav lapsehoiuteenuse toetus
3375 kroonini kuus.
Uuenenud Põnni Mängumaa SOODUSHINNAD ruumirendile märtsis-aprillis
broneerides:
3 tundi 1100.4 tundi 1300.Lisainfo ja broneerimine info@ponnimangumaa.ee, tel: 5656 3888
www.ponnimangumaa.ee

Fekaalivedu
(kogumiskaevude
tühjendus)
Hinnad alates 225 kr
Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

KORISTAN
TASUTA VANARAUDA:

pliidid, pesumasinad,
vannid, autoakud,
automootorid, torud jne.
Tuleme ka väikesele
kogusele järele.
Helista 5346 8430 ja tee
oma elamisse ruumi!

Sakura
stuudio

pakub TAI massaaži
ja SHIATSU teraapiat
(kumbki 1,5 h)
tutvumishindadega.
Massöör Elvi
Lisainfo: tel 5454 4559
www.sakurastudio.ee

 2010. aasta jaanuaris asutatud OÜ
Exstatuto pakub Saue ja Saue lähiümbruse ettevõtjatele raamarupidamise ja
maksunõustamisteenust. Oleme läbi
viinud ka maksualaseid koolitusi alustavatele ettevõtjatele. Finantsvaldkonnas
pikaajaline töökogemus. Ettevõtte kontaktandmed: e-post: epp.knuut@gmail.com
Tel: 5348 6083

Pakun tööd
 Õmblusettevõte AS Protten F.S.C.,
asukohaga Keilas, võtab tööle masstööõmbleja, 5 erineva operatsiooni oskusega
(5 a kogemus), ja juurdelõikaja, joonise
lugemise oskusega (5 a kogemus),
kontakttel: 674 7567
 Peatselt avatav loomakliinik Sauel
võtab tööle MÜÜJA/LOOMATOHTRI
ABILISE, kes on hea suhtleja ja armastab
loomi. Elulookirjeldus koos palgasooviga
palun saata rsraimond@gmail.com

Üür
 Soovin üürida pikemaks ajaks 2-3-toalise korteri Saue linnas. Tel: 5669 4855

Kinnisvara

Müüa
juurvilju
Hind soodne.
Kvaliteet hea.
Info: 5342 4574

 Müüa lõhutud küttepuud lepp 420.-,
kask 550.- ruum. Transport alates 10
ruumist tasuta. (laotud koormasse)
Tel: 5354 4240
 Müüme odavalt ja toome objektile
kivi-, klaasvilla, penopl., ehitusmaterjale.
Puistevilla paigaldus puhuriga (kivi, klaas)
www.tarnekor.ee , info@tarnekor.ee
tel: 5332 1522, 678 1616, Keila,
Paldiski mnt 21, II k.
 Müüa puitbriketti ja turbabriketti
(Tootsi), transport Sauel tasuta. Soovi korral ka väiksed kogused. Tel: 5359 3615.

Teated
 Soome keele kursused algajatele
Keilas (algus 30. märtsil, 24 õ/t — 1416.krooni) Tunnid: T ja N 18.45–20.15
Info ja registreerimine: info@tarnekor.ee
Tel: 5302 9454, 678 1616, KEILA,
Paldiski mnt 21, II k.
 Kellel on ära anda kaupluse rajamise
jaoks vanu riiuleid või sektsiooni osi
(riiuleid)? Soovitavalt valget värvi. Teatada
tel: 5845 5173.
 Avatud käsitöö- ja kingituste kauplus
OMA KÄSI. Pärnasalu 31, keemilise
puhastuse taga hoovis. Avatud: T, K, N, R
10–18; L 10.00–15.00

Täname südamest kõiki,
kes on jaganud meie leina
meie kalli ema, vanaema
ja vanavanaema

Salme Prints’i
(12. okt 1930–2. märts 2010)

kaotuse puhul
Lähedaste nimel, tütar Urve

 Müüa avar 2-toaline korter Tule 3.
Info tel: 509 8944.
 Müüa 1-toaline korter (3. korrus, paneelmaja) Saue linnas. Äsja renoveeritud,
suur köök, rõdu kogu korteri ulatuses.
Otse omanikult. Telefon: 5679 1349

Ost
 Ostan teie kasutult seisva kaubiku,
kastika, piruka-tüüpi kaubiku või sõiduauto järelhaagise, mis võib vajada vähest
remonti. Tel: 5809 3776

Südamlik kaastunne
Tiiule lastega
kalli abikaasa ja isa

TIIT VALLIMAA
kaotuse puhul
Töökaaslased OÜ Tekelsonist

