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Möödunud nädala sündmusi
Harju maavanem külastas Saue linna

51. Jüriöö jooksu
võitsid Saue Tammed

Pildi autor: Merle Peterson
Saue Tammede võidukas viisik.
15. aprillil külastas Harju maavanem Ülle Rajasalu Saue linna. Kohtumise alguses tutvustas
linnapea Orm Valtson maavanemale Saue linna ajalugu,
arengut ja edaspidiseid plaane.
Linnavalitsuses anti maavanemale ülevaade linnavalitsuse
tööst, finantsolukorrast ja olulisematest detailplaneeringutest.
Samuti arutati perspektiivseid
investeeringuid, nagu kooli
algklasside maja, avatud noortekeskus, vee- ja kanalisatsiooniprojekt, kergliiklusteed
ning teisi huvitavaid teemasid.
Maavanem tutvus linnaga, külastas Saue Gümnaasiumi ning
lõunalauas tehti kokkuvõtteid
kohtumisest. Muuhulgas palusid linnajuhid maavanema abi
läbirääkimistel Eesti Raudteega Saue jaamahoone korrastamisel. 

Orienteerujate 51. Jüriöö jooks peeti 17. aprilli hilisõhtul Tõrva linna lähiümbruse metsades. Võistlusel
domineeris taas viimaste aastate Jüriöö jooksude
valitseja SK Saue Tammed.
Kui avavahetuse lõpetas Tammede viisik teisena ja teise vahetuse järel oldi samuti napilt teised, siis alates kolmandast
vahetusest algas Tammede pidu ja finišis oli edu järgnevate
ees juba enam kui kümme minutit. Kalevipoeg (Jüriöö jooksu rändauhind) rändas juba kaheksandat korda SK Saue
Tammed auhinnariiulile, teistele jäi osalemisrõõm. SK Saue
Tammed jooksis koosseisus Jürgen Einpaul, Kirti Rebane,
Erki Aadli, Viivi-Anne Soots ja Peeter Pihl. Jüriööl osales ka
Tammede teine võistkond, kuid paraku vale kontrollpunkti
läbimise tõttu nende tulemus tühistati.
Enne Jüriöö jooksu toimusid 14. aprillil Kodasool Tallinna
meistrivõistlused öises orienteerumises, kus eliitklassides
jõudsid medalikohale kolm Tamme. Naistest oli parim Kirti
Rebane, talle järgnes Viivi-Anne Soots. Meeste eliitklassis
saavutas Peeter Pihl teise koha. M60 klassis oli võidukas
Kalle Nelk, talle järgnes Jüri Püssim.
Lõpetuseks üks kahe silma vahele jäänud uudis märtsikuisest talvest: 14. märtsil toimusid Mõedakul Eesti Spordiveteranide Liidu meistrivõistlused murdmaasuusatamises.
Orienteerumises Saue Tammesid esindav Vello Krohn tuli
vanuseklassis M70 Eesti meistriks nii klassikalises kui vabastiilis.

Saue Sõna

Linnaelu
Linnavolikogu 8. istung
Saue Linnavolikogu VI koosseisu
8. istung toimus 15. aprillil 2010. a,
päevakorras oli:
1. 1. Saue linna üldplaneeringu vastuvõtmine
ja avalikustamine /ühehäälselt võeti vastu
otsus nr 38/.
2. Saue linna planeeringute ülevaatamine /13 poolthäälega
(1 erapooletu) võeti vastu otsus nr 39/.
3. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
/ühehäälselt otsustati lõpetada I lugemine ja suunata
eelnõu revisjonikomisjoni/.
4. Ühistranspordi sõidusoodustuse hüvitamine /13 poolthäälega (1 erapooletu) võeti vastu otsus nr 40/.
5. Saue linna uue põhimääruse väljatöötamise ajutise
komisjoni koosseisu kinnitamine /ühehäälselt otsustati
määrata komisjoni liikmeteks Valdis Toomast, Urmas
Viilma, Harry Pajundi ja Ero Liivik ning võeti vastu otsus
nr 41/.
6. Saue Linnavalitsuse 2010. aasta I kvartali tööaruanne.
7. Vastus Saue linnavalitsusele esitatud arupärimisele.
8. Info
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Siiri Pertel
Saue Linnavolikogu assistent

Linnavalitsuse 10. istung
Saue Linnavalitsuse 10. istung toimus
07. aprillil 2010. aastal, päevakorras oli:
1. Spordiühingutele raha eraldamine
/korraldus nr 101/.
2. Sünnitoetuse maksmine
/korraldus nr 102/.
3. Saue linna kriisikomisjoni põhimäärus (I lugemine).
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
4. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine
/korraldus nr 103/.
5. Viigimarja tn 18A kolme korteriga elamu kasutusloa
kehtetuks tunnistamine. Saue Linnavalitsuse poolt
on 03.09.2009 väljastatud Viigimarja tn 18A kolme
korteriga elamule kasutusluba nr 2142. Viigimarja 18A
omanik taotleb elamule väljastatud kasutusloa kehtetuks tunnistamist. Viigimarja 18A omanik ei ole esitanud
linnavalitsusele pretensioone elamu ehitamise ajal ega
vaidlustanud kasutusloa väljastamist 6 kuu jooksul.
Esitusseaduse § 38 lg 2 kohaselt on ehitise omanikul
õigus esitada taotlus kasutusloa kehtetuks tunnistamise
kohta § 38 lõikes 1 nimetatud juhtudel.
OTSUSTATI:
1. Saata eelnõu II lugemisele.
2. Ehitise omanikul esitada dokumendid (ekspertiisiakt),
mis tõendavad, et ehitis on ohtlik elule, tervisele või varale või keskkonnale või millest tuleneb muu alus kasutusloa kehtetuks tunnistamiseks.
6. Info
Märtsis makstud matusetoetused
Perioodil 25. 03.2010 kuni 01.04.2010 sõlmitud
lepingud
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Teade

Riik alustas
omavalitsustega koostööd
järgmise aasta eelarve osas
Regionaalminister Siim Kiisleri juhitud valitsuskomisjon kohtus Omavalitsusliitude Koostöökoguga, et kuulata ära omavalitsuste esialgsed seisukohad 2011.
aasta riigieelarve osas.
Kohtumisel kinnitati ajakava edasisteks kohtumisteks ning
arutati ka sisulisi küsimusi.
Regionaalminister selgitas, et omavalitsuste tuludest rääkides on võtmeküsimuseks uued töökohad ja tema hinnangul ongi enamik omavalitsusi töökohtade tekkesse pidevalt
panustanud. Tänu aktiivsetele omavalitsustele on käivitunud
sellised projektid, mille raames pakutakse reaalset tööd mitmes sektoris umbes kahele tuhandele inimesele ja Töötukassa andmetel on registreeritud töötute arv viimasel kolmel
nädalal vähenenud.
Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni iga-aastasteks läbirääkimisteks on moodustatud
töörühmad rahandus- ja maksupoliitika, hariduse ja noorsoovaldkonna, töö-, sotsiaal- ja tervise-, transpordi- ja teede, IKT,
kultuuri- ja spordivaldkonnas ning keskkonna- ja maaküsimustes.
Komisjoni töös osaleb ka Saue linnapea Orm Valtson asendusliikmena.

TEADE
15.04.2010 toimunud Saue Linnavolikogu istungil võeti vastu ja suunati avalikustamisele
uus Saue linna üldplaneering. Üldplaneering
haarab kogu Saue linna territooriumi ning seal
on arvestatud linna lähialade planeeringutega. Lahenduse
väljatöötamisel on arvestatud keskkonnamõju strateegilise
hindamise tulemustega. Üldplaneering annab Saue linna edasise ruumilise arengu põhisuunad. Üldplaneeringus määratakse Saue linna maakasutuse juhtotstarbed ja kõige üldisemad
hoonestustingimused, arvestades linna sotsiaal-majanduslike arenguplaanide ning sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri
vajadustega. Muuhulgas määratakse väljaarendatava linna
keskuse paiknemine, rohealade säilitamise ja kasutamise põhimõtted, elamualade ning äri- ja tööstusalade arengusuunad.
Samuti arvestatakse Ringtee T11 ja Pärnu mnt rekonstrueerimise kavadega.
Saue linna üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.
maist kuni 7. juunini 2010 Saue linnas Tule tn 7 teise korruse fuajees Saue Linnavalitsuse töö aegadel. Üldplaneeringu
materjalid on kättesaadavad linna kodulehel www.saue.ee. Ettepanekuid üldplaneeringule saab esitada tavapostiga (Saue
Linnavalitsus, Tule tn 7, Saue linn 76505; faksiga 679 0193
või e-posti teel saue@saue.ee). Kontaktisikuks on linnaarhitekt
Kalle Koppel, tel 679 0191, e-post kalle.koppel@saue.ee .
Saue linna üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste
avalik arutelu toimub 5. juulil 2010 kell 18.00 Saue Gümnaasiumi aulas Nurmesalu tn 9.
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Saue Gümnaasium
pakub võimalust
haridustee jätkamiseks
Saue Gümnaasiumis alustab 2010./2011. õ-a septembrist
tegevust õhtu- ja kaugõppeosakond.
Pakume võimalust jätkata õpinguid põhikooli ja gümnaasiumi klassides.
Vajadusel on võimalik valida ka üksikuid ainekursusi, kus
soovitakse osaleda.
Saue Gümnaasiumi õhtu- ja kaugõppeosakonda vastuvõtmisel esitatavad dokumendid:
8.–9. klass
• passi/ID-kaardi koopia (tehakse kohapeal)
• väljavõte õpilasraamatust
• klassitunnistus
• avaldus (seadusliku esindaja avaldus, kui õpilane on alaealine)
• 2 fotot 3 x 4 cm
Põhikooli võetakse õppima alates 17. eluaastast.
10. klass
• passi/ ID-kaardi koopia (tehakse kohapeal)
• põhikooli lõputunnistus
• avaldus (seadusliku esindaja avaldus, kui õpilane on alaealine)
• 2 fotot 3 x 4 cm
11.–12. klass
• põhikooli lõputunnistus
• väljavõte õpilasraamatust
• eelmise klassi klassitunnistus/gümnaasiumi õpinguraamat või kutseõppeasutuse tunnistus koos akadeemilise
õiendiga, kuhu on märgitud läbitud üldainete kursuste
nimetused, maht ja hinded
• passi/ID kaardi koopia (tehakse kohapeal)
• avaldus (seadusliku esindaja avaldus, kui õpilane on alaealine)
• 2 fotot 3 x 4 cm
Vastuvõtu aluseks on eelneva õppekava läbimise hindamine. Perekonnanime muutmisel esitada abielutunnistuse
koopia.
Registreerimine lõpeb 20. mail 2010.
Registreerimine e-posti aadressil sekretar@saue.edu.ee
Täpne informatsioon tel 659 6070; 670 9234.

Saue Avatud Noortekeskuse
ehitustööd jätkuvad
Vaatamata lumerohkele ja külmale talvele on noortekeskuse
ehitus hakanud graafikusse jõudma. Viimaste nädalate töötempo näitab, et ehitus peaks valmis saama lepingus kokku
lepitud ajaks.

Algab Saue raudteejaama
ooteplatvormide ümberehitus
AS-il Elektriraudtee on plaanis soetada juurde mitukümmend
uut rongi, mis hakkavad sõitma alates aastatest 2012–2013.
Uute rongide tarbeks ehitatakse ooteplatvormid ümber — madalamaks ning reisijatele mugavamaks. Saue platvorm ehitatakse 150 meetri pikkuseks ning see saab ka varikatuse koos
istumisvõimaluste ja infotulbaga.

Alates 05.04.2010 a suletakse Põhja Prefektuuri kodakondsus- ja migratsioonibüroo teenindus Tallinnas
Lastekodu tänavas
Alates 05.04.2010 a saab Tallinnas isikut tõendavaid dokumente, sh kiirdokumente taotleda Vilmsi, Sõle ja Narva mnt
teenindustes.
Narva mnt 5 — avatud: E–R 9.00–18.00 (suletud iga kuu
viimased kolmel reedel);
Sõle 61A — avatud: E–R 9.00–18.00 (suletud iga kuu viimased kolmel reedel);
J. Vilmsi 59 — avatud: E–R 9.00–18.00 (suletud iga kuu
viimasel kolmel reedel).
Kõik 02.04.2010. a Lastekodu teenindusest välja võtmata
passid ja ID-kaardid saab kätte teenindusest aadressil J. Vilmsi 59, Tallinn.

Noortekeskus
annab teada!
Tähelepanu, TÖÖMALEVLASED!
Need noored, kes on end juba töömalevasse registreerinud,
palun võtke kaasa lapsevanema poolt täidetud avaldus ning
tulge noortekeskusesse sõlmima töölepinguid:
3. mai–7. mai		
12. mai–14. mai

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

Järgmine number ilmub
7. mail 2010

kl 14.00–19.00
kl 14.00–19.00

Veel on vabu kohti Linnalaagrisse, mis toimub ajavahemikul
28. juuni–4. juuli 2010. a.
Kohtumiseni!

2

Linna uudised

Saue Sõna

23. aprill 2010

3

Saue laululaps 2010
XV konkurss „Saue laululaps 2010” oli osavõturohke — kuues vanuserühmas esines
kokku 89 lauljat.

Margit Ots

Kultuuri-, haridus- ja spordivaldkonna peaspetsialist
Võistlejaid hindas 3-liikmeline žürii järgmises koosseisus:
Tallinna Reaalkooli muusikaõpetaja Heli Roos, G. Otsa nimelise Muusikakooli õpetaja
Hain Hõlpus, Eesti Rahvusmeekoori laulja ja ansambli
Kosmikud solist Meelis Hainsoo.
Igast vanuserühmast valis
žürii välja 3 paremat poissi ja
tüdrukut ning iga vanuserühma kaks paremat lauljat esindavad Saue linna konkursil
„Harjumaa Laululaps 2010”,
mis sel aastal toimub 17.–18.
aprillil Viimsis ja sealt omakorda valitakse paremad, kes

pääsevad võistlusele „Laulukarussell 2010”. Hoidkem
pöidlad tugevasti peos, et meie
laululastel läheks väga hästi!
Sauel lauljaid hinnanud
žürii tõstis esile seda, et lauldakse eesti keeles ja pööratakse tähelepanu lavalisele
liikumisele ning kostüümidele. Naudingut pakub esitaja,
kes oskab publikule esitatava
laulu sõnumit edasi anda ja
paneb kaasa elama.
Aitäh tublidele lauljatele,
õpetajatele ja pillimeestele
meeldejääva muusikaelamuse eest!
Konkursi „Saue Laululaps”
korraldaja ja läbiviija oli Saue
Huvikeskus, auhinnad osteti
ja kohvilaud kaeti LC Saue ja
Saue Naisseltsi abiga. 

Saue Laululaps 2010 võitjad
koht
I
I
II
II
I
I
II
II
III
III
I
I
II
II
Poistekoori
eripreemia
III
III
I
I
II
II
III
III
III
I
I
II–III
II–III
II
I
I
II
III
III

3–4-aastased
Kadriann Ruul
Daniel Bakler
Eloura Charles
Kaspar Kärner
5–7-aastased
Laura-Liisa Kümnik
Karl Matthias Martin
Miina-Triin Hanikat
Kristofer Kotter
Greete-Liis Teder
Gert Matthias Eljas
8–10-aastased
Laura Tammiste
Markus Lehtsalu
Maribeth Ader
Rasmus Strastin
Oliver Strastin
Liisa Kõllamõts
Kaur Erik Pääsuke
11–13-aastased
Angela Siimon
Robert Ladva
Brita-Liis Oruste
Edi Krims
Estelle Saavaste
Karl Hõbessalu
Karl Ent Pääsuke
14–15-aastased
Annaliise Kalamees
Joosep Talumaa
Kaia-Triin Pääs
Kätriin Pruul
Jasper Alamaa
16–18-aastased
Kristel Palts
Oliver Povel–Puusepp
Mari-Liis Viisimaa
Kärt Johanna Ojamäe
Elis Piirsalu

õp Kerli Mitt
õp Reet Jürgens
õp Reet Jürgens
õp Kerli Mitt
õp Kerli Mitt
õp Marge-Elin Roose
õp Reet Jürgens
õp Marge-Elin Roos
õp Kerli Mitt
õp Marge-Elin Roose
õp Ulvi Kanter
õp Elviira Alamaa
õp Reet Jürgens
õp Elviira Alamaa
õp Elviira Alamaa
õp Ulvi Kanter
õp Elviira Alamaa
õp Grete Põldma
õp Elviira Alamaa
õp Ulvi Kanter
õp Elviira Alamaa
õp Grete Põldma
õp Elviira Alamaa
õp Elviira Alamaa
õp Grete Põldma
õp Elviira Alamaa
õp Grete Põldma
õp Ulvi Kanter
õp Elviira Alamaa
õp Eve Pärnsalu
õp Elviira Alamaa
õp Grete Põldma
õp Grete Põldma
õp Grete Põldma

Saue Sõna
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Midrimaalased hoiavad teatritraditsiooni au sees

Mereröövlid.

Midrimaa teatritrupp Memme Musi esitamas.

Memme musi
on üle kõige!

Igal aastal lavastavad Saue
lasteaia Midrimaa õpetajad
muusikaõpetaja Reet Jürgensi eestvedamisel lastele mõne
vahva näidendi. Sel aastal
etendati Elar Kuusi lastejuttu
Memme musi.
Midrimaa teatritrupp esines
tuntud headuses ja etendusest
said palju rõõmu nii lapsed kui
ka täiskasvanud. Hea ja kurja
võitluses jäi loomulikult peale
hea — ausus ja abivalmidus.
Andra Salutee

Mereröövlid Midrimaal

Lapsed arenevad eeskuju toel,
nad matkivad, kogevad, mängivad ja uurivad kõike ning
kõiki. Mängu kaudu toimub
aga lapse igakülgne arenemine — nii vaimselt, füüsiliselt
kui ka sotsiaalselt.
Üheks väga oluliseks
osaks lasteaia igapäevaelus
on lavastusmängud, mis võimaldavad ennast näidata igasuguste oskuste ja võimetega
lastel. Mõnda kindlasse rolli
sisseelamine või esinemine

Punamütsike.

kellegi teisena aitab ka kinnistel ja tagasihoidlikel lastel oma
esinemishirmust üle saada. Et
aidata lavastusmängudes julgemalt esineda, tuleb lapsed
panna erinevate arutelude
kaudu mõtlema ja hirmudest
üle saama, ühtlasi õpetab lavastusmäng lapsele nii verbaalseid kui ka füüsilisi eneseväljendusoskusi.
Teatrimäng aitab arendada
loovust ja hoolivat suhtumist
kaaslastesse. Lastel tuleb võimaldada avaldada oma loovat
suhtumist kõne, kehakeele ja
muusika kaudu, lasta neil ise
otsustada ning ergutada mõtlemist.
Saue lasteaias Midrimaa
on iga-aastane traditsioon, et
lõpurühmad valmistavad ette
ühe näidendi ning esitavad
seda nii oma vanematele kui
ka teistele lasteaia-kaaslastele.
Nii murdsime pead ka meie,
Lotte rühma õpetajad: millist
sobivat etendust valida. Teadsime, et poisid on väga huvitatud mereröövlitega seotud teemadest, ning sisimas lootsime,
et saame ka tüdrukud nõusse.

Kohe pärast esimest ettelugemist ja laulude kuulamist
sattusid lapsed vaimustusse
ning üheskoos võtsime vastu
otsuse, et õpime selgeks röövlimuusikali „Puujala Maali ja
Silver Ükssilma sõda“.
Teksti õppimist alustasime
hilissügisel, detsembris tegime
seoses jõuludega väikese puhkepausi ning jaanuaris jätkus
aktiivne töö nii teksti harjutamise kui ka dekoratsioonide
ja kostüümide ettevalmistamisega. Muusikaõpetaja Kerli abiga said selgeks ka kõige
keerulisemad laulud ning tantsusammud.
4. veebruaril saabus kauaoodatud päev — meie muusikali esietendus. Saue lasteaia
saal oli pealtvaatajatest tulvil.
Röövlimuusikali olid vaatama
tulnud mitte ainult emad-isad
ja õed-vennad, vaid ka vanavanemad, onud-tädid, sõbrad,
tuttavad ning lasteaia personal. Hoolimata mõne lapse
haigusest, laabus kõik väga
hästi. Aplaus saalis ei tahtnud
vaibuda. Etendusejärgne koosviibimine oli täis positiivseid

emotsioone. Rahul ja õnnelikud olid nii lapsed, vanemad
kui ka õpetajad.
30. märtsil käisime muusikali näitamas ka Tallinna Läänemere lasteaias, mis andis
lastele võõras kohas ja võõrale publikule esinedes täiesti
uutmoodi kogemuse. Juba
sõit teise lasteaeda — tellitud
bussiga! — tõi esinejaisse
ehtsa näitleja tunde. Väikene
pabistamine ja lendavad liblikad kõhus käisid kogemusega
kaasa. 31. märtsil said ka Saue
lasteaia lapsed näha ja kuulda
üht-teist mereröövlite elust.
Täname kõiki lapsevanemaid, kes olid abiks etenduse jaoks vajalike rekvisiitide
muretsemisel. Samuti olid
lastel vanemate abiga valmistatud vahvad röövlikostüümid.
Suur-suur tänu Marcuse emale-isale, kes aitasid meid dekoratsioonide transportimisel
Läänemere lasteaeda.
Lotte rühma õpetajad
Liina Kookmaa
ja Jaana Kari

Krõlli lapsed mängisid
“Punamütsikest”

13. aprillil lavastasid “Krõlli”
rühma 4–5-aastased lapsed
Punamütsikest. Idee muinasjutu lavastamiseks tekkis juba
eelmisel aastal, kui nägime, et
lapsed nii aktiivselt muinasjutu mängimisel osalesid. Kõik
lapsed tahtsid olla tegelased.
Võib-olla aitas kaasa ka ilus
värviline raamat vahvate illustratsioonidega. Mõte hakkas liikuma ja nii see lavastus
sündiski. Stsenaarium kirja
pandud, palusime abi muusikaõpetaja Reet Jürgensilt, kes
õpetas lastele laulud selgeks ja
kujundas lavastuse muusikali-

se poole. Kõige viimaseks jäi
peakatete ja kostüümide valmistamine. Siin tulid appi ka
lapsevanemad, kes aitasid kaasa kostüümide õmblemisel.
Peame oluliseks oma rühmas draamakasvatuse edendamist. Lapsed saavad lavastustes kasutada kõike, mida nad
on õppinud. Näha oma lapsi
rõõmsalt ja julgelt kehastumas
üheks või teiseks tegelaseks —
see on õpetajatele suur rõõm.
Krõlli rühma õpetajad
Kaja Vatt
ja Merike Malkus

Avaldame kiitust
tublidele noormuusikutele
Avaldame kiitust kõigile tublidele muusikakooli õppuritele ja toome siinjuures ära nimekirja noortest —
koos paremate tulemustega! —, kes 2009./2010. õppeaastal võtsid osa maakondlikest ja vabariiklikest
pillikonkurssidest:
1. Joonas Praks — I koht, trompet, õp Jaak Oserov, km Elina
Seegel
2. Kätriin Pruul — I koht, flööt, õp Jüri Hargel, km Elina Seegel
3. Johhan Rosenberg — I koht, vabariiklik omaloomingu konkurss, õp Gerli Kirikal
4. Laura Pley — I koht, flööt, õp Jüri Hargel, km Elina Seegel
5. Moonika Janet Pregel — I koht, kannel, edasipääs vabariiklikku vooru, õp Pille Karras
6. Brita-Liis Oruste — I koht, klaver, õp. Elina Seegel
7. Joosep Talumaa — III koht, kitarr, õp Iljo Toming
8. Grete Saar — III koht, flööt, õp Jüri Hargel, km Elina Seegel
9. Tanel Talumaa — III koht, klarnet, õp Alvar Mölder, km Tiina
Kalvet
10. Lisanna Sooäär — III koht, klaver, õp Elina Seegel
11. Sigrit Pikkar — III koht, klaver, õp Tiina Kalvet
12. Robert Ladva — kiitus pala eest, klaver, õp Tiina Kalvet
13. Karl Hõbessalu, kitarr, õp Iljo Toming
14. Annelize Vlasenko, viiul, õp Juta Ross, km Elina Seegel
15. Lisa Kõllamõts, viiul, õp Juta Ross, km Elina Seegel
16. Kristiina Zakurakina, viiul, õp Juta Ross, km Elina Seegel
17. Georgi Horuženko, klaver, õp. Terje Mäss
18. Karin Ernesaks, klaver, õp Marina Jurtšenko
19. Hele Pukk, klaver, õp Marina Jurtšenko
20. Gertrud Soone, klaver, õp Tiina Kalvet
21. Kristiina Kai Kõiv, klaver, õp Marina Jurtšenko
Suur tänu kõikidele tublidele õpilastele ja õpetajatele suurepärase töö eest!
Saue Muusikakooli juhtkond

Saue Sõna

Kultuur
Kolmekäeline Jumalaema
kaitseb süütult kannatanuid
Saue Päevakeskus alustas kevadet Ukraina Kreeka-Katoliku Kolmekäelise Jumalaema
Kiriku külastamisega.
Huvilisi kogunes peaaegu
bussitäis ja Balti jaamast seadsime sammud otse Laboratooriumi tänavale, 14. sajandist
pärit hoonesse. Tegu oli kiriku jaoks harjumatult väikese
majaga ja poleks silte ning
postkasti kiriku väravas, ei
oskaks iial aimata, kuhu need
suured puuväravad avanevad
ja millisesse „võluriiki” viivad. Kirikus võttis meid vastu
koguduse vaimne juht Anatoli
Ljutjuk. Anatoli Ljutjuki näol
on tegemist ukrainlasega, kes
tuli omal ajal siia Kunstiinstituuti õppima, lõpetas selle disaini erialal ja jäigi Eestisse.
Nõukogude ajal tegutses
Ukraina
Kreeka-Katoliku
kirik põranda all. Kui olud
muutusid, tuli ka see kogudus
päevavalgele ja neile eraldati
tillukesed ruumid Laboratooriumi tänava majas, millel on
nii helget kui ka sünget ajalugu. Tegemist on kohaga, kus
kunagi toimetasid skaudid,
hiljem olid aga KGB laod.
Praegu on õnneks tunda ainult
selle paiga helgemat poolt.
Kirikus ja kiriku kõrvalruumides oli meile teejuhiks Anatoli poeg Nestor Ljutjuk, kuid
kirikus on tegev ka Nestori
vend Bogdan. Juba kirikuna
pidi see maja üle elama veelgi ühe suure õnnetuse — maja
põles maha ja tuli taas uuesti
ehitada. Õnneks või kahjuks
oli just toona aeg, mil vanalinna korterid läksid moodi ja
uusomanikud praakisid välja
vana, nende jaoks väärtusetut.
Disaineriharidusega ja kunstnikuhingega Anatoli Ljutjuk
koos oma kaaskondlastega
leidsid väljavisatu seast palju
väärtuslikku — kogu kiriku
ülesehitamiseks kulunud materjal on sellisel teel saadud.
Kirik on küll tibatilluke, kuid
sinna mahub palju: puidust
altar ikoonidega ja ikoonidega
rõdu moodustavad ruumi, kus
toimuvad jumalateenistused.
Põranda saab töökindlate ja
aegumatute mehhanismidega
avada ja põranda all avaneb
uus maailm. Kroonlühter liigub laes — et rõdult oleks mugav küünlaid süüdata jne.
Lisaks jumalateenistustele toimub selles majas kõige
vana ja väärtusliku hoidmine
ja säilitamine, alustades elustiilist ja lõpetades eesti nudipea lehmaga.
Siinkohal tasuks viidata
koguduse nimetusele: Kolmekäelise Jumalaema Kogudus.
Kiriku ehitamise käigus viitasid mitmed märgid Kolmekäelisele Jumalaemale, kes

on süütult kannatanute kaitsepühak. Kogudus ongi võtnud
oma eesmärgiks märgata neid,
kes on süütult kannatanud,
taga kiusatud, hävitatud jne.
Seejuures ei pea koguduse
liikmed silmas sugugi mitte
ainult inimesi, vaid kogu loodust. Keldris nägime ukrainlaste koostatud Punast Raamatut — Eestis hävimisohus
olevatest liikidest. Pildid raamatus on omaenese valmistatud paberil, Nestor ja Bogdan
Ljutjuki joonistaud piltidega,
Timo Marani luuletustega. Iga
looma ja taime kohta on lühike
tabav luuletus.
Lisaks Punasele Raamatule koguvad, kasvatavad ja
kasutavad koguduse liikmed
ravimtaimi. Ka ravimtaimede
kohta on seintel omatehtud
pildid koos vajalike kommentaaridega.
Saime teada, et Ukrainas
valmistati mänguasju kitsejuustust. Nestor Ljutjuk kõneles lisaks veel seda, et neid
mänguasju võib aastakümnete
pärast süüagi, leotades lelusid
eelnevalt mõnda aega vees.
Nägime mänguasju ka tavalisest punasest savist. Lisaks
punasele savile on neil eriline
piimaga töödeldud savi, mis
põletamisel läheb mustaks
ja — erinevalt punasest savist — peab vett.
Kiriku taga on pisike siseaed, mida praegu täies ilus
kahjuks ei näe. Kel kujutlusvõimet piisavalt, see võis kujutleda, milline see keskaegsete tavade järgi rajatud aeg
suvel välja näeb.
Siseõue ümbritsevad kloostriruumid, ruumid meistritele,
pühapäevakoolile ja muule,
mis igapäevaeluks vajalik.
Kuigi trepid olid kitsad,
keerdus ja kõrgete astmetega,
ei raatsinud keegi ühtegi ruumi vaatamata jätta. Alustasime sealt, kus toimub paberi
valmistamine. Järjekordselt
oli põhjust iseendasse vaadata
ja hämmastuda meie elustiili
ebaratsionaalsuse üle. Ukrainlased püüavad ka vana ratsionaalset, kasinat ja elusloodust
väärtustavat elustiili au sees
hoida. Paber valmistatakse
mitte puidust, vaid vanadest
kaltsudest. Puuvillased riided,
mis on läbinud kõik oma eluea astmed, alustades pidurüüst
ja lõpetades põrandakaltsuna,
leiavad nüüd uue elu paberis, mis kestvat tuhat aastat.
Paberimasin on sama nagu
sajandeid tagasi, ainult töötab
elektri jõul.
Edasi liikusime puutöökodades, kus iga väike poiss
saab midagi ise meisterdada,
iga isa saab oma lapsele ise
hälli teha ja iga huviline saab

23. aprill 2010
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SAUE KILB XIV VOOR
XIV VOORU KÜSIMUSED:
1. Teadlased väidavad, et Venemaal aastasadu tagasi elanud
naistel ei täheldatud peaaegu üldse selgroo kõverdumist.
Miks?
2. Brittide ajakiri Sunday Times Travel Magazine avaldas selle
aasta märtsis maailma kõige seksuaalsemate linnade edetabeli. Millised esitosinasse kuuluvad kaks sellesse edetabelisse kuuluvat linna asuvad Tallinnale kõige lähemal?
3. Suures osas araabia riikides keelati Yokohama Rubber
Company valmistatud rehvid. Miks?
4. Playboy esimese numbri kaanel poseeris teadupärast Marilyn Monroe. Kuid kes eestlannadest sattus Playboy kaanele esmakordselt ja mis aastal?
5. 1872. a alustas Eestis tegevust esimene Punase Risti organisatsioon. Mis nime see kandis?
6. Riigilipu heiskamisel Pika Hermanni torni kasutatakse muusikalise signatuurina laulu „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“
avafraasi ning langetamisel rahvusliku laulu „Mu isamaa
armas“ algusfraasi. Viimane on aga ühe kindla helilooja
kindla teose fraas. Nimetage mõlemad.
7. Millal loodi Kaitseliidu Saue Kompanii?
8. Kui palju maksis „Saue Sõna“ alates 1992. a veebruarist?
9. 1991. a toimusid Kablis maailmameistrivõistlused alal,
mille algusaastaks loetakse 1976 ning harrastatakse peale Eesti valdavalt ainult Venemaal, Soomes, USA-s ja Kanadas. Hiljem on Eestis toimunud sellel alal veel kolmed
maailmameistrivõistlused (1996, 2003, 2007). Mis alal?
10. 2007. a toimusid Kilingi-Nõmmel maailmameistrivõistlused, kus maailmameistriteks tulid teiste hulgas 6 eestlast.
Mis alaga on tegemist (päris spordiks seda vist nimetada ei
saagi)?

XIII vooru õiged vastused on järgmised:
1.
2.
3.
4.
5.

jälgida, kuidas see kõik käib...
Hällegi on erinevaid, meile
harjumuspärasest hoopis teist
moodi kiiguvad poola, vene ja
ukraina hällid.
Ekskursioon lõppes seal,
kus paberist said uhked kutsed, väärikad raamatud, omapärased postkaardid ja täiesti
erilised
seinakaunistused.
Maalimistöökojast edasi tuli
veel ka raamatukogu, kus süvenemiseks enam aega ei jagunudki...
Kes pidas vajalikuks ja võimalikus panustada ukrainlaste
väärt ettevõtmisse, need jäid
veel ka sööma — ja ei kahetsenud. Kõik, kes lõunasöögist
osa said, on veendunud, sellisel viisil valmistatud toitu ei
ole varem maitsta saanud ...
Lisaks erilistele retseptidele ja
erakordsele valmistusviisile,
oli toit ka eriliselt maitsev ja
sõime erilistest nõudestki!
Siinkirjutaja jättis koguduse ajaloost teadlikult mõned lõigud välja, et tekitada
lugejates huvi ja soovi oma
silmaga vaadata ja oma kõrvaga kuulata. Jumalateenistused
toimuvad kirikus igal reedel

kell 18.00 ja igal pühapäeval
kell 10.00.
Kellel mured, neil tasuks
kirikus kindlasti ära käia. Kiriku ukse kõrval on postkast,
kuhu iga inimene saab kirjutada oma mure. Mure jõuab
preestrini, kes palvetab, ja
edasi aitab juba Jumal.
Lõpetuseks tahaks väljendada meie kõikide rõõmu ja
rahulolu, et selline ilus paigake Tallinna vanalinnast on
sattunud just nimelt ukraina
koguduse kätte. Tänu sellele
on säilinud killuke austust ja
lugupidamist,
esivanemate
tarkust, ratsionaalsust ja kooskõla loodusega.
Edu teile, ukraina kogudus!
Neil, kes meiega kaasas ei käinud, soovitame kindlasti seda
kirikut külastada ja kõigil soovitame süveneda ka Punasesse
Raamatusse, kus Timo Maran
iseloomustab muu hulgas näiteks salu-vööttigu alljärgnevalt:
Rooman vaikselt ja kannan oma koda ega ole mitte
kunagi mitte kellelegi peale
astunud. 

9. mail kl 09.00–16.00 toimub Sauel
Pärnasalu põik 11 platsil

LEHEKUU LAAT
Kohal kauplejad üle Eesti!
Info: 5805 0167

Keelati anda klaas riigiviina
Aeg on laiali minna
Margi tagaküljel on väidetavalt koššerliim
Granaatõun
Peeter Süda „Väikene vana varanduse vakk ehk Saaremaa vägimees Suur Tõll“
6. Botox, kortsude eemaldamine
7. Pop-jazz’i klaveriõpetaja
8. 3.03.2000. a.
9. 1955. a.
10. 1958. a.

Päevakeskuse
ürituste kava
• Saue Päevakeskuses on avatud Asta
Tomsoni õlimaalide näitus-müük.
• 29.04 kell 10.30 Kohtumine Eesti Päevalehe esindaja
Kadi Ibrusega.
• 03.05 kell 13.00 Ülo Pender näitab filme.
• 06.05 kell 10.30 Dzintarsi toodete müük.
• 13.05 kell 14.00 Saue Päevakeskuse ringide liikmetele
Saue Gümnaasiumis ringide hooaja lõpupidu.
• 14.05 Muusikahuvilised korraldavad kevadõhtu vene
romanssidega Suure-Lähtru mõisas.
• 22.05 Saue Päevakeskuse kollektiivid osalevad Saue
Sõlel.
• 28.05 Seeniortantsijad osalevad Rakveres vabariiklikul
seeniortantsijate festivalil.
Muinsuskaitsekuu raames:
• 30.04 kell 16.00 tutvustab Rahumäe kalmistu uut osa ja
nn „vaestekalmistut” kunstiajaloolane Mare Kask.
• 10.05 kell 16.00 tutvustab Siselinna kalmistut kunstiajaloolane Mare Kask.
• 19.05 kell 17.00 ringkäik Nõmmel. Tallinna Nõmme
linnaosa ja 2009. aastal paremini restaureeritud maju
tutvustab Riin Alatalu. Registreerimine päevakeskuses.
Üritustele sõidame bussiga nr 190 või rongiga.
Reisid:
• 09.05 Reisihuvilised korraldavad reisi: Põhja-Järvamaa
mõisad ja huviväärsused. Kogunemine kl 9.00 Saue
Kaubakeskuse ees. Reisi hind 380.- krooni, maksta on
võimalik kuni 23.04.10.
• 27.06 Kultuuri- ja reisihuvilised korraldavad väljasõidu
Pärnusse Hansapäevadele.
• 13.07–14.07 Reisihuvilised korraldavad reisi: Karula
Rahvuspark, Valga-, Võru- ja Lätimaa.
• 06.06–11.06.2010 Reisihuvilised korraldavad reisijuht
Jaan Masingu eestvedamisel bussireisi endisele IdaPreisimaale, praegune Poola. On veel vabu kohti!
• Seltsing Tammetõru korraldab 18.07.–22.07 reisi Gotlandile.
• Saue Päevakeskuses teeb FIE Kaire Sildnik esmaspäeviti
pediküüri ja neljapäeviti massaaži eakatele; soodushindadega.
• 23.04 kell 16.00 Tammetõru seltsingu koosviibimine.
• 04.05 kell 10.00 Invaühingu koosolek.

Saue Sõna

Mitmesugust
Maikuu toiduraha
Saue Gümnaasiumis
1.–7. ja 9. klass		
8. klass			
10.–11. klass		

132 krooni
120 krooni
360 krooni

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele: Swedbank, a/a 221018424457 hiljemalt 26. aprilliks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse(laste) nimed ja
klass.
Erandkorras saab maksta sularahas, kooli sööklas 03.05
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

Liitu rattaklubiga!
Kätte on jõudnud kevad ning järjest rohkem ja rohkem näeme
me tänavapildis jalgrattureid. Et kevad ja suvi sul luhta ei läheks, siis — õige aeg ja koht on liituda Plekk-Liisu Rattaklubiga!
Trennid toimuvad kaks kuni kuus korda nädalas ja seda ka suvekuudel. Treeningrühmadesse ootame nii poisse kui ka tüdrukuid erinevates vanuserühmades. Plekk-Liisu Rattaklubi võtab
osa nii erinevatest rahvaspordi üritusest kui ka Eesti meistrivõistlusest ning korraldab ka ise võistluseid. Selle aasta esimene rattaüritus toimub 21. mail Sauel — „Rattahundu 2010“.
Kontakt: tel 511 9209, 5190 6524
Plekk-Liisu Rattaklubis möödub suvi ratastel!

Märtsi sünnipäevad
EINO METS		
96
ARTUR TRUSS		
93
HENRIETTE KIVILOO 92
ILSE-AURELIE RÄGAPART 86
ANTS KIPPAR		
85
HELJE KUUS		
85
MARTA PIIN		
85
JEVGENI SARING
84
EEVI TRUUSA		
84
UNO TÜRK		
84
ALFRED JAKOBSON 82
LUMME POLTAN
82
MAIMU TEOSTE
82
RAIOT SILLA		
82
IISE SIIMENSON
82
LEO SOOTS		
82
ANNA VANGONEN
82
ELMAR AULIK		
81
SILVI KIPASTO		
80
ELVI-MELAINE PAASIK 80
ARVED VULP		
80
HAIMA DAUKŠA
75
HELGI LEPPIK		
75

Biolagunevate jäätmete
liigiti kogumise kohustus
Korraldatud jäätmevedu hõlmab lisaks segunenud olmejäätmetele, vanapaberile ja -papile ning suurjäätmetele ka kompostitavaid biolagunevaid jäätmeid.
Biolagunevad jäätmed on põhiliselt toidujäätmed, mida
tekib igas kodumajapidamises, samuti asutustes ja ettevõtetes. Saue linna jäätmehoolduseeskiri kohustab biolagunevaid
jäätmeid koguma eraldi mahutisse nende elamute inimestel,
kus on vähemalt 10 korterit, ja asutuses-ettevõttes, kus neid
tekib rohkem kui 25 kg nädalas.
Biolagunevate jäätmete konteinerisse tuleb panna:
• liha- ja kalajäätmed, köögi- ja puuviljad, köögi- ja puuviljade koorimisjäägid, leib, sai, poolfabrikaadid, pagaritooted
ja kondiitritooted, juustud, või ja margariin ning muud tahked toidujäätmed;
• majapidamispaber, pabersalvrätid, kohvipaks, paberfiltrid,
teepakid;
• toataimed ja lõikelilled.
Biolagunevate jäätmete konteinerisse ei tohi panna järgmisi toidujäätmeid:
• suured kondid;
• toiduõli, supid, kastmed ja muud vedelad toidud ja toiduained;
• piim, hapupiim ja kõik muud vedelikud;
• kile, metall, klaas, tuhk, suitsukonid, pakendid, vahatatud
ja kiletatud papp, täis tolmuimeja kotid ja muud bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed.
Miks on biolagunevate jäätmete eraldi kogumine vajalik?
Muude jäätmete hulgas prügilasse sattununa eraldub biolagunevate jäätmete lagunemisel metaan, mis väidetavalt on üks
kasvuhooneefekti põhjustavatest gaasidest. Biolagunevate
jäätmete liigiti kogumise ja kompostimisega tagatakse nende
keskkonnasõbralik käitlemine, taastatakse ainete looduslik
ringkäik ning väheneb prügilate ohtlik mõju keskkonnale.

IVI-MARE MÄGI		
LEMBIT PAJO		
LIIA-MAI PENDER
ELVE TULP		
OLLI ELVING		
IRMA KUUSMANN
JAAN NIINE		
TIIU NUUTER		
TIIU RAUD		
EEVI TATARLÕ		
JAAK VIIDAS		
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Huvikeskuse
ürituste kava
• 23.–29. aprill Joonistamise ja akvarellmaali kursusel osalenute paremate tööde näitus Saue Linna Raamatukogus.
Samas saab näha ka Saue Savipäeval osalenute valmistatud meeneid.
• 24. aprill kell 12.00 Sauelane liikuma VII etapp — Jalgrattasõit Sarapiku terviserajal.
• 30. aprill kell 19.00 Komöödiateatri etendus „Armastab,
ei armasta?“ koolimajas.
• On veel vabu kohti 8.–10. juunini Klooga Noortelaagris
toimuvatele Saue Huvikeskuse kunstipäevadele. Mitmekesiselt sisustatud päevad — kunst, sportlikud mängud,
ekskursioon. Info ja registreerimine tel 659 5009 või
e-post: huvikeskus@saue.ee

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
Saue Huvikeskuses (Saue koolimajas ruum 124)
T–N 15.00–18.00 ja enne algust kohapeal

Kulu põletamine on keelatud!
Kuigi on paiku, kus kevadine suurvesi uputab ja metsavilus pole lumigi veel sulanud, tõid aprilli teise nädala kuivad ja soojad kevadilmad endaga kaasa kulupõlengud.

75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70

Aprilli sünnipäevad
SALME TELLISKIVI
AINI SUUDER		
ENDEL MAISTE		
MARTA HAUS		
DAISY-SILVIA PELLO
LAINE KALDA		
AITA-MELANE KALME
META BOGOLJUBOVA
VALDEK RAE		
ERICH LAANEMETS

23. aprill 2010

92
91
88
87
87
86
86
84
84
82

INGE NURMSALU
82
AGU RINK		
82
ANNA VANGONEN
82
HEINO ROSENBERG 81
LEMBIT TÕLL		
81
LEONHARD-ALEKSANDER
VOOR 81
MIRALDA-ROSETTE PIRN 80
AADU KUNINGAS
75
EEVA SAARMANN
75
URVE VAHAR		
75
VALENTINA GLADTŠENKO 70
TIIU KIVILO		
70
TIIVI VALLFISCH
70

PALJU ÕNNE!

HAAGISEKESKUS — Paju 3, Sauel
Nädalavahetustel

SÕIDUAUTO pesu ainult 70.- kr
Automaatne pesula,
valida survepesu või harjapesu.
Avatud
E–R 9.00–19.00, L, P 11.00–16.00

5.–11. aprillini kustutasid päästjad Tallinnas ja Harjumaal 36
suuremat või väiksemat kulupõlengut. 12. aprillil lisandus veel
21. Päästjad tuletavad inimestele meelde, et kulu põletamine
on tuleohtlikul ajal alates lume sulamisest kuni sügisvihmade
saabumiseni keelatud kogu Eestis!
Sirje Piirsoo
Põhja-Eesti Päästekeskus avalike suhete büroo peaspetsialist
628 2131, 510 6932; sirje.piirsoo@ttpa.ee

Loomade vaktsineerimine
Vaktsineerimine toimub turuesisel
platsil alljärgnevalt:
8. mai 2010. a kl 10.00–14.00
15. mai 2010. a kl 10.00–13.00
Marutaudivastane vaktsiin on tasuta. Pakutakse ka kompleksvaktsiini ja parasiitide ravi, kuid seda juba tasu eest.
Kompleksvaktsiini hind 150 krooni. Suured koerad tuleb
vaktsineerimisele tuua suukorviga.
Vaktsineerimist teostab volitatud veterinaararst Vladimir
Harkovski, telefon 513 6896. 

Saue loomakliinik avatakse 26. aprillil!
Avamise puhul toimub 26. aprillist–5. maini suur vaktsineerimiskampaania.
Kliinik on avatud 10.00–20.00, mille raames vaktsineerime
visiiditasuta järgnevate hindadega:
• marutaud 50.- (tavahind 150.-)
• kompleksvaktsiin (4 haigust) + marutaud, koerale — 150.- (tavahind 275.-)
• kompleksvaktsiin (3 haigust) + marutaud, kassile — 150.- (tavahind 275.-)
Vältimaks asjatut ootamist, palume võimalusel ette registreerida!
Asume katlamaja läheduses Tule tänava ääres!

SAUE LOOMAKLIINIK
Sooja 1, Saue, tel 600 3382
Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi, päevakirurgia.
Avatud E–R 13.00–19.00, L 10.00–14.00
www.sauekliinik.ee

Saue Sõna

Teated
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Pühapäeval, 25. aprillil kell 16.00
Lauluväljaku Klaassaalis
Saue Muusikakooli kontsert

Kevadhääled
Esinevad solistid, ansamblid,
poistekoor ja orkester

ÜLE-EESTILINE TALGUPÄEV
1. MAI 2010
Talgute nimi:
Toimumiskoht:
Talgutöö:

LOFT , Pärnasalu 19, Saue. Algus kl 10.00

MÕTTALGUD KORTERIÜHISTUTE
ÜHISTEGEVUSE EDENDAMISEST

Kaasa võtta:

HEAD MÕTTED JA AVATUD MEEL
NATUKE RAHA SÖÖGI JA JOOGI OSTMISEKS

Talgujuht:

Ootame kõiki „Kevadhääli“ kuulama!

KORTERIÜHISTUTE ÜHISTEGEVUS

Jüri Tümanok

Lisainformatsioon:

Registreeru: www.teemeara.ee

Registreeri talgutele: www.teemeara.ee,
Swedbanki kontori avalikes arvutites, kohalikus raamatukogus või infotelefonil 590 974 000!

Kontsert on tasuta
Sarja “Sauelane liikuma”

JALGRATTA etapp
toimub laupäeval, 24. aprillil algusega kell 12.00

Teeme Ära talgupäeva korraldavad:
Eesti Külaliikumine Kodukant
Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud
Eestimaa Looduse Fond
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit
Riigimetsa Majandamise Keskus
Õnnepank
“Teeme Ära - Minu Eesti”

Ukseluku avamine käib
nüüd vaid sõrmevajutusega
Ei mingit võtmete, magnetkaartide vms kaasas kandmist.
Gatekeeper tooteperekonda kuulub GatekeeperLite, mis on
mõeldud koju ja väikekontoritesse. Süsteem suudab talletada kuni
sada sõrmejälge ning vajadusel ka numbrilisi koode – külaliste jaoks.

*
*
*
*
*
*

Start antakse ca 5 km rattasõidule Sarapiku terviserajalt mäe juurest.
Võta kaasa oma osavõtjakaart! Kui sul seda veel ei ole, saad selle kohapealt.
Ole stardis, osavõtjate vahel loositakse välja auhindu!

!
Tule kindlasti, tule koos perega
Osavõtt kõigile tasuta!
Igale rattaraja läbijale — jook ja maius.

Korraldab:

Lisainfo ürituse kohta:
Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht
Terje Toomingas
5343 5855
terje@saue.ee

Kui vajate süsteemilt enamat,
näiteks kulude- ja tööajajärelevalvet,
võrgukasutatavust ja süsteemihaldust,
siis vali GatekeeperPro – biomeetrilisel
sõrmejäljelugemisel põhinev kulude
järelevalvesüsteem, kus on uudselt
ühendatud kasutuse lihtsus ja
turvalisus.
Süsteem avab uksed, registreerib
liikumised, arvutab kokku tööajakulu
ning juhib häire ja sissemurdmishä
iresüsteeme ühe sõrmevajutusega.

pinge 24 V DC
voolukulu 90 m A (max 250 m A
ilmastikukindel karp (IP43)
termostaadiga küte
töötemperatuur -35°C ... +50°C
hübriidandur

GatekeeperFitness on spordikeskuste
kliendihalduse jaoks mõeldud
biomeetrilisel sõrmejäljelugemisel
põhinev terviklahendus. Klient
tõendab oma liikmelisust, registreerub
külastajaks ja soovitud spordiala
kasutajaks vaid ühe sõrmevajutusega.
Keerulised ja kulukad kliendikaardid,
võtmed ja pikad kassajärjekorrad võib
nüüd unustada.
Gatekeeper Fitness on lahendus
tänapäevaste spordikeskuste jaoks!

Tule vaata lisa www.bgsport.eu või kirjuta info@bgsport.eu
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SAUE UJULA
HINNAD ON JÄTKUVALT ODAVAIMAD!

Harley Davidson Club Estonia esitleb:

Volbrimöll
2010
30.Aprill 2010 Hotell Salzburg
15.00 Kogunemine Laagri Maksimarketi parklas
16.00 Paraad Laagri-Saue-Keila
16.30 Hooaja avasõnad Keila linnapealt
17.30 Paraad Keila-Salzburg
18.00 Kohanemine Salzburgis
19.00 Mängud aktiivsetele mootorratturitele
20.45 Telgis tõmbab peo käima Rockhouse
21.30 Mängud aktiivsetele mootorratturitele
22.00 Telgis Freddy Tomingas & RIFF
22.50 Ilutulestik Rufilt
23.00 Telgis Driven
24.00 Striptiis siseruumides olevas õllekas
24.10 ... pidu jätkub õllekas Sulliwaniga

INFO: WWW.HARLEY.EE
PILETITE VAHEL LOOSIME VÄLJA AUHINNA!

AVATUD:
E–R 6.30–22.00;
L 9.00–17.00; P 9.00–20.00
Kohtumiseni ujulas —
Nurmesalu 9, Saue!
Võimalus kasutada
ka jõusaali!

Maikuu on meie sünnipäevakuu!
Oleme rõõmsad ja rõõmustame ka
oma patsiente: mais kõigile hammaste
läbivaatus tasuta ja väike kingitus lisaks!

Lisainfo Saue Koolihaldusasutuse
kodulehel.
Hinnad ülisoodsad!

NB! Juulikuus muutuvad lahtioleku ajad.

E–R 8.00–21.00;
L 10.00–16.00; P 10.00–19.00

Täpsemalt saate vaadata meie kodulehelt
www.moisahambaravi.ee

Rannahooaeg ei ole kaugel!

Sakura stuudio
Kevade lõpuni kõik
tselluliidivastased
programmid

(meemassaaž, lümfimassaaž)

soodustusega –15%!

Sooja 1 (2. korrus), Saue
Lisainfo: tel 5454 4559
www.sakurastudio.ee

Uus käsitöökauplus

„Oma Käsi“,
Väikelaste päevahoiul Lustila on lastevanematele
suveks päikeseliselt soe pakkumine:

3 suvekuud 2 kuu hinnaga!
Pakkumine kehtib, kui sõlmite meiega lepingu hiljemalt 15. maiks.
Täpsem info tingimuste kohta telefonil 5552 1006 või e-mailil
lustila@lustila.ee
19. ja 26. mail algusega kell 18.00 toimub Lustilas (kahes osas)

Väikelapse esmaabi koolitus!
See on „Esmaabikoolitus kõigile, kelle jaoks laps
ja tema tervis on kalleim vara.”
Rahvakoolituse „Elu” koolitaja Margit Pärn jagab informatsiooni sagedamini esinevatest lastehaigustest ning traumadest ja nõuandeid,
kuidas olukorraga toime tulla.
Ühe loengu maksumus 90.- krooni. Osalemine ainult eelregistreerimise alusel. Kohtade arv piiratud.
Registreerida saab: lustila@lustila.ee või telefonil 5552 1006
Asume Tule 21.
Rohkem infot meie kohta: www.lustila.ee, lustila@lustila.ee

Otsin tööd
 Kogemustega raamatupidaja (bilansivõimeline) otsib lisatööd. Olen töötanud
erinevate programmidega ja erinevates
valdkondades. Kõik pakkumised on
teretulnud. Tel 525 9662

VARSTI ON KÄES
REHVIVAHETUSE AEG!
MEILT REHVID JA REHVITÖÖD,

 Teostan sise- ja välisremonditöid
(sh sanitaarremont). Tel 5552 5870

LISAKS TEOSTAME KA AUTOREMONTI

 Otsin lisatööd õhtusel või öisel-varahommikusel ajal. Tel 5645 1194, Ivar

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

L & P HOOAJAL

TEL: 654 6525; 514 4209

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.

PAKUME SÕIDUKITELE LIIKLUSKINDLUSTUST.
TEL: 5625 1643

IGALE REHVIVAHETAJALE MEIE POOLT KOHV JA
SAIAKE TASUTA.

LISAKS:

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

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

TOITLUSTAB

 Teostan pottsepatööd, paigaldan
klassikalisi kaminaid ja looduskive.
Tel 5803 3448

Pakun tööd
 Harmet OÜ pakub tööd ehitajatele,
abitöölistele. Oma CV saata tarmo@harmet.ee või võtta ühendust tel 666 0425.
 Otsin inimest, kes mõistliku tasu eest
parandaks katkise veetoru vannitoa seina sees (karm talv on oma jälje jätnud).
Tel 525 9662

asukohaga Pärnasalu 31
(keemilise puhastuse taga),
on avatud T–R 10.00–18.00,
L 10.00–17.00.
Kaupluses toimiv töötuba
avatud iga kuu
2. ja 4. kolmapäeval.
Info tel: 5845 5173

KORISTAN
TASUTA VANARAUDA:

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

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

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

Teated
 13.04.2010, hommikul kell 9.55
unustatud arvutikott Kütise tänav 5 maja
ette parklasse. Palun teatada telefonil
524 5384.

Teenus
 Juuksur Anne Toomist juuksuriteenused Ele Ilustuudios, Pärnasalu 11,
Esmasp ja Neljap 10–18. Kevadised
soodushinnad pensionäridele. Teen ka
koduvisiite. Tel 5565 5690

Müük
 Müüme aastaringselt lõhutud ja
sobivas mõõdus KÜTTEPUID koos kohale
toomisega. Tel 5646 4334
 Müüa Sauel kanaliga garaažiboks
20 m2. Tel 5660 7251

Mälestame head kaaslast

Selma Kabrits’at

19.06.1932–01.04.2010

ja avaldame kaastunnet
omastele
Asta, Linda, Galina,
Enn, Maire, Astrid, Ilmarina

