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Noored: Noorsootöö Memorandum ärgitab tegutsema lk 5
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Kaunist ja päikselist emadepäeva
kõikidele tublidele Saue emadele!

Saue Savipäev
Ideekonkursi Saue linnale väärikate meenete
leidmiseks võitjad on selgunud.
Žürii, koosseisus Rafael
Amos, Sirje Luberg, Marika
Salu, Virve Laan ja Eha Tamme, otsustas:
I, II koht — Saue Noortekeskuse võistkond „M&M”,
Maret Pingin ja Monika Liiv,
tööd „Saue aeg” ja „Trio”
III koht — Saue Gümnaasiumi õpetaja Reet Vester,
Saue kruus

Ergutuspreemiad said:
IV koht — Saue Gümnaasiumi õpetaja Reet Vester,
Saue-teemalise meene eest
V koht — Matti Nappus,
Saue-teemalise meene eest
VI koht — Saue Gümnaasiumi XIIA klassi õpilane
Kristiina Sekljutskaja, meene
„Tammepuu” eest
Palju õnne!

Auhindadeks on keraamiku töömaterjalid.
Ideekonkursi
korraldas
Saue Naisselts.
Täname kõiki konkursil
osalenuid ja kutsume neid,
kes soovivad oma töid kätte saada või glasuurida, esmaspäeviti kell 18.30 Saue
Gümnaasiumi keldrikorrusel
asuvasse keraamika töötuppa.
Info tel 659 5009. 

Saue Sõna

Linnaelu
Linnavalitsuse 11. istung
Saue Linnavalitsuse 11. istung toimus
21. aprillil 2010. aastal, päevakorras oli:
1. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu
„Maa munitsipaalomandisse taotlemine“
/otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks
volikogusse/.
2. Saue linnas, Suurevälja tee T2 maa-ala teenindusmaa
määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks
/korraldus nr 104/.
3. AS Paulig Baltic tootmishoone rekonstrueerimise
ja laienduse projekteerimise lisatingimuste kinnitamine
/korraldus nr 105/.
4. Tammesalu tn 8 kaksikelamu ühe poole rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine
/korraldus nr 106/.
5. Muskaadi tn 10 ehitusloa väljastamine lisatingimuste
kinnitamine /korraldus nr 107/.
6. Tammesalu tn 13 ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 108/.
7. 2011. a eelarve koostamise ajakava kinnitamine
/korraldus nr 109/.
8. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade
arvelevõtmine /korraldus nr 110/.
9. Alla 30 000-kroonise soetusmaksumusega materiaalse
ja immateriaalse põhivara bilansist välja kandmine ja
arvestamine bilansiväliselt /korraldus nr 111/.
10. Tegevuskava muutmise eelprojekti tingimuste kinnitamine (I lugemine) /otsustati suunata eelnõu teisele
lugemisele/.
11. Spordiühingutele raha eraldamine /korraldus nr 112/.
12. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Seadustest tulenevate ülesannete delegeerimine“ /otsustati suunata eelnõu
kehtestamiseks volikogusse/.
13. Avalike ürituste korraldamise luba /korraldus nr 113/.
14. Hooldaja määramine /korraldus nr 114/.
15. Hooldaja määramine /korraldus nr 115/.
16. Sünnitoetuse maksmine /korraldus nr 116/.
17. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 117/.
18. Saue Linnavalitsuse 06.02.2008 korralduse nr 37
„Hooldaja määramine“ kehtetuks tunnistamine
/korraldus nr 118/.
19. Koduse mudilase toetuse maksmine /korraldus nr 119/.
20. Viigimarja tn 18A kolme korteriga elamu kasutusloa
kehtetuks tunnistamine (teine lugemine). Tutvunud
EIN & Ko OÜ ekspertiishinnanguga ridaelamus Viigimarja 18 A põranda vajumise kohta, tuvastati, et hoone
põhikandekonstruktsioonid on püsivad ning tekkinud
olukord ei kujuta ohtu seal elavate inimeste elule, tervisele ja varale. Tuginedes „Haldusmenetluse seaduse”
§ 56, eksperthinnangule ning „Ehitusseaduse“ § 38 lg 1
nimetatud asjaolude puudumisele, OTSUSTATI: Viigimarja
tn 18 A kolme korteriga elamu kasutusloa kehtetuks
tunnistamiseks puudub alus.
21. Info
21.1 Perioodil 01.04.2010 kuni 15.04.2010 sõlmitud
lepingud.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

1. mail kogunes 12-st korteriühistust kokku viisteist ärksat
inimest, et leida võimalusi ja viise, kuidas anda oma panus
selle elukeskkonna ja linnaruumi osa, kus paiknevad korterelamud, kujundamisel ja edendamisel ning kuidas hallata
paremini oma vara.
Kogusime ja kaardistasime palju ideid edaspidiseks tegevuseks. Olulisim on, et korteriühistute esindajad otsustasid
kutsuda kokku korteriühistute koosoleku, et asutada Saue
korteriühistute nõukoda. Korteriteühistute nõukojas võiks olla
esindatud kõik korteriühistud, esindajad võiks olla vahetatavad vastavalt iga korteriühistu vajadusele, esindaja peaks
olema inimene, kes tõesti tahab Korteriteühistute nõukojas
tegutseda.
KUTSE
Saue korteriühistute esindajad, koguneme 15. juunil 2010
kl 19.00, et käivitada Saue Korteriühistute nõukoda!
Lugupidamisega,
Jüri Tümanok

Harju maavanem Ülle Rajasalu pole rahul maakonna
piires asuva mitme raudteejaama seisukorraga. Räämas
raudteejaamad on taagaks omavalitsusele ning elanikele,
kuigi need peaksid olema kohaliku kogukonna visiitkaardiks.
„Olen
maakonnavisiitide
käigus muuhulgas külastanud ka raudteejaamu Sauel
ja Kiisal ning leian, et taolises trööstitus olukorras
hoonetega ei tohiks kumbki
omavalitsus leppida,“ lausus
Ülle Rajasalu. „Leian, et endised raudteejaamahooned,
mis on nii arhitektuurselt
väärtuslikud kui ka miljööväärtuslikud, on lubamatus
seisus ning vajavad tõsiseid
renoveerimistöid.“
Erinevatele
omanikele kuuluvad jaamahooned

(Saue raudteejaama omanikuks on Eesti Raudtee ning
Kiisa jaamahoone kuulub
Edelaraudtee Halduse ASile) valmistavad kohalikele
omavalitsustele muret ning
vajavad renoveerimist. Raudtee näol on tegemist piirkonna tuiksoonega ning ka tänapäeval tähendab logistiliselt
hea asukoht raudtee ääres
lisaväärtust
ümbruskonna
elukvaliteedile. Paljud Eesti tuntud linnad ja alevikud
on kerkinud just raudteejaamade ümber ning ajalooline

Kevadkoristustöödel tekkinud jäätmete tarbeks paigaldatakse
Sooja tn 3 territooriumile konteinerid järgnevatel kuupäevadel:
8. mai, 15. mai, 19. mai 2010. a. Seda võimalust pakutakse
individuaal- ja korruselamute elanikele, ettevõtted käitlevad
oma jäätmeid ise. Tööpäevadel toimub jäätmete vastuvõtt
kl 14.00–19.00 ja laupäevadel kl 10.00–14.00.
Vastu võetakse: vana mööblit, vaipu, kraanikausse, WCpotte, penoplasti, pühkmeid, lehtklaasi, puulehti ja eelnevalt
tükeldatud puuoksi.
Vanametalli (sh vanad autoromud) äravedu on võimalik, kui
eelnevalt kokku leppida ja tellida teenus OÜ-lt Metanex. Tellimused metalli veoks tuleb esitada telefonil 678 2055 ja 501
5433 või e-posti aadressil metanex@hot.ee.

28. aprilli öösel käidi sees Koondise 26 keskmise trepikoja keldrites ja tühjaks tehti paljud keldri boksid. Sealt
varastati mitu jalgratast, nende seas ka üks eriline jalgratas, millist teist Eestis ei ole. Kas oleks kuidagi võimalik avaldada kodulehel infot varastatud jalgratta kohta,
mis on oli Eestis ainulaadne? Lisan lühitutvustuse ratta
kohta ja ka 2 pilti.
Jalgratas on Võistlusratas Specialized S-WORKS: punane raam,
valge kirjaga suurelt S-WORKS.
Raamil ülemise toru peal paremal, kirja peal värvitäke löögist, lenksuga tulnud. Raami tagumisel paremal hargil üles tuleval pulgal värvitäkked (1 on triip risti läbi). Raami on ka palju rikutud esimeste hammasrataste juurest, kett on söönud raami.
Jalgratta jooksudel Mavic SLR esimesel on üks kodar hõbedane ja muud kodarad on osaliselt teibiga kinni tõmmatud.
Jooksudel olid peal Geax Saguaro valged rehvid, mida Eestis
on ainult kahel jalgrattal.
Käiguvahetajal Sram X0 on paremal klaas pealt puudu (millest näeb, mitmes ülekanne, rahvakeeli käik, on hetkel kasutuses).
Politsei kutsusime välja ja uurija käis kohal, tegi kõikidest
boksidest, kuhu oli sisse murtud, ka pildid. Kohalolijad kirjutasid ka avalduse.
Palume tähelepanelike kodanike abi jalgratta leidmisel.

Veiko Viira
Koondise 26 maja elanik
Järgmine number ilmub
21. mail 2010

väärtus, mida jaamahoone
kohalikule kogukonnale annab, on hindamatu.
Maavanem tahab leida
lahendusi jaamahoonete säilitamiseks ning neile uute
funktsioonide
leidmiseks.
Kohalikud omavalitsused on
huvitatud jaamahoonete korrastamisest ja paljudel juhtudel valmis ka sellesse panustama, kuid tihti on takistuseks
omandiküsimused. Kui raudteeoperaatoril pole enam
vajadust jaamahoone järele,
siis tasuks omanikul koos-

töös omavalitsusega kaaluda
erinevaid võimalusi hoonete,
mis on kohalikud visiitkaardid, korrastamiseks. Mõnedel
juhtudel oleks lahenduseks
jaamahoone ja selle all asuva
maa andmine munitsipaalomandisse või pikaajalise
rendisuhte sisseseadmine.
„Loodan, et omanikud
leiavad võimaluse raudteejaamade renoveerimiseks ning
tahan aidata kaasa lahenduste
leidmisele, et koostöös jaamahooned korda teha,“ lausus Ülle Rajasalu. 

Jäätmete üleandmise võimalusest

Lugupidamisega,
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tel 679 0175, leht@saue.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ
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Maavanemale teeb muret
ajalooliste jaamahoonete
seisukord Harjumaal

Vargus Saue linnas
Teeme Ära
korteriühistute koostöö

7. mai 2010

15. mail k.a kl 12.00–14.00 toimub vanarehvide kogumise
ring. Vanarehve võetakse vastu Tule tänav 16 vastas asuval
parkimisplatsil (nn mööbliaida ja katlamaja vahel asuv parkla).
Elektri- ja elektroonikajäätmeid saab ära anda aadressil
Sooja tn 3, avatud on konteiner esmaspäeval ja kolmapäeval
kell 14.00–16.00 või ka muul ajal, kokku leppida telefonil 659
6520.
Ohtlikke jäätmeid ning elektri- ja elektroonikajäätmeid
saab ära anda ka Sooja tn 2A (Mokteri bensiinitankla kõrval)
asuvatesse konteineritesse TEISIPÄEVAL ja NELJAPÄEVAL kl
16.00–18.00 ja PÜHAPÄEVAL kl 12.00–16.00. 

Saue Sõna

Haridus
Võõrkeelte nädal
Saue Gümnaasiumis

3

7. mai 2010

Midrimaalased osalesid
üle-eestilisel lasteaedade
spordipäeval

Hea on õppida koolis, kus on au sees toredad traditsioonid!
Nii on igal kooliskäijal teada, et kevaditi, aprilli alguses on
oodata tegusat keelenädalat. Et mitte tavasid murda, olid ka
sel aastal 5.–8. aprillini suurendatud huvi ja tähelepanu all
võõrkeeled.

30. aprillil toimus Tallinnas Audentese Spordihallis üleeestiline lasteaedade spordipäev. Saue lasteaed Midrimaa võttis suurest spordipäevast osa esimest korda.

Jelena Laanjärv

Saue Gümnaasiumi õpetaja-metoodik,
võõrkeelte ainekoondise juhataja
5. aprill oli kuulutatud vene
keele päevaks.Sööklas pakuti
pelmeene ja pannkooke moosiga. Tegevust ja nuputamist
jätkus kõikidesse klassidesse, kus seda keelt õpitakse. 6.
klassid kirjutasid nn pildietteütlust, kus õpetaja etteloetud
venekeelse teksti järgi tuli
õige pilt joonistada. 7. klass
tegi grafogramme, 8-ndikud
pidid näitama keeleoskust ja
sõnavara lauselaiendusvõistlusega, 9. klass kirjutas pildi
järgi jutustuse. Kõige keerulisemas olukorras olid ilmselt kümnendad klassid, kes
pidid tegema testi Venemaa
kultuuri, kirjanduse, ajaloo ja
geograafia kohta. Et test hästi
sooritada, pidi omama laialdasi teadmisi.
11. klass joonistas ja seletas fraseologisme, mis on tuntud vähemalt kolmes keeles.
Ja meie kõige suuremad, selle
aasta lõpetajad, said näidata
oma loomingulisust, kirjutades etteantud sõnadest luuletuse. Tublid olid kõik, kuid
õpetajad tahaksid ära märkida
järgmisi eriti tublisid õpilasi:
VENE KEEL
6. klass: KRISTINA ZAKURAKINA,
MARINA
ELIAS, JASPER JAANSOO, KARL HÕBESSALU,
ALLAR AASJÕE, ELIISE
LIND, MARGARITA MUGAMÄE, MARIA LETTA
7. klass: JOEL KUPPART, ANNA-GRETE KONSAP, KRISTINA PETSKE,
MERILIN GROSSTHAL,
MOONA-ANNA MÄEOTS,
DAPHNE MELSAS, LIISALOTTA AUG, ELINA LIIVA
8. klass: JAANA KÜLIM,
GEELIA LANDES, MARIANN VENDELI, SERGEI
VLASSENKO, ELEN FREIVALD, RAIDO RÜÜTLI,
MERLINA
VALDMAN,
ANNALIISE KALAMEES,
HENRI RICHARD TALGRE
9. klass: LIJAANA MIRMA, KELLY TOOMAST,
KERT PAIDRE, STEPHAN
KULD
Tublid testisooritajad
10. klassides:
HELEN KALMIST, INGE
HELENE PELLO, SIMO
ANDRE KADASTU

Igal päeval oli õpetajate
toas kaetud laud vastava maa
toitudega ning igal päeval
said huvilised õpetajad näidata oma teadmisi, vastates
küsimustele Venemaa, Saksamaa ja Inglismaa kohta.
Parimaks maadetundjaks
võib kuulutada õpetaja Mart
Tambergi.
6. aprillil oli saksa keele
päev. Õpilased tõlkisid sõnaraamatu abil ja valmistasid
toredaid plakateid n-ö saksakeelsete maade kohta. Toimus
ka saksa keele kooliolümpia.
Parimad saksa keele tundjad
on järgmised:
7. klassis — RASMUS
METSVA
8. klassis — EVA-MARTINA PÕDER
9. klassis — KARLKAUR KASEORG
Kolmapäeval, 7. aprillil oli
inglise keele päev. Juba mitu
päeva varem said IV korruse
koridorid uue kuue — kaunistuseks rohked õpilaste valmistatud plakatid ja väga nutikalt
tehtud grafogrammid. Õpilaste loomingulisi töid hindasid
kooli- ja klassikaaslased, nii
said võitjateks just õpilaste
endi valitud tööd. Ei puudunud selgi aastal inglise keelele
nii omanäonäoline spellimise
ehk häälimise võistlus. Laia
sõnavara nõudis 9. klasside
lauselaiendamise
võistlus
ning kerge polnud kindlasti
ka kuulamise ja lugemise osaoskuste võistlus. Gümnaasiumi nooremad klassid võtsid
mõõtu lühijutu kirjutamises.
Meie tublimad:
IIIA klass — REIKO
ROOPÄRG, ANETTE LAAMANN. KARL KORTS
IIIC klass — MATTHIAS
ROSENTHAL, LIISA KASE,
ERETH KARJAMAA, RICHARD-RAIN KÕIV
VIA klass — SUSANNA SOOMETS, JOHANNA
RAE
VIB klass — MELISSA MALK, KERSTI-LIIS
VIMM, STEN ROASTO
VIC klass — MARILIN
LETTA, ELIISE LIND,
ABELLA ALLIK
VIIA klass — JANELI

UUESOO
VIIB klass – MARIS MILPAK
VIIC klass – KAIE-MARI
HANIKAT, KAISA KÄOSAAR
VIIIA klass – EVA MARTINA PÕDER, MARIANN
VENDELIN
VIIIB klass — ANDRIS
PAJULA, HENRI RICHARD
TALGRE
VIIIC klass — KARL VIIBURG, INGA TARLAP
IXA klass — KARL JUHAN KÜLING
IXB klass — DANIEL
HELMDORF,
INDREK
VAKRÕÕM
IXC klass — KATI TAMME (lühinäidendi tõlkimine)
Parimad lühijutu kirjutajad:
XA klass — REIMO
ROOPÄRG
XIB klass — TRIIN MALVA
Ja oligi käes keeltenädala
lõpetamine. Neli tundi kestsid
aktused — õpilased esinesid
ja näitasid, mida nad õpetajate
soovitusel ja kaasabil selgeks
olid õppinud. Ja seda oleks
pidanud nägema! Aktused
olid kõik väga toredad, ilusad
ja südamega tehtud. Väikesed
apsud said kompenseeritud
õpilaste tegemisrõõmu ja energiaga. Eriti tahaks esile tõsta

gümnaasiumiosa aktust, kus
kõik kavapunktid olid VÄGA
kvaliteetsed ja nauditavad. Ja
see pole ainult õpetajate arvamus! Õpilased ise tulid pakkuma, et nad tahaksid esineda
veel mõnel aktusel peale enda
oma. Nii väga nauditi esinemisi. Et meil on aga nii palju
andekaid ja tegijaid lapsi, siis
paraku mitte kõik soovijad ei
saanud esineda mitmel aktusel — lihtsalt ajaliselt polnud
võimalik! Mõnigi number oli
tõesti nii hea, et sellega võiks
ükskõik kuhu esinema minna.
Eriti suure töö tegi ära 12. A
klass, kes sel aastal etendas
pika venekeelse näidendi.
Veel kord kõigile tublidele
õppijatele ja esinejatele suur
tänu!
Kasutaksin juhust ja tänan ka kõiki Saue Gümnaasiumi
võõrkeeleõpetajaid,
kes tegid ära suure töö oma
igapäevase põhitöö kõrvalt: KARIN TÜMANOK,
ANU VANANURM, KADRI KALDE, TUULI TAMMEMETS, ANNI TOOM,
PIRET PLOOM, KIRSTI
KADAKAS, JEKATERINA
KRIVORUTšKO, KRISTI
LÄÄNESAAR, MARIANNA LEšKINA — aitäh ja jõudu teile edaspidiseks!
Kuni elavad traditsioonid,
elab kool! 

Saue Muusikakooli

VIII lennu lõpuaktus
toimub 16. mail kell 14.00
Kadrioru lossis

Võistkonda kuulus 12 last — 6 poissi ja 6 tüdrukut. Saue lapsed said 31 lasteaia esinduse hulgas väga tubli 6. koha! Treener Terje Toomingas ja õpetaja Kaia Välling innustasid lapsi
ja aitasid neil end suures uhkes spordihallis hästi tunda. Kõik
võistlused olid lõbusad ja mängulised, aga nõudsid lastelt päris tugevat pingutust. Poiste köievedu oli midrimaalastele üsna
uus asi, ainult mõned korrad proovitud. Poisid esinesid vapralt
ja tundsid rõõmu kahe lasteaia poiste äratõmbamisest. Tüdrukute osavusvõistlusel näitasid Saue tüdrukud kiirust ja osavust rõngastega hüppamisel. Kombineeritud teatevõistlusel
toetasid lapsed üksteist aktiivse kaasaelamisega.
Korraldajate ja sponsorite poolt võistlejatele pakutud jäätis, kohukesed ja jook andsid lastele energiat ja jõudu võistluspingele hästi vastu pidada.
Järgmisel aastal soovime kindlasti taas sellel toredal sportlikul üritusel osaleda.
Andra Salutee
Saue lasteaed Midrimaa

Nõiad vallutasid lasteaia!

30. aprilli hommikul tulid paljud lapsed lasteaeda, kaenlas
luuad. Kellel kasutatud ja pisut kulunud, kellel uus ja pidulik…
Peagi kogunesid 4–5- ja 5–6-aastaste laste rühmad koos õpetajatega nõidadeks kostümeerituna lasteaia õuele. Koos marsiti toredas rongkäigus nõidade mäele. Peanõid tervitas kõiki
kokkutulnuid. Tema eestvedamisel vihuti ka nõidade tantsu.
Selgeltnägija-nõid kutsus kõiki väikseid nõidasid ennustusvõistlusele. Kohvrite avamisel oli põnevus suur — kelle ennustus osutub tõeks? Pärast maitsesid kõik üheskoos nõiajooki
ja nõiasalateid. Volbripidu lõppes nõidade poolt süüdatud lõkke ja toreda nõialauluga. Lastel jätkus lusti ja rõõmu kuhjaga!
Leiti, et igal aastal võiks toimuda niisugune tore üritus!
Lya Uuvits

Saue Sõna

Kultuur

7. mai 2010
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Saue Muusikakooli „Kevadhääled“
tõid kevade lähemale!
25. aprillil 2010. a kell
16.00 kogunes Tallinna
Lauluväljaku klaassaali
rohkelt inimesi. Algamas
oli Saue Muusikakooli
kevadkontsert „Kevadhääled“,
mis võttis kokku
muusikakooli õppeaasta
teise poole ja ühtlasi tähistas
saabuvat kevadet.

Esitab Lisa Kõllamõts, õp J. Ross, klaveril Elina Seegel.

Karl Kristjan Kuimet, õp R. Joonase.

Esitavad Karl Korts ja Annelize Vlasenko, õp J. Ross,
klaveril Elina Seegel.

Kaspar Kannel, õp T. Soosõrv, klaveril Marina Jurtsenko.

Kristiina Liivik

Saue Muusikakooli direktor
www.sauemk.edu.ee
Tallinna Lauluväljaku klaassaalis toimus Saue Muusikakooli kontsert esmakordselt,
uudne paik andis kontserdile erilise õhkkonna ja pidulikkuse. Esinesid solistid,
vokaal- ja instrumentaalansamblid, poistekoor ja orkester.
Rõõm oli tõdeda, et kõik
õpilased olid kontserdiks
hästi ette valmistatud ning
pakkusid oma esinemisega midagi uut ja põnevat.
Iga interpreedi mängus oli
kuulda õpetajate head tööd
ja mängija suurt omapoolset
panust. Kumiseva akustikaga ja suure kajaga saalis
kõlasid väga eriliselt poistekoor ja orkester. Poistekoori esinemist toetav saali
akustika tõi välja valikkoori
tugevad kohad ja häälerühmad. Meeste hääled olid
väga toetavad!
Huvitava kavaga esines
orkester. Orkestri esituses
kõlanud teostes kasutati rikkalikku instrumentaariumi.
Oli kuulda huvitavad muusikavärve ja kooskõlasid, ilusaid soololõike ja professionaalset musitseerimist.
Vaimustav oli keelpillimängijate ansambel, kus
osales peaaegu kogu muusikakooli keelpilli osakond.
Ansambli esinemise ajal
kippus publik rütmilise meloodia saatel juba tantsu lööma...
Kahe poolega kontsert oli
väga huvitav ning vaheldusrikas. Isegi kõige pisemad
kuulajad olid tähelepanelikud ja ei väsinud ära. Kiitus
kõigile kava koostajaile!
Suurt rolli mängis kontserdi õhkkonna loomisel
saali asukoht, mis tuntud
kõigile eestlastele laulupidude ja rahvaürituste poolest. Saalist avanes suurepärane vaade merele, mis on
Eestimaa uhkus ja eripära.

Ajalooline ja traditsiooniderohke koht meenutas
emotsionaalseid hetki ja erilisi kogemusi laulukaare all.
Mereõhk ja soe päike andsid
jõudu ja energiat, et kiires ja
teguderohkes kevades paremini toime tulla.
Lauluväljaku klaassaali
produtsent Heli Kask kuulas
muusikakooli kontserti ning
ütles kokkuvõtteks, et nii
paraja pikkusega, vaheldusrikast ja huvitavat klassikalist kontserti pole ta ammu
klaassaalis kuulnud. Tema
sõnade tõestuseks olid pühapäeva nautima tulnud inimesed tänavalt, kes astusid
jalutuskäigule vahelduseks
saali sisse ja ei lahkunud
enne kontserdi lõppu.
Palju tänu kõigile esinejatele ja õpetajatele vaimustava kontserdielamuse eest!
Täname esinejaid: Karl
Kristjan Kuimet, Lisa Kõllamõts, Kaspar Kannel, Robert Ladva, Kaisa Käosaar,
Joonas Praks, Annelize Vlasenko, Väikeste tüdrukute
vokaalansambel ja Grete
Saar, Johhan Rosenberg
,Saue Poistekoor, Kätriin
Pruul, Karl Korts, klaveriduo Kaie-Mari Hanikat ja
Sigrit Pikkar, Kristel Palts,
Viiuldajate ansambel, Saue
Puhkpilliorkester.
Täname õpetajaid, dirigente ja kontsertmeistreid:
J. Hargel, J. Oserov, J. Ross,
E. Seegel, Ülo Mälgand, G.
Kirikal, T. Mäss, E. Pärnsalu, U. Kanter, R. Joonase,
T. Soosõrv, P. Karras, Elviira Alamaa, T. Kalvet ja Sirly
Illak.
Suur tänu toredale publikule, kes meiega pühapäeva
õhtul „kevadhääli“ kuulamas käis! 

Puhkpilliorkester, dirigeerib Sirly Illak.

Saue Poistekoor, dirigeerib Elviira Alamaa, klaveril Gerli Kirikal.

Saue Sõna

Noored
Piirkondliku Noorsootöö
Memorandum —
Mis? Milleks? Kuidas?

Veel on vabu kohti Saue Noortekeskuse linnalaagris
„Targemaks, tervemaks, tugevamaks!”

Saue Noortekeskuse juhataja
Piirkondliku koostöökogu liige
korraldada noortekonverentsi.
Konverents toimus Sauel 17.
aprillil 2008. aastal ning konverentsiga tähistasime ühtlasi
ka Saue Noortekeskuse kümnendat sünnipäeva. Konverentsipäevaks olid meiega
liitunud ning koostööd teinud
juba ka Rae, Kernu ja Kose
noortekeskused. Kõik meie
piirkonna noortekeskused on
aga kohaliku omavalitsuse
hallatavad asutused. Seega
olid meie tegemistega kursis
ja toetasid igati meie koostööd
kõigi ühisesse noorsootöösse kaasatud noortekeskuste
kohalike omavalitsuste tippjuhid. Ja nii sündiski Sauel
17. aprillil 2008. aastal Eesti
noorsootöös esmakordne ja
seni ka viimane PIIRKONDLIKU NOORSOOTÖÖ MEMORANDUM, mille allkirjastasid kuue KOVi — Saue
linna, Keila linna, Saku valla,
Rae valla, Kernu valla ja Kose
valla tippjuhid. Memorandum
koosneb 13 punktist ning on
allkirjastatud sooviga arendada ja edendada laiapõhjalist ja
mitmekesist koostööd noorte
mitteformaalse hariduse valdkonnas ning olles veendunud,
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et selline koostöö aitab tugevdada poolte vastastikust
mõistmist. Meie tunnuslause
on „Üheskoos saab rohkem“
ja tõepoolest — saabki rohkem!
Tänavu 16.aprillil tähistasime Keila Noortekeskuses
memorandumi allkirjastamise teist aastapäeva. Kohale
olid palutud ka kõigi koostöös osalevate omavalitsuste
vallavanemad ja linnapead,
kellele andsime kahe aasta
jooksul tehtust aru. Meil kõigil oli rõõm tõdeda, et oleme
teha jõudnud tõesti palju.
Koostöö toimimiseks on
peetud lõputu hulk ühiseid
koosolekuid ja kohtumisi,
et mõtteid genereerida ning
need siis ellu viia. Oleme kirjutanud oma tegevuste rahastamiseks viis projekti, neist
kolm on leidnud rahastamist,
üks jäi rahastamata, üks projekt on täna ANK konkursil
otsust ootamas. Rahastatud

projektide raames oleme läbi
viinud kolm noorsootöötajate koolitust ning ühe noorte
ühisürituse „Ühised noored“.
Praegu on lõpetamisel piirkonna noortekeskustes läbi
viidud noorteuuring saamaks
teada noorte soovidest ja arvamustest mitteformaalhariduse kvaliteedi tõstmiseks
noortekeskustes. Oleme oma
koostöökogu toetuskirjaga
toetanud Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse taotlust
riigikogu kultuurikomisjonile ning saatnud kultuurikomisjonile ka oma märgukirja
noorsootöötajate pikendatud
puhkuse saajate nimekirja lisamiseks. 2009. aasta juunis
toimus meie piirkonna noortele ühine noortepäev Klooga-Ranna Noortelaagris.
Mis on plaanis lähitulevikus? Kui praegu Harju Maavalitsuses rahastamisotsust
ootav ANK konkursi projekt
rahastamist leiab, toimuvad

Suvega surfariks!
Äsja taandunud rüsijää avas veespordi hooaja ning esimesed,
kes vaba vee nautlemisega algust tegid, olid mõistagi
purjelaudurid. Mida paljud aga ei tea, on see, et surfamist on
võimalik õppida ka koolis.
Peatselt uut õppeaastat alustav Tallinna Purjelauakool on
koht nendele, kes soovivad
ühendada suvise mereranna
sportliku tegevusega ning
nendele, kes julgevad mõelda
suurelt.
Kahe aasta eest Pekingi
olümpiamängudel
purjelauaklassis RS:X osalenud
sauelane Johannes Ahun tõestas, et suured mõtted saavad
teoks, kui nende nimel tööd
teha. Tema edulugu kinnitab,
et purjelauaspordil on Eestis
kõrge tase ning võimalus eneseteostuseks on igal noorel.
Kui kõrvaltvaatajale näib,
et surfarid saavad laua ja
purje käsitsemisega hakkama mängleva kergusega, siis
tegelikkuses on tegemist teh-

niliselt üsna keerulise spordialaga, mis nõuab püsivust
ja pühendumist. Kindlasti on
just see üks põhjus, miks suur
hulk iseõppijaid pärast tulutuid katseid esimest veelliuglemist kogeda purjelauaspordile käega löövad.
Valutumalt lähevad purjetamise katsed aga neil, kes
koolituse või purjelauakooli
kasuks otsustavad ning isepusimise asemel end teistel
õpetada lasevad. Treenerite
näpunäited ning mõistagi
meeskonnavaim süstivad algajasse sooritusjulgust ja üha
kasvavat pühendumissoovi.
Mida tuulisemaks muutuvad
ilmad, seda suurem on tung
pääseda merele ja proovida
üha uusi väljakutseid, olgu

selleks siis svertlaud, slaalom, lainesõit või mõni muu
purjelauaklassi ala.
Taolises spordikoolis on
harrastussurfari koolitamise
kõrval samaväärselt oluline
koolitada ka purjelaua olümpia ettevalmistusklassi ja
olümpiaklassi sportlasi.
Juba mainitud Johannes
Ahuni kõrval on silmapaistva
sooritusega hakkama saanud
veel teinegi andunud purjesportlane Kevin Jakobson, kes
olümpia ettevalmistusklassi
T293 MM-il võitis 11. koha.
Huvi ei näi noortes raugevat ning lisaks koduvetele
võib neid treenimas kohata ka
maailma erinevates randades.
Kui peatselt lähenev koolivaheaeg sunnib nii mõnegi
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Tähelepanu,
7–10-aastaste laste vanemad!

Erna Gerndorf

See oli 2007. aasta kevadel, kui
ühel noorsootöötajate seminaril tuli vaheajal jutuks, kuidas
kellelgi noorsootöö kohapeal
läheb. Ja nii üksteist usutledes sündis mõte, et põnev on
ju midagi ka üheskoos teha.
Mõeldud-tehtud! Mõne päeva pärast kogunesidki Keila,
Saku ja Nissi noortekeskuste
esindajad Saue Noortekeskusesse koostööplaane lähemalt
arutama. Mõtteid ja indu oli
kõigil kuhjaga. Otsustasime
aga uurida ka noortelt, millised on nende arusaamised
noorsootööst ning mida nad
sooviksid teha nii oma kodunoortekeskuses kui ka ühiselt.
Nissi noortekeskus võttis rõõmuga mõtte teostamise enda
koordineerida. Nii käisimegi
koos noortega vastastikku
kordamööda läbi kõik koostöösse kaasatud noortekeskused. Uurisime, vaatasime
ja analüüsisime, mis tehtud,
mida noored veel soovivad
ja kuidas neid soove ellu viia.
Iga noortekeskus lähtus erinevast noorsootöö valdkonnast.
Tulemuseks oli suur hulk huvitavat materjali. Mida sellega peale hakata? Otsustasime
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lapsevanema pead murdma,
milliseid tegevusi laagrite ja
trennide näol lapsele suveks
pakkuda, siis võiksid need
tegevused lapsele ennekõike
rõõmu valmistada. Ehk võiks
tema suve just veespordi harrastamise kaudu värvikamaks
muuta?! 

Tallinna
Purjelauakool
Tegutseb alates 2002. aastast Pirita ranna jõepoolses
otsas. Õpilaste vanus: 8–19
aastat.
Kontakttelefon: 5553 7023
www.purjelauakool.ee
Avatud uste päev: 1 mail

Laager toimub 28. juunist kuni 4. juulini.
Tegevused algavad kogunemisega kell 10.00 hommikul
Saue Noortekeskuses Tule 7 ja päev lõpeb kell 18.00. Päeva
sisse kuulub ka lõunasöök.
Esimesel päeval joonistame, voolime, kujundame särgi,
mängime mänge sees ja väljas.
Teisel päeval tuleb külla esmaabi spetsialist, kellega õpime, kuidas ohu korral käituda, tutvume esmaabi võtetega,
võistleme, vaatame filmi inimese kehas toimuvast. Mängime
maastikumängu.
Kolmanda päeva veedame Läänemaal Ranna Rantšos.
Seal ratsutame, teeme vankrisõitu ja tutvume eriliste koduloomade loomaaiaga.
Neljandal päeval suundume jalgrattamatkale Jõgisoole.
Enne minekut kontrollivad meie varustust ja jagavad juhiseid
teedel liiklemiseks noorsoopolitseinikud. Jõgisool püüame
ja küpsetame kala ning peame piknikut. Jalgrattad ja kiivrid
selleks päevaks peaks lastel endil olema.
Viiendal päeval tutvume Päästeameti tööga. Meiega tegelevad Nõmme Päästekomando inimesed ja abiks on Saue
Noorpäästjad.
Kuuendal päeva ja öö veedame Pakri poolsaarel mere
ääres, pärast väikest matka. Püstitame oma telklaagri otse
mere lähedale, valmistame lõkkel toitu ja õpime matkatarkusi.
Seitsmendal, viimasel päeval jõuame lõunaks tagasi
Sauele, kus noortekeskuses toimub laagri lõpetamine ja
kringlisöömine.
Laager maksab 850.- krooni.
Info ja registreerimine telefonidel 679 0195, 679 0192
või Monika Liiv 504 3382.

tänavu meie piirkonna noorte ja noorsootöötajate ühised suvepäevad, kus noored
valivad piirkonna parima
noorsootöötaja. Ootame ka
huviga noorteuuringu tulemuste esitlust. Tulemas
on taas noortepäev „Noorte
mängud vabas õhus“, mis
seekord toimub 5. juunil Saue
lauluväljakul ja kuhu on oodatud kõik piirkonna noored
ning piirkonnas tegutsevad
noortebändid. Noortepäeva

aitab korraldada ka Keila
noortekeskus oma helitehnikaga ja helitehnikuga.
Kõigil noortekeskustel,
kes osalevad Piirkondliku
Noorsootöö Memorandumis,
on hea meel, et meie kohaliku omavalitsuse juhid mõistavad meie noorte muresidrõõme, noorsootööd üldse ja
noortekeskuste tegevust on
igati toetatud ning ka rahastatud.
Me töötame rõõmuga! 

Saue Sõna

Sport
„Sauelane liikuma”
hooaeg lõpeb 6. juunil

Terje Toomingas

Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht
Pühapäeval, 24. aprillil toimus sarjast „Sauelane liikuma” järjekordne etapp. Sel
korral oli spordialaks jalgrattasõit. Start anti Saue Jaanituleplatsilt. Rada kulges nii
metsas kui ka linna kergliiklusteedel, distantsiks 5 km.
Osavõtjate eessõitjaks oli

rattur Marko Pruus — suur
tänu!. Imeilus päikesepaisteline ilm tõi starti ligi sada
spordisõpra, nende seas ka
Saue linna volikogu esimees
Valdis Toomast. Osavõtjate
seas oli igas vanuses rattureid, kõige noorem kolmeaastane, kes distantsi edukalt

läbis. Liiklust aitasid reguleerida OÜ Roadservice ja
G4S Eesti, suur tänu meeldiva koostöö eest!
See oli sarja „Sauelane liikuma” viimane etapp. Koos
liikuda on olnud tore — võitis tervis, sport ja sõprus!
Sarja lõpetamine toimub 6.
juunil 2010 algusega kell
12.00 Saue Jaanituleplatsil,
kus avatakse pidulikult ka
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Saue meeskond võitis
Harjumaa meistrivõistlustel
võrkpallis pronksmedalid!
10. aprillil korraldas Harjumaa Spordiliit järjekordsed
meistrivõistlused võrkpallis. On juba traditsiooniks
saanud, et meeskonnad mängivad Arukülas. Osa võttis ka Saue VK meeskond.

liiva-spordiväljak. Kavas on
hulk spordialasid. Jälgi REKLAAMI! Tule kindlasti, tule
koos perega ja võta osa just
sulle meelepärasest sporditegevusest! Kõik osavõtukaardid, ka need, kes osalesid
vaid ühel etapil, palun tuua
hiljemalt 1. juuniks 2010
Saue Huvikeskuse postkasti
(Saue Gümnaasiumis). 

Saue Linnavolikogu võitis bowlinguturniiri

Naiskond seekord paraku osa võtta ei saanud, sest enamik
mängijatest viibib praegu emapuhkusel. Tundub, et järelkasvuga meil tulevikus probleeme tulla ei tohiks!
Meeskonnad olid jagatud nelja alagruppi. Saue meeskonnal õnnestus võita oma alagrupp ja seoses sellega pääsesime
edasi veerandfinaali, kus meie vastaseks tuli Haiba Spordiklubi. Ka see mäng läks meil hästi ja me võitsime tulemusega
2:1 ning pääs poolfinaali oli tagatud. Poolfinaalis tuli meile
vastu meie vana tuttav Keila, kes veerandfinaalis alistas tugeva Aruküla. Poolfinaalis suutis Keila just geimilõppudes meist
parem olla ja seega said nad väga magusa võidu. See tähendas seda, et pronksmedalite peale hakkasid mängima Saue
ja Kiili II ning kulla peale Keila ja Kiili I.
Sauel tuli mäng taas kenasti välja — me võitsime numbritega 2:0 ning pronksmedalid kuulusid meile! Finaalis oli Kiili I
selgelt parem Keilast ja sellega olid sel aastal medalid jaotatud. Kuivõrd Kiili I on ka tänavune esiliiga võitja, siis tegelikult
võitjates kahtlust ei tekkinud.
Saue VK kooseisus mängisid:
Kalle suurkivi, Ove Piirsalu, Marko Silla, Priit Puuste, Siim
Ots, Rando Tikerp, Aiko Aigro, Aivar Tamm ja Peep Vahar.
Suur tänu kõikidele tublidele võrkpalluritele!

28. aprillil toimus traditsiooniline Saue Linnavolikogu,
Saue Linnavalitsuse, Saue LC ja Saue Ettevõtete Liidu
vaheline bowlinguturniir.
Saue Suusaklubi
võitis Jüriöö jooksu

Siiri Pertel

Saue Linnavolikogu assistent
Turniirist võttis osa neli neljakuni kuueliikmelist võistkonda ning mängiti kolm mängu.
Võistkondliku
esikoha
saavutas Saue Linnavolikogu
1484 punktiga. Teise koha sai
LC Saue 1416 punktiga ning
kolmandaks tuli napilt Saue
Linnavalitsuse ees Saue Ettevõtete Liit 1353 punktiga.
Diplomi ja auhinna tubli osavõtu eest sai ka Saue Linnavalitsus 1339 punktiga.

Aivar Tamm
Saue VK president

Parima meesvõistleja auhinna sai Orm Valtson 407
punktiga ning parima naisvõistleja auhinna Siiri Pertel
318 punktiga. Parima skoori saavutas Jaan Kalbus LC
Saue võistkonnast, kogudes
ühes mängus 158 punkti.
Suur-suur tänu kõigile osalejatele, palju õnne võitjatele
ning kohtumiseni järgmisel
aastal! 

Jüriöö jooks, mis toimus 23. aprillil Vanamõisas, oli
Saue linna sportlastele edukas.

Saue valla Jüriöö jooksul osales täiskasvanute teatejooksus
21 võistkonda, võistkond oli 8-liikmeline. Viiendast vahetusest asus võistlust juhtima Saue Suusaklubi ning võitis võistluse kindlalt! Saue Suusaklubi koosseisu kuulusid: Marko
Pruus, Siim Vinter, Martin Sagaja, Rauno Neuhaus, Stiina
Kivistik, Taivo Püi, Terje Toomingas ja Terje Odamus. II koha
saavutas võistkond „Tugev Tuul“, kuhu kuulusid orienteerujad
klubist „Saue Tammed“, III koht läks sel aastal võistkonnale
„Ääsmäe MUUMI“.
Laste jooksudest võtsid osa paljud Saue linna lapsed.
Palju õnne võitjatele! 
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Saue Sõna

Mitmesugust
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Saue linna 2010. aasta
esivõistlused mälumängus

SAUE KILB XV VOOR

Meie paremad karatekad!

XV VOORU KÜSIMUSED:

Saue Mälumänguklubi korraldab linna võistkondlikke
esivõistlusi juba neljandat aastat. Tänavuse hooaja
I eelvoor toimus 28. aprillil Saue Gümnaasiumis.

1. 1987. aastal hakkas Eestis ilmuma üks ajaleht, millel oli
lehte nägemata tellijaid kohe üle poolesaja tuhande ning
1989. a küündis lehe tiraaž 225 000-ni.Mis ajalehega on
tegu?
2. Eestis oli iidne tava, et uue aasta öösel või hommikul viskas
peremees kaevu soola ja tõi sealt vett. Vesi valati kaussi ja
selle põhja pandi midagi. Mida?
3. Norra puutöömees Thor Brklund leiutas 1920. a ühe köögiriista, kui oli tüdinenud oma igapäevast toiduprobleemi
höövliga lahendamast. Mille ta leiutas?
4. 1898. a asutati ühes Tsaari-Venemaa naaberriigis kõrgeim
orden — ISKANDER SALIS — Aleksandri Päikeseorden. See
orden asutati Aleksander III mälestuseks ning oli mõeldud
kõrgete Venemaa ametnike autasustamiseks. Milline toonane riik tegi selle pugejaliku sammu?
5. Esimese eestlasena langes II maailmasõjas 1940. a mais
Arnold Soinla. Kus ta surma sai?
6. Erinevalt teistest päikesesüsteemi taevakehadest, mis on
oma nime saanud antiikmütoloogiast, kannavad Uraani
kuud kirjandustegelaste nimesid. Nimetage kirjanikud.
7. Millal jõudis lõpule Saue linna kaugküttesüsteemi üleminek
gaasiküttele?
8. Kes on laulu „Saue valss“ autor?
9. Millal võisteldi taliolümpiamängudel kiiruisutamises viimast
korda looduslikul jääl?
10. Kes oli esimene leedu rahvusest taliolümpiavõitja ja mis
alal ta võistles?

17. aprillil toimusid Tondil Kimura Shukokai karate Eesti Meistrivõistlused.
Alljärgnevalt toome esile Sauet esindanute nimed ja edukamate kohad: Marcus Liiv — 9-a poisid, kumite 3. koht; William
Hunt — 9-a; Krevon Alet — 9-a poisid, kata 3. koht; Richard
Reinhaus — 10-a; Kaspar Taniel — 10-a; Donald Reno — 10-a;
Reinar Lokk — 13-a, kata hõbe; Karl Tümanok, 14-aastane,
kes võistles kuni 18-aastaste klassis ja saavutas 2. koha!
Ardo Perm — 20-a meeste klass, kata hõbe! 

Eelvoorus osales seitse võistkonda, kes olid võistlustules ka
eelmisel aastal. Kahjuks ei lisandunud uusi üritajaid. Ikka
veel varjavad oma suurt mälupotentsiaali linna arvukad ettevõtted...
Võistluse võitis jällegi võistkond Tammetark (Ralf Amos,
Vello Toomik ja Villu Liiv), kuid võistkonnad Ettur (Virve Laan,
Tiiu Kuuskme, Urmas Väärtnõu ja Toomas Kilgas) ning Sammas (Indrek Tibar, Kaido Lasn, Kadri Steinbach) esinevad
järjest südikamalt ning seekord pakkusid nad pingelist konkurentsi päris viimaste küsimusteni.
I vooru lõppjärjestus:
1.
Tammetark, 89 punkti;
2.
Ettur 81 p;
3.
Sammas, 70 p;
4.–5. SG4 (õpetajad) ja Tere, 61 p;
6.
Noortekeskus, 59 p;
7.
Tammetõru, 56 p.
Tänavu otsustas Saue Mälumänguklubi teha võistluste reglementi väikesed muudatused ning korraldada nelja eelvooru
asemel ainult kolm vooru, mis ka kõik arvesse lähevad. Võitja
selgitatakse eelvoorude kolme parema võistkonna vahel novembris toimuvas Superfinaalis.
Ärajääva eelvooru asemel püüame korraldada sügisel
esimesed Saue linna individuaalsed esivõistlused ning koolinoorte meistrivõistlused.
Võistkondlike esivõistluste II eelvoor peaks esialgse plaani
järgi toimuma kolmapäeval 26. mail. Täpsem info järgmises
Saue Sõnas.
Saue Mälumänguklubi juhatus

Päevakeskuse
ürituste kava
• Saue Päevakeskuses on avatud kuni
18.05 Asta Tomsoni õlimaalide näitusmüük.
• 07.05 kell 13.00 Saue Päevakeskusel on külas Pirita
Sotsiaalkeskuse lauljad ja seeniortantsijad.
• 10.05 kell 16.00 tutvustab Siselinna kalmistut kunstiajaloolane Mare Kask. Kogunemine Kaarli kalmistu kahe
torniga värava juures.
• 13.05 kell 14.00 Saue Päevakeskuse ringide liikmetele
Saue Gümnaasiumis ringide hooaja lõpupidu koos Saue
valla ja Kristiine Sotsiaalkeskuse kollektiividega.
• 14.05 Muusikahuvilised korraldavad väljasõidu kevadõhtu Suure-Lähtru mõisa, kuulama vene romansse.
• 19.05 kell 17.00 ringkäik Nõmmel. Tallinna Nõmme
linnaosa ja 2009. aastal paremini restaureeritud maju
tutvustab Riin Alatalu. Kogunemine Nõmme Muuseumi
(endine jaamahoone) Jaama t 18 ees.
• 21.05 kell 11.00 Saue käsitööringi näituse avamine
Saue Päevakeskuses. Näitus avatud 21.05.–24.05
kell 11.00–18.00, esmaspäeval 11.00–16.00.
• 22.05 Saue Päevakeskuse kollektiivid osalevad Saue
Sõlel.
• 27.05 kell 10.30 sukkade ja sokkide müük Saue Päevakeskuses.
• 28.05 Seeniortantsijad osalevad Rakveres vabariiklikul
seeniortantsijate festivalil.
Reisid:
• 09.05 Reisihuvilised korraldavad reisi: Põhja-Järvamaa
mõisad ja huviväärsused.
• 27.06 Kultuuri- ja reisihuvilised korraldavad väljasõidu
Pärnusse Hansapäevadele.
• 13.07–14.07.2010 Reisihuvilised korraldavad reisi: Karula Rahvuspark, Valga-, Võru- ja Lätimaa. Reisi maksumus
850.- krooni. Maksta saab kuni 01.06.2010 Päevakeskuses.
• 06.06.–11.06.2010 Reisihuvilised korraldavad reisijuht
Jaan Masingu eestvedamisel bussireisi endisele IdaPreisimaale, praegune Poola. On veel vabu kohti!
• Saue Päevakeskuses teeb FIE Kaire Sildnik esmaspäeviti
pediküüri ja neljapäeviti massaaži eakatele, soodushindadega.
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VESIAEROOBIKA
Maikuus toimuvad treeningud
T, N algusega 19.30
Kuupileti maksumus 8 x 70 = 560 kr,
üksikpilet 90 kr.
Kõik maikuus kuupileti ostnud
ja teised soovijad (vabade kohtade olemasolul)
saavad 01. ja 03.06. algusega 19.30
osaleda tasuta treeningul!
Sellega on vesiaeroobika hooaeg lõppenud,
kohtumiseni sügisel!

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

Kanti pikka patsi
Stockholm, Sankt-Peterburg
Muster meenutas araabia tähestikus sõna „Allah“
Virve Reid, 1977. a.
Venemaa Haavatute Ja Haigete Sõjameeste Hooldamise
Ühingu Eestimaa Daamide Komitee
6. Johannes Brahms „Akadeemiline avamäng“
7. Mai, 1990. a.
8. 77 kopikat
9. Purisuusatamine
10. Pranglimine (peastarvutamine).

Huvikeskuse
ürituste kava
• 10. mai kell 19.00 Saue Lasteaia saalis Lauluklubi hooaja
lõpetamine koos AAVO TRIOGA
• 17. mai kell 14.00 Huvikeskuse Kunstistuudio õpilaste
bussiekskursioon Türile Ringhäälingu Muuseumisse
• 22. mai kell 12.00 Jaanituleplatsil laulu- ja tantsupidu
Saue Sõlg
• 24. mai kell 18.00 koolimaja saalis Huvikeskuse Kunstistuudio lõpetamine ja õpilastööde näitus. Oodatud on kõik
lapsevanemad!
• Showgrupi Vikerkaar kontserdid 14. mail kell 19.00
ja 15. mail kell 16.00 Salme Kultuurikeskuses

JÕUSAAL
Saue ujula juures töötab jõusaal
Olemas seadmed
kõigi lihasrühmade treenimiseks.
Täpsem info Saue Koolihaldusasutuse kodulehel.
Tere tulemast!

Saue Huvikeskuse
akvarellmaali ja joonistamise
kursuse tööde näitus
29. aprillil lõppes kolmekuuline akvarellmaali ja joonistamise kursus täiskasvanutele. Terve möödunud nädala sai Saue
Linna Raamatukogus vaadata kursusel osalenute akvarelle
ja joonistusi, mis olid eksponeeritud raamatukogu II korrusel.
Kursuslaste paremad akvarellid jäävad raamatukogu külastajatele vaatamiseks 20. maini.
Virve Laan, kursuse juhendaja, Saue Huvikeskus

Loomade vaktsineerimine
Vaktsineerimine toimub turuesisel
platsil alljärgnevalt:

Kirik
• Emadepäeva Jumalateenistus toimub 9. mail kell 13.00,
muusikaga teenib projekt lastekoor.
• 16. mail kell 13.00 Jutlustab teoloogiadoktor Ingmar
Kurg, muusikaga teenib kammerkoor “Sanctus”.
• Noorteõhtu “Up stears night” toimub 22. mail kell 18.30.
• 23. mail kell 13.00 esimese nelipüha Jumalateenistus.
• Igal kolmapäeval kell 18.00 palve ja osadustund.

8. mai 2010. a kell 10.00–14.00
15. mai 2010. a kell 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. 

Märts Keila Miikaeli koguduses
• 9. mai kell 11.00 — ülestõusmisaja 6. pühapäev
EMADEPÄEVA jumalateenistus armulauaga
Laulavad koguduse pühapäevakooli lapsed
• 16. mai kell 11.00 — ülestõusmisaja 7. pühapäev
Jumalateenistus armulauaga
• 23. mai kell 11.00 — NELIPÜHA jumalateenistus armulauaga
Laulab koguduse seeniorite koor
• 30. mai kell 11.00 — KOLMAINUPÜHA jumalateenistus
Leeriõpilaste ristimispüha. Armulauda pole!

PIIBLI- JA PALVETUND EAKATELE
12. ja 25. mail kell 13.00 koguduse majas
„Usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse,
ja veendumus selles, mida ei nähta“ /Hb 11:1/

Saue Sõna

Teated ja tarbijainfo

Tule Niitväljale
golfi mängima

7. mai 2010
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Folklooripidu

2010
22. mail Jaanituleplatsil

Avasta Baltikumi
suurimas golﬁkeskuses
Niitväljal vaimustav,
üllatusterohke
ning uskumatult
vaheldusrikas
harrastus kogu perele.

Kell 12.00 rongkäik Keskuse pargist
mööda Kütise ja Pärnasalu tänavat
Jaanituleplatsile

• Golﬁkursused
• Golﬁpäev ﬁrmadele ning eraisikutele
• Treeningud lastele ning täiskasvanutele
• Võistlused
• Seltskondlikud golﬁüritused
• Aktiivne klubielu
KIIREMATELE PARIMAD PAKKUMISED
Võimalus läbida golﬁ- ehk green cardi kursus TASUTA*
*tasuta golfikursus kehtib Alustaja Pakett 2010 ostjatele.

Kontserdil osalevad:
Saue Lasteaia tantsurühmad
Saue Gümnaasiumi koorid ja rahvatantsijad
Saue Muusikakooli Puhkpilliorkester
Saue Poistekoori ansambel
Saue Kägara naisrühm ja rahvamuusikaansambel
tantsurühm Vokiratas
Saue Simmajad sega- ja naisrühm
naisansambel Rukkilill
Külalisesinejad:
Ukraina tantsuansambel KOLOR
Kohila segarühm RÕÕMUTALLAD

Toimub lC Saue heategevusloterii!

Täpsem info tel. 678 0454
info@golfikeskus.ee · www.golfikeskus.ee

Sissepääs vaba

korraldab Saue Huvikeskus

KUNDALINI JOOGA KURSUS
ALGAJATELE

alates 16. eluaastast
18. mai — 10. juuni 2010 T, N kell 18.00–19.30
Saue Päevakeskuses
Info ja registreerimine: 528 2511
või evely@keilakundalini.ee

Viime TASUTA ära Teie kasutuna
seisva vanaraua (metallesemed, vanad
pesumasinad, elektripliidid, elektrimootorid,
autoakud jne), ka väikesed kogused. Metalli
kogumine Sauel toimub terve maikuu jooksul.
Palume registreerida telefonil: 5379 2453
või e-mail: heakorrastus.saue@mail.ee
Palume jätta oma aadress, kust vanaraua
peale võtame, ning kontakttelefon.

Teostame liivapritsitöid
metall- ja valukonstruktsioonidele
(vedelvärvi ja rooste eemaldamine,
pindade karestamine).
Plekk- ja valuvelgede puhastus
ning pulbervärvimine
(ei puhasta kärg- ja kivikaitsmega velgi).
Detailide max raskuseks 100 kg
ja pikkuseks max 4000 mm.
Huvi korral võta ühendust 670 9616, 670 9171, 506 7058.
AS ARCO

Väikelaste päevahoid „Lustila” (1,5–3-aastastele lastele)
OOTAB VÄIKESEID LUSTIJAID!
Meie päevahoiu sisustus, õppevahendid ja mänguasjad
on soetatud just antud vanusegrupi vajadusi silmas pidades.
Meie õpetajatel on väikelaste
õppe- ja kasvatusalased teadmised ja kogemused. Muusika- ja
liikumistunde viivad läbi oma
ala professionaalid.

Pakume meiega tutvumiseks
eelregistreerimisega
TASUTA proovinädalat
(tasuda tuleb ainult toiduraha)

15. mail kell 11.00–14.00
toimub Lustilas KEVADPIDU!
Asume Tule 21, Saue linn Lähemalt
www.lustila.ee, lustila@lustila.ee

KORISTAN
TASUTA VANARAUDA:

Hinnad alates 250 kr
Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

Maikuu jooksul 60 min
klassikalist massaaži
+ tasuta näomassaaž
kõikidele!
Lisainfo ja broneerimine
tel: 5454 4559
www. sakurastudio.ee
Asukoht: Sooja 1 (Peetri
Pitsa kõrval), 2. korrus, Saue

Otsin tööd
 Teostan pottsepatöid. Klassikaliste
kaminate ja looduskivide paigaldus.
Töödest pildid. Transport, materjal meie
poolt kohale toimetamisega.
Tel: 5803 3448, Ain.

Pakun tööd
 OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5, Saue, otsib
laotöötajat (mees, 30–40 a), kelle
tööülesanneteks on kauba komplekteerimine, lao korrashoid. Vajalik tõstukiga
töötamise kogemus ja autojuhilubade
olemasolu. Avaldus koos CV-ga saata:
kuulutus@zoovet.ee
 OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5, Saue, otsib
laotöötajat (naine), kelle tööülesanneteks
on kauba komplekteerimine. Avaldus koos
CV-ga saata: kuulutus@zoovet.ee

Teenus
 Teostan fekaalivedu. Hind kokkuleppel.
Tel: 5332 2288

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

Fekaalivedu
(kogumiskaevude
tühjendus)

Emadepäeva
eripakkumine!

Müük
 Müüme – aastaringselt! – saetud, lõhutud ja sobivas mõõdus KÜTTEPUID, koos
kohaletoomisega. Pakume leppa, kaske,
saart ja segapuitu. Tel: 5646 4334;
e-mail: puidufoorum@gmail.com.

Kinnisvara
 Müüa Saue linnas 1-toaline korter
Pärnasalu tänavas, 34,6 m2, II korrus.
Asukoht vaatega Saue mõisale.
Hind: 639 000. Kontakt: 5649 9388

Müüa
sõelutud mulda
(100 kr/kant),
freesasfalti (75 kr/t),
sõnnikut (65 kr/t) ja
täidet (35 kr/t).
Hinnale lisandub transport.

Tel: 522 2738

Teade
 Ära anda laste pikendatav voodi koos
madratsiga. Info tel 679 0196.

Lahkunud on hea sõber

Selma Kabrits
Mälestab Saue Päevakeskus

