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Saue Gümnaasiumi õpilased
koristasid Saue tammikut
Elus ja eluta loodus ei ole kohastunud reostusega. Kuidas oleks targem, kas õppida keskkonda
säästma läbiva teemana kooli õppekavas või alustada lihtsatest asjadest praktiliste tegevustega?
Näiteks heakorrapäevaga, mis tänaseks on saanud juba traditsiooniks.
Ulvi Urgard
14. mail kell 11.10 kogunesid Saue Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad koolimaja
ette, et minna kodulinna koristustöödele. Eelnevalt oli
Saue Linnavalitsuse esindajad kätte jaganud kindad
ja prügikotid. Päike paistab,
meeleolu on suurepärane ja
töö ei tundugi nii tappev!
Kahekaupa kõnnitakse,
prügikotid käes, ja korjatakse talvisel ajal kogunenud
prahti.
Mida siis Saue inimesed
teede äärde loobivad?
Plastpudeleid ja kommipabereid. Aga ka riideesemeid, rauakolakaid, kilekotte
ja rahakotte koos dokumentide ja pangakaartidega.
Koristustööde käigus said
prügist puhtaks Saue tammik ja Sarapiku terviserada,
suuremate teede äärsed alad,
raudtee ümbrus ning haljasalad ja metsaalused.
Õpilased olid veidi väsinud, kuid õnnelikud. Ei leidunud kedagi, kes kevadisest
heakorrapäevast rõõmu ei
tundnud.
Tuleb avaldada kiitust
osavõtjatele ning korraldajatele!

Saue Sõna

Linnaelu
Linnavalitsuse 12. istung
Saue Linnavalitsuse 12. istung toimus
5. mail 2010. aastal, päevakorras oli:
1. Sünnitoetuste maksmine
/korraldus nr 120/.
2. Eve Milpak’ile osutatava hooldusteenuse
osaline kompenseerimine /korraldus nr 121/.
3. Hooldaja määramine /korraldus nr 122/.
4. Saue Linnavolikogu määrus, Saue Linnavolikogu
19. veebruar 2009 määruse nr 61 „Hooldajatoetuse
määramise ja maksmise kord Saue linnas” muutmine
/otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
5. Töötervishoiu korraldamine Saue Linnavalitsuses
/korraldus nr 123/.
6. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“. /otsustati suunata eelnõu
kehtestamiseks volikogusse/.
7. Saue Linnavalitsuse 20.01.2010 korraldus nr 8
kehtetuks tunnistamine /korraldus nr 124/.
8. Tõkke põik 7E Elisa Eesti AS-i tugijaama
rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine
/korraldus nr 125/.
9. Tule tn ja Sooja tn ristmiku piirkonna soojatrassi
rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine
/korraldus nr 126/.
10. Saue linna Tule tn ja Kasesalu tn ristmiku piirkonna
soojatrassi rekonstrueerimise projekteerimistingimuste
kinnitamine /korraldus nr 127/.
11. Saue linna Tule tn ja Pärnasalu tn ristmiku piirkonna
soojatrassi rekonstrueerimise projekteerimistingimuste
kinnitamine korraldus nr 128/.
12. Kasesalu tn 4 ja 10C ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 129/.
13. Kirjaliku nõusoleku väljastamine Tammelehe tn 35
/korraldus nr 130/.
14. Tõkke 10 ehitusluba üksikelamu
laiendamiseks-rekonstrueerimiseks /korraldus nr 131/.
15. Spordiühingutele raha eraldamine /korraldus nr 132/.
16. Ühingutele raha eraldamine /korraldus nr 133/.
17. Saue Linnavolikogu määrus „Koolieelse eralasteasutuse
ja lapsehoiuteenuse toetamise kord“ III lugemine
/otsustati suunata eelnõu volikogu hariduskomisjoni
ning sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni/.
18. Tänukirjaga autasustamine /korraldus nr 134/.
19. Avaliku ürituse korraldamise luba /korraldus nr 135/.
20. Info
20.1. Töökeskkonna kokkuvõte
20.2. Matusetoetuste maksmine aprillis 2010
20.3. Perioodil 15.04.2010 kuni 29.04.2010
sõlmitud lepingud.
20.4. Saue linna 2009. a majandusaasta aastaaruanne.
20.5. Saue linna koristuspäev 14.05.2010.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Harju Maavalitsus teatab:
Harju maavanem algatas oma 27.04.2010 korraldusega
nr 665-k Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu „Harjumaa kergliiklusteed“ ja antud planeeringu kui strateegilise planeerimisdokumendi keskkonnamõju
strateegilise hindamise. Teemaplaneeringu eesmärk on
maakonna kergliiklusteede võrgustiku planeerimine teekoridoride määratlemisega ning selle võrgustiku sidumine teiste
infrastruktuuridega. Planeeringualaks on kogu Harju maakond, välja arvatud Tallinna linn. Planeeringu kehtestajaks
on Harju maavanem. Planeeringu ning selle keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Harju Maavalituse kodulehel www.harju.ee/public/Maakonnaplaneering/kergliiklus/korraldus_665-k.pdf

Algab uus konkurss
Kaunis Kodu 2010
Saue Linnavalitsus ootab ettepanekuid linnasisese konkursi
„Kaunis Kodu 2010” kandidaatide osas alljärgnevates kategooriates: väikeelamud; korruselamud; ettevõtted ja asutused.
Ettepanekud palume esitada hiljemalt 30. juuniks 2010
e-posti aadressile inger@saue.ee või aadressile Tule tn 7,
Saue linn, Saue Linnavalitsus. 

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

Järgmine number ilmub
4. juunil 2010
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Valmistume euro kasutuselevõtuks
Euroopa Komisjon avaldas 12. mail 2010. aasta
lähenemisaruande, kus komisjon hindas euroalasse
mittekuuluvate Euroopa Liidu liikmesriikide, teiste seas
Eesti valmisolekut euro kasutuselevõtuks ning tegi ettepaneku
Eesti liitumiseks euroalaga 2011. aastal.
Orm Valtson
Linnapea

Eesti Vabariigi Valitsus ja Eesti Pank on seadnud eesmärgiks
liituda euroalaga nn €-päeval
1. jaanuaril 2011.
Mõned kuud enne ja pärast
€-päeva tuleb tasude ja teenuste hinnad avaldada nii kroonides kui ka eurodes. Hinnad tuleb avaldada kahes vääringus
võimalikult paljudes kanalites
(veebilehel, reklaammaterjalides, kataloogides, arvete ja
ostutšekkide lõppsummas).
Maksesumma
avaldamine
kahes vääringus on eriti oluline enne €-päeva, et vältida
olukorda, kus klient arvutab
ise ebatäpse kursi järgi maksesumma eurodes.
Eesti Panga andmetel lähtutakse eeldusest, et Eesti liitub
euroalaga seni kehtinud kursi
15,6466 alusel. Andmaks head
eeskuju erasektorile, ümardatakse maksude, riigilõivude,

keskkonnatasude ja toetuste
kroonimäärad seadustes ja
määrustes eurodesse elanikkonnale soodsamas suunas.
Ümardamine on kohustuslik vähemalt ühe eurosendi
täpsusega ja ümardada tuleb
kolmanda koha järgi pärast
koma. Kui kolmas koht pärast
koma on 5 või suurem number,
ümardatakse ümberarvestatud
väärtus ülespoole. Hinda võib
näidata ka alla ühe eurosendi
(nt 0,008 eurot), mis võimaldab odavamate teenusetariifide puhul vältida ümardamisest
tingitud hinnatõusu.
Näide 1: Kui soovite arvestada eurodesse näiteks 264,50
krooni, tuleb teha jagamistehe: 264,50 krooni : 15,6466 =
16,90463104 eurot. Seejärel
tuleb saadud summa arvestada
1 eurosendi täpsuseks, võttes
arvesse vaid kolmandat komakohta, s.o 16,90463104. Kui
kolmas koht pärast koma on 4
või väiksem number, ümarda-

Huvilised on oodatud osalema euroteemalisel infopäeval, mis toimub
27. mail kell 15.30–17.00 Saue
Gümnaasiumi aulas. Ettekandega esineb
Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu
ja rahvusvahelise koostöö osakonna
nõunik Andres Kuningas.

takse ümberarvestatud väärtus
allapoole, seega ümardamine
1 sendi täpsuseni oleks selle
näite korral 16,90 eurot.
Lisainfo:
• Rahandusministeeriumi
koduleheküljelt: http://fin.
ee/euro
• Eesti Panga koduleheküljelt: Küsimused, vastused
http://www.eestipank.info/
pub/et/EL/ELiit/euro/kkke.html#KUIDAS EURO
EESTISSE TULEB või
alapeatükk Euro http://

www.eestipank.info/pub/
et/EL/ELiit/euro/
• Riigikogu koduleheküljelt:
Euro kasutusele võtmise
seaduse eelnõu http://www.
riigikogu.ee/?page=en_vaa
de&op=ems&eid=953322
&u=20100317095828
• Euroveebi koduleheküljelt:
http://euro.eesti.ee/EU/
Prod/Euroveeb/index.jsp
Euro-küsimusi hoiame fookuses ka edaspidi, olge aga tublid
tudeerima. 

Mis on hooldusravi?
Haigekassa
Hooldusravi on õendustegevus, mida osutatakse nii
statsionaarselt (haiglas) kui
ka ambulatoorselt (koduõendus, vähihaigete kodune
toetusravi). Õendushooldusravi on teenus, mida pakuvad
erinevad tervishoiuteenuse
osutajad patsiendile parima
võimaliku elukvaliteedi/toimetuleku saavutamiseks või
säilitamiseks.
Hooldusravi
näidustuse
hindab ja hooldusravile suunab patsiendi eriarst pärast
aktiivravi statsionaaris või
perearst kodust või hooldusasutusest
saatekirjaga.
Hooldusravile
suunatakse
eelnevalt uuritud, stabiilses
seisundis haiged, kes ei vaja
aktiivravi, küll aga ööpäevaringset õendushooldust tervise ja toimetulekuprobleemide
lahendamiseks.
Haiglatingimustes osutatavas hooldusravis on omaosaluse kehtestamine olnud
päevakorras hulk aastaid.
Juba 2004. aastal heaks kiidetud Eesti hooldusravivõrgu arengukavas peeti oluliseks hooldusravi rahastamist
mitmest allikast (omava-

litsus, haigekassa, inimene
ise), sest ainult haigekassa
vahenditest ei jätku kõigile
ravivajajatele. Arengukava
eesmärkideks on parandada
hooldusravi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning
pakkuda mitmekülgsemaid,
sh eriti koduse hooldusravi
teenuseid.
Alates 1. jaanuarist 2010
kehtib statsionaarsele hooldusravile patsiendi omaosalus 15% ja haigekassa osalus 85%.
Haigekassa maksab ühe
hooldusravipäeva eest raviasutusele 632,62 krooni ja
30 päeva ravi eest 18 978,60
krooni.
Patsiendi poolt tasutav
osa ühe voodipäeva kohta
on 94,90 krooni ja 30 päeva
ravi eest 2847.- krooni.
Ka hooldusravis kehtib sarnaselt eriarstiabile voodipäevatasu 25.- krooni päevas
ning seda tohib võtta esimese
kümne ravil oldud päeva
eest ehk maksimaalselt 250.krooni ühe haiglasoleku korra
kohta.
Statsionaarse
hooldusravi kõrval peetakse eriti
oluliseks koduse õendusabi
teenuste arendamist, see on

inimesele mugavam, ta saab
edasi elada oma kodus ning
kokkuvõttes tuleb see rahaliselt nii ühiskonnale kui ka
inimesele või tema omastele
odavam.
2010. aastal võimaldab
omaosaluse
kehtestamine
statsionaarses hooldusravis
rahastada kvaliteetseid hooldusraviteenuseid 13% enam
võrreldes eelmise aastaga.
Muudatus võimaldab pakkuda 14% rohkem ambulatoorset hooldusraviteenust.
Ambulatoorsed
hooldusravi teenused, sh koduõendusteenus, on inimesele
tasuta, nende eest maksab
tervishoiuteenuse osutajale
haigekassa.
Koduõendusvisiidil tehta-

vate toimingute hulka kuuluvad: õendushooldusplaani
koostamine, õendusalane
nõustamine, patsiendi põetamine, raviprotseduuride
ja teatud laboriuuringute
tegemine.
Iseseisvalt osutatavad õendusabi tervishoiuteenused on
sotsiaalministri määrusega
määratletud.
Koduõendusteenuse saamise aluseks on arstlik otsus,
nii teenuse osutamise alustamiseks kui ka lõpetamiseks.
Koduõendust vajavad krooniliste haigustega patsiendid,
kes ei tule iseseisvalt kodus
toime õe oskusi nõudvate
toimingutega. Enamasti on
tegemist üle 65-aastaste inimestega. 

PERESPORDIPÄEV
28. mail kell 17.00 toimub suur heategevuslik
perespordipäev.
17.00 rongkäik
17.10 avamine
17.15 esinevad võimlemisringide lapsed
17.30–19.00 toimuvad erinevad sportlikud tegevused lastele
ja vanematele.
Suur heategevuslik koogilaat!
Autodel on puhkepäev — jäta auto koju! 
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Alppila–Saue keskkonnalaager 2010

4.–6. mail 2010 toimus traditsiooniline Alppila–Saue
keskkonnalaager 2010. 14 seitsmendate klasside õpilast,
kelle keeleoskus võimaldas end väljendada rahvusvahelises
keskkonnaprojektis, külastas Helsingi sõpruskooli.

Ulvi Urgard
Saue Gümnaasiumi seovad
Helsingi Alppila kooliga pikaajalised
sõprussidemed.
Parim koostöö on keskkonnahariduse vallas. Soome kooli
õpilastel toimub igal aastal
traditsiooniline
leirikoulu.
See on keskkonnalaager, kus
toimub õues-õppimine. Kuivõrd üks ainetund jääb prakti-

liseks looduse tundmaõppimiseks lühikeseks, siis kohaliku
omavalitsuse rahalisel toetusel võimaldatakse 3-päevane
üritus läbi viia klassiruumist
väljas. Soomlased kutsusid ka
Saue kooli õpilasi osalema ja
seda juba kuuendat korda!
Keskkonnalaager ei ole
lihtsalt ekskursioon. Nuuksio
rahvuspargis tutvuti Soome
metsade, järvede ja kivimite-

ga, täideti töölehti etteantud
ülesannetega. Samblike abil
määrati õhu puhtust ning hinnati ümbritseva keskkonna
seisundit. Rühmatööna võrreldi Soome ja Eesti loodust,
hinnati majandustegevusest
tingitud keskkonnaprobleeme. Päevasündmused talletati
päevaraamatuna ja fotodena.
Õues-õppes osalemine on
atraktiivne, tõstab loovust ja

arendab ettevõtlikkust. Seda
ka Saue noorte hulgas.
Tore, et Saue Linnavalitsus
toetas meie 7. klasside õpilasi,
et nad said osaleda projektipõhises integreeritud avastusõppes.
Tänan kõiki õpilasi, kes
laagritöös agaralt kaasa lõid.
Loodan, et nende silmaring
on nüüd avaram ning huvi
looduse ja meid ümbritseva
keskkonna vastu suurem. 

Rahvusvaheline noortekohtumine Prantsusmaal
5.–10. mail 2010 käis 11-liikmeline Eesti delegatsioon —
nende seas kaks Saue noort, Henri Heinsalu ja Kirke Kasari —
tutvumas Euroopa Liidu elu-oluga.
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Saue sai oma loomakliiniku!
26. aprillil avasime Sauel oma loomakliiniku. Idee
keerles peas juba mõnda aega, teostuseni jõudsime
viimase nelja kuuga. Kliinikus töötavad lisaks kliiniku
asutajale-arstile ka kaks abilist, suvel liitub meie meeskonnaga veel üks noor ja võimekas loomaarst.
Kliiniku loomise eesmärgiks on pakkuda Saue linna ja Saue
lähiümbruse elanikele kvaliteetset esmatasandi loomaarstiteenust siinsamas kodu lähedal, lühikese jalutuskäigu kaugusel väikeses hubases kliinikus keset Saue linna. Tahame olla
head “pereloomaarstid”.
Veterinaarmeditsiin liigub järjest rohkem spetsialiseerumise teed, kuid ilma hea esmatasandi loomaarstita ei jõua hädalised tihtipeale õige asjatundjani. Samas on paljud hädad
lahendatavad ka “pereloomaarsti” juures, ilma et peaks asjatult erinevate loomakliinikute vahet jooksma. Meil on head
koostöösuhted Tallinna väikeloomakliinikutega, kus töötavad
oma valdkonna tippspetsialistid (Tiina Toometi kliinik, Billy väikeloomakliinik, Valdeku loomakliinik). Me ei pea häbiasjaks
kolleegidega konsulteerida ning oma patsiente keerulisemate
probleemide korral edasi suunata, kui kohapealsest teadmisest ja tehnilistest võimalustest vajaka jääb. Kõige tähtsam
on, et hädas loom saab kiire ja professionaalse abi.
Saue Loomakliinikus konsulteerime algajat loomapidajat — kiibistame loomi, koostame vaktsineerimisskeemi, vaktsineerime, valime välja ussi- ja kirburohud, hooldusvahendid,
jagame toitumissoovitusi ning leiame kohapeal pakutavast
Hill’s-i või Royal Canine kvaliteettoidu riiulilt Teie lemmikule
vajaliku toidu.
Sellised igapäevased menetlused nagu küünte lõikus,
silmade, kõrvade ja haavade hooldus, kastreerimine, steriliseerimine jt kirurgilised operatsioonid on nüüdsest võimalik
teostada kohapeal. Soovi korral tuleme ka koduvisiidile.
Koostöös Saue Sõna toimetusega on plaanis avada rubriik
loomaarsti soovitustega, kus igas lehenumbris kajastame lühidalt mõnd lemmikloomaga seotud konkreetset küsimust.
Lähiajal loodame valmis saada kodulehe, mille vahendusel on teretulnud kõik ettepanekud, mis aitavad kliiniku meeskonnal oma tööd looma ja tema omaniku jaoks mugavamaks
teha. Kolme töönädala jooksul on külastajate tagasiside olnud igati positiivne — on tunda, et inimesed on loomakliinikust
puudust tundnud.
Oleme tulnud selleks, et jääda Teie lemmiku eest hoolt
kandma pikaks ajaks.
Raimond Strastin
loomaarst
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 lasteaed Midrimaa
TEATAB
2010. õppeaastal Saue lasteaias Midrimaa koha saanud laste esialgsete kinnitamata nimekirjadega on võimalik tutvuda lasteaias alates 24. maist 2010.
Nimekirjade täpsustamiseks palume neil lastevanematel, kes
ei soovi lasteaiakohta kasutada või soovivad võtta pikendust,
kindlasti lasteaiaga ühendust võtta enne 15. juunit 2010.
Nimekirjad kinnitatakse 31. augustiks 2010.
Lastevanematele, kelle laps saab koha Saue lasteaias
Midrimaa alates 2010. Sügisest, toimub koosolek 16. juunil
2010 kell 18. 00.
Kõigil 2010. a septembris kooli minevate laste vanematel
palun kirjutada avaldus lapse lasteaiast väljaarvamise kohta.
Koolirühma lastevanematelt, kelle laps ei kasuta lasteaiakohta alates juunikuust, palume avaldus esitada 25. maiks
2010.
Avalduse vorm on rühmades.
Saue Lasteaias Midrimaa töötab suveperioodil 28. juunist
kuni 13. augustini 2010 üks suverühm — rühmaruumis A2,
Pöialpoisid.
Rühm on avatud 7.30–18.00.
Lõunasöök maksab 15 krooni.
Anne Teetamm
Saue Lasteaed Midrimaa, juhataja

Kirke Kasari
Henri Heinsalu
9. mail 1950. aastal esitas
Prantsusmaa
välisminister
Robert Schuman oma ajaloolise deklaratsiooni, millest sai
alguse Euroopa Liidu idee.
Schumani deklaratsiooni 60.
aastapäeva
tähistamiseks
korraldas Robert Schumani keskus Robert Schumani
kodukülas
Scy-Chazelles
Prantsusmaal suurejoonelise
noortekohtumise, kus osales
enam kui 400 noort kõigist 27
Euroopa Liidu liikmesriigist.
Noored osalesid Euroopa
idee algatajate ja demokraatia
edendajate tutvustaval üritusel „The Saga of European
Union“, mille käigus tutvuti
Euroopa ideede, eesmärkide
ja põhiväärtustega.
Kuue päeva jooksul külastasime mitutki kaunist
Euroopa linna, nende hulgas
Berliin, Luxembourg, Metz,
Scy-Chazelle ja Bonn. Põnev
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bussireis koos Läti, Leedu ja
Poola eakaaslastega viis meid
Berliini, kus tutvusime linna
lähiajalooga, siis üürikeseks
ajaks piltilusasse Luxembourgi
ja lõpuks Metzi, kus leidis aset
reisi kõige tähtsam osa — 8.
mai hommikust õhtuni toimusid Metzis rida foorumeid
ja töötubasid. Teemade valik
oli hea ja igaüks leidis endale

meelepärase. Meie valikuks
olid „Sport and social inclusion“ ja „The yearning for a
social Europe“. Samal päeval
toimus ka suur Euroopa piknik
ning õhtul meeldejääv Euroopa
Liidu ajalugu tutvustav tuleja lasershow. Viimase päeva
veetsime Bonnis, kus avanes
hea võimalus külastada Konrad Adenaueri kodumuuseumi.

Seal tutvustasime Euroopa teistele noortele ka Eestit.
See reis andis hea võimaluse panna oma keele ja suhtlemisoskus proovile. Samuti
saime palju uut ja huvitavat
teada Euroopa Liidu praeguse
olukorra ja ajaloo kohta ning
muidugi kõige suuremaks
plussiks oli see, et saime näha
imekaunist Euroopat. 

JÕUSAAL

Saue ujula juures töötab jõusaal

Olemas seadmed
kõigi lihasrühmade treenimiseks.
Täpsem info Saue Koolihaldusasutuse kodulehel.
Tere tulemast!

Saue Sõna

Noored
Saue Muusikakooli lõpetas VIII lend
Kristiina Liivik

Saue Muusikakooli direktor
16. mail 2010 kell 14.00 toimus Kadrioru Lossi imekaunis valges saalis Saue Muusikakooli VIII lennu lõpuaktus.
Lõpetajaid oli viis:
Liisi Pley — kannel, õp
Pille Karras (lõpetas kiitusega),
Ragnar Uustal — akordion, õp Jaak Lutsoja,
Joonas Praks — trompet, õp Jaak Oserov,
Kati Tamme — viiul, õp
Juta Ross,
Jaana Külim — kannel,
õp Pille Karras.
Muusikakooli lõpetajad
on tõelised kangelased —
nad on suutnud kiire ja tiheda
kooliõpilase-elu kõrvalt veel
leida aega muusikakoolis
õppimiseks! Seitsmeaastase
muusikakooli programmi läbimiseks on vaja kindlameelsust, kannatlikkust, suurt töövõimet ja andekust. Eespool
mainitud iseloomustuse võib
anda igale Saue Muusikakooli lõpetajale. Iga lõpetaja
auhinnaks on hulk hindamatuid teadmisi, mis annavad
võimaluse soovi korral edasi

Saue muusikakool
võtab vastu uusi õpilasi
2010./2011. õppeaastaks
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 osakonda võtame vastu muusikakooli IV ja VII
klassi lõpetanud õpilasi avalduste alusel. Pop-jazz osakonnas
saab õppida kitarri, basskitarri, löökpille, klahvpille, saksofoni,
trompetit, akordionit ja laulu. Pop-jazz osakonda on oodatud
ka algajad vanuses 12–17 eluaastat. Algajatel tuleb läbida
muusikakooli sisseastumiskatsed.
Laulu erialale võtame vastu noori alates 15. eluaastast,
basskitarri erialale alates 13. eluaastast.
Sisseastumiskatsete konsultatsioonid toimuvad 26. ja
27. mail kell 17.00–19.00 ruumis 106. Konsultatsiooniks
palume õpilasel ette valmistada üks laul. Konsultatsioon on
soovituslik.
Sisseastumiskatsed toimuvad 1. ja 2. juunil kell 17.00–
19.00 ruumis 106.
Saue Muusikakooli ettevalmistusklassi registreerime
5–7-aastaseid lapsi 26. ja 27. mail kell 17.00–19.00 ruumis
108.
Saue Muusikakool asub Saue Gümnaasiumis, Nurmesalu 9
Informatsioon tel: 659 6054

Pildil (vasakult):
liikuda muusika haridusteel.
Rõõmustav on see, et enamik
lõpetajad jätkabki oma haridusteed muusika vallas.
Aktus algas kontserdiga.
Lõpetajaid tervitas VI klassi õpilane Joosep Talumaa
kitarril. Kontserdil kõlasid
lõpetajate esituses teosed lõpukavadest. Saali kaunis in-

terjöör ja hea akustika lisasid
ilusale kontserdile pidulikkust ja suursugusust.
Iga lõpetaja sai Muusikakooli poolt kingituseks CDplaadi, mis sisaldas lõpetajate lõpueksami kava.
Seejärel jagati kätte diplomid ja loeti ette õpetajate
poolt koostatud õpilaste ise-

loomustused. Kõlasid pidupäeva kõned. Armsa tervitusega esinesid lõpetajad, kes
kinkisid koolile mälestuseks
pühendusega metronoomi.
Soovime õnne tublidele
lõpetajatele, õpetajatele ja
peredele imelise sündmuse
puhul! 

Maikuu Beebiball

7. mail toimus Saue lasteaias Midrimaa 2010. aasta kolmas
Beebiball. Tundub, et ka ilmataat rõõmustab tublide sauelaste
üle, sest beebiball tõi suure suvesooja.

Pildil (vasakult): Gloria Helmdorf, Emma Pihl, Lisandra Viisimaa, Anni Marii Ain, Elis Eensalu, Ra Pukonen, Richard
Podozjorov, Marten Sarna, Karel Vahur, Tauri Eerme, Hannaliisa Remmel.
Sel korral said pidulikult sünnitunnistuse 11 beebit, neist
5 poissi ja 6 tüdrukut. Käesoleval aastal on 17. mai seisuga sündinud juba 36 last. Palju
õnne värsketele lastevanematele! Beebidele — õnnelikku
ning edukat käekäiku! 

21. mai 2010
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Põhja-Järvamaal on palju-palju uudistamisväärset
Selleaastane Päevakeskuse organiseeritud reisideseeria sai alguse 9. mail, mil poolsada
reisihuvilist koos giid Jaaniga alustas retke Põhja-Järvamaale. Eesmärk tutvuda selle kandi
kirikute ja muude vaatamisväärsustega.
Hella Anni
Saime teavet paikadest, kust
läbi sõitsime, esmalt rääkis
giid meile Jüri kirikust. Peatusime Arukülas, vaatasime
mõisahoonet, kuulasime lugu
Eesti riigitegelase Kaarel
Eenpalu Hellemo talust, mida
nüüd hooldab-arendab tema
tütar Anne koos pojaga. Imetlesime ka üht meie maa suuremat hiidrahnu.
Edasi läks sõit Perilasse
E. Ernesaksa lapsepõlvemaale, mida tähistas vaid mälestuskivi ja kunagise eluaseme
markeering. Väikese peatuse

pildistamiseks ja selgituste
kuulamiseks tegime Kivilo
mõisas.
Pikim peatus oli Valgehobusemäe suusakeskuses,
tutvusime sealsete sportimisja majutusvõimalustega, sai
ronida vaatetorni uudistama
ümbrust kõrgelt. Edasi põrkasime Vargamäe maile, tutvuma Tammsaare muuseumi
uute väljapanekutega. Sealt
siirdusime Albu vallamaja juurde, mille ees kõrgub
Tammsaarele tema eluajal
paigutatud büst. Külastasime
Albu mõisa, tutvusime selle
toredate lae- ja seinamaa-

lingutega. Mõisas tegutseb
praegu kool. Albu toidutares
sõime maitsva lõuna.
Järgmise peatuse tegime
Järva-Madise kirikus, sealt
viis tee edasi Seidla tuulikusse, mis võttis meid vastu tiibade ulja pöörlemisega. Siin
oli uudistamist palju! Lah-

ke pererahvas kostitas meid
omaküpsetatud suure leivakääruga, võid ikka ka peale...
Eemalt imetlesime ka Seidla
mõisa.
Edasi viis tee Roosna-Alliku mõisa, kus nüüd on põhikool. Võttis meid vastu kohalik eht mõisaproua riietuses

giid Silvi. See oli vast nähtud
mõisatest kõige korrastatum
ja ilusam!
Käisime veel Sägavere mõisas, möödaminnes
ka Põhjaka, Eivere ja Purdi
mõisates, kõikjal saime palju
huvitavat teavet ja võimaluse
pildistada.

Ja algaski kodutee. Soojad tänusõnad päevakeskuse
organisaatoritele, giidile ja
bussijuhile ütles meie poolt
Armand Nagel, meie tugeva
aplausi saatel!
Täis uusi muljeid ja teadmisi, jõudsime 12-tunniselt
reisilt rõõmsana koju Sauele.

Päevakeskus lõpetas hooaja lustaka kevadpeoga
Veel enne, kui Päevakeskuse rahvas hooaja
lõpupeoga alustas, toimus tore kohtumine Pirita
Sotsiaalkeskuse tublide lauljate-tantsijatega.
Angela Jüristo

Praktikant Tallinna Pedagoogilisest Seminarist
Saue Päevakeskus teeb koostööd mitme teise sotsiaalning päevakeskusega. Viimane kokkusaamine toimus 7.
mail Sauel — külas oli Pirita
Sotsiaalkeskus. Esinejaid olid
nii Sauelt kui ka Piritalt. Pirita
Sotsiaalkeskust esindas lauluansambel „Brigitta”, Sauelt
esinesid nii lauljad kui ka
tantsijad. Kuigi päevakeskuse
ruumid on nii suure hulga inimeste jaoks väiksed, oli pidu
väga meeleolukas.
13. mail pidas Saue Päevakeskus maha ühe toreda
peo, millega tähistati ringide
hooaja lõppu ning edendati
koostööd Saue vallaga. Pidu
toimus Saue Gümnaasiumis.
Külalisi oli kohal nii Laagrist, Ääsmäelt kui ka Kristiine
Sotsiaalkeskusest.
Avasõnad ütles Saue valla
abivallavanem Indrek Lindsalu, seejärel tervitas kokkutulnuid Saue abilinnapealt Ra-

fael Amos. Järgnesid lustakad
esinemised, avapaugu andsid
Kristiine
Sotsiaalkeskuse
särtsakad line-tantsijad, kelle
juhendajaks on Heljo Vainu.
Esitusele tuli mitu hoogsat
tantsu. Esinemisele oli kaasa elama tulnud ka Kristiine
Sotsiaalkeskuse juhataja Evi
Vilgats. Seejärel tuli lavale
Saue Päevakeskuse rahvatantsuansambel „Vokiratas”
Elena Kalbuse juhendamisel.
Kava jätkasid külalisesinejad
Ääsmäelt — esinesid rahvatantsijad Piret Kuntsi juhendamisel. Helju Vakermann
Laagrist luges luulet.
Põnevate esinemiste vahepeal mõeldi ka sellele, et külalistel võib kõht tühjaks minna:
kõiki kohalviibijaid kostitati
maitsvate
pannkookidega.
Serveeriti nii soolaseid kui ka
magusaid kooke, mille kõrvale sai rüübata kohvi.
Kui koogid söödud, jätkus

pidu täie hooga. Uute kostüümidega astusid lavale taas
kord line-tantsijad Kristiinest.
Seekord kaasati ka publik,
kõik külalised said selgeks
õppida ühe toreda line-tantsu. Seejärel oli lava Saue
Päevakeskuse naisansambli „Rukkilill” päralt. Naiste
kaunist laulu saatis akordionil
ansambli juhendaja HaraldJohannes Matvei. Järgnes etteaste päevakeskuse seeniortantsurühmalt „Senjoriitad”.
Kergejalgsete prouade juhendaja on Aime Kaasik, kes oli
ühtlasi ka peo õhtujuht.
Esinemised vaadatud, sai
sõna Saue valla sotsiaalnõunik Mare Jallai, kes tänas toredate ettevõtmiste eest Olvi
Suurkütti Ääsmäelt ning Helju Vakermanni Laagrist. Seejärel sai sõna Saue Päevakeskuse juhataja Liivi Lents, kes
tänas personaalselt kõiki ringide juhte: Harlad-Johannes
Matvei, Elena Kalbus, Aime
Kaasik, Endel Piirsoo, Margit
Mihkelson, Eve Ello, Viive

Ehrberg ja Helmi Aulik. Eriline tänu kuulus alati abivalmis
perenaisele Tiina Univerile.
Peo kohustuslikule osale

järgnes tants ja trall. Laulu võttis üles õhtujuht Aime
Kaasik, keda saatis süntesaatoril Konstatin Koch. Kõik

pidulised olid oodatud tantsuplatsile jalga keerutama ja
pidu lõppes hoogsate meloodiate saatel. 
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Mitmesugust
Päevakeskuse
ürituste kava
• 21.05 kell 11.00 Saue käsitööringi
näituse avamine Saue Päevakeskuses.
Näitus avatud 21.05–24.05 kl 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.
• 01.06.2010 kell 10.00 Invaühingu koosolek.
• 04.06.2010 kell 16.00 Seltsingu Tammetõru kaminaõhtu Ale tänavas.
• 11.06–12.06 Päevakeskuse invataidlejad osalevad
Viljandis taidlusfestivalil.
• 18.06–20.06 Käsmu laager Saue Linna Invaühingu
liikmetele.
• 10.07 Saue Päevakeskuse kollektiivid osalevad Jõelähtme memme-taadi päevadel.
• Saue Päevakeskuses teeb FIE Kaire Sildnik esmaspäeviti
pediküüri ja neljapäeviti massaaži eakatele, soodushindadega.
Reisid:
• 06.06–11.06. 2010 Reisihuvilised korraldavad reisijuht
Jaan Masingu eestvedamisel bussireisi endisele IdaPreisimaale, praegune Poola. On veel vabu kohti! Kellel
maksmata, palun kiirustada! Lähem info reisi kohta
Päevakeskusest.
• 26.06.2010 Kultuuri- ja reisihuvilised korraldavad väljasõidu Pärnusse Hansapäevadele, kus esineb seeniortantsuansambel „Senjoriitad”. Reisi maksumus 130.krooni. Maksta saab kuni 1.06. Päevakeskuses.
• 13.07–14.07.2010 Reisihuvilised korraldavad reisi:
Karula Rahvuspark, Valga-, Võru- ja Lätimaa. Reisi maksumus 850.- krooni. Maksta saab kuni 1.06. Päevakeskuses.
• 25.08.2010 Saue Linna Invaühing korraldab reisi Piirissaarele. Reisi maksumus 525.- krooni. Registreerimine
reisile kuni 28.05. Maksta saab kuni 1.08.2010 Päevakeskuses.

„Rattahundu 2010“
Kui sind huvitab jalgrattasport ja sa tahad olla eeskujulik liikleja, siis „Rattahundu 2010“ on õige koht ennast proovile
panna!
„Rattahundu 2010“ on kolmeetapiline jalgrattavõistlus lastele erinevates vanusegruppides — kuni 13 eluaastat.
I etapp: 21. mai kell 15.30 Saue Jaanituleplatsil.
Vigursõit, liiklusreeglid.
I etapilt on võimalik taotleda jalgratturi juhiluba.
II etapp: 11. juuli kell 12.00 Saue vallas.
Kruusa- ja maastikumaraton.
III etapp: 26. september kell 12.00 Saku vallas.
Jalgrattakross.
Osavõtutasu kõigil etappidel 25 krooni.
Info ja registreerimine: rattahundu@plekkliiusu.ee; www.ejl.ee;
www.sportinfo.ee; Indrek 511 9209, Anne-Ly 5190 6524
Registreerida saab ka kohapeal üks tund enne algust.
Üritust korraldab MTÜ Plekk-Liisu rattaklubi, kaasa löövad
Saue suusaklubi, MTÜ Laste Liiklusklubi, Porter Raceng jpt.
Tule ise ja võta sõber ka kaasa!

Mastermaind — Sinu võimalus!
Kui Sa oled rahulolematu praeguse olukorraga ja tahad midagi
oma elus muuta, siis see kursus on Sulle.
Mastermaind on inimeste grupp, kes ühendavad oma teadmised, oskused ja jõupingutused oma eesmärkide saavutamiseks.
6 järjestikusel nädalal toimuv koosolemine aitab Sul aru
saada, kuidas Sinu harjumuslikud uskumused mõjutavad
seda, mida ja kuidas Sa teed, millised on Sinu sügavamad sisemised eesmärgid ja kuidas neid ellu viia.
Mastermaind on tasuta. Sinu ainus investeering on osta või
laenata N. Hilli raamat “Mõtlemist muutes rikkaks” ja võib-olla
väike (kuni 100.-/ 6 korra kohta) ruumide üüritasu.
Mastermaind toimub Saue linnas, neljapäeviti kella 18-st
20-ni. Esimene kokkusaamine toimub 27. mail 2010, täpse
asukoha teatan Sulle e-postiga.
Kui soovid osaleda Mastermaindis, palun saada oma registreerumissoov e-postile teadlikelu@hot.ee või helista 529
2820, Anneli. Jaga seda infot ka sõprade ja tuttavatega, kes
võiksid sellest kasu saada!
Kas Sa oled valmis võtma oma elu juhtimise enda kätte?
Kas Sa oled valmis avastama, mida kõike Sa tegelikult tead
ja oskad ja suudad? Juhul, kui Sa oled valmis, tee esimene
samm ja registreeru Mastermaindi!

21. mai 2010

SAUE KILB

Miks massaaž on kasulik?

Juba teist aastat järjest korraldas Saue Mälumänguklubi Saue
Sõna vahendusel mõtteerksuse turgutamiseks mälumängu
Saue Kilb 2009–2010. Igas voorus oli kümme küsimust ning
kokku mängiti viisteist vooru. Seega maksimaalne punktisumma võinuks olla 300. Traditsiooniliselt oli igas voorus kaks
Saue linnaga seotud ja kaks sporditemaatilist küsimust.
Kõigist viieteistkümnest voorust võttis osa kolm kilvarit,
kes esikolmiku kohad omavahel ka ära jagasid. Nagu mullugi,
tuli võitjaks Tiiu Kuuskme, seekord 288 punktiga! Järgnesid
Jaanus Kukk 243 ja Helmut Karin 240 punktiga. Palju õnne
võitjatele! Suur tänu kõigile, kes kaasa mängisid!
Loodame, et septembris saame alustada kolmanda hooajaga.

Me tunneme ennast hästi, kui meie organism on terve. Väsimus, energiavaegus, unetus, halb nahatoon ja
peavalu signaliseerivad aga jääkainete ladestumisest
organismis.

XV vooru õiged vastused on järgmised:
1. Maaleht
2. Nuga ja hõbedat
3. Juustunuga
4. Buhhara Emiraat
5. Norras Narviki rindel
6. William Shakespeare ja Alexander Pope
7. Mai 2002. a.
8. Jaan Raud
9. 1956. a Cortina dÀmpezzo
10. Edward Rimkus, 1948. a Sankt Moritzis,USA neljabobis

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!

Aprilli
sünnipäevad
LINDA HANIMÄGI 86

Mai
sünnipäevad
LINDA HINDOV 91
AINO SIMSON 89
VALVE UIBO 89
ELLI AERO 88
ARMILDE SOREL 88
JOHANNES KERGE 87
HELGA TÜRK 87
HEINO HEINSALU 86
ELFE EMILDE TAGGE 86
INGEBORG VELDRE 86
ELGA KANGUR 85
ROLAND MAURER 85
RITA PREIBAH 85
HELMI KÄRTNA 81
ALFRED ADOLF
TAMMERT 81
JÜRI TOMBERG 81
VALVE KASEMAA 75
LEMBIT VAHAR 75
REET ALLIK 70
LEONID PEROV 70
TÕNU SAAR 70
VIIVI TÕNISMÄE 70

PALJU-PALJU
ÕNNE!

Enamik toitudest ja jookidest, mida sööme-joome, sisaldavad
värv- ja säilitusaineid. Nahk puutub pidevalt kokku mitmesuguste sünteetiliste ainetega. Meie organism võitleb pidevalt
kahjulike faktoritega. Selles raskes töös aitab organismi —
massaaž!
Mida massaaž teeb? Kõigepealt paraneb vere- ja lümfiringlus, mille kaudu rakud ja koed rikastuvad hapnikuga. Kiireneb
ainevahetus. Pärast massaaži on vaja juua palju vett, vedelik
viib välja jääkained. Veel üks tähtis massaaži mõju on stressi ja pinge maandamine — lihased muutuvad vabaks ja pehmeks, stress kaob ning meeleolu paraneb.
TAI massaaž parandab rühti ja teeb inimese keha painduvamaks, see on kasulik ka liigestele. Soovitav energiapuudulikkuse korral.
Laavakivi massaaž annab inimesele vulkaanienergiat ja
mõjub lõõgastavalt. Aroomiteraapia rahustab eksootiliste
aroomidega, toidab ning rikastab nahka kasulike ainetega.
Emotsioonidele mõjuvad aroomid samuti väga positiivselt. Aitab kerge depressiooni puhul, ka unetuse vastu.
Naiste tuntuima „vaenlase“, tselluliidi vastu on meil on
meemassaaž, lümfimassaaž ja fitnessmassaaž.
Väga efektiivne paljude haiguste vastu on kaaniravi ehk
hirudoteraapia.
Ka kõige väiksemaid pereliikmeid ei ole unustatud — massöör Elvi teeb lastel tuju rõõmsaks ja lihaseid tugevamaks!
Massaaži teeme lastele alates esimesest elukuust.
Olge terved ja positiivsed!
Svetlana Oleks
Lisainformatsiooni leiate meie koduleheküljelt:
www.sakurastudio.ee või saate telefonil 5454 4559.

KALMISTUPÜHAD 2010
• 6. juunil kell 13.00 Korvi kalmistul
• 20. juunil kell 14.00 Karjaküla kalmistul
Laulab Tallinna Oleviste meeskoor
• 25. juulil kell 11.00 Keila kirikuaia kalmistupüha kirikus
• 1. augustil kell 14.00 Ohtu kalmistul

Täiendav info: 604 4808 või 5193 1501 (õp M. Roots)

6

Saue Sõna

Teated

21. mai 2010

Folklooripidu

Saue tervisespordipäev toimub pühapäeval,
6. juunil 2010 algusega kell 12.00 Saue Jaanituleplatsil

2010

Kõik terved ja sportlikud
sauelased — olge kohal!
• Spordipäeva avamine, liivaväljaku avamine

22. mail Jaanituleplatsil

• Esineb showgrupp „Vikerkaar”
• Rannavõrkpalli turniir
• Klubi „Sagittarius” tutvustab huvilistele vibu,
soovijal on võimalus proovida vibulaskmist
• Korvpalli vabaviskevõistlus

Kell 12.00 rongkäik Keskuse pargist
mööda Kütise ja Pärnasalu tänavat
Jaanituleplatsile
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!
Sissepääs vaba

korraldab Saue Huvikeskus

Jaaniõhtu
Saue tammikus Jaanituleplatsil
23. juunil 2010
Tule süütamine kell 20.30
Eesti 70.–80. aastate levimuusika
paremaid palu tänapäevases võtmes esitab
Vokaal-instrumentaalansambel REGATT
23.30–01.00 Kesköödisko
Köievedu meestele ja võistlused lastele
g ja kiik ootab kiikujaid.
l
a
j
a
n
Jaaniööl õitseb sõ
, võta sõbradki kaasa!
a
g
e
r
s pe
o
o
k
e
l
Tu
Söögi- ja joogipoolise eest
hoolitseb Saku Õlletehas

Korraldab:

• „Takistusjooks” lastele ja
täiskasvanutele. Distants on kõigile
jõukohane. Rada võib läbida ka kõndides.
Kohalolijad saavad lisatempli ning seega
eelise loosimisel!
• „Lastekandmisvõistlus”
(laps al 1. eluaastast)
• Spordialade parimaid autasustatakse
karikate ja medalitega!
• Rannavuti avamäng Saue
jalgpalliklubi osalusel
• Sarja „Sauelane liikuma” lõpetamine.
Hulgaliselt loosiauhindu!

Kõik osavõtukaardid kaasa!
Spordialadel vajalik eelregistreerimine hiljemalt 4. juuniks 2010
(nimi, sünniaeg, spordiala).
Täpsete juhenditega saate tutvuda: huvikeskus.saue.ee
Üritus on kõigile tasuta!

kindlasti, tulge koos perega
!
e
g
a
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Tu
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e Saue üheskoos liiku
ja pa
Lisainfo: Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht Terje Toomingas, 5343 5855, terje@saue.ee
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Saue Sõna

Teated ja tarbijainfo

Tule Niitväljale
golfi mängima

21. mai 2010
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AVATUD UUS
AUTOKAUPLUS

Autovaruosad: filtrid, rihmad, piduriklotsid, pidurikettad,
rattalaagrid, veermikuosad, süüteküünlad, küünlajuhtmed, pirnid,
keerdvedrud, pidurivoolikud, akud jne

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

Autokeemia: mootoriõlid, vedelikud, lisandid, puhastusvahendid jne
Tarvikud ja tööristad
Meie laos on rohkem kui 20 000 kaubaartiklit

• Golﬁkursused
• Golﬁpäev ﬁrmadele ning eraisikutele
• Treeningud lastele ning täiskasvanutele
• Võistlused
• Seltskondlikud golﬁüritused
• Aktiivne klubielu

Me asume:

Oleme avatud:
E - R – 0800 - 1800
00

L – 10 - 16
P – Suletud

00

Kontakt:

KIIREMATELE PARIMAD PAKKUMISED
Võimalus läbida golﬁ- ehk green cardi kursus TASUTA*
*tasuta golfikursus kehtib Alustaja Pakett 2010 ostjatele.

Tel: +372 6 727 717

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

Piirimäe tn.9
Tänassilma tehnopark
Saku vald
Harjumaa 76401

Aadress:

Otsin tööd
 Teostan pottsepatöid. Klassikaliste kaminate ja looduskivide
paigaldus. Töödest pildid. Transport, materjal meie poolt kohale
toimetamisega. Tel: 5803 3448, Ain.
 Otsin tööd autoremondiga tegelevas ettevõttes. ERIALALINE
VÄLJAÕPE AUTOTEENINDUSES, kogemusi ka automaalri valdkonnas, põhiliselt ettevalmistustööd auto värvimiseks; auto rehvide
täismontaaž. NB! Olen avatud ka kõikidele teistele pakkumistele.
Tööd võib pakkuda ka väljaõppega. Oman B-kat juhiluba. Pakkuda võib kõike! Tööle sooviksin ametlikult. Rohkem infot e-posti või
telefoni teel; Harjumaa (Keila, Saue, Saku). Tel: +372 5678 9018,
E-post: adventurer.k90t@gmail.com

Pakun tööd

LGP Klient!
Avatud on uus autovaruosade kauplus
EIVAR AUTOKAUBAD
Sauel, Kütise 2A (Saue Kaubakeskuse
kõrval)
Selle kupongi esitamisel:
MPS Piduriklotsid ja rooliotsad -10%
Castrol Õli ostmisel, õlifilter -10%

Avatud:
E–R 10:00–19:00, L 10:00–16:00
P–suletud

nüüd avatud

9-22

Linna parim valik kodumaiseid grilltooteid
- Oskar LT Teriaki marinaadis grillliha
300g 29.90 ( 99,66kr/kg)
- Rakvere LT Pere šašlõkk
1kg 59.90
- Arke LT Marinaadis toorvorstid
1 kg 49.90
- AS Tallegg Rose pipra marinaadis kanafilee
300g 29.90 ( 99,66kr/kg)

Ja veel üle 300 sooduspakkumise!

Saue Kaubakeskus - Saue, Ridva 15 - tel: 6 391 570 - Avatud: iga päev 09:00 - 22:00

Eivar Autokaubad OÜ
656 7701, 501 7692
eivarautokaubad@hot.ee

 Tasuv töö Inglismaal! Ülesandeks oleks otsida kingapoed
ning kohtuda nende poodide esindajatega/ juhatajatega. Teenib
umbes 20 000 krooni kuus. Ehk siis 40 toodet müüd maha, 40
korda 500 krooni = 20 000 krooni. Kindlat tööaega ei ole, mida
rohkem teed, seda rohkem ka saad ju! Võid öösel ju otsida kohad
välja, kust päeval läbi käid... Firma tegutseb praegu Eestis, USA-s,
Soomes ja varsti ka UK-s. Rohkem infot MSN-is: magister01@
hotmail.com, Skype: martin_pold. Kandideerimiseks saada oma
CV mulle.
 Saue Koolihaldusasutus pakub tööd hooldustöötajale ja
valvurile.
 OÜ Harjumaa Kaubahoov võtab tööle hulgi- ja jaekaubanduse
klienditeenindaja. Vajalik eelnev kaubandus-alane kogemus.
Telefon: 5620 4033, 670 9679, e-post: harjukh@ hot.ee
 Otsin Sauel asuvasse majapidamisse ausat ja kohusetundlikku
koduabilist, kes teeks kaks korda nädalas majas koristustöid ja
triigiks pesu. Kontakttelefon +372 5553 5578; +372 677 8768;
e-post: jana.kuusk@gmail.com
 Pakun tööd osalise tööajaga: AIAABILSELE Sauel. Töö sisuks:
aia hooldamine (rohimine, lõikamine, istutamine jne). Tasu kokkuleppel tunnihinna alusel. Paindlik töögraafik. Sobiv töö hakkajale
pensionärile. Info tel: 505 2042
 Otsin puu-, nahk-, vitraaži- ja savi käsitöötegijat.
Kontakt: 5845 5173

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.

Teenus
 Teostan fekaalivedu. Hind kokkuleppel. Tel: 5332 2288

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

Kinnisvara
 Müüa 1-toaline korter Saue linnas
Pärnasalu tänavas, 34,6 m2, II korrus.
Asukoht vaatega Saue mõisale. Hind:
639 000. Kontakt: 5649 9388
 Soovin vahetada 2-toalise korteri
3-4-toalise vastu Sauel.
Tel 505 7746, Priit
 Müüa 2-toaline korter Tule t 3 Sauel,
53 m2, III korrus, suur köök, rõdu. Info tel
509 8944.
 Müüa renoveeritud 1,5-korruseline
(alt tühi) garaažiboks Sauel, 20 m2.
Telefon: 5660 7251

