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Kohtumine Saue linnapeaga
Näärikuu viimasel neljapäeval kogunes Saue Päevakeskusesse
õige palju sauelasi. Kui istekohti oli umbes 45, siis seisjaid ja
kõrvalruumides olijaid oli veel paarkümmend.
Head
kaaslinlased!
Eesti Vabariigi 93. aastapäevale pühendatud
kontsertaktus toimub
Saue Gümnaasiumi aulas 23. veebruaril 2011
algusega kell 18.00
EESTI KEELES,
EESTI MEELES

Valik eesti muusika kullafondist üllatuslike esmaesitlusteni.
Esineb Eesti Televisiooni
tütarlastekoor Aarne Saluveeri juhatusel.
Kaitseliidu Harju Maleva
Saue kompanii pealikule
Jüri Pääsukesele annetatakse linna teenetemärk.
Linnapea tänukirjaga autasustatakse järgmisi isikuid:
Toomas Kilgas
Evelin Kristin
Kristi Läänesaar
Mart Tamberg
Asso Treksler
Anu Vananurm
Urmas Viilma
Merike Saul
Kristiina Liivik
Virve Laan
Maie Uhtlik
Heli Joon

Armand Nagel
Teatavasti kutsuti jõulupeole
ainult eakaid, sest kõiki pensionäre gümnaasiumi saal ei
mahuta, sellest kohtumisest
tahtsid osa saada aga kõik.
Küll oleks selliseks suurürituseks vaja suurt saali, nagu
loodetavasti noortekeskuses
saab olema.
Ja siis nad tulid — linnapea Harry Pajundi ja teda saatev Rafael Amos. Koosolijad
tervitasid saali ilmujaid aplausiga.
Küsimused oli linnajuht
palunud võimaluse korral
esitada varem, et jääks aega
vastuste ettevalmistamiseks.
Ühtlasi märkis linnapea, et
kuna ta valiti ametisse kaks
kuud tagasi, siis kui mõnda
vastust on vaja täpsustada,
teeb seda Rafael Amos.
Lumest ja libedusest
Esineja tuletas meelde, et tänavune talv on erakordselt
varajane ja lumerohke, seega
pole sugugi ime, et vastava
konkursi võitja AS Tänavapuhastus on püsti hädas lume koristamisega. Liikumispuuetega
inimeste probleemid tõstatas
Heiki Lumilaid. Kuivõrd need
küsimused puudutasid osalejate väikest osa, siis polnud mõtet neid hakata sellel koosolekul lahkama. Linnapea palus
Rafael Amosel kui vastava ala
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Linnaelu

Riigikogu valimised
toimuvad 6. märtsil
Elektrooniline hääletamine Vabariigi valimiskomisjoni veebileheküljel www.valimised.ee algab 24.
veebruaril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 2. märtsini kell
20.00. Eelhääletamine toimub
28. veebruarist kuni 2. märtsini
Saue Linnavalitsuse II korrusel
kell 12.00–20.00. Valimispäeval,
6. märtsil saab hääletada Saue
Gümnaasiumis kell 9.00–20.00.

Loe lk 2

Ettevõtlus

FinEst Steel lõikab
metalli laserpingil
Saue ettevõte FinEst Steel, mis
annab tööd 26 inimesele, teeb
maailmatasemel kõrgtehnoloogilist metallilõikust. Firma sai alguse meeste ideest tuua Eestisse
innovatiivne metallitöötlemistehnoloogia, täna on FinEst Steel
ainulaadne tegija nii Eestis kui ka
Baltimaades.

Loe lk 4

inimesel kohtuda invaühingu
juhatusega ja otsida lahendusi
tõstatatud küsimustele.
Raha paneb rattad käima
Päevakorda tõusis bussiühendus Tallinnaga, mis senini oli
kõigile pensionäridele tasuta.
Harry Pajundi rääkis, et AS-il
Harjumaa Liinid lõppes liiniluba 31. detsembril ja jõulude
eel sai veel kaks veoettevõtet
liiniloa Tallinna–Saue liinile, seda, tõsi küll, erinevatel
väljumisaegadel. Et vedajad
ei suutnud omavahel kompensatsiooni jagamises kokkuleppele jõuda, tuligi ajuti-

selt veebruarikuu jooksul üle
minna sõidu eest tasumisele,
mis loomulikult linnavalitsuse poolt märtsikuus hüvitatakse. Sellega on võimalik
tuvastada iga firma osa sõidu
korraldamisel.
Muret tegid osalejatele
linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonivõrgu ehitus- ja täiendustööd, mis on 2011. aasta
eelarves kuludena suurima
investeeringuna juba sees ja
need tööd algavad eelduste
kohaselt selle aasta sügisel.
Saue Noortekeskuse valmimise tähtaega on juba kaks
korda edasi lükatud, kuid karta

pole midagi — ehitustööd lõpetamata ei jää, sest tasumine
toimub mitte ette, vaid teostatud tööde mahu järgi. Lootust
on, et mais õnnestub keskuse
avamise puhul lint läbi lõigata.
Küsimusele, kas noortekeskust saavad kasutada ka pensionärid oma üritusteks, vastas
linnapea, et kokkuleppel hommikutundidel kindlasti.
Tänusõnad öeldud ja lilleõied üle antud, võis koosoleku
lugeda lõppenuks, kuid ometi
oli seejärel veel hulk huvilisi,
kes linnapea oma keevaliste
küsimustega piiramisrõngasse
võtsid.

Haridus

Neist kasvavad
õiged eestlased!
Talvisel koolivaheajal toimus Saue
Gümnaasiumis IV Sauturi laager.
Sautur on Saue ja Turba kodutütarde ja noorkotkaste ühislaager,
mis viiakse läbi ühel aastal Sauel,
teisel Turbas.
„Laagris oli lahe, sest seal oli
palju erinevaid asju ja ei olnud
eriti vaba aega. Meeldisid võistkonnamängud, sest need olid
lõbusad,“ kommenteeris laagrist
osavõtja.
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Kultuur

Noored, osalege
fotokonkursil!
Eesti Muinsuskaitse Selts kutsub
kõiki ajaloo- ja kultuurihuvilisi
noori osa võtma rahvusvahelisest
noorte fotovõistlusest „Euroopa
kultuuripärand aastal 2011“.
Fotosid oodatakse hiljemalt
20. märtsiks.
Eestist valib žürii välja 2 fotot,
mis ilmuvad ühises rahvusvahelises fotokataloogis. Euroopa
Nõukogu koostab fotodest näituse, mille avamisele Strasbourgis
kutsutakse ka kaks väljavalitud
noort fotograafi Eestist.

Loe lk 6
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Linnaelu
Saue linna teenetemärgi pälvis
Kaitseliidu Saue juht Jüri Pääsuke

Aastatepikkuse eduka töö eest Kaitseliidus, linnakodanike aktiivse kaasamise eest isamaalisesse riigikaitselisse tegevusse
ning viljaka koostöö eest autasustas Saue linn tänavu Saue linna
teenetemärgiga Kaitseliidu Harju Maleva Saue Kompanii pealikku nooremleitnant Jüri Pääsukest.
Gerli Ramler

Olgugi, et Jüri Pääsuke on osalenud valimistel ja linnavolikogu õiguskomisjoni töös, on
ta oma loomuselt tagasihoidlik
inimene. „Teenetemärk tuli
minu jaoks täieliku üllatusena,“ kinnitab 1992. aastast
Kaitseliidus tegutsev mees.
Nooruses vanema venna
eeskujul merekooli astuda
tahtnud Pääsukesel jäi suure
konkursi tõttu kooli sisse saamata ning olude sunnil lõpetas
ta hoopis 6. kutsekeskkooli
treiali erialal. „Töötasin mõnda aega laevaremonditehases,
kuid 1974. aastal Nõukogude armeesse võetuna suunati
mind ilusasse Palanga linna
aega teenima,“ meenutab ta.
„Sealt naastes jõudsin pidada
nii mõndagi ametit.“
Kui algselt oli mehel plaanis jätkata tööd õpitud erialal,
muutis ta oma meelt ja valis
autojuhi eriala, mida pidas 14
aastat. Alates 1990. aastast on
ta seotud Sauega, kui kolis siia
elama. „Olen pidanud Sauel ka
toidupoodi, olnud juhataja relvapoes ja tegelenud 13 aastat
kasutatud sõidukite müügiga,“
jutustab täna autode tehnoülevaatajana töötav mees.
Pääsuke on olnud Kaitseliidus tegev juba ligi 20 aastat. „Alguses olin lihtliige,
kuid läksin kohe Meegomäele
veeblikooli ning sain rühmaülemaks. 1994. aastast tänaseni olen olnud kompaniiülem,“
räägib ta. Veel on ta läbinud
reservohvitseri sõjalise koolituse Tartus ja Kaitseliidu koolis Alus. Peale selle on käinud
Soomes ja Rootsis end sõjaliselt täiendamas. „Sauel tegutsedes pean äärmiselt oluliseks,
et klapp meie linnavalitsusega
on alati väga hea olnud. Mõistame üksteist ning kokkulepped on alati vett pidanud. Kaitseliit on linnale väga tänulik
nii maja kui ka maa saamise
ning finantsabi eest, milleks
meil endal pole ressursse olnud. Juba alates 1994. aastast
oleme teinud tihedat koos-

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tel 679 0175, leht@saue.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ
Järgmine number ilmub
25. veebruaril 2011

tööd, kuhu on mahtunud öised
linnavalved ning iga-aastased
üritustel kaasalöömised.“
230 liiget koondavas Saue
kompaniis meeldib Pääsukesele, et ta on suutnud luua
korraliku meeskonna, kellega koos töötamine on lihtne
ja sujuv ning alluvaid peab
vaid suunama ja juhtima.
Eks ole ju teada, et vilets on
see ülemus, kes teeb kõik ise
ega suuda mehi tööle panna.
„Mulle meeldib, et Kaitseliidu liikmed on nii erinevad —
näiteks noorim liige on 14,
vanim 91-aastane. Oleme
saanud palju aktiivseid noorliikmeid Saue Gümnaasiumist, kellest loodame pärast
ajateenistuses käimist väga
head järelekasvu.“
Kaitseliit hindab
liikmete aktiivsust
Pääsuke lisab, et nii Saue
kompaniil kui ka Kaitseliidul
tervikuna on tuua rida naljakaid juhtumeid lugudest,
kuidas noored tahaksid olla
pealikud, kuid saavad tavaliselt kogemuste ja erialaste
teadmiste puudumise tõttu
valusa õppetunni. Teistest humoorikatest juhtudest on lood
inimestest, kes end Kaitseliitu
raha teenimise eesmärgil tööle pakkumas käivad. „Mõned
ei ole võimelised väljaõpetki
läbima, veel vähem aktiivsust
igal ajal üles näitama. Aga
meie ei hoia mehi, kes lihtsalt
tiksuvad nimekirjas, aga midagi teha ei taha! Kaitseliidus
peab olema aktiivne ja vähemalt 48 tundi aastas midagi
tegema — olema valves, rookima lund, osalema koosolekul või kaasa lööma üritustel.
Ehk „mööblit“ me inimeste
näol ei hoia. Vanemad isikud
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Sauelane arvab
Kuidas olete rahul
tervishoiuteenustega
Saue linnas?
Kaja Avarand
Saue linna elanik ja noor ema
Olen küll elupõline Saue linna elanik, aga tervishoiuteenust kasutanud ääretult vähe. Ise olen oma perearsti
juures käinud vast mõned korrad. Meie väikese poja perearst on
hoopis Ädala PAK-is, sest lapse isa kasutab sealset teenust ja oleme väga rahul. Oma suurema lapsega (16 a) kasutasin alguses
Saue perearstikeskust, aga pärast ühte juhtumit kasutasin ka tema
puhul Tallinnas asuva lastearsti teenust. Seega on mul väga vähe
kogemusi Saue tervishoiuteenusega.
Koit Pärna
Saue linna elanik
Olen isiklikult Saue tervishoiuteenusega väga rahul,
kuivõrd olen võtnud oma perearsti valimisel kuulda klassikalist,
kuid väga tõhusat nõuannet — uuri kõigepealt välja tema abikaasa
kuupalk. Mõista-mõista, kes see on?!
Jelena Laanjärv
Saue Gümnaasiumi õpetaja

loomulikult võivad rohkem
puhata, sest harilikult on nad
varem olnud väga aktiivsed.“
Jüri Pääsukese eeskujuks
Kaitseliidus on enne teda Saue
kompanii pealikuna pikemalt
juhtinud Ülo Ostumaa, kes on
nüüd juba väljateenitult kaptenina reservis. „Tema oli mees,
kes ei lubanud midagi niisama,
mida ta ei suutnud täita. Ülo ei
loopinud kunagi õhku sõnu,
milles ta polnud sajaprotsendiliselt kindel või millest tal
polnud konkreetset arusaama.
Alati oskas ta kompanii teemadel rääkida selgelt ja anda
asjakohaselt nõu. Ka varasem
pealik kapten Alar Ehala on
mulle suureks eeskujuks.“
Elu moto: mida luban,
seda ka täidan
„Minu elu motoks on alati
olnud elada ausalt. Pean seda
kõige olulisemaks ja olen üritanud ka teistele rääkida, kuidas tuleb täita antud kohustusi
ja ülesandeid ehk kui mees
annab sõna, siis ta ei võta seda
tagasi, vaid täidab selle! Ei ole

mõtet anda liigseid lubadusi,
mida ei suuda täita,“ räägib
Pääsuke.
Ta lisab, et tema iseloomust
ja Kaitseliidu töösse uskumisest polekski võib-olla nii
palju kasu, kui tema kõrval
poleks kõik need aastad seisnud toetav pere. „Kui pere ei
toeta inimese huvisid, tööd ja
arusaamu, ei saa tegelda südamest mitme asjaga. Ma ei
salga: Kaitseliit võtab ära väga
suure hulga meie ühist aega,
sest olen pidanud käima paljudel kursustel ning kui võõrvägi
välja läks, olin peaaegu kogu
aeg Kaitseliidus. Aga just pere
ja abikaasa tugi laseb mul asju
nii hästi teha, kui teen.“
Tööst ja Kaitseliidust vabal ajal paelub vastset teenetemärgi omanikku jahilkäik
ning Saue Jahiseltsi juhatuse
liikmena tegeleb ta sellega
nii palju, kui jõuab. Lisaks on
tema hobideks vanade autode
ja mootorrataste taastamine
ning mõõkade ja märkide kogumine.
Kes teeb, see jõuab!

Riigikogu valimised toimuvad 6. märtsil
Saue Linnavolikogu 20.01.2011. a otsusega nr 74 (http://avalik.amphora.ee/saue/document.
aspx?id=37337) moodustati Riigikogu valimiste jaoskonnakomisjon, liikmed on: Rafael Amos,
Meeli Kallas, Diana Kooskora, Haiko Käärik, Vello Krohn, Monika Liiv, Margit Ots, Anneli Ritsing,
asendusliikmed: Terje Urgard, Siiri Pertel; esimees: Tuuli Urgard.
Elektrooniline hääletamine Vabariigi valimiskomisjoni veebileheküljel www.valimised.ee algab
24. veebruaril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 2. märtsini kell 20.00. Eelhääletamine
toimub 28. veebruarist kuni 2. märtsini Saue Linnavalitsuse II korrusel (Tule 7) kell 12.00–20.00.
Samas kohas saab hääletada ka väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Valimispäeval,
6. märtsil saab hääletada Saue Gümnaasiumis (Nurmesalu 9) kell 9.00–20.00.
Valija, kes terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas,
võib taotleda hääletamist kodus, esitades Saue Linnavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kirjaliku taotluse kodus hääletamiseks. Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus.
Taotlust saab esitada kuni valimispäeva, 6. märtsi kella 16.00-ni. Kodus hääletamist korraldatakse
ainult valimispäeval.
NB! Hääletada saab kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel.
Tuuli Urgard
jaoskonnakomisjoni esimees

Kuus aastat tagasi Sauele elama asudes oli paar häirivat momenti seoses Saue perearstikeskusega. Olin Keilas
saanud tunda väga hoolivat suhtumist ning Saue ehmatas algul
oma külma ja ükskõikse suhtumisega. Tundsin end arstikeskust
külastades soovimatu ja häiriva tegelasena. Viimased aastad aga
olen väga rahul perearst dr Kerdi abiga. Ka on, minu meelest, paranenud teenindava personali suhtumine: kõik saab räägitud ning
abi on alati antud.
Võib-olla veel üks asjaolu, mis häiris aasta tagasi: suure nn
seagripi hooajal ei pääsenud arsti juurde, kui end VÄGA halvasti
tundsin ning õde soovitas kodus jalavanne ja sinepiplaastrit kasutada. Järgmise päeva hommikul pidi abikaasa abi otsima juba
kiirabilt … raviarst ütles, et kui ravi oleks veel hilinenud, siis …
võib-olla ma praegu teile ei vastaks.
Aga jah, see on valusalt isiklik teadmine. Perearst Kerdiga olen
rahul.

UUDIS: Kiipkaardid
Sõidusoodustusi omavatele isikutele jagatakse välja
nimelised kiipkaardid.
Saue Linnavalitsus jagab alates 15.02.2011 kõikidele isikutele, kellel on õigus tasuta või soodussõiduks Saue–Tallinna
bussiliinidel, välja nimelised kiipkaardid.
Kiipkaardi omanikuks saavad kõik need pensionärid, puuetega isikud, üliõpilased, paljulapselised vanemad ja õpilased,
kellel on enne 20. jaanuari väljastatud linnavalitsuse poolt
kartongist, fotoga, nimeline sõidukaart.
Tähelepanu! Kiipkaarte jagatakse alljärgnevalt:
1. Saue Gümnaasiumi õpilastele — koolis klassijuhatajate
kaudu igale sõiduõigust omavale õpilasele.
2. Pensionäridele, töövõimetuspensionäridele, üliõpilastele,
kolme- ja enamalapseliste perede vanematele ning õpilastele, kes ei õpi Saue Gümnaasiumis — väljastatakse kiipkaardid Saue Linnavalitsuse infolauast, kaasa võtta isikut
tõendav dokument. Kiipkaarte väljastatakse allkirja vastu
linnavalitsuse lahtiolekuaegadel: E 8.00–18.00, lõunapaus 12.00–12.45; T, K, N 8.00–17.00, lõunapaus 12.00–
12.45, R 8.00–14.00. Infolaua telefon on 679 0180.
NB! Kiipkaardid on tellitud linnavalitsuse poolt ainult neile
sõitjatele, kellele on enne 20. jaanuari 2011 linnavalitsuse
poolt väljastatud kartongist, fotoga sõidukaart! Uus kiipkaart
on sõitjale tasuta. Kaardi kaotamise korral saab tellida uue
kaardi ja see on tasuline.
Kes soovib esmakordselt tellida endale sõidusoodustust,
peab esitama linnavalitsusele kirjaliku taotluse.
Täpsem info kuupäeva kohta, millal kiipkaardid bussides
nr 190, 191 ja 208 kasutusele võetakse, avaldatakse järgmises Saue Sõnas ja Saue linna kodulehel www.saue.ee
Tähelepanu! Seoses kiipkaartidele üleminekuga saavad sõidusoodustusega sõitjad alates 01.02.2011 kuni kiipkaartide
kasutusele võtmiseni bussides nr 190, 191 ja 208 sõita ainult täishinna eest piletit lunastades. Piletit ostes on sõitja
kohustatud sõidusoodustust võimaldava sõidukaardi ette
näitama!
Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
679 0174
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Linnavalitsuse 6. istung
Saue Linnavalitsuse 6. istung toimus 02. veebruaril
2011. aastal, päevakorras oli:
1. Linnavalitsuse arvamus hinnataotluse vastavuse kohta
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale
/otsustati suunata II lugemisele/.
2. Katastriüksuste liitmisel ja jagamisel moodustatud katastriüksustele lähiaadresside, maakasutuse sihtotstarvete ja
pindalade määramine /korraldus nr 24/.
3. Volikogu otsuse eelnõu „Saue linna Kadakamarja tn 9 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine /otsustati suunata
eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
4. Saue linna Tammetõru tn 39 kinnistu detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalikustamine /korraldus nr 25/.
5. Saue linna Männiku kinnistu lõunaosa detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalikustamine /korraldus nr 26/.
6. Ladva tn 19 üksikelamu rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 27/.
7. Tammetõru tn 91 üksikelamu laienduse ja rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr
28/.
8. Uusaru põik 4 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 29/.
9. Kasesalu 10C ehitusloa väljastamine /korraldus nr 30/.
10. Saue Linnavalitsuse 01. detsembri 2010 määruse nr 4
„Saue Päevakeskuse teenuste osutamise tingimused ja
hinnad“ lisa muutmine /määrus nr 3/.
11. Erandkorras tasuta hooldusteenuse määramine
/korraldus nr 31/.
12. Hooldaja määramine /korraldus nr 32/.
13. Vähekindlustatud perede rahaline toetamine
/korraldus nr 33/.
14. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 34/.
15. Saue Linnavolikogu määruse „Marsruudil Saue–Tallinn
kommertsbussiliinidel sõidusoodustuste kehtestamine
/otsustati suunata eelnõu II lugemisele/.
16. Nõuete lootusetuks tunnistamine /korraldus nr 35/.
17. Tänukirjaga autasustamine /korraldus nr 36/.
18. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste eraldamine
/korraldus nr 37/.
19. Volikogu otsuse eelnõu „Saue linna eelarvest noorte sporditegevuse toetuse määra kinnitamine“ /otsustati suunata
eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
20. Info
20.1. Sõlmitud lepingud
20.2. Matusetoetused
Heli Joon andis ülevaate jaanuari kuus väljamakstud
matusetoetustest.

Linnavalitsuse 5. istung
Saue Linnavalitsuse 5. istung toimus 21. jaanuaril
2011. aastal, päevakorras oli:
1. Sõidusoodustust omavatele isikutele bussisõidupileti
hinna hüvitamise ajutine kord /määrus nr 2/.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Teade
Lume- ja libedusetõrjet Saue linna haldusterritooriumil
teostab Tänavapuhastuse AS.
Kui teil on mure teede ja tänavate lume- ning libedustõrjega, palume helistada Tänavapuhastuse AS-i ööpäevaringsel dispetšeri telefonil 506 6459 või edastada info e-postiga: info@tap.ee

Marsruuttakso liin 208
Tere hea Saue linna elanik!
Liini 208 graafik on täpsustamisel. Sõidame marsruudil
Saue linn–Solaris (Tallinn). Marsruut on järgmine: Suurevälja tee, Tõkke, Keila mnt, Tule tn, Kuuseheki, kontrollpeatus
Saue kaubakeskuse juures, Kuuseheki, Tule tn, Keila mnt,
Tõkke, Suurevälja tee, Veskitammi tn, Möldri tee, Pilliroo
tn, Rohula tn, Kadaka pst, Ehitajate tee, Sõpruse pst, Endla
tn, Kaarli pst, Vabaduse väljak, Estonia pst ja Teatri väljak.
Sõiduplaanid paneme bussi ja peatustesse.
Head ja meeldivat sõitmist!
Arne Auto

Saue Linnavalitsuse
määrus
Saue, 21. jaanuar 2011, nr 2

Sõidusoodustust omavatele isikutele bussisõidupileti hinna hüvitamise ajutine kord
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse“ § 30 lg 1 p 2 ja Saue Linnavolikogu 20.01.2011
otsusest nr 68 lähtudes.
§ 1. Määruse eesmärk
Määrusega reguleeritakse sõidusoodustusi omavatele Saue
linna elanikele kommertsliinidel sõitmise kulutuste hüvitamine.
§ 2. Sõidukulude hüvitamise kord
1. Sõidukulud kompenseeritakse kalendrikuus Saue–Tallinna–Saue bussiliinidel ostetud sõidupiletite või kalendrikuud hõlmava kuukaardi alusel. Arvestatakse Saue
linna teenindavates bussides markeeritud pileteid. Piletit
ostes on kohustus näidata sõidusoodustust võimaldavat
dokumenti.
2. Sõidusoodustust omavad isikud, kes on sõitnud Saue–
Tallinna–Saue bussiliinidel ja ostnud pileti või kuukaardi,
kleebivad (kinnitavad) ostetud sõidupiletid või kuukaardi
linnavalitsuse poolt koostatud taotluseblanketile. Taotlusele märgitakse isiku nimi, elukoht, sooduskaardi number, isiku pangaarve, bussipiletite üldmaksumus. Taotlus
esitatakse linnavalitsuse infolauda.
3. Taotlusele lisatakse linnavalitsuse poolt väljastatud sõidusoodustuse kaart.
4. Taotlused sõidudokumentide kompenseerimiseks tuleb
esitada linnavalitsusele hiljemalt sõidusoodustuse kasutamisele järgneva kalendrikuu jooksul.
5. Taotluse esitamine registreeritakse soodustust omavate
isikute nimekirja märke tegemise ja taotluse esitaja allkirjaga.
6. Taotlustel esitatud andmete õigsuse kontrollimist korraldab sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht.
7. Sõidusoodustuste väljamaksed teostab linnavalitsuse
raamatupidamine sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juhi
poolt koostatud väljamakselehtede alusel ning raha kantakse üle taotleja poolt esitatud pangaarvele hiljemalt
sõidudokumentide esitamisele järgneva kuu jooksul.
§ 3. Rakendamine
1. Käesolev kord kehtib kuni kiipkaartidele üleminekuni.
2. Määrus jõustub 01.02.2011.
Harry Pajundi
Linnapea
Jekaterina Tikerpuu
Linnasekretär

Uudiseid 191. bussiliinilt
Hansabuss alustas liini teenindamist 01.02.11 ja paari
esimese päevaga oleme saanud palju positiivset tagasisidet ning ka ettepanekuid liini paremaks opereerimiseks.
Sellest tulenevalt teeme tänastesse liiniaegadesse muudatused — et Saue elanik saaks sujuvalt ilma liigse ooteajata
Tallinnasse sõita. Täna peavad reisijad, kes soovivad Tallinna
sõita ja sisenevad enne Saue kaubakeskuse peatust, ootama
ca 15 minutit bussis, et uuesti liikuma hakata. Uue kava kohaselt jääb ooteajaks ca 3 minutit, mis sõltuvalt liiklus- ja ilmaoludest on mõistlik reservaeg, et liinigraafikust täpselt kinni
pidada. Uus muudatus rakendub hiljemalt 14.02 ja sellega
seoses vahetatakse välja ka kõikides peatustes olev liiniinfo.
Sauelase jaoks muutub Hansabussi liin alates kaubakeskuse
peatusest 15 minutit varasemaks võrreldes tänasega. Uue
sõiduplaaniga saab tutvuda Hansabussi kodulehel, kindlasti
ka peatselt Saue linna kodulehel ning lisaks hakkame jagama
neid bussides.
Selleks kuupäevaks oleme kindlasti valmis saanud ka
30-päeva sõidukaardid. Sõidukaarte, mis maksavad 21 eurot,
saab osta otse bussijuhi käest. Nimetatud kaardid kehtivad
ainult Hansabussi poolt teenindatavatel liinidel. Üksikpileti
hind on praegu 1,15 eurot ja nende kompenseerimine Saue
elanikele on reguleeritud Saue Linnavalitsuse korraldusega.
Saue Liini teenindatavates Hansabussi bussides on reisija
jaoks tasuta Interneti-ühendus, et ligi tunnine sõit mugavamaks teha.
Parimat,
Andres Puskar
AS Hansabuss

Sõidusoodustustest
Sõidusoodustust omavatele isikutele bussisõidupileti
hinna hüvitamise ajutine kord
Seoses üleminekuga bussiliinil Saue–Tallinn–Saue piletite
kompenseerimise uuele korrale, peavad sõidusoodustust
omavad isikud alates 1. veebruarist 2011. a sõidukis sõidusoodustust võimaldava tõendi ettenäitamisel ostma sõidupileti
sularaha eest.
Veebruarikuu sõidupiletid tuleb sõidusoodustust omava
isiku või tema esindaja poolt kompensatsiooni saamiseks esitada märtsikuu jooksul koos taotlusega ja paberile liimitult linnavalitsuse infolauda.
Taotlusele ja nõutud kombel paberilehele kinnitatud piletitele lisaks tuleb esitada ka sõidusoodustust võimaldav tõend.
Taotluste vormi kinnitab Saue Linnavalitsus ning need on
saadaval Saue linna koduleheküljel ja paberkandjal linnavalitsuse infolauas, päevakeskuses ja gümnaasiumi kantseleis.

Detailplaneeringutest
Saue linna Tammetõru tn 39 kinnistu detailplaneeringu avalikustamisest
Detailplaneering haarab Saue linna lõunapiiril, Keila mnt ääres
asuvat 1,91 ha suurust erineva tihedusega puistut. Detailplaneeringuga on planeeritav ala jagatud kuueks pereelamumaa
krundiks ja tehtud ühele olemasolevale elamukrundile juurdelõige. Ülejäänud maa on jagatud kaheks tee- ja tänavamaa
ning üheks haljasala maa krundiks. Detailplaneeringuga on
määratud elamukruntide hoonestusõigused ja piirangud ning
lahendatud teed, tehnovõrgud, haljastus ja heakorrastus. Detailplaneering on algatatud Saue Linnavalitsuse 08.06.2001
korraldusega nr 147. Detailplaneering vastab kehtivale Saue
linna üldplaneeringule. Saue Linnavalitsuse 02.02.2011 korraldusega nr 25 võeti Saue linna Tammetõru 39 kinnistu detailplaneering vastu ja esitati avalikustamisele.
Saue linna Tammetõru tn 39 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Sauel Linnavalitsuse hoones Tule tn 7 teise
korruse fuajees linnavalitsuse tööaegadel 18. veebruarist
kuni 7. märtsini 2011.
Informatsiooni detailplaneeringu kohta saab Saue linnarhitektilt tel 679 0191, e-post kalle.koppel@saue.ee. Märkused ja
ettepanekud detailplaneeringu kohta palume saata kirjalikult
Saue Linnavalitsusele kas postiga aadressil Tule tn 7, Saue
linn 76505 või e-postiga saue@saue.ee.
Detailplaneeringu väljapaneku avalik arutelu toimub
14. märtsil 2011 algusega kell 18.00 Tule tn 7 kolmanda korruse saalis.
•••

Saue linna Männiku kinnistu lõunaosa detailplaneeringu avalikustamisest
Saue Linnavolikogu 21.02.2008 otsusega nr 138 algatatud
detailplaneering haarab Saue linna idaosas paiknevat 8,51
ha suurust, puistust ja rohumaast koosnevat endist talumaad,
mille keskosas paiknevad elamu ja abihooned. Detailplaneeringuga jagatakse planeeritav ala kaheks pereelamu maa,
kolmeks spordihoone- ja -komplekside maa, kolmeks tee- ja
tänavamaa, üheks alajaama maa ja kolmeks haljasala maa
krundiks. Detailplaneeringuga määratakse elamu, spordihoonete- ja komplekside ning alajaama kruntide hoonestus-õigused ja piirangud. Detailplaneeringuga lahendatakse teed,
autode parkimine, tehnovõrgud, haljastus ja heakorrastus.
Detailplaneering vastab kehtivale Saue linna üldplaneeringule. Detailplaneering on saanud kõik vajalikud kooskõlastused.
Vastavalt Saue Linnavalitsuse 02.02.2011 korraldusele nr 26
on Saue linna Männiku kinnistu lõunaosa detailplaneering vastu võetud ja esitatud avalikustamisele.
Saue linna Männiku kinnistu lõunaosa detailplaneeringu
avalik väljapanek toimub Sauel Linnavalitsuse hoones Tule
tn 7 teise korruse fuajees linnavalitsuse tööaegadel 18. veebruarist kuni 7. märtsini 2011.
Informatsiooni detailplaneeringu kohta saab Saue linnaarhitektilt tel 679 0191, e-post kalle.koppel@saue.ee. Märkused ja ettepanekud detailplaneeringu kohta palume saata
kirjalikult Saue Linnavalitsusele kas postiga aadressil Tule tn 7,
Saue linn 76505 või e-postiga saue@saue.ee.
Detailplaneeringu väljapaneku avalik arutelu toimub
9. märtsil 2011 algusega kell 17.00 Tule tn 7 kolmanda korruse saalis.
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Ettevõtlus / Kultuur
Saue ettevõte FinEst Steel
teeb maailmatasemel
kõrgtehnoloogilist metallilõikust
Sauel asuv metallitööfirma FinEst Steel AS sai alguse aktiivsete
meeste ideest tuua Eestisse innovatiivne metallitöötlemistehnoloogia. Koostöös Eesti riigi pädevate institutsioonidega alustati
teadmiste kasvatamist ettevõtluseks, täna on FinEst Steel ainulaadne tegija nii Eestis kui ka terves Baltikumis.
Gerli Ramler
„Eesti ettevõtted olid 10 aastat tagasi nõrgad, aga meie
saime partneriteks Tallinna
Tehnikaülikooli ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse eelkäija, kes panid
õla alla ideele luua leht- ja
torumetallist kõrgtehnoloogia abil detaile tootev firma,“
meenutab ettevõtte tegevjuht
Ivar Peedu oma firma algusaegu.
„2000. aastal liitus meiega ka üks Soome rahastaja,
aga viis aastat hiljem ostsid
Eesti omanikud Soome osaluse välja ning FinEstist on
tänaseks saamas Finest (parim — ingl k).“
FinEst Steel alustas tegevust Tallinna Tehnikaülikooli ruumides, kuid kuna areng
käis kiirelt ning seadmed
nõudsid aina rohkem pinda,
hakati otsima suuremat ja
logistiliselt paremat kohta.

Selleks kohaks osutus Tule
22 hoone Sauel, kus firma
kasutada on praegu 2300 m2
tootmispinda.
Metall on oma olemuselt väga mitmekesine. Teda
töödeldakse kuumalt ja külmalt, tema struktuur on nagu
võrratu loodussümfoonia …
Metalli tootmine on arenenud koos inimsoo arenguga
ning tänapäeval ei kujutaks
me ette oma elu ilma metallita. Hästitöödeldud metalltoode peab vastu sajandeid ja
on ajalooliseks taustapildiks
ajale, mil ta loodi.
Aasta-aastalt on FinEst
Steel investeerinud tehnoloogiliselt modernsematesse
laserpinkidesse, et pakkuda
meie regioonis masinaehitusettevõtetele kõrgtehnoloogilisi toorikuid ja detaile.
„Oleme oma ettevõtet pidevalt arendanud ning teist
samalaadse äriplaani ja masinapargiga tegijat ei leia

11. veebruar 2011

Palju õnne, Elviira!

29. jaanuaril 2011. a tunnustas Eesti Kooriühing Estonia
Kontserdisaalis 2010. a paremaid dirigente ja kollektiive.
Kultuuriminister Laine Jänes tunnustas Saue Poistekoori
dirigenti Elviira Alamaa’d Tänukirjaga. Kultuuriminister tänas
südamega tehtud töö ja suurepäraste saavutuste eest.
Saue Poistekoor Elviira Alamaa juhtimisel saavutas Rahvusvahelisel Noorte Koorikonkursil 21.–30. augustil 2010. a:
Publiku Grand Prix, II koha folkloori kategoorias ning eripreemia parima atmosfääri tekitamise eest.
Palju õnne ja edu edaspidiseks!
Soovib Saue Muusikakooli pere
www.sauemk.edu.ee

„Rukkililled”
Pääsküla jaamahoones

Eestist, Lätist ega Leedust,“
kõneleb Ivar Peedu. „Aastate jooksul on masinaehituses
toimunud tugev spetsialiseerumine — iga ettevõte on
pühendunud oma töölõigule.
Meie valmistame laserpinkidega kõrgtehnoloogilisi detaile ja koostootmine toimib
väga hästi.“
FinEst
Steel
teostab
leht- ja torumaterjalide laserlõikust, vesilõikust ja
gaasilõikust, tootes detaile
partneritele üle Eesti. 90%
ettevõtte toodangust jõuab
tellijate kaudu välismaale.
Firma suuremad kliendid on
ABB, BLRT Grupp ja Cargotec Estonia. Kokku tehakse allhanget umbes 400-le
ettevõttele peamiselt masinaehituse, aparaadiehituse
ja ehituskonstruktsioonide
sektoris. Põhitoodanguks on
transpordi-, metsa- ja ehitusmasinate ning tuulegeneraatorite detailid.
„Meie eesmärk on investeerida edasi samalaadsetesse uusima tehnoloogiaga
seadmetesse, mida maailmas

välja mõeldakse, ja tuua need
Eestisse,“ märgib Peedu. „Nii
olemegi aasta-aastalt uuendanud oma masinaparki ja
viimaseks hangitud seadmeks
on uue põlvkonna laserlõikuspink Tru Laser Tube 7000,
mis on mõeldud toru- ja profiilmaterjalide lõikamiseks.“
Laserpink on soetatud Euroopa Regionaalarengufondi
ja Eesti riigi abil ning see on
Saksa ettevõtte Tru Gmbh
uusim toodang. Tru Laser
Tube 7000 võimaldab töödelda torusid mõõduvahemikus 15 kuni 250 mm, lõigata
nendesse avasid ja erinevaid
geomeetriaid. Kuigi äsja sai
tehtud suur investeering, on
FinEst Steelil ka juba uued
plaanid — automatiseerida
oma tootmist veel enam, et
inimesed peaksid masinate
tööd vaid jälgima ja kontrollima.
FinEst Steel annab tööd
26 inimesele ja 2010. aastal
oli käive 3,8 miljonit eurot.
Loe lähemalt:
www.fineststeel.ee

14. jaanuar. Juba kolmandat korda oleme kutsutud esinema
Pääsküla Päevakeskusesse, mis asub endises Pääsküla jaamahoones. Sellest võib järeldada, et meie naisansambli „Rukkilill” lauljad on oma lauluga võitnud kutsujate südamed.
Nende ootusi me ei petnud. Lühikese ajaga valmistasime
ette täiesti uue kava. Koduselt hubases ja hea akustikaga saalis kõlasid laulud suurepäraselt. Solistina esinesid Ingrid Sams
ja kandlesolist Jüri Mänd.
Laud oli kaetud ja kui küllalt söödud, lasime ühislauludel
kõlada. Välja sai jagatud ansambli juhendaja poolt koostatud
seltskonnalaulik. Vahetasime kaasa võetud kingitusi ja kutsusime neid endale külla.
Kui laulsime lõpulaulu „Ma tahaksin kodus olla”, oli kõigil
kurb lahkuda ja tundus, et varsti kohtume jälle.
Suur tänu Pääsküla Päevakeskuse perele!
Südamele jäi kõigil kripeldama üks küsimus: miks meie jaamahoone on sellises masendavas seisukorras, samal ajal, kui
Pääsküla jaamahoone on uhkelt renoveeritud?!
Harald Matvei
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Saue Gümnaasiumis toimus IV SAUTUR 2011

Koolivaheajal, 4.–6. jaanuarini, toimus Saue Gümnaasiumis juba neljas Sauturi laager. Sautur on
Saue ja Turba kodutütarde ja noorkotkaste ühislaager. See viiakse läbi ühel aastal Sauel, teisel Turbas.
Janika Kõiv

Laagri ajakava oli tihe. Kohe
pärast laagri avamist ja kodukorra tutvustamist läksid lahti
õpitoad, kus räägiti oma kodukohast, eestlaste rahvakalendri
tähtpäevadest ja salakirjadest.
Kumbki rühm pidi õhtuseks
Sauturi ürituseks kokku panema kodukohta tutvustava
kava. Saue linna tutvustamiseks külalistele toimus linnamäng, mille käigus tuli kaardi
järgi orienteerudes üles otsida
mitu Saue linna tähtsamat
objekti. Näiteks said kõik teada, kus asub kaitseliidu Saue
kompanii, rongijaam, postkontor ja pank ning sedagi, et
Sauel on üks kirik. Mõisa juures seekord ei käidud, küll aga
eelmise Sauturi ajal. Kes usin
oli ja kõik punktid üles otsis,
sai lõpuks igast punktist leitud
numbrist kokku panna telefoninumbri. Kui õigele numbrile
helistati ja kõnele vastati, läks
võistkonna aeg kinni.
Pärast värskendavat jalutuskäiku läksime taas õpitubadesse. Seekord uuriti
matkatarkusi, tutvuti teiste

noorteorganisatsioonidega ja
räägiti tulest, turvalisusest ja
eri lõkketüüpidest. Päris lõket küll teha ei saanud, kuid
olemas oli kotitäis puid, millest erinevaid lõkkeid kokku
laoti. Kell kaheksa kogunesime kooli aulasse, kus algas
Sauturi õhtu. Kõigepealt kuulasime huviga, mida noored
oma kodukohast rääkisid, ja
vaatasime nende joonistatud
plakateid. Järgmise ülesandena tuli laagrilistel välja mõelda
omaloomingulised reklaamid.
Lisaks sellele, et teistele räägiti, kuivõrd toredad ja hädavajalikud asjad on magamiskott,
taskulamp, seljakott, kompass,
vihmakeep ja muud matkatarbed, tuli oma reklaamides tutvustada nii kodutütarde kui ka
noorkotkaste vormi elemente,
kotkamärki ja organisatsiooni
kodukorda. Noorte mõttelend
oli piiritu! Reklaamitavatele
asjadele läheneti väga huvitavast vaatevinklist ja nii mõnigi
reklaam kutsus pealtvaatajate
hulgas esile naeruturtsatusi.
Õhtu teine pool oli veelgi lõbusam — toimusid erinevad
võistlused ja mängud.

Taas üks töökas
ja meeleolukas
võõrkeeltenädal!
Seljataha on jäänud järjekordne traditsiooniline ettevõtmine Saue Gümnaasiumis — võõrkeeltenädal. See üritus
on pikaajaline ja traditsiooniderohke, kuigi igal aastal
üritame sisse köita ka midagi uut. Üritusega on hõivatud
kõik, õpilastest kuni sööklatädideni.
Sel aastal algas nädal 31. jaanuaril vene keele päevaga. Õpilased olid hõivatud tööde, konkursside ja võistlustega. Ja kui koolisöökla menüüs oli lastele lõunaks ehtne Vene borš ja pliinid moosiga, siis seekord muutusid vene keele õpetajad mõneks ajaks ka
kokkadeks ning pakkusid oma kolleegidele koduselt valmistatud
pelmeene kastmega ning suuri pliine ja väikseid oladisid rohkete
koduste moosidega. Tõelistes samovarides mulksus kuum vesi
ning väikestes tšainikutes lõhnasid erinevad zavarkad. Õpetajatele olid koostatud ka viktoriini küsimused Venemaa teemal ning
nii mõnigi proovis oma teadmisi.
Teisipäev tõi inglise keele päeva. Klassides valmisid luuletused, testid, seintele said plakatid ja grafogrammid. Pärastlõunal
oli kindlasti hea mõte õpetajate tuppa tulla — siin sai juua teed
inglispäraselt ja süüa just Inglismaal toodetud snäkke-küpsiseid
ning mekkida võileivamäärdeid. Koolisööklas pakuti isuäratavat
inglise karjuste toitu — kartulivormi.
Saksa keele päeva tipphetk oli kindlasti imetore viktoriin, kus
auhindu jagati kohe ja nalja sai ka! Nautisime maitsvaid Berliini
leivakesi ja suussulavat Saksa kirsitorti, (vahva, et valmistatud
ühes hubases Saue koduköögis!), millede retsepte pärast kõik
saada tahtsid!
Nädala kulminatsiooniks on alati aktuste päev, kus õpilased esinevad selgeksõpitud laulude, luuletuste, näidenditega
ja õpetajad autasustavad parimaid keeletundjaid. Lõbusat ja
hasartset esinemist jätkus 3. veebruaril kella 11-st kuni 15-ni,
ikka iga vanuseaste omal ajal. Meeldiv on see, et õpilased ise
soovivad esineda mitmel aktusel, et ka noorematele või siis vanemate klasside õpilastele oma etteastet näidata. Ja see on ka
arusaadav — paljud klassid olid väga suure töö ära teinud ning
kurb on siis ainult üksainus kord esineda. Kõiki esinejaid võeti
soojalt vastu.
Gümnaasiumiosa aktusele tõi väikest vaheldust Paekaare
gümnaasiumi tütarlaste rahvalauluansambel Bõlitsa, kes laulab
iidseid vene rahvalaule.
Suur-suur tänu meie võõrkeelte-õpetajatele ning jõudu ja häid
ideid neile järgmiseks aastaks!

Teisel laagripäeval toimusid samuti õpitoad. Seekord
kogusime teadmisi orienteerumisest ja meditsiinist ning
meisterdasime.
Laagripäeva mahtusid ujumine, väike
orienteerumismäng koolimajas ning töötoad, kus valmistuti muistsete eestlaste õhtuks, et
kanda ette muistendite lavastused, mida oli kahel päeval
harjutatud. Vaatasime huviga, kuidas toimus loomine ja
Emajõe sünd ning kuulasime
lugu Vanemuise laulust. Ettekandmisele tulid ka õpitoas
selgeks saanud laulud „Hoia,
Jumal, Eestit“ ja „Eestimaa,
mu isamaa“. Järgnesid võistlused ja mängud, kus kasutati
äärmiselt lihtsaid vahendeid,
mida ka muistsed eestlased
võisid ehk kasutada. Erilise
hoolega olid selleks õhtuks
valmistunud meie noorkotkad,
kes olid endale valmistanud
papist sõjavarustuse ja pidasid
õhtu lõpetuseks maha ühe vägeva lahingu.
Laagri viimasel päeval tegime õpitust kokkuvõtte. Toimus
suur viktoriin, kus sai näidata
nii laagris omandatud teadmisi

kui ka muid tarkusi. Näiteks
tuli tunda eestlaste vanasõnu
ja mõistatusi ning muinasjutte
kogu maailmast.

Noored ise arvasid laagri
kohta järgmist:
„Meeldisid võistkonnamängud, linnamäng, ujumine, vaba
aeg ja Sauturi õhtu.“

Siin meie paremad keeletundjad
INGLISE KEEL

3.A klass (õp Karin Tümanok) — spellimise võistlus — Sett Puusepp, Elys Anette Gerke, Gethe Maria Eljas, Antti Lilleorg; 3.C
klass — Georgi Horuženko, Anett Pajur, Rasmus Kuningas, Karen Tammsaar, Alexis Alliksaar, Annika Rohtmets; 4.A klass
(õp K. Tümanok) — pildi etteütlus e Picture dictation — Karl
Korts, Johanna Kristina Leetmaa, Kristjan Kutsar; 4.A klass
(õp Anu Vananurm) — Reiko Roopärg, Aron Paas, Moonika Janet Pregel; 4.B klass (õp K. Tümanok) — Karolina Voiko, Kristi
Vakrõõm, Marcus Pärtel; 4.C klass — Greta Reino, Iris Anari,
Richard Rain Kõiv, Timo Erendi, Marcus Liiv, Karl Andreas Turvas, Jürgen Seermaa.
5-ndad klassid (õp Anni Toom ja õp Tuuli Tammemets) võistlesid viktoriinis inglise keelt kõnelevate maade kohta. I–III KOHT
läks jagamisele kõikide 5. A, B ja C vahel.
6-ndad klassid tegid inglise keeles tasemetöö. 6.A (õp
K. Tümanok) — Mirjam Männiste; 6.A (õp A. Vananurm) —
Martin Ojasalu; 6.B (õp K. Tümanok) — Laura-Liis Hanikat;
6.B (õp A. Vananurm) — Helena Kallikorm.
7-ndad klassid kirjutasid hääldamise järgi sõnu (õp A. Toom ja
T. Tammemets ning ajutine asendusõpetaja Teve Floren). Paremad, kes kõik said ka korduskatsel võrdselt punkte: Abella Allik
7.C, Eliise Lind 7.C ja Albert Suur 7.B. 7-ndad meisterdasid ka
plakateid inglise keelt kõnelevate maade kohta. Paremad: Edi
Krims, Kristiina Lehtsalu, Martin Alex Kaseorg, Mark-Emil Talivere 7.B.
8-ndad klassid: kuulamis-lugemistest. I–II koht: Magnus
Rüütli 8.C ja Madis Voitk 8.B. III–IV koht: Romet Kotka 8.C ja
Janeli Uuesoo 8.A.
9-ndad klassid. Paremad grafogrammide joonistajad: I koht —
Maria Koltšanova; II koht — Annaliise Kalamees; III koht — Marliis Odamus. Lauselaiendamise võistluse paremad: Karin Nappus, Geelia Landes ja Mariann Vendelin 9.A klassist.
GÜMNAASIUMI OSAS osalesid õpilased koolisisesel olümpiaadil, paremad olid: 10. kl — Kristiina Suigusaar ja Hans-Erich Liivik; 11. kl — Annaliis Torb ja Mirjam Arrak; 12. kl — Eerik Mägi,
Annemari Käär ja Karol Nõulik … ning ka Harjumaa maakondlikul olümpiaadil, kus paremad olid: Annaliis Torb, kes jagas I–II
kohta 11. klasside arvestuses ja Annemari Käär, kes jagas I–II
kohta 12. klasside arvestuses. Maiskonnaloo viktoriinis võistlesid visalt 11.A ja 11.B, kelle tulemus jäigi viiki! Gümnaasiumiosa
inglise keele õpetajad on Anu Tammeleht ja Kristi Läänesaar.

SAKSA KEEL

Aineõpetajaks on õp Kristi Kadakas, 6-ndad kirjutasid etteütluse:
6.A klass — Mari Kukermann ja Daniil Sekljutski; 6.B klass —

„Meeldis kõik see seltskond.
Mängisime igasuguseid mänge. Kuigi läksin laagrisse päev
hiljem, oli seal ikkagi tore. Kõige lahedam oli öine häire, mis
lõpuks ei toimunudki, aga ettevalmistused olid ägedad. Igatahes oli laagris väga lõbus.“
„Laagris oli lahe, sest seal
oli palju erinevaid asju ja ei ol-

nud eriti vaba aega. Meeldisid
võistkonnamängud, sest need
olid lõbusad.“
„Meie korraldatud öine
häire läks „metsa“, sest kõik
pandi magama tagasi. Aga
seltskond oli hea, kasvatajad
normaalsed ja söök kõlblik.
Mängud olid lahedad ja muidu
oli ka ülitore.“ 

Sandra Lepik; 8.B klass — grafogrammi parim joonistaja Meril
Malva
9.A klass kirjutas luuletuse. Paremad: Eva Martina Põder, Liisi Pley ja Joonas Jaansoo.
10. klass — saksa keelt kõnelevatest maadest plakat. Parim:
Kaisa Tammiste.
12-ndad klassid osalesid olümpiaadil. Paremad: 12.A — Eerik
Mägi (Harjumaal I–II koht); Laura Pley, Karol Nõulik; 12.B — Jekaterina Ledjašova, (Harjumaal IV koht).

VENE KEEL

6. klass võistles luuletuste lugemises: I koht — Hanna Vaiklo 6.A
(õp Jelena Laanjärv); II koht — Mirjam Männiste 6.A (õp Laanjärv); III KOHT — Stiiven Grahv 6.A (õp Laanjärv) ja Grete Saar
6.B (õp Jekaterina Krivorutško)
7-ndad võistlesid ristsõna lahendamises. Paremad: 7.A
klass — Allar Aasjõe ja Mark Erik Kink (õp Marianna Leškina);
7.B klass — Anett Kadastu (õp Laanjärv); 7.C klass — Eliise Lind
(õp Laanjärv).
8-ndad joonistasid grafogrammi. Paremad: 8.C klassi õpilased Liisa Lotta Aug — I koht; Evelyn Saks — II koht; Daphne Melsas ja Elina Liiva — III koht (õp Laanjärv).
9-ndad koostasid sünnipäevakaardi keelenädala teemal
„SAUE GÜMNAASIUM — 25“. Paremad: I koht — Mariann Vendelin 9.A ja Jaana Külim 9.A; II koht — Kaia Triin Pääsuke ja Raili
Pärn 9.A (õp Laanjärv).
10-ndad koostasid plakati, kus parimaks osutus õpilaste endi
hinnangul meeskond: Stefan Kuld, Mailis Korm, Kristel Vist,
Sandra Goroško — 10.A (õp Laanjärv).
11.A ja 11.B klass koostasid kooliteemalise venekeelse ajalehe ning kirjutasid omaloomingulised sõnad mõnele tuntud laulule. Kiitust väärivad mõlemad klassid! Eraldi tahaks ära märkida
sõnadekirjutajad: 11.A — Fjodor Pertšatkin; 11.B — Inge Helene Pello. Paremad ajalehetoimetused olid: Andrei Sapožnikov,
Annaliis Torb, Lauri Kukerman ja Andres Viispert — 11.B; IngeHelene Pello, Merilin Nurmsalu, Simo Andre Kadastu ja Märten
Matsu — 11.B (õp Laanjärv).
12-ndad kirjutasid luuletusi etteantud sõnadega. Paremad
meistriteosed kirjutasid: Keit Ausner, Merke Pilve, Egle Palm
12.A — I koht (õp Laanjärv); Alina Maslova, Kaisa Norak 12.A —
II–III koht (õp Laanjärv); Triinu Tee 12.B klass — II–III koht (õp
M. Leškina).
Kogu keelenädal toimus deviisi „SG–25“ tähe all ning kõik
kaardid, plakatid ja luuletused olid pühendatud oma koolile!
AASTA PÄRAST TAAS!
Jelena Laanjärv
Vene keele õpetaja-metoodik
Saue Gümnaasiumi võõrkeelte ainekoondise juhataja

Saue Sõna

Kultuur / Sport
LC Saue klubiõhtu
külaliseks oli Mart Min

Saue Lions-klubil (LC Saue) on aastatepikkune traditsioon
sisustada igal hooajal üks klubiõhtu mõne tuntud inimese
külaskäiguga. Sel hooajal oli klubi külaliseks palutud Tallinna
Tehnikaülikooli elektroonikainstituudi juhtivteadur professor
Mart Min (fotol vasakul). Elektroonika-alane haridus ning pikaajaline töökogemus on viinud Mart Min’i kui elektrooniku
ja teadlase kokku mitme eluvaldkonnaga, millest üheks olulisemaks ning kahtlemata ka kuulajatele kaasahaaravamaks
oli meditsiiniseadmete valdkond. Lions-klubi liikmed kuulasid
huviga teadlase-praktiku — nende sõnadega võib Mart Min’i
kindlasti iseloomustada — ülevaadet tema enda ning kolleegide-kaastöötajate elektroonika-alastest teadussaavutustest,
mis on jõudnud meditsiiniseadmete praktiliste lahendustena
maailma selle valdkonna tippu. Praktikuna on Mart Min vormistanud oma ideid ka leiutistena. Kuulajatel oli palju asjakohaseid küsimusi, millele ettekandja suutis anda kergesti
arusaadavaid vastuseid.
Sisuka ja huvitava ettekande järel palus Lions-klubi president Jaan Moks (fotol paremal) Mart Min’i koos klubiliikmetega ühisesse kohvilauda, kus vestlus jätkus juba lions-teemadel.
Tõnu Kumari
LC Saue pressisekretär

Sauel saab uisutada

Saue Lasteaia „Midrimaa” ja Saue Mõisa pargi vahelisele maaalale on valminud liuväli. Õhtutundidel on jääväljak valgustatud
ning jalanõusid ja riideid saab vahetada soojakus.
Kui on huvilisi, kes suudaksid organiseerida mõnel õhtul
paariks tunniks muusikat ja/ või sooje jooke-pirukaid jääväljaku äärde, andke sellest palun teada Gerda Arr’ile telefonil
5349 6068.
Samuti on teretulnud isad-emad, kellel oleks võimalik õhtupoolikutel jääväljakul ja noortel silma peal hoida.
NB! Sulailmadega on jääväljak suletud.

Saue Haridusselts VITALIS korraldab

vene keele kursuse
(elementaar- või baastase)

30-tunnine kursus algab 14. veebruaril
ja kestab 20. aprillini 2011. Toimumisaeg
esmaspäeviti ja kolmapäeviti 18.00–19.30
Saue Gümnaasiumi ruumis 404
Kursuse juhendaja: Jelena Laanjärv
Kursuse maksumus ühele osalejale 100 €.
Osalussoovist palume teatada
e-postiga: shs2@hot.ee või telefonil 528 1677

Eesti meistrid judos
22. jaanuaril toimusid Viimsis Eesti U-17 (kadetid) meistrivõistlused judos. Kehakaalus kuni 73 kilogrammi saavutas
esikoha ja Eesti meistri tiitli esimest aastat kadettide hulgas
võistlev Saue Gümnaasiumi ja judoklubi Aitado õpilane Martin
Vist. Teel finaali alistas ta kõiki oma vastaseid kindlalt, loovutamata ainsatki punkti.Finaalis kohtus Martin Tartu judokaga
Mattias Kuusikuga. Tasavägises kohtumises suutis Martin
maadelda aktiivsemalt ning sooritada finaali viimasel minutil
ipponi-väärilise heite.
Võit Eesti meistrivõistlustel andis Martinile juurde jõudu ja
enesekindlust ettevalmistusel Euroopa kadettide meistrivõistlusteks, mis toimuvad juunis Maltal.
Meeskondlik esikoht kuulus samuti Aitado judokatele. Palju õnne!
A. Veskitamm
Judoklubi Aitado

Kõrgeimal astmel Martin Vist,
tema ees üks Aitado treeneritest Glen Viks.

Lugupeetud
ajaloohuvilised noored!
Eesti Muinsuskaitse Selts kutsub kõiki ajaloo- ja kultuurihuvilisi noori osa võtma rahvusvahelisest noorte
fotovõistlusest „Euroopa kultuuripärand aastal 2011“.
Ajaloost lugu pidavaid noori ühendav ettevõtmine sai alguse
1992. aastal, kui Hispaania eestvõttel hakati Euroopa Muinsuskaitsepäevade raames korraldama noorte fotokonkurssi,
kus õpilased pildistavad oma kodukandi ajaloo- ja kultuuripärandit — huvitavat taluarhitektuuri, linnamaju, kirikuid, mõisaid, maastikke, tuletorne, kalmistuid, mõnda silmatorkavat
ajaloolist detaili. Mõtte algatajaks oli Kataloonia, ning peagi
muutus konkurss ülipopulaarseks paljudes riikides. 2010.
aastal osales fotokonkursil 19 240 kuni 21-aastast noort 59
riigist. Kokku jäädvustasid noored üle 112 000 mälestise ja
ajaloolise objekti.
Fotokonkursi eesmärk on lahtiste silmadega oma kodukandis ringi käia, tundma õppida kodukoha aja- ja kultuurilugu ning pildistada huviäratanud hooneid, detaile, linna- või
loodusmaastikke. Noorte objektiivide ette on jäänud nii vanu
ja väärikaid mõisahooneid, ajalooliste linnakeskuste kitsaid
tänavaid, auväärt kellatorne, pakse paemüüre, tuvisid täis
linnaväljakuid, kuid samuti ka kooli kulunud ujula, mahajäetud tööstushoone või lagunev talu. Eesti tänavust karmi
talve silmas pidades võib ühelt poolt olla üpriski raske lume
all kultuuriväärtusi märgata, teisest küljest annab erakordne
talv ehk isegi omapärase eelise nutikatele ning pakub Eesti
kultuuripärandi tutvustamiseks Euroopas huvitavaid ideid ja
võimalusi.
Fotod palume esitada hiljemalt 20. märtsiks Eesti Muinsuskaitse Seltsi aadressil Pikk 46, Tallinn 10133. Osa võivad
võtta kõik kuni 21-aastased noored. Fotode minimaalne
resolutsioon peab olema 300 dpi. Palume fotod saata CD
peal ning lisada juurde fotograafi nimi, vanus, kool ja elukoht ning pildistatud objekti nimi ja asukoht.
Eesti Muinsuskaitse Selts tutvustas fotokonkurssi Eestis esmakordselt 2007. aastal. Seni on rahvusvahelises kataloogis
Eestit esindanud Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilased Martin Saar, Kait Karu (2007), Dan Rodionov ja Paula
Hiiemäe (2008), Võru Gümnaasiumi õpilane Merike Lang ja
Võsult Kristiina Laur (2009), Triinu Paabut Suure-Jaanist ning
Martin Öövel Kuressaarest (2010). Eesti Muinsuskaitse Selts
tänab fotovõistlusel osalejaid muinsuskaitsekuu avamisel 18.
aprillil ning koostab Eesti fotodest ka omaette väljapaneku.
Eestist valib žürii välja 2 fotot, mis ilmuvad ühises rahvusvahelises fotokataloogis. Euroopa Nõukogu koostab fotodest
näituse, mille avamisele Strasbourgis kutsutakse ka kaks väljavalitud noort fotograafi Eestist.
Kõikide küsimustega fotovõistluse kohta palume pöörduda e-posti aadressile helle@muinsuskaitse.ee või telefonile
641 2522.
Rõõmsat pildistamist soovides,
Helle Solnask
Eesti Muinsuskaitse Selts
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Saue Male-Kabeklubi
tegevusest 2010. a
II poolaastal
Saue Male-Kabeklubi siseste ürituste raames viidi läbi järgmised võistlused:
1. Ajavahemikul 25. oktoobrist kuni 1. novembrini viidi
Saue Male-Kabeklubis läbi sügisturniir kiirmales (ajakontrolliga 15 x 15 minutit mõlemale mängijale), kus esikoha
saavutas Karel Uurits 6,5 punktiga 7 partiist, teisele kohale
platseerus Raivo Viidu 6 punktiga ja kolmanda koha pälvis
Valjo Rattasep 4,5 punktiga.
2. Ajavahemikus 22. novembrist kuni 29. novembrini
toimusid Saue Linna 2010. a meistrivõistlused tavakabes
(ajakontrolliga 30 x 30 minutit mõlemale mängijale), kus esimest ja teist kohta jäid jagama võrdse tulemusega 5 punkti
6-st mängust Urmas Väärtnõu ja Valjo Rattasep, kes ei kaotanud ühtegi partiid, seejuures nende omavahelises järelmatšis oli parem Urmas Väärtnõu, kes tagas ühtlasi sellega
Saue Linna 2010. a tavakabe tšempioni tiitli, kolmandat-neljandat kohta jagasid Helmut Karin ja Raivo Viidu, kusjuures
nende omavahelised kaheringilised järelmatšid jäid viiki,
seejärel läbi viidud loosimisel naeratas õnn Helmut Karinile,
kes tagas selle tulemusena auhinnalise kolmanda koha.
3. 27. detsembril Saue Male-Kabeklubis läbi viidud jõuluturniiril välkmales võidutses absoluutse tulemusega Ardi
Tedrema, kes sai 15 punkti 15 mängust, edestades teiseks
tulnud Karel Uuritsat 3 punktiga, kelle kontole jäi 12 punkti,
ja kolmandaks tuli Raivo Viidu 10 punktiga.
4. Eelmise aasta 6. detsembril alanud Saue Linna 2010. a
meistrivõistlused tavamales (ajakontrolliga 45 x 45 minutit
mõlemale mängijale) lõppesid käesoleva aasta 17. jaanuaril.
Nimetatud meistrivõistluse võitjaks tuli Raivo Viidu 7 punktiga 8-st mängust, kaotamata ühtegi partiid (6 võitu, 2 viiki),
tema omandas seega Saue linna 2010. a tavamale tšempioni nimetuse. Teisele kohale tuli Ardi Tedrema 6 punktiga.
Äge ja tasavägine võitlus käis kolmanda koha pärast, nii pingeliste mängimiste tulemusena said 3 võistlejat — Karel Uurits, Jüri Nõmmsalu ja Valjo Rattasep — võrdselt 5 punkti,
jagades seega kolmandat, neljandat ja viiendat kohta, kuid
auhinnaline kolmas koht kuulus Karel Uuritsale, kes nende
omavahelises järelmatšis oli parim.
Peale selle osalesid Saue Male-Kabeklubi maletajad aktiivselt klubivälistel võistlustel 2010. aastal alljärgnevalt:
1. Võeti osa 16. oktoobril Harjumaa 2010. a individuaalsetest meistrivõistlustest kiirmales (osavõtjaid 25),
kus meie klubi maletaja Martin Velling saavutas 6. koha,
saades 4,5 punkti 7 partiist, võistlejad Raivo Viidu ja Karel
Uurits said kumbki 4 punkti, tulles selle tulemusega koefitsientide alusel vastavalt 10. ja 12. kohale.
2. 13. novembril korraldatud Harjumaa 2010. a võistkondlikel meistrivõistlustel kiirmales saavutas Saue Male-Kabeklubi võistkond koosseisus Raivo Viidu, Martin
Velling, Karel Uurits ja Geelia Landes tähelepanu vääriva
auhinnalise kolmanda koha, kusjuures kõige edukamad olid
Karel Uurits 3. laual, kes sai 3 punkti, jagades sellega oma
laual 1.–2. kohta, ning Martin Velling, kes kogus 2. laual 2,5
punkti, saades oma laual 2. koha.
3. Haapsalus 29. augustil toimunud Valge Daami kiirturniiril kiirmales (50 osavõtjat) mängiti 7 vooru, meie klubi 6
võistlejast olid edukamad Raivo Viidu ja Karel Uurits, kes
mõlemad said 3,5 punkti, jäädes koefitsientide alusel vastavalt 25. ja 27. kohale, teised meie võistlejad kogusid punkte
vähem.
4. Sakus 11. novembril läbi viidud Hans Tomsoni karikaturniiril kiirmales (26 osavõtjat) mängiti 7 vooru. Meie klubi
võistleja Raivo Viidu sai 3,5 punktiga 11. koha.
5. Kohilas 20. novembril toimunud 34. A. Hammeri mälestusturniiril kiirmales (26 võistlejat) sai meie klubi võistleja Ardi Tedrema esikoha väga hea tulemusega — 7 punkti
8 mängust, Raivo Viidu ja Karel Uurits said mõlemad võrdselt 5 punkti, tagades koefitsientide alusel vastavalt 6. ja
10. koha, Uldis Feldmanis kogus 4 punkti ja saavutas 11.
koha.
6. 12. detsembril Pilistveres korraldatud Kõo Valla XII
jõuluturniiril kiirmales (28 osavõtjat) mängiti 9 vooru. Meie
klubi mängijaid said kohti alljärgmiselt: Ardi Tedrema 5,5
punktiga 7. koha, Jüri Nõmmsalu ja Karel Uurits said kumbki 4 punktiga vastavalt 18. ja 19. koha, Uldis Feldmanis
kindlustas 3,5 punktiga 21. koha.
Valjo Rattasep
Saue Male-Kabeklubi Juhatuse esimees

Kallid elupäästjad!
8. detsembril 2010. a kella 9 paiku varisesin kokku Kütise 4
juures. Keegi härrasmees (autoga) kutsus kiirabi, mida oodates saabus kaks daami, kes aitasid mind tekkidega katta, oli
väga külm hommik.
Haiglas pandi mulle südame stimulaator — tänu millele
elan praeguseni.
Südamlik tänu Teile kõigile!
Helga Kell

Saue Sõna

Teated
Saue Huvikeskuse
ürituste kava
• Saue Laululaps 2011. Eelvoor 1. aprillil ja lõppkontsert
2. aprillil Saue koolimajas. Vanuserühmad: 3–4; 5–6;
7–9; 10–12; 13–15; 16–18. Arvesse läheb lapse vanus
seisuga 15. aprill 2011. a. Maakondlikule lauluvõistlusele
pääseb igast vanuserühmast kaks lauljat. Eelvooruks
tuleb ette valmistada üks laul pikkusega kuni 3 minutit.
Lauljaid hindab 3-liikmeline žürii. Igas vanuserühmas
hinnatakse poisse ja tüdrukuid eraldi. Lõppkontserdil esinevad iga vanuserühma kolm paremat poissi ja tüdrukut.
Igale osalejale tänukiri ja maiustus, lõppkontserdil osalejatele auhinnad. Osavõtjate registreerimine (tuleb täita
ankeet!) kuni 25. märtsini Saue Huvikeskuses. Ankeeti
saab saata ka e-posti teel aadressile huvikeskus@saue.
ee. Ootame rohket osavõttu!
• Teisipäeval, 15. veebruaril kell 18.00–20.30 Saue
koolimajas pH tasakaal ja tervis. Juttu tuleb lihtsatest
asjadest, millega igaüks saab ise igapäevaselt mõjutada
oma keha pH tasakaalu: Dr Robert O. Youngist ja tema
pH-teooriast ja praktikast. Keha pH-d mõjutavad sise- ja
väliskeskkonna tegurid. Miks „happeline” keha tahab
„happelist” toitu? Ülekaal — kas ainult üleliigsete kalorite
probleem? Miks on nii raske toitumisharjumusi muuta ja
kas on võimalik neid muuta valutumalt kui vaid tahtejõu
abil? Kuidas teadlikult tõsta keha aluselisust? Teemat
esitleb Tiina Kink — pH tasakaalu teemal 4 aastat kogemust. Teeme koos ka ühe pH toidu. Pärast ürituse lõppu
on võimalik lasta „Kompassi” abil oma keha biomarkerite
tasakaalu testida, st saada teada, milliseid vitamiine,
mineraale või toidulisandeid keha vajab (testi tegemise
erihind 10 €). Kompassi-testi kohta saab lisateavet ette
siit: www.phtasakaal.ee. Eelregistreerimine: huvikeskus@
saue.ee või telefonil 659 5009, osalustasu 6 €. Maksmine kohapeal sularahas. Teata ette ka testi tegemise
soovist!
• 18.–19. veebruaril Saue Meistrivõistlused Suusatamises ja 19. veebruaril sarja „Sauelane liikuma” suusatamise etapp. Täiendav info kodulehelt huvikeskus.saue.ee
• 25. veebruaril kell 19.00 Vana Baskini Teatri etendus
„Valedetektor“ Saue koolimajas. Piletid hinnaga 10.-/
7.99 € müügil Saue Huvikeskuses E–N 15.00–18.00.
• 4. märtsil kell 19.00 Kuressaare Linnateatri etendus
„Hind“ Saue Koolimajas. Piletid hinnaga 8.-/ 6.40 € müügil Saue Huvikeskuses E–N 15.00–18.00.
• 18. märtsil kell 19.00 Lauluklubi Saue koolimajas.
Juhendab Katrin Järvlepp.
• 25. märtsil kell 19.00 Moldova kultuuri õhtu Saue
koolimajas.

Kuressaare Linnateatri etendus
4. märtsil kell 19.00
Saue Gümnaasiumi saalis

„HIND”
Artur Milleri draama
Tõlkinud Valdek Kruuspere, lavastaja Heiti Pakk, kunstnik
Rein Nettan
Osades: Guido Kangur, Riho Kütsar, Elina Reinold, Aarne
Mägi
Piletid hinnaga 8.- € (125.17 EEK) ja 6.40 € (100.14 EEK)
müügil Saue Huvikeskuses (SG ruum nr 124)
E–N 15.00–18.00
Piletite broneerimine tel 659 5009

Saue Päevakeskuse
ürituste kava
• 14.02. kell 12.00 Sõbrapiruka päev. Kõik sõbrad koos
küpsetistega on oodatud!
• 22.02. kell 14.00 Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine. Laulame isamaalisi laule Nõmme Sotsiaalkeskuse
ansambli „Kanarbik” ja Saue Päevakeskuse ansambli
„Rukkilill” eestvedamisel.
• 25.02. kell 15.00 Saue Päevakeskuse kollektiivid — ansambel „Senjoriitad”, ansambel „Vokiratas”, erivajadustega inimeste ansambel M. Rekandi juhendamisel — esinevad Sõmeru Päevakeskuses. Kell 19.00 Rakvere Teatris
„Eksperiment õhupumbaga”.
• 08.03. kell 12.00 Naistepäevatervitused Saue Lasteaia
mudilastelt.
• 09.03. kell 15.00 Muusikahuvilised korraldavad Lõuna
Muusika kontsertsarja raames „Sõrmuste isanda sümfoonia” ühiskülastuse Estonia kontserdisaalis. Esinevad
EMTA puhkpilliorkester ja Eesti Kaitseväe Orkester. Pileti
hind 3.20 €, maksta saab kuni 17.02.11.
• 12.03. Saue Linna Invaühingu esindajad ja ansambel
„Vokiratas” esinevad Rakveres.
• 21.03. kell 12.00 Tervitame kevadet.
• 17.04. kell 15.00 Muusikahuvilised korraldavad Lõuna
Muusika kontsertsarja raames Palmipuudepüha kontserdi ühiskülastuse Jaani kirikus. Esinevad Hortus Musicus,
Rahvusooperi Estonia poistekoor, Helen Lokuta ja Oliver
Kuusik. Pileti hind 3.20 €, maksta saab kuni 01.04.11.
• 25.04. kell 19.00 teatrihuvilised korraldavad Endla teatri
etenduse „Madame Bovary” ühiskülastuse Eesti Draamateatris. Pileti hind 9.60 €, maksta saab kuni 01.04.11.
• 04.05. kell 15.00 Muusikahuvilised korraldavad Kontsert
Jazzi raames Igor Brili klaverikontserdi ühiskülastuse
Estonia kontsertsaalis. Pileti hind 3.20 €, maksta saab
kuni 15.04.11.
• 27.06.–30.06.2011 Korraldavad reisihuvilised Jaan
Masingu eestvedamisel reisi Soome Saimaale! Lähem
info eelmises lehes ja päevakeskuses. Veel on vabu
kohti! Lisatasu eest sissepääsupiletid ja söögid (sööme
valdavalt oma toitu). Registreerimine ja täpsem info päevakeskuses. Esialgne hind 141.- €.
• 18.02. kell 16.00 Tammetõru seltsingu koosviibimine.
Kohtumine Kalev Lilloga.

TULE INFOTUNDI
Saue Päevakeskuses, Kütise 4
23. veebruaril kell 15.30–17.00
Tutvustame TASUTA töönõustamist.
Teretulnud ka pereliikmed.
Küsi lisa või anna tulekust teada:
646 0770, evty@evty.ee või sotsiaaltöötaja kaudu.
Eesti Vaimse Tervise Ühing
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Loomaarst vastab:
Koeral tuleb suust vastikut lõhna. Milles asi võiks
olla?
Tegemist on eeldatavasti hambakiviga. Hambakivi on kassidel ja koertel suuõõnehaiguste osas üks enam levinumaid.
Hambakivi võib tekkida ükskõik millist tõugu koeral, vanusest sõltumata. On tüüpilisemalt vanemate ja pisemate
koerte probleem, kuid võib esineda juba ka pooleaastastel
koertel ning suurt kasvu koertel. Ei ole vahet, kas tegemist
on tõu- või tõutu loomaga. Hambakivi teke sõltub sülje koostisest ja toitumusharjumustest, veidi võib seda mõjutada ka
lõualuude laius/ kitsus. Mida kitsamad lõualuud, seda suurem võimalus hambakivile. Põhjuseks võib olla ka sülje pH
eripära.
Nendel koertel ja kassidel, kes söövad pehmemat toitu,
nagu konservitoit või pudrud, tekib hambakivi kergemini,
kuivõrd puudub „mehhaaniline” puhastamine. Kuid hambakivi esineb ka neil koertel, kel toiduks ainult kuivtoit.
Sageli on algselt ainult kerge kollane katt hammastel ja
suust tuleb veidi ebameeldivat lõhna. Tavaliselt saab kivi
teke alguse esmalt kollaka kihi ladestumisega hamba pealispinnale. Kui omanik ei pööra sellele tähelepanu, siis soolade ladestumine jätkub, kuni hammas hakkab aeglaselt,
kuid järjekindlalt kattuma paksema kollakas-pruuni kivikihiga. Samas kaasneb sellega suuõõne paha hais, valulikkus
söömisel, eriti kontide närimisel, mõnikord ka igeme veritsus, turse ja kuni hamba liikumahakkamiseni hambasombus. Kogu protsess lõpeb enamasti hamba väljakukkumisega hambasombust. Tavaliselt kestab see aastaid, kuid võib
ka kiiremini kulgeda.
Raviks tuleb loom narkotiseerida ja teostada hambakivi
eemaldus ultraheliga. Tavaliselt tuleb raviks lisada ka antibiootikume igemepõletiku vastu. Soovitav on hakata hambaid harjama selleks ettenähtud hambapastadega (mitte
inimeste omad!!!). Ideaalsel juhul vahetatakse looma toit
ümber spetsiaalse ravitoiduga, mis aitab tulevikus kivi taasteket ära hoida.
Asjakohased soovitused saate oma loomaarstilt.
Õigeid valikuid ja rahulikke jõule soovides,
Teie,
Raimond Strastin
loomaarst
Saue Loomakliinik
Sooja 1 Saue, tel 600 3382
Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi, päevakirurgia.
Hill’s ja Royal Canine lemmikloomatoit.

Veebruar Keila Miikaeli koguduses
• 13. veebruar kell 11.00 — 6. pühapäev pärast ilmumispüha. Jumalateenistus armulauaga.
• 20. veebruar kell 11.00 — 3. pühapäev enne paastuaega.
Jumalateenistus armulauaga.
• 27. veebruar kell 11.00 — 2. pühapäev enne paastuaega.
Jumalateenistus armulauaga. Järgneb KOHVILAUD.
PIIBLI- JA PALVETUNNID EAKATELE
9. ja 23. veebruaril kell 13.00 koguduse majas
VAIMULIK ÕHTU
16. veebruaril kell 19.00 koguduse majas
„Ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest
Jumala laste kirkuse vabadusse.“
/Rm 8:21/

SAUE KRISTLIK
VABAKOGUDUS
teatab:
24. veebruaril 2011. a kell 13.30
Pärgade asetamine mälestuskivi juures

Otsid tööd või uusi töövõimalusi...
... ja oled ummikus

11. veebruar 2011

Kell 14 kontsert-jumalateenistus
Saue kirikus
Esineb Keila segakoor
„Noodimurdjad“.
Dirigendid:
• Paul Johannes Purga
• Ilona Laido

Avatud E–R 15.00–19.00, L 10.00–13.00
www.sauekliinik.ee
UUDIS!!! Kolmapäeviti pensionäridele kliiniku visiiditasu
ainult 75.- krooni (tavahind 175.-)

VESIAEROOBIKA
Treeningud veebruarikuus:
1.–22.02; T, N algusega 19.45
Kuupilet 7 x 4.50 = 31.50 €,
üksikpilet 5.75 €

Saue ujula ja jõusaal
Avatud iga päev!

AVATUD E–R 6.30–22.00
L 9.00–17.00; P 9.00–20.00
Kasuta soodsat võimalust sportimiseks!
Kohtumiseni — Saue, Nurmesalu 9
Tel 659 6669; http://koolihaldus.saue.ee//

Veel on võimalik üürida treeninguaegu

SAUE GÜMNAASIUMI
VÕIMLASSE
Hinnad on väga soodsad!
Tel 659 6519; Diana@saue.ee; Diana Kooskora

Saue Sõna

Teated ja tarbijainfo

11. veebruar 2011
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esitleb

12. veebruaril 2011
Sõbrapäeva-eelne Tantsuõhtu
Kell 22.00 — tantsuks ansambel XXL
Pilet: 4 € (Pileti lunastanule 0,5 l õlut
või pokaal vahuveini või 0,2 l mahla baari kulul!)
Laudade broneerimine
tel: 655 7380 või e-post: info@suhumi.ee
Tööpäeviti 11.00–16.00 PÄEVAPAKKUMINE:
supp, praad, alkoholivaba jook (mahl, piim või keefir),
kohv või tee — kokku vaid 5 €!
Pakume võimalust korraldada erinevaid bankette
(sünnipäevad, seminarid, pulmad jne).
Asukoht: Veskitammi 3, Laagri alevik, Saue vald
Tel: 655 7380, e-post: info@suhumi.ee

Soodsa hinnaga
lemmikloomatoit
nüüd ka Sauel!

Taani kvaliteet (Premium klass)
ja taskukohane hind
Wildelife koeratoit
			
Caramira koeratoit
(Regular)

SAUE LOOMAKLIINIK

KÕIK
SARAPIKU TERVISERAJALE
SUUSATAMA!

Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi, päevakirurgia.
Hill’s ja Royal Canine lemmikloomatoit.
Kolmapäeviti pensionäridele kliiniku visiiditasu
ainult 75.- (tavahind 175.-)
Sooja 1, Saue, tel 600 3382
E–R 15.00–19.00, L 10.00–13.00
www.sauekliinik.ee

Reede, 18. veebruaril
algusega kell 13.00
Saue Meistrivõistlused suusatamises
lapsed, noored
Sõidetakse vabas tehnikas individuaal distants (0,5–2,6 km).
Vajalik eelregistreerimine kehalise kasvatuse õpetaja juures.
Autasustamine:
autasustatakse igavõistlusklassi võitjat karikaga
ja teist ja kolmandat kohta medaliga.

Laupäeval, 19. veebruaril
algusega kell 12.00
Sarja „Sauelane liikuma”
suusatamise etapp
Sõidetakse vabas tehnikas ilma ajavõtuta 2,6 km,
lapsed kuni 10 eluaastat 575 m.
Võta kaasa oma osavõtukaart!
Loosiauhinnad!

Laupäeval, 19. veebruaril algusega kell 13.00
Saue meistrivõistlused suusatamises
täiskasvanutele ja veteranidele
Sõidetakse vabas tehnikas individuaal distants (2,6–5,2 km).
Vajalik eelregistreerimine!
Eelregistreerida (nimi, sünniaasta, klubi) saab e-postiga
kuni 17.02.11 kella 00.00-ni sauesuusaklubi@hot.ee
Autasustamine: autasustatakse igavõistlusklassi võitjat karikaga ja teist ja kolmandat kohta medaliga.

s on tasuta! Kõ
Üritu ule ja o igile maius ja so

T

!
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Premia jäähallis toimub:
Laupäeval, 26.02 kell 12.00
V sõpruskohtumine

Saue hokiklubi – Saku jäähokiklubi
Tasuta bussid publikule Premia jäähalli ja tagasi väljumisega kell 11.00
Saue Linnavalitsuse ja Saku Vallavalitsuse eest.

Pealtvaatajatele auhindadega osavusmängud jääl
Esinevad Saue linna ja Saku valla noored iluuisutajad
Päeva juht Madis Milling
ÜriTuSEd KõigiLE PEaLTVaaTajaTELE TaSuTa.
Keelekasteks soojad joogid ja suupisted!

Saku
v a l d

Täpse juhendiga saad tutvuda: huvikeskus.saue.ee
Üritust korraldab Saue Huvikeskus koostöös
Saue Suusaklubi, Plekk-Liisu Rattaklubiga
ja SG kehalise kasvatuse õpetajatega

Ele Ilustuudios (Pärnasalu 11)
ootab juuksur Anne Tomist
oma endisi ja uusi kliente
E ja N 10–18-ni.
Lõikused (naiste, meeste,
laste) 5 €–10 €
Telefon 5565 5690.
Pensionäridele
hinnasoodustused.
Tulge kindlasti! Kohtumiseni!

Fekaalivedu
(kogumiskaevude
tühjendus)
Hinnad alates 13 €
Küsi kindlasti pakkumist!

Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

SAMAT

Üritust toetavad:

sale koos perega!

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

5 kg kõigest
7,99 €
10 kg kõigest 23,50 €
18 kg kõigest 25,40 €
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helise akna

Perioodika

Repro

Saue linn

Karateklubi
Kimura Shukokai
ootab poisse ja tüdrukuid vanuses
7–14 a algajate karate trenni
Trennid toimuvad
teisipäeviti ja neljapäeviti
Saue Gümnaasiumi rõdul
kl 18.00–19.00.
Samuti oodatakse täiskasvanute trennidesse mehi ja naisi, teisipäeviti ja neljapäeviti kl 19.00–20.00.
Info: René Toome, 5565 9155,
e-post: renetoome001@gmail.com

Otsin tööd
 Teostan pottsepatöid. Klassikaliste
kaminate ja looduskivide paigaldus.
Töödest pildid. Transport, materjal
meie poolt kohale toimetamisega.
Tel 5803 3448, Ain
 Teostame majade katustelt lume
lükkamist ja räästaist purikate
eemaldamist. Omame turva- ja
ronimisvarustust ja kogemusi ohtlikel
ronimistöödel. Tel 5616 9864
 Teostan kodude koristust.
Mob: 5809 8230
 19-aastane tütarlaps otsib tööd.
Tel 5552 0121
 Olen 19-aastane hakkaja noormees,
kes elab Sauel ning otsib tööd.
Tel 5324 5735, Rainer
 25-aastane naine otsib tööd Sauel
või Keilas. Elan Saue lähedal. Eelnev
kogemus klienditeenindaja/ müüja/
kassapidajana ja tehases elektroonika
koostajana. Kõik pakkumised oodatud
e-mailile: mirjam.lipstok@gmail.com
 Otsin põhitöö kõrvalt Sauel lisatööd,
peamiselt õhtusel ajal. Pakkumisi saab
teha anzelika.metsaaar@gmail.com või
helistada 5358 4091
 Tere! Olen 22-aastane noor naine,
kes otsib lapse kõrvalt kodust tööd.
E-post, kuhu saab pakkumisi saata, on:
nooni14@hot.ee, 5691 2506
 20-aastane positiivse ellusuhtumisega neiu otsib tööd. Olen kiire õppija
ning hea suhtleja. Meelsasti võin olla
ka lapsehoidjaks (eelnev kogemus saadud lasteaias töötades). Tööpakkumise
korral helistada numbrile 5843 8138

Pakun tööd
 Otsime toredat hoidjatädi märtsis
1,5-aastaseks saavale pisipiigale.
Asume Saue linnas. Harjutamise aeg
alates veebruarist 2–3 korda nädalas,
täistööaeg alates märtsi keskpaigast.
Tasu vastavalt kokkuleppele. Rohkem
infot telefonil 514 8014.
 OÜ Feeter otsib oma Saue
bistroosse Wunderbar täistööajaga,
kogemustega KLIENDITEENINDAJAT/
KASSAPIDAJAT. Kasuks toob ka
külmköögitoitude ettevalmistamise ja
serveerimise oskus. Lisaks otsime oma
kollektiivi ka täistööajaga positiivset
NÕUDEOPERAATORIT/ KORISTAJAT.
Kandideerimiseks palume saata sooviavaldus koos CV-ga e-mailile info@

feeter.ee ; küsimuste korral helistada
telefonile 5663 8888.
 Masinaehitusettevõte OÜ Sami-Lift
võtab tööle: CNC plasmalõikepingi
operaatori. Töö sisu: detailide lõikamine plasmalõikepingil. Nõudmised
kandidaadile: 1. Varasem plasmalõikepingil töötamise kogemus; 2. Jooniste
lugemise oskus; 3. Korrektsus, täpsus,
kohusetunne; 4. Eesti keele oskus.
Töö vahetustega. Töötasu kokkuleppel.
CV saata: sami@sami.ee või Tule 20,
76505, Saue. Tel: 670 9040 www.
sami.ee
 Õmblusettevõte AS Protten F.S.C.,
asukohaga Keilas, võtab tööle kogemusega masstööõmblejaid. Kontakt tel:
674 7567

Kinnisvara
 Müüa avar, läbi maja 2-toaline korter Sauel, III korrus. Hind kokkuleppel.
Kiire! Helista 509 8944

Müün
 Müüa turbabriketti (Tootsi) ja puitbriketti (ümar, kandiline). Transport
Sauel tasuta. Tel 5359 3615

Ostan
 Ostan sõiduauto, kuni 200 EURi.
Võib olla katkine või mitte sõitev.
Tel 5638 1773

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb…
Sügav kaastunne Kerstile isa

Harri Vägi
kaotuse puhul
Saue Kägara tantsurühm

Saue Linna Invaühing
mälestab

HARRI VÄGI
ja avaldab kaastunnet
omastele

