Saue Sõna

Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Päästeameti
üleskutse
valmisolekuks
seoses
erakordse
külmaga
Eesti meteoroloogia ja hüdroloogia instituudi andmetel tuleb alanud nädal väga
külm. Õhutemperatuur langeb -32 kraadini.
Päästeamet palub kohalikel omavalitsustel valmis
olla, et oma piirkonna inimesi külmaperioodil abistada. Omavalitsused võiksid
ühendust võtta riskirühma
kuuluvate inimestega (üksi
elavad ja tervisehäiretega
inimesed, eakad ja väikelastega pered), et selgitada
välja, kas ja millist abi nad
vajavad.
Et saada ülevaade abivajajatest kiiremini, saavad toeks olla külaseltsid,
ühingud või ringid, kes oma
piirkonna elanikke kõige
paremini tunnevad.
Võib ette tulla — ja selleks tuleb valmis olla! — et
kütteta jäänud või liigkülmast kodust on vaja inimesed ümber paigutada
soojadesse ruumidesse,
kus peab olema neile tagatud jook, söök, magamis- ja
elementaarsed hügieenivõimalused.
Kaaluda tasub avalike ürituste korraldamise
otstarbekust, sealhulgas
siseruumides
toimuvate
ürituste korraldamist, kuivõrd kohalesõit võib olla
riskitegur.
Tööandjad võiksid erakordselt madalate temperatuuride korral näidata
üles mõistvat suhtumist ja
võimaldada kas kodus töötamist või muid lahendusi.
Arvestama peaks sedagi, et
lapsed ei saa minna kooli
või lasteaeda ja vanematel
ei ole võimalust neid kellegi
hooleks jätta.
Elutähtsate
teenuste
(eelkõige küttesüsteemid
ja veevarustus) ulatuslikust
katkestusest, mis seavad
ohtu inimeste elu või tervise, palume teavitada ka
päästeasutusi.
Lugupidamisega,
Päästeamet
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Eesti Vabariigi president
külastas Saue Gümnaasiumi

Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves külastas läinud
teisipäeval Saue Gümnaasiumi ning andis tunni 10.B klassile.
Tuleku põhjuseks oli Saue Gümnaasiumi õppurite suurepärane
esinemine presidendi keelevõistlusel Sõnaus.
President sedastas, et tal on
hea meel näha kõiki, kes oma
kollektiivse loominguga välja
tulnud. Milleks president korraldas keelevõistluse?
Nimelt hakkas riigipeale tunduma, et meie keel on
jäänud unarusse. „Me küll
kasutame väga häid sõnu, aga
me pole suutnud luua piisavalt eestikeelseid sõnu, mille
tähendused puudusid varasematel aastatel. Me hakkame
üle võtma võõrsõnu ning see
ei ole iseenesest halb, aga
eesti keel on laenanud liiga
palju sõnu mujalt.“ President
tõi välja hulgaliselt laensõnu, mis on tänapäevaks nii
juurdunud, et keegi ei pane
nende võõrapärasust tähelegi,
näiteks „sirp“, saksa keelest
on tulnud sõna „kuningas“.
President loeb ette 40 sõna —
embama, ese, kolp, laup, liibuma, lünk, lüübe, malbe,
meenuma, morn, nentima,
nõme, nördima, raev, range,
reetma, relv, roim, sark, siiras,
taunima, tarbima, tõlk, veenma — ja küsib klassilt, mis
neid sõnu ühendab. Vastab
ise: „Sada aastat tagasi neid
sõnu polnud! Need on tuletatud sõnad, mitte laenatud,
ning nende loojaks oli saarlane, keelemees Johannes Aavik. Esimeseks võõrkeeleks
õpiti tema ajal saksa keelt
ning ta tuli järeldusele, et
eesti keel ei suuda kõiki kaasaegseid nähtusi kirja panna.
Paljud sõnad said kasulikuks
kümneid aastaid hiljem. Mõned sõnad olid lihtsalt puudu
ning nende nähtuste või tegevuste seletamiseks tuli kasutada väga palju sõnu. Näites
nagu „veenma“, mille asemel
öeldi „kedagi ära rääkima“.
„Kõikides keeltes saab midagi üksipulgi seletada, aga see
võib venida pikaks.“
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Linnaelu

Riigikogu valimised
6. märtsil toimuvad Riigikogu valimised, aga elektrooniline hääletamine juba käib! E-hääletamine
kestab 2. märtsil kl 20-ni.
Eelhääletamine algab 28. veebruaril ja kestab samuti 2. märtsini. Tutvuge kandidaatide nimekirjadega!

Lk 2

Ettevõtlus

Elves on
elektrikarjuste
esitootja maailmas

Pildi autor: Andres Putting/Delfi
Johannes Aavik uuris põhjalikult murdekeelt, leidis sealt
palju sõnu, mis olid unarusse
jäänud. Algul kasutati neid
sõnu väikestes piirkondades.
Aavik tõi need tagasi eesti
keelde, uute tähendustega.
„Siis sündis Eesti Vabariik,
noor riik, kus oli palju noori,
kes olid vaimustatud oma riigist ning kes tahtsid teha asju
uut- ja teistmoodi ning kes
soovisid lisaks oma riiklusele
ka oma keelt ,enda sõnu, et ei
oleks vaja kasutada saksakeelseid sõnu. Noored inimesed
tahtsid uusi, päris oma sõnu
kasutada.“
President Toomas Hendrik
Ilvesele sai esitatud ka mõned
küsimused, millele president
lahkesti vastas:

võib lapsevanematel tekkida
soov panna lapsed linna kooli.
Suurimaks probleemiks peangi seda, kuidas saavutada ühtne haridussüsteemi kvaliteet ja
tase.

Milliseid probleeme näete
meie kehtivas haridussüsteemis/ mida sooviksite
muuta või teisiti korraldada?
Kui vaadata kõrgkooli tasemest allapoole, on Eestis väga
head koolid. Näiteks Tallinnas ja selle ümbruses, Tartus
samuti. Maal asuvad põhi- ja
keskkoolid on alarahastatud,
puuduvad korralikud uued
õppevahendid. Kuid vaadates
teisi edukaid riike, on nii meil
kui ka teistes riikides suurimaks probleemiks ebaühtlane
haridustase. Nähes viletsat
haridust ja kesiseid tingimusi,

Milline oli Teie lemmikõppeaine koolis ning kas
Te mäletate oma esimest
õpetajat? Öeldakse ju, et
esimene õpetaja jääb kõige
paremini meelde...
Mäletan oma esimest õpetajat
küll, aga lemmikõppeainet on
raskem valida, sest veel ülikoolis ei suutnud ma päriselt
otsustada, mis meeldib rohkem. Mulle meeldisid väga
bioloogia, matemaatika, loodusteadus, filosoofia. Minu
poeg oli samas olukorras, õppides reaalaineid, filosoofiat ja
välispoliitikat.

Milliseks Teie hindate Eesti
õpilaste teadmisi?
Minu arvamus on meie õpilastest päris hea. Uuringutest (nt
Pisa test) ilmneb, et Eesti õpilastest on eespool ainult soomlased. Meie õpilastel on head
teadmised ning ka mõtlemine
on korras. Euroopas olemegi
Soome kõrval oma hariduse
poolest esirinnas. Mujal maailmas on muidugi kõrge tasemega haridus Hiinas, kuid seal
on ka täiesti teistsugune kultuuriruum ja õpitingimused.

Milline on Teie tulevikuvisioon Eestist?
Võrreldes teiste riikidega, mis
said 20 aastat tagasi diktatuurivõimust vabaks, on Eesti kõige edukamalt arenenud riik.
Eesti on edukas oma hariduse
poolest ning meil on soodsad
tingimused masust välja tulemiseks. Ma näen, et maailm on
muutumas ning ka Euroopa on
muutumas. See ennustab Eestile vaid head. Seda ei julgeks
öelda paljude Euroopa riikide
kohta, kuid Põhja-Euroopal läheb üldjoontes väga hästi.
Kas noorte inimeste
väljavool on muret tekitav?
Arvan, et on hea, kui noored
saavad õppida välismaal. Meil
on neid impulsse vaja. Lisaks
toob välismaal õppimine alati
head, peaasi, et tullakse tagasi.
Tagasi ei tule inimesed, kes tahavad ainult raha teenida ning
kellel on ükskõik Eestist, eesti
keelest, oma siinsetest sõpradest ning sugulastest. Teisest
küljest, madalam elukvaliteet
ja sallivus-probleemid on ehk
need tegurid, mis samuti segavad paljusid inimesi tagasi
tulemast.
Presidenti usutlesid:
Inge-Helene Pello
koolilehe peatoimetaja
Merilin Nurmsalu
õpilasesinduse president

Saue ettevõte OÜ Elves, kel tänavu täitub 20. tegevusaasta,
on rohkem tuntud kauniste portselannõude maalijana, vähem
teatakse firma teisest edukast
arengusuunast — elektrikarjuste
tootmisest. Koostöös Uus-Meremaa firmaga Gallagher tahab Elves pakkuda uusi, tehnoloogiliselt
veelgi kõrgema klassi tooteid.
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Sport

Sauelane liikuma —
suuskadel!
Päev enne Tartu maratoni said
sauelased anda oma suusaoskustele viimast lihvi kodustel radadel. Toimus „Sauelane liikuma“
suusaetapp ja ühtlasi peeti ka
Saue suusatamise meistrivõistlused täiskasvanutele ning veteranidele. Kes tulid Saue meistriteks?
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Kultuur

Aasta esimene
Beebiball
2011. aasta esimene Beebiball
toimus 18. veebruaril. Pidulikult
said sünnitunnistuse kätte 12
beebit, nende hulgas ka Saue esimesed kolmikud!
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Kultuur

Sõbrapirukapäev
päevakeskuses
Saue naiste koogid-tordid-küpsetised on nii hääd, et võtab sõnatuks! Iga koogimeister valmistas
sõbrapäeva puhuks midagi põnevat ja erilist ning saigi kokku sõbrapirukapäev! Tänavu läks veel
nii kenasti, et sõbrapirukaid said
maitsta isegi prantslased.
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Linnavolikogu ja Linnavalitsus
Riigikogu valimised
Tuuli Urgard

jaoskonnakomisjoni esimees
ringselt kuni 2. märtsini kell
20.00.
Eelhääletamine toimub 28.
veebruarist kuni 2. märtsini
Saue Linnavalitsuse II korru-

Elektrooniline hääletamine
Vabariigi Valimiskomisjoni
veebileheküljel www.valimised.ee algab 24. veebruaril
kell 9.00 ja kestab ööpäeva-

Saue Linnavolikogu VI koosseisu 17. istung toimus
20. jaanuaril 2011. a, päevakorras oli:

sel (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.

e-koolituskeskkond valijatele,
vaatlejatele, valimiskomisjoni
liikmetele:
http://koolitus.vvk.ee/
Saue linn kuulub XII Riigikogu valimistel valimisringkonda nr 4 (Harju- ja Raplamaa).
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Valimisringkonna nr 4 kandidaatide koondnimekiri
Erakond Eestimaa Rohelised

Saue Sõna

Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid
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ÜLLE KALVIK

1. Saue linna Kadakamarja tn 9
kinnistu detailplaneeringu kehtestamine /
ühehäälselt võeti vastu otsus nr 76/.
2. Saue linna jäätmehoolduseeskiri (II lugemine) /ühehäälselt võeti vastu määrus nr 24/.
3. Marsruudil Saue–Tallinn kommertsbussiliinidel sõidusoodustuste kehtestamine /ühehäälselt võeti
vastu määrus nr 25/.
4. Saue linna eelarvest noorte sporditegevuse toetuse
määra kinnitamine /ühehäälselt võeti vastu otsus nr 77/.
5. Riigikohtuniku kandidaatide valimine /häältelugemiskomisjoni protokolli nr 2 alusel osutusid valituks Tiit
Teetamm, Andra Salutee, Siiri Gelkova ja Margit Ots ning
võeti vastu otsus nr 78/.
6. Info
6.1 Saue Linnavalitsuse 2010. aasta IV kvartali tegevusaruanne /Informatsioon võeti teadmiseks/

Linnavalitsuse 7. istung
Saue Linnavalitsuse 7. istung toimus
9. veebruaril 2011. aastal, päevakorras oli:
1. Linnavalitsuse arvamus hinnataotluse vastavuse kohta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kavale (II lugemine) /otsustati:
olemasolevate andmete alusel eeldavad Saue Linnavalitsuse liikmed, et hinnataotluses esitatud investeerimiskava sisaldab Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kavas planeeritud investeeringuid aastateks
2009–2020/.
2. Volikogu määruse eelnõu „Marsruudil Saue–Tallinn
kommertsbussiliinidel sõidusoodustuste kehtestamine“
(II lugemine) /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks
volikogusse/.
3. Seisukoht sõiduplaanide kavandite kohta Saue–Tallinna–Saue liinil /Saue Linnavalitsus esitas seisukoha: 1)
Saue Linnavalitsus on nõus AS-is Hansabuss (10230847)
kavandatud sõiduplaani muudatustega; 2) Saue Linnavalitsus on nõus OÜ Arne Auto (10327541) kavandatud
sõiduplaani muudatustega/.

Linnavalitsuse 8. istung
Saue Linnavalitsuse 8. istung toimus
16. veebruaril 2011. aastal, päevakorras oli:
1. Saue linna, Sooja tänav T2 maa-ala teenindusmaa määramine maa munitsipaalomandi
taotlemiseks /korraldus nr 38/.
2. Tõkke tn 51 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 39/.
3. Kasesalu 10C ehitusloa väljastamine (kaabelliin) /korraldus nr 40/.
4. Kasesalu 10C ehitusloa väljastamine (alajaam) /korraldus
nr 41/.
5. Arvamus jäätmeloa taotluse kohta /Saue Linnavalitsus
teatab, et ei oma andmeid, mis oleksid aluseks OÜ Remoreks poolt esitatud jäätmeloa taotluse kooskõlastamisest
keeldumisele/.
6. Saue Päevakeskuse 2010–2017 arengukava kinnitamine
(I lugemine) /otsustati eelnõu suunata II lugemisele/.
7. Koduse mudilase toetuse maksmine /korraldus nr 42/.
8. Lapsevanemate osalustasu kinnitamine Gordoni Perekooli
loengutel /korraldus nr 43/.
9. Hooldaja määramine /korraldus nr 44/.
10. Toiduraha kompenseerimine /korraldus nr 45/.
11. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 46/.
12. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 47/.
13. Alaeelarvete kuluartiklite kinnitamine /korraldus nr 48/.
14. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste eraldamine /
korraldus nr 49/.
15. Info
15.1 Sõlmitud lepingud.
Anti ülevaade sõlmitud lepingutest.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar
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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
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Saue Sõna

Linnaelu
Saue, 17. veebruar 2011, nr 25

Marsruudil
Saue–Tallinn
kommertsbussiliinidel
sõidusoodustuste
kehtestamine
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse” § 22 lg 1 p 5, „Ühistranspordiseaduse” § 5 lg 10, §
27 ning Saue Linnavalitsuse ettepaneku alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Sõidusoodustusi kohaldatakse järgmistele Saue–Tallinna
marsruudil sõitvate kommertsbussiliinidel sõitjatele:
1. Põhikoolide, gümnaasiumide ja keskharidust andvate ametikoolide õpilased, kelle enda ja ühe vanematest (hooldaja
või eestkostja) registreeritud elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue linn.
2. Päevase õppe üliõpilased vanuses kuni 35 eluaastat (kaasa arvatud), kelle registreeritud elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue linn.
3. Kolme ja enama alaealise lapsega vanemad, kelle registreeritud elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue
linn.
4. Pensionärid, kelle registreeritud elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue linn.
5. Keskmise ja raske puudega 16-aastased ja vanemad isikud, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel
Saue linn.
6. Töövõimetuspensionärid, kelle registreeritud elukoht on
Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue linn.
7. Represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud isikud,
kelle registreeritud elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue linn.
(2) Sõidusoodustusteks loetakse õigust sõita tasuta või osalise
tasu eest (edaspidi „soodussõit”).
(3) Sõidusoodustuste eest tasub Saue Linnavalitsus vastavalt
kommertsbussiliine teenindavate ettevõtete poolt esitatud
arvetele ning vastavuses soodussõitude tegelikule arvule
kalendrikuus.
(4) Sõidusoodustusi võimaldatakse eelarves ettenähtud summa piires ning vajadusel on volikogul õigus sõidusoodustuste kasutamise õigust piirata.
§ 2. Tasuta sõidu õigus ja seda tõendavad dokumendid
(1) Tasuta sõidu õigus on alljärgnevatel sõitjatel:
1. Põhikooli, gümnaasiumi või keskharidust andva ametikooli
õpilased ajavahemikul 25. august kuni 05. juuni.
2. Keskmise ja raske puudega 16-aastased ja vanemad isikud.
3. Töövõimetus- ja vanaduspensionärid.
4. Represseeritud või represseeritutega võrdsustatud isikud.
(2) Tasuta sõidu õigust tõendab Saue Linnavalitsuse poolt isikule väljastatud nimeline sõidukaart (edaspidi „kiipkaart”),
mis kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.
(3) Tasuta sõidu õigus tekib sõitja poolt bussi sisenemisel bussi ja kiipkaardi esitamisel ning sõidu fikseerimisel bussi paigutatud kiipkaardi-lugejas.
(4) Võtta teadmiseks, et ühistranspordiseaduse alusel võivad
tasuta sõita riigisisesel liinil (kaasa arvatud kommertsliin)
raudtee-, maantee- ja veeliikluses:
1. Eelkooliealised lapsed — sõiduõigust tõendavat dokumenti
ei nõuta.
2. Puudega lapsed — tasuta sõidu õigust tõendab Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puuet tõendav dokument
koos isikut tõendava dokumendiga või õpilaspiletiga.
3. Sügava puudega 16-aastased ja vanemad isikud ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatja — tasuta sõidu
õigust tõendab Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud

Registreeringu
õigsuse kinnitamine
majandustegevuse registris
Majandustegevuse register (MTR) asutati majandustegevuse registri seaduse alusel 15. aprillil 2004.
MTR on asutatud erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate, seadusega nimetatud asutuste, sihtasutuste ja mittetulundusühingute (edaspidi ettevõtja) üle avalikkusele kättesaadaval
viisil arvestuse pidamise ja järelevalve teostamise eesmärgil.
Kõik Saue linnas kaubandusvaldkonnas tegutsevad (jaekaubandus, hulgikaubandus, toitlustamine, teenindus, kaubanduse
korraldaja) või majutusteenust osutavad ettevõtjad on registreeritud majandustegevuse registris. Ettevõtjad, kes alustavad Saue
linnas tegutsemist, esitavad registreeringu tegemiseks taotluse
Saue Linnavalitsusele või täidavad taotluse ise X-tee kaudu, kus
linnavalitsuse vastav ametnik registreeringu taotluse kinnitab.
Majandustegevuse registri seaduse § 26 kohaselt peab ettevõtja iga aasta 15. aprilliks kinnitama registreeringu kehtivust
(õigsust). Registreeringu õigsuse kinnitamisel on mõttekas üle

puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga.
4. Nägemispuudega isikut saatev juhtkoer.
(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 punktides 1–3 nimetatud
isikutele kiipkaarti ei väljastata.
§ 3. Soodussõidu õigus ja seda tõendavad dokumendid
(1) Soodussõidu õigus on alljärgnevatel sõitjatel:
1. Kõrgkooli päevase õppe üliõpilased vanuses kuni 35 eluaastat (kaasa arvatud).
2. Kolme ja enama alaealise lapsega perede vanemad.
3. Põhikooli, gümnaasiumi või keskharidust andva ametikooli
õpilased ajavahemikul 06. juuni kuni 24. august.
(2) Soodussõidu õigust tõendab Saue Linnavalitsuse poolt isikule väljastatud nimeline kiipkaart, mis kehtib koos isikut
tõendava dokumendiga.
(3) Soodussõidu õigus tekib sõitja poolt bussi sisenemisel ja
kiipkaardi esitamisel. Soodussõiduõigus fikseeritakse bussi paigutatud kiipkaardi-lugejas.
(4) Soodussõidu üksikpiletite eest tasutakse bussiettevõttele
Saue Linnavalitsuse poolt kinnitatud summa ulatuses iga
üksikpileti kohta.
(5) Soodussõidu õigusega isik tasub ülejäänud bussipileti maksumuse eest bussi sisenemisel.
§ 4. Sõidusoodustuste taotlemine
(1) Sõidusoodustusi saab taotleda Saue Linnavalitsusest.
(2) Sõidusoodustuse taotlemiseks esitab taotleja Saue Linnavalitsusele kirjaliku avalduse.
(3) Saue Linnavalitsus kontrollib õigust sõidusoodustusele
ning väljastab vastavalt taotlusele ühe kuu jooksul taotluse
esitamisest nimelise kiipkaardi.
(4) Tasuta sõidu õigust ja soodussõiduõigust tõendavad kiipkaardid väljastatakse taotlejale ühel korral.
(5) Kiipkaart antakse esmakordselt taotlejale tasuta.
(6) Sõidusoodustused ei kehti kuukaartide kohta.
§ 5. Asenduskiipkaardi taotlemine
(1) Asenduskiipkaart väljastatakse taotlejale kirjaliku avalduse
alusel.
(2) Asenduskiipkaart väljastatakse Saue Linnavalitsuse poolt
taotlejale ühe kuu jooksul.
(3) Asenduskiipkaardi taotlemine on tasuline ning selle maksumuse kinnitab linnavalitsus.
§ 6. Sõidusoodustuse kehtivus
(1) Väljastatud kiipkaart või asenduskiipkaart kehtib koos sõitja isikut tõendava dokumendiga.
(2) Kiipkaardi või asenduskiipkaardi kehtivus lõpeb alljärgnevatel põhjustel:
1. Kiipkaardi omaniku elukoha vahetusel väljapoole Saue linna (Rahvastikuregistri andmetel).
2. Õpingute lõpetamisel või katkemisel (Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel).
3. Puude raskusastme tähtaja lõppemisel (Sotsiaalkindlustusameti otsuse alusel).
4. Töövõimetuse tähtaja lõppemisel (Sotsiaalkindlustusameti
otsuse alusel).
5. Kiipkaardi omaniku surma korral.
§ 7. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Saue Linnavolikogu 20.01.2011
määrus nr 23 „Kommertsliinidel sõidusoodustuste kehtestamine”.
(2) Määrusega seotud sõidusoodustuste aruandluse ja rahastamise korra, soodussõidu kompenseeritava osa suuruse,
asenduskiipkaardi hinna ning sõidusoodustuse taotluse
vormi kinnitab Saue Linnavalitsus otsustuskorras.
(3) Isikutele, kellele on Saue Linnavalitsuse poolt bussiliinile nr
190 väljastatud kartongist nimelised fotoga sõidukaardid
(so õpilase, soodus- või pensionäri kaart), väljastatakse nimelised kiipkaardid ilma kirjaliku sõidusoodustuse taotluseta.
(4) Määrus jõustub 01.03.2011.
Valdis Toomast
Volikogu esimees

vaadata oma andmed majandustegevuse registri veebilehel
http://www.mkm.ee/mtr ning vajadusel teha vajalikud muudatused.
Registreeringu õiguse kinnitamise või muutmise taotluse
võib esitada:
• Elektrooniliselt, sisenedes MTR-i portaali X-tee teenused ettevõtjale kaudu või
• digiallkirjastatud taotlus e-posti aadressil või
• posti teel või kohaleviimisega Saue Linnavalitsusse (Tule 7,
Saue linn).
Registreeringu õigsuse kinnitamise ja registreeringu andmete muutmise eest ei tule tasuda riigilõivu!
Registreeringu õigsuse kinnitamata jätmisel kustutatakse ettevõtja majandustegevuse registrist ning kui ettevõte jätkab linnas tegutsemist, tuleb teha uus registreering. Võimalusel saab
registreeringu taastada, kuid igal juhul tuleb siis tasuda riigilõiv,
mis on 19.17 eurot.
Edukat tegutsemist kaubandustegevuse valdkonnas.
Jekaterina Tikerpuu
Linnasekretär
679 0179
kati@saue.ee
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Kiipkaardi
kasutamise meelespea
Kiipkaart kehtib alates 01.03.2011
Kiipkaart — mis see on?
Kiipkaardid kehtivad Saue–Tallinna–Saue kommertsbussiliinidel nr 190, 191 ja 208. Sõiduplaanid — vt internetist
http://soiduplaan.tallinn.ee/ kommertsliinide rubriigist.
Kiipkaart on Saue linna elanike registris elukohta omavale isikule väljastatud, sõidusoodustust andev elektrooniline
kaart, millele on trükitud kiipkaardi omaniku ees- ja perenimi.
Kiipkaarti saab kasutada ainult kiipkaardi omanik. Kiipkaart
kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.
Kiipkaarte on 3 erinevat liiki: JUUNIOR-kiipkaart — annab
kaardi omanikule tasuta sõidu õiguse; SEENIOR-kiipkaart —
annab kaardi omanikule tasuta sõidu õiguse; SOODUS-kiipkaart — annab kaardi omanikule soodussõidu üksikpileti ostmise õiguse.
Saue Linnavalitsus tasub osaliselt üksikpileti eest. Summa
suuruse kinnitab Linnavalitsus.
Kuidas kiipkaart töötab?
Juunior- ja Seenior-kiipkaardi omanikul tekib tasuta sõidu õigus sõitja sisenemisel bussi ja kiipkaardi esitamisel ning sõidu fikseerimisel bussi paigutatud kiipkaardi lugejas.
Soodus-kiipkaardi omanikul tekib sooduspiletiga sõidu õigus sõitja sisenemisel bussi ja kiipkaardi esitamisel.
Soodussõiduõigus fikseeritakse bussi paigutatud kiipkaardi lugejas. Soodussõidu üksikpiletite eest tasutakse bussiettevõttele Saue Linnavalitsuse poolt kinnitatud summa ulatuses
iga üksikpileti kohta. Soodussõidu õigusega isik tasub ülejäänud bussipileti maksumuse eest bussi sisenemisel. Sooduskiipkaart ei kehti kuukaardiga sõitmisel.
Kust kiipkaardi saab?
Kiipkaardi saab soetada linnavalitsusest või e-posti teel. Blanketid on saadaval Saue linna kodulehel www.saue.ee rubriigis
transport ja sotsiaalhoolekanne. Täidetud blankett esitada
linnavalitsusele või saata digiallkirjastatult e-postile saue@
saue.ee. Kaart väljastatakse taotlejale allkirja vastu Saue
linnavalitsuse infolauast ühe kuu jooksul. Kaardi valmimisest
teatatakse taotlejale e-posti või telefoni teel.
Kui palju kiipkaart maksab?
Esmakordsel taotlemisel on kiipkaart tasuta. Kaardi kaotamise, varastamise või hävimise korral saab taotleda asenduskiipkaardi. Asenduskiipkaardi tellimine on tasuline, kaardi
hinna kinnitab Saue Linnavalitsus. Summa katab kaardi valmistamise kulud. Asenduskiipkaardi tellimine toimub ainult
Saue Linnavalitsuse kaudu.
Kui kaua kiipkaart kehtib?
Kiipkaardi või asenduskiipkaardi kehtivus lõpeb alljärgnevatel
põhjustel:
• Kiipkaardi omaniku elukoha vahetusel väljapoole Saue linna (Rahvastikuregistri andmetel).
• Õpingute lõpetamisel või katkemisel (Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel).
• Puude raskusastme tähtaja lõppemisel (Sotsiaalkindlustusameti otsuse alusel).
• Töövõimetuse tähtaja lõppemisel (Sotsiaalkindlustusameti
otsuse alusel).
• Kiipkaardi omaniku surma korral.
Juhul, kui kiipkaardi kehtivus on lõppenud ning kaardi
omanikul taastub uuesti sõiduõigus, peab kiipkaardi omanik
sõiduõiguse taastamiseks esitama linnavalitsusele uue kirjaliku avalduse. Ühe kuu jooksul taastub kiipkaardi omaniku
õigus sõidusoodustusele. Kiipkaardi omanikku teavitatakse
telefoni või e-posti teel.
Kes ja kui kaua saab kiipkaarti kasutada?
Kiipkaart on personaalne. Kiipkaardi edastamine teistele isikutele ei ole lubatud.
Saue Linnavalitsusel on õigus muuta kaardi kasutamise
tingimusi, teavitades sellest avalikkust mõistliku aja jooksul
ette. Kaardi soetamisega on kaardi kasutaja kinnitanud, et on
tutvunud kaardi kasutamise juhiste ja tingimustega.

Saue, 17. veebruar 2011, nr 77

Saue linna eelarvest
noorte sporditegevuse
toetuse määra kinnitamine
Vastavalt „Spordiseaduse” § 3 punkt 21 ja Saue Linnavolikogu 23.09.2010. a määruse nr 16 „Saue linna eelarvest
noorte sporditegevuse toetamise kord” § 1 lg 6, mille alusel
Saue Linnavolikogu kinnitab noorte sporditegevuse toetuse
määrad, Saue linnavolikogu o t s u s t a b:
1. Kinnitada Saue linna eelarvest noorte sporditegevuse
toetuse kuumääraks ühe noore kohta 2011. aastal
8 eurot.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Valdis Toomast
Volikogu esimees
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Riigikogu valimised on ukse ees
Seekord kandideerib Saue linnast Riigikokku kolm tublit inimest: Eesti Reformierakonna nimekirjas Kalev Lillo, Eestimaa Roheliste nimekirjas Ero Liivik ja üksikkandidaadina Henn Põlluaas.
Saue Sõna tegi kõigile kolmele ettepaneku vastata viiele ühesugusele küsimusele. Nende vastuseid saategi siinkohal lugeda.

Ero Liivik — kandidaat
nr 142, Erakond Eestimaa Rohelised, Harju,
Rapla
Miks otsustasite kandideerida Riigikogu valimistel?
Konkurents on ju ainult terviseks. Üksikkandidaadina
osalemiseks on meie valimissüsteem aga väga ebasõbralik, hääled võivad raisku
minna. Samas tundus oluline,
et parteide kõrvalt võiks mõni
sõltumatu kandidaat osaleda,
Rohelised pakkusid võimaluse osaleda nende nimekirjas
ka parteitutel. Sõltumatu saadiku pääs oleks tuntav panus
Eesti poliitiliste vabaduste
arengusse. Isiklikult olen
kandideerinud Riigikogusse
ka 2003. aastal, neljal korral
valitud Saue linna volikogusse — kogemust nagu on.
Riigi juhtimise juurde on vaja
uusi inimesi, kes suudavad ja
tahavad asjadele värske, kuid
aruka pilguga vaadata. Kui
Teile paistab samuti — siis
valige number 142!
Millist tuge võiks Saue linn
ja linlane saada Teilt, kui
osutute valituks Riigikogusse?
Mida rohkem jõuab Riigikogusse inimesi kohalikest
omavalitsustest, seda rohkem on lootust, et ehk hakatakse rohkem kuulama
ka Eestimaa omavalitsustes
elavate inimeste häält. Kindlasti tuleks mõelda sellele,
kuidas taastada kohalike
omavalitsuste tulubaas sellises mahus, nagu see enne
2008. aastat oli, st anda osa
raha meie linnadele-valdadele tagasi, sealhulgas Sauele.
Sauelt valitud saadik muutub
kindlasti oma piirkonna eestkõnelejaks. Kuulaksin meie
linna inimeste probleeme ja
prooviks neid riigi tasandil
lahendada.

Kui pääsete Riigikokku,
siis milliste eluvaldkondadega tahaksite kõige enam
tegelda?
Hariduselt olen jurist, ametilt
riigiteaduste õppejõud. Kaasa suudaksin rääkida sellistel
teemadel nagu riigikorraldus,
kohalikud omavalitsused, teadus ja (kõrg)hariduspoliitika.
Maailma sülle haarata ei kavatse — ehk kõigest rääkida.
Kindlasti lähtun põhimõttest,
et õigusloome Riigikogus ei
saa olla suvaline — selleks
tuleb muuta eelnõude mõjude analüüs kohustuslikuks,
et ühiskonnale oleks paremini teada, mida mingi seadus
muudab ja millised kulutused
endaga kaasa toob. Samuti tuleb luua võimalused erinevate
huvirühmade kaasamiseks õigusloomesse. Kindlasti seisan
saadikuna poliitiliste vabaduste kaitsmise ja arendamise
eest.
Millised on Teie valimiseelsed lubadused?
1. Peame tagama Eesti püsimise rahvusriigina. 2. Maksukoormus peab jaotuma
mõistlikult ja mitte pärssima kodanike ettevõtlikkust.
Seetõttu tuleb säilitada senine lihtne maksusüsteem ja
mitte lubada progressiivse
tulumaksu kehtestamist. 3.
Tuleb lubada rohkem käibemaksuerisusi, sealhulgas toiduainete, toasooja, raamatute
ja teatripiletite osas. 4. Tagada konkurentsivõimeline,
võrdseid võimalusi pakkuva
hariduse kättesaadavus ning
Eesti teaduse areng. 5. „Seaduste ostmine“ tuleb kriminaliseerida ja 6. muuta seadust, et avalikus teenistuses
oleku ajaks tuleks ametnikel
peatada kuulumine parteisse.
Kriminaliseerida parteiliste ametikohtade loomine ja
soosimine. Olen oma seisukohtade tutvustamiseks avanud ka blogi aadressil: http://
otsedemokraatia.wordpress.
com/
Mida ootate
uuelt Riigikogult?
Esmajoones sellist tegutsemist, mis taastab rahva usalduse. Kindlasti ei tohi parlament
olla „kummitempel“, vaid
peab muutuma iseseisvaks,
nagu põhiseadus ette näeb,
vähem sõltuma parteidest ja
valitsusest.
Konkreetsetest
ülesannetest lahendada koos
valitsusega töötuse probleem.
Majandus jälle käima saada.

jada, ju tuleb siin kaasa aidata. Väheoluline pole ka see, et
sauekal tekib reaalne võimalus oma saadikul käisest haarata ja küsida: mis toimub?

Kalev Lillo — kandidaat
nr 512, Eesti Reformierakond, Harju, Rapla
Miks otsustasite kandideerida Riigikogu valimistel?
Usun, et senise eluga on kogunenud piisavalt tarkust ja
kogemusi, et parlamenditöös
edukalt ja tulemuslikult osaleda. Kogemused, mida olen
saanud vesteldes inimestega
kõikjal Eestis, on kaasa aidanud Reformierakonna poliitika kujunemisele ka seni, sest
olen erakonnaga tihedalt seotud selle loomisest peale. Olen
erakonnas alati soovitanud
mõtelda sellele, mida üks või
teine otsus tegelikult reaalsele
Eesti inimesele kaasa toob.
Sellega on ka arvestatud, seadusandlust on kohandatud nii,
et võimalikult paljud sellest
võidaksid. Parlamendis soovin seda tööd jätkata.
Millist tuge võiks Saue linn
ja linlane saada Teilt, kui
osutute valituks Riigikogusse?
Alustan sellest, et minu võimalused saada valituks on
väga head. Olen tänu erakonnaliikmete toetusele nimekirjas väga kõrgel, 11. positsioonil. Kui ka sauekad mind
toetavad ja kogun vähemalt
350 häält, siis ongi Teil oma
esindaja riigikogus.
Aga küsimuse juurde: Uue
majanduskasvu viljad peavad
jõudma ka Sauele. Nendeks
viljadeks on uued töökohad,
paremad lastehoiuvõimalused. Igale lapsele peab olema
tagatud lastehoiuteenus ja
võimalus omandada kvaliteetne alusharidus. Seda loomulikult ka minu kodulinnas
Sauel. Riigikogu liikmel on
teisigi võimalusi oma kodukoha arengus kaasa rääkida
ja sinna oma panus anda. Ilmselgelt ei jõua Saue linn ilma
riigi toeta uut koolihoonet ra-

Kui pääsete Riigikokku,
siis milliste eluvaldkondadega tahaksite kõige enam
tegeleda?
Kõige alus on majandus. Kui
majandus on kindlates kätes
ja läheb ülesmäge, siis on
võimalik tõsta pensione, toetusi ja teha suuremaid investeeringuid.
Südamelähedasem on mulle ettevõtluskeskkonda puudutav, aga ka kõigi inimeste
põhivabaduste säilitamine.
Eestis peab säilima ja edasi
arenema isiku- ja ettevõtlusvabadus. Seisan selle eest, et
ei kehtestataks ülemääraseid
piiranguid, ahistavaid norme.
Inimene peab oma otsustes
olema võimalikult vaba ja riik
peab inimest usaldama. On
näiteks vaks vahet, kas jalgrattur kasutab kiivrit vabatahtlikult ja igal pool, mõeldes
enda turvalisusele, või kehtib
seadusandja käsk, millest igal
võimalikul moel üritatakse
mööda hiilida.
Millised on Teie valimiseelsed lubadused?
Tähtsaim on kõigi Eesti inimese elatustaseme tõus. Selle
eelduseks on stabiilne majanduskasv ja konkurentsivõimeline majandusstruktuur — just
neist sõltuvad uued töökohad,
pensionide tõstmine, teenused
lastega peredele, turvalisus ja
Põhjamaade tasemel haridus.
Meie järgmine suur siht peab
olema Eesti inimese elujärje
parandamine. Võrdlusskaala
ehk €URO on meil juba olemas. Otsuseid eelneva elluviimiseks teen tulevikus koos
Reformierakonna fraktsiooni
liikmetega. Just Reformierakonnal on juba viisteist aastat
olnud parim ja töövõimelisim
meeskond Riigikogus ning
nõnda on see ka märtsivalimiste järel. Valija võib kindel
olla, et Reformierakond teeb
oma lubadused teoks.
Mida ootate
uuelt Riigikogult?
Uuelt riigikogult ootan ennekõike kompetentsust ja
koostöövõimelisust. Usun, et
rahvas läheb valima ja valib
endale väärikad juhid. Valima
mitteminek tähendab seda, et
sinu eest valib keegi teine. Ja
selleks valikuks võib olla pea-

minister Savisaar, kes toob
meile astmelise tulumaksu ja
seotuse Venemaaga. Selleks
valikuks võib olla automaks,
mis kergitab autode hindu umbes 55 tuhande Eesti
krooni võrra. Kui me seda ei
soovi, siis on meie kohus ise
esindajad valida.
Välistada tuleb uute
maksude kehtestamine. Nii
astmeline tulumaks kui ka
automaks viiksid tavaliste
inimeste rahakotist igal aastal tuhandeid eurosid. Seda
ei saa lubada. Oluline on
säilitada senine ühetaoline ja
lihtne maksusüsteem, jätkata Eesti ettevõtluskeskkonna soodsamaks muutmisega
ning üksikisiku tulumaksu
alandamisega 18%-le. Kõrge tootlikkusega töökohtade
tekkeks kavandame tööjõumaksude vähendamist. Eelarvevõimaluste tekkel kasutame selleks selliste maksude
vähendamist, nagu töötuskindlustusmaks ja tulumaks,
koos maksuvaba miinimumi
tõstmisega, samuti plaanime
sotsiaalmaksu lae kehtestamist. Aga tähtsaimad on otsused, mis parandaksid kõigi
Eesti inimeste elujärge.

Henn Põlluaas — üksikkandidaat nr 887 Nõmmel ja Mustamäel
Miks otsustasite kandideerida Riigikogu valimistel?
Eesti tuleb välja tuua demokraatia- ja majanduskriisist.
Tarvis on uut, värsket ja sõltumatut jõudu, kes oleks valmis seisma Eesti riigi, selle
majanduse, kultuuri ja rahva,
mitte ainult erakonna või isiklike huvide eest. Ausse tuleb
taas tõsta sellised väärtused
nagu ausus, moraal, aated ja
isamaa-armastus. Olen poliitiliselt sõltumatu ja ei kuulu
ühtegi erakonda. Seetõttu ot-

sustasin kandideerida üksikkandidaadina. Olen kindel, et
suudan anda olulise panuse
muutmaks Eesti inim- ja elamisväärseks riigiks. Eesti vajab positiivseid muutusi!
Millist tuge võiks Saue linn
ja linlane saada Teilt, kui
osutute valituks Riigikogusse?
Ma ei pea õigeks, et riik on
suurendatud omavalitsuste
kohustusi, samaaegselt on
aga vähendanud nende finantseerimist. Pean oluliseks
tõsta omavalitsuste tulubaasi
ja ka otsustusõigust. Sellest
võidaksid nii Saue linn kui
ka linnakodanikud. Riigikogulasena saaksin kaasa
aidata Saue tuntumaks tegemisele, luua ja vahendada
kultuuri- ja majanduskontakte nii Eestis kui ka välismaal.
Üksikkandidaadina esindan
kõigi inimeste, mitte ainult
parteide huve.
Kui pääsete Riigikokku,
siis milliste eluvaldkondadega tahaksite kõige enam
tegeleda?
Tegeleda tuleb loomulikult
kõigi valdkondadega, sest
kõik teemad on olulised.
Teistest enam pakuvad aga
huvi välispoliitika ja riigikaitse küsimused. Eesti
peab käituma iseseisva, suveräänse riigina, lähtuma
väärtuspõhisest poliitikast ja
rahvuslikest huvidest. Kui
me ei panusta piisavalt enda
kaitsevõime arendamisesse,
siis võivad ka kõik muud
pingutused osutuda asjatuks.
NATO abi ei jõua meieni üleöö, senikaua peame suutma
ennast ise kaitsta.
Millised on Teie valimiseelsed lubadused?
Muuta tuleb Riigikogu valimiskorda, kaotades ära häälte
ülekandemehhanismi ja kehtestades saadikute tagasikutsumise võimaluse. Presidendi
peab valima rahvas. Kodanik
peab saama rahvahääletuse
algatamise õiguse. Kohalikel
valimistel olgu hääleõigus
ainult Eesti kodanikel. Tuleb
muuta erakondade rahastamise aluseid ja vähendada riigikogu liikmete palka.
Tööpuuduse ja hinnatõusu
vähendamine ning sissetulekute ja sotsiaalsete tagatiste
tõstmine pole võimalik, kui
Eestis ei taastu kodumaine
Järgneb lk 5
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Kultuur
Euroaasta esimene Beebiball

25. veebruar 2011

Kohtumine
Katrin Karismaga

18. veebruaril toimus Saue lasteaias Midrimaa 2011. aasta esimene
beebiball. Sel korral said pidulikult sünnitunnistuse 12 beebit —
8 poisi ja 4 tüdrukut.

Saue Naisseltsi eestvedamisel toimus 11. veebruaril Saue
kooli saalis kohtumine armastatud operetitähe Katrin Karismaga, kes lisaks meeleolukatele lauluetteastetele rääkis
publikule oma lauljakarjääri eredamatest hetkedest Estonia
teatris.
Publik võis küsida kõike ja jututeemaks tuli nii külalise pereelu kui ka tegevus poliitikuna riigikogus, kus ta tunneb ennast juba vana kalana. Kohaletulnud said veenduda, et Katrin
Karisma on väga heas vormis lauljana ja väge täis poliitikutee
jätkamiseks.

Meie sõbrapirukapäeval
käisid ka prantslased
Pildil (vasakult): Karon Kopvelt, Astra, Erich ja Hindrik Orion, Pärtel Reinson, Brite Paasik, Arlen Kurrel, Madis Bucht.

Saue Päevakeskusese teevad eriliseks inimesed, kes
seal koos käivad. Päevakeskuse käsitöömeistrite käsitöö on tuntud ka väljaspool Sauet. Kuid käsitööoskused ei ole ainsad oskused, mille poolest sauelased
uhked võivad olla.

Kokku on sellel aastal sündinud 15 last, kellest on 5 poisi
ja 10 tüdrukut. 2010. aastal
registreeriti
esmakordselt
Saue linna ajaloos 102 sündi.
Sündis 67 poissi ja 35 tüdrukut. Ajalooliseks tegi eelmise aasta see, et esmakordselt
nägid Saue linnas ilmavalgust
kolmikud.
Palju õnne kõigile!

Pildil (vasakult): Rasmus Tikkerbär, Silver Sildam, Lisandra Häling, Keesi Kase.
Algab lk 4
väike- ja keskmine ettevõtlus,
pangandus ning maamajandus. Selleks peab riik looma
rahvuslikule
ettevõtlusele
soodsa majandus- ja seaduskeskkonna, vähendama
bürokraatiat ja põhjendamatuid piiranguid. Välisfirmade
maksustamata kasumite väljakantimisele ja pankade vastutamatusele tuleb panna piir.
Esmase leevendusena tuleb
vähendada toiduainete käibe-

maksumäära ning kütuse- ja
elektriaktsiisi.
Eesti on Eesti vaid juhul, kui eestlased ise peavad
seda kõige elamisväärsemaks
maaks maailmas. Toetades
traditsioonilisi pereväärtusi,
tuleb luua selliste sotsiaalsete
tagatiste võrgustik, mis soosib sündimuse kasvu, tagab
kodanikele hea ja kättesaadava arstiabi, tasemel hariduse
ja mureta pensionipõlve ning

katkestab massilise lahkumistrendi kodumaalt. Eesti peab
jääma rahvusriigiks, kus eestlased kui põlisrahvas omavad
vääramatut eelisõigust tagada
tingimused oma keele, kultuuri ja rahvuse säilimiseks ja
arenguks.
Mida ootate
uuelt Riigikogult?
Eeskätt koostöövõimet ja
seda, et Riigikogu oleks oma

töös objektiivne, vastutustundlik ja parteideülene. Täna
me seda ei näe. Riigikogu ei
tohi olla seadusloomes ega
otsuste vastuvõtmisel allutatud välisriikide survele ega
kitsastele
huvigruppidele,
olgu need siis kodu- või välismaised. Loodan, et Riigikogu suudab end kehtestada
suveräänse riigi kõrgeima
võimu — Eesti rahva — esindajana.

Päevakeskuse töötajad teavad juba ammu, millised erilised
küpsetajad on Saue naised. Saue naiste tehtud pirukad ja koogid on vääriksid lausa ülevabariigilist, kui mitte ülemaailmset
tutvustust. Algatuseks aga tuli tore mõte korraldada sõbrapirukapäev, kus igaüks võtaks kaasa omatehtud piruka või mõne
muu küpsetise ja mõtleks seejuures sõbrale. Ilmselt aitasid
kaasa ka mõtted sõpradele — kõik, mis kaasa oli toodud, oli
maitsev ja nägi isuäratav välja. Kõik päevakeskuse ühte ritta
seatud ja punase linaga kaetud lauad olid täidetud hea ja paremaga. Üllatuseks ja degusteerijate ning meistrite rõõmuks astus päevakeskusest läbi ka pisike, aga väärikas linnavalitsuse
delegatsioon koos prantsuse sõpradega. Nii juhtuski, et Saue
meistrite kokakunst sai algatuseks vähemalt ühele osale maailmast juba tutvustatud.
Päevakeskuses on teatavasti ka osavad auhinnavalmistamise meistrid. Seekord olid valmistatud suured ja pitsilised aukirjad. Et pirukad ja küpsetised olid kõik head, siis tuli ka palju
aukirju ja palju aukirja saajaid.
Päevakeskuse töötajad tänavad kõiki koogimeistreid ja järgmisel aastal ootame veelgi suuremat osavõttu!
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Sport / Ettevõtlus
Suusameistrid selgunud!
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OÜ Elves — maalitud portselan
ja elektrikarjused
Enamik sauekaid teab suurepäraselt OÜ-st Elves pärit
ilusaid maalitud portselannõusid, mis ehivad nii meie
tähtsamate hoonete ruume kui ka on saanud meeldejäävaks kingituseks linna väisanud väliskülalistele.
Vähem meist teab, et elektrikarjuste tootmise ja portselani dekoreerimisega tegeleval Elvesel täitub tänavu
juba 20. tegutsemisaasta.

Terje Toomingas
Laupäeval, 19. veebruaril toimus sarja „Sauelane liikuma”
etapp ja Saue MV suusatamises täiskasvanutele ja veteranidele. Ilusa talveilmaga läbisid

sarja osavõtjad 2,6 km ajavõtuta, lapsed vanuses kuni 10
eluaastat 575 m. Saue meistrid
suusatamises 2011 selgitati
välja vastavalt vanusele, soole
ja läbitud distantsile. Vanim
osavõtja, keda autasustati eri-

auhinnaga, oli 1930 aastal sündinud Ants Vikerpuur! Meistreid autasustati karikaga, teist
ja kolmandat kohta meistrivõistluste medaliga. Suur tänu
osavõtjatele! Tänan suurepärase koostöö eest Saue Suusa-

klubi, Plekk-Liisu Rattaklubi,
Saue Koolihaldusasutust, tänu
kellele üritus edukalt kulges.
Laste ja noorte MV suusatamises toimuvad reedel,
25. veebruaril algusega kell
13.00.

„Meie sünnipäev on 12.12.1991, mil alustasime elektrikarjuste tootmisega,“ meenutab firma Elves looja ja juht Mati Mägi.
„Mõned aastad hiljem lisandus portselani ja keraamika dekoreerimine ning reklaamtrükk.“
Elektrikarjuste tootmisele ja müügile annab lisaväärtust
karjuste tarvikute ja aiatarvete import-eksport ning hulgi- ja
jaemüük Eestis. Elves tellib Euroopast (peamiselt oma pikaajalistelt partneritelt Saksamaalt ja Poolast) elektrikarjuste
tarvikud ning komplekteerib vastavalt tellimustele kohapeal.
Ettevõtte põhilisteks klientideks on veiste, hobuste ja lammaste kasvatajad ning koerapidajad, kellest viimased on
seoses lumerohke lume ja kõrgete hangede ning peremeheta
jooksvate lemmikloomade eest tehtavate suurte trahvide pärast tõusev trend. Muide, karjusega saab piirata ka kasside
liikumist.
Elektrikarjuseid müüb Elves täna Eestis, Lätis, Leedus ja
Soomes. Eestis on ettevõttel 23 edasimüüjat.

SAUE MV SUUSATAMISES 2011. a täiskasvanud ja veteranid
Esialgsed tulemused
Nr

Võistleja nimi

Aeg

1

Iti-Lee Neuhaus

11:11:27

2

Elen Rääst

11:57:46

3

Sandra-Laura Luhtein

14:45:32

2,6 km N

2,6 km N35
1

Terje Odamus

08:20:59

2

Tuuli Mizer

09:27:25

1

Virve Tukman

10:17:59

2

Margit Ots

20:20:20

1

Rauno Neuhaus

15:51:15

2

Marko Pruus

17:41:10

3

Oliver Licht

19:00:10

4

Jaan Toomingas

19:42:01

1

Aimart Pedari

16:10:59

2

Vladimir Savinov

16:34:22

3

Mihkel Anni

32:25:00

Jaanus Tõnison

10:04:98

1

Tõnu Odamus

08:02:16

2

Vello Krohn

09:50:86

3

Riho Kilp

12:52:44

4

Olev Alet

14:17:76

5

Ants Vikerpuur

17:17:17

2,6 km N55

5,2 km M

5,2 km M40

2,6 km M50
1
2,6 km M60

Tule ja mõtle kaasa

Saue Arengukonverentsil!
26.02 2011, kell 11:00 Saue Gümnaasiumi aulas
Missugusena me tahaksime näha Saue linna tulevikus ehk 20 aasta pärast?
Millist visiooni soovitakse? Mida oodata, mida vältida?

Päevakava:
11:00 Hardo Aasmäe: Tänaste otsuste mõjust tulevikus
11:20 Regionaalminister Siim Valmar Kiisler
11:40 Riiklik lepitaja Henn Pärn
12:00 Saue IRL osakonna esimees Jüri Tümanok
12:20 Diskusiooni, arvamuste ja küsimuste esitamine
13:20 Lõpetamine

Saue 2030
Osalemine tasuta!

Päeva juhib Mati Riimaa
MTÜ Sinimustvalge Saue

Inimesed hindavad käsitööd kõrgelt
Elvesel on pikaajaline kogemus portselani dekoreerimisel
siiditrükitehnikas ja käsitsi maalimisel, kasutades masinpesu- ja mikrolaineahju-kindlaid värve. Põhiosa toodangust
moodustavad käsitsi maalitud seinataldrikud, tassid ja teised
portselanist esemed, millele on jäädvustatud Eesti linnade
omanäolisemad paigad. Ettevõtetele kujundab Elves nende
firmasümboolikaga tasse ja klaase ning restoranidele, hotellidele, baaridele ja büroodesse lauanõusid. Suur osa tellimusi
tuleb ka Eesti reklaamifirmade vahendusel. Kui varem püüdsid töötajad täita iga üksiktellija soovi, kes poodi sisse astus,
siis hiljem sellisest teenusest ajapuuduse ja suure töömahu
tõttu loobuti. „Eks majanduskriis jättis ka meile oma jälge,“
ohkab ettevõtte juht. „Suveniirtoodete tellimused langesid järsult. Aga oleme siiski optimistlikud tuleviku suhtes.“
Elvese maalitud suveniire on võimalik osta enamikust suveniiripoekestest ning Stockmanni kaubamajast. „Kuigi teeme lisaks käsitsi maalimisele ka siiditrükki, hindavad kliendid
siiski enam kvaliteetsemat ja käsitsi maalitud tooteid,“ lisab
Mägi.
Portselani Elves ise ei valmista, vaid ostab sisse Hispaaniast, Poolast ja Saksamaalt. Kui aga klient soovib trükki enda
toodud materjalidele, on ka see võimalik. Suveniiride müümine toimub põhiliselt Eestis, restoraninõusid tellitakse ka mujalt lähiriikidest. Mägi sõnul vaatab Elves nii oma portselani
dekoreerimise kui ka elektrikarjuste osas lähiriikides tõsiselt
ringi, pidades välisturge oma arengus väga oluliseks.
Elves — karjuste esitootja maailmas
Tulevikuplaanidest rääkides märgib Mägi, et
neid on. „Tahaksime
laiendada oma ampluaad mõlemal tegevussuunal. Portselani osas
teha rohkem tööd restoranidele nende logodega nõude vallas, mis on
Eestis ja Soomes kuum
sõna. Karjuste osas oleme alates 2009. aastast
maailma esitootja, Uus-Meremaa ettevõtte Gallagher partner
Eestis. Koos Gallagheriga saame pakkuda meie tarbijatele
tehnoloogiliselt veelgi kõrgema klassi tooteid, alates näiteks
päikesepatareidega laetavatest karjustest kuni häirete korral
mobiiltelefonile lühisõnumina saadetavate teadeteni.“
Kuivõrd Elves on eluaeg olnud Saue ettevõte, on tasapisi
hoitud silma peal ja osaletud ka linna tegemistes. „Kool ja linnavalitsus tellivad meilt kingitusi ning koostöös Lions-klubiga
oleme heategevusloteriile oma tooteid kingiks andnud. Tunneme huvi kõigi Saue tegemiste vastu,“ kinnitab Mägi, kes on
muuhulgas ka Saue Ettevõtete Liidu üks asutajaliikmetest.
Elveses töötab praegu kuus inimest ning kuumemal hooajal ehk suvel palgatakse vajadusel lisatööjõudu.
Gerli Ramler
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Teated
Toiduraha

Gordoni Perekooli kursus

Märtsikuu toiduraha Saue Gümnaasiumis:

1.–9. klass
10.–12. klass

6,84 €
20,70 €

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele Swedbanka a/a nr 221018424457 hiljemalt 26. veebruariks.
Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse(laste) nimed ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas, kooli sööklas 01.03
kl 8.00–9.15 ja 13.30–15.00. Palume kindlasti registreerida sööjaks ka nendel, kes soovivad hiljem maksta. Antud
aegadel saab sööklas pikendada ka toidukaarte.
Õpilase puudumisest teavitada toitlustusfirmat, söökla
telefon on 659 6068.
Toiduraha tasumiseks on võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Lepingu sõlmimiseks vajaliku viitenumbri saamiseks
palun pöörduda söökla juhataja poole: ulle.jahesalu@real.
edu.ee
Küsimuste ja ettepanekute korral helistada telefonil
699 2039, söökla juhataja Ülle Jahesalu.
Meeldivat koostööd soovides,

RK Teeninduse OÜ

Saue Päevakeskuse
ürituste kava
• 25.02. kell 15.00 Saue Päevakeskuse kollektiivid — ansambel „Senjoriitad”, ansambel „Vokiratas”, ansambel
„Rukkilill”, erivajadustega inimeste ansambel M. Rekandi
juhendamisel – esinevad Sõmeru Päevakeskuses. Kell
19.00 Rakvere Teatris „Eksperiment õhupumbaga”. Väljasõit Saue Kaubakeskuse eest kell 13.00.
• 08.03. kell 12.00 Naistepäevatervitused Saue Lasteaia
mudilastelt
• 09.03. kell 15.00 Muusikahuvilised korraldavad Lõuna
Muusika kontserdisarja 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

Kursus hakkab toimuma
alates märtsist, kolmapäeviti
kell 18.00–21.00
Esimene kokkusaamine
on 16. märtsil 2011. a
Saue Lasteaia „Midrimaa” salongis
Kokku on loenguid 10 kolmapäeva õhtul,
lektor on Nelly Randver.
Kursus on osalustasuga, 32 € inimese kohta
(Saue linna registris olevatele inimestele)
ja 112 € inimese kohta ülejäänud soovijatele.
Kui tunned huvi ja soovid osaleda Gordoni Perekooli
kursustel, anna palun teada kuni 7. märtsini
e-posti aadressil anneli@saue.ee või tel 679 0196,
Anneli Ritsing.
NB! Kohti on piiratud arv
Gordoni Perekooli eesmärgiks on aidata lapsevanematel
omandada suhtlemisoskusi, mis toovad kaasa õnnelikumad suhted vanemate, laste ja teiste nende jaoks oluliste inimeste vahel. Tegemist on praktilise kursusega,
kus õpetatakse inimesi paremini mõistma oma suhteid
ümbritsevatega ja neid soovitavas suunas kujundama,
ilma seejuures võimu ja vägivalda kasutamata.
Perekoolis õpitakse praktilise harjutamise, rollimängude,
kogemuse analüüsi, lühiloengute ja professionaalselt juhitud rühmatööde ning arutelude abil.
Perekool toimub kuni 14 osalejaga grupis, et oleks tagatud kogemuste mitmekesisus ja ka piisav tähelepanu
igale osalejale.
Kõigile osavõtjatele jagatakse koolitusmaterjalid, mis
tagavad koolituse ühtlaselt kõrge kvaliteedi ja jätkuõppimise võimaluse.
Loe veel juurde kodulehelt: www.sinamina.ee

• 21.03. kell 12.00 Tervitame kevadet!
• 17.04. kell 15.00 Muusikahuvilised korraldavad Lõuna
Muusika kontserdisarja 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 Saue Sõnas ja päevakeskuses. Veel on
vabu kohti! Lisatasu eest sissepääsupiletid ja söögid
(sööme valdavalt oma toitu). Registreerimine ja täpsem
info päevakeskuses. Esialgne hind 141.- €.
• 01.03.11. kell 10.00 Saue Linna Invaühingu koosolek

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

Veebruari sünnipäevad
LEIDA KAASIK		
HILJA MALLENE		
VEERA MÕTUSTE		
ERNA NÕMM			
ARTUR SILD			
MAVRUZA VIST		
EEVI DEKLAU			
VAIKE SIPP			
VASSILI BELOKOPÕTOV
ELEONORE ÜTT		
ANNA UUSMEES		
VAIKE OLESK			
ELMAR-LEOPOLD TABRI
KARL-ROBERT UHTLIK
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90
85
84
83
82
82
81
81
81
81
80
80

PALJU-PALJU ÕNNE!
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Loomaarst vastab:
Mu koer oksendas täna paar korda ja tal on kõht lahti. Kas saan kodus ise midagi ette võtta?
Ehk ikka saab. Kuivõrd Vabariigi aastapäeva pidustused just
seljataga, siis võib olla tegemist lühiajalise ühekordse seedehäirega, mille põhjuseks erinevad, loomale harjumatud piduroad. Siin saab alati määravaks aeg. Ägeda oksendamise
ja kõhulahtisuse tagajärjel kaotab looma organism kiiresti
vedelikku. Söömata suudab loom olla päevi, aga kiire vedelikukaotus võib osutuda eluohtlikuks.
Mida saab kodus teha?
Loomadele ei tohi anda inimeste ravimeid, juhul kui
loomaarst pole neid määranud!
Esiteks: ägeda oksendamise ja kõhulahtisuse puhul on
algul oluline lasta seedetraktil rahuneda, seepärast on soovitav 24h paast.
Teiseks: loomakliinikus või veterinaarapteegis on käsimüügis kõhulahtisuse puhuks pastat ja pulbrit, mis sisaldavad piimahappebaktereid, mis aitavad taastada soole normaalse mikrofloora.
Valiku osas peaks konsulteerima loomaarstiga.
Kui ööpäevase paastu järgselt sümptomid vähenevad või
kaovad ja loom ei ole jõuetu, võite ravi jätkata kodus. Kui olukord ei ole paranenud, tuleks eaka looma või kutsika puhul
võtta ühendust loomaarstiga. Noore, täiskasvanud loomaga
võite pidada veel teise samasuguse paastupäeva. Kui olukord ei lahene või kui patsiendi üldine seisund halveneb, on
vaja pöörduda loomaarsti poole.
Mitte unustada mõõta kehatemperatuuri hommikul ja õhtul (norm 38.0–39.0). Nii alatemperatuur kui ka tõus võivad
olla märgid veetustumisest ja siis on alati põhjust pöörduda
loomaarstile.
Mittekomplitseeritud kõhulahtisuse puhul rahustab ööpäeva või kahene paast seedetrakti ning seejärel võib jätkata joogivee andmist. Seejärel keeta riis hästi pehmeks ja
pakkuda alguses ainult keeduvett. Kui oksendamine ja/ või
kõhulahtisus ei alga uuesti, võib pakkuda ka lusikatäis riisi.
Kui sümptomid korduvad, tuleks taas pakkuda ainult riisikeeduvett ja proovida riisi andmist alles järgmisel päeval.
Kui oksendamine ja kõhulahtisus pole kordunud, võib
järgmiseks proovida anda toitu väikeste kogustena umbes 4
x päevas. Riisile võib lisada maitsestamata jogurtit või pisut
kanafileed maitseks.
Kui kodutoidu tegemine tundub tülikas, on kliinikust võimalik osta spetsiaalset valmistoitu (kuivtoit või konserv), mis
on mõeldud seedehäiretega loomale.
Dieettoitu võiks loomale anda pärast täielikku tervenemisest veel mõned päevad ja siis hakata riisi hulka segama
looma normaalset toitu. Kui haigusnähud 2–3 päeva jooksul
ei kao, tuleks pöörduda loomaarsti poole.
Õigeid valikuid soovides,
Teie,
Raimond Strastin
loomaarst
www.sauekliinik.ee
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Saue Sõna

Teated ja tarbijainfo
Seisan selle eest,
et uue majanduskasvu
viljad jõuaksid Sauele.

Kalev Lillo
Saue oma kandidaat
Riigikogusse

USALDA
VANA ISAMAALAST

Otsin tööd
Müün
 Müüa turbabriketti (Tootsi) ja puitbriketti (ümar, kandiline). Transport
Sauel tasuta. Tel 5359 3615
 PUITBRIKETT. PELLETID. Kojuvedu
üle Eesti.
www.brikett24.ee

Teenus
 Ele Ilustuudios (Pärnasalu 11) ootab
juuksur Anne Tomist oma endisi ja
uusi kliente. E ja N 10–18. Lõukused
(naiste, meeste, laste) 5 € – 10 €.
Telefon 5565 5690. Pensionäridele
hinnasoodustused. Tulge kindlasti!
Kohtumiseni!
 Juuksur Margit Leetmaa (Kütise 4) kevadised soodushinnad:
teraapiline kuumakääri- ja noalõikus
10–19 €; keemiline lokk 13–20 €. Info
659 6459 ja 511 1520

Kinnisvara
 Soovin üürida Saue linnas 2-toalise
korteri otse omanikult, pikemaks
ajaks, asjaga kiire. Telefon 5674 2840
või 5676 6549

 Teostan pottsepatöid. Klassikaliste
kaminate ja looduskivide paigaldus.
Töödest pildid. Transport, materjal
meie poolt kohale toimetamisega.
Tel 5803 3448, Ain
 19-aastane tütarlaps otsib tööd.
Tel 5552 0121
 Olen 19-aastane hakkaja noormees,
kes elab Sauel ning otsib tööd.
Tel 5324 5735, Rainer
 Teostame majade katustelt lume
lükkamist ja räästaist purikate
eemaldamist. Omame turva- ja
ronimisvarustust ja kogemusi ohtlikel
ronimistöödel. Tel 5616 9864
 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
 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

Saue Puit
(Kesa 20, Saue linn)
müüb

PUITBRIKETTI
hinnaga alates 145 €/ tonn.

LAURI
VAHTRE

Saadaval 35-kilosed
ja 500-kilosed kotid.
Kontakt: 505 0194

260 Harju- ja Raplamaal

Märts on lõikuskuu!
01.03–31.03.2011
on Saue Loomakliinikus kassidele
pühendatud sooduskampaania:
emase kassi steriliseerimine
		
soodushind
isase kassi kastreerimine
		
soodushind

55 €
30 €

SAUE LOOMAKLIINIK
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

8

512

Uued töökohad,
paindlik lastehoid
ja hea haridus!

Sinu kandidaat nr

25. veebruar 2011

Keila Mööbel

www.avans.ee
avans@avans.ee
6709665
E-R 10:00-19:00
L 10:00-16:00

Täpsemat infot ja hinnapäringuid
saab küsida telefonil
659 6520, 505 9509
või e-postil: saumer@hot.ee
Meeldivat koostööd soovides

 Otsin põhitöö kõrvalt Sauel lisatööd,
peamiselt õhtusel ajal. Pakkumisi saab
teha anzelika.metsaaar@gmail.com või
helistada 5358 4091
 Teostan kodude koristust.
Tel 5809 8230
 Pakun raamatupidamisteenust,
hind kokkuleppel vastavalt algdokumentide arvule; koostan maksuaruandeid, statistikaaruandeid ja
majandusaasta aruandeid. Info telefonilt 521 2184 või e-maililt kadri29@
hotmail.com

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.
 Otsin toredat ja hoolivat hoidjat
kahele lasteaias käivale lapsele selleks
ajaks, kui nad haiged on. Tasu kokkuleppel. Tel 5554 5090, Angelika
 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
 OÜ Harmet otsib osalise tööajaga
koristajat (Sauele), kelle tööülesanneteks oleks territooriumi korrashoid.
CV saata: personal@harmet.ee
Info telefonil 666 0420.
 Otsin koduõpetajat 3. klassi poisile
3 korda nädalas. Tel 502 1791; e-post:
eppsi@hot.ee

Pakume järgmiseid teenuseid
eraisikutele ja firmadele:
• Fekaalivedu
• Sanitaartehnilised tööd
• Ummistuste ja külmumiste likvideerimine
• Lammutus- ja remonditööd
• Lume- ja libedusetõrje
• Puude ja hekkide lõikamine
• Haljastustööd
• Sise- ja välikoristus

ka lapsehoidjaks (eelnev kogemus saadud lasteaias töötades). Tööpakkumise
korral helistada numbrile 5843 8138

Märtsi lõpuni transport TASUTA

 Lustila päevahoid otsib oma
sõbralikku kollektiivi 0,5 töökohaga
lapsehoiu õpetajat. Vajalik lapsehoidja
kutse omamine. Kandidaat peaks olema sõbralik, aktiivne ja kohusetundlik.
Kasuks tuleb töökogemus 1,5–3-aastaste lastega. Omalt poolt pakume
sõbralikku kollektiivi, ühiseid üritusi ja
konkurentsivõimelist motivatsioonipaketti. CV ja kaaskiri saata urmo@lustila.
ee Telefon 513 9283 www.lustila.ee

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

Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

