Saue Sõna

Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Maamaksu
peab tasuma
maa omanik
Maamaksuseadusest tulenevalt tasub maamaksu maa
omanik. Kui maa on veel
erastamata, siis maa kasutaja.
Varasematel aastatel said
paljud korteriühistud maamaksu teate Maksu- ja Tolliametilt ja maamaksu tasusid
samuti korteriühistud. Sel
aastal viis enamik omavalitsusi maamaksu määramiseks
vajalike andmete edastamise
kooskõlla maamaksuseadusega ning Maksu- ja Tolliametile on kohalikud omavalitsused esitanud maksustamise
andmed iga maaomaniku (sh
korteriomaniku) kohta eraldi.
Seega 2011. aastal korteriühistud enam maamaksuteadet ei saanud, sest
vastava maksuteate sai iga
korteriomanik eraldi. Nüüd
saavad ka Tallinna korteriomanikud ise oma maamaksu
ära maksta, mitte ei pea seda
tegema vahendaja kaudu.
Nõudest kinnipidamine tagab ühtlasi, et korteriomanikul
ei teki maamaksu võlga, kui
vahendaja jätab talle tasutud
maamaksu mingil põhjusel
Maksu- ja Tolliametile edasi
kandmata.
Maksu- ja Tolliamet saatis veebruaris välja 237 000
paberil ja üle 200 000 elektroonilise maamaksu teate.
Nende teadete alusel kuulub
tasumisele 50,8 miljonit eurot
maamaksu.
Maksu- ja Tolliamet palub
tähele panna, et vastavalt
maamaksuseadusele peab
inimene, kes ei ole 2011. aasta maamaksuteadet 25. veebruariks veel kätte saanud,
teavitama sellest 30 päeva
jooksul MTA piirkondlikku teeninduskohta. Kõige mugavam
võimalus maksuteate kättesaamiseks ja ühtlasi kontaktandmete täpsustamiseks on
teha seda e-maksuametis/etollis.
Maamaksu tasumise tähtaeg on 31. märts. Kui aastane
maamaksu summa ületab 64
eurot, tasutakse 31. märtsiks
sellest vähemalt pool, kuid
mitte vähem kui 64 eurot.
Ülejäänud osa maksust tuleb
ära maksta hiljemalt 1. oktoobriks. Maksu- ja Tolliamet
kannab laekunud maamaksu
täies ulatuses üle kohalikele
omavalitsustele.
Maamaksu ei määratud
ja maksuteadet ei väljastatud
juhul, kui summa jääb alla 5
euro.
Arvestades 2011. aasta tulude deklareerimist järgmisel,
2012. aastal, palub Maksu- ja
Tolliamet, et inimesed suhtuksid maamaksu tasumisse
suure tähelepanuga.
Järgmisel aastal saab
enammakstud tulumaksu tagasi 5 tööpäevaga ainult sel
juhul, kui tuludeklaratsioon on
esitatud õigel ajal, ja perioodil
15. veebruar 2011 kuni 14.
veebruar 2012 ei ole inimesel
maksuvõlga.
Just maamaksu mitmes
osas tasumine võib aga teadmatusest inimesele võla tekitada ja takistada tuleval aastal
ka enammakstud tulumaksu
kiiret tagasisaamist.

nr

25. märts 2011

1

50 (345)  25. märts 2011

Omavalitsusjuhid väisasid Sauet
Neljapäeval, 17. märtsil toimusid Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) nõupäev ja volikogu istung Saue linna äsja valminud
Noortekeskuses. Arutlusel oli rida olulisi teemasid.

Ettevõtlus
Kuidas
sündis ja kasvas
üks lahe ettevõte

AS Toode on üks Saue tuntumatest ja vanematest ettevõtetest.
Tegevust alustati 1991. aastal,
tänaseks on AS-ist Toode saanud
teraskatuste, vihmaveesüsteemide ja katusetarvikute tootja, kes
on tuntud nii Eestis kui ka lähiriikides. Loe lk 3

Haridus

Saue õpilased
on tublid ja targad
PISA 2009 uuring näitas teatavasti, et Eestil pole põhjust häbeneda oma haridussüsteemi ja
-taset, aga Saue Gümnaasiumi
õpilased on veel tublisti targemad
kui Eesti keskmine. PISA uuringus
osales 34 Saue Gümnaasiumi 8.
ja 9. klasside õpilast. Loe lk 4

Sport

Kes on Saue meistrid
ujumises?

Saue linnale tähtsa küsimusena oli arutlusel Harju koolivõrgu korrastamine.
Järgnevalt hinnati pealinnaregiooni omavalitsusüksuste koostöö-haldusvõimekuse
tõstmise võimalust.
Istungil tegi HOL ettepanekuid uude koalitsioonileppesse, samas räägiti ka üksikisiku
tulumaksu laekumistest 2011.
aastal ning KOV-i tulubaasi
kujunemisest.
Kõne all oli Eesti Vabariigi
ja Sumitomo Corporationi vahelise kokkuleppe allkirjastamise alusel eraldatud finantsvahendite kasutamine Harju
Maakonnas.
Pärast ametliku osa tutvusid külalised värvilõhnase
Noortekeskusega. 

16. märtsil toimusid Sauel ujumise meistrivõistlused. Ujuti — vastavalt vanuseklassile — 25, 50 või
100 meetrit. Nii mõnigi võistleja
parandas oma isiklikku rekordit.
Saue Sõnas on võistluste protokoll, vaata, kellel läks kõige paremini. Loe lk 5

Kultuur

Mälumängurid
jälle esimesed!
Saue
mälumängumeeskond
Tammetark esines väga hästi
omavalitsustevahelises suursarjas Eesti Maakilb 2010/ 2011 ja
tuli võitjaks, korrates seega oma
eelmise aasta suurepärast tulemust. Saue Mälumänguklubi ülim
eesmärk on siiski mälumängu
populariseerimine, seda eeskätt
noorte hulgas. Loe lk 5

Kultuur

Ole inimene,
vastuta oma
lemmiklooma eest!
Kevad on käes — see paneb inimeselgi vere kiiremini käima, loomadest rääkimata ... Ontlik omanik võtab midagi mõistlikku ette,
et tema kass ei muutuks poegimismasinaks ja et soovimatud
kiisupojad ei peaks „merekooli“
minema. Eesti Loomakaitse selts
korraldab kampaania, mille käigus saab kassi steriliseerida/
kastreerida tavapärasest oluliselt
odavamalt. Loe lk 7

Saue Sõna

Linnavalitsus
Linnavalitsuse 10. istung
Saue Linnavalitsuse 10. istung toimus
16. märtsil 2011. aastal, päevakorras oli:
1. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine /korraldus nr 65 /.
2. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue
linna Männiku kinnistu lõunaosa detailplaneeringu
kehtestamine“ /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks
volikogusse/.
3. Sooja tn 2B ehitusloa väljastamine /korraldus nr 66/.
4. Kuuma tn kaugküttetorustiku rekonstrueerimiseks ehitusloa väljastamine /korraldus nr 67/.
5. Pärnasalu tn 22 kaugküttetorustiku ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 68/.
6. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse eraldamine
/korraldus nr 69/.
7. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue Gümnaasiumi
põhimäärus“ (I lugemine) /otsustati suunata eelnõu
II lugemisele /.
8. Saue linna koolikohustuslikele isikutele elukohajärgse
munitsipaalkooli määramine /määrus nr 4/.
9. Saue Päevakeskuse 2011–2017 arengukava kinnitamine
/määrus nr 5/.
10. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 70/.
11. Koduse mudilase toetuse maksmine /korraldus nr 71/.
12. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 72/.
13. Projekti „Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine”
raames Saue linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning tingimuste määramine
/korraldus nr 73/.
14. Projekti „Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine”
raames Saue linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning tingimuste määramine
/korraldus nr 74/.
15. Töömaleva ja linnalaagrite korraldamisega nõustumine ja
lapsevanemate osalustasude kinnitamine
/korraldus nr 75/.
16. Avaliku ürituse korraldamise luba /korraldus nr 76/.
17. Saue linna Tammetõru tn 39 kinnistu detailplaneeringu
kehtestamine /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks
volikogusse/.
18. Info
18.1 Revisjonikomisjoni revideerimisaruande läbiarutamine. Linnapea Harry Pajundi andis ülevaate esitatud
dokumentidest. O t s u s t a t i esitada seisukoht lisatud
vormis.
18.2 Sõlmitud lepingud
Elis Haav andis ülevaate sõlmitud lepingutest.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Sauelane arvab
Millal käisite viimati
teatris? Mida vaatamas
ja kuidas meeldis?
Daana Ots
Saue elanik
Teatris käisin esmaspäeval, Tallinna Linnateatris, vaatamas “Tõde
ja Õigus II”. Etendus meeldis väga, palju häid näitlejatöid, ilus
muusika, vahva lavakujundus, kaunid ja läbimõeldud kostüümid.
Vastukaaluks tõsisele ning sügavale sisule on tükis palju head huumorit ning helgeid hetki. Hoolimata etenduse pikkusest (kestab 5
tundi), on lavastus kaasahaarav ning usutavasti leiab tee iga eestlase südamesse.
Virve Laan
Saue Huvikeskuse töötaja
Viimati käisin teatris märtsikuus, vaatamas etendust „Kirsiaed“.
Meeldis väga etenduse uudsus.
Virko Raagmets
Saue elanik
Viimati käisime teatris novembris, vaatamas monoteatri etendust
„Isa“, Jan Uuspõld peaosas. Ja enne seda sai ära vaadatud ka
tema etendus „Ürgmees“. Mõlemad etendused meeldisid väga just
elulisuse ja humoorikuse pärast.

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tel 679 0175, leht@saue.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ
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Linnaelu
SAUE LINNAVALITSUSE MÄÄRUS
Saue, 16. märts 2011, nr 4

Saue linna koolikohustuslikele
isikutele elukohajärgse kooli
määramine
Määrus kehtestatakse vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lg 1.
§ 1. Saue linna haldusterritooriumil elavate koolikohustuslike isikute elukohajärgne kool on Saue Gümnaasium.
§ 2. Määrus jõustub 20.03.2011.
Harry Pajundi, Linnapea
Jekaterina Tikerpuu, Linnasekretär

SAUE LINNAVALITSUSE KORRALDUS
Saue, 16. märts 2011, nr 75

Töömaleva ja linnalaagrite
korraldamisega nõustumine
ja lapsevanemate osalustasude
kinnitamine
Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse”
§ 30 lg l p 3, Saue Linnavolikogu 20.01.2011 määruse
nr 20 ja noortekeskuse juhataja taotluse alusel annab
Saue Linnavalitsus alljärgneva korralduse:
1. Nõustuda Saue linnas Töömaleva korraldamisega kahes
vahetuses:
I vahetus 06.06.2011–18.06.2011;
II vahetus 15.08.2011–19.08.2011.
1.1 kinnitada töömalevas töötamise töötasuks alampalga tunnitasu 1.80 eurot tunnis.
2. Nõustuda Saue Noortekeskuse poolt Linnalaagri korraldamisega 08.08.2011 kuni 15.08.2011.
2.1 Kinnitada linnalaagris lapse osalustasuks 55 eurot.
3. Nõustuda Saue Noortekeskuse poolt Kunstilaagri korraldamisega Pivarootsis 21.08.2011 kuni 28.08.2011.
3.1 Kinnitada kunstilaagris lapse osalustasuks
180 eurot.
4. Lapsevanemad tasuvad korralduses punktis 2.1 ja 3.1
nimetatud osalustasud linnavalitsuse arveldusarvele.
5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Harry Pajundi, Linnapea
Jekaterina Tikerpuu, Linnasekretär

SAUE LINNAVALITSUSE KORRALDUS
Saue, 16. märts 2011, nr 76

Avaliku ürituse
korraldamise luba
Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“
§ 30 lg 1 p 2, Saue Linnavolikogu 17.04.2003. a määruse
nr 15 „Saue linna avaliku korra eeskiri” p 13, p 14 ja p 18
ning esitatud taotluste alusel annab Saue Linnavalitsus
alljärgneva korralduse:
1. Nõustuda Saue linnas 30. aprillil 2011 „Jürikuu laada“,
05. juunil 2011 „Jaanilaada“ ja 10. juulil 2011 „Heinakuu laada“ korraldamisega kella 09.00–16.00 Pärnasalu põik 11 platsil.
1.1 Avaliku ürituse eest vastutav isik Silvi Pärn
(tel 5805 0167).
2. Avaliku ürituse korraldajad on kohustatud:
2.1 Avaldama ürituse ajakava ja linnaruumi puudatavad
informatiivsed teated.
2.2 Vajadusel korraldama transpordiliikluse ajutise ümberkorralduse, sh hankima vajalikud kooskõlastused;
2.3 Tagama üritusest osavõtjate ohutuse, vajadusel
meditsiiniabi, piirama ohtlikud kohad tõkkega;
2.4 Teavitama ja kooskõlastama ürituse toimumisese politsei- ja päästeteenistuse, vajadusel teiste turvateenistuse
asutustega; täitma politsei, päästeteenistuse ja avaliku
korra kontrolli teostava ametiisiku korraldusi ja ürituse
läbiviimiseks linnavalitsuse poolt seatud tingimusi;
2.5 Lõpetama ürituse ennetähtaegselt, kui üritusel
toimuv rikub avalikku korda ning ohustab osalejate elu
või tervist;
2.6 Tagama ürituse läbiviimisel linna heakorra (sh toimumise koha koristamine ürituse lõppemisel), avaliku
korra eeskirja ja teiste Saue linna haldusterritooriumil
kehtivate õigusaktide täitmise.
3. Korralduse ärakiri edestada taotlejale faksi teel või
e-postiga.
4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Harry Pajundi, Linnapea
Jekaterina Tikerpuu, Linnasekretär

Teade
Esmaspäeval, 04.04.2011 algusega kell 17.00 toimub Saue linnas Tule tn 7 III korruse saalis Saue
linna Kadakamarja tn 36 kinnistu detailplaneeringu
eesmärkide ja eskiisi avalik tutvustamine.
Detailplaneeringuga soovitakse Saue linna Kadaka elamupiirkonna ja Tule tööstuspiirkonna piiri lähedale jäävale
14 531 m2 suuruse elamumaa loodenurka näha ette kaks
üksikelamu krunti suurusega vähemalt 1200 m2 ja määrata
mõlemale ehitusõigus kahe nn astangumaja ja abihoone kavandamiseks.

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.
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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AS Toode — lahedad juhused
aitasid asutada laheda ettevõtte

AS Toode on Saue üks tuntumatest ja vanematest ettevõtetest,
mis alustas oma tegevust 1991. aastal metallitöö ettevõttena. Tänaseks on AS-ist Toode kasvanud hinnatud teraskatuste, vihmaveesüsteemide ja katusetarvikute tootja, mis on tuntud üle Eesti
ja ka lähiriikides.

Kvartett aegade lõpust
8. märtsi õhtul toimus muusikakoolis pisut eriline kontsert — Eesti paremad kammermuusikud Arvo Leibur,
Henry-David Varema, Toomas Vavilov ja Peep Lassmann
kandsid ette 20. sajandi helilooja Olivier Messiaeni teose „Kvartett aegade lõpust”.

Gerli Ramler
Ettevõtte juht Mati Kitt meenutab, kuidas nad koos äripartneri Aivo Rosenbergiga
1990ndate alguses sõprade
soovitusel Sauele tulid ning
vanas Saue Autobaasi kontoriruumides end sisse seadsid.
„Rentisime ka sepikoja ning
esimesed kolm aastat vuhtisime teha metallitöid,“ ütleb
metallitehnoloogiat õppinud
mees. „Aivo lõpetas samal
ajal elektroonikainseneri eriala ning see on nii lahe, kuidas
me juhuse tahtel kokku saime
ja just Sauel oma ettevõttega
alustasime.“
Esimesed aastad sai toodetud vaid välisturule, kuivõrd
Eesti ehitusturg oli alles lapsekingades. Alates 1995. aastast
aga hakkas turg liikuma ning
tekkis vajadus vihmaveesüsteemide ja katuste järele. „Ja
nii läksime sujuvalt paksema
metalli tööde pealt üle plekitöödele,“ nendib Mati, kellele enda sõnul väga meeldib
Sauel. „Olen tänaseks ka ise
juba 12 aastat sauekas! Siin on
hea elada ja tööd teha – linn on
lähedal, logistiliselt asume super paigas ning arenguks on ka
reaalselt ruumi.“
Praegu töötab AS-is Toode 56 inimest, kellest enamik
elavad Saue linnas või ümbruskonnas. Enne majanduslangust oli ettevõttes töötajaid
saja ringis. „Kui ehitusurg
koomale tõmbus, liikusime
meie loomulikult koos nendega. Aga oleme alati püüdnud
kiirelt kohanduda kõigis olukordades, et hakkama saada.
Peab saama,“ tunnistab Mati
Kitt. „Samas on meil tütarettevõtted Lätis ja Leedus ning
koostööpartnerid Soomes ja
Venemaal, kes on meie ekspordi osakaalu väga palju
tõstnud. Kuni 2008. aastani
oli Eesti turg nii suur, et nee-

las kogu meie tootmisressursi.
Nüüd oleme maailmale avatud ning otsime uute väljundite leidmiseks kliente mujalt
maailmast, põhiliselt muidugi
naaberriikidest.“
Eelmise aasta teine pool
AS-il Toode juba väga ilus ja
töine võrreldes 2009. aastaga.
„On kohe rõõm kliente teenindada, nõudlust oli parasjagu
ning oleme tõusuteel. Eks aeg
näitab, mida toob tänavune
aasta, aga prognooside järgi on
ehituslubasid eelmise aastaga
võrreldes 30% rohkem väljastatud. Ehk ikka hakatakse jälle
hoogsamalt ehitama!?“
Kui tunned oma tööd hästi,
saad alati hakkama
Mati Kiti sõnul on plekimaailm ääretult lai ala, kus katused
ja vihmaveesüsteemid on vaid
üks väikene osa. Kuigi AS
Toode on tuntud just katusetootjana, teevad nad tegelikult
ka väga palju muid tooteid,
mida seadmed võimaldavad.
„Kui klient tuleb ja ütleb, et tahab saada just sellist plekist vigurit, siis teeme muidugi ära.
Äsja 20. sünnipäeva pidanud

ettevõttena on meie töötajad
tõelised Eesti tipp-plekksepad,
kes saavad hakkama ka väga
keeruliste
erilahendustega.
Me ei karda kunagi, et ei saa
hakkama — me tunneme oma
tööd.“
Väga suurt rõhku paneb AS
Toode ka pidevale tehnoloogia uuendamisele — ettevõtte
ajaloos pole olnud ainsatki
aastat, kus investeeringuid
seadmetesse poleks tehtud.
„Lihtsamalt väljendades on
meil kokku viis angaaritäit
plekiseadmeid ja tehnoloogiaid, mis on hangitud kõikjalt
üle maailma, alates Soome ja
Prantsusmaaga ning lõpetades Ameerika ja Jaapaniga.
Sel aastal investeerisime juba
uude, kandvat profiili tootvasse liini, mille toodangut
kasutatakse tootmishoonete
ja kaubanduskeskuste lagedes
ning seintes,“ jutustab ettevõtte juht. „Plaane on palju! Elu
läheb edasi kogu aeg ja muutused peavad olema, sest ainult
nii saame paremaks.“
AS Toode teeb aktiivset
koostööd
ehituskoolidega,
võttes sealt poisse praktikale.
Samuti viiakse läbi plekialaseid õppepäevi, ollakse olnud plekkseppade standardite
väljatöötamise juures. „Meie
tootmisbaas on õppebaasiks
kõigile, kes käivad praktikal
ja muidugi saavad siit koolitust ka tütarettevõtte inimesed,“ kõneleb Mati Kitt. „Oma
töötajatele viime igal aastal
läbi koolitusi, alates tootmisest lõpetades meeskonnatöö
ja klienditeenindusega ning
korraldame vahvaid firmaüritusi.“

Lisaks on AS Toode aastaid
pannud koos Lions-klubi ja
Saue Ettevõtjate Liiduga õla
alla ka Sauel toimuvatele üritustele.
AS Toode
AS Toode on hinnatud kvaliteedijuhtimise
standardi
ISO9001 sertifikaadi vääriliseks ning samuti on firma tooted märgistatud CE-märgistusega, mis tõendab toodangu
nõuetele vastamist. Ettevõtte
peakontor ja tootmine asub
Sauel, harukontorid Tartus,
Rakveres, Võrus, Pärnus, Paides, Viljandis, Haapsalus, Põlvas, Valgas, Jõgeval, Raplas,
Narvas, Jõhvis ja Hiiumaal.
Lisaks paiknevad esindused
ka Lätis ja Leedus. Ettevõtte
edasimüüja tegutseb Kuressaares.

Firma tegevusalad:
• teraskatuseprofiilide tootmine ja müük
• vihmaveesüsteemide tootmine ja müük
• terasest fassaadikattematerjalide tootmine ja müük
• kandeprofiilide (z- ja cprofiilid) tootmine ja müük
• katuseakende müük ja
paigaldus
• kandvate profiilplekkide
müük
• sandwichpaneelide müük
ja paigaldus
• turvaelementide müük
• käsiplekitööde teostamine
ja müük; paigaldus

Lisaks suurepärasele esituskoosseisule oli kontsert eriline
seetõttu, et nii omapärse helikeelga muusikat kuuleb muusikakoolis vähevõitu. Pedagoogiliseks repertuaariks on ju lihtsam muusika, tihti klassitsismi-romantismi ajastust pärit. Ka
muusikaloo õppeprogrammist on 20. sajandi muusika justkui
välja unustatud.
Prantsuse helilooja Olivier Messiaen (1908–1992) on muusikaajaloos omaette nähtuseks. Ta töötas välja individuaalse
helikeele, mille mõjutajateks on olnud keskaegsed laadid,
gregooriuse koraal, india rütmika. Huvi linnulaulu vastu, mida
ta jäädvustas ja uuris üle 40 aasta, on tunda paljudes tema
teostes, kaasa arvatud kvartetis. Pianist Peep Lassmann käis
eelmisel õppeaastal Sauel soolokontserdiga, kus mängis
muuhulgas ka Messiaeni lindudeteemalisi klaveripalasid. Nii
et seekordset kontserti võib ka võtta kui idee edasiarendust.
„Kvartett aegade lõpust” („Quatuor pour la fin tu temps“),
on kirjutatud väga ekstreemsetes tingimustes 1940. aastal
Saksa vangilaagris Poolamaal. Esiettekanne toimus jaanuaris
1941, esitajaks vangist helilooja ise (püstklaveril, millel klahvid aeg-ajalt kinni jäid) koos kolme vangikaaslasega, kuulajaiks aga 5000 vangi. Esiettekande järel ütles Messiaen, et tal
pole olnud kunagi nii keskendunud ja mõistvat publikut.
Tänapäeva inimene mõistab seda muusikat kindlasti teistmoodi, kuid minu meelest kuulas Saue publik teost huviga.
Messiaen tegeleb teoses ajatuse ja igavikulisuse küsimustega. Usk on olnud tema loomingu suurim mõjutaja, see kumab läbi ka mängitud teosest. Nii muusikalise materjali kui
ka sisu poolest on mõned osad omavahel seotud. Teine ja
seitsmes osa räägivad mõlemad inglist, kes kuulutab aegade
lõppu. Nii viienda kui ka kaheksanda osa teemaks on Jeesuse
igavikulisus.
Muusikaliselt eristuvad teoses peamiselt kaks faktuuritüüpi. Soolopillid mängivad pikki liine koos akordilise klaveripartiiga, nagu näiteks teises osas, pealkirjaga „Ingli vokaliis,
kes teatab aegade lõpust”. Kontrastiks sellele – rütmiliselt
aktiivne ja jõuline pillide unissoon fortes, näiteks kuuendas
osas, pealkirjaga „Pöörane tants seitsmele trompetile”. Teose
raskeimad esituslikud probleemid ongi kiirete käikude koosmäng, sest rütmipilt on tõeliselt keeruline ning pikkade nootide-meloodiate väljakandmine. Interpreetide keskendumine
pandi selles osas proovile, sest lapsed kippusid kohati saalis
nahistama.
Õpilaste jaoks oli kontserdil kõige raskem kuulata just
pikki aeglasi liine. Messiaen on muidugi määranud mitmele
osale ka ekstreemselt aeglased tempod. Õpilased avaldasid
ka arvamust, et meloodiad tundusid imelikud. Ainult mažoori-minooriga harjunud kõrvale mõjuvad Messiaeni eripärased
laadid kindlasti ootamatult. Siit järeldub, et muusikalise silmaringi laiendamiseks tuleb rohkem eripalgelist muusikat
tutvustada. Paar õpilast siiski ütles, et kontsert meeldis. Huvitavaks peeti ka pillide kooslust: viiul, tšello, klarnet ja klaver.
Mind isiklikult liigutab Messiaeni muusika rohkem kui nii mõnigi muu 20. sajandist. Hea esitus laskis teose meeleoludesse täielikult sisse elada. Kergelt õõvastav ettekuulutus kolm
päeva hiljem toimunud Jaapani katastroofile…
Kvarteti kaheksat osa seletas Olivier Messiaen maailma
loomisega: „Loomine, mis kestis 6 päeva, pühitseti jumaliku
hingamispäevaga, puhkepäev jätkub igavikku ning saab kaheksaks — lõpmatuks valguseks, lõpmatuks rahuks.” Helilooja nägemuse järgi ootab maailma lõpus ees samuti lõpmatu
rahu.
Kontsert toimus Eesti Interpreetide Liidu toel: www.interpreet.ee
Kirsti Raidma
Saue Muusikakooli teoreetiliste ainete õpetaja
www.sauemk.edu.ee

ATKO Grupp annab teada
Alates 16.03.2011 on võimalik ka bussijuhi käest osta sularahas 30-päevane sõidukaart hinnaga 20.50 EUR.
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Haridus
Meie õpilaste head tulemused
PISA 2009 uuringus

PISA uuring toimub iga kolme aasta tagant ja mõõdab eri riikide õpilaste teadmisi kolmes valdkonnas: loodusteadustes, matemaatikas ja funktsionaalses lugemisoskuses.
Karmi Rumm

Saue Gümnaasiumi õppealajuhataja
Saue Gümnaasiumi õpilaste tulemused ületasid kõigis
kolmes uuritavas valdkonnas
nii Harju maakonna, Eesti kui
ka OECD riikide keskmisi tulemusi.
Kindlasti on huvipakkuv
võrdlus Saue Gümnaasiumi
õpilaste ja maailma esiriikide
tulemuste vahel. Võib öelda,
et Saue Gümnaasiumis saavad
õpilased konkurentsivõimelist
haridust ning meie õpilaste
teadmised on tipptasemel.
Kõige kõrgema lugemistulemuse sai Šanghai (Hiina)
keskmise
punktisummaga
556.
Teise ja kolmanda tulemuse said OECD riigid Korea ja

PISA 2009 uuringu tulemused kinnitavad seda, et Eesti
õpilased on maailma eesotsas
oma teadmiste ja oskustega.
Seekord oli uuringu põhivaldkonnaks funktsionaalne lugemisoskus, ja hea uudis on see,
et Eesti õpilased loevad hästi,
nad on edukad ja konkurentsivõimelised võrreldes teiste
riikide omavanuste noortega.
OECD aruanne PISA 2009 tulemustest on välja toonud Eesti teiste paremate haridussüsteemide seas koos niisuguste
riikidega nagu Kanada, Island,
Holland, Hongkong jt. OECD
järgi on edukas see haridussüsteem, kus õpilastel on head
saavutused ja kõigil on võrdsed võimalused hariduse saamiseks. Eesti indikaatorid vastavad sellele definitsioonile. 

Joonis 1. Saue Gümnaasiumi õpilaste keskmiste tulemuste võrdlus Harju maakonna,
Eesti ja OECD riikide keskmiste tulemustega.

Gümnaasiuminoored
mängisid „Mõttemeistrit“
8. märtsil said juba kuuendat aastat Saue Gümnaasiumis
kokku Harjumaa keskkoolide/ gümnaasiumide 10.–12.
klasside mälumängu õpilasvõistkonnad, et „Mõttemeistril“ üksteiselt mõõtu võtta.
Sel aastal osales üle Harjumaa kokku 9 gümnaasiumi — Jüri
Gümnaasium, Kehra Gümnaasium, Keila Kool, Kose Gümnaasium, Loksa Gümnaasium, Paldiski Gümnaasium, Saue Gümnaasium, Tabasalu Ühisgümnaasium ja Viimsi Kool. Nagu ka
eelneval neljal aastal, viisid mälumängu läbi ja koostasid 2011.
aasta „Mõttemeistri“ küsimused Eesti mälumängu korüfeed —
Indrek Salis ja Jevgeni Nurmla.
Mälumängus oli kokku 3 vooru, igas 20 küsimust. Kui algus
kulges mäng suhteliselt tasavägises punktiseisus, siis 3. vooru lõpuks olid vaid punktised vahed järjestuse paika pannud.
I kohale tuli 94 punktiga 120-st Kose Gümnaasium, II koha
saavutas 93 punktiga Keila Kool, III auhinnalise koha saavutas
92 punktiga Viimsi Kool. Saue Gümnaasiumi võistkond platseerus sel aastal 9. kohal.
Esikolmiku võistkonnad said lisaks diplomile endale auhinnalaualt valida meelepärase raamatu. Kõik osavõtnud koolis said
tänukirja ja mõttetegevuse turgutuseks suure šokolaadi.
Harjumaa keskkoolide/ gümnaasiumide vahelist mälumängu
„Mõttemeister“ finantseeris Harjumaa Omavalitsuste Liit.
Aitäh kõigile osavõtnud koolide võistkondadele, huvijuhtidele
ja õpetajatele!

Mälumängu „Mõttemeister“ I vooru küsimus:

Meie metsadest võib leida kaks samanimelist tegelast, kes küll
ilmselt kunagi ei kohtu. Üks neist elab sega- ja lehtmetsades, jõevõi järvekallastel jne. Ta on Eestisse toodud 1950. aastal ning
praegu tavaline jahiuluk. Sama nimega on aga ka Punasesse
Raamatusse eriti ohustatud liikide hulka kantud seen. Leida võib
teda vähemalt 130 aastat vanadel mahalangenud mändidel, kaalub umbes 20 kg. Kuigi tegemist pole söögiseenega, pole tema
korjamine harulduse tõtt lubatud. Nimetage nende kahe ühine
nimi.
Grete Põldma
„Mõttemeistri“ korraldaja ja projektijuht
Saue Gümnaasiumi huvijuht
P.S. Õige vastus:

Õnnitleme
andekad noormuusikuid!
Saue Muusikakooli õpilaskonkursside tulemused Harjumaal
ning Loode-Eestis:
• 19. veebruar — Loode-Eesti puupuhkpillide konkurss
Grete Saar — III koht, õp Jüri Hargel, kontsertmeister (km)
Elina Seegel
Kätriin Pruul — III koht, õp Jüri Hargel, km Elina Seegel
• 26. veebruar — Loode-Eesti vaskpillide konkurss
Joonas Praks — I koht, edasipääs vabariiklikule konkursile,
õp Jaak Oserov, km Elina Seegel
Kaspar Taniel Kannel — II koht, õp Tõnu Soosõrv, km Marina Jurtšenko
• 2. märts — Loode-Eesti klaverimängijate konkurss
Brita-Liis Oruste — II koht, õp Elina Seegel
Hele Pukk — diplom pala väga hea esituse eest, õp Marina
Jurtšenko
Gertrud Soone — diplom pala väga hea esituse eest, õp Tiina Kalvet
Lisanna Sooäär — diplom kogu kava väga hea esituse
eest, õp Elina Seegel
• 9. märts — Harjumaa viiuliõpilaste konkurss
Lisa Kõllamõts — II koht, õp Juta Ross, km Elina Seegel
Kristiina Zakurakina — III koht, õp Juta Ross, km Elina
Seegel
Palju õnne!

Saue Muusikakool
võtab vastu uusi õpilasi
2011./2012. õppeaastal
Põhiõppe osakonda pilliõppesse ootame lapsi vanuses 7–12
eluaastat. Nooremaid (7–8-aastased) lapsi eelistame klaveri
ja viiuli erialale.
Õppida saab klaverit, viiulit, kannelt, kitarri, flööti, saksofoni, klarnetit, trompetit, akordioni, trombooni, tuubat, metsasarve ja löökpille.
Pop-Jazz’i osakonda võtame vastu muusikakooli IV ja VII
klassi lõpetanud õpilasi avalduste alusel ning erialaõpetaja
soovitusega.
Pop-jazz’i osakonnas saab õppida kitarri, basskitarri, löökpille, klahvpille, saksofoni, trompetit, akordionit ja laulmist.
Laulu erialale võtame vastu alates 15. eluaastast.
Basskitarri erialale võtame alates 10. eluaastast.
Pop-Jazz’i osakonda on oodatud ka algajad vanuses
12–17 eluaastat. Algajatel tuleb läbida muusikakooli sisseastumiskatsed.
Sisseastumiskatsete konsultatsioonid toimuvad 25. ja
26. mail kell 17.00–19.00 ruumis 106.
Konsultatsiooniks palume õpilasel ette valmistada üks
laul. Konsultatsioon on soovituslik.
Sisseastumiskatsed toimuvad 30. ja 31. mai kell 17.00–
19.00 ruumis 106.
Saue Muusikakooli ettevalmistusklassi registreerime
5–7-aastaseid lapsi 25. ja 26. mail kell 17.00–19.00 ruumis
108.
Saue Muusikakool asub Saue Gümnaasiumis, Nurmesalu 9.
Informatsioon tel: 659 6054

SAUE LAULULAPS 2011
LÕPPKONTSERT
prillil kell 12.00 i saalis
a
.
2
Saue Gümnaasium

kährik

PISA (Programme for International Student Assessment)
uuringut korraldab maailma
majanduskoostöö ja arengu
organisatsioon (OECD) ja
nimetatud uuring on suurim
rahvusvaheline õpilaste õpitulemuslikkuse uuring. PISA
uuringu eesmärgiks on paremini mõista noori, nende
õpimotivatsiooni, saavutusi ja
eelistusi õppetegevuses.
Esimest korda viidi PISA
uuring läbi 2000. aastal, sellest
võttis osa 32 riiki. 2003. aastal
osales 43 ja 2006. aastal 57 riiki. PISA 2009 uuringus osales
juba 65 riiki.
PISA 2009 uuringus osales
juhusliku valimi alusel 4727
Eesti õpilast, nende hulgas 34
Saue Gümnaasiumi 8. ja 9.
klasside õpilast. PISA 2009
tulemused avalikustati 2010.
aasta lõpul. Uuringu tulemused ja analüüs on leitav veebiaadressilt http://www.hm.ee/
index.php?048181
Euroopa riikide hulgas on
Eesti õpilased punktiarvestuses funktsionaalses lugemises 5. kohal, matemaatilises
kirjaoskuses oleme 7. ja loodusteaduslikus kirjaoskuses
2. kohal.
Maailmas on meie lapsed
funktsionaalses lugemises 13.
kohal, matemaatilises kirjaoskuses 17. ja loodusteaduslikus
kirjaoskuses 9. kohal.

Soome, vastavalt 539 ja 536
punktiga. Võrdluseks: Eesti
keskmine tulemus 501 ja Saue
Gümnaasiumi keskmine tulemus 547 punkti.
Matemaatikas saavutas
maailmas parima tulemuse
Šanghai 600 punktiga. Singapur (562) ja Hongkong (555)
said vastavalt teise ja kolmanda koha.
Eesti keskmine tulemus
matemaatikas oli 512 punkti ja
Saue Gümnaasiumi keskmine tulemus 560 punkti.
Loodusteadustes oli taas
esikohal Šanghai 575 punktiga, teisel kohal Soome (554)
ja kolmandal kohal Hongkong
(549). Eesti keskmine tulemus
oli 528 ja Saue Gümnaasiumi keskmine tulemus 566
punkti.

4
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Kontserti juhib

a
Johann

-Marie Aino
mä e a

nsamblist Violin

Lauljaid saadab H in Hõlpuse bänd
a
Sissepääs vaba

Harjumaa gümnaasiuminoored võtsid üksteiselt
mõõtu mälumängus „Mõttemeister“.

Toetavad:

Korraldab:

a

Saue Sõna

Sport
Saue lahtised MV Ujumises 2011
16. märtsil 2011 toimusid Sauel ujumise Meistrivõistlused.

SAUE LAHTISED MV UJUMISES LÕPUPROTOKOLL 2011
VÕISTLEJA NIMI

KOOL/KLUBI

AEG

T 2001 ja hiljem sündinud — 25 m
1.
Gethe- Maria Eljas

SG

18.31

1.

Karina Koort

SG

18.31

3.

Johanna Elisabeth Ader

Saue Lasteaed

26.42

4.

Liis-Beth Kivimäe

SG

26.94

5.

Mona-Riin Reiner

SG

28.54

6.

Karmen Pingas

SG

28.73

7.

Mari Hõbemets

SG

29.59

8.

Karmen Koha

SG

29.67

9.

Grete-Liis Lillo

SG

30.31

10.

Maria-Kristina Eerme

SG

31.43

11.

Britte-Christina Avalo

SG

34.03

12.

Karina Pärtel

SG

36.94

13.

Liisi-Lotte Saar

SG

39.35

14.

Kaisa Kerlin Petuhov

SG

40.87

P 2001 ja hiljem sündinud — 25 m
1.
Alexis Alliksaar

19.93

Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht
Suur tänu peakohtunik
Tõnu Meijelile ja rajakohtunikele — Jaana Külim, Sirle
Sagur, Karl Simmer, Krismar
Epner — ning Saue ujula töökale kollektiivile!
Aitäh kõigile osavõtjatele!
Järgmiste libisemisteni! 

P 1997–1998 sündinud — 50 m
1.
Matis Hiie

Keila

29.75

2.

Karl-Alvin Reinhold

SG

31.90

3.

Ravel Reinhold

SG

33.81

4.

Siim Grossthal

SG

40.99

5.

Kristjan Pingas

SG

44.38

6.

Stiiven Grahv

Saue SK

48.33

7.

Siim-Artur Sonist

Saue SK

52.09

8.

Mario Palumets

SG

52.82

Neiud I 1994–1996 sündinud — 50 m
1.
Jaana Külim
SG

45.39

2.

Rasmus Strastin

SG

20.25

3.

Jan-Erik Vaiksalu

SG

21.44

4.

Armin Riis

Saue SK

23.18

5.

Ats-Marek Teder

Saue SK

27.92

6.

Noormehed I 1994–1996 sündinud — 50 m
1.
Daniel Sei
Keila

27.81

Marcus Karu

Saue SK

30.75

2.

7.

29.18

Markus Rätsep

34.97

8.

Kert Rea

Neiud II 1991–1993 sündinud — 100 m
1.
Raili Kaasik
SG

1.18.09

Noormehed II 1991–1993 sündinud — 100 m
1.
Rauno Neuhaus
Saue SK

1.08.09
1.22.64

9.

Marko Birk

SG
Saue SK

35.17
36.68

Karlos Heinla

SG

T 1999–2000 sündinud — 50 m
1.
Margaret Danilov

Keila Kool

32.25

2.

2.

Anette Aas

Kalevi Ujumiskool

39.34

3.

Karmen-Maria Kotter

SG

39.53

Naised II 1969–1978 sündinud — 100 m
1.
Piret Krutob

1.18.87

Mehed II 1969–1978 sündinud — 100 m
1.
Kaido Atspol

1.06.35

2.

Jaan Toomingas

Saue

1.17.42

3.

Tiit Tammemägi

Networld OÜ

1.27.12

4.

Indrek Viljaste

Saue

1.58.69

4.

Degrid End

SG

39.66

5.

Maris Lindmann

SG

44.86

6.

Hele Pukk

SG

45.09

7.

Grete-Mari Piiriste

SG

47.41

8.

Amanda Teetamm

SG

51.34

9.

Sandra Metsa

SG

53.51

P 1999–2000 sündinud — 50 m
1.
Erik Hallikma

SG

31.60

2.

Karl Richard Herem

SG

33.18

3.

Jan Erik Alliksaar

SG

35.31

4.

Viktor Petrunin

SG

37.63

5.

Karl Andrias Arakas

SG

38.62

6.

Argo Aasjõe

SG

38.71

7.

Tambet Tammemägi

Tabasalu ÜG

39.67

8.

Alex-Christopher Koppel

Keila Swimclub

43.60

9.

Sander Metsa

SG

10.

Markus Tammist

11.

Karl-Andreas Turvas

Karl Simmer

SG

Naised III 1959–1968 sündinud — 100 m
1.
Tiiu Liivamaa
AS EMT

1.32.72

2.

2.17.56

Pille Sabolotni

Saue

Mehed III 1959–1968 sündinud — 100 m
1.
Ivar Pajula
ES Sadolin AS

1.12.19

2.

Eduard Eljas

1.13.84

3.

Konstantin Gaisak

Saue

1.27.35
1.10.87

2.

1.22.19

Saue

47.28

Mehed Veteranid I 1949-1958 sündinud — 50 m
1.
Aleksandr Bogatš

41.34

Saue SK

52.17

2.

43.32

SG

55.37

T 1997–1998 sündinud — 50 m
1.
Birgit Kruusmaa

Naised Veteranid II 1948 ja varem sündinud — 50 m
1.
Asta Eitspuu
Saue

3.00.36

SG

38.43

2.

Brita Liivamaa

Laagri Kool

38.63

Mehed Veteranid II 1948 ja varem sündinud — 50 m
1.
Jevgeni Kozlov

41.52

3.

Hanna-Stina Meriste

SG

39.47

2.

Andres Mõttus

42.63

Igor Ovtšinnikov

Jaanus Tõnisson

Saue

Superfinaal toimus 12. märtsil Säreveres eelvoorude 19 edukama võistkonna vahel. Kahjuks ei osalenud eelvoorude 5.
koha omanik ja sarja mitmekordne võitja Kolga/ Kuusalu, kes
oleks võistluspinget veelgi tõstnud.
„Tammetark“ sai kahe eelvooru kokkuvõttes Tartu/ Karlova võistkonna järel teise koha, kaotades neile vaid 1 punktiga. Superfinaalis alustasid kõik aga võrdselt nullist ning eelvoorude koht võis saada otsustavaks vaid võrdsete punktide
korral.
Esitati 60 küsimust, kummalgi poolajal 30 ning kokku oli
võimalik saada 120 punkti.
Võistlus kulges seekord oluliselt pingelisemalt kui eelmisel
aastal, kuigi favoriidid olid peaaegu samad. Eelmisel aastal
saime Tartu ees juba poolajaks soliidse edu, tänavu juhtisid
tartlased alguses pikka aega ja poolaja võitsid sauelased vaid
1 puktiga. Lõpplahendus saabus mõned küsimused enne
lõppu, sest üldiselt oleme spordi, kultuuri ja kirjanduse alal
oluliselt tugevamad kui esimesel poolajal loodusteadustes ja
tehnikas.
Superfinaali 6 paremat olid: 1. Saue „Tammetark“ 84
punkti, 2. Tartu/ Karlova 76 p, 3. Räpina/ Kuke 73 p, 4. Juuru/ Rapla 71 p, 5. Tallinn 63 p, 6. Kadrina 60 p.
„Tammetark“ esines kogu hooja täpselt samas kooseisus
nagu eelmiselgi aastal: Rafael Amos, Vello Toomik, Villu Liiv ja
Indrek Salis. Salis ei ole küll päris sauelane, kuid et võistluste
reglement lubab kasutada ka ühte välisvõistlejat ning pealegi
on I. Salis Saue Mälumänguklubi liige, siis on tema osalemine
Saue võistkonnas igati korrektne.
Kuivõrd peaaegu pooled finalistid on tavaliselt Harjumaalt
ning maakondlikke meistrivõistlusi eraldi ei peeta, siis saavutasime ühtlasi ka Harjumaa meistri tiitli ning seda juba kolmandat aastat järjest. Seekord esinesid teised harjumaalased
suhteliselt tagasihoidlikult, sest Saue linnale järgnesid Keila
linn ja Anija vald üldjärjestuses vastavalt 13. ja 14. kohaga.
Võidukatele mälumänguritele oli meeldivaks tunnustuseks
Saue linnapea Harry Pajundi poolt korraldatud vastuvõtt. Linnapea õnnitles kõiki võidu puhul ning soovis edu edaspidiseks. Samas märkis ta, et on küll ise alati sporti teinud, kuid
peamiselt ikka füüsilisi alasid ning teadmised mälumängust
on jäänud põgusalt telerist nähtu tasemele. Linnapea esitas
meile mälumängu kohta arvukalt küsimusi.
Enamikule küsimustele vastas Indrek Salis, kes on aastaid
juhtinud Eesti Mälumänguliitu, korraldanud arvukalt võistlusi, koostanud küsimusi ning ise lugematul hulgal võistlustel
osalenud.
Ta rääkis, et tegutseb Rahvusvaheline Mälumänguliit,
kes korraldab nii maaailma- kui ka Euroopa meistrivõistlusi.
Eestlased on ka aastaid osalenud, kuid kogemusi on esialgu
vähevõitu ning põhitegijad on siiski inglased, belglased ning
soomlased. Eestis on mälumäng üsnagi populaarne ning korraldatakse palju võistlusi, kuid enamik mängijaid on siiski keskeas mehed ning napib naisi ja järelkasvu. Sari „Eesti Maakilb“
ongi mõeldud laiema hulga inimeste kaasahaaramiseks ning
ala tutvustamiseks ka Eestimaa äärealadel. Tundub, et see
on ka vilja kandnud, sest paremate hulgas on sageli väikeste
omavalitsuste võistkonnad. Saue linn on siin heaks näiteks,
sest viimastel aastatel on välja pandud koguni 3-4 võistkonda ning lisaks kahele järjestikusele võidule mängis võistkond
„Sammas“ üsna edukalt Rahvafinaali A- ja „Ettur“ B-grupis.
Kokku osales tänavu 60 võistkonda 48 omavalitsusest.
Saue Mälumänguklubil ongi tegelikult eesmärgiks mälumängu populariseerimine linnarahva hulgas ning selleks
korraldatakse linna võistkondlikke, individuaalseid ja noorte
esivõistlusi.
Osalemine ülevabariigilistest võistlustel ei ole eemärk
omaette, välja arvatud muidugi sari „Maakilb“, mis annab
osalejaile piisava koormuse ning seal hästi esineda on heaks
reklaamiks Saue linnale.
Saue Mälumänguklubi tänab Saue Linnavalitsust igakülgse abi eest, sest ilma selleta ei ole ka mälumängus korralikke
tulemusi võimalik saavutada. Nüüd aga ehib sarja „Eesti Maakilb“ originaalne ja kaunis rändkarikas Saue sporditrofeede
auhinnakappi ning ootab järgmise aasta Superfinaali.
Saue Mälumänguklubi juhatus

Naised Veteranid I 1949–1958 sündinud — 50 m
1.
Tiia Krieger
Saue
Leia Tamm

Saue mälumängurid
jälle esimesed!
Saue linna mälumängumeeskond „Tammetark“ oli jällegi parim omavalitsustevahelise mälumängu suursarjas
„Eesti Maakilb 2010/ 2011“ ning kordas sellega eelmise aasta saavutust.

Terje Toomingas

Ujuti vastavalt vanusele 25 m,
50 m ja 100 m vabalt, individuaalarvestuses, kokku kümnes vanuseklassis. Nii mõnigi
võistleja parandas oma isiklikku rekordit. Saue meistreid autasustati karikaga, vanuseklasside teist ja kolmandat kohta
meistrivõistluste medaliga.

25. märts 2011

4.

Grete Saar

SG

41.97

3.

5.

Anastasia Rogozinnikova

Keila Swimclub

46.02

4.

Olev Alet

Saue

52.80

6.

Laura-Liis Hanikat

SG

54.57

5.

Aado Liblikmann

TKK

1.02.12

44.28

5

Saue Sõna

Kultuur
Värvikirev laupäev Rakveres

Ühel paastukuu laupäeva hommikul olid Kaubakeskusse sisenejad üllatunud, nähes kümneid rahvariideseelikutes naisi ukse ees
seismas ja juttu vestmas. Ees ootas sõit Lääne-Virumaa keskusse — Rakverre.

6

SAUE PEREKOOL
korraldab SAUE LASTEAIAS
(aadressil Kuuma 9)

5. aprillil algusega kell 18.00
Seminar-koolituse

Rahulolev vanem ja rõõmus laps
AINULT MEESTELE
(isad, vanaisad, vennad, onud)

Armand Nagel
Kui lahke ja sõbralik bussijuht Väino oli kõik 54 sõita
soovijat ära mahutanud, võis
uksed sulgeda ja sõit alata.
Sauelt Rakvere poole sõites näitas taevas Eestimaale
iseloomulikku pilti — tumedamad pilved vaheldusid heledamate laikudega, kuid ei
sadanud. Paaritunnise sõidu
järel tervitas meid Rakvere.
Kultuurimajas ootasid meid
juba lahked võõrustajad kohvi ja kohikõrvasega.
Sisenesime avarasse nägusasse saali, kus jagus ruumi
nii esinejatele kui ka publikule. Ürituse avas Memento
Rakvere osakonna ja Saku
Diabeetikute Seltsi juht Aino
Kiiver, kes andis sõna LääneVirumaa maavanemale Einar
Vallbaumile. Kuivõrd äsjastest Riigikogu valimistest
polnud veel möödunud nädalatki, siis oli endastmõistetav,
et ta oma avasõnas puudutas
Riigikogu valimisi ja väljendas heameelt Reformierakonna võidu üle valimistel.
Sõnajärje üle võtnud Lääne-Virumaa puuetega inimeste koja juht Helmi Urbalu
rääkis Rakvere Päevakeskuse
poolt pensionäridele osutatavatest teenustest, nagu pesu
pesemine ja duši kasutamise
võimalused, nagu Sauelgi.
Eripära on ehk selles, et neil
on nädalas üks päev neljapäev,
mis on pühendatud puuetega
inimestele, siis nad laulavad,
tantsivad, võimlevad. Ühtlasi

25. märts 2011

rõhutas ta ka seda, et represseeritud on neil tähelepanu
keskmes. Senini said nad igal
aastal 500 krooni toetust. Riigikogu liige Paul-Eerik Rummo ütles, et tal on hea meel,
et rahvas teda usaldas ja ta sai
taas mandaadi Riigikokku.
Oma sõnavõtus andis ta väga
põhjaliku ülevaate Reformierakonna poolt endale seatud
eesmärkide täitmisest. Et aga
tema soraval jutul ei paistnud
lõppu tulevat, andis publik
talle aplausiga märku kõneaja
limiidi ületamisest.
Kontserdiosa
alustasid
kaks andekat Kiltsi naist, näidates oma lauluoskust kolme
lauluga. Publiku üllatuseks
tulid nüüd lavale punastes
seelikutes ja pisikestes murumütsides särtsakad naerusuised Saue Kägara noorikud
avatantsuga Kodu. Noorusli-

ke Kungla Memmede esituses
nägime kolme tantsu. Vaatajaid pani enam kaasa elama
tants Vastatsid. Ja oh sa poiss,
kui Saue Kägara tantsutrupi
noorikud Simmani polkaga
uuesti saali tuiskasid — nii
et jalad vaevalt põrandat puudutasid! — oli publiku vaimustus suur. Saue Vokiratta
Saaremaa rahvarõivastes daamide tantsud Oige ja vasemba
ja Memme polka pani rahva
tantsu taktis käsi plaksutades
kaasa elama. Kirevate rahvariiete kaunites värvides nagu
sügisene lillemeri, lõid tantsu
lahti Mustamäe Vokiratta nooruslikud vanadaamid. Erilise
vaimustuse kutsus esile nende
esitatud tants Vokiratas.
Meeleolukas kava vaheldus Avo trio lühikese, aga
südamelähedase kontserdiga.
Nüüd oli taas näha eakaid

inimesi sinistes seelikutes,
valgete punutud kübaratega,
tantsutrupist Kataja rõõmsalt
oma oskusi näitamas.
Kontserdil, mis vältas paar
tundi, näitas tantsuoskusi viis
tantsutruppi. Tunnustust väärib Elena Kalbuse koostatud
hea kava ja selle õnnestunud
esitus. Esmakordselt sai teoks
seegi, et ühel kontserdil astusid üles kõik viis Elena poolt
juhendatavat tantsukollektiivi.
Pärast sellise kava esitust
oli lõunatoit auga ära teenitud! Söögisaali keskel asuvatelt laudadelt võis igaüks oma
käega võtta head ja paremat
ning juttu-arutelu jätkus küllaga.
Tänu Elena Kalbuse headele kontaktidele saigi selline
lõbus varakevadine kontsertreis teoks. 

25. MÄRTSIL KELL 19.00
SAUE KOOLIMAJAS

MOLDAAVIA

RAHVAKULTUURIÕHTU

Kas ka Sinul on vahel nii, et Sul on raske mõista oma last? Ta
teeb asju, mis Sulle ei sobi. Kohati ütleb ta välja midagi, mis on
vastuvõetamatu. Oma tegemiste ja tegemata jätmistega viib ta
su tasakaalust välja. Sa tunned, et Su tasakaal on rikutud, Sul
pole energiat, jõud on lihtsalt kadunud.
Mida sellises olukorras teha? Vaja on tõsta enda energiataset. Pärast seda taastub tasakaal ja harmoonia Sinus ning hakkad mõistma ka oma last.
Seminaris vestleme kasvatusteemadel. Räägime, mida tahab laps saavutada oma „võimatu“ käitumisega. Arutame enese ja sedakaudu lapse muutmise teemadel.
Saame vastuse küsimusele, kuidas tõsta oma energiataset
ja leida selle abil tasakaal eneses ja teistega. Vaatame harjutusi
energiataseme tõstmiseks. Räägime oma elu planeerimisest. Sinuni jõuavad lihtsad tõed, kuidas saavutada hea suhe iseenda
ja oma lapsega.
Tulles seminarile, pane end mugavalt riidesse, et saaksid
veidi võimelda. Võta kaasa võimlemismatt, et saaksid ka põrandal end mugavalt sisse seada. Kui soovid märkmeid teha,
sea paber ja pliiats valmis. Loobume akadeemilisest laua taga
istumisest, laseme oma energia liikuma, fantaasia kulgema ja
naudime koosolemist. Sellises olukorras jõuame oma sisemise
tarkuseni.

Lektor: RALF NEEMLAID
Üritus on osalejatele tasuta.
Lähem info tel 679 0196, Anneli Ritsing,
Saue Linnavalitsuse lastekaitse ja noorsootöö spetsialist

Märtsikuu sünnipäevad
EINO METS			
ARTUR TRUSS		
ANTS KIPPAR		
HELJE KUUS			
MARTA PIIN			
JEVGENI SARING		
EEVI TRUUSA			
UNO TÜRK			
ALFRED JAKOBSON		
LUMME POLTAN		
IISE SIMENSON		
LEO SOOTS			
MAIMU TEOSTE		
SILVI KIPASTO		
JÜRI-UUDO RINNE		
HELGA ALLILENDER		
HARALD MATVEI		

97
94
86
86
86
85
85
85
83
83
83
83
83
81
81
80
80

PALJU-PALJU ÕNNE!
Teater VARIUS
29. aprillil KELL 19.00
Saue Gümnaasiumi saalis

„Helisev viis”
Autor ja lavastaja: Heidi Sarapuu

TUTVUSTATAKSE MOLDAAVIA
RAHVATANTSU JA MUUSIKAT,
KÄSITÖÖD NING RAHVUSROOGI
Ürituse patroon on Moldova suursaadik Eestis VICTOR GUZUN
Sissepääs vaba
Korraldab:

Mängivad: Lii Tedre (külalisena ENDLA teatrist), Rene Soom
(Rahvusooperist), Diana Dikson-Soom, Raivo Mets, Peeter
Kaljumäe
Piletid hinnaga 9.- € ja 7.- €
müügil Saue Huvikeskuses (SG ruum nr 124)
T–N 15.00–18.00
Piletite broneerimine tel 659 5009
Lavastus on viiest näitlejast, kelle ideaalid purustab 1944.
aasta märtsipommitamine. Edasine saatus viib neid Rootsi
ja sealt edasi veelgi kaugemale.
Eestlastele omane jonnakus, tahtejõud, huumor ja LAUL
viivad aga saatusekaaslased hiljem kokku. Lõbusad operetiviisid jäävad meenutama kadunud aegu ja unistusi, laulud
kodumaast jäävad aga alatiseks hinge helisema.

Saue Sõna

Teated
Toiduraha
Aprillikuu toiduraha Saue Gümnaasiumis:

1.–9. klass
10.–11. klass
12. klass		

7,60 €
23,00 €
17,25 €

(toitlustamine 21. aprillini)

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele Swedbanka, a/a 221018424457 hiljemalt 30. märtsiks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse(laste) nimed
ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas kooli sööklas 01.04.
kl 8.00–9.15 ja 13.30–15.00.Palume kindlasti registreerida
sööjaks ka nendel, kes soovivad hiljem maksta. Antud aegadel saab sööklas pikendada ka toidukaarte.
Õpilase puudumisest teavitada toitlustusfirmat.
Söökla telefon on 659 6068.
Toiduraha tasumiseks on võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Lepingu sõlmimiseks on vajalik viitenumber. Viitenumbri saamiseks palun pöörduda söökla juhataja poole:
ulle.jahesalu@real.edu.ee
Küsimuste ja ettepanekute korral helistada telefonil
699 2039 (söökla juhataja Ülle Jahesalu).
Meeldivat koostööd soovides,

RK Teeninduse OÜ

Valmistume
kevadiseks suurveeks

Ole inimene, vastuta
oma lemmiklooma eest!

Arvestades asjaolu, et saabunud on lumesulamise aeg ning et
käesolev talv on olnud lumerohke, tuleb aegsasti valmis olla
kevadise suurvee tulekuks. Vältimaks rajatiste purunemisi või
üleujutusi, palub Keskkonnaministeerium tõkestusrajatiste
ja maaparandussüsteemide omanikel valmistuda kevadise
suurvee peatseks tulekuks ning võtta kasutusele vajalikud
ennetavad meetmed.

On ilus laupäeva hommik ja nagu ikka, kogunevad külainimesed poe juurde, et natuke juttu ajada. Mõne aja pärast jõuab
vestlus ka suurte loomade juurest väikeste peale ja Juhan
kurdab: „Mu kassirajakas pole jälle nädal aega koju tulnud.
Ilmselt läks kuskile pulma ja nüüd vist rebase saagiks langenud. Iga kord, kui kass pulmast tuli, oli ta nii katki kistud, et
mõnikord tilkus mäda põskedest ja oli vaja lausa tohtri juurde
minna. Suure summa raha kulutasin ta peale. Nüüd aga vaja
omale uus kass kuskilt hankida.“ Maali vastab: „Oh, kui kahju.
Ma just eile ajasin oma kassi pojad ämbrisse, oleks võinud ju
ühe sullegi jätta.“ Ilmar omakorda lohutab: „Sa mine parem
selle Mäe memme juurest läbi. Tal vanust juba 80 ja ei leia
enam neid poegi ülesse. Tal juba umbes 30 kassi maja ümber
ringi jooksmas. Saad omale just sellist värvi kassi, nagu hing
ihaldab. Ole ainult ettevaatlik ja ära mädaste silmadega poega võta. Mihkel võttis ja see suri tal nädalaga kätte ära.“
Kõlab nagu tavapärane jutuajamine, mida kindlasti paljud
on kõrvalt kuulnud, kuid kui mõtlema hakata, on seal ju nii
mõndagi valesti. Juhani kass oleks võinud elada veel aastaid,
kui ta oleks haavade lappimise raha kastreerimise jaoks välja
käinud. Kõuts oleks muutunud kodusemaks ja pulmad poleks
enam huvitanud. Suure tõenäosusega ei oleks ka rebane talle
enam nii lihtsalt peale sattunud, sest koduõuele tavapäraselt
metsloom ei tiku.
Maali kass toob ilmale kaks-kolm korda aastas aga 4-5
kassipoega, keda kellelgi vaja pole. Enamasti lähevad nad
„merekooli“. Kassi jaoks tähendab see pidevat koormust tiinuse näol, mis tihti lõpeb piimanäärme põletikuga. Ta ei ole
sugugi õnnelik kass, vaid näeb viieaastasena välja nagu vana
loom ja ka hiirepüüdjana pole tast enam asja. Perenaine ütleb, et eks vanus teeb juba liiga. Tegelikult pole ju viieaastane
kass sugugi vana. Tal oleks veel aega 10–15 aastat muretult
elada, kui seda pidevat poegimist poleks. Lisaks on „merekooli“ saatmine kriminaalkorras karistatav, olenemata sellest,
kas uputatakse vastsündinud või nädalavanuseid kassipoegi.
Mäe memme kassikoloonia on aga üle küla tuntud. Kunagi
oli temalgi vaid üks emane kass, kuid see peitis oma pojad
ära ja nii sai ühest kassist korraga kuus. Kolm poegadest olid
veel nagu nuhtluseks emased. Poole aasta pärast said need
kolm ja ka mamma igaüks veel neli poega. Nii oligi korraga
juba 22 kassi. Memmekese kogu pension kulub kasside toitmiseks. Oma söögi ja ravimite peale kuluv summa on palju
väiksem. Vahest jääb kasse küll ka vähemaks, sest haiguste
laine käib üle, kuid mõni emane jääb ikka ellu ja paneb alguse uuele põlvkonnale. Ka siin oleks olnud ju tegelikult abi
esimese kassi steriliseerimisest. Tookord tundus see nii üüratult kallis, kuid praegu kiisude söögile kuluv raha on igakuiselt
palju suurem.
Selleks, et eespool kirjeldatud olukordi vältida, korraldab
Eesti Loomakaitse Selts koostöös Royal Caniniga ka sel kevadel kampaania, mille raames on võimalik oma lemmikloomi
steriliseerida/ kastreerida.
Kampaaniast võtavad osa kliinikud üle Eesti. Kampaania
peamine rõhk on kutsuda loomaomanikke steriliseerima/
kastreerima oma kasse, kuid sel korral võimaldavad mõned
kliinikud ka koerte steriliseerimist/ kastreerimist.
Kampaanias osalemiseks tutvu tingimustega ja registreeru lehel www.loomakaitse.ee või helista loomakaitse infotelefonile 5550 5009.
Paku oma lemmikule elamisväärne elu ja ära lase tal muutuda järjekordseks sünnitusmasinaks või pooliku kõrvaga
haisvaks kakluskõutsiks!

VESIAEROOBIKA

Treeningud aprillis: 5.–28.04 T; N algusega 19.45
Kuupilet 8 x 4.50 = 36 €, 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

Saue Päevakeskuse
ürituste kava
• 21.03.11 kell 12.00 Kevade tervitus. Eve Toomisti ja
Mirell Leinsalu näituse avamine
• 27.03.11 Saue Linna Invaühing osaleb Harju PIN-i tervisepäeval Keila Tervisekeskuses
• 29.03.11 Tervisemuuseumi külastus. Näitus Panoptikum — vahasse valatud kannatus
• 17.04.11 kell 15.00 Lõuna Muusika kontsertsarja raames
Palmipuudepüha kontserdi ühiskülastus Jaani kirikus
• 20.04.11 Pühavaimu kiriku ja koguduse külastus
• 25.04. kell 19.00 Endla teatri etenduse „Madame Bovary”
ühiskülastus Eesti Draamateatris
• 04.05.11 kell 15.00 Kontsert Jazz’i raames Igor Brili klaverikontserdi ühiskülastus Estonia kontsertsaalis
• 04.–08.04.11 Koostöös Saue Linna Invaühinguga tervisenädal:
04.04.kell 12.30 Terviseedenduse raames vesiaeroobika
Saue Gümnaasiumis
05.04. kell 13.00 Avatud naisvõimlemine
06.04. kell 10.30 Tagli Pitsi TAI-st räägib tervislikust toitumisest ja toidulisandite vajalikkusest/ mittevajalikkusest
07.04. kell 11.00 Terviseedenduse raames Viimsi SPA
külastus
08.04. kell 9.00 Avatud tervisevõimlemine
08.04. kell 10.00 Heldur Laurent kõneleb Vana-Eesti
mesilase- ja kaaniravist
• 11.05.11 Külastame Kaarli kirikut ja kogudust. Tutvume
diakooniatööga
• 17.05.11 Reis Raplamaale ja Soomaale
• 27.06–30.06.2011 Reis Soome Saimaale
• 18.–19.08 2011 Reis Edela-Eestisse ja Manilaiule

Saue Huvikeskuse
ürituste kava
• 1. aprillist on Saue Linna Raamatukogus võimalik vaadata
Saue Huvikeskuse akrüülmaali kursusel osalenute maale.
Välja on pandud maastikumaalid, natüürmordid ja koopiad
kuulsate kunstnike töödest.
• Saue Laululaps 2011 eelvoor toimub 1. aprill kell 10.00–
17.00 Saue koolimajas
• Saue Laululaps 2011 lõppkontsert toimub 2. aprillil kell
12.00 Saue koolimajas
• Sauelane liikuma jalgratta-etapp toimub 30. aprillil kell
12.00 Sarapiku terviserajal

Tahad teada, mis tulevik toob
ja kuidas edasi elada?
Ennustaja Marianne nõustab
Helista ja reserveeri aeg!
Tel 5565 9845, Keila-Joa
Kõnetunnid kolmapäeviti
ka kohviku Boodan
mõnusas sohvanurgas
(Peterburi maantee 90F, Tallinn)
Tel 508 2490

25. märts 2011

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

Loomaarst vastab
Meie perekonnas juhtus kurb sündmus — suri meie hea
sõber, koer Muki, kes oli meie pere liige olnud juba 14
aastat. Tahaks koera siit ilmast väärikalt ära saata,
aga ei tea, mida teha, sest elame kortermajas ja meil
pole oma aeda, kuhu teda kenasti matta saaks. Kas
loomadele on olemas oma kalmistu või siis krematoorium, kus saaks looma tuhastada lasta?
Lemmiklooma surm on väga traagiline sündmus, kuivõrd tegemist on ikkagi pereliikme ja truu sõbra kaotusega. Seetõttu
on igati mõistetav, kui omanik soovib surnud loomaga käituda
nii, nagu seda tehakse inimestega — teekond siin ilmas lõpeb
kas matmise või tuhastamisega krematooriumis.
Eestis on praegu kõige paremas seisus maja- ja suvilaomanikud, kellel on võimalik aia nurgas tükike maad looma
hauaks eraldada ja selle eest ka hiljem hoolitseda.
On ka variant, kus omavalitsuste poolt (näit Valga ja Rakvere) on matmispaigaks eraldatud maa-ala, kuhu on võimalik
kohale sõita ja oma lemmikloom mulda sängitada. Leidub ka
eraomandis olevaid lemmikloomade surnuaedu, kus tuleb
matmise eest tasuda. Saab ka leppida kokku prügila või Väike-Maarja Loomsete Jäätmete käitlemise tehasega, kus loom
siis vastavalt käideldakse, kuid sinna justkui ei tahaks...
Mujal maailmas on see tavaline, et loom saab maetud
spetsiaalsele lemmikloomakalmistule või siis veel parem —
tuhastatakse krematooriumis, mis on keskkonda säästev,
humaanne ega nõua suurt hauaplatsi. Omaniku soovil tullakse hukkunud loomale koju järele ja tellitakse krematooriumimatusele orkester või kirikuõpetaja, kui vaja. Kõike seda toimetatakse sama delikaatsel ja väärikal moel, nagu inimese
ärasaatmisel. Jääb üle loota, et lemmiklooma tuhastamine
mõne aja pärast Eestis võimalik on. Sellise teenuse järgi on
loomaomanike seas suur nõudlus.
Loodan, et Teil on mõni hää suvilaomanikust sõber, kes teid aitab ja Mukile viimse
paiga jaoks tükikese maad eraldab.
Õigeid valikuid soovides,
Teie
Raimond Strastin
loomaarst

Märts ja aprill on lõikuskuu!
01.03–30.04.2011 on Saue Loomakliinikus
kassidele pühendatud sooduskampaania:
emase kassi steriliseerimine soodushind 50 €
isase kassi kastreerimine soodushind 25 €

SAUE LOOMAKLIINIK
Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi, päevakirurgia.
Hill’s ja Royal Canine lemmikloomatoit.
Kolmapäeviti pensionäridele kliiniku visiiditasu
ainult 5 € (tavahind 11.-)
Sooja 1, Saue, tel 600 3382; www.sauekliinik.ee
E–R 15.00–19.00, L 10.00–13.00
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Saue Sõna

Teated ja tarbijainfo

25. märts 2011
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Ilusad hambad on nagu säravad
pärlid mõisapreili ehetekarbis...
AS Terrat on 1991. a loodud, Eesti
kapitalil põhinev ehitusfirma, mis on
spetsialiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusele ja rekonstrueerimisele ning teiste keskkonnaalaste ehitusprojektide läbiviimisele.

Saue, Pärnasalu 31, tel 670 9015
www.moisahambaravi.ee

Otsime oma meeskonda
TORUSTIKE SUUNDPUURIMISE
SPETSIALISTE
kelle tööülesandeks on torustike
suundpuurimine seadmega
Grundodrill 10S
Kandidaadilt eeldame: tehnilist
taiplikkust; C-kategooria juhiluba; valmisolekut töölähetusteks (Eesti, Läti,
Soome). Kasuks tuleb: plasttorude
keevitamise oskus; eelnev töökogemus. Ettevõte pakub: väljaõpet;
põhipalk + tulemustasu; huvitavat
liikuvat tööd
Asukoht:
Tutermaa, Harku vald, Harjumaa
Tööle asumise aeg: kohe
Lisainfo: 679 0977, 501 5156
Indrek Ränd; www.terrat.ee
CV palun saata: heidi@terrat.ee

ALATES 1. APRILLIST
LASTELE HAMBARAVI TASUTA!
Maikuu on meie sünnipäevakuu —
igale külastajale maikuu jooksul
tasuta läbivaatus ja kingitus!
HAMBAD ON OLULISED!
Ootame Teid!
Otsin tööd

Express Post AS on alates
1998. aastast tegutsev ajakirjandusväljaannete tellimise ja kojukandega
tegelev ettevõte.

Otsime SAUE linna

JALGSI ja AUTOGA
LEHEKANDJAID,
kelle ülesandeks on väljaannete
varahommikune (4.30–6.45)
kanne.
Töötasu on 3,20 € tund +
reklaamikande tasud.
Kompenseerime isikliku auto
kasutamise kulud.
Oma soovist palume teada anda
telefonil 617 7751 või täita CV
aadressil www.expresspost.ee

Kinnisvara

 Ostan omanikult remonti vajava
korteri Sauel, Keilas või Tallinnas. Vastan
kõigile pakkumistele. Tel 5820 0800

Fekaalivedu
(kogumiskaevude
tühjendus)

OÜ Konstaleks
müüb
pelletigraanuleid

Hinnad alates 13 €
Küsi kindlasti pakkumist!

Hind:
kott 15 kg — 3 EUR
tonn ja rohkem — 175 EUR

Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

www.ecogranul.ee
kontakttelefon 5657 7230

 Ohtlike ja probleemsete puude langetamine suurte kogemustega eksperdilt.
Langetan raskesti ligipääsetavaid ja keeruka asukohaga puid, vajadusel kasutan
köistehnikat või tõstukit. Kindlustan
puhta ja korrektse tulemuse. 5648 2680
 Kodude koristus ja akende pesu;
mob: 5809 8230
 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
 Teostame majade katustelt lume
lükkamist ja räästaist purikate eemaldamist. Omame turva- ja ronimisvarustust ja kogemusi ohtlikel ronimistöödel.
Tel 5616 9864
 Pakun raamatupidamisteenust, hind
kokkuleppel vastavalt algdokumentide
arvule; koostan maksuaruandeid,
statistikaaruandeid ja majandusaasta
aruandeid. Info telefonilt 521 2184 või
e-maililt kadri29@hotmail.com
 Pakun raamatupidamisteenust
mõistliku hinnaga. Tel 514 5772
 Pakun lapsehoidmisteenust Keilas
ja vajaduse ka Sauel. Tunnihinne oleks
kokkuleppel a’ 1.60 eurot, arvestades
hoidmise pikkust. Ise olen 32-aastane
väga rõõmsameelne ja positiivne inimene, lastega eelnev kogemus olemas
(endal 11 a poeg) samuti olen hoidnud
ka võõraid lapsi. Lapsehoidja koolitust

pole läbinud, kuid laste psühholoogia ja
arengu koolitus on läbitud. Kontakt: gerli.
sildam@mail.ee või tel 5695 6806 Gerli

Pakun tööd

 OÜ Feeter otsib oma Saue bistroosse
Wunderbar kollektiivi täistööajaga, kogemustega KLIENDITEENINDAJAT/KASSAPIDAJAT. Kasuks toob ka külmköögitoitude ettevalmistamine ja serveerimine.
Lisaks otsime ka täistööajaga positiivset
NÕUDEOPERAATORIT/KORISTAJAT.
Kandideermiseks palume saata sooviavalduse koos CV-iga e-mailile
info@feeter.ee või küsimuste korral
helistada telefonile 5663 8888
 Otsin toredat ja hoolivat hoidjat kahele lasteaias käivale lapsele selleks ajaks,
kui nad haiged on. Tasu kokkuleppel.
Tel 5554 5090, Angelika
 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
 Otsin oma 2,9-aastasele tüdrukule
lapsehoidjat 2–3 päevaks nädalas
(esmaspäev–kolmapäev), ajavahemikul
10.00–18.00. Asukoht: Saue vald, Alliku
küla. Ühendust palun võtta telefonil
521 4008 või e-posti aadressil:
kairi.vahtra@mail.ee
 MERCANTILE GROUP AS pakub tööd
LAOHOIDJALE ja AUTOJUHT-KOMPLEKTEERIJALE, kelle tööülesanneteks on:
* kauba vastuvõtt, ladustamine, komplekteerimine; * ettevõtte laoprogrammi
kasutamine kauba sissevõtul. Kandidaadilt eeldame: * eesti keele valdamist
vähemalt suhtlustasandil; * täpsust,
vastutustunnet, kiirust ja töötahet; *
arvuti kasutamise oskust. Kasuks tuleb:
* hea füüsiline vorm ning eelnev laotöö
kogemus; * elukoha lähedus töökohale;
* B-kategooria juhiload. Omalt poolt
pakume: * nüüdisaegset töökeskkonda;
* konkurentsivõimelist ja töötulemustest
sõltuvat töötasu; * stabiilset töökohta
rahvusvahelises organisatsioonis. Töökoht asub Tallinna piiril, Pärnu mnt 549,
Laagri. CV saata hiljemalt 18.03.2011

e-postile: rene.hyvonen@mercantile.ee
Lisainfo: www.mercantile.ee
 Seoses töömahu suurenemisega
võtab Õmblusettevõte AS Protten F.S.C.
(asukohaga Keilas) tööle kogemusega
masstööõmblejaid. Tel: 674 7567
 Peatselt 2-aastaseks saav tüdruk
otsib kannatlikku ja hoolsat hoidjat
tööpäevadeks kl 7.45–16.45. Tasu
kokkuleppel. Tel 5343 2138
 Masinaehitusettevõte AS SAMI võtab
tööle: KEEVITAJA; MASINATE KOOSTAJA.
Nõudmised kandidaadile: jooniste lugemise oskus; eelnev töökogemus antud
valdkonnas; korrektsus, täpsus, kohusetunne; eesti keele oskus suhtlustasandil;
keevitajal vajalik erialane kvalifikatsioon.
Töötasu kokkuleppel. CV saata:
sami@sami.ee või Tule 20, 76505, Saue;
Tel 670 9040; www.sami.ee
 OÜ Zoovetvaru — Uusaru 5, Saue —
otsib laotöötajat (mees, 30–40 a), kelle
tööülesanneteks on kauba komplekteerimine, lao korrashoid. Vajalik tõstukiga
töötamise kogemus ja autojuhilubade
olemasolu. Avaldus koos CV-ga saata:
kuulutus@zoovet.ee

Müün

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

Südamlik kaastunne
Liia Lumilaid’ile armsa ema

LEIDA SALUSAARE

surma puhul
Saue Kristliku Vabakoguduse pere
Ärasaatmine 25. märtsil kell 13.00
Pärnamäe kalmistu kabelist
Vaikib rõõm ja mure, kõigest jääb
järele miski, mis ei sure …
Teatame kurbusega, et
on lahkunud meie kallis vend

Endel Hurm

6.02.1949–11.03.2011
Leinavad õde ja vennad
perekondadega

