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Harjumaa
Omavalitsuste
Liit
kuulutab välja
ideekonkursi
Harjumaa Omavalitsuste
Liit (HOL) kuulutab välja
Harjumaad iseloomustavate kohtade, objektide ja
sümbolite ideekonkursi.
Konkursi eesmärk on leida Harjumaad kui tervikut
iseloomustavaid nähtusi,
sümboleid ja objekte ning
neile vastavaid lauseid,
sloganeid. Võidukavandeid
kasutatakse HOL-i poolt
kingitava graafilise lehe
kujundamisel ning teistel
maakonda tutvustavatel
trükistel ja meenetel.
Kavandite
esitamise
tähtaeg on 30. aprill 2011.
Kavandid palume saata aadressile Harjumaa
Omavalitsuste Liit, Sirge 2,
10618 Tallinn.
Töid hinnatakse kahes
alagrupis: õpilased-koolinoored; täiskasvanud.
Paremaid
kavandeid
autasustatakse rahaliste
preemiatega.
Loe täpsemat juhist
Saue linna kodulehelt
www.saue.ee
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Saue Laululaps 2011

Linnavalitsus

2. aprillil laulsid Saue laululapsed ilma ja südamed soojaks.

Ülevaade I kvartali
eelarve täitmisest

Linna tulude eelarvest on kolme kuuga täidetud 20 protsenti
(2010. a 23%). Kulude eelarvest on kolme kuuga täidetud
15 protsenti (2010. a I kvartalis
17%). Tänavune linnaeelarve on
31. märtsi seisuga 300 000 euroga jooksvas ülejäägis.

Loe lk 3

Linnaelu

Mida teha
üleujutuse korral?
Põhja-Eesti Päästekeskus teavitab üleujutuse ohust ja annab
elanikkonnale juhiseid, kuidas
valmistuda suurvee saabumiseks
ning kuidas käituda, kui vesi on
ahjus sõna otseses mõttes.

Loe lk 2

Sirje Luberg

Saue Huvikeskuse juhataja
Eelvoorus astus üles 76 osalejat vanuses 3–19 aastat, kellest
lõppvooru pääses igast vanuserühmast kolm paremat poissi ja tüdrukut. Lauljaid hindas
žürii järgmises koosseisus:
Maie Klesment, Tallinna Muusikakeskkooli lauluõpetaja,
Hain Hõlpus, Tallinna G. Otsa
nimelise Muusikakooli õpetaja ja Jaanus Kann, Nõmme
Gümnaasiumi lauluõpetaja.
Iga vanuserühma parim tüdruk ja parim poiss esindavad

Kultuur

KUMUs
armastust otsimas

Saue linna Harju maakonna
laulukonkursil.
Lõppkontserdil saatis esinejaid bänd koosseisus Hain
Hõlpus, Henno Kelp ja Marko
Naissoo. Lõppkontserti juhtis
Johanna Marie Ainomäe ansamblist Violina. Koos Daana
Otsaga kõlas nende esituses
kontserdi sissejuhatuseks särtsakas „Tuljak“.
Konkurss Saue Laululaps
toimus tänavu 16. korda. Suur
tänu kõikidele osalejatele,
õpetajatele, lapsevanematele
ja sponsoritele: LC Saue, Sami
AS ja Saue Naisselts. 

Huvikeskuse kunstiringide õpilased käisid koolivaheajal KUMUs
uudistamas, mida põnevat pakub Tallinna XV Graafikatriennaal
ja irriteeriva pealkirjaga näitus
„Armastuse, mitte raha pärast“.
Suurt elevust tekitas noortes
rahapesu teema — Krista Leesi
taiesel eksponeeritud meeste
ja naiste pesu oli kokku õmmeldud… millest?
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Kultuur

Mürtsub trumm
ja pillid hüüavad!

Lauluvõistluse tulemused
3–4-aastased
I
I
II
II
III
5–6-aastased
I
I
II
II
III
III
7–9-aastased
I
I
II
II
III
III

Karoliina Eerme
Kaspar Schüts
Keiti Tammsaar
Kristjan Hõbessalu
Kadriann Ruul

õp Reet Jürgens
õp Reet Jürgens
õp Kerli Mitt
õp Reet Jürgens
õp Reet Jürgens

Anne-Liine Pruul
Karl Matthias Martin
Elo Liisbet Palmsaar
Mattias Donner
Kaisa Lotta Käärik
Sander Karol Avarand

õp Kerli Mitt
õp E. Alamaa
õp Reet Jürgens
õp Elviira Alamaa
õp Reet Jürgens
õp Elviira Alamaa

Maribeth Ader
Oliver Strastin
Laura-Liisa Kümnik
Rasmus Strastin
Laura Tammiste
Kaur Erik Pääsuke

õp Reet Jürgens
õp Elviira Alamaa
õp Grete Põldma
õp Elviira Alamaa
õp Ulvi Kanter
õp Elviira Alamaa

10–12-aastased
I
Angela Siimon
I
Markus Lehtsalu
II
Greta Reino
II
Karl Korts
III
Annabel Kaljusaar
III
Egert Meriste
13–15-aastased
I
Kaia-Triin Pääsuke
I
Karl Hõbessalu
II
Kaie-Mari Hanikat
II
Joosep Talumaa
III
Meril Malva
III
Jasper Alamaa
16–18-aastased
I
Kristel Palts
I
Karl-Heinrich Arro
II
Kärt Johanna Ojamäe
III
Annaliise Kalamees
Eripreemia: Keit Marjamaa

õp Grete Põldma
õp Elviira Alamaa
õp Ulvi Kanter
õp Elviira Alamaa
õp Ulvi Kanter
õp Elviira Alamaa
õp Grete Põldma
õp Elviira Alamaa
õp Grete Põldma
õp Elviira Alamaa
õp Ulvi Kanter
õp Elviira Alamaa
õp Eve Pärnsalu
õp Grete Põldma
õp Grete Põldma
õp Grete Põldma
õp Grete Põldma

27. märtsil toimus Saue Gümnaasiumi aulas Suur Kevadkontsert.
Saue publiku ette astus kolm
maakondlikku ühendkollektiivi:
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester, Harjumaa Keelpilliorkester
ning Harjumaa Noorte Sümfooniaorkester. Suur Kevadkontsert
andis tugeva emotsionaalse laengu algavaks ning pisut hilinenud
kevadeks.
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Haridus

Ilusa eesti keele
nädal
7.–11. märtsil toimus Saue
Gümnaasiumi algklassides traditsiooniline eesti keele nädal.
Et 14. märtsil tähistatakse emakeelepäeva, sätitakse eesti keele nädal alati märtsi algusesse.
Lapsed kirjutasid etteütlust, tegid
funktsionaalse lugemise testi ja
toimus ka etluskonkurss. Paremini esinesid …
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Saue Sõna

Linnaelu
Teine Beebiball

8. aprill 2011

Põhja-Eesti Päästekeskus
teavitab üleujutuse ohust
Käitumisjuhised elanikele üleujutusteks valmistumisel
2010./ 2011. a lumerohke talve tõttu on kevadel võimalik suurvee ja sellest tulenev uputuse oht. Siseveekogud võivad üle
kallaste tõusta, madalamad kohad maastikul lumesulaveega
täituda. Tiheasustusaladel võib tekkida olukordi, kus kanalisatsioon ei võta korraga tekkinud lumesulavett vastu ning teed ja
tänavad ujutatakse kohati üle. Samuti on igal kevadel esinenud
ummistunud teetruupide tõttu probleeme üleujutatud teedega.

Fotol (vasakult): Dea Talve, Ruben Berg, Freia Lily Sarna, Aliya Lamdaghri Alaoui, Annabel Bergman, Irene Melani
Sarapuu, Markus Alexander Soots, Loore Leiter, Emil Franclin Saar, Katarina Maria Karniol.

25. märtsil toimus
Saue lasteaias Midrimaa
2011. aasta teine Beebiball.
Sel korral said pidulikult
sünnitunnistuse 10 beebit —
3 poisi ja 7 tüdrukut.
Kokku on sellel aastal sündinud 14 last, kellest on 7 poissi ja 7 tüdrukut.
2010. aastal registreeriti esmakordselt Saue linna ajaloos

102 sündi, sündis 67 poissi ja
35 tüdrukut. Ajalooliseks tegi
eelmist aastat see, et esmakordselt nägid Saue linnas ilmavalgust kolmikud.
Palju-palju õnne! 

Linn ootab
kevadist suurpuhastust
Järgnevalt teeme juttu kevadkoristustöödest ja jäätmete, sh vanarehvide üleandmise võimalustest.
Pikale veninud talv hakkab viimaks kevadesse jõudma, pime
aeg on seljatatud ning lumisena ja märjana püsinud maapinna
sulamine annab märku looduses toimuvatest muutustest. Kevadiselt erksad päikesekiired on varmad maapinda kuivatama
ja kes teab, kui päevad päikesepaistes õhtusse jõuavad, saame
aprillikuus koristustöödega algustki teha.
On teada tuntud tõsiasi, et kevad algab lumikellukeste ja
märtsikellukeste õitsemisega, lindude saabumisega, aga paraku ka lume alt väljasulanud prügiga. Linn ihkab puhtaks tegemist.
Igal kevadel toimuvate koristustööde eesmärgiks on linnavalitsuse, ettevõtete ja elanike ühiste jõupingutuste abil muuta
linna elukeskkond puhtamaks. Koristamise käigus aga koguneb
jäätmeid ja nii tekibki küsimus: mida nendega pihta hakata?
Jäätmete üleandmiseks paigaldatakse konteinerid aadressile
Sooja tn 3. Vastu võetakse: vana mööblit, vaipu, kraanikausse,
jalgrattaid, WC-potte, penoplasti, aknaraame, pühkmeid, kilet,
lehtklaasi, vanarehve, puulehti ja tükeldatud ning punti seotud
puuoksi.
Jäätmete vastuvõtt toimub ainult allpool loetletud kuupäevadel ja kellaaegadel:
24. aprill 2011 kell 11.00–14.00
27. aprill 2011 kell 14.00–20.00
30. aprill 2011 kell 11.00–14.00
07. mai 2011 kell 12.00–15.00
Ohtlikke jäätmeid saavad elanikud tasuta üle anda Sooja tn
2A territooriumil asuvasse kogumispunkti. Vastu võetakse: jääkõlisid, õlifiltreid, õliseid pühkmematerjale, värvi-, liimi-, laki- ja

lahustijäätmeid, elavhõbedalampe, aegunud ja kasutuskõlbmatuid ravimeid, kemikaale, pestitsiidide jäätmeid, elavhõbedakraadiklaase, patareisid, akusid, säästupirne. Kogumispunktis
asutustelt ja ettevõtetelt ohtlikke jäätmeid vastu ei võeta.
Ohtlike jäätmete kogumispunkti lahtiolekuajad:
TEISIPÄEV ja NELJAPÄEV kl 16.00–18.00
PÜHAPÄEV kl 12.00–16.00
Elektri- ja elektroonikajäätmeid saab üle anda aadressil Sooja
tn 2A ohtlike jäätmete kogumispunkti vastas asuvasse konteinerisse ohtlike jäätmete kogumispunkti lahtioleku aegadel. Vastu
võetakse alljärgnevaid kompleksseid seadmeid: pesumasinad,
pliidid, külmikud, kliimaseadmed, elektriradiaatorid, tolmuimejad, röstrid, kohvimasinad, faksid, telefonid, arvutid, printerid,
koopiamasinad, televiisorid, kaamerad, raadiod, muusikariistad, valgustid, aiatööriistad, puurid, elektriniidukid, elektrilised
mänguasjad, suitsuandurid ja termostaadid.
Ohtlikke ja elektroonikajäätmeid võetakse vastu aastaringselt ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti lahtioleku aegadel.
Vanametalli (sh autoromud) äravedu on võimalik, kui eelnevalt
kokku leppida ja tellida teenus OÜ-lt Metanex. Tellimused metalli
veoks tuleb esitada telefonil 678 2055 ja 501 5433 või e-posti
aadressil metanex@hot.ee.
Linnas puhtuse ja korra tagamisel on oluline osa kinnistuomanike tahtel ja tegutsemisel. Siinjuures tuletame meelde
mõningat Saue linna heakorra ja koormiste määramise korrast
tulenevat nõuet:
• Kinnistu omaniku kohustuseks on teostada heakorratöid kinnistuga külgneval puhastusalal. Puhastusalaks nimetatakse
ala, mis ulatub ristisuunas krundi piirist tee või tänava servani ja heakorratööd on tolmu, liiva, prahi, okste, lume ja jää
koristamine, muru ja rohu niitmine jm.
Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist

Nõuanded elanikele
• Hoonete keldritest ja tänavatelt vee väljapumpamisega
päästeteenistus üldjuhul ei tegele. Päästjad sõidavad välja,
kui inimeste elu ja tervis on otseselt ohus.
• Hädaabinumbril 112 helista, kui oled veelõksu jäänud või
muul viisil on otseselt ohus sinu elu ja/ või tervis.
• Hoonete omanikel soovitame soetada veepumbad, et vajadusel oleks võimalik vesi keldritest välja pumbata.
• Piirkondades, kus kevadine suurvesi on varasematel aastatel probleeme põhjustanud, tekib suure tõenäosusega uputus ka tänavu.
• Kui elad sellises piirkonnas, mõtle läbi kõik ohud, mis võivad vee tõusuga kaasneda, tee vajalikud ettevalmistused,
et kahjud oleksid võimalikult väikesed. Oht võib olla:
- majapidamisele ja hoonete sisustusele;
- koduloomadele;
- loomasöödale;
- küttepuudele;
- lahtistele esemetele hoovis;
- sõiduvahenditele.
• Kahjude vähendamiseks:
- vii oma kodune vara maapinnast kõrgematele tasapindadele (kõrgematele korrustele);
- tõsta kõrgemale õlid, lahustid ja muud ohtlikud kemikaalid, et looduskeskkonna reostust vältida;
- kui vesi ohustab elektrisüsteemi, lülita hoone elektrivõrgust välja;
- sulge ka gaasi-, vee- ja kütusemahutite kraanid;
- kui vesi voolab hoonesse, sulge veepinnast allapoole jäävad kanalisatsiooni äravooluavad.
• Kui veetase on veel kõrge, ei maksa keldrit veest tühjaks
pumpama asuda, sest vesi imbub keldrisse tagasi. Vee väljapumpamine ja selle tagasi imbumine võib kahjustada hoone konstruktsioone rohkem kui seisev vesi. Maja asu veest
tühjaks pumpama pärast üldise veetaseme alanemist.
• Veetaseme alanedes tuleb seevastu kohe tegutsema asuda, sest vesi rikub peaaegu kõiki materjale. Kuivata ja tuuluta maja nii ruttu kui võimalik. Märgunud materjalid on heaks
pinnaseks hallitusseente ja bakterite kasvule. Need võivad
tekitada lisaks otsesele veekahjule nii terviseprobleeme kui
ka vara pöördumatut riknemist.
• Kui suurvee tõttu on tavapärane elukorraldus oluliselt häiritud (ei pääse koju, maja ei saa kütta, ei saa kasutada elektrit, joogivesi on reostunud jmt.) teata sellest kohe omavalitsusse.
• Kui pead üleujutuse tõttu kodust lahkuma, võta kaasa vajalikud vahendid (ravimid, laetud akuga mobiiltelefon, esmaabivahendid, ilmastikutingimustele vastavad riided ja jalanõud,
söök ja jook ning isikut tõendav dokument).
• Selgita välja võimalik majutuskoht (sugulaste või tuttavate
juures või kokkuleppel kohaliku omavalitsusega), kus saaksid üleujutuse korral ajutiselt viibida.
• Lahku kodunt juba varem, kui majja sissepääs, majast väljumine ja lahkumistee veetaseme tõusu tõttu veel takistatud
pole.
• Juhuks, kui sinu pereliikmed ei ole koos, leppige kokku koht,
kus kokku saate.
• Selgita välja, kuidas saad teavet üleujutuse (ja vee taandumise) kohta.
• Ära unusta küsida, kuidas on üleujutusohuks valmis ka naaber.
• Kodust lahkudes lülita välja elekter, sulge gaasi-, vee- ja kütusemahutite kraanid ja teavita lahkumisest kohalikku omavalitsust.
• Ja veel kord: hädaabinumbrile 112 helista, kui ohus on inimeste, aga ka loomade elu ja tervis. Veepumpamise teenust
päästekeskus ei osuta.
• Lisainfo saamiseks pöördu ööpäevaringselt töötavale päästeala infotelefonile 1524, infot saad ka veebilehelt www.
rescue.ee.

Tähelepanu!

Kodu korda!
Kutsume kõiki linlasi 30. aprillil oma koduümbrust korrastama!
Pärastlõunal pakume teile keskuse pargis muusikalist
meelelahutust ja talgusuppi.

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

Järgmine number ilmub
21. aprillil 2011
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Linnavolikogu ja Linnavalitsus
Linnavolikogu 19. istung
Saue Linnavolikogu VI koosseisu 19. istung
toimus 24. märtsil 2011. a, päevakorras oli:
1. Lemmikloomakrematooriumi ehitamisest
Saue linna
/informatsioon võeti teadmiseks/.
2. Saue linna Tule tn 24, 24B ja 24C ning Tule põik 1 ja 3
kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
/ühehäälselt võeti vastu otsus nr79/.
3. Saue linna Männiku kinnistu lõunaosa kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
/ühehäälselt võeti vastu otsus nr 80/.
4. Saue linna Tammetõru tn 39 kinnistu detailplaneeringu
kehtestamine
/ühehäälselt võeti vastu otsus nr 81/.
5. Saue Linnavolikogu revisjonikomisjoni aruanne Saue
Linnavalitsuse 2010. aasta revideerimise tulemustest
/informatsioon võeti teadmiseks/.
6. Info
6.1 Kokkuvõte Saue Linnavolikogu spordikomisjoni tööst
2010. aastal
6.2 Kokkuvõte Saue Linnavolikogu kultuurikomisjoni tööst
2010. aastal
/informatsioonid võeti teadmiseks/
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Siiri Pertel
volikogu assistent

Teade
Mittetulunduslikuks tegevuseks toetustaotluste esitamise
järgmine tähtaeg on 20. mai 2011. Taotlused tuleb esitada paberkandjal või elektrooniliselt Saue Linnavalitsuse
kultuuri-, haridus- ja spordivaldkonna peaspetsialist Margit
Otsale.
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Saue linnakassasse on laekunud 31. märtsi seisuga 1,8 miljonit
eurot, mis moodustab 21% aastaks prognoositud tulude mahust.
Linnakassast tehti väljamakseid 1,5 miljonit eurot, mis moodustab 15% aastaks planeeritud väljamaksetest. Linnaeelarve on 31.
märtsi seisuga 300 000 euroga jooksvas ülejäägis.
Ingrid Niid

Pearaamatupidaja

Tabel 1. Tulumaksu laekumine I kv.

Saue Linnavalitsuse 11. istung toimus
30. märtsil 2011. aastal, päevakorras oli:

Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar
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Ülevaade Saue linna 2011. a
eelarve täitmisest seisuga 31. märts

Linnavalitsuse 11. istung
1. Kadakamarja tn 26 üksikelamu maaküttekontuuri puuraukude projekteerimistingimuste
kinnitamine /korraldus nr 77/.
2. Kadakamarja tn 22/B ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 78/.
3. Kirjaliku nõusoleku väljastamine Laua tn 3
/korraldus nr 79/.
4. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste eraldamine
/korraldus nr 80/.
5. Saue Huvikeskuse suvelaagri hinna kinnitamine
/korraldus nr 81/.
6. Noorte sporditegevuseks toetuste eraldamine
/korraldus nr 82/.
7. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 83/.
8. Hooldusteenuse toetuse maksmisest äraütlemine
/korraldus nr 84/.
9. Hooldaja määramine /korraldus nr 85/.
10. Mitteliitunuks lugemine /korraldus nr 86/.
11. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine
/korraldus nr 87/.
12. Info
12.1 Info sõlmitud lepingute kohta
Jekaterina Tikerpuu andis ülevaate sõlmitud lepingutest.
12.2 Lemmikloomakrematooriumi ehitamisest Saue linna
Harry Pajundi andis ülevaate Saue Linnavolikogus arutatud lemmikloomakrematooriumi teemast. Linnavalitsus
peab endiselt sobimatuks lemmikloomakrematooriumi
asutamist pakutud asukohta Sooja 1, söögikoha ja elamute kõrvale.
12.3 Sõidugraafiku muudatuse kooskõlastamine
Kalev Israel tutvustas OÜ Arne Auto soovitud muudatust
kommertsliini nr 208 sõidugraafikus. Linnavalitsus andis
muudatuse kooskõlastuse.
12.4 Täiendava raudteepeatuse rajamine
Mati Uuesoo tutvustas MTÜ Välja Selts tehtud ettepanekut
täiendava raudteepeatuse rajamiseks Tallinna–Keila–Riisipere–Paldiski–Tallinna raudteelõigule. Linnavalitsus
toetab MTÜ Välja Selts ettepanekut raudteepeatuse
rajamiseks Saue ning Valingu peatuste vahele.

Saue Sõna

Joonis 1. Tulude eelarve täitmine.

Joonis 2. Tulumaksu laekumiste võrdlus.

Teated detailplaneeringute
kehtestamisest
Saue linnas
Saue Linnavolikogu 24.03.2011 otsusega nr 79 kehtestati Saue
linna Tule tn 24, 24B ja 24C ning Tule põik 3 ja 5 kinnistute
detailplaneering. Detailplaneering hõlmas Tule tänava ja Kadaka elamupiirkonna vahelist maa-ala Tule põik tänavast kuni AS
Pauligi krundini suurusega 2,69 ha. Planeeritav ala koosnes kaheksast maaüksusest, millest seitse olid riigikaitsemaa ja üks
reformimata riigimaa. Detailplaneeringu eesmärgiks oli: korrastada maaüksuste piirid; luua viis eraldi maaüksust, muutes nende sihtotstarvet riigikaitse maadest äri-tootmismaadeks ning
reformimata riigimaa transpordimaaks. Detailplaneeringuga
määrati maaüksuste kasutusviisid, ehitusõigused ja piirangud
ning anti liikluse, tehnovarustuse, haljastuse ja heakorrastuse
lahendused. Detailplaneering sai kõik vajalikud kooskõlastused.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 21.01.2011 kuni
04.02.2011 ning selle avalik arutelu 07.02.2011. Ainukesed
kirjalikud märkused tehti naaberkinnistul asuva ettevõtte tootmiskeskkonna kaitsmiseks. Nende alusel täiendati detailplaneeringu seletuskirja. Detailplaneering vastab kehtivale Saue
linna üldplaneeringule. Detailplaneeringu koostas OÜ Stuudio
Beeta.
Saue Linnavolikogu 24.03.2011 otsusega nr 80 kehtestati Saue
linna Männiku kinnistu lõunaosa detailplaneering. Detailplaneering haaras Saue linna idaservas asuvat talumaad suurusega 8,51 ha, sihtotstarbega maatulundusmaa. Detailplaneeringuga moodustati 12 eraldi maaüksust, mis jagunevad kaheks

Linna tulude eelarvest on
kolme kuuga täidetud 20
protsenti (2010. a 23%). Linna tuludest on maksutulusid,
toetusi ja omatulusid laekunud keskmiselt 22,6 protsendi
ulatuses (vt joonis 1). Muude tulude eelarves põhjustas
2010. aastal 36%-list täitmist
põhivara müük. Käesoleva
aasta eelarvesse planeeritud
põhivara müüki ei ole I kvartali jooksul toimunud. Samuti
ei ole toimunud ÜVK ehitusega seotud abikõlbulike kulude
tagasimakseid.
Maksutuludest moodustab peamise tululiigi üksikisiku tulumaks, mida lae-kus
kolme kuuga ligi 1 miljon eurot (vt tabel 1) ehk 24,7% aastaeelarvesse prognoositust.

Tulumaksu
laekumine
on võrreldav 2007. a sama
perioodiga, ületades üheksa
tuhande euro võrra 2007. a
laekumist. Võrreldes 2010.
a sama perioodiga on 2011.
a esimese kolme kuuga laekunud tulumaksu 2,8% rohkem, vt joonis 2.
Linna kulude eelarvest
on kolme kuuga täidetud 15
protsenti (2010. a I kvartalis
17%). Võrreldes 2010. a sama
pe-rioodiga on ligi kaks korda
vähenenud väljamaksed eraldisteks, sh sotsiaal-toetusteks.
Peamiseks teguriks antud kululiigi erinevuses on koduste laste toetuse asendumine
lapsehoiuteenuse ostmisega.
Tegevuskulude ja investeeringute eelarve täitmine on
kahel võrreldaval perioodil
olnud samal tasemel (vt joonis 3). 

Joonis 3. Kulude eelarve täitmine.

üksikelamu krundiks; kolmeks spordi-, kaubanduse, toitlustuse
ja teeninduse suunitlusega ärimaa krundiks; neljaks liikluse
ja tehnorajatiste krundiks ning ülejäänud kolm üldmaaks ehk
kohati metsaga kaetud haljasaladeks, millede pind moodustab
42% kogu planeeritavast alast. Detailplaneeringuga määrati
kruntide ehitusõigused ja piirangud ning lahendati teed, tehnovarustus, haljastus ja heakorrastus. Detailplaneering sai kõik
vajalikud kooskõlastused. Detailplaneeringu avalik väljapanek
toimus 18.02.2011 kuni 07.03.20011 ning selle avalik arutelu 09.03.2011. Detailplaneeringu avalikustamise käigus kirjalikke ettepanekuid ei esitatud ja lahendamata küsimusi üles
ei jäänud. Detailplaneering on vastavuses kehtiva Saue linna
üldplaneeringuga. Detailplaneeringu koostas Arhitektuuribüroo
Lokomotiiv OÜ.
Saue Linnavolikogu 24.03.2011 otsusega nr 81 kehtestati Saue
linna Tammetõru tn 39 kinnistu detailplaneering. Detailplaneering haaras 2,41 ha suurust maa-ala Saue linna lõunaosas
Keila mnt lähedal. Planeeritavale alale nähti ette 5 üksikelamu
krunti ja ühe elamukrundi laiendus ning ülejäänud osa jäeti
liiklusmaaks ja üldmaaks ehk metsaga haljasalaks, mis moodustas 22% planeeritavast alast. Detailplaneeringuga määrati
kruntide ehitusõigused ja piirangud ning lahendati haljastuse,
teede ja tehnovõrkude küsimused. Detailplaneering sai kõik
vajalikud kooskõlastused. Detailplaneeringu avalik väljapanek
toimus 18.02.2011 kuni 07.03.2011 ning selle avalik arutelu
14.03.2011. Detailplaneeringu avalikustamise käigus kirjalikke
ettepanekuid ei esitatud ja lahendamata küsimusi üles ei jäänud.
Detailplaneering on vastavuses kehtiva Saue linna üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu oli koostanud Casa Projekt OÜ.

Saue Sõna

Kultuur
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Päikest täis rahvas

Moldova — riik Rumeenia ja Ukraina vahel.
Maad vähem kui meil, rahvast seevastu kolm korda enam.
Rafael Amos
Meri jääb parajasse kaugusse,
Nistru ja Pruti jõed on peamised veeteed. Kõrgeim mägi
Dealul Balanesti on pisut üle
saja meetri kõrgem kui meie
Suur Munamägi ning keskmise eluiga on Moldovas samuti
mõned aastad pikem.
Kui ütled Moldova, meenuvad kõigepealt veinid, „Belõi Aist“, küpsed puuviljad ja
Bessaraabia stepp. Küllap ka
tulised tantsud ning nukravõitu mõtlikud rahvalaulud.
25. märtsil oli Saue Gümnaasiumi aulas tõeline Moldova pidu.
Moldova Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Victor Guzuni ning
Eestimaa moldovlaste kogukonna esimehe Ion Braga
eestvedamisel näidati moldovlaste käsitööd ja rahvarii-

Saue linn hindab oma sportlasi

nid. Olgu siinkohal öeldud, et
Moldova aastane viinamarjasaak on 400–500 tuhat tonni
ning Guinnessi rekordiraamatu andmeil on Euroopa suurim
veinikollektsioon Moldovas
asuv Milestii Mici, mis koosneb 1,5 miljonist pudelist.
Moldava rahvakunstiõhtu
meeleolukaks
mälestuseks
tehti ka üks igavesti vahva
ühispilt. 

deid, Eestis elavate kunstnike loomingut. Rahvalaulude
vahele esitas kaks pala ka
muusikaharidusega suursaadik. Teadupärast pole ühegi teise riigi diplomaatilise
esinduse juht kooliaula laval
laulu löönud.
Peo tipphetkeks kujunes
moldova rahvusroogade ja

veinide mekkimine. Laual
ilutsesid külaroog baklažaanidest, givetš, maisitangust
mamaliga, viinapuulehe rullid moldova moodi, sealihast
„pealinnakurgikesed“, moldova pirukas brõnsaga ja veel
hulk muid hõrgutisi. Ning
muidugi kuulsad Cricova tehase punased ja valged vei-

KUMU-sse
armastuse pärast
Keset koolivaheaega, 24. märtsil sõitis bussitäis Saue
Huvikeskuse kunstiringide õpilasi KUMU-sse uudistama, mida huvitavat on välja pandud Tallinna XV Graafikatriennaalil, näitusel „Armastuse, mitte raha pärast”.

Terje Toomingas

Saue Huvikeskuse
spordivaldkonna juht
Saue linna sportlased võistlesid 2010. aastal edukalt nii
Eesti ja Harjumaa meistrivõistlustel kui ka rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Osa
võeti erinevatel spordialadel
nii individuaalselt kui ka
võistkondlikult.
Neljapäeval, 31. märtsil
tunnustati ligi 70 Saue paremat sportlast restoranis
Lounge Loft. Linnapea Harry Pajundi pidas oma kõnes
meeles kõiki Saue sportlasi ja tänas neid väga heade

sportlike tulemuste eest. Veel
väljendas ta oma kõnes heameelt, et Sauel tegeldakse
nii paljude spordialadega.
Tublide saavutuste ja linna
esindamise eest spordis sai
iga sportlane tunnustuse ning
kingituseks kinopileti ja kalendri. Linna tunnustuse said
ka vabatahtlikena Saue spordiürituste korraldajad.
Saue
Mälumänguklubi
korraldas üritusel sporditeemalise viktoriini, mille võitis
võistkond Scott.
Suur tänu meeldiva koostöö eest restoranile Lounge
Loft! Õhtu oli meeleolukaks
ja unustamatu. 

Hariduskeskuse õpetaja ootas meid osalema programmis „Armastab. Ei armasta”, mis on nime saanud kõigile tuntud populaarsest karikakramängust. Seda mängu mängisime näitusel
taolise masina abil, mis mõnes asutuses järjekorranumbreid
väljastab. Igaüks sai ekraanil karikakralehele vajutades oma
lipiku ja sõnum jäi ainult enda teada. Kui olime KUMU graafikaateljees tutvunud klassikaliste graafika tööriistade, paberite
ja trükipressiga, läksime suurde näitusesaali.
Selles saalis on eksponeeritud tänapäeva graafika, mis
esindab nüüdisaegse kunsti kõige uuemaid suundumusi ja
kunsti loomise tänapäevaseid vahendeid — videot, fotot, trükimeediume, performance’it ja ka spetsiaalsetele kangastele
tehtud digitrükki. Neid erinevaid töid ühendab probleemistik,
mis on seotud armastusega. Armastuse antipoodina tegutseb
aga raha. Arutleda ja kaasa rääkida sai järgmistel teemadel:
miks loovutab inimene elundeid või verd teistele inimestele,
miks toob narkoäri kaasa nii palju inimlikke kannatusi, miks
on olemas inimkaubandus ja keha müümine, mis asi on sooline ebavõrdsus või miks peavad vanemad armastatud lapsi
kauaks omapead jätma, et raha teenida?
Suurt elevust tekitas rahapesu teema. Eesti kunstnik Krista
Leesi on välja pannud taiese, mis koosneb meeste ja naiste pesust. Pesu on kokku õmmeldud rahast. Naiste pesu sajakroonistest paberkupüüridest ja meeste pesu viiesajastest. Töö on
igal juhul mitmetähenduslik. Lõpuks, kui näitus vaadatud, võis
igaüks suurele Eesti kaardile endast trükitud jälje maha jätta.
Valida oli mitme tähendusega templeid ja kümmekond värvi.
Näituselt said kõik osalenud ainet mõtlemiseks, mõne uue idee
ja häid emotsioone.
Virve Laan
Saue Huvikeskuse huvitegevuse juht

Saue Sõna

Kultuur / Haridus
Mürtsub trumm ja pillid hüüavad!
27. märtsil toimus Saue Gümnaasiumi aulas Suur Kevadkontsert. Saue publiku ette astus kolm maakondlikku ühendkollektiivi: Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester, Harjumaa Keelpilliorkester ning Harjumaa Noorte Sümfooniaorkester.
26. ja 27. märts olid Saue
Gümnaasiumis väga töised.
Kevadistele õppepäevadele
kogunes ligi 120 mängijat üle
Harjumaa ja Raplastki. Orkestritel toimus kahel päeval
hulk proove ja palju koosmusitseerimist.
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester valmistus proovide
käigus Eesti Noorte Puhkpilliorkestrite
konkursiks
EST–NOK 2011 a Tallinnas.
Orkestri valmistasid konkursiks ette dirigendid Valdo
Rüütelmaa ja Harry Illak. 2.
aprillil Estonia Kontserdisaalis saavutas Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkester konkursil
EST–NOK 2011 I koha ja kulddiplomi maakonna orkestrite
arvestuses. Palju õnne kõigile
mängijatele ja dirigentidele!
Head meelt tegi taas ellu
ärganud Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkestri ettevalmistusorkester, kuhu kogunes üle
20 noore. Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkestri ettevalmistuse orkestrile tõi uue hingamise noor andekas dirigent
Sirly Illak, kelle käe all noored

Ühendorkester. Dirigent Harry Illak.
arenesid mitte tundide, vaid
minutitega.
Väga rõõmustav oli Sauel
võõrustada taas Harjumaa
Keelpilliorkestri muusikuid.
Sõbralik ja pühendunud
õpetajaskond innustas noori keelpillimängijaid ilusate
teoste õppimisele. Noorte
keelpillimängijatega
tegid
tööd dirigent Hando Põldmäe
ning ettevalmistuse orkestriga
Tekla Tappo ja Reet Leinuste.
Suure panuse kevadlaagri korraldusse on andnud Harjuma

Fotol (vasakult): dirigendid Harry Illak,
Hando Põldmäe, Sirly Illak.

Kevad tuli luulega
Saue Päevakeskusesse tõi kevad luuletused. Kui siiani
on päevakeskuse näitustel vaataja olnud pigem kõrvalseisja ja vaatleja, siis nüüd lihtsalt vaatlemisest ei piisa.
Seekordne näitus nõuab süvenemist ja hinge avamist. Väikese valiku oma luulest on näitusel välja pannud noor andekas
sauelane Eve Toomist.
Eve Toomisti poolt on luuleread ja koos Mirell Leinsaluga
kujundati taust. Näituse avamisele tulid kokku Eve sõbrad ja
tuttavad. Eve ema Anne alustas Henrik Visnapuu luuletusega
kevadest. Jätkas Liis Kurm, kes luges oma luuletust sõnadest.
Seejärel laulsid Marve Rekand, Andres Tarja ja Kadrika Dammann. Kaasa laulsid kõik kohaletulnud.
Eve ja tema näitust iseloomustab kõige peremini tema luule:
Ma tulen
Sa lähed
Silmapilguks saame kokku
Ja kui see ongi kõik
Armastus jääb alles
Su tulikuuma pihku
Kutsume kõiki näitusele ja jääme ootama häid ettepanekuid
ning soovitusi luulevaliku avaldamiseks.

Keelpilliorkestri juhatuse esimees Juta Ross.
Proovide ajakavas olid planeeritud ajad ka Eesti Noorte
Laulupeo ühendorkestri ja
sümfooniaorkestri repertuaari
omandamiseks. Ühendkoosseisude tööd juhtisid dirigendid Hando Põldmäe, Sirly Illak ja Harry Illak.
Suur Kevadkontsert andis
tugeva emotsionaalse laengu algavaks ning pisut hilinenud kevadeks. Kontserdil
astusid lavale kõik koosseisud: Harjumaa Noorte PO
kontsertkoosseis ning ettevalmistusorkester, Harjumaa
Keelpilliorkester ning ettevalmistusorkester, Harjumaa
Noorte Ühendorkester ning
Harjumaa Sümfooniaorkester.
Suurepäraselt esitatud kava
andis tõelise naudingu. Orkestripalade vahepeal tänati
toetajaid. Harjumaa Noorte
PO tänas tegevuse toetamise
eest 2010. a Kultuurkapitali
Harjumaa Ekspertgruppi ning
Harjumaa Omavalitsuste Liitu. Tänati Saue linna suure
panuse ja teostuse eest orkestri

laagrite läbiviimisel. Traditsiooniliselt igal kevadkontserdil kuulutab Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkester välja „Aasta Orkestrandi“. Sellel aastal
pälvis tunnustuse „Aasta Orkestrant 2010“ kaks mängijat:
Märt Viljaste (trompet, Saue
linn) ning Jürnas Rähni (metsasarv, Aruküla). Tunnustuse
pälvinud muusikud said meeneks Piletilevi kinkekaardid.
Kuulajate arvamusi tähele
pannes oli selge, et kontsert oli
innustav ja eriline.
Täname kõiki kuulajaid,
kes pühapäeva pärastlõunal
koos meiega muusika seltsis
olid!
Täname kõiki, kes olid
abiks kevadlaagri korraldusel:
Saue Koolihaldusasutus, Saue
Gümnaasium, Reaalkooli Teeninduse OÜ. Täname laagri
toetamise eest Kultuurkapitali Harjumaa Ekspertgruppi,
Harjumaa Omavalitsuste Liitu
ning Saue linna.
Teie,
MTÜ Harjumaa
Noorte Puhkpilliorkester
www.hnpo.ee

SAUE PEREKOOL

korraldab koostöös
SÜNNI JA IMETAMISE EESTI TUGIÜHINGUGA
SAUE PÄEVAKESKUSES (otsapoolne uks)

algusega kell 10.00 LOENGUD
15.04
2–6 KUU VANUSE IMIKU TOITMINE; UNI JA ARENG
Kuidas aru saada, kas piima on piisavalt ja mida teha murede korral?
Tissistreik? Päevakava muutused.
Räägib imetamise nõustaja Jana Kima

29.04
ESMAABI IMIKULE JA VÄIKELAPSELE
Räägib kogenud kiirabivelsker, RKElu koolitaja Margit Pärn
NB!!! Sellele koolitusele palume registreeruda: jana.kima@siet.ee
Oodatud on nii lapseootel emad, imikute ja väikelaste emad-isad, vanaemad ja vanaisad — kõik, keda päevateema köidab. Olete oodatud kuulama, kaasa mõtlema. Loengu ajal on võimaik imikut kaaluda.
Kui tuled titaga, võta kaasa aluslina või tekike.
Üritused on osalejatele tasuta.
Lähem info tel 679 0196, Anneli Ritsing,
lastekaitse ja noorsootöö spetsialist
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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 viiuldaja
rahvusvahelisel konkursil
31. märtsist 2. aprillini toimus Leedus I Rahvusvaheline Noorte
Muusikute Konkurss Kaunas Sonorum — 2011. Ürituse algatas Kaunase linnapea Andrius Kupčinskas, kes esmajärjekorras soovis oma linna kuue muusikakooli andekatele õpilastele
anda võimaluse osaleda rahvusvahelisel konkursil oma kodulinnas.
Konkursi teiseks eesmärgiks on tutvustada osalejatele
Kaunast kui kultuurset ja kaunist ajaloolist paika. Vanuse järgi kategooriatesse jaotatult võtsid omavahel mõõtu pianistid,
keelpilli- ja puhkpillimängijad, akordionistid ja lauljad, kokku oli
377 osalejat. Esindatud oli 15 riiki — Leedu, Läti, Venemaa, Valgevene, Ukraina, Türgi, Albaania, Austria, Poola, Vietnam, Tšehhi, Sloveenia, Kasahstan, Küpros ja Eesti. Eestit esindas seitse
noort muusikut — Sauelt, Tallinnast, Kohtla-Järvelt ja Pärnust.

Saue muusikakoolist osales viiuldajate B-kategoorias Lisa
Kõllamõts (õpetaja Juta Ross, kontsertmeister Elina Seegel).
Selles rühmas konkureeris 17 viiuldajat vanuses 9–11, kusjuures Lisa oli üks noorematest. Saabumise õhtul kiirustasime
kohe Kaunase I Muusikagümnaasiumisse saaliproovi, sest
igale osalejale oli ette nähtud vaid 5 minutit ja graafikust hoiti
meeleheitlikult kinni. Konkursipäevad olid väga pikad ja tihedad, algasid hommikul pool üheksa ja lõppesid õhtul samal ajal.
Eri kategooriad võistlesid erinevates muusikakoolides, klaveri
vanem vanusegrupp lausa Kaunase Filharmoonia saalis, kus
toimus ka Grand Prix voor ja lõpetamine. Meie tähtis esinemine
leidis aset 31. märtsi hommikul. Reglemendi järgi tuli mängida
virtuoospala ja osa suurvormist. Lisa esitus oli terviklik, muusikaliselt mõtestatud ja tehniliselt korrektne. Publikust tuli hiljem ka positiivset tagasisidet esituse puhtuse ja hea energia
kohta. Kui enamik endise NLiidu õpetajaid kasutab põhiliselt
vene koolkonna baasrepertuaari, siis meie uudne kavavalik jäi
meelde ja äratas huvi. Esinejaid oli erinevaid, aga paremate
tase oli äärmiselt kõrge ja kuigi sel korral meid laureaaditiitliga
ei pärjatud, loeme konkursi enda jaoks edukaks ning kordaläinuks. Selliste ürituste puhul ongi oluline tulla oma igapäevasest
keskkonnast välja, teha see pingutus, võrrelda end teistega, et
edaspidiseks latt kõrgemale seada. Rahvusvahelisel konkursil
osalemine eeldab suurt meeskonnatööd lapse, õpetaja, kontsertmeistri ja toetava perekonna vahel, mis seekord suurepäraselt toimis.
Konkursi lõppvoorus osalesid kõigi kategooriate paremad.
Viiest suurepärasest noorest muusikust saavutas Grand Prix
15-aastane tšehhi pianist Jan Vojtek Budapesti Bela Bartoki
nimelisest Konservatooriumist. Rohkem infot tulemuste kohta
leiab aadressilt www.kaunassonorum.kaunas.lt
Täname toetuse eest Kultuurkapitali Harjumaa Ekspertgruppi, Saue Linnavalitsust ja Saue Muusikakooli!
Elina Seegel, Saue Muusikakool
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Eesti keele nädal
Saue Gümnaasiumi algklassides
7.–11. märtsil toimus Saue Gümnaasiumi algklassides traditsiooniline eesti keele nädal. Et 14. märtsil tähistatakse emakeelepäeva,
oleme eesti keele nädala sättinud alati just märtsi algusesse.
Saue Gümnaasiumi algklassiõpetajad
Kõik I–IV klasside õpilased
pidid nädala jooksul oma eesti keele oskust näitama, tehes
ETTEÜTLUSE ja FUNKTSIONAALSE LUGEMISE
TESTI. Lisaks valiti igast
klassist kaunimad käekirjad
ning reedel, 11. märtsil toimus ETLUSKONKURSS,
kus tublimad etlejad esitasid
euro tuleku puhul rahateemalisi luuletusi ja lugemispalu.
Siinkohal toome välja meie
eesti keele nädala paremad
klasside kaupa:

1. klassid

ÄRAKIRI: Birgit Veldi, Andreas Tähnas, Karoliina Allmets, Marko Birk, Sven Krister Marnot, Markus Rätsep,
Mariliis Tarja, Maria Raudsepp, Liisi-Lotte Saar, Johan
Tirmaste, Rocco Enni.
LUGEMISTEST: Birgit
Veldi, Andreas Tähnas, Liis
Pormeister, Anabel Vähejaus, Miia Maris Praks, Laura Lindmann, Liilia Kärner,
Markus Rätsep, Liisi-Lotte
Saar, Mariliis Tarja, Tanel
Palmsaar, Rocco Enni.
KAUNEIM
KÄEKIRI:
Rainis Rüütli, Liis Pormeister, Kenneth Roomets, Minna-Marie Vihmann, Markus
Rätsep, Ats Marek Tender,
Marko Birk, Kätlin Ots, Laura-Liisa Kümnik, Liisi-Lotte
Saar, Tanel Palmsaar, Melani
Telliskivi, Kaisa Kerlin Petuhov.
ETLEJAD: Karoliina Jürgens, Karl Kustav Muldia,
Martin Reinsoo, Markus
Rätsep, Miia Maris Praks,

Anabel Vähejaus, Liisi-Lotte
Saar, Melissa Melani Oruste,
Anette Arulepp.

2. klassid

ETTEÜTLUS: Angelica Närep, Paula Ojala, Eliise Koroljov, Ida Maria Min, Kati Põdra, Aron Taganõmm, Rihard
Tinkus, Lisette Reins, Karina
Koort, Marie Helen Matsina,
Mari Hõbemets, Karina Pärtel, Kätlin Rajamäe, Britte
Christina Avalo.
LUGEMISTEST: Stehvan
Grahv, Ida Maria Min, Kati
Põdra, Eliise Koroljov, Siim
Pender, Yanet Kommesaar,
Karita Vinni, Britte Christina
Avalo, Marie Helen Matsina, Kätlin Rajamäe, Karina
Koort, Karina Pärtel, Karl
Oskar Paju.
KAUNEIM
KÄEKIRI:
Paula Ojala, Stehvan Grahv,
Enrico Tulp, Angelica Närep,
Ida Maria Min, Kliment Vorošilov, Rihard Tinkus, Karita
Vinni, Simon Minkovski, Seliina Raivo, Mari Hõbemets,
Mona-Riin Reiner, Karina
Koort, Britte Christina Avalo,
Marie Helen Matsina, Grete
Liis Lillo.
ETLEJAD: Hanna-Laura
Hüüs, Stehvan Grahv, Mia
Mairin Vaim, Eliise Koroljov, Yanet Kommesaar, Harlis
Viikmäe, Mona-Riin Reiner,
Marie Helen Matsina, Britte
Christina Avalo.

3. klassid

ETTEÜTLUS: Laura Häling, Heneliis Notton, Karen
Tammsaar, Aleksandra Oja-

Õpilasfirmade laat
12. veebruaril 2011 toimus Kristiine Kaubanduskeskuses Junior Achievement Eesti poolt korraldatud õpilasfirmade laat. Laat toimub igal aastal nende programmi
alusel majandust õppivatele gümnasistidele.
Võtsime laadast osa omaloodud õpilasfirmaga Penmula, mis toodab ja turustab viit eri liiki valemipastakaid. Meie töökas meekonnas on 10A klassi poisid Pearu-Jakob Ojamäe, Valle Morel ja Sander Siniorg ning abijõuna Erik Artjomenko. Laat algas kell 12.00
ja kestis kella 17.00-ni. Selle aja sees jõudsid kõik õpilasfirmad
(keda oli kokku saja ringis, neljast erinevast riigist) oma toote lühikirjelduse esitada. Meie boks asus Kristiine Keskuse uues osas,
teisel korrusel, kohe eskalaatori kõrval. Müük õnnestus edukalt,
kuid ühegi auhinnaga meid kahjuks sellel aastal ei pärjatud. Laadal oli firmasid, kes olid esindatud vaga erinevate esemete või
teenustega, alustades sentidest valmistatud ehetest ja lõpetades
eksamiks kordamise CD-ga.
Saue õpilasfirma Penmula tootega tutvusid ja selle ostsid paljud erinevad inimesed ning isegi majandusminister Juhan Parts
mainis, et valemipastakad olevat hea idee ja sellel on tulevikku.
ÕF Penmula tänab kõiki toetajaid ja laadal osalejaid.

põld, Alexis Alliksaar, Carolin Kleen, Gertrud Soone,
Gethe Maria Eljas, Amanda
Teetamm, Tanel Neemre,
Antti Lilleorg, Rasmus Strastin.
LUGEMISTEST:
Karen Tammsaar, Aleksandra
Ojapõld, Martin Saar, Maria
Kristina Eerme, Elys Anette
Gerke, Antti Lilleorg, Carolin
Kleen, Gertrud Soone.
KAUNEIM
KÄEKIRI:
Martin Saar, Märt Tender,
Keit Pajula, Karin Ernesaks,
Rasmus Kiik, Carolin Kleen,
Gertrud Soone, Armin Riis,
Amanda Teetamm, Maria
Kristina Eerme, Gethe Maria
Eljas.
ETLEJAD: Markus Lehtsalu, Heneliis Notton, Anett
Pajur, Gethe Maria Eljas,
Liis-Beth Kivimäe, Oliver
Strastin, Carolin Kleen ja Lisanna Sooäär.

4. klassid

ETTEÜTLUS: Andra Anett
Vester, Erika Kutter, MarynLiis Rüütelmaa, Kerstin Põld,
Karoliina Männiste, SeliinDoris Tšinjakov, Reiko Roo-

pärg, Argo Aasjõe, Karl-Andreas Turvas, Iris Anari.
LUGEMISTEST: Marcus
Pärtel, Marieta Kivi, Brita-Liis Oruste, Verner Vichmann, Karoliina Männiste,
Kaspar Taniel Kannel, Grete
Mari Piiriste, Seliin-Doris
Tšinjakov, Greta Reino, Iris
Robyn Talgre, Ereth Karjama, Matthias Rosental.
KAUNEIM
KÄEKIRI:
Helen Elmelo, Liliana Zakurakina, Merili Urva, Brita
Lõhmussaar, Karoliina Männiste, Johanna Kristina Leetmaa, Anette Laamann, Grete
Mari Piiriste, Marleen Mäekala, Liisa Kase, Eliisabet
Valmas.
ETLEJAD: Andra Anett
Vester, Robert Laretei, Verner Vichmann, Timo Erendi,
Iris Robyn Talgre, Evelyn Pil,
Hele Pukk, Moonika Janet
Pregel, Karl Korts.
Kiitus õpilastele tublide
tööde ja esinemiste eest!
Juba aprillikuus ootavad
meid ees teatripäevad ja matemaatikanädal, nii et pusimist ja tegemist jätkub taas
igaühele. 
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Saue Huvikeskuse
ürituste kava
• 4. aprillist on Saue Linna Raamatukogus avatud Saue
Huvikeskuse Kunstistuudio täiskasvanute maalikursusel
valminud akrüülmaalid ja klaasehistööd. Välja on pandud
maastikumaalid, natüürmordid ja koopiad kuulsate kunstnike töödest, vitraažid ja klaasehted.
• 15. aprillil Lauluklubi kell 19.00 Saue koolimaja saalis.
Juhatab Katrin Järvlepp
• 29. aprillil Teatri VARIUS etendus „Helisev Viis” kell 19.00
Saue koolimaja saalis
• 30. aprillil Sauelane liikuma jalgratta-etapp kell 12.00
Sarapiku terviserajal
• Suvealguse Laager Karepal 6.–11. juunini 2011
Saue Huvikeskus korraldab lastele vanuses 7–12 aastat
6.–11. juunini kuuepäevase Suvealguse Laagri Karepal.
Väljasõit Sauelt 6. juunil kell 16.00, tagasisõit 11. juuni
pärastlõunal. Ööbimine 4-kohalistes puitmajades. Toitlustamine kolm korda päevas. Kavas on erinevad sportlikud
pallimängud, rendžu turniir, orienteerumine, teatevõistlused
rannas — igal päeval erinev tegevus ja õhtuti mõnusad
mängud. Laagripäevadesse toob vaheldust tegelemine maakunstiga, looduse maalimine, taimede uurimine ja nende
joonistamine, meisterdamine loodusmaterjalidest ja lõpunäituse korraldamine kõigest sellest, mis oma kätega tehtud.
9. juunil sõidame ekskursioonile Toolse Ordulinnusesse.
Osalustasu 100.- eurot sisaldab: ööbimist ja voodiriided,
toitlustamist 3 korda päevas, bussisõitu ja ekskursiooni. Info
ja registreerimine Saue Huvikeskuses
tel 659 5009, mob 523 4339, e-post: huvikeskus@saue.ee
Osalemissoovist palume teatada hiljemalt 18. aprilliks.

Saue Päevakeskuse
ürituste kava
• Avatud Eve Toomisti ja Mirell Leinsalu näitus
• 14.04. alates kl 10.00 võimalus saada personaalset toitumisnõuannet vastavalt organismi diagnostikale. Diagnostikat viib läbi ja annab nõu Lembit Lill. Hind 6 €. Vajalik eelnev
registreerimine.
• 18.04. kell 11.00 Euroopa Sotsiaalfondi toetusel ja südamenädala raames kepikõnd Eesti silmapaistva kultuuriloo
ja maastikuga paigas — Padisel. Väljumine Saue Kaubakeskuse eest kell 11.00. Padise kultuuriloost räägib Ajaloo
Instituudi teadur Villu Kadakas ja kepikõndi juhendab T. Univer. Sooja ilma korral piknik kodunt kaasa võetud toitudega.
Registreerumine Saue Päevakeskuses.
• 20.04. kell 11.00 Euroopa Sotsiaalfondi toetusel ja südamenädala raames psühholoog/ psühhiaater Inge Taela
loeng „Terves kehas terve vaim/ terve vaim terves kehas”.
• 25.04. kell 19.00 Teatrihuvilised korraldavad Endla teatri
etenduse „Madame Bovary” ühiskülastuse Eesti Draamateatris.
• 27.04. kell 13.00 külastame Pühavaimu kirikut ja kogudust.
Sõidame 11.50 Kaubakeskuse peatusest väljuva 190.
bussiga. Vajalik registreerumine.
• 04.05. kell 15.00 Muusikahuvilised korraldavad Kontsert Jazzi raames Igor Brili klaverikontserdi ühiskülastuse
Estonia kontsertsaalis. Pileti hind 3.20 €, maksta saab kuni
04.04.2011.
• 11.05. külastame Kaarli kirikut ja kogudust. Tutvume diakooniatööga. Registreerumine päevakeskuses.
• 17.05. Reisihuvilised korraldavad Jaan Masingu eestvedamisel reisi Raplamaale ja Soomaale. Maksta saab kuni
15.04.2011.
• 27.05. kell 16.00 ringide hooaja lõpupidu.
• 30.05. Saue Linna Invaühing korraldab reisi Prangli saarele.
Registreerumine päevakeskuses.
• 27.06.–30.06.2011 Reisihuvilised korraldavad Jaan Masingu eestvedamisel reisi Soome Saimaale. Maksta saab kuni
06.05.2011.
• Tähelepanu, arvutihuvilsed! Mais on päevakeskuses jälle
võimalik saada tasuta arvuti algõpet. Soovi korral saab
tutvuda ka ID-kaardi (vajalikud koodid) kasutusvõimalustega arvutis ja Skype’i kui soodsa suhtlusvahendiga. Õpe on
individuaalne; registreerumine päevakeskuses.

Aprill Keila Miikaeli koguduses
• 10. aprill kell 11.00 — Paastuaja 5. pühapäev (Judica).
Jumalateenistus armulauaga
• 17. aprill kell 11.00 — Palmipuudepüha. Suure Nädala
algus. Jumalateenistus armulauaga
• 21. aprill kell 18.00 — Suur Neljapäev. Jumalateenistus
armulauaga
• 22. aprill kell 11.00 — Suure Reede liturgiline jumalateenistus. Laulab koguduse seenioride segakoor
• 24. aprill kell 11.00 — Kristuse ülestõusmise püha.
Jumalateenistus armulauaga. Laulab koguduse segakoor
„Miikael“
PIIBLI- JA PALVETUNNID EAKATELE
13. ja 26. aprillil kell 13.00 koguduse majas
„Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse!“ /Mt 26:41/

Saue Sõna

Teated
Saue Noortekeskus ja Saue Linna Lastekaitse Ühing
korraldavad seiklus- ja kunstilaagri

SUVI PIVAROOTSIS
21.–28. august 2011

Lastekaitse Liidu
Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuses
Kavas on:
• Joonistamine ja maalimine looduses;
• Töötoad erinevate tarbekunstiliikidega tutvumiseks
(siidimaal, viltimine, savi voolimine);
• Märkide valmistamine;
• Jalgrattamatkad ööbimisega telkides
(rattad laagris olemas);
• Maastikumängud, diskod, lõkkeõhtu, ujumine, pallimängud;
• „Karaoketähekese“ valimine, „Pivavisioon“
(omaloomingu õhtu);
• Laevasõit merel;
• Ronimine ronimisseinal, seiklusmängud;
• Maastikumäng GPS-aparaatidega;
• Fotojaht ja fotovõistlus
(fotoaparaadid laagris olemas);
• Osavõtt VAT teatri foorumteatri etendusest;
Lastega tegelevad laagrikasvataja koolituse läbinud
spetsialistid: kasvataja-kunstiõpetaja Eha Tamme, noortejuhid Kristi Kruus ja Kirke Kasari, kunstiõpetaja Monika Liiv, noortejuht ja seikluskasvatuse spetsialist Üllar
Põld, kasvatajad Silver Arrak ja Maria Liiv.
Laagri tasu on 180 eurot, mis sisaldab transporti
Sauelt Pivarootsi ja tagasi, tegevuseks vajalikke vahendeid, paadisõitu merel, toitlustamist 4 korda päevas,
majutust, meditsiinilist teenindamist.
Buss laagrisse sõiduks väljub 21. augustil kell 9.30
Sauelt Linnavalitsuse juurest. Buss tagasisõiduks väljub
Pivarootsist 28. augustil kell 15.00 ja tagasi Sauele jõuame hiljemalt kell 17.00.
Lapsel kaasa võtta: ujumisriided, peakate, vahetusjalatsid, voodipesu (tekikott, padjapüür, aluslina), perearsti poolt väljastatud arstitõend, isiklikud hügieenitarbed.
Laagri tasu palume kanda hiljemalt 15. juuniks
2011 Saue Linnavalitsuse arvele: Swedbank’is
1120155821, SEB-pangas 10220028782015, märgusõna „kunstilaager“ + lapse nimi.
Laps on arvatud laagri nimekirja, kui lapse isiklik
kaart on tagastatud täidetult.
Info: Monika Liiv 504 3382; liivmonika@gmail.com

Relvo Sport- Motelli noortelaager 2011








Turvaline
Sõbralikud lapsed ja kasvatajad
Hea maitsev toit
Üheskoos otsustame, mida teeme
Õpime spordi, kunsti ja teatri algteadmisi
Mugavad ja kodused majutustingimused

Üle 15 aasta lastelaagreid korraldanud, haridusministeeriumi tegevusloaga noortelaager.
Lapsed majutuvad 2-5 in mugavustega tubades .
Laager asub Taru -Võru mnt 36 km, SAVERNAS, loodusliku metsapargi servas Leevi oja kaldal.
Laagri vahetuses on 42 last, vanuses 8-16 aastat.
Kunsti ja teatrivahetuse läbiviiad on kunsti ja teatriõpetajad, kus tegeletakse, nii kunsti kui ka
teatriga, valmivad kunstiõpetuse tööd ja teatrietendus, mille lapsed on ise kirjutanud ja vanematele
viimasel päeval maha mängitakse. Ajaviitespordi ja hea tahte laagrivahetustes toimuvad
meeskondlikud orienteerumis, maastiku ja seiklusmängud ja pallimängud. Hea tahte laager
tähendab olen heatahtlik sõprade, laagrilaste, kasvatjate ja õpetajatega.
Laagris on lastel tänavakorvpalli, võrkpalli, minijalgpalli, lauatennise, koroona, pentangue,
sulgpalli, noolemängu, male, kabe ja teiste lauamängude mängimise võimalus.
Lõkkeõhtu, grillimine, saunamõnud on laagri lahutamatu osa. Terviserada hakkab laagri
territooriumilt.
Laagrivahetuste ajad

BAASHIND VÄLJAMÜÜGIHIND










INFO Saima Värton-53403523
Registreerimine : Relvosport@yahoo.com

8. aprill 2011

7

Saue Noortekeskuse laste linnalaager

Suvised seiklused
8.–14. august 2011

Sauel
Ootame lapsi vanuses 7–12 a
7 päeva jooksul on kavas:
• joonistamine ja voolimine
• fotojaht (fotoaparaadid meie poolt)
• tutvumine päästeameti tööga
• jalgrattamatk (ratas ja kiiver peab endal olema)
• maastikumäng, ujumine, pallimängud
• karaokevõistlus
• ronimine ronimisseinal
• matk ööbimisega telkides ja lõkkel toidu valmistamisega
• ekskursioon Paide kindlusetorni Wittensteini Ajakeskusesse, ajaloolised mängud kindluses, tutvumine
linnaga, ujumine paisjärves
Lastega tegelevad laagrikasvataja koolituse läbinud spetsialistid: noortejuht Monika Liiv, noortejuhid Kristi Kruus
ja Kirke Kasari, kasvatajad ja mängu- ning matkajuhid
Silver Arrak ja Maria Liiv, kunstiõpetaja Liina Luberg.
Laagri tasu on 55 eurot, mis sisaldab transporti väljasõitudel, tegevuseks vajalikke vahendeid, toitlustamist 1
kord päevas (ööbimise korral ka õhtu- ja hommikusöök).
Laagripäev kestab hommikul kell 10.00-st õhtul kella
18.00-ni. Väljasõidu korral on päev pikem. Matk ja ööbimine looduses toimub laupäeval vastu pühapäeva.
Osalemistasu palume kanda hiljemalt 15. juuniks 2011 Saue Linnavalitsuse arvele: Swedbank’is
1120155821, SEB-pangas 10220028782015, märgusõna „linnalaager + lapse nimi”
Info: Monika Liiv 504 3382, liivmonika@gmail.com

Teater VARIUS
29. aprillil KELL 19.00
Saue Gümnaasiumi saalis

„Helisev viis”
Autor ja lavastaja: Heidi Sarapuu

Saue Noortekeskuses on alanud
töömalevasse ja suvelaagritesse registreerimine

TÖÖMALEVLASE MEELESPEA
KUS TÖÖMALEV TÖÖTAB
Saue linna töömalevlased töötavad Saue linnas ja linna
allasustustes (gümnaasium, lasteaed, noortekeskus)
heakorra- ja abitöödel.
TÖÖTAMISE AJAD
kaks vahetust:
I vahetus
6. juuni–18. juuni 2011. a
II vahetus
15. august–19. august 2011. a
VANUS
Töömalevlane peab maleva toimumise ajaks olema
13-aastane või vanem.
TÖÖPÄEVA PIKKUS
Tööpäeva pikkus on 4 tundi.
TÖÖTASU
Malevlane töötab tunnitasu alusel ja teenib 1.80 eurot
tunnis.
KUIDAS REGISTREERUDA
Malevas töötamiseks on vajalik eelnev registreerumine ajavahemikul 4. aprill 2011. a – 30. aprill 2011. a
aadressil erna@saue.ee
Registreerumisel on vaja kirjutada malevasse soovija täpne nimi, vanus, isikukood, aadress, millises vahetuses soovib osaleda ja lapse kontaktid.
TÖÖLEPINGUTE SÕLMIMINE
Kõigi malevlastega sõlmitakse noortekeskuses töölepingud ajavahemikul 2. mai–6. mai kell 14.00–18.00.
Töölepingu sõlmimise aluseks on lapsevanema poolt
allkirjastatud avaldus, mille blanketi leiad meie kodulehelt. Avalduse võib lapsevanem ka digiallkirjastada ja
saata koos lapse registreerumisega või hiljemalt 30.
aprilliks aadressile erna@saue.ee või võtab laps allkirjastatud avalduse töölepingut sõlmima tulles kaasa.
Töömaleva kohta leiad info maikuus noortekeskuse kodulehelt www.sauenoortekeskus.ee
Maleva avamisel on vajalik kohal olla — saad teada, kus tööle asud, anname sulle teadmisi töölepingu
seadusest, karjäärinõustamisest, tööohutusest, saad
malevasärgi jne.

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.

VESIAEROOBIKA

Treeningud aprillis: 1.–30.04 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
Hinnad on väga soodsad!
Tel 659 6519; Diana@saue.ee; Diana Kooskora

Pane meeskond kokku ja tule
Saue staadionile jalgpalli mängima!
Staadioni üürihindu vaata:
www.koolihaldus.saue.ee või küsi tel 659 6519.
Veel on mõned vabad ajad!

LEITUD VÕTMED
Võtmed leiti 26. märtsil Lehtla 11
ja Pärnasalu põik vaheliselt alalt.
Võtmehoidjaks on punane vile.
Lisainfo tel 5190 9011, Liisi

Saue Sõna

Teated ja tarbijainfo
Loomaarst vastab

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

Raimond Strastin
loomaarst

isase kassi kastreerimine soodushind 25 €

SAUE LOOMAKLIINIK

UUS!
Auto Service
ja

Rehvi Service
Jõgisoo, Liidumäe 2
Tel: 5553 8997
Liisu ja Evari

REHVITÖÖD ALATES 10 EUR
AVAME 15. APRILLIL
Teade

Kinnisvara

 30. aprillil kl 9.00–16.00 Sauel Pärnasalu põik 11 platsil Jürikuu laat. Kohal
kauplejad üle Eesti. Info 5805 0167,
laadakorraldus@gmail.com

 Ostan omanikult 3-toalise korteri
Sauel. Tel 5385 5919

Otsin tööd
 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
 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

Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi, päevakirurgia.
Hill’s ja Royal Canine lemmikloomatoit.

 Pakun raamatupidamisteenust, hind
kokkuleppel vastavalt algdokumentide
arvule; koostan maksuaruandeid,
statistikaaruandeid ja majandusaasta
aruandeid. Info telefonilt 521 2184 või
e-maililt kadri29@hotmail.com

Kolmapäeviti pensionäridele kliiniku visiiditasu
ainult 5 € (tavahind 11.-)

 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

Sooja 1, Saue, tel 600 3382; www.sauekliinik.ee
E–R 15.00–19.00, L 10.00–13.00

Uus autoteenindus Sauel

Pakun tööd

Autojuhi B-kat kursused
Sauel		
(Sooja 1)

N, 07.04. kell 18.00
K, 13.04. kell 10.00

Tallinnas
(Narva mnt 7)
		

N, 14.04. kell 18.00
L, 16.04. kell 18.00
T, 19.04. kell 18.00

www.plekkliisu.ee
Tel: 511 9209, 505 9957

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

Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

Diagnostika
Elektritööd
Signalisatsiooni paigaldus
Ettevalmistus ülevaatuseks
Rehvitööd
ja muud remonditööd
Parimad hinnad
ja professionaalseim teenindus!
Pärnasalu 21, Saue
Tel: 670 9626, 5309 4933
www.s-autohooldus.ee

 OÜ PARKIMISJOON pakub osalise
koormusega tööd markeerijale.
Kandidaadilt eeldame: head füüsilist
vormi, B-kategooria juhiluba, ehitustööde
kogemust või head pealehakkamist. Varasem kogemus värvimistöödega tuleb
kasuks. Omalt poolt pakume: põnevat ja
vaheldusrikast tööd, konkurentsivõimelist töötasu. Lisainfo ja kandideerimine:
tarmo@parkimisjoon.ee või 5550 9555

Koristame vana kola:
vana mööbel, külmikud,
televiisorid, vanaraud,
autorehvid, ehituspraht,
puidusodi, aiapraht jne.
Hinnad alates 5 eur vedu
tel 5346 8430
Geotrans OÜ

SAKURASTUUDIO
aprillikuu eripakkumine:
iga viiele üldmassaažile
soodustus 50%
Loe rohkem infot:
www.sakurastudio.ee
või küsi tel 5454 4559
Aadress:
Sooja 1, Saue, 2. korrus
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HEAD HINNAD! HEAD HINNAD!

Minu vanaema rääkis esimesel aprillil, et kui kutsikale süüa anda nii palju kui ta tahab, siis täiskasvanuna
ta enam nii palju ei söö. Ma nüüd ei teagi, kas vanaema viskas nalja või rääkis tõtt?!
Tahaks loota, et vanaema tegi ikka nalja. Tõele see jutt igal
juhul ei vasta. Kui kutsikas on nõus lõputult sööma, siis on
sellel ka kindlad põhjused.
Üheks põhjuseks võib olla tasakaalustamata toit. Kui
kutsikat toita toiduga, mis ei vasta tema eale ja ei sisalda
piisaval hulgal eluks vajalikke aineid, siis jääb tal energiat
vajaka ning ta on sunnitud sööma rohkem, et energiavajadust rahuldada. St, kutsikale ei ole hea anda näiteks madala kalorsusega vana looma toitu, ta jääb energianälga. Ülesöömist esineb tihti ka kodutoiduga toidetavatel kutsikatel.
Kodutoiduga toites on kasvava kutsika, eriti suurte tõugude
kutsikate ratsiooni väga keerukas tasakaalus hoida. Kodutoidud on tihti liiga energiarikkad ning võivad põhjustada
rasvumist kutsikaeas. Ülesöötmine kutsikaeas võib aluse
panna terviseriketele kogu ülejäänud elus. Selle vältimiseks
tuleb kutsika kehakaalu pidevalt jälgida ja võimaldada talle piisavalt liikumist. Kodutoiduga toitmise puhul on oluline
sööta looma kasvufaasis lisaks õiges koguses vitamiine ja
mineraale, nende osakaalu ja valiku osas nõustab teid hea
meelega loomaarst.
Toidu liigse ahmimise komme võib tuleneda ka valest toitmisrežiimist. 3–4 kuu vanune kutsikas peaks sööma ca 4
korda päevas, päevane kogus tuleb toidukordade vahel ära
jagada.
Vahet tuleb kindlasti teha ka sellel, kas kutsikas sööb
oma kausi kogu aeg tühjaks ja tühja nõu ees toitu juurde
nõuab või norib ta haledate silmadega pererahva käest annetusi. Käest toidu norimine ja vastu võtmine viitab tähelepanu otsimisele. Ja tähelepanu vajab kutsikas rohkelt.
Kui kutsikat toita professionaalse, tema vanusele ja tõu
suurusele vastava kutsikatoiduga tootja poolt ette nähtud
koguses ning pöörata talle ka piisavalt tähelepanu, olete te
omalt poolt andnud suure panuse, et kasvaks tubli ja terve
loom.
Õigeid valikuid soovides,
Teie

8. aprill 2011

 SmartPrint OÜ pakub tööd printseadme operaatorile. Vajalik tehniline
taiplikkus ning arvutioskus. Väljaõpe
kohapeal. Asukoht: Saue. Tööle asumise
aeg: koheselt. Lisainfo: 551 2329,
raul@smartprint.ee
 AS ENTEK, asukohaga Keilas Paldiski
mnt 23 pakub tööd käidu- ja paigalduselektrikule. Kandidaadilt eeldame erialast
ettevalmistust, eelnevat töökogemust,
autojuhilubade olemasolu (B).
CV palume saata hiljemalt 21.04.2011
entek@entek.ee või faksile 674 7492.
Info tel 674 7490

 Soovin üürida Saue linnas 2-toalise
korteri otse omanikult, pikemaks ajaks,
asjaga kiire. Telefon 5676 6549 või
5674 2840
 Korralik pere 3 lapsega soovib üürida
elamispinda Sauel või selle lähedal nii
kiiresti kui võimalik, pikemaks ajaks.
KIIRE! lnvlnr@gmail.com
 Müüa maja otse omanikult
Metsanurme külas, üldpind 210 m2.
Info: 515 8405 Eha

Müün
 PUITBRIKETT. PELLETID. Kojuvedu
üle Eesti. www.brikett24.ee

Avaldame kaastunnet Liiale perega
ema

Leida Salusaare
surma puhul

Saue Päevakeskus
Saue Linna Invaühing

Mälestame head sõpra

Helmi’t

Helgi, Aino, Maire, Terje, Rita,
Eve-Mai, Veronika, Katrin, Eha

Kallid Merit ja Merike perekonnaga,
tunneme teile kaasa
armsa vanaema ja ema

HELMI AULIK’u
kaotuse puhul

Monika ja Maria

Mälestame unustamatut kaaslast
päevakeskuses

HELMI AULIK’ut

Tunneme kaasa omastele
Saue Päevakeskus ja käsitööring

Mälestame kallist sõpra
ja head laulukaaslast

HELMI AULIK’ut

Sügav kaastunne omastele
Ansambel Rukkilill
Seltsing Tammetõru

Mälestame sügavas leinas
Saue linna teenetemärgi kavaleri

HELMI AULIK’ut
Saue Linnavolikogu
Saue Linnavalitsus

