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Pensionär
ja tulumaksuvaba tulu
Pensionäri tulumaksuvaba tulu 2011. aastal
on maksimaalselt 336
eurot kuus.
Tulumaksuseaduse
kohaselt on riikliku pensioni
maksuvaba tulu 2304 eurot aastas ehk 192 eurot
kuus. Järelikult see osa
pensionist, mis ületab 192
eurot kuus, kuulub tulumaksustamisele.
Samal ajal on nii töötaval kui ka mittetöötaval
pensionäril õigus ka üldisele maksuvabale tulule, mis
on 1728 eurot aastas ehk
144 eurot kuus.
Seega, pensionär võib
saada maksuvabalt kokku
kuni 336 eurot kuus.
Üldise maksuvaba tulu
arvesse võtmiseks peab
mittetöötav pensionär esitama avalduse elukohajärgsele pensioniametile.
Avalduses (blankett on
saadaval ka www.ensib.
ee) peab kindlasti olema
märgitud avaldaja nimi,
isikukood, elukoht ja kuu
ning aasta, millest alates
soovitakse maksuvaba tulu
arvestamist. Allkirjastatud
avalduse võib saata posti
teel või ise pensioniametisse kohale viia.
NB! Kui mittetöötav pensionär on avalduse pensioniametile juba korra esitanud, siis iga pensionitõusu
järel või uue aasta saabudes uut avaldust esitada ei
ole vaja.
Töötav pensionär peab
valima, kas ta soovib lubatud tulumaksuvaba osa
arvestamist töötasult või
pensionist ja esitama avalduse vastavalt tööandjale
või pensioniametile. Mõlemas kohas seda teha ei
saa.
Näiteks:
a) kui töötav pensionär
on esitanud avalduse tulumaksu vabastamise kohta
tööandjale, siis üldist tulumaksuvaba tulu arvestabki
palga maksmisel tööandja.
Kui samal ajal tema pensioni suurus on näiteks 288
eurot, siis 192 eurot sellest
on maksuvaba ja 96 eurolt
peetakse kinni tulumaksu
21%;
b) kui töötav pensionär
esitab kõnealuse avalduse pensioniametile, siis on
tulumaksuvaba kuni 336
euro suurune pension ning
tulumaks peetakse kinni
tööandja juures kogu töötasult.
Sotsiaalkindlustusamet

Piirkondlikul
koostöömemorandumil
täitus kolmas aasta

nr

21. aprill 2011

1

52 (347)  21. aprill 2011

Linnaelu

Linn puhtaks,
kodud korda!
Käes on aeg rehad-luuad välja otsida ja oma koduümbruses suurpuhastus teha. 30. aprillil on kõik
linlased oodatud kodukoristuse
talgutele. Keskkonnakasvatuslikul aktsioonil „Saue puhtaks“ —
29. aprillil — osalevad ka koolinoored ja mudilased. Lasteaias
toimub talgupäev 14. mail. Mida
jäätmetega pihta hakata?

Loe lk 2

Haridus

Rudbecki–Saue
keskkonnaprojekt
2011
20 Saue Gümnaasiumi õpilast,
kelle geograafia-alased teadmised ja keeleoskus võimaldavad
end väljendada rahvusvahelises
keskkonnaprojektis, külastasid
oma sõpruskooli — Saue Gümnaasiumi seovad Rootsi Rudbecki
Gymnasium’iga pikaajalised sidemed, kuid aktiivsem on koostöö
keskkonnahariduse vallas.

Loe lk 4

Kultuur

Harald Matvei — 80!

Kristi Kruus
15. aprillil kogunesid Riisipere kultuurimajas naaberomavalitsuste juhid (Saue, Saku,
Keila, Nissi, Rae, Tabasalu,
Klooga), noortekeskuste töötajad, noorsoopolitseinikud ja
noored, et tähistada kolmanda
aasta täitumist ühise koostöömemorandumi allkirjastamisest ning heita pilk juba ühiselt

ellu viidud tegevustele. Ühtlasi vaadati üheskoos üle ka
memorandumi punktid ja otsiti töötubades erinevaid võimalusi ühiste tegevuste veelgi
mitmekesisemaks ja huvitavamaks muutmiseks.
Saue linna esindas abilinnapea Rafael Amos ning noortekeskusest olid kohal juhataja
Erna Gerndorf ning noortejuhid Kristi ja Kirke. 

Oh kui palju on tema pilli järgi
tantsinuid! Kuid veelgi enam on
neid, kes tema taktikepi all laulnud ja pilli mänginud. Nüüd on
ta pühendanud peatähelepanu
oma armastatud naisansambli
Rukkilill juhendamisele. Ükskõik
kus ja millistel ametipostidel on
ta oma elus olnud, alati on teda
saatnud muusika.
Aitüma, Harald Matvei!
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Vaba aeg

Süda armastab
käimist — armasta
Sina oma südant!
15. mail algab Käi jala! Tervisekõnni kampaania. Tegemist
on ettevõtmisega, mis püüab
muuta liikumise lihtsaks, kaasatõmbavaks ning aidata leida motivatsiooni sellega igapäevaselt
tegelda. Kõnnime elu ilusaks!
Registreerimine juba käib!
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Keskkond

Luubi all on loomade
vaktsineerimine
Lemmikloomade omanikud, kasutage juhust — maikuus saab
marutaudivastast vaktsiini suisa
tasuta ja kompleksvaktsiini pakutakse soodushinnaga. Suhtugem
oma loomadesse heaperemehelikult ja ärgem jätkem neid vaktsineerimata!
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Saue Sõna

Linnaelu
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,
elavhõbeda-kraadiklaase, 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

Talgupäev lasteaias
Saue lasteaias Midrimaa toimuvad 14. mail algusega
kell 10 lasteaia õuealal mänguvahendite korrastamise
talgud.
Lasteaiaealine laps, kes on terve ja käib lasteaias nädalas viis
päeva, veedab enamiku oma ajast lasteaias. Nii tulebki välja,
et lasteaed on lapse eelkoolieas väga oluline kasvukeskkond.
Möödunud sügisel alustas Midrimaal taas tööd väga abivalmis
ja lasteaeda toetav hoolekogu. Nii otsitigi võimalust, kuidas
abistada lasteaeda. Kevadeks koorus välja mõte korraldada
üks ühine laupäevak, kuhu on oodatud kõik lapsevanemad.
Sellel päeval on plaanis korrastada lasteaia territooriumil
olevaid õue mänguvahendeid, vahetada liiv liivakastides ja
teha veel muid värvimis- ja parandustöid. Abi on lasteaiale
igati teretulnud, sest uued õue mänguvahendid on väga kallid. Samuti on lastele väga oluline, kui nende isa või ema on
osalenud selles ettevõtmises. Vanemate poolt korrastatud
mänguvahenditesse suhtutakse hoidvamalt ja valvatakse ka
teisi, et keegi neid ei lõhuks. Lasteaia eelarvest ostame värvid, liiva ja muid töövahendeid, aga tööd tegema ootame meie
tublisid lastevanemaid. Kui osaleda saavad ka koolirühmade
vanemad, jääb lasteaiale ilus lahkumiskingitus.
Talgutele on oodatud ka kõik need vanemaid, kelle lapsed
tulevad sügisest lasteaeda. Lasteaiakohad tagame lastele,
kes on 30. septembriks saanud kolmeaastaseks.
Loodame, et ka ilmataat toetab meie ühist ettevõtmist.
Kohtumiseni 14. mail!
Anne Teetamm, Saue Lasteaia Midrimaa direktor
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KODUD KORDA!
SAUE ON KODUNE LINN
KUTSUME KÕIKI LINLASI

30. APRILLIL 2011. AASTAL KELL 10.00

KODUKORISTUSE TALGUTELE

SAUE KAITSELIITLASED JA TEISED JULGED
KASIVAD LINNA KÕIGE RISUSTATUMAT
PAIKA - RAUDTEE ÄÄRT

KESKUSE PARGIS KELL 14.00
MÄNGIB ANSAMBEL HEA MEELEGA
JA SÕDURIKATELDEST PAKUTAKSE TASUTA
TALGUSUPPI!!!
TEEME OMA LINNA PUHTAKS!
TEEME OMA KODUD KORDA!

Vesirott maiustas
lillesibulatega

Aktsioon „Saue puhtaks”
on taas teoksil

Nii nagu koduaedades, algas kevad ka linnapildis märtsikellukeste ja krookuste õitsemisega. Heakorra reide tehes on nii
mõnigi linnakodanik tundnud huvi krookuste ja märtsikellukeste ootamatu ilmumise kohta. Paraku, jah, ega iseenesest
sünni midagi. Krookuste projekti sai arendatud koostöös
Saue Noortekeskuse töömalevlastega, kes eelmise aasta
töömaleva viimases vahetuses lillesibulaid hoolega tippisid.
Lillede mõjule pääsemiseks valisime häirimatu vaba ruumi ja
tagasihoidliku tausta. Lillesibulaid pandi mulda linnavalitsuse, Olerexi ja Tule tn sissesõitude ja reisiparkla juures olevatele haljasaladele. Töö sai tehtud tasa ja targu, et pakkuda
üllatusmomenti ja tajuda linnakodanike kevadisi emotsioone.
Paraku on ilmnenud tõsiasi, et üks tegelane — nimega vesirott — on otsustanud lillesibulatest osa saada. Reisiparkla
juures on tema poolt kordasaadetu hästi hoomatav.

Osaleda linnavalitsuse ja
gümnaasiumi poolt korraldatavas keskkonnakasvatuslikus aktsioonis „Saue
puhtaks” on saanud Saue
koolis traditsiooniks.

Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist

Käesoleval aastal liituvad nendega ka Saue Lasteaia Midrimaa mudilased ja kasvatajad,
kelle koristatavaks objektiks
ei ole küll linna metsaalused
ja haljasalad, vaid oma lasteaia hoov.
Oleme aastate jooksul
kogenud, et lastest töögruppe moodustada ei valmista
mingit raskust, pigem avaldatakse selleks soovigi. Lapsed on
öelnud, et nende aktsioonis osalemise eesmärgiks on soov
loodust puhtaks teha.
Linnavalitsuse ametnike poolt on varutud vajalikud töövahendeid ja kaardistatud puhastamist vajavad alad.
Reedel, 29. aprillil 2011. a kogunevadki koolinoored kooli
ette ja lasteaia mudilased oma lasteaia hoovile, et anda omapoolne panus linna heakorrale.
Keskkonnaalaste aktsioonide mõte seisnebki selles, et
oma tegevuse kaudu väärtustada keskkonnaruumi hoidmist.
Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist

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

Järgmine number ilmub
6. mail 2011
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Aita märgata ja tunnustada!

Me õpime igal sammul, iga päev, kogu elu. Paljud inimesed on õppimise toel leidnud
elus pidepunkti, millest raskel hetkel kinni haarata, ja julguse, mille toel kannapööre

Linnavalitsuse 12. istung
Saue Linnavalitsuse 12. istung toimus
6. aprillil 2011. aastal, päevakorras oli:
1. Nõusolek riigi omandis oleva maa koormamiseks
isikliku kasutusõigusega /Saue Linnavalitsus
nõustub riigi omandis oleva, Saue linna territooriumil asuva kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõiguse seadmisega Saue valla kasuks/.
2. 2012. a eelarve koostamise ajakava kinnitamine (I lugemine) /otsustati suunata eelnõu II lugemisele/.
3. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade
arvelevõtmine /korraldus nr 88/.
4. Sünnitoetuse maksmine /korraldus nr 89/.
5. Hooldusteenuse määramine /korraldus nr 90/.
6. Hooldaja määramine puudega lapsele /korraldus nr 91/.
7. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr 92/.
8. Saue Linnavalitsuse 07.03.2007 korralduse nr 92 muutmine ( I lugemine) /otsustati suunata eelnõu II lugemisele/.
9. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine /korraldus
nr 93/.
10. Info matusetoetuste kohta märtsis 2011
Heli Joon andis ülevaate märtsi kuus makstud matusetoetustest.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Sauelane arvab
Lihavõttepühad.
Kuidas tulevad teie peres
munadepühad?
Egle Viilma
Saue elanik
Munadepühad kannavad meie peres kristlikku väärtust, seepärast
nimetame seda pigem ülestõusmispühadeks. Seesama jõululaps,
kelle sündimist detsembris tähistasime, on kannatanud meie pärast, Suurel Reedel risti löödud ja kolmandal päeval surnuist üles
tõusnud. Kristlaste jaoks on ülestõusmispühad väga suured rõõmupühad. Kindlasti ei pidutse me Suurel Reedel ja Vaiksel Laupäeval. Pühapäeval, 1. ülestõusmispühal istume aga pereringis
ühise laua ümber ja koksime ka värvitud mune! Kindlasti kuulub
pühade hulka ka kirikus käimine.
Elviira Alamaa
Saue elanik
Ma olen selle koha pealt küll väga igav inimene, sest see on alati
üks väga kiire aeg, kus üks lauluvõistlus ajab teist taga. Nii olen
alati püüdnud, et oma lastele jänkud mõne maiustuse või väikese
asja tooks. Vahel on meil vaasis ka nt kirsipuu oksad, millel küljes
lihavõtte kaunistused. Kõige olulisemad on muidugi sibulakoortega värvitud munad!
Harry Pajundi
linnapea
Lihavõtted, Munapühad, Ülestõusmispühad, Kevadpühad. Kuidas
keegi neid nimetab. Ikka ja alati on neid pühi seostatud munade
värvimisega. Mäletan oma kooliajast, kui õpetaja käskis kooli
kaasa võtta kodus kõvaks keedetud muna, et see siis käsitöö või
joonistamise tunnis ära ehtida, st liimi ja värviliste paberite abil
mingiks loomaks või olendiks muuta. Või siis vesivärvidega kirjuks
teha. Viimaste söömisel said nii käed kui ka suu sageli sama värvi,
millistes toonides oli muna värvitud. Hiljem on siiski mindud pisut
lihtsamat teed ning hakkasime perega mune värvima traditsioonilisel teel – sibulakoortega. Alati on saanud munad rõõmsa kollakaspruuni siiruviirulise kuue. Et peres on kasvamas lapselaps, kes
päevast päeva järjest rohkem maailma avastab, peab vast järgnevatel aastatael uuesti hakkama tähelepanu pöörama munade käsitsi kaunistamisele. Kauneid pühi (mis iganes nimega) kõikidele
Saue Sõna lugejatele!
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mine, esitamiseks on aega kuni 15. juunini. Täidetud vormi võid
hoidlikud ega kipu oma saavutustega hooplema.
Õppimine teeb meist paremad töötajad
ning
loodetavasti
ka paremad
emad ja naised
•
koolitussõbralikum
organisatsioon,
saata
kaaasta
Harjumaa
täiskasvanud
õppija nädala koordinaatorile,
kodus.“õpetaja Ave Män•
aasta koolitussõbralikum omavalitsus.
Harjumaa aasta õppija 2010, Kosejõe Kooli
kelleks
Heli
Gescheimer
(heli.gescheimer@rae.ee).
Aita Sinagi leida inimesi, kelle õpijulgus
onon
tunnustust
väärt!
Kandidaadi
võib
Esitamise
vormid
ja
reglemendi
leiad:
www.andras.ee/tunnustamine , esitamiseks on
nik on oma õppimisest rääkides öelnudtunnustamiseks
järgmist: „Kaks
kooli
esitada igaüks ja tunnustamist
väärib
igasugune
õppimine,
kasaata ka Harjumaa täiskasvanud õppija
aega kuni 15.
Täidetud
vormi
võid
Märkame
jajuunini.
tunnustame
üksteist!
korraga oli ilmselgelt päris raske. Tahe õppida
kõige alus,
nädala koordinaatorile,
kelleks
on Heli
Gescheimer (heli.gescheimer@rae.ee).
väljaspoolon
formaalharidussüsteemi.
Selleks,
et 7.–14. oktoobrini
juba
14. korda
Külliki Steinberg
Märkame
ja
tunnustame
üksteist!
toimuval
täiskasvanud
õppija
nädalal
oleks
taas
võimalik
tublide
inimeste
saavutuste
samuti oskuslik ajakasutus ja planeerimine. Hetkedel, kui kõik
Täiskasvanute
Koolitajate
üle rõõmu tunda, tuleb tegutseda juba nüüd.Eesti
Täiskasvanud
õppija nädala
raames Assotsiatsiooni Andras
üle pea kasvas ja masendus vägisi võimust
võtta
tahtis,
aitas
tunnustame tublimaid traditsiooniliseltKülliki
neljasSteinberg
kategoorias:
projektijuht
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras projektijuht
huumor ja positiivne mõtlemine. Õppimine
teeb
meist
paremad
•
aasta
õppija,
aasta
koolitaja,
töötajad ning loodetavasti ka paremad•emad ja
naised
kodus.“
•
koolitussõbralikum
Aita Sinagi leida inimesi, kelle õpijulgus
on aasta
tunnustust
väärt! organisatsioon,
•
aasta koolitussõbralikum omavalitsus.
Kandidaadi võib tunnustamiseks esitada
igaüks
ja
tunnustaEsitamise vormid ja reglemendi leiad: www.andras.ee/tunnustamine , esitamiseks on
mist väärib igasugune õppimine, ka väljaspool
formaalharidusaega kuni
15. juunini. Täidetud vormi võid saata ka Harjumaa täiskasvanud õppija
nädala koordinaatorile, kelleks on Heli Gescheimer (heli.gescheimer@rae.ee).
Märkame ja tunnustame üksteist!
Külliki Steinberg
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras projektijuht

Alustavatele ettevõtjatele
suunatud starditoetusest

Alustavatele ettevõtjatele suunatud starditoetust rahastab nüüdsest Eesti riik.
21. märtsist rahastab EASi poolt väljastatavat alustava ettevõtja
stardi- ja kasvutoetust riik. Seni Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetuseks eraldatud 7,4 miljonit eurot on ära jaotatud. Kujunenud
olukorras lootis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
leida täiendavaid vahendeid teistest struktuurifondide allikatest, aga kuivõrd see plaan ei realiseerunud, siis otsustati, et
toetuse jagamisega jätkatakse riigieelarvelistest vahenditest.
2011. aastal saab alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse kogueelarve olema 4,7 miljonit eurot. Jätkuvalt toetatakse
ettevõtjaid, kes soovivad soetada põhivaralisi masinaid ja seadmeid, välja töötada oma kaubamärki, luua tööstusdisainilahendust oma tootele või viia läbi toote vastavushindamist. Lisaks
toetatakse turundustegevusi, rakendustarkvara soetamist, vähemalt kahekeelse kodulehekülje loomist ning litsentsi omandamist patendile, kasulikule mudelile, kaubamärgile või tööstusdisainilahendusele.
Starditoetust on võimalik taotleda kuni 7000 eurot ning kasvutoetust kuni 32 000 eurot.
Ettevõtjale, kes on seni lähtunud kehtinud stardi- ja kasvutoetuse tingimustest, ei tähenda uuele programmile üleminek
täiendavat tööd, sest taotlemistingimused jäävad põhimõtteli-

Alustavatele ettevõtjatele suunatud starditoetusest

Harjumaad
iseloomustavate kohtade,
objektide ja sümbolite
ideekonkurss
1. Taustast
Harjumaa Omavalitsuste Liit (edaspidi HOL) asutati 1. aprillil
1992 kui Harju maakonna omavalitsusüksuste koostöö- ja esindusorganisatsioon. HOL on peamiselt vajalik selleks, et toimiks
omavalitsuste vaheline koostöö-ökonoomika ja koostegevuse
areng. Meie tegevusse on kaasatud kõik Harju maakonna omavalitsusüksused ning neil on olemas oma sümbolid, kuid maakonna kui terviku jaoks puudub ühtne omavalitsusi ühendav
sümboolika.
Mis oleks see, mis tooks silme ette Harjumaa kui ühtse terviku. On see ese, objekt, ajalooväärtus, lööv lause või inimene?
2. Ideekonkursi eesmärk
Leida Harjumaad kui tervikut iseloomustav nähtus, sümbol, objekt, kujund ja/ või sellele vastav lause, slogan. Võidukavandeid
kasutatakse HOL-i poolt kingitava graafilise lehe kujundamisel
ning teistel maakonda tutvustavatel trükistel ja meenetel.
3. Tellija Harjumaa Omavalitsuste Liit

Lugupeetud sauelane!
Saue EPT palub Saue linna elanikel ja endistel Harju EPT
töötajatel läbi vaadata oma fotoarhiivid. Juhul, kui leiate
nendest pildimaterjali endise Harju EPT, eriti aga 1970-ndate lõpust nn BAM-i ehk praegu Politsei käsutuses oleva hoone ehitamise kohta, palume nendest teavitada Saue EPT
sekretäri Silva Alterman’i telefonil 670 9634 või saata kontaktandmed e-postile: saueept@online.ee. Soovime taastada pisut ajalugu ning teha piltidest koopiad. Originaalid
tagastatakse omanikele.
Lugupidamisega,
Saue EPT

selt samaks. Muudatusega kaasnevad mõned väiksemad lihtsustused, näiteks kaovad senised eurotoetuse saamise teavitusnõuded ning lihtsustub aruandlus.
Vahetult enne programmi finantseerija vahetumist lisandunud tingimus, et starditoetust saanud kliendid enam kasvutoetust ei saa, riigieelarvelises programmis sees ei ole, nii et kõik
tingimustele vastavad olemasolevad ja tulevased ettevõtjad
saavad taotleda mõlemaid toetuseid.
Julgustame kõiki ettevõtjaid või ettevõtte loomise ideed omavaid inimesi tulema Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusesse
TASUTA konsultatsioonile, kus jagame nõu nii üldiselt ettevõtlust puudutavatel teemadel kui konkreetselt toetuste taotlemise
ning äriplaanide koostamise kohta.
Soovitame jälgida ka meie kodulehte ning liituda infolistiga,
et saada värsket infot meie poolt korraldatavatest koolitustest,
erinevatest toetusvõimalustest ning muust ettevõtlusega seonduvast.
Simo Veikolainen
ettevõtluskonsultant
SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
Sirge tn 2, Tallinn 10618
656 6641
info@heak.ee
http://www.heak.ee

4. Tingimused
• Konkursile oodatakse kavandeid, mis ei ole eelnevalt avaldatud;
• Kavandeid võib esitada üksikisik või loominguline kollektiiv;
• Kavandid esitatakse A3 suuruses; Kasutada võib erinevaid
tehnikaid.
5. Tähtaeg
Kavandite esitamise tähtaeg on 30. aprill 2011.
Kavandid palume saata aadressil Harjumaa Omavalitsuste
Liit, Sirge 2, 10618 Tallinn.
Kontaktisik Ruth Jürisalu, tel 508 7808, ruth@hol.ee
Kavanditele palume lisada märgusõna ning märgusõnaga
kinnine ümbrik, milles on autori nimi ja kontaktandmed.

Alustavatele ettevõtjatele suunatud starditoetust rahas
21. märtsist rahastab EASi poolt väljastatavat alustava ette
kasvutoetust riik. Seni Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetusek
eurot on ära jaotatud. Kujunenud olukorras lootis Majandus
Kommunikatsiooniministeerium leida täiendavaid vahendeid
allikatest, aga kuivõrd see plaan ei realiseerunud, siis otsus
jagamisega jätkatakse riigieelarvelistest vahenditest.
2011. aastal saab alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse
miljonit eurot. Jätkuvalt toetatakse ettevõtjaid, kes soovivad
masinaid ja seadmeid, välja töötada oma kaubamärki, luua
oma tootele või viia läbi toote vastavushindamist. Lisaks toe
turundustegevusi, rakendustarkvara soetamist, vähemalt ka
loomist ning litsentsi omandamist patendile, kasulikule mud
tööstusdisainilahendusele.
Starditoetust on võimalik taotleda kuni 7000 eurot ning kas
eurot.
Ettevõtjale, kes on seni lähtunud kehtinud stardi- ja kasvuto
tähenda uuele programmile üleminek täiendavat tööd, sest
6. Tulemus
jäävad
põhimõtteliselt
samaks.
Muudatusega
Esitatud
kavandite
hulgast valib komisjon
välja tööd,
mis märgi- kaasnevad m
takse
ära preemiaga ànäiteks
100 eurot.kaovad senised eurotoetuse saamise
lihtsustused,
Esitatud kavandeid hinnatakse 2 alagrupis — õpilased ja koolihtsustub aruandlus.
linoored ning täiskasvanud.
Vahetult
ennehinnatakse
programmi
finantseerija vahetumist lisandun
Esitatud
kavandeid
2 kategoorias:
A.starditoetust
Kavand, kunstiline
väljund, mis
iseloomustaks
saanud
kliendid
enam Harjumaad
kasvutoetust ei saa, riig
kui tervikut;
sees ei ole, nii et kõik tingimustele vastavad olemasolevad
B. Slogan, sõnaline kujund koos Illustreeriva kavandiga;
saavad on
taotleda
mõlemaid
toetuseid.
Komisjonil
õigus jätta
välja andmata
eespoolnimetatud
preemiaid
vastava tasemega
töö puudumisel.
Komisjonil loomise
on
Julgustame
kõiki ettevõtjaid
või ettevõtte
ideed om
õigusHarju
anda välja
mitu preemiat
ühes
alagrupis ühele kategoo- TASUTA konsu
Ettevõtlusja
Arenduskeskusesse
riale ning eripreemiaid vastavalt komisjoni poolt otsustatavale
nõu nii üldiselt ettevõtlust puudutavatel teemadel kui konkre
summale.
Tellijal
õigus kasutada
kõiki konkursile
laekunud kavanningon
äriplaanide
koostamise
kohta.
deid.Soovitame jälgida ka meie kodulehte ning liituda infolistiga,
Tulemused kuulutatakse välja ajalehes Harju Elu.
meie poolt korraldatavatest koolitustest, erinevatest toetusv
ettevõtlusega seonduvast.
Simo Veikolainen, ettevõtluskonsultant

Saue Sõna

Kultuur / Haridus

21. aprill 2011
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Harald Matvei — 80
Harald Matveid teab enamik sauelasi kui armastatud muusikut,
kes äsja tähistas suurt juubelit.
Armand Nagel
Päevakeskusse oli kogunenud veerandsada tema austajat. Et väärikat tähtpäeva
meeldejäävamaks muuta, olid
tulnud teda õnnitlema ja talle
austust avaldama ka Saue linnapea Harry Pajundi asetäitjatega. Kui õnnitlused, lilled
ja kingid kätte antud, kõlas
naisansambli Rukkilill esituses juubilari lemmiklaul —
Rukkilill.
Oluline osa Haraldi elus on
olnud muusikal. Ükskõik kus
ja millistel ametipostidel on ta
oma elus olnud, alati on teda
saatnud muusika. Kuhu ta
tööle läks, seal hakkas muusika jõudsalt arenema. Ta on

olnud Harju rajooni laulupäevade üldjuht, on juhatanud ka
Saue keskkooli puhkpilliorkestrit.
Sauel on Harald Matvei
elanud üle 35 aasta. Kes meist
ei teaks teda kui kunagist Saue
Kägara kapelli juhti. Ilmunud
on isegi kapelli kassett, mis
räägib kahtlemata heatasemelisest kollektiivi juhist ja organisaatorist. Ansambel võttis
osa kõikidest rahvamuusika
pidudest üle Eesti, enim loomulikult Harjumaal.
Esinetud on ka Taanis,
Rootsis ja Soomes .Mängiti
rahvapillidele sobivat muusikat — rahvatantse, valsse,
polkasid ja fokse. Oh kui
palju on tema pilli järgi tant-

sinuid!, kuid veel enam neid,
kes tema taktikepi all laulnud
ja pilli mänginud .Nüüd on ta
pühendanud peatähelepanu
oma armastatud naisansambli
Rukkilill juhendamisele. Ansambel ei puudu mitte üheltki
kontsertürituselt, olgu see siis
jaanituleplatsil toimuv Saue
laulu- ja tantsupidu Saue
Sõlg või memme-taadi peod.
Eriti südamelähedased on
esinemised vanadekodudes,
Diakooniahaiglas ja mujal
haigetele-eakatele. Suurt huvi
tunnevad Pääsküla Päevakeskuse külastajad, Pääskülas
on lühikese perioodi jooksul
käidud lausa kolmel korral.
Pensionäride seltsing Tammetõru koosviibimisi ei kuju-

ta ettegi ilma Haraldita. Tema
akordionihelide saatel on alati
tantsijaid, lauluhääle võtavad
aga üles Rukkilille lauljad —
Tiiu, Ingrid, Vanda, Helju ja
teised. Kui alati on nii, et Haraldi muusika järgi tantsivad
ja laulavad teised, siis nüüd
juubelil otsustati talitada teisiti — laulda-tantsida Marve
kitarri saatel, et anda juubilarile võimalus nautida teiste
esinemist ja kord ka ise tantsida. Aga kõik läks etteaimamatult — Harald võttis oma
akordioniga koha sisse Marve
kõrval ja orkester sünnipäevalistele missugune! Kui juubilari soovil kõlas ta lemmiklaul „Las mööduvad aastad”,
tuli Haraldile lausa pisargi

silma! On tuntud tõsiasi, et
kõik tahavad kaua elada, aga
keegi ei taha vananeda. Tuleb
tõdeda, et Harald näeb oma
aastatest märgatavalt noorem

välja ja tema nooruslik energia ning sära annab elurõõmu
veel paljudeks aastateks.
Jõudu, jaksu ja tervist! 

Rudbecki–Saue keskkonnaprojekt 2011
4.–11. aprillil toimus traditsioonilise Rudbecki–Saue keskkonnalaagri I etapp.
Ulvi Urgard

Projekti koordinaator
20 Saue gümnaasiumi õpilast,
kelle geograafia-alased teadmised ja keeleoskus võimaldavad end väljendada rahvusvahelises keskkonnaprojektis,
külastasid Sollentunas sõpruskooli. Saue Gümnaasiumi seovad Rootsi Rudbecki Gymnasiumiga pikaajalised sidemed,
kuid aktiivsem on koostöö
keskkonnahariduse vallas.
Rudbecki ligi 1000 õpilast
saavad valida kaheksa õppesuuna vahel. Loodusainete
suunal geograafia ainekava
valinud õpilased osalevad igal
aastal õueõppes. Kuna üks ainetund jääb praktiliseks loodusetundmiseks lühikeseks,
siis erinevate fondide rahalisel
toetusel võimaldatakse mitmepäevane üritus läbi viia klassiruumist väljas. Eelmisel aastal
kutsusid rootslased ka Saue
kooli õpilasi osalema, seekord
siis juba teist korda.
Esimene päev oli tutvumispäev. Rootslased näitasid
meile oma koolimaja, viisid
meid sööma ja õhtu veetsime
tutvumismänge
mängides.
Hämmastas rahu ja vaikus selles suures koolimajas.
Teine päev oli geograafia
päev. Sõitsime Haga parki — kuninglikku parki, mis
on rajatud kuningas Gustav
III poolt 18. sajandil. Nautisime kevadist rohelust, uurisime geoloogilist aluskorda ja
mandrijää poolt kujundatud
maastikke. Soodsaid looduslikke tingimusi ja kauneid

vaateid on ära kasutatud pika
ajaloo vältel ja ka tänapäeval.
Haga pargis on kroonprintsess
Victoria ja tema abikaasa Danieli kodu. Kui eelmisel aastal saime seal lähedal vabalt
jalutada, siis selleks korraks
oli piirkond külastajatele suletud. Edasi liikusime Skanseni vabaõhumuuseumi, mis
on asutatud 1891. aastal ja on

vanim omataoliste hulgas Euroopas. Nägime üle 150 ajaloolise ehitise, nende ümber
askeldamas vastavalt ajastule
kostümeeritud inimesi. Loomaaias köitsid õpilasi Rootsile omased loomad. Rühmatööna võrdlesime Rootsi
ja Eesti loodust, hindasime
majandustegevusest tingitud
keskkonnaprobleeme. Päeva-

sündmused talletati õpimapina ja suure hulga fotodena.
Õpilaste hulgas on lausa professionaalseid fotograafe, kelle pilte saame vaadata 6. mail,
kui rootslased Sauele tulevad
ja rühmad teevad kokkuvõtted keskkonnaprojektist.
Viimane päev oli Stockholmis kui maailmalinna päev.
Imetlesime panoraamvaadet

Põhjamaade Veneetsiale, jalutasime läbi vanalinna kitsaste tänavate ja külastasime
ajaloomuuseumi. Kasutamata
ei jäänud ka Stockholmi kui
põhjamaise disaini ja rahvusvaheliste trendide näitelava.
Huvi on, miks mitte?!
Tore, et Saue Gümnaasiumi
11-ndate klasside õpilastel on
võimalus osaleda projektipõ-

hises integreeritud avastusõppes. Kõik õpilased, kes agaralt
kaasa lõid, on nüüd laiema
silmaringiga ning huvituvad
meid ümbritsevast keskkonnast. Rootslased on mõistnud,
et õues-õppes osalemine on
atraktiivne, tõstab loovust ja
arendab ettevõtlikkust ning
kujundame seda ka Saue noorte hulgas. 

Saue Sõna

Sport / Vaba aeg
„Süda armastab käimist“
red, kõrgvererõhutõbi, luude
hõrenemine, vähene vastupanu nakkushaigustele, kõrgem
Alzheimeri tõve risk (nõrgamõistuslikkus) jms.
„Täiskasvanud
inimene
vajab vähemalt 150 minutit
kehalist aktiivsust nädalas, et
jääda terveks, seda näitavad
ühtmoodi paljud teadusuuringud. Lapsed peaksid saama
aktiivselt liikuda 1,5 tundi
päevas, vanemaealistele piisab 20–30 minutist 2–3 korda
nädalas, selleks et säilitada
tervist ja elada oluliselt kauem
tervena võrreldes kehaliselt
passiivsete eakaaslastega,”
rääkis Järvelaid. „Meil on piiritu võimalus olla maksimaalselt kehaliselt passiivne.”
Riigikogu
rahanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri
sõnul peaks elama nii, et kaalu langus poleks mitte eesmärk, vaid teadliku tegevuse
tagajärg. Igasse päeva peab
mahtuma vähemalt tunnike
aktiivset kehalist tegevust.

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;

Personaaltreener Martin
Münzi sõnul pakuvad pargid
ja terviserajad meile lugematult võimalusi igapäevasesse jalutuskäiku koormust
tõstvaid harjutusi lisada.
„Kasutage ära pargipingid,
trepid, rannaliiv ja merevesi
ning nautige liikumist,” ütles
Martin Münz.
Käi Jala! Tervisekõnni
näol on tegemist ettevõtmisega, mis püüab muuta
liikumise lihtsaks, kaasatõmbavaks ning aidata leida motivatsiooni sellega
igapäevaselt tegelda. Eesti
ainukesel veebipõhisel liikumisüritusel osalemine on
kõigile jõukohane ning eriti
hinnatakse osalejate hulgas
võimalust valida ise nii aeg,
koht kui ka marsruut, et oma
päevakavasse liikumine mahutada.
Registreerimine Käi Jala!
Tervisekõnni kevadvõistlusele juba käib ning kõik kevadel registreerujad võistlevad
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Saue Noortekeskuse laste linnalaager

Suvised seiklused

15. mail algab Käi Jala! Tervisekõnni kevadkampaania, mille eesmärk on tõsta inimeste liikumisteadlikkust ning füüsilist aktiivsust
oma igapäeva tegevustes.
Kõndimine on maailmas üks
populaarsemaid liikumisharrastuse liike, mis on igaühele
jõukohane ja seetõttu harrastavad seda miljonid inimesed
kogu maailmas.
Kõik me oleme ju kogenud liikumisest saadavat
positiivset enesetunnet ja
paranevat füüsilist vormi.
Miks mitte muuta see regulaarseks harjumuseks? Pane
oma sõbrad ja kaaslased liikuma ja märkad, et ka nemad
on tervemad, mistõttu esineb
vähem töölt puudumisi ning
paraneb üldine töövõime ja
tootlikkus!
Meditsiiniteaduste doktor
Mari Järvelaidi sõnul on 21.
sajandi levinumateks terviseriskideks heaoluühiskondades saanud ülesöömine ja
vähene liikumine. Paljud inimesed teevad vähe füüsilist
tööd, liiguvad minimaalselt
ning tarbivad üleliia palju
toitu, mille tulemuseks on
rasvumine, südamerütmihäi-
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sügisvõistlusel ning vahepeal
toimuvatel
ergutusüritustel tasuta. Treeningpäeviku
kasutamisõigus säilib kuni
2012. aasta kevadeni.
Esimesed ergutusüritused
toimuvad 17. aprillil Nõmme
Rabajooksu ja Pärnus Rannametsa Luitejooksu raames. Lisaks ootab Käi Jala!
osalejaid sellel aastal vahva
liikumisüritus suvekuumas
rannas ja jalgsi orienteerumine sügiseses linnas.
Kõnnime elu ilusaks!
Lisainformatsioon:
Boriss Gubaidulin
Käi Jala! Tervisekõnd, MTÜ
Spordiklubi Liikumine
Tel 5229 7673
info@kaijala.ee

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

Saue linna 2011. aasta
võistkondlikud esivõistlused mälumängus
Saue Mälumänguklubi korraldab linna võistkondlikke esivõistlusi juba viiendat korda. Tänavu toimub 2 eelvooru kevadel ja üks
sügisel ning võitja selgub eelvoorude paremate vahelises Superfinaalis aasta lõpus. Võistkondade suurus on kuni neli inimest.
Esitatakse 40–50 küsimust ning mäng kestab 2–2,5 tundi.
Esimene eelvoor toimub kolmapäeval, 27. aprillil 2011 algusega kell 19.00 Saue Gümnaasiumis, aadressil Nurmesalu
tn 9.
Usume, et kohal on kõik eelnevail aastail osalenud võistkonnad ning loodame ka uutele üritajatele. Kindlasti tahaks osalemas näha Saue ettevõtete võistkondi. Head mälutreeningut!
Saue Mälumänguklubi juhatus

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

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.

Saue Sõna

Teated
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

Toiduraha

SAUE PEREKOOL

Mai- ja juunikuu toiduraha Saue Gümnaasiumis:

KORRALDAB KOOSTÖÖS
Hagal Õpetuse OÜ-ga

1.–7. ja 9. klass		
8. klass			
10.–11. klass		

9,12 €
8,36 €
25,30 €

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele Swedbanka, a/a 221018424457 hiljemalt 29. aprilliks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse(laste) nimed ja
klass.
Erandkorras saab maksta sularahas kooli sööklas
02.05. 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.
Küsimuste ja ettepanekute korral helistada telefonil
699 2039 (söökla juhataja Ülle Jahesalu).
Meeldivat koostööd soovides,

RK Teeninduse OÜ

Kunstinäitus
raamatukogus
Kevadeti on traditsiooniks saamas Saue Huvikeskuse
Kunstistuudio täiskasvanute kunstikursustel valminud
tööde näitus Saue Linna Raamatukogus. 4.aprilli õhtul
avasime pidulikult näituse talvel valminud töödest.
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19.04., 03.05. ja 17.05. 2011 a
algusega kell 18.00
SAUE LASTEAIAS (aadressil Kuuma 9)
Energeetiliste harjutuste praktikaõhtud
Saavutamaks tasakaalu enese ja maailmaga, kasuta HARMOONIA TEED. Üheks punktiks sel teel on energeetilised harjutused
ja meditatsioon. Perekooli loengute jätkuks vaatame konkreetseid harjutusi oma siseenergiate tasakaalustamiseks, energiataseme tõstmiseks. Toimub kolm treeningut.
1. korral vaatame „5 tiibetlast“, räägime taotluse olulisusest,
mida iganes teeme. Teeme praktiliselt selgeks õige rühi olulisuse. Õpime tegema energeetilist kaitsekihti. Mediteerime.
2. korral teeme harjutusi energiakanalite avamiseks. Vaatame,
mida saame teha seljavalude vastu. Kuidas selga ja ennast lõdvestada. Mediteerime.
3. korral teeme harjutusi alateadvuse mõjutamiseks. Vaatame,
kuidas harjutustega korrigeerida paigast läinud selgroogu. Mediteerime.
Kõigis trennides vestleme tervise, energiate ja intuitsiooni teemadel.
Sinu elu saab hoo sisse, kui võtad vastutuse kõige sinuga toimuva suhtes enese kätte. Asu eneseleidmise teele juba täna!
Hakka oma elu ja tervist looma enne, kui ta on sassi läinud.
Praktikaõhtud viib läbi RALF NEEMLAID
Võta kaasa võimlemismatt.
Osalustasu 6 €/ kord.
Lähem info tel 679 0196 Anneli Ritsing
või 554 8949 Ralf Neemlaid

Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester korraldab:

Puhu, tuul!
1. juulil 2011. a toimub
II Harjumaa Puhkpillipäev Sauel,
sedakorda pealkirjaga „Puhu, tuul“
Festivalil esinevad puhkpilli- ja sümfooniaorkestrid Eesti
eri paikadest ja välisriikidest.
Festivali eesmärgiks on ennekõike populariseerida head
puhkpillimuusikat. Seekordse festivali eripäraks on kutsutud sümfooniaorkestrite osalemine. Festival toimub
kooskõlas noorte tantsu- ja laulupeo programmiga „Maa
ja Ilm“. Oluline osa festivali lõppkontserdil on laulupeo
orkestrirepertuaari ühismängimisel.
Festivalil osalevatel orkestritel on võimalus üles astuda
iseseisvalt tänavakontsertidega ja/ või programmidega (30–45 min) Saue linna eri paikades. Tattoo esitab
kutsutud külalistena Politsei- ja Piirivalveorkester (dirig
A. Mido ja H. Põldmäe). Festivali galakontsert algusega
kell 18.00 Saue tammikus toimub kahel laval, kust esitatakse ühine programm. Osalemiseks soovi avaldanud orkestri tarvis on programmis aega 10–15 minutit. Täiendavalt on plaanis kasutada videotablood vaheklippide ja
tutvustuse esitamiseks.
Festivali programm on koostamisel.

Kohal olid kursuslased ja külalised. Tunnustavad sõnad tehtud
tööle ütles ka Saue linnapea Harry Pajundi. Näituse avamine on
kunstiharrastajate jaoks sündmus. Seatakse ju oma looming
näitusekülastajate pilkude alla. Siiski pole tööde väljapanek ainult vaatajatele hindamiseks, vaid ka autoritele õppimiseks ja
võrdluseks, kui kaugele õpingutega jõutud on. Seinale riputatud
maalil paistavad head ja vead paremini silma. Head on seekord
siiski rohkem. Õppijad on olnud väga pühendunud ja tulemus
enamasti silmale nauditav. Välja on pandud akrüülitehnikas
maalitud natüürmordid, portreed, loodus- ja linnavaated ning
tuntud kunstnike töödest tehtud koopiad. Vitriinides on eksponeeritud keraamikat ja klaasehistööd. Klaasitöid juhendab
Ilona Rõžakova, kes on ka enda tehtud tiffanitehnikas ehteid ja
väikesi vitraaže välja pannud. Kolmandat aastat järjest tegutsevatel keraamikakursustel osalejatelt on välja pandud isikupärase lahendusega tarbenõusid, kausse ja vaagnaid.
Kui tunnete huvi kaaslinlaste loomingu vastu, siis näitus on
veel avatud aprilli lõpuni.
Virve Laan
Saue Huvikeskuse juht

Kutsub kõiki huvilisi

LAHTISTE USTE PÄEVALE
30. aprillil kell 10.30–13.30
Külla tuleb ANNE VELLI LASTETEATER
etendusega ,,Kakuke“. Algus kell 11.00
Pilet 2 € laps, emmed-issid tasuta
KOHTUMISENI LUSTILAS!
Asume Tule 21
Lähemalt meist www.lustila.ee

Teater VARIUS

• Neljapäeval, 21. aprillil kell 17 — Suure Neljapäeva MISSA. Jutlustab õpetaja Urmas Viilma, organist Ene Salumäe.

29. aprillil KELL 19.00
Saue Gümnaasiumi saalis

• Reede, 22. aprillil
kell 11 — Suure Reede SÕNAJUMALATEENISTUS. Jutlustab
Kuno Pajula, organist Kadri Ploompuu.
kell 13 — Suure Reede RISTIKÄIK läbi Tallinna kesklinna
kirikute. Algus Kaarli kirikust, üks peatus ka Toomkirikus.
kell 17 — Suure Reede ÕHTUMUUSIKA. F. Liszt „Via
Crucis“. Orelil Kadri Ploompuu. Püha Ristitee lugemised
õpetaja Urmas Viilma.

„Helisev viis”

Festivali toetajad: Harjumaa Omavalitsuste Liit, Kultuurkapital (Harjumaa Ekspertgrupp, Rahvakultuuri sihtkapital), Saue linn, Politsei- ja Piirivalveorkester. Festival on
Eesti Puhkpilliühingu ürituste kalenderplaanis ja Eesti
Instituudi Eesti muusikasündmuste kalendris: http://
www.kultuur.info/syndmus/harjumaa-puhkpillifestival-17194/

Autor ja lavastaja: Heidi Sarapuu

Operatiivinfo veebis: www.hnpo.ee
Osavõtjate arv on piiratud.
Täiendav info ja kontakt ettepanekuteks:
Harry Illak mob +372 518 5052 või +372 522 0488,
e-post: harry.illak@kultuur.edu.ee
Sirly Illak mob +372 565 60932,
e-post sirlyillak@gmail.com
Kristiina Liivik +372 516 3128,
e-post saue.mk@mail.ee

Väikelaste päevahoid
„LUSTILA“

PÜHAD TOOMKIRIKUS

Registreerumine toimub kuni 22. maini 2011
ja registreerimisleht saata aadressile hnpo@hnpo.ee

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.
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• Laupäeval, 23. aprillil kell 12 — ORELIPOOLTUND — Kadri
Ploompuu.
• Pühapäeval, 24. aprillil
kell 8 — Ülestõusmispüha HOMMIKUTEENISTUS ja paasaküünla süütamine. Teenib õpetaja Urmas Viilma, organist
Ene Salumäe.
kell 11 — Ülestõusmispüha MISSA. Jutlustab peapiiskop
Andres Põder, organist Ene Salumäe. Kaasa teenib koguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel ning
Toomkooli õpilased ja õpetajad.
kell 16 — Ülestõusmispüha KONTSERT. Chicago Lastekoor
(USA), kaastegev tütarlastekoor Ellerhein. Dirigent Josephine Lee. Sissepääs vaba!
• Esmaspäeval, 25. aprillil kell 12 — 2. ülestõusmispüha
SÕNAJUMALATEENISTUS. Organist Kadri Ploompuu.

Saue Sõna

Teated
Neljapäeval, 28. aprillil
kell 18.30 kooli aulas
Saue Gümnaasiumi kevadkontsert

„Ah, kui hea
on nüüd minna …“
Esinevad:
Saue Gümnaasiumi Väikeste Tüdrukute Koor, lastekoor
TIRTSUTAJAD, noortekoor, noortekoori noormehed, solistid,
ansamblid, näitering

Saue Päevakeskuse
ürituste kava
• Kuni 03.05 avatud Eve Toomisti ja Mirell
Leinsalu näitus.
• 25.04. kell 19.00 Teatrihuvilised korraldavad Endla teatri
etenduse „Madame Bovary” ühiskülastuse Eesti Draamateatris.
• 26.04. kell 13.30 Saue Päevakeskuse kollektiivid esinevad
Karjaküla Sotsiaalkeskuses.
• 27.04. kell 13.00 Külastame Pühavaimu kirikut ja kogudust.
Sõidame kl 11.50 Saue Kaubakeskuse peatusest väljuva
bussiga nr 190. Vajalik registreerimine.
• 28.04. Külastame Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses Tallinna Vaimse Tervise Pelgulinna Tegevus- ja Teraapiakeskuse
kevadnäitust. Sõidame 9.05 Saue Kaubakeskusest väljuva
bussiga nr 208. Registreerimine päevakeskuses.
• 03.05. kell 12.00 Käina Päevakeskus külastab Saue Päevakeskust. Esinevad „Vokiratas”, „Rukkilill” ja ansambel Marve
Rekandi juhendamisel.
• 03.05. kell 16.00 tutvustab muinsuskaitse kuu raames
Pagari t 1 endist KGB maja Henry Kuningas. Sõidame 14.50
Saue Kaubakeskuse juurest väljuva bussiga nr 190. Registreerimine kuni 29.04.2011.
• 04.05. kell 15.00 Muusikahuvilised korraldavad Kontsert
Jazzi raames Igor Brili klaverikontserdi ühiskülastuse Estonia
kontsertsaalis.
• 06.05. kell 10.00 Emadepäeva kontsert. Esineb ansambel
Marve Rekandi juhendamisel. Solist Andres Tarja.
• 09.05. kell 15.00 tutvustab muinsuskaitse kuu raames
Tallinna Kaitseväe kalmistut EMS-i kunstiajaloolane Mare
Kask.
• 11.05. kell 16.00 tutvustavad muinsuskaitse kuu raames
Rootsi Mihkli kirikut koguduse õpetaja Patrik Göransson ja
Henry Kuningas Tallinna Kultuuriväärtuste Ametist. Sõidame
kell 14.50 Saue Kaubakeskuse eest väljuva bussiga nr 190.
Registreerumine päevakeskuses kuni 07.05.2011.
• 14.05. kell 11.00 Muinsuskaitse kuu raames ringkäik
Rahumäe kalmistul, teemaks „Nõmme tegelasi Rahumäel”,
juhendab Leo Lõhmus Nõmme Heakorra Seltsist.
• 17.05. Reisihuvilised korraldavad Jaan Masingu eestvedamisel reisi Raplamaale ja Soomaale.
• 21.05. kell 11.00 Vanaemadele emadepäeva üritus nukuteatris „Jussikese 7 sõpra”. Maksta saab päevakeskuses
kuni 27.04.2011, pilet maksab 5.75 €.
• 26.05. kell 16.00 Muinsuskaitse kuu raames raamatu
„Funktsionalistlik maja. Elamu ja väike kortermaja” tutvustus Nõmme Noortemajas. Pärast esitlust toimub koos
raamatu autori Monika Eensaluga ringkäik mööda Nõmme
funktsionalistlikke maju. Registreerumine päevakeskuses
kuni 08.05.2011.
• 27.05. kell 16.00 ringide hooaja lõpupidu.
• 30.05. Saue Linna Invaühing korraldab reisi Prangli saarele.
Registreerimine päevakeskuses.
• 31.05. Naisvõimlemise juhendaja Eve Ello juhendamisel
5 km rabamatk Hiiul. Sõidame 9.50 Saue Kaubakeskuse
juurest väljuva bussiga nr 190. Registreerimine 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.
Näitused
• 04.–06.05 kell 11.00–16.00 Emadepäeva heategevuslik
näitusmüük. Müügil päevakeskuses valmistatud ja kaunistatud sallid, lipsud, keraamika ja portselan.
• 20.–23.05.11 kell 11.00–17.00 Käsitöönäitus. Näituse
avamine 23.05. kell 11.00, esineb ansambel „Rukkilill”.
Taaskasutus Saue Päevakeskuses!
• 25.04.–09.05.2011 Kasutatud lasteriiete vastuvõtt, täiskasvanute riided, raamatud jm vastuvõtt eelneval kokkuleppel telefonil 659 5070.
• 10.–13.05 kell 10.00–16.00 Kasutatud riiete jagamine
päevakeskuse uues osas.
• 29.04 kell 16.00 Seltsingu Tammetõru koosviibimine
• 03.05 kell 10.00 Saue Linna Invaühingu koosolek

Saue Huvikeskuse
ürituste kava
• 4. aprillist on Saue Linna Raamatukogus avatud näitus, kus
on välja pandud Saue Huvikeskuse Kunstistuudio täiskasvanute maalikursusel valminud akrüülmaalid ja klaasehistööd. Välja on pandud maastikumaalid, natüürmordid ja
koopiad kuulsate kunstnike töödest, keraamika, vitraažid ja
klaasehted.
• 29. aprillil Teatri VARIUS etendus „Helisev Viis” kell 19.00
Saue koolimaja saalis
• 30. aprill Sauelane liikuma jalgratta-etapp kell 12.00 Sarapiku terviserajal
• 10. ja 11. mail kell 19.00 Showgrupi „Vikerkaar” kontserdid
Salme Kultuurikeskuses. Pileteid saab Showgrupi „Vikerkaar” liikmetelt.
• Suvealguse Laager Karepal 6.–11. juunini 2011
Saue Huvikeskus korraldab lastele vanuses 7–12 aastat 6.–
11. juunini 6-päevase 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

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!

Loomade vaktsineerimine

Seadusejärgselt peab loomapidaja tagama temale kuuluvate
koerte ja kasside vaktsineerimise. Esimest korda vaktsineeritakse koeri ja kasse 3–4 kuu vanuselt ja marutaudivastast
kaitsesüstimist ei tohi teha harvemini kui 24 kuu möödumisel
viimasest vaktsineerimisest.
Vaktsineerimine toimub turuesisel platsil alljärgnevalt:

VESIAEROOBIKA
Treeningud maikuus:
3.–31.05 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//

Loomaarst vastab
Pean järgmisel kuul oma koera vaktsineerima, aga
enne soovitatakse koerale ussirohtu anda. Miks see
vajalik on ja milline koerale kõige rohkem maitseb?
Ussirohu andmine umbes 10 päeva enne vaktsineerimist on
vajalik selleks, et looma organismis esinevad siseparasiidid
hävitada. See on omakorda on vajalik täisväärtusliku immuunsuse tekkeks organismis pärast vaktsineerimist.
Üldiselt soovitatakse, et täiskasvanud koerad ja kassid
peaksid saama ussirohtu 3-4 korda aastas. Emastele koertele ja kassidele, kes toovad järglasi, tuleks ussirohtu anda
enne paaritumist, poegimise järel ja paar nädalat pärast
poegimist imetamise ajal. Esimene ussitõrje tuleks teha kutsikatel ja kassipoegadel juba 3–4-nädalaselt. Kutsikate ja
kassipoegade ussitõrjet on soovitav korrata 7 ja 11 nädala
vanuselt. Kutsikad saavad solkmenakkuse tavaliselt juba
emaihus.
Eestis on koerte tavalisemad siseparasiidid solkmed ja
paelussid. Kõige tavalisem on koerasolge (Toxocara canis).
Emane solge võib koera soolestikus muneda päevas kuni
200 000 muna, mis levivad väljaheidetega keskkonda ja
seal juba koeralt koerale.
Paelussid on vähem levinud, kuid siiski üsna tavalised.
Nad levivad mitmesuguste vaheperemeeste abil. Koeraviik
(Dipylidium caninum) levib näiteks kirpude vahendusel.
Koertel ja kassidel, kes söövad toorest või pooltoorest kala,
võib esineda laiussi (Diphyllobotrium latum). Loomadel esineb veel ka strongüloide, mis on vähem levinud, kuid ohtlikumad. Koerasolkmed ja paelussi võivad endale lemmiklooma
kaudu hankida ka kahejalgsed pereliikmed.
Siseparasiitide tõrjeks on loomakliinikutes saada mitmesuguseid preparaate nii tablettidena kui ka pastadena. Soovitav on kasutada laiatoimelisi preparaate, mis mõjuvad nii
ümar- kui paelusside tõrjes — need on tänapäeval efektiivse
toimega ja mugav kasutada. Kui on kindel, et loom on nakatunud paelussiga, siis võib kasutada ainult paelussidele
mõjuvat ravimit. Kui Teie lemmikloomale tablett kohe üldse
ei maitse, siis ravimitootjad on mõelnud ka selliste tegelaste
peale — kliinikutes on saadaval mugavalt manustatav laia
toimega täpilahus, mida tilgutatakse turjanahale, nagu kirbu
ja puugirohtu.
Ussitõrjesse tuleb suhtuda tõsiselt, sest väikestel kutsikatel ja kassipoegadel võib siseparasiitide esinemine põhjustada raskeid tervisehäireid ning lõppeda
ka surmaga. Kõige paremat nõu erinevate
ussirohtude kohta oskab anda Teie loomaarst.
Õigeid valikuid soovides, Teie
Raimond Strastin
loomaarst

14. mai 2011 kell 11.00–14.00
21. mai 2011 kell 11.00–13.00
Marutaudivastane vaktsiin on tasuta. Pakutakse ka kompleksvaktsiini hinnaga 8 eurot. Müügil ka mitmesugused tarvikud. Suured koerad tuleb vaktsineerimisele tuua suukorviga.
Vaktsineerimist teostab volitatud veterinaararst Vladimir
Harkovski.
Suhtu oma loomasse heaperemehelikult ja ära jäta teda
vaktsineerimata!
Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist

Teisipäeva õhtul

läks kaduma
isane Siiami kass
aadressilt Viigimarja 18D/ 12.
Kassil on kaelas
must kalarihm nimega Syd
ja telefoninumber 503 0149.
Kass on väga sõbralik ja laseb
endale ligi.
Ootame teateid!

21. aprill 2011

Kevadine lemmikloomade
vaktsineerimine soodushinnaga!
Saue Loomakliinikus toimub
1.–15. maini koerte ja kasside
vaktsineerimine soodushindadega:
kõik koera ja kassi
kompleksvaktsiinid
marutaudi vaktsiin

soodushind 11€
soodushind 3€

Vältimaks asjatut ootamist, palume aeg ette registreerida.

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

21. aprill 2011
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Sarja „Sauelane liikuma”

jalgrattaetapp

toimub laupäeval, 30. aprillil
algusega kell 12.00

Start antakse ca 4 km rattasõidule Saue jaanituleplatsilt.
Võta kaasa oma osavõtukaart!
Kui sul seda veel ei ole, saad selle kohapealt.
Ole stardis, osavõtjate vahel loositakse välja auhindu.
Osavõtt kõigile tasuta! Igale läbijale jook ja maius.

ndlasti, tule koo perega!
s
Tule ki
Korraldab: Saue Huvikeskus

Lisainfo ürituse kohta:
Terje Toomingas
Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht
+372 5343 5855
terje@saue.ee

Tule ja mõtle kaasa:

Saue Arengukonverents 2
22.05 2011, kell 10:00 Saue Gümnaasiumi aulas

Missugusena me tahaksime näha Saue linna tulevikus ehk 20 aasta pärast?
Millist visiooni soovitakse? Mida oodata, mida vältida?
Päevakava:
10.00 Avamine
10.10 Sissejuhatav loeng
10.40 Mõttetalgu korralduse tutvustus
11.00 Ümarlauad - 7 teemat:
13.40 Ümarlaudade kokkuvõtted
14.45 Lõpp

Saue 2030
Osalemine tasuta!

Päeva juhib Jaan Kalbus

Teemad:

1. Ettevõtlus
2. Haridus & kultuur, elukestev täiendõpe,
3. Noored & eakad, pere & lastekaitse
4. Keskkond, liikluskorraldus, heakord, turvalisus
5. Saue kuvand, väärtused
6. Linna juhtimine, koostöö kodanike & naabritega
7. Sport ja vaba aeg.

Pakun tööd

Korraldaja:
MTÜ Sinimustvalge Saue
Palume osalistel eelnevalt
registreeruda jkalbus@online.ee

RATASTE

MÜÜK, HOOLDUS
REMONT
Sooja 1, Saue
Peetri Pizza taga
Www.ratasjasuusk.ee
Tel. 5119 209

Uus autoteenindus Sauel
Teade

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

Diagnostika
Elektritööd
Signalisatsiooni paigaldus
Ettevalmistus ülevaatuseks
Rehvitööd
ja muud remonditööd

Müün
 PUITBRIKETT. PELLETID. Kojuvedu
üle Eesti. www.brikett24.ee
 Müüa soodsalt küttepuid. 516 8067

Otsin tööd
 Ohtlike puude langetamine ja Kändude Freesimine. 5347 4029

Parimad hinnad
ja professionaalseim teenindus!

 Teostan pottsepatöid. Klassikaliste
kaminate ja looduskivide paigaldus.
Töödest pildid. Transport, materjal meie
poolt kohale toimetamisega.
Tel 5803 3448, Ain

Pärnasalu 21, Saue
Tel: 670 9626, 5309 4933
www.s-autohooldus.ee

 19-aastane tütarlaps otsib tööd.
Tel 5552 0121

Koristame vana kola:

Müüa

FREESASFALTi

Hinnad alates 13 €

vana mööbel, külmikud,
televiisorid, vanaraud,
autorehvid, ehituspraht,
puidusodi, aiapraht jne.

AS Metsaküla Piim
müüb

Küsi kindlasti pakkumist!

5 €/ tonn +
käibemaks 20%

Hinnad alates 5 eur vedu

5 €/ tonn +
käibemaks 20%

Kohalevedu tellimisel.

Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

Kohalevedu tellimisel.

tel 5346 8430
Geotrans OÜ

Tellimine:
604 9826, 5648 3533

Tellimine:
604 9826, 5648 3533

Fekaalivedu
(kogumiskaevude
tühjendus)

(Keilas)

sõnnikut

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

 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
 Saue Loomakliinik võtab tööle loomaarsti abilise. Tubli abiline on täpne,
kohusetundlik, saab hästi läbi loomade
ja inimestega, hoiab korras kliiniku
ruumid ning aitab arsti tema toimingutes. Tööaeg 3–4 päeva nädalas kliiniku
lahtioleku aegadel. Tööle asumise aeg:
kohe. CV palun saata aadressil
info@sauekliinik.ee
 Saue Auto AS võtab tööle koristaja.
Info tel 510 6575
 Roadservice OÜ otsib oma meeskonda joonestajat, kelle tööülesanneteks on
liiklusskeemide koostamine, liiklusmärkide kujundamine ja kleepimine. Vajalik
AutoCAD ja CorelDRAW programmi
kasutamise oskus. Kandideerimiseks
palume saata oma CV aadressil
adu@roadservice.ee . Lisainfo telefonil
511 3274.
 Restoran Loft ja kohvik Allee Sauel
otsivad kokka. Kandidaadilt ootame
varasemat töökogemust kokana, head
pingetaluvust ja kiiret kohanemisvõimet.
Omalt poolt pakume paindlikku tööaega,
sõbralikku ja toetavat meeskonda ning
konkurentsivõimelist töötasu.
Lisainformatsioon info@loftlounge.eu
või 525 3028
 OÜ Endoore pakub tööd sekretär-raamatupidajale. Vajalik hea arvutitundmine ja inglise keele oskus. Kontakttelefon
516 1916

Kinnisvara
 Ostan omanikult 3-toalise korteri
Sauel. Tel 5385 5919

Mälestame

Sirje Milt’i
endist klassijuhatajat ja sõpra
Saue Gümnaasiumi 23. lend

