Saue Sõna

Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Tasuta
nõustamine
HEAKist!
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on loodud
maakonda just selleks, et
olla Harjumaa ettevõtlikule
inimesele abiks oma ideede
elluviimisel. HEAK tegeleb
igapäevaselt nii alustavate
kui ka tegutsevate ettevõtjate ja kodanikeühenduste
nõustamisega ning seda
täiesti tasuta.
Aitame teil läbi mõelda
oma idee, valida õiget juriidilist vormi ning vaatame
ka
asutamisdokumendid
koos teiega üle. Ettevõtjatele oleme toeks äriplaani ja finantsprognooside
koostamisel ning MTÜ-sid
abistame nende igapäevategemiste planeerimise
küsimustes. Uurime teiega
koos, kas ehk mõnest fondist oleks võimalik taotleda
teie idee elluviimiseks ka
kaasrahastust ning aitame
taotlusdokumentide ja projektide ülevaatamisel, kui
tarvis. Küsi meilt julgelt abi!
Korraldame Harju maakonnas ettevõtjatele ja
MTÜdele ka koolitusi ja
teabepäevi.
Teemadeks
on erinevad rahastusvõimalused ja ka spetsiifilised
teadmised näiteks äriplaani
koostamisest, MTÜ tegevuse käivitamisest, raamatupidamisest, turundusest kui
ka muust vajalikust. Neid
koolitusi saame tänu Euroopa Sotsiaalfondi toele läbi
viia kas väga soodsa tasu
eest või mõnikord ka hoopis
tasuta.
Et olla infoüritustega
hästi kursis, samuti avanevate rahastusvõimalustega, on kõigil huvilistel
võimalik liituda meie infolistidega. Need on eraldi
nii ettevõtjatele kui ka MTÜdele, nii eesti- kui ka venekeelsetena. Kirjuta meile,
millise listiga liituda sooviksid: info@heak.ee või hoia
silma peal meie kodulehel
www.heak.ee. Kui soovid
tulla aga nõustamisele kas
ettevõtluse või mittetulundusliku tegevuse osas, siis
helista meile tel 656 6641
või kirjuta info@heak.ee ja
lepime konsultatsiooniks
aja kokku. Meie meeskond
töötab igapäevaselt Omavalitsusmajas
Tallinnas,
aadressil Sirge tn 2. Nõustamine on Sinu jaoks, hea
Harjumaa aktiivne kodanik,
täiesti tasuta!
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Jüriöö jooksu rändkarikas
taas Saue Tammedele!
Jüriöö jooks ehk orienteerujate
aasta üks tähtsamaid võistlusi
jõudis 23. aprillil taas algusesse: 52. öise võistluse start
anti Keilast, samast lähetati
spordirahvas teele ka esimesel
võistlusel 1960. aastal. Jüriöö
jooksu rändauhind — Kalevipoja kuju — jäi 24. aprilli
varahommikul Keilas taas
Tammedele. Tammedele on
see 9. Jüriöö jooksu võit. Vaid
ühel korral, neli aastat tagasi,
loovutati esikoht. Kokku tuli
viiel võistlejal läbida 33-kilomeetrine rada Keilas ja selle
ümbruses. Saue Tammede II
võistkond lõpetas 16. kohal
ning Saue Tammed III 46. kohal. Teisisõnu, Tammed alustasid lõpuprotokolli ja selle
ka lõpetasid. Võidu tõid Saue
Tammedele Erik Aibast, ViiviAnne Soots, Erkki Aadli, Kirti
Rebane ja Peeter Pihl. 
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Linnaelu

Siiras rõõm noortest
Tublid lauljad: Kristel Palts esines
suurepäraselt vene romansside
konkursil.

Loe lk 2

Linnavalitsus

Saue Linnavalitsus annab aru,
millega tegeldi selle aasta esimese kolme kuu jooksul — valimistest teetöödeni, nõustamisest
projektideni, toetused, sport ja
kultuur kaasa arvatud. Finantsnäitajad ikka ka.
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Linnaelu
Talgud

Aprilli lõpus toimusid Sauel talgupäevad, suurpuhastuse käigus
korrastati nii koduümbruseid kui
ka avalikke haljasalasid ja parke.
Suur tänu kõigile, kes kaasa lõid!

Vaata fotoreportaaži
lk 4–5

Võitjavõistkond Saue Tammed finišis.

Haridus
Aprill ja mai
Midrimaal

Aprillikuus toimus Midrimaal päris mitu vahvat üritust — kunstinäitus, karnevalid, „koduteater“.
Midrimaa õpetajate näitetrupp
sai publikult tulise aplausi.
14. mail aga toimuvad Midrimaal mänguvahendite korrastamise talgud — tulge ja lööge käed
külge!
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Juriöö rongkäik.

Stardi ootel, nr 1.1. Erik Aibast.

Sport

Tublid vibusportlased: Moonika
Janet Pregel sai kuldmedali. Tublid karatekad: Lisette Vahar sai
I koha kumites. Tublisid on veelgi!
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Tervis

Südamenädal
Saue Päevakeskuses toimus
Südamenädal deviisi all „Terves
kehas terve vaim!“ Mitmesuguseid ettevõtmisi jagus koguni kaheks päevaks, ühtviisi tähtsaks
peeti nii füüsilist kui ka vaimset
tervist — loengud ja kultuuriline
eneseharimine vaheldusid kepikõnniga.

Head
Edasimineku
Algust
Koostöös meiega!

Mari-Liis Dolenko
MTÜ-de konsultant
Harju Ettevõtlusja Arenduskeskus

Autasustamine.

Erkki Aadli ja Erik Aibast ja Kalevipoeg kivi viskamas.
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Linnaelu / Linnavolikogu / Linnavalitsus
Ettevõtmine, mis soojendab südant

Olen eelmistelgi aastatel leheveergudel kirjutanud vabariiklikust
vene romansside konkursist, kuid selle aasta võistlus jääb eredamalt meelde.
Jelena Laanjärv

Kristel Paltsi vene keele õpetaja
19. aprillil kohtusid „Estonia“
teatri talveaias juba kuuendat
korda Eesti koolide õpilased
ning nende õpetajad, kes naudivad ja peavad lugu vene romanssidest — eriliselt hingelisest ja lüürilisest laulužanrist.
Juba kuues kord oli kohal
ka Saue Gümnaasium. Meie
kooli tubli laulja Kristel Palts
(11. klass) osales ka eelmisel
aastal ning saavutas siis väga
tubli 3. koha. Võistlus ja kogu
ettevõtmine ning teostus meeldis Kristelile niivõrd, et ta
avaldas soovi osaleda ka sel
aastal. Mida saab õpetajal olla
õpilase poolt tehtud ettepaneku vastu!? Ainult rõõmustada,
et leidub tublisid gümnasiste,
kes jõuavad õppida ning ka
oma lemmiktegevusega tegelda. Otsis Kristel ja otsisin
mina: õhtuti istusime arvutis,
surfasime youtube’is ja pidasime facebook’is kirjavahetust,
et kohe teineteisele teatada,
kus, mis laulu keegi leidis või
mis laul mulle või Kristelile
meeldis. Nii kulus mitu õhtut. Lõpuks valis Kristel minu
poolt pakutud lauludest selle,
mis temale enim meeldis. Valik osutus õigeks!
Nüüdisaegne romanss „Asjatud sõnad“ sobis Kristeli
hääle ja laadiga suurepäraselt! Kristel oleks lausa nagu
romansside lauljaks sündinud — väike kena häälevärin
õiges kohas, tundlikkus ja õrnus ning võimsus ja kandvus
nõutud kohas. Romansside
esituse juures mängib VÄGA
suurt rolli emotsionaalsus,
tundelisus olekus ja hääles,
mõni mõtlik või valulik žest
käega, armastus pilgus, kurbus, õrnus...
Konkursi žürii oli esinduslik ka sel aastal: esimees
dirigent Anu Tali, tuntumatest
liikmetest veel Maria Avdjuško, muusikamees ja raadioajakirjanik Pavel Makarov,
esindatud oli nii haridus- kui

ka kultuuriministeerium, Tallinna Noorsooamet, Venemaa
saatkond jne. Kui kõik auhinnatud kohad said žüriilt kaasa
ka mõned õpetussõnad, siis
Kristelile öeldi, et esinemine
oli täiuslik ja lisada polegi midagi. Maria Avdjuško sõnas, et
mäletab Kristelit juba ka eelmisest aastast kui väga tugevat
ja head esinejat.
Nagu eelmisel, nii ka sel
aastal saatis Kristelit kitarril
Saue Gümnaasiumi 11. klassi
õpilane Merilyn Nurmsalu.
Meie väikese etüüdi juures,
mille lavastasime laulule taustaks, oli sel aastal abiks ka
Kristeli klassivend Mikk Kalamees.
Auhindadeks olid kontserdi- ja teatripääsmed, Kuldmedal, meene-seinakell kitarri
kujuga, kaunis auhind ka õpetajale.
Täname oma andekaid ja
toredaid õpilasi! Tänu sellistele lastele tahadki igal hommikul rõõmuga tööle minna! 

Õpilasvahetuse stipendium
ja selle taotlemise kord
Õpilasvahetuse stipendium on mõeldud Saue linna elanikeregistrisse kantud 15–18-aastastele õpilastele ning 18–25-aastastele statsionaarses õppes õppivatele üliõpilastele (üliõpilaste välisõppe stipendium).
Stipendiumi taotlejad peavad olema olnud Saue elanikeregistris vähemalt 12 kuud (taotluse sisseandmise päevaks). Stipendiumi saab taotleda vaid üks kord. Stipendiumi suuruseks
on maksimaalselt 958,67 eurot (15 000 Eesti krooni). Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada avaldus hiljemalt iga aasta
15. maiks. Stipendiumi taotlemise tingimustest loe täpsemalt
stipendiumi määramise ja maksmise korrast, mis asub Saue
linna kodulehel Hariduse valdkonna all.

Linnavolikogu 20. istung
Saue Linnavolikogu VI koosseisu 20. istung
toimus 28. aprillil 2011. a, päevakorras oli:
1. Saue Gümnaasiumi põhimäärus /ühehäälselt
otsustati saata eelnõu volikogus II lugemisele
ning määrata edasise arutelu juhtivaks komisjoniks hariduskomisjon/.
2. Volikogu hariduskomisjoni esimehe valimine
/häältelugemisprotokolli nr 2 alusel osutus valituks Malle
Liiv ning võeti vastu otsus nr 82/.
3. Info
3.1 Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade
arvelevõtmine
3.2 Saue Linnavalitsuse 2011. aasta I kvartali tegevusaruanne
3.3 Kokkuvõte Saue Linnavolikogu hariduskomisjoni tööst
2010. aastal
3.4 Kokkuvõte Saue Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni tööst
2010. aastal /informatsioonid võeti teadmiseks/
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Siiri Pertel
volikogu assistent

Linnavalitsuse 13. istung
Saue Linnavalitsuse 13. istung toimus
13. aprillil 2011. aastal, päevakorras oli:
1. Läbirääkimistest kergliiklustee osas
/Otsustati: 1. Ehitada projektijärgne kergliiklustee 2011. aastal (II taotlusvoor) võimalusel
välja kuni Tõkke tänavani; 2. Otsida projekti
jätkamiseks 2012. aastal (III taotlusvoor) teisi lahendusi/.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Linnavalitsuse 14. istung
Saue Linnavalitsuse 14. istung toimus
20. aprillil 2011. aastal, päevakorras oli:

Töömalev tuleb appi
Lugupeetud üksinda elavad
eakad sauelased!
Kui teie koduaias on vaja teha teile raskena tunduvaid,
kuid noortele töömalevlastele sobivaid töid (näiteks
rohimine, istutamine), siis tuleme teile appi.
Töömalev töötab 6. juunist kuni 17. juunini.
Andke oma soovist võimalikult
kiiresti teada Saue Noortekeskusesse
tööpäevadel kell 13.00–20.00
telefonil 679 0192 või 679 0195

1. Ehitustähtaja pikendamine /Saue Linnavalitsus nõustus tähtaja pikendamisega alljärgnevatel tingimustel: 1) lepingu tähtaega pikendatakse 19. maini 2011; 2) ehitise garantii
tähtaega pikendatakse 3 aastani, saali põrandakattel
5 aastani/.
2. Kungla tn 2 tootmishoone projekteerimise arhitektuurehituslike lisatingimuste kinnitamine /korraldus nr 94/.
3. 2012. a eelarve koostamise ajakava kinnitamine
(II lugemine) /korraldus nr 95/.
4. Esindaja määramine /korraldus nr 96/.
5. Põhivara mahakandmine /korraldus nr 97/.
6. Saue Gümnaasiumi põhimäärus
/otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
7. Saue linna eelarvest noorte sporditegevuse toetuse
kasutamise üle kontrolli läbiviijate määramine
/korraldus nr 98/.
8. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 99/.
9. Koduse mudilase toetuse maksmine /korraldus nr 100/.
10. Sünnitoetuse maksmine /korraldus nr 101/.
11. Kulutuste hüvitamine üürnikule /korraldus nr 102/.
12. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine /korraldus
nr 103/.
13. Avaliku ürituse korraldamise luba /korraldus nr 104/.
14. Info
14.1 Sõlmitud lepingud
Jurist Elis Haav andis ülevaate sõlmitud lepingutest.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

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

Järgmine number ilmub
20. mail 2011
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Saue Linnavalitsuse 2011. a
I kvartali tegevusaruanne
I kvartalis tegeldi Riigikogu
valimiste
ettevalmistamise
(jaoskonnakomisjoni moodustamine) ja läbiviimisega, riigihanke pakkujate kvalifitseerimise ja hinnapakkumistega,
lasteaia põhimääruse muudatuste ja uue gümnaasiumi põhimääruse väljatöötamisega.
Suurt tööd tehti Saue linna
põhimääruse väljatöötamisel.
Esitati vajalikud statistilised
aruanded ametkodadele ning
linna majandustegevuse aruandesse. Abistati ja nõustati
teiste valdkondade ametnikke
õigusaktide ettevalmistamisel
ning õiguslike küsimuste lahendamisel. Koostati vastused
resolutsioonina saadud avaldustele, märgukirjadele ja teabenõuetele.
Olulisemad toimingud projektide elluviimisel:
1. Projektijuhtimise teenuse
Ühtekuuluvusfondist rahastatava projekti „Saue linna
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine” elluviimiseks parima pakkuja edukaks tunnistamise vastavate
haldusaktide koostamine,
toimingud Riigihangete Registris ning hankelepingu
sõlmimine.
2. Projekti „Harjumaa kergliiklusteede
võrgustiku
rajamine“ raames projekteerimisega seotud hankedokumentide edastamine
taotluse koostajale Infras
OÜ’le ning vastavate isikliku kasutusõiguste seadmisega seotud tingimuste,
lepingute koostamine ja
kooskõlastamine kergliiklustee lõigule jäävate maaomanikega.
3. Saue Noortekeskuse ehitaja
Räga AS ehitusaegse garantii pikendamisega seotud
toimingud.
4. Olulisemad lepingud:
4.1. Rahandusministeeriumi, Saue Linnavalitsuse
ja Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi vahel sõlmitud
koostöö- ja käsundusleping
nr 2011–21/11 seoses CO2
emissiooni vähendamise
investeeringute riigihangetega.
4.2. Cumulus Consulting
OÜ ja Saue Linnavalitsuse vaheline leping „Saue
Gümnaasiumi juurdeehituse põhjendatuse analüüs”
koostamise kohta.
4.3. Keskkonnaprojekt OÜ
ja Saue Linnavalitsuse vaheline hankeleping seoses
Saue linna ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni laiendamise projektijuhtimisteenusega.
Kokku sõlmiti I kvartalis 73
lepingut.

Kontrolliti ja kooskõlastati
8 ettevõtlusega alustamise toetuse taotlust.
Vormistati 26 linnapea poolt
välja antud käskkirja.
I kvartali jooksul registreeriti 20 sündi ja 10 surma.
Saue linna registreeriti 43
uut elanikku, väljastati 49 elukohatõendit ning avaldati avalikes teadaannetes 6 taotlust
elukohaandmete muutmiseks.
• Ehituslubasid menetleti ja
väljastati 11 tk
• Kasutuslubasid 1 tk
• Kaevetöödelubasid 2 tk
• Purgimislubasid 54 tk
Osaleti Harjumaa kergliiklusteede programmi töögrupis
ja Laagri–Saue kergliiklustee
projekti ja ehituse ettevalmistuses.
Valmistati ette ja algatati
Kuuma tänava rekonstrueerimiseks tööprojekti koostamine. Tööprojekti koostab Teede
Tehnokeskus.
Saue Avatud Noortekeskusel toimus koos Ehitusjärelevalvega 4 protokollitud
ehitusnõupidamist. Hoone on
praktiliselt valmis. Aprillis
alustati välistöödega. Mööbel
on tarnitud.
Tänavate kevadiseks korrastamiseks on küsitud hinnapäringud ja nende põhjal on
ettevalmistamisel augulappimise leping parima pakkumise
teinud AS-iga ÜLE. Hinnapäring on tehtud ühikhindadele ja
orienteeruvale tööde mahule.
Hinnanguliselt jääb tööde maht
möödunud aasta tasemele (mis
oli ca 250 000 EEK). Töödega
alustatakse aprilli viimasel nädalal.
Võetud tänavate märgistamise
hinnapakkumised.
Leping Lemmikäinen Eesti
AS-iga sõlmimisel. Siin on
samuti tööde maht sarnane eelmise aastaga (mis oli ca 75 000
EEK), lisandunud on mõned
ülekäigurajad.
Tegeldi jooksvate kommu-

naalküsimustega (nt Kütise 4
veaavarii ja kütteprobleemid,
jne).
Anti välja Tule tn 22A katusealuse automaattankla projekteerimistingimused.
Kuid on käidud mitme tootmishoone projekteerimise ja
ehitamise ettevalmistamisest
rääkimas (näit Tule tn 13 jt).
Vastavalt 16.12.2010 kehtestatud Saue linna uuele detailplaneeringule sai võimalikuks kehtestada:
• Männiku kinnistu lõunaosa
detailplaneering,
• Tammetõru tn 39 kinnistu
detailplaneering,
• Tule tn 24, 24B ja 24C ning
Tule põik 3 ja 5 kinnistute
detailplaneering.
Kehtestati Kadakamarja 9
kinnistu detailplaneering.
I kvartalis tasuti teistele
omavalitsustele hariduskulusid
128 üldhariduskooli õpilase ja
9 lasteaialapse eest ning 29 huvikooli õpilase eest. Eralasteaedadele tasuti hariduskulusid
21 lapse eest.
Teised omavalitsused tasusid Saue linnale hariduskulusid
173 Saue Gümnaasiumi õpilase, 39 lasteaia Midrimaa lapse
ja 36 huvikooli õpilase eest.
Saue Vallavalitsusele anti
nõusolek eraldada Saue Gümnaasiumis 12 õpilaskohta
1. septembril 2011. a I klassi
tulevatele koolikohustuslikele
õpilastele.
Toimusid kõik linna kultuurikalendris kavandatud rahvakultuuri- ja spordiüritused:
• Jõulukuuskede põletamine
jaanitule platsil,
• Moldova kultuuriõhtu,
• Saue meistrivõistlused suusatamises ja ujumises,
• Eesti Vabariigi 93. sünnipäeva tähistamine,
• konkurss „Saue laululaps“,
• „Suur kevadkontsert“ Harjumaa
muusikakoolide
ühisorkestrite esituses.
Väikelinnade Talimängu-

del saavutasid Saue sportlased
üldarvestuses II koha.
Linnapea osalusel toimus
vastuvõtt Saue sportlastele, kes
esindasid linna 2010. a erinevatel maakondlikel ja üleriigilistel võistlustel.
1. jaanuarist 2011 kehtib
Saue linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise
uus kord ja I kvartalis toetati
10 erinevat mittetulundusühingut, kokku 8468 euro ulatuses.
Toetust anti erinevate kultuurija spordiprojektide läbiviimiseks: Harjumaa Puhkpillipäev,
Noorte Jazz-Improvisatsioonifestival, Saue–Saku jäähokikohtumine, sportlaste osavõtud
üle Eestilistest ja rahvusvahelistest võistlustest, linna mälumängu esivõistluste läbiviimine, ühingute halduskulud, jne.
Noorte sporditegevuseks
eraldati I kvartalis toetust 7
spordiklubile 244 noore kohta
11 584 eurot.
2011. aasta esimeses kvartalis maksti ühekordset kohalikku sotsiaaltoetust esitatud
taotluste alusel vähekindlustatud isikutele 80-l korral (2010.
a IV kvartal — 66) kokku
7 566,93 EUR. Saue Linnavalitsuse eestkostel olevat, piiratud teovõimega isikut toetati
tema elamistingimuste parandamisel.
Toidu- ja huvitegevuse toetust maksti lastega peredele
jaanuaris-märtsis 29 perele (IV
kvartal — 24) kokku 4151,63
EUR. Riiklikku toimetulekutoetust maksti perioodil
jaanuar kuni märts kokku
8859,80 EUR Toimetulekutoetust maksti 53-l korral (IV
kvartal 56). Esimesel kvartalil olid toimetulekutoetuse
saajateks 34 korral töötu või
pere, kus üks pereliikmetest on
töötu (IV kvartalil 41 korral).
17 korral said toetust lastega
pered (IV kvartal 19). Hooldajatoetust maksti jaanuaris 65-le hooldajale 1981,07

EUR, hooldatavaid oli 69.
Veebruaris maksti hooldajatoetust kokku 1968,26 EUR 66
hooldajale (hooldatavaid 70).
Märtsis maksti 69 hooldajale
1942 EUR hooldajatoetust 65
hooldatava hooldamise eest.
Kohustuslikku sotsiaalmaksu
maksti linnavalitsuse kassast
jaanuaris ja veebruaris 6 ning
märtsis 7 hooldaja eest. Kolme
kuu jooksul määrati linnavalitsuse korraldustega hooldaja
kolmele raske puudega isikule.
Kuue puudega isiku hooldamist pikendati.
Ühekordset
sünnitoetust
maksti ajavahemikul jaanuar
kuni märts 18-le (IV kvartal — 19) vastsündinud lapse vanemale kokku 2172,94
EUR. Koduse mudilase toetust maksti jaanuaris 5016,97
EUR (78 taotlejat), veebruaris
5560,21 EUR (83 taotlejat) ja
märtsis 6391,04 EUR (95 taotlejat). Lapsehoiuteenuse toetust maksti esimeses kvartalis
12 lapsehoiuteenuse osutajale
(IV kvartalis 9). Lapsehoiuteenusel viibis märtsikuu lõpu
seisuga 52 eelkooliealist last.
(seisuga 31.12.2010 — 58).
Võlanõustamisteenust osutati kolmele soovijale. Kahte
isikut nõustati elatisraha nõude koostamisel. Abivajajatele jagati 108 toiduabi pakki.
Korraldati ühe isiku riiklikud
matused. 18 veebruaril ja 25.
märtsil korraldati Saue lasteaias pidulikud sünnitunnistuste
üleandmised. Abivajavatele
isikutele ja peredele korraldati
psühholoogilist nõustamisteenuse osutamist kokku 25 tundi.
Jaanuarikuus
vormistati
190. bussiliinile 35 pensionäri
ja 9 õpilase sõidusoodustuse
kaarti. Veebruarikuus ostetud bussipileteid hüvitati 571
taotlejale, kokku 7604,5 EUR
(ehk 118 984,56 EEK) eest, sh
5291,03 EUR (69,5%) eakatele, puuetega ja represseeritud
isikutele ning 2313,47 EUR
(30,5%) õpilastele, üliõpilastele ja paljulapselistele vanematele.
Alates 01.03.2011 toimus
sõidusoodustuste süsteemi üleminek kiipkaardi-põhiseks, st
et igale kehtivat sõidusoodustust omavale isikule vormis-

tati elektrooniline kiipkaart.
Kokku vormistati sõitjatele 94
soodussõidu, 625 õpilase tasuta (Juunior) ja 1039 pensionäri
tasuta (Seenior) kaarti. Märtsikuu jooksul kasutasid bussiliinidel nr 190, 191 ja 208 sõidusoodustust 1091 uue kiipkaardi
omanikku. Kuu aja jooksul sõideti kokku 12 150 sõidukorda
ning sõitude eest tasus Saue
Linnavalitsus 14 034,50 EUR
(219 592,20 EEK). Keskmiselt
sõitis iga sõidusoodustusega
isik märtsikuus 11,1 korda.
Teostati järelevalvet teede ja
tänavate lume- ja libedusetõrje
tööde üle. Saue linnas hooldustöid teostavale firmale Tänavapuhastuse AS esitati suulisi
ja kirjalikke pretensioone 14
korral. Kontrolliti avalikus linnaruumis olevate prügikastide
tühjendamist, bussipeatuste,
keskuse pargi ja jäätmekonteinerite ümbruse hooldustööde
nõuetekohast täitmist.
Korraldati korraldatud jäätmeveoga liitumisest, jäätmete eest maksmise kohustuse
täitmata jätmisest tulenevate
küsimuste ja probleemide lahendamist. Vaadati läbi kolm
mitteliitumise taotlust. Mitteliitumine vormistati ühele
taotlejale. Kontrolliti jäätmeseadusest tuleneva teavitamise
kohustuse täimist korraldatud
jäätmeveoga
mitteliitunute
poolt. Laekus 23 teavituskirja.
I kvartalis ilmus kokku kuus
Saue linnavalitsuse ja linnavolikogu infolehte. Korraldati
infovahetust Saue linna ametlikul kodulehel ja Saue linna
fännilehel sotsiaalvõrgustikus
ehk Facebook.com’is.
Finantsaruanne 31. märtsi
seisuga
Kolme kuuga laekus linnakassasse 1,8 miljonit eurot ja tehti
väljamakseid 1,5 miljonit eurot. Linnakassa oli 31. märtsi
seisuga 300 000 euroga kassapõhises ülejäägis. Arveldusarvetel ja deposiitidel oli seisuga
31.03.2011 kokku 2 miljonit
eurot.
Maksumaksjate arv 1. märtsi seisuga on 2767, mis on
võrreldav 2010. a juulikuu tasemega. 

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.

Talgud

Saue Sõna

Linn puhtaks!
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Saue Linnavalitsuse, Saue Gümnaasiumi õpilaste, lasteaialaste ja linnaelanike koostöös puhastati		
Oma panuse linna heakorda andsid ka Reformierakonna Saue piirkondliku organisatsiooni			

		
			

Talgud

Saue Sõna

Kodud korda!
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29. ja 30. aprillil k.a Saue linna haljasalasid, metsaaluseid, mõisaparki ja oma koduümbruseid.
ja Kaitseliidu Saue maleva kompanii liikmed. Palju tänu kõigile tehtu eest!

Saue Sõna

Haridus
Aprill Midrimaal

12.–13. märtsil toimusid Vana-Võidus Eesti talvised
meistrivõistlused vibuspordis.
Meie klubi noortest oli tublim Moonika Janet Pregel, kes saavutas noorte neidude vaistuvibu laskmise arvestuses kuldmedali. Väga tugevas konkurentsis saavutas teise koha kadettide
vanuseklassis olümpiavibu arvestuses Pearu Jakob Ojamäe.
Finaalis kaotas Pearu esikohamatši Järvakandi Ilvese laskjale Karl-Kristjan Smitt’ile ühe punktiga, tulemusega 118–119.
Neljandaks tuli samas arvestuses Henn Tomson. Veel osales
meistrivõistlustel Sagittariuse laskjatest noorte poiste vaistuvibu arvestuses Kristopher Kastehein, kes saavutas noorte
poiste vaistuvibu arvestuses kuuenda koha. Täiskasvanute
olümpiavibu klassis tuli Eesti meistriks meie klubi laskja Jaanus Gross, kes võitis finaalis seisuga 110–109 Tartu Vibuklubi
sportlast Paolo Santost. Selle võiduga on eelmise aasta suvine
ja ka talvine meeste olümpiavibu klassi Eesti meistritiitel meie
klubi päralt!
Soovime edu ning vastupidamist kohe-kohe algavaks välishooajaks kõigile meie klubi laskjatele ja treeneritele!

Andra Salutee
Õpetajate, lapsevanemate ja
laste ühistegevusena tralliti
karnevalidel, kus kõigil olid
seljas endavalmistatud kentsakad rüüd. Ühiselt lauldi, tantsiti ja mängiti.
Lasteaia galeriis toimus lihavõttenädalal suur kevadine
kunstinäitus. Välja oli pandud
kauneid töid igalt lapselt. Näitus andis hea ülevaate sellest,
milliseid toredaid töid lapsed
lasteaias on teinud.
21. aprillil toimus traditsiooniline lihavõttepühade etendus
lastele ja lasteaia töötajatele.
Midrimaa õpetajate näitetrupp
Reet Jürgensi juhtimisel oli
ette valmistanud õpetliku ja
naljaka loo „Kingi igatsejad”,
mis jutustas kevadpühadeks
valmistumisest
metsarahva
seas. Midrimaa näitetrupp sai
laste ja kolleegide poolt suure aplausi ja palju kiidusõnu.
Seekord jälgis publiku hulgas
etendust ka abilinnapea Rafael
Amos.
„Nähtu oli tõeliseks üllatuseks,“ ütles Rafael Amos,
„Rõõm on tõdeda, et lasteaia
töötajate hulgas on sedavõrd
andekaid ja sooja hingega inimesi. Etendus ei jäänud karvavõrdki alla „päris teatrile“
ning see, kuidas lapsed nähtule
kaasa elasid, andis silmad ette
proffidelegi. Lõbus ja vahva
elamus oli!“ 

Meie paremad karatekad
1. mail 2011 toimusid Saue Gümnaasiumis Kimura
Shukokai karate Eesti meistrivõistlused.

Kevadine kunstinäitus lasteaia galeriis.

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

Sauelt osalesid järgmised võistlejad (nime taga vanuseklass):
Marcus Liiv — 10-a, Kaspar Kannel — 11-a, William Hunt — 10-a,
Reno Donald — 11-a, Kasper Naruski — 12-a; Sten Roasto —
13-a; Reinar Lokk — 14-a; Karl Tümanok — 15-a; Ardo Perm —
täiskasvanute klass; tüdrukutest: Lisette Vahar 14-a; Mariliis
Kolk — 15-a klass.
Auhinnalised kohad said:
Ardo Perm — 2. koht kumites, 2. koht katas
Reinar Lokk (14-a klassis) — 2. koht kumites, 2. koht katas
Lisette Vahar (14-a tüdrukute klassis) — 1. koht kumites
Karl Tümanok (16-a klassis) — 3. koht kumites
Õnnitleme!

Kevadpühad.

Saue lasteaias Midrimaa toimuvad 14. mail algusega
kell 10 lasteaia õuealal mänguvahendite korrastamise
talgud.

Sport

Kaks Eesti meistrit
Sagittariusest

Aprillikuus toimus lasteaias mitu toredat sündmust.

Talgupäev lasteaias
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Karneval.

Karateklubi Kimura
Shukokai suvelaager
toimub Kloogaranna Noortelaagris
25.–30.07.2011. a.
Täpsem info: www.shukokai.ee
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//

Üle-euroopaline ujumispäev!
Rahvusvahelisel lastekaitsepäeval, 1.06.2011
avavad Euroopa munitsipaalujulad oma uksed
elanikele tasuta kasutamiseks.
Tere tulemast Saue ujulasse!
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Saue Sõna

Varia
Südamenädal Saue
Päevakeskuse moodi —
terves kehas terve vaim
Lisaks traditsioonilistele tervisenädala üritustele toimusid sel aastal Saue Päevakeskuses ka südamenädala üritused. Südamenädal said võimalikuks tänu Euroopa Sotsiaalfondi programmile „Tervislikke valikuid
toetavad meetmed 2010–2011”.

Saue Päevakeskus jagas ettevõtmised kahele päevale: mõlemal päeval peeti ühtviisi tähtsaks nii füüsilist kui ka vaimset tervist. Kui 18. aprilli kepikõnni päev toimus värskes õhus ja asetas põhirõhu füüsilisele tervisele, siis 20. aprilli loeng toimus
päevakeskuse ruumides ning oli põhirõhuga vaimsele tervisele.
Mõlemad päevad ja mõlemad üritused kinnitasid tõsiasja, et
füüsiline ja vaimne tervis on tihedalt seotud ning mõjutavad
vastastikku teineteist.
18. aprillil sõitis terve bussitäis rahvast Sauelt Padisele. Padisel ootas meid ees arheoloog Villu Kadakas, kes viib läbi ning
ühtlasi ka juhib ja korraldab väljakaevamisi Padisel. Seega –
paremat asjatundjat Padise kultuuri- ja ajaloo tutvustamiseks
on peaaegu võimatu leida. Pikem peatus oligi Padise kloostri
varemetes, kus kuulsime palju uut ja huvitavat kloostri ajaloo ja
munkade elu kohta. Villu Kadakas jõudis oma jutuga otsapidi
tänapäeva, ehk siis selleni, kuidas toimub arheoloogiline uurimistöö praegu. Arheoloogilise jutu näitlikustamiseks korraldas
Villu Kadakas oma jutu lõpetuseks ka näituse Padise kloostri
arheoloogilistest leidudest. Päikeseline ilm soosis igati ja kepikönniretke Padise linnamäele. Metsas oli veel kübeke lund,
puud olid veel raagus ja vaade linnamäelt pakkus võimast vaatepilti. Nii saigi mitu kärbest ühe hoobiga — liikumine värskes
õhus vaheldusrikkal maastikul ja sinna juurde vaimutoit Padise
kultuuriloost. Kõht vaimutoidust ei täitunud, aga kõhtu täitsid
kodunt kaasa võetud söögid ja joogid.
20. aprillil alustas psühhoterapeut/ psühholoog Inge Tael
oma loengut kokkuvõtetega Padise retkest. Analüüsisime, kuidas meie keha end Padisel tundis ja kuidas keha tundmused
meie vaimu seisukorrast mõjutatud on. Kui leiduski keegi, kes
tuli loengule pisut raske ja pahura meelega, siis loengu lõppedes oli meel kerge ja helge.
Meie loengu lõpetuseks sobis Jaan Krossi luuletus. Ehk kergendavad need luuleread ka nende meelt, kes mingil põhjusel
meiega Padisele ei jõudnud ja loengut ka ei kuulnud:
Väikemees hüüdis mind:
“Tule vaata kui ilus sitikas!”
Mul oli tähtsate mõtetega tegemist
ning ma vastasin talle:
“Vaata üksi. Ta pole ju ilusam,
kui vaatame teda koos“ —
ja tundsin, et valetan.
Märgake kevadet ja leidke aega süvenemiseks ilusatesse pisiasjadesse,
Saue Päevakeskus

Saue Huvikeskuse
ürituste kava
• 10. mai kell 19.00 Showgrupi Vikerkaar kontsert
Salme Kultuurikeskuses
• 11. mai kell 19.00 Showgrupi Vikerkaar kontsert
Salme Kultuurikeskuses
• 17. mai Kunstistuudio õpilaste õppeekskursioon
Vabaõhumuuseumisse
• 19. mai kell 19.00 Lauluklubi hooaja lõpetamine
koos Aavo Trioga, lasteaias
• 25. mai kell 18.00 Kunstistuudio õppeaaasta lõpetamine
ja õpilastööde näitus kooli saalis
• 28. mai kell 12.00 Laulu-tantsupidu Saue Sõlg
jaanituleplatsil
• 29. mai kell 12.00 Tervisepäev. Sarja Sauelane liikuma
hooaja lõpetamine jaanituleplatsil

Pildipiibel
Püha Vaimu kirikus
27. aprillikuu päeval tutvusid päevakeskuse kultuurihuvilised Püha Vaimu kirikuga Tallinnas.
Huvilisi võttis vastu ja jagas seletusi kiriku sekretär Rita Värav.
Huviliste seas oli neid, kes üldse elus esimest korda sattusid
Püha Vaimu kirikusse, kuid oli ka neid, kes olid varem käinud
ja üht-teist ka teadsid. Kuid selliseid, kes midagi uut ei kuulnud,
huviliste seas ei olnud.
Saime teada, et kirik pärineb 14. sajandist ja oli algselt katoliku kirik. Praegust siseilmet hakkas kirik omandama 17. sajandil, kui kirikusse ehitati kirikuliste äramahutamiseks rõdud
ja katoliku kirikust sai luterlik kirik. Rõdud kaunistati maalide ja
nikerdustega. Püha Vaimu kiriku rõdud e väärid oma Piibli-aineliste maalingutega on praeguseks Tallinnas ainus säilinud keskaegne vaestepiibli traditsiooni kandja. Kuivõrd toona inimesed,
eriti vaesemad, olid valdavalt kirjaoskamatud ning luterlus soosis kujutavat kunsti, siis väärimaalingute — Uue ja Vana Testamendi lugusid kujutavate piltide — kaudu said inimesed Piiblit
„lugeda”. Sellisel kombel Piiblit lugeda ka võib ka tänapäeval
Püha Vaimu kirikus.
Tallinna Püha Vaimu kiriku väärid on restaureeritud ja muinsuskaitse all.
Lisaks kiriku väärimaalingute loole kuulsid huvilised veel ka
kiriku sümboolikast laiemalt ning koguduse tegemistest üldse.
Nii üks kui teine meie seast lubasid mõnel kevadisel või suvisel pühapäeval tulla Püha Vaimu kirikusse ka siis, kui toimub
jumalteenistus ja kirik täidab oma põhifunktsiooni Jumala Kojana.
11. mail külastame muinsuskaitsekuu raames Tallinnas
Rootsi Mihkli kogudust. Kellel huvi ja tahtmist kaasa tulla, siis
registreerige ennast aegsasti päevakeskuses.

Saue Päevakeskuse
ürituste kava
• 06.05. kell 10.00 Emadepäeva kontsert.
Esinevad ansambel „Rukkilill”, ansambel Marve Rekandi
juhendamisel.
• 09.05. kell 15.00 tutvustab muinsuskaitse kuu raames
Tallinna Kaitseväe kalmistut EMS-i kunstiajaloolane Mare
Kask.
• 11.05. Esineb ansambel „Vokiratas” Merivälja Pansionaadis.
• 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 190. bussiga.
Registreerumine päevakeskuses kuni 07.05.11.
• 14.05. kell 11.00 Muinsuskaitse kuu raames ringkäik
Rahumäe kalmistul, teemaks „Nõmme tegelasi Rahumäel”,
juhendab Leo Lõhmus Nõmme Heakorra Seltsist.
• 15.05. Ansambel „Senjoriitad” seeniortantsupäeval Rocca
al Mares.
• 17.05. Reisihuvilised korraldavad Jaan Masingu eestvedamisel reisi Raplamaale ja Soomaale.
• 18.05. kell 10.00 „5 ürgset energiat”. Hiina meditsiinist
räägivad Aime Kaasik ja Inna Rahendi.
• 21.05. kell 11.00 Vanaemadele emadepäeva üritus nukuteatris „Jussikese 7 sõpra”.
• 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 08.05.11.
• 27.05. kell 16.00 Ringide hooaja lõpupidu.
• 30.05.2011 Saue Linna Invaühing korraldab reisi Prangli
saarele. Registreerumine päevakeskuses.
• 31.05.2011 Naisvõimlemise juhendaja Eve Ello juhendamisel 5 km rabamatk Hiiul. Sõidame 9.50 Saue Kaubakeskuse
juurest väljuva 190. bussiga. Registreerimine päevakeskuses.
• 27.06.–30.06.2011 Reisihuvilised korraldavad Jaan Masingu eestvedamisel reisi Soome Saimaale. Maksta saab
kuni 06.05.11
• 10.–13.05. kell 10.00–16.00 Kasutatud riiete jagamine
päevakeskuse uues osas.

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.
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Maikuu Keila Miikaeli koguduses
• 8. mai kell 11.00 — Ülestõusmisaja 3. pühapäev
(Misericordia Domini). Emadepäeva PEREJUMALATEENISTUS
• 15. mai kell 11.00 — Ülestõusmisaja 4. pühapäev
(Jubilate). Jumalateenistus armulauaga
• 22. mai kell 11.00 — Ülestõusmisaja 5. pühapäev
(Cantate). Jumalateenistus armulauaga
• 29. mai kell 11.00 — Ülestõusmisaja 6. pühapäev
(Rogate). Leeriõpilaste ristimispüha. Armulauda pole!
PIIBLI- JA PALVETUNNID EAKATELE
11. ja 25. mail kell 13.00 koguduse majas
VAIMULIK ÕHTU
4. ja 18. mail kell 19.00 koguduse majas
„Lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus,
et teil oleks küllaga lootust Püha vaimu väes!“ /Rm 15:13/

Loomaarst vastab
Kevadel on paljud inimesed harjunud oma lemmikloomi vaktsineerima. Kordan üle mõned põhimõtted, millest võib abi olla lemmiklooma vaktsineerimisel.
Koeri ja kasse on vaja vaktsineerida selleks, et kaitsta
oma lemmikut Eestis enam levinud viirus- ja bakteriaalsete haiguste eest. Viimase 10–15 aasta jooksul on koerte
ja kasside vaktsineerimise põhimõtted olnud enam-vähem
ühesugused. Vaktsineerimisjuhised on põhinenud nii meie
nakkushaiguste-alasel olukorral, ravimiinfol, koerte ja kasside vanusest ning elustiilist sõltuvatel erisustel ning nakkushaiguste tõrje eeskirjadel.
Olulisemad haigused, mille vastu koeri on soovitav vaktsineerida, on koerte katk, nakkuslik hepatiit, parvoviirusinfektsioon, leptospiroos ning viimasel ajal eriti levinud koerte
viirushaigus kennelköha. Olulisemad haigused, mille vastu
vaktsineeritakse kasse, on panluekopeenia, herpesviiruslik
rinotrahheiit ja kalitsiviroos.
Haigus, mille vastu peab koeri ja kasse vaktsineerima, on
marutaud: see haigus on alati surmaga lõppev ja nakkab ka
inimesele. Marutaudi-vastase vaktsineerimise sagedus on
väga paljudes riikides sätestatud seaduste või määrustega.
Eelmisel aastal see reegel Eestis siiski muutus ja edaspidi
võib vaktsineerida mitte igal aastal, vaid igal teisel aastal.
Iga-aastast vaktsineerimist võib loomaarst soovitada suurema marutaudi-riskiga koertele, näiteks jahikoerad, piirialadel või metsade vahel elavad koerad ning vaktsiini tootja
soovitustest lähtudes. Alljärgneva vaktsineerimisskeemi
järgi peaks teie lemmikloom olema kaitstud enam levinud
nakkushaiguste vastu:
• Kutsikas: 3 süsti kuuajaste vahedega, alates 6-8 nädala
vanusest, neist 1 süst sisaldab marutaudi vaktsiini. Kutsikate vaktsineerimise puhul ei tohi unustada esimest
kordusvaktsineerimist 12 kuud pärast viimast kutsikaea-süsti.
• Aastaseks saanud koer: kompleksvaktsiin koos marutaudiga
• Kodukoer: kompleksvaktsiin vastavalt ravimijuhendile
1–2 aasta järel ja marutaudi vaktsiin vähemalt iga 2 aasta järel
• Näitusekoerad — vt ülalpool näidatud sagedus. Lisaks
tuleb jälgida näituse juhendit ja Kennelliidu nõudeid näitusekoertele
• Kassipoegi tuleks kompleksvaktsiiniga vaktsineerida 2
korda, kuuajase vahega, neist 1 vaktsiin peaks sisaldama ka marutaudi. Esimene kordus koos marutaudi vaktsiiniga aasta pärast. Marutaudi vaktsiini võib edaspidi
manustada üle aasta.
Vaktsineerida tohib ainult täiesti terveid loomi. Eelnevalt
tuleb loomale teha ussitõrje, vähemalt 10 kuni 14 päeva
enne vaktsineerimist. Esmakordsel vaktsineerimisel tuleb
2 nädala jooksul vältida kutsika kontakte teiste loomadega,
sest immuunsus alles kujuneb välja selle aja jooksul ning
loom ei ole veel kaitstud.
Vaktsineerida tohib ainult
tegevusluba omav loomaarst.
Õigeid valikuid soovides,
Teie
Raimond Strastin
loomaarst

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
Laulu- ja tantsupidu

Laupäeval, 4. juunil 15.00–22.30
Saue Jaanitule platsil
Tähistame üheskoos
noortekeskuse uue hoone avamist!

28. mail Jaanituleplatsil

Esinevad:
Noorte Jazz- ja Improvisatsioonifestivali Visioon
esinejad, Plutoonium, Merwis, Stalkers,
Melony Green, Erki-Andres Nuut jt
KIRBUKAS!
Kas Sul on midagi osta-müüa-vahetada?
Omad õpilasfirmat?
Võta ühendust SIGNEGA (signe.langeberg@gmail.com)
ja registreeri endale müügiplats!
Kavas veel:
Sumomaadlus — Seiklusrada — Minikross — Ronimissein —
Jalgratta vigursõit — Lennuaparaadid — Päästekomando — Kaitseliit —
Võistlusmängud — Põrnika Grill ja palju muud ...
Üritust toetavad:
Saue Linnavalitsus, TeamWork Engineering OÜ,
Plekkliisu, Kaitseliidu Harju Maleva Saue Kompanii,
Saue Linna Lastekaitse Ühing
Korraldavad:
MTÜ Sinimustvalge Saue — Jüri Tümanok, 5668 0600
Saue Noortekeskus — Erna Gerndorf, 516 6269

Kell 12.00
rongkäik
Keskuse pargist
mööda Kütise ja
Pärnasalu tänavat
Jaanituleplatsile

Kontserdil osalevad:
Saue Lasteaed Midrimaa tantsurühmad, Saue Gümnaasiumi rahvatantsijad
ja Väikeste Tüdrukute Koor, Saue Poistekoor, Saue Noorte Meeste Koor,
Showgrupp Vikerkaar-Saue, Saue Muusikakooli rivitrummarid,
Saue Kägara naisrühm ja rahvamuusikaansambel, tantsurühm Vokiratas,
Saue Simmajad sega- ja naisrühm, naisansambel Rukkilill

Saue Autokool korraldab Saue Gümnaasiumis

B-kategooria
autojuhikursuse

Külalisesineja:
Klaipeda Eduardo Balsio nim. gümnaasiumi koor

Sissepääs vaba

Korraldab Saue Huvikeskus

Registreerimine 16. mail kell 18.00 klassis 310.
Info telefonil 502 7993

SAKURASTUUDIO

Tutvuge lisainfoga:
www.sakurastudio.ee
või tel 5454 4559, 526 4766

Hinnad alates 13 €
Küsi kindlasti pakkumist!

Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

Vean
tasuta
ära
vanametalli
Tel 5832 8857

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

 KÜTTEPUUD, PUITBRIKETT, PELLETID www.polarheat.ee Tel 5649 9499
 Müüa turbabriketti (Tootsi)
ja puitbriketti. Transport Sauel tasuta.
Tel 5359 3615

Kinnisvara

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

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.

 Teostan pottsepatöid. Klassikaliste
kaminate ja looduskivide paigaldus.
Töödest pildid. Transport, materjal meie
poolt kohale toimetamisega.
Tel 5803 3448, Ain
 Ohtlike puude langetamine ja kändude freesimine. Tel 5347 4029
 Majandusalase kõrgharidusega
naine tuleb tööle. Oman müügisekretäri,
tootmisjuhi abi, detailplaneeringute
juhiabi ja projektijuhi (rahastatavad
projektid) töökogemusi. Tel 5691 6373
või uus.tootaja@hot.ee
 Valmistan erineva keerukusastmega
veebilehti ja kujundust. Vajadusel ka
olemasoleva kodulehekülje muutmine
ja arendus. Vajadusel teostan ka teksti
toimetamist ja korrektuuri. Kontakt:
frgkrmt@gmail.com

Pakun tööd

sünnipäeva puhul teeme
klientidele hea pakkumise:
kõik massaažid maikuu
lõpuni –10% (klassikaline
massaaž 1 t vaid 18 eurot).

Fekaalivedu
(kogumiskaevude
tühjendus)
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Noorte Mängud Vabas Õhus

SAUE SÕLG 2011

Saue Lions Klubi heategevusloterii

6. mai 2011

Saue 2030
Osalemine tasuta!

Päeva juhib Jaan Kalbus
Korraldaja:
MTÜ Sinimustvalge Saue
Palume osalistel eelnevalt
registreeruda jkalbus@online.ee

 Ostan omanikult 3-toalise korteri
Sauele. Tel 5385 5919
 Soovin osta Saue linnas või selle
lähistel maja või krunti otse omanikult.
Vahetusvõimalus korteriga Saue linnas.
Tel 5303 6597
 Müüa hubane palkmaja vaikses ja
privaatses asukohas Sauel Männi tänavas. 5-toalise
maja üldpind on
140 m2. Hind
116 000 €. Uus
Maa ID: 25673,
www.uusmaa.
ee. Tule tutvuma
või küsi lisa! Kutseline maakler
Eleri Soonsein:
527 7354

Otsin tööd
Paberid ja pakendid

 19-aastane tütarlaps otsib tööd.
Tel 5552 0121

 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 Auto AS võtab tööle koristaja.
Info tel 510 6575
 Roadservice OÜ otsib oma meeskonda joonestajat, kelle tööülesanneteks on
liiklusskeemide koostamine, liiklusmärkide kujundamine ja liiklusmärkide kleepimine. Sobiv kandidaat oskab kasutada
AutoCAD ja CorelDRAW programme, on
tehnilise taibuga, täpne ja kohusetundlik,
oskab hästi eesti keelt ning on valmis
töötama ka õhtuti ja nädalavahetustel.
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 sekretärraamatupidajale. Vajalik hea arvutitundmine ja inglise keele oskus. Kontakttelefon 516 1916
 Roostevabast terasest seadmeid
tootev ettevõte võtab tööle kvalifitseeritud TIG keevitaja-konstruktori. Kontakt:
marek@thorsteel.eu, tel 5330 7288
 Saue Koolihaldusasutus võtab tööle:
Majahoidja-tehniku — 0,5 ametikohta.
Soovitav B-kat autojuhiluba. Sobib
pensionärile. Hooldustöötajaid 0,5–1
ametikohaga. Info tel 659 6519, Diana
 Talokaivo Baltic OÜ (toodab polüetüleenist kaeve) võtab tööle kaevumeistri
abi. Väljaõpe kohapeal. CV saata:
annesuuder@hot.ee

Kallis Eha,
avaldame kaastunnet

venna

kaotuse puhul
Monika, Maria, Uno

