Saue Sõna

Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Kalev Lillo:
Harjumaad
tuleb kohelda
muu Eestiga
võrdselt

24. mail Harju maavanemaga kohtunud Riigikogu
Harjumaa toetusgrupi esimees, sauelane Kalev Lillo ütles, et Eesti suurima
maakonna probleemid ja
ka võimalused on seotud
uute töökohtade loomisega ning parema alus- ja
kooliharidusega. Riik ning
omavalitsused
peavad
edasijõudmiseks rohkem
koostööd tegema.
„Harjumaal
asuvad
Eesti mere- ja õhuvärav
ning siin luuakse üle 60
protsendi Eesti rahvuslikust rikkusest. Samas
on Harjumaa ettevõtjad
mõnes mõttes ka vaese
sugulase rolli jäetud. Eelmisel sajandil kehtestatud
regionaaltoetuste
kord,
mis välistab paljude riigi
ning eurofondide kaudu
makstavate
ettevõtlustoetuste kasutamise Harjumaal, on ajast ja arust
ning tasub kaaluda selle
muutmist,” rääkis Riigikogus Harjumaa toetuseks
moodustatud saadikuterühma juhtiv Lillo.
Riigikogu liige ja Harju
maavanem rääkisid oma
kohtumisel sellestki, et
lasteaia- ja koolikohtade
puudus on Tallinna lähivaldade suurim probleem,
mille lahendamisega paljud omavalitsused ise
toime ei tule. Lahendus
oleks siin omavalitsuste
piire ületav koostöö, mida
riik vajadusel jõudumööda
toetama peab.
Kohtumisel lepiti kokku, et maavalitsus annab
Harjumaad
toetavatele
parlamendisaadikutele
kuu aja jooksul omapoolse ülevaate maakonna
suurematest arenguvõimalustest ja arengutakistustest, mida ühise laua
taga järgmisel korral arutada ja millele lahendusi
otsida.
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Saue Sõlg — rõõmus rahvuslik pidu
Tule, võtan Su sülle,
Rahvarõivasse sean,
Põimin pärjasse lille,
Pärjal ehin Su pead.
Nende sõnadega algas mineva laupäeva keskpäeval Saue
tammikus järjekordne folklooripidu Saue Sõlg, mille
motoks oli tänavu „Päikesega
päripäeva“.
Avasõnad lausus linnapea
Harry Pajundi.
Seejärel tunnustati linnavalitsuse tänukirja ja Saue
Sõle graafilise lehega rahvatantsu ja rahvakultuuri edendamise eest Silvia Annust
ning meestelaulu tulemusliku arendamise eest Elviira
Alamaad.
Peol esinesid lasteaia
„Midrimaa“ tantsijad, gümnaasiumi tantsurühmad, Vokiratta, Saue Kägara, Saue
Simmajate rahvatantsijad ja
showgrupi Vikerkaar piigad.
Muusikat tegi kapell Saue
Kägara ja lauluilu pakkusid
Saue Poistekoor, Saue Noorte Meeste Koor, Saue Gümnaasiumi Väikeste Tüdrukute
Koor, naisansambel Rukkilill
ja külalisena Klaipeda Edu-
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Linnaelu

Arengukonverentsil
loodi visioone
Saue linna arengukonverentsi teine osa toimus 22. mail, viidi läbi
mõttetalgud teemal „Elu Saue
linnas aastal 2030“. Arutati,
unistati. Kirja pandi kõik mõtted
ja ideed, ka need, mis täna üsna
utoopilisena tunduvad.

Loe lk 2

Kultuur
IX Visioon!

2. kuni 4. juunini toimub Sauel
(ja Tallinnas) järjekordne Rahvusvaheline Noorte Jazz-improvistatsiooni festival Visioon, mille
raames saab kuulata häid noortebände, aga ka professionaalide kontserte. NB! 3. Juuni õhtul
on Saue Gümnaasiumis Kristjan
Randalu soolokontsert!!!

Loe lk 4

Kultuur

Sõidame Virumaale!
ardo Balsio nimelise Gümnaasiumi koor Leedumaalt.
Saue Sõlel astus üles rohkem kui 520 esinejat ning
loodame, et ka pealtvaatajad
peoga igati rahule jäid.
Korraldajate tänu kuulub
kollektiivide juhtidele Elviira

Alamaale, Elena Kalbusele,
Ulvi Mägile, Harald Matveile,
Malle Liivile, Reet Jürgensile,
Elo Marika Kongole, Helle
Käskile, Riho Joonasele, Ulvi
Kanterile, Kerli Mittile, Siret Vaiklole, Krista Merilole,
Gerli Kirikalile.

Kohtumiseni
kevadel! 

järgmisel

Fotod: Rauno Kais
Rohkem pilte üritusest leiate
Saue linna Facebook’i fännilehelt
www.facebook.com/sauelinn

Tänavune keskkonna-alane väljasõit toimub 14. juunil. Sihtkohaks
on Oandu Looduskeskus Ida-Virumaal. Lisaks sellele külastatakse
Altja kaluriküla ja Kunda linna,
kus tutvutakse kohaliku keskkonnakorraldusega ja imetletakse
kaunimaid koduaedu.
Kiirustage — kohtade arv on
piiratud!
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Haridus
Märka last!

Saue Gümnaasiumi tugiteenuste
koordinaator Heli Uustal kirjutab,
kuidas on lood õpilase individuaalsuse märkamise, toetamise, hindamise ja tugiteenuste rakendamisega meie koolis. Kuidas
saavutada parimaid tulemusi?

Loe lk 5

Haridus

Teatripäev
lõi silmad särama
Saue koolis on kenaks traditsiooniks pidada kevadeti algklasside
teatripäeva. Iga klass valis ise
etteaste, millega kaaslastele esineda. Näidendeid hakati õppima
juba õige ammu. Ideed ja teostus
olid sedavõrd vahvad ja värvikad,
et pakkusid tõelist rõõmu nii publikule kui ka tegijatele endile. Aga
keda pärjati tiitliga „Parim Väike
näitleja 2011”?
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Saue Sõna

Linnaelu
Saue linna arengukonverentsi
raames loodi tulevikuvisioone

22. mail toimus Saue Arengukonverentsi teine osa, viidi läbi
mõttetalgud teemal „Elu Saue linnas aastal 2030“. Ajurünnaku
korras loodi visioone ja unistati mitmel Saue linna puudutaval
teemal. MTÜ Sinimustvalge Saue eestvedamisel hõigati välja
palju huvitavaid mõtteid ning kirja said isegi täna utoopilisena
näivad ideed.
Jüri Tümanok
Kristiina Kotter
Jaan Kalbus

Päeva juhatas sisse Peeter Võrgu kokkuvõte loengust „Ühiskond 20 aasta pärast“ Sissejuhatuses tõdeti, et peamised
muudatused saavad toimuma
inimkonna väärtushinnngutes.
Kahekümne aasta pärast otsivad inimesed rohkem emotsioone ja mitte asju. Tööturul
toimuvad
ümberjagamised
ning inimeste seas kasvab ettevõtjate osakaal, kohtab palju
elustiiliäri viljelejaid. Inimesed hindavad vabadust ja aktsepteerivad seda ka teiste inimeste puhul, õnnelik olemisel
on aluseks elukvaliteet. Ühiskondliku tegevuse osas saab
suurem roll olema ühiskonna arvamusel ning kohaliku
omavalitsuse roll areneb linna
juhtivast asutusest kohaliku
elanikkonna teeninduses olevaks asutuseks. Peeter Võrgu
kõneles ka paljudest muudest
aspektidest, mida tänase põhjal võib tulevikus ennustada.
Seejärel koondusid kohaletulnud gruppidesse ning
visioone hakati looma järgnevatel teemadel: Ettevõtlus
(majandus); Haridus, kultuur
(lapsed ja täiskasvanud, elukestev täiendõpe); Noored
ja eakad, pered, lastekaitse;
Keskkond, liikluskorraldus,
heakord, turvalisus, korteriühistud; Saue linna kuvand,
väärtused; Saue linna juhtimine, kodanike kaasamine, koostöö naabritega; Sport ja vaba
aeg. Arutelu tulemustest tegid
laudkonnad kokkuvõtted, millest siinkohal anname ülevaate
teemade kaupa.

Väärtused

Leiti, et esmatähtsad väärtused, mida aastal 2030 Saue
linnas kõige aluseks peetakse,
on vabadus, avatus, vastutus
ja kodanikke kaasav käitumisnorm. Linnavalitsusele ja
volikogule lisaks on tekkinud
nõuandev kodanike algatusja koostöökeskus. Kommentaariks: inimesed on oma ar-

Saue Lions Club’i heategevusloterii võidunumbrid Saue
laulu- ja tantsupeol Saue Sõlg, 28. mail 2011
Annetaja, võidu nimetus, võidupileti number.
Peavõit: jalgratas „MERIDA MATTS 5“ — 166.
Peavõitu toetasid: Plekkliisu OÜ, Saue EPT AS, Mainsten OÜ, Top
Marine OÜ, Rekara Ehitus OÜ, AS Alliku OS, LC Laagri past president Raivo Kokser, Sulev Pohlak, Külvi Kuusik.
SAUE LINNAVALITSUS. Raamat „Saue Linn“ 4; 54; 290; Hoiukarp
233; 247; 296; 438; Mesi 528; 723; 763; Komplekt (kaart, pastakas, märk, helkur) 5; 110; 506; 527, 538; 601
PAULIG BALTIC AS. Kohv Paulig 24; 214; 238; 302; Nokats 210;
Müts 219; 250; 319; Toidusegamise riistad 298; 460; Maitseained
11; 12; 75; 151; 327; 349; 361; 697; 705; 785

ARCO AR AS. Riidenagi MIX 622; 698; Jalatsirest MIX BOOTS 288;
313
SAUE HUVIKESKUS. Käsitööesemed liikmetelt: Lillepott (Kadrika
Dammann) 387; Tops (Liia Lumilaid) 732; Keraamiline tops (Virve
Laan) 562; 579; 583; Seebialus (Inga Peterson) 733; Taldrik (Silva Nurk) 500; Kaelaehe (Helle Nimmerfeldt) 49; 340; Vaas (Mirell
Leinsalu) 507; Keraamiline toos (Eve Kikas) 498; Keraamiline ese
402; 569; Linik (Elsa Aal) 63; Villased sokid 6; 432; Villased kindad
113; Kaelarätt 760.
ELVES OÜ. Kruus 105; 241; 518; 613; 674.
ENDOORE OÜ. Pesuhari 59; 586; Santehnika hari 519; Pesulapid
(2 tk) 268; 305; 784; Lappide puhastusvahend 468; Putukamürk
215; Klaasipuhastusvahend 269; 303; Niiskuse ja roostevastane
spray 486.
OILIKOM AUTOKESKUS. Autopesu šampooniga 366; 467.
FORTUM TERMEST AS. Vihmavari 395; 436; 700; 708.

Keskkonna, heakorra ja liikluskorralduse töögrupp saab oma esitluse varsti valmis.
vamuses oluliselt vabamad kui
praegu ning aktsepteerivad
kai teiste vabadust olla see,
kes nad tahavad olla, kuid vabadusega käib kaasas ka vastutus. Kodanike roll ühiskonna
elus on määrav ja kodanike
tahte arvestamine linna juhtimises on pidev, mitte kord 4
aasta tagant.
Järgmise tähtsusega väärtusteks arvati põhimõtet, et
iga inimene on väärtuslik,
oluline on turvalisus ja kõigile kehtivad võrdsed võimalused.
Kommentaar: Iga inimene
on omal kohal väärtuslik samas ei toimu inimeste võrdsustamist, vaid neile võimaldatakse võrdsed võimalused.
Kuidas keegi võimalusi oskab
ära kasutada, on iga isiku edukuse aluseks.
Tähtsamad väärtused on
veel järgmised: keskkonnateadlik ja -säästlik mõtlemine
ja toimimine; konkureerimine on asendunud koostööga;
loomulik kasv, puhas vesi,
peresõbralik, tervislik/ puhas, sportlik, ilus, ettevõtlik,
sõbralik. Kõik eluks esmavajalik leidub Saue linnas vaid
jalgrattasõidu kaugusel.

Saue kuvand

Saue linna kuvand 2030. aastal on järgmine. Esiteks: Saue
linn kui toimiv „kommuun”,
mis tähendab, et linn on kodu-

Tel 679 0175, leht@saue.ee
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ

Saue Sõle
võidunumbrid

FORS MV AS. 10 Universaaltööriist 46; 68; 225; 249; 301; 508;
624; 675; 681; 787

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Teostus: Editor Grupp OÜ
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Järgmine number ilmub
17. juunil 2011

ne linn, vabade mõtete linn,
ettevõtlik linn, noorte linn,
hariduse linn, noortejazzi visiooni linn, kodanike linn, kultuuri linn. Sauel linnal on oma
legend. Linn on piisavalt suur
ja piisavalt väike ning elukeskkond on tasakaalustatud.
Teiseks on Saue linn tõmbekeskuseks, s.t et Sauel on
meelelahutus- (kino, teater,
jms), teenuste-, arstiabi- (esmaabi), haridus-, loome-, kultuuri-, perekeskus. Sauel on
kodanike algatus- ja koostöökeskus ning pritsimeeste brigaad vabatahtlike algatusena.

Haridus, kultuur (lapsed
& täiskasvanud —
elukestev täiendõpe).
Noored & vanad, pere,
lastekaitse

Töögrupp leidis, et Saue linna
iseloomustab väljend Vaba ja
Loov linn, kus saab toimima
mitte pelgalt kodanikke kaasav teguviis, vaid eelkõige
lähtutakse kõiges kodanike
ideedest ja tegevustest.
Kultuuri vallas on 2030.
aastal Saue linnas oma loomelinnak (vabaühenduslik), kus
tegutseb kultuuriait/ kultuurikeskus, toimuvad loomelaagrid, esindatud on muuseumteabekeskus,
arendatakse
väikeettevõtlust (käsitööstuslik ettevõtlus), korraldatakse
erinevaid festivale.

Hariduse teemadel
nähti tulevikus järgmist:

Alusharidus: Toimiv koostöö
teiste valdadega, väikelastele
sobiva võimaluse leidmisel
valitseb valikuvabadus (linna
toetusel). Vanemad saavad

valida oma lapsele parima,
jäädes lapsega koju, kasutades
tööl lastetoa teenust, kasutades
lastevanemate „kommuuni”
võimalusi, samuti on hoiutoad
koolis, noortekeskuses.
Kommentaar: Laste kasvatamine ja hoid on korraldatud
mitmetahuliselt, väga levinud
on lastevanemate ühistegevuse tulemusena tekkinud lastehoiud.
Üldharidus: Endiselt jääb
alles riigikool, sh ka algkool,
põhikool, gümnaasium, muusikakool. Saue linnas saab
valida ka alternatiivsete suundadega erakoolide vahel. Elukestev õpe: Täiskasvanute
gümnaasium, loomelaagrid
kõigile vanusegruppidele, looduslikud õpperajad (tammik
säilitatakse koos alusmetsaga), eakate kultuuri ja elukestev õppekeskus, muusikakool
igale eale, spordikool, Waldorf-põhimõtteil toimiv vanadekodu.

Keskkond

Suhtumist keskkonda saab
kirjeldada järgmiselt: „Panustades keskkonda, panustad õnnetunde emotsiooni.”
Aastal 2030 on Sauel:
Jäätmejaam; Saue keskus, kus
toimivad kultuurikeskus, vaba
aja keskus, konverentsikeskus
jne. Saue linnas kui tõmbekeskuses on kõikjal rohelised puhkealad, välikohvikud,
mänguväljakud, vaba aja veetmise koht koos veesilmaga ja
liivaala. 
Tulevikuvisioonide 2. osa
ilmub järgmises lehes.

HYDROSCAND AS. Kaelapael 456; 475; 552; 724; 758; Pastakas
40; 88; 220; 371; 442; 491; 581; 606, 630; 783; Jääkraabits 209;
222; 424; 565; 647; Töökindad 351; 404; 496; Kinnitusrihm 101;
364; 747.
HÖRMANN EESTI OÜ. Müts 316; 322; 470; Pall 212; 252; 463;
574; Suveniir (jõehobu) 60; 254.
KEILA TARBIJATE ÜHISTU. Küpsised Rõõmu Küpsetuskojalt 76;
115; 141; 165; 228; 230; 258; 259; 286; 328; 350; 353; 400;
433; 451; 461; 626; 628; 665; 689; 711; 731; 759; 774; 792.
MALLDISAIN OÜ; Müts 153; 655; 695.
MIRA EHITUSMATERJALID OÜ. Komplekt (särk, kruus, pastakad)
233; 428; 577; 646; Müts 61.
REMOLUFT AS. Pluus 168; 450; 541; Arvutiventilaator 284; 678;
765; 768; Kaarditasku 419; 478; 593.
SAMESTI METALL OÜ; Mõõdulint 391; 411; Näpitsad 499; 543.
SAUE-AUTO AS. Müts 137; Pusa 454; 511.
SAUE MÕIS. Käsitöövaip 495; 570.
TALOKAIVO OÜ. Käsitöö heegelpits 169; 381; 699; Kohvikannu
soojendaja 335; 746.
SAUE LIONS. Šokolaad 62; 140; 186; 235; 281; 314; 379; 469;
472; 524; 614; 625;637; 651; 709; 737; 740; 794; 799; Helkurvest 81.
TEKELSON OÜ. Põlled 71; 352; 386; 494; 770.
TOODE AS. Võtmehoidja 134; 274; 325; 330; 566; Parkimiskell
30; 376; 380; Mõõdulint-võtmehoidja 289; 360; 367; 409; 504;
Mälupulk 521; 589; 766; Sammulugeja 277; 477; 503; 595; Rahahoiumaja 152; 323; 602; Mänguvürfel 32; 190; 384; Mõõdulint
397; 535; Helkurvest 189; 487; 554;790; Vihmavari 72;459; Kõnnikepid 184; 207.
WAVIN ESTONIA OÜ. Pusa 1; 64; T-särk 106.
AUTOKATTE OÜ. Patareide komplekt 131; 253; 564; Käärid 600;
639; 688.
PLEKK-LIISU OÜ. Jalgratta võtmekomplekt 47.
ROTOS KAUBANDUSE OÜ. Vannilina 548; 652; T-särk 632.
JAAN MOKS. Keraamiline puuviljavaagen 176.
HANSADOOR OÜ. Peenrahakott 55; 251; 283; 306; 484; 642;
661; Pastakas (2 tk) 57; 69; 127; 206; 260; 374; 453; 627.
SAMI AS. Käsisaag 556; Müts 83; 392; T-särk 149; Saunalina 745;
Kaelapael 623;664.
REMOREKS OÜ. Autotungraud 634; Tõkiskingad 204; Ohukolmnurk 413; 427; Valjuhääldi komplekt 265.
HARJU ELEKTER AS. Vihmavari 578; Mälupulk 139; Müts 466; Pastakas 132; 266; 502; 621; 796.
REMO KV OÜ. Riputatav lillekorv 257; Lillepott alusega 129; Istutuskühvel 142; Töökindad 650; 779; Haamer 441; Nuga 102; Aiakäärid 89; Plastkauss 262; 276; 418; Auto käsipump 426.
NB! Hiljem saab võite kätte: 06. ja 13. juunil kell 15–18 Kasesalu
12 (teine korrus) TERMIKS KONSULT OÜ-st, küsida Ants Torim, tel
521 7155. Võitude nimekiri avaldatakse Saue Sõnas 03. juunil ja
Saue Kaubakeskuse teadetetahvlil.
Toimkond: Urmas Paisnik, Ants Torim, Tõnu Kumari, Paul Leomar,
Aado Liblikmann, Jaan Suder, Jaan Palumets, Jaan Kalbus, Valdo
Pilve.
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Linnavolikogu ja Linnavalitsus / Linnaelu
Linnavolikogu 21. istung

Linnavalitsuse 15. istung

Saue Linnavolikogu VI koosseisu 21. istung
toimus 26. mail 2011. a, päevakorras oli:

Saue Linnavalitsuse 16. istung toimus
18. mail 2011. aastal, päevakorras oli:

1. Tammetõru tn T2 kinnistule isikliku kasutusõiguse
seadmine /ühehäälselt võeti vastu otsus nr 83/.
2. Saue Gümnaasiumi juurdeehituse põhjendatuse analüüs /
informatsioon võeti teadmiseks/.
3. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue Gümnaasiumi
põhimäärus“ /II lugemine/, /10 poolthäälega (6 erapooletut) võeti vastu määrus nr 26/.
4. Saue Linnavolikogu 17. aprilli 2005 määruse nr 15 „Saue
avaliku korra eeskiri“ punkti 11.1 muutmine /8 poolthäälega (5 vastuhäält ja 1 erapooletu) võeti vastu määrus nr 27/.
5. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Sotsiaaltoetuste
taotlemise, määramise ja maksmise kord Saue linnas“ /I
lugemine/, /ühehäälselt otsustati saata eelnõu volikogu II
lugemisele ning määrata edasise arutelu juhtivaks komisjoniks sotsiaalkomisjon/.
6. Saue linna 2010. aasta majandusaasta aastaaruande kinnitamine /I lugemine/, /ühehäälselt otsustati saata eelnõu
volikogu II lugemisele ning suunata revisjonikomisjonile
arvamuse andmiseks/.
7. Info
7.1 Kokkuvõte Saue Linnavolikogu keskkonnakomisjoni
tööst 2010. aastal
7.2 Kokkuvõte Saue Linnavolikogu planeerimis- ja ehituskomisjoni tööst 2010. aastal
/informatsioonid võeti teadmiseks/
Siiri Pertel, volikogu assistent

1. Saue linna Kadakamarja tn 36 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine
/korraldus nr 121/.
2. Ridva tn 7 üksikelamu laienduse ja rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine
/korraldus nr 122/.
3. Nõmmiku tn 21 üksikelamu laienduse
ja rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine
/korraldus nr 123/.
4. Tammetõru tn 49 üksikelamu projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 124/.
5. Pärnasalu põik 2 laohoone välispiirde rekonstrueerimise
projekteerimise lisatingimuste kinnitamine
/korraldus nr 125/.
6. Kakao tn 10 üksikelamule kasutusloa andmine
/korraldus nr 126/.
7. Peenra tn 3 üksikelamule kasutusloa andmine
/korraldus nr 127/.
8. Kadakamarja tn 22/A ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 128/
9. Kadakamarja tn 22/C ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 129/.
10. Kadakamarja tn 22/D ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 130/.
11. Kadakamarja tn 22/E ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 131/.
12. Kadakamarja tn 22/F ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 132/.
13. Kadakamarja tn 22/G ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 133/.
14. Kadakamarja tn 22/H ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 134/.
15. Kadakamarja tn 22/J ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 135/.
16. Kiviloo tn 4 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 136/.
17. Kirjaliku nõusoleku väljastamine Ladva tn 26
/korraldus nr 137/.

KUNSTISTUUDIO
lõpetas kooliaasta
25. mail toimus Saue koolimaja saalis Saue Huvikeskuse õppeaasta lõpetamine ja Kunstistuudio õpilastööde näitus, tunnistuste kätteandmine ning tunnustuse jagamine.

18. Töötervishoiu korraldamine Saue Linnavalitsuse töötajate
terviseriskide vähendamiseks ja vältimiseks /otsustati suunata eelnõu II lugemisele/.
19. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 138/.
20. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 139/.
21. Koduse mudilase toetuse maksmine /korraldus nr 140/.
22. Hooldaja määramine /korraldus nr 141/.
23. Hooldaja määramine /korraldus nr 142/.
24. Saue Linnavolikogu määrus „Sotsiaaltoetuste taotlemise,
määramise ja maksmise kord Saue linnas“ (II lugemine)
/otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
25. Saue Linnavolikogu määrus „Saue linna 2010. aasta majandusaasta aastaaruande kinnitamine“ (II lugemine) /otsustati
kiita Saue linna 2010. aasta majandusaasta aastaaruanne
heaks ning suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
26. Saue Linnavolikogu otsuse „Tammetõru tänav T2 kinnistule
isikliku kasutusõiguse seadmine” eelnõu /otsustati suunata
eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
27. Saue Linnavolikogu määrus „Saue Linnavolikogu 17.04.2003
määruse nr 15 „Saue linna avaliku korra eeskiri” punkti 11.1
muutmine“ /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
28. Avaliku ürituse korraldamise luba /korraldus nr 143/.
29. Puurkaevude/ puuraukude asukohtade kooskõlastamine /
korraldus nr 144/.
30. Puurkaevu/ puuraugu asukoha kooskõlastamine /korraldus
nr 145/.
31. Puurkaevu/ puuraugu asukoha kooskõlastamine /korraldus
nr 146/.
32. Tänukirjaga autasustamine /korraldus nr 147/.
33. Info
33.1. Sõlmitud lepingud
Jurist Elis Haav andis ülevaate sõlmitud lepingutest.
33.2 MTÜ LC Saue heategevusliku loterii korraldamine
28.05.2010 üritusel „Saue Sõlg“ /otsustati võtta info teadmiseks/.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud
veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Päevakeskuse
ringide kevadpidu

Kohal olid Keraamika, Meisterdamise, Joonistamise-maalimise ja kompositsiooni ning Poiste puutööringi õpilased ja
rohkesti lapsevanemaid. Avalöögiks esinesid kahe särtsaka
tantsuga Showgrupi Vikerkaar tantsijad, kelle juhendajat Elo
Marika Kongot pärjati tänavusel Koolitantsu festivalil Harjumaa parima juhendaja tiitliga. Tehes kokkuvõtteid möödunud
õppeaastast, selgus, et tublisid õpetajaid ja õpilasi oli palju.
Detsembris 2010 osalesid meie Meisterdamise-Robootika
ringi õpilased Tallinna Tehnikaülikoolis korraldatud Rahvusvahelisel Robotite võistlusel „Robotex” ja saavutasid seal III
koha. Kunstistuudio õpilased osalesid sellel kevadel kahel
konkursil: aprilli lõpul toimus Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö
Liidu poolt korraldatud üle-eestiline konkurss Eesti-Oma-Ehe.
Kunstistuudiost osales 39 õpilast, kellest nelja esitatud tööd
võitsid oma vanusegrupis, need on Keraamika õpilased Anette
Arulepp, Merilin Grossthal, Liisa-Lotta Aug, juhendaja õp Reet
Vester, ning Joonistamise, maalimise ja kompositsiooni õpilane Maribeth Ader, juhendaja Virve Laan. Maakondliku tunnustuse sai Nele Tammsalu kaelaehe „Kevadlill”, juhendaja Virve
Laan. Võidutöödest koostatakse elektrooniline kataloog, mida
esitletakse Noorte Laulu- ja Tantsupeo raames Ehtekojas 30.
juunist – 3. juulini 2011, parematest töödest korraldatakse
kohapeal näitus. Tublimate tunnustamine toimub 30. juunil
2011 kell 12.00 Ehtekoja avamisel Tallinna Lauluväljakul.
Hästi läks meie õpilastel ka Tallinna Huvikeskuse „Kullo”
poolt korraldatud Üle-eestilisel Laste ja Noorte Keraamikakonkursil „Savisellid-5”. Õpetaja Reet Vesteri juhendatud Keraamikaringist jõudsid näitusele nelja õpilase tööd ja õp Made
Kaarese juhendatud Meisterdamise ringist kahe õpilase tööd.
Need õpilased on Õnne-Triin Einberg, Paula Ojala, Merilin
Grossthal, Reelika Einmann, Kristel Resnis ja Rauno Notton.
Mõlemad õpetajad said sellelt konkursilt tänukirja õpilaste
tulemusrikka juhendamise eest. Konkursitööde näitus on
avatud Kullo Lastegaleriis Tallinnas, Kuninga tn 6 alates 12.
maist kuni 4. juunini 2011. Huvitavaid töid on väljas kõikjalt
üle Eesti ja tähelepanelik näitusekülastaja leiab nende seast
üles ka Saue Huvikeskuse õpilaste tööd.
Meie õpilastööde näitus koolimaja saalis pakkus vaatamisrõõmu lapsevanematele ja autoritele elevust. Koos valisime
välja toredama töö igas žanris, auhinnaks olid kunstitarbed.
Meie õppeaasta lõpupeo juurde kuulub alati ka ühistegevus.
Seekord proovisime kätt kartulitrüki tehnikas.
Soovime kõigile õpilastele ilusat suvevaheaega. Kohtume
taas 5. septembril Infopäeval!
Virve Laan
Saue Huvikeskuse huvitegevuse juht

27. mai õhtul oli Saue kooli saal Päevakeskuse arvukatest ringidest osavõtjate päralt. Peolistest moodustus kuus laudkonda: Päevakeskuse töötajad koos
erivajadustega inimestega, keelteringid ja tervisevõimlejad, Senjoriitad, Vokiratas, käsitööhuvilised
ning Rukkilill.

Võisteldi lauakatmises ja toitude valikus. Žürii oli auväärne,
kuid heatahtlik. Saue linnapea hr Harry Pajundi žürii esimehena leidis kiidusõnu kõikide võistlejate kohta. Esikoht läks
siiski Rukkilille võistkonnale, sest kringel, tort, isuäratavad
maasikad, lisaks meeldiv lauakatmine mõjusid vastupandamatult.
Peo kontserdiosa avasid VAT noorterühma särtsakad
tantsijad. Edasi oli järg oma esinejate käes, laulis Rukkilill ja
tantsisid Vokiratas ja Senjoriitad. Vahetekste-luuletusi esitasid Päevakeskuse töötajad.
Oleme väga tänulikud oma juhendajatele Harald Matveile, Elena Kalbusele ja Aime Kaasikule, kelle tubli ja visa töö
on meist lauljad-tantsijad vorminud. Liikumine annab elujõudu ja koostegemine teeb meele rõõmsaks. Seda tunnevad
kindlasti kõik meie ringidest osavõtjad — olgu nendeks siis
käsitöötegijad, lauljad, tantsijad, keeleõppijad, tervisevõimlejad või erivajadustega inimesed.
Käsitööringist osavõtjate nobedaid näppe saime imetleda nende poolt korraldatud kevadnäitusel.
Südamlikud tänusõnad Päevakeskuse töötajatele Liivi
Lentsile ja Tiina Univerile, kes on osanud väiksed tagasihoidlikud ruumid meeldivaks kooskäimise kohaks muuta.
Täname ka Saue kooli direktorit hr Jaan Palumetsa, kes
võimaldas meil saali kasutada. Saime kuulata ka Leedu suurepärase noortekoori esinemist.
Esinejate nimel,
Silvia Annus

Teade
Saue Linnavalitsuse 18.05.2011 korraldusega nr 121
võeti vastu ja saadeti avalikustamisele Saue linna Kadakamarja tn 36 kinnistu detailplaneering.
Kadakamarja tn 36 kinnistu (kat nr 72801:003:0218) asub Kadaka elamu-piirkonna põhjanurgas, on suurusega 14 351 m²
ja sihtotstarbega elamumaa.
Detailplaneeringu eesmärgiks on moodustada Kadakamarja tänava ääres kaks üksikelamu krunti suurusega 1200 m²
ning jätta ülejäänud maa endiselt hoonestusõiguseta elamumaaks. Määrata mõlemale krundile hoonestusõigus soklikorruse ja kahe elukorrusega üksikelamu ning ühekorruselise
abihoone püstitamiseks. Anda nende kruntide juurdesõitude,
tehnovõrkude, haljastuse ja heakorrastuse lahendus. Detailplaneering ei muuda kehtivat Saue linna üldplaneeringut.
Kadakamarja tn 36 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek on Saue Linnavalitsuse hoones Tule tn 7, teise korruse
fuajees, linnavalitsuse tööaegadel, 10. juunist kuni 27. juunini
2011.
Informatsiooni detailplaneeringu kohta annab planeeringu
koostaja OÜ A 3 arhitekt Kadri Soe: tel 5664 2572; e-post:
kadri@a3.ee. Märkused ja ettepanekud detailplaneeringu
kohta palume saata kirjalikult Saue Linnavalitsusele kas posti
teel aadressile Tule tn 7, Saue linn 76505, või e-postiga saue@
saue.ee.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 27. juunil 2011 algusega kell 18.00 Tule tn 7 kolmanda korruse saalis.

Kaunis Kodu 2011
Saue Linnavalitsus korraldab traditsioonilise linnasisese kodukaunistamisalase konkursi ka käesoleval aastal.
Konkursile „Saue Kaunis Kodu 2011” saavad kõik linnaelanikud esitada hiljemalt 6. juuniks 2011 objekte järgmistes kategooriates:
• eramu või korterelamu
• ühiskondlik hoone või tootmisettevõte
Kirjalikud ettepanekud palume esitada e-posti aadressile
inger@saue.ee või saata postiga: Saue Linnavalitsus, Tule
tn 7, 76505 Saue.
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Kultuur
Visioonil esineb maailmaklassi
pianist Kristjan Randalu
2.–4. juuni toimub taas Rahvusvaheline Noorte Jazz-improvisatsiooni festival Visioon, sedapuhku IX. Kuulata saab 12 suurepärast noortebändi ning mitutki professionaalkontserti Sauel ja
Tallinnas.
3. juunil kell 20.00 esineb
Saue Gümnaasiumi saalis
soolokavaga võrratu jazzpianist Kristjan Randalu. Kasutage uskumatut võimalust ja
tulge kuulama!
Kristjan Randalu on maailmas tunnustatud ja silmapaistev pianist, kelle kohta maailmakuulus jazzmuusik Herbie
Hancock on öelnud: „Kristjan
Randalu on silmipimestavalt
hea pianist!”
Kristjan (pianist Kalle
Randalu poeg) alustas klaveriõpinguid 6-aastaselt Tallinna Muusikakeskkoolis. 1988
asus ta koos vanematega
elama Saksamaale ja jätkas
oma õpinguid Karlsruhes,
Stuttgartis, Kölnis ja Londoni
Kuninglikus Muusikaakadeemias.
Aastal 2003 siirdus Kristjan New Yorki. Oma õpingud
lõpetas ta magistrikraadiga
aastal 2006 Manhattan School
of Music’us.
2005 ja 2006 oli Randalu
stipendiaat Henry Mancini
Instituudis Los Angelesis, kus
ta osales heliplaadi „Elevation” salvestusel, mida nomineeriti kahele Grammyle.
Kristjan Randalu on esinenud solisti ja heliloojana selliste orkestritega nagu Stuttgarti
Kammerorkester,
McGilli
Kammerorkester Montreal,
Uus Berliini Kammerorkester,
Tallinna Kammerorkester jt.

Ta on teinud koostööd väljapaistvate muusikutega, nende
hulgas Ari Hoenig, Quincy Jones, David Liebman, Christian
McBride, Vince Mendoza,
Bob Mintzer, Ben Monder,
Mike Moreno, Dennis Russell Davies, Gerard Presencer,
Claudio Puntin, Modern String
Quartet, Maria Schneider ja
Dhafer Youssef.
Kontserdid on teda viinud
kõikjale Euroopasse, samuti
Iisraeli, Türgisse, Kanadasse
ja USAsse.
Randalu on esinenud paljudel festivalidel, nende hulgas
Jazzycolors Paris, European
Jazztival Schloss Elmau,
Münster Jazzfestival, jazzopen
Stuttgart, Zaragoza Jazz Festival Spain, Europ Jazz Festival
Izmir, Jazz from A to Z Almaty ja London Jazz Festival.
Aastal 2002 tuli Kristjan
Randalu laureaadiks Šveitsi prestiižika Montreux Jazz
Festivali rahvusvahelisel Solo
Piano konkursil.
2004 ja 2005 esitati Randalu loomingut New Yorgis,
Carnegie Hall’i Weill Recital
Hall’is.
2007 pälvis Randalu Saksa
liidumaa Baden-Württembergi jazzipreemia — kõige kõrgemalt noteeritud jazzi auhind
Saksamaal — ja 2011 Elioni
Jazziauhinna Eestis.
Kristjan
Randalu
on
Steinway Artist.

2. juunil esinevad Estonia Teatri Talveaias
Dini Virsaladze Trio
Gruusiast ja Jaak Oserov–Tõnu Naisso&Bänd.
4. juunil võimalus
kuulata Restoranis Loft
Lounge armastatud Eesti jazzpianisti Urmas
Lattikas Bändi ning mitut noorteansamblit!
Festivali Visioon raames
toimuvad andekate noorte
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Nüüd sõidame
Virumaale!
Tänavune keskkonnaalane väljasõit toimub Oandu
Looduskeskusesse ja Virumaa kaunitesse koduaedadesse.

muusikute tasuta kontserdid,
kuhu on oodatud kõik! Vaata
kava ja loe lisa esinejate kohta: www.noortejazz.ee
Festivali toetavad: Saue
linn, Gruusia Vabariigi saatkond Eestis, BORJOMI,
Harjumaa
Omavalitsuste
Liit, Estonia Teater, Eesti
Kultuurkapital, Haridus- ja
Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Hotell Salzburg, Restoran Loft Lounge.

Festival Visioon 2011
ajakava ja esinejad
2. juuni, Estonia Talveaed,

sissepääs päevapiletiga www.piletimaailm.ee
18.00–19.10
EMTA Jazzosakonna Ansambel & Jaak
Sooäär, Abraham’s Cafe
19.20–20.05
Jaak Oserov & Tõnu Naissoo Bänd
20.15–20.35
Otto-Karl Vendt & Bänd
21.00		
Dini Virsaladze Trio (Georgia)
22.00		
Joel Remmel Trio + Jam Session
3. juuni, Saue Gümnaasiumi saal
18.00–19.30
Riia Toomkoorikooli jazzi osakonna ansambel Lossi tn eksperiment, Late’s 5. (tasuta kontserdid, avatud
puhvet)
20.00		
Kristjan Randalu soolokontsert
(sissepääs päevapiletiga www.piletimaailm.ee)

4. juuni
Saue Gümnaasiumi saal
11.00–13.00
Kristjan Randalu workshop
Saue Jaanituleplats
15.30–16.45
CRASH, Funkoes, Vasktraatne vasarköis
Restoran Loft Lounge, Saue, Pärnasalu 19
(kontserdid tasuta!)
17.00–20.05
Saue Muusikakooli Jazzosakonna Ansambel, CRASH, Funkoes, Vasktraatne vasarköis, Tabasalu Muusikakooli saksofonikvartett, Riia Toomkoorikooli jazziosakonna
ansambel
21.00		
Urmas Lattikas & Bänd (lõppkontsert)

Saue Linnavalitsus korraldab keskkonnateadlikkuse tõstmise eesmärgil 14. juunil 2011 linnaelanikele ekskursiooni
Oandu Looduskeskusesse, omandamaks teadmisi taimede
osast ökosüsteemis ja nende tähtsusest inimese elus. Külastame mereranna õpituba, ravimtaimede näitust, vaatame
slaidiprogrammi vana-aja metsatöödest ja Eesti metsadest.
Arutame looduse reostamise ja loodushoiu probleeme.
Ekskursiooni raames külastame ka Lahemaa rahvuspargis
asuvat mereäärset Altja kaluriküla, mis pakub elamusi loodusest, rannataludest ja võrgukuuridest. Tutvume Lahemaa
Rahvuspargi looduskeskkonnaga.
Külastame Kunda linna, kus sealse linnavalitsuse heakorranõunik tutvustab meile vastvalminud jäätmejaama, keskkonnakorraldust ja tiitliga „Kaunis Kodu” pärjatud koduaedu.
Sõiduaegagi kasutame ratsionaalselt ja räägime teemal:
„Jäätmed ja nende liigiti kogumise vajalikkus ja võimalused”.
Buss väljub 14.06.2011 täpselt kell 8.15 turuhoone kõrval asuvalt platsilt.
Info ja registreerimine telefonil 679 0185.
NB! Kohtade arv piiratud!
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Haridus
Reis täis üllatusi

Koolivormi tellimine

Lend Tallinnast Borisboli lennuväljale kulges lõbusalt. Et Geelia ja Kaia-Triin polnud varem lennukiga lennanud ega ka kokpitis käinud, siis korraldasid lahked stjuardessid meile huvitava
külaskäigu lendurite juurde.

Kristin J., Robert ja Argo Ladva
Suur tänu lenduritele. Oli
aprilli algus ja meie teel Ukrainasse, kus meid ootasid
Kozeletsi noored, kes Sauelgi
külas käinud, ja uued tuttavad
Kiievist.
Lennuväljal olid vastas
kaks Kozeletsi õpetajat ja
seiklus Ukraina pinnal algaski.
Olime varem kuulnud Ukraina
kohta õpetajatelt ja tuttavatelt
väga põnevaid, aga ka hirmutavaid lugusid.
Autosõit kestis natuke üle
tunni ning jõudsimegi Kozeletsi, kus meid ootasid juba
head tuttavad Aljona, Saša ja
Jarek. Pakuti soola-leiba, pärast läksime direktori kabinetti, kus meile tutvustati Ukrainas viibimise kava, mis tundus
väga põnev.
Pettuma me ei pidanud!
Õhtul jagati meid peredesse,
et hommikul uuesti kohtuda. Järgmisel päeval läksime
Tšernigovisse ekskursioonile.
Oblasti pealinnas käisime mitmes kirikus, mungakloostris
ja Antonievi maa-alustes koo-

bastes, kus oli kolm kirikut,
millest ühe katust hoidsid kinni kuivanud puu juured. Kui
keegi kunagi satub Tšernigovisse, soovitame need koopad
üles otsida ja kui veab, siis
ehk näete ka kohalikku kummitust — meil see kahjuks ei
õnnestunud.
Kolmas päev oli meil
Kozeletsi ja Kozeletsi rajooni
päev. Hommikul tutvusime
sealse koolieluga, käisime
inglise keele tunnis ning meile
üllatuseks selgus, et iga õpilane toob sügisel kooli minnes
kooli toiduainetelattu köögivilju, millest valmistatakse
neile kooliaasta jooksul koolisööklas lõunat. Ei mingeid
E-sid (e-aineid)! Koolis sõime
maitsvat sööki. Lastele oli
lõunasöögiks borš, kotlet kartulipudru ja salatiga ning kompott. Pärast sööki saime teada
palju huvitavat selle väikese
linna kirevast ajaloost, on ju
Kozelets üheealine Tallinnaga
ja ajalugugi sama väärikas.
Pärast lõunat läksime Miklu-

kolmapäev, 1. juuni kell 16.00–18.30
neljapäev, 2. juuni kell 16.00–18.30
esmaspäev, 6. juuni kell 16.00–18.30
kab 118

Märka lapse
individuaalsust!
Õpilase individuaalsuse märkamine, toetamine, hindamine ja tugiteenuste rakendamine Saue Gümnaasiumis.
ho-Maclay muuseumisse. Seal
näidati meile huvitavat filmi
sellest kuulsast maadeavastajast. Kozeletsist jäi meelde
ääretu külaslislahkus ja need
imemaitsvad söögid. Suur
tänu kõikidele, kes olid seotud
sealse vastuvõtuga. Lahkumine Kozeletsist oli väga pisaraterohke, meist jäid sinna maha
väga head sõbrad — nii uued
kui ka vanad.
Ja juba olimegi Kiievis. Laupäeva õhtul käisime
veetsirkuses. Pühapäev oli
Kiievi-päev koos seitsme
Kiievi 32. Gümnaasiumi õpilasega. Külastasime kirikuid,
kloostreid ja sõitsime metrooga. Järgmisel hommikul ehk

viimasel päeva läksime nende
kooli. Külastasime erinevaid
tunde ning selgus, et sealne
üheksas klass on mitmes aines
peaaegu sama kaugel kui meie
siin Sauel. Meid üllatas mõlemas koolis valitsev range kodukord. (Näiteks kohustuslik
koolivorm ka gümnaasiumis!)
Reis oli väga õpetlik. Nägime-kuulsime, kuidas Ukrainas
elatakse ja koolis käiakse. Sai
selgeks, et erinevus kahe riigi
vahel on nii mõneski asjas suur
, aga paljus oleme siiski sarnased — noored on ju igal pool
noored! Külas käia ja teistega
suhelda on tore, ent siiski sai
taas tõestatud, et Eestis on ikka
hea elada ja õppida. 

Reedel, 20. mail oli Saue Gümnaasiumi aula siginat-saginat täis.
Käes oli algklasside TEATRIPÄEV — päev, milleks olime valmistunud juba kuid.
Saue Gümnaasiumi algklassiõpetajad
ga eriti silma paistsid ning
vääriksid tiitlit „Parim väike
näitleja”. Iga klass esitas oma
kandidaadid ning kokkuvõtete
järel olid tulemused sellised:
Parim Väike Näitleja 2011
1. klassid: Liisi-Lotte Saar,
Oscar Parbo, Karoliina Jürgens ja Mikael Helmdorf; 2.
klassid: Karina Pärtel, Kristo
Kangur ja Triinu Saaremägi; 3.
klassid: Gertrud Soone, Alexis
Alliksaar ja Gethe Maria Eljas;
4. klassid: Rasmus Reiman,
Greta Reino ja Robert Laretei
Kahtlemata väärivad kiitust
ka kõik ülejäänud väikesed
näitlejad ja suur-suur tänu ka
lapsevanematele, kes kostüümide valimisel-valmistamisel
ja ka teksti päheõppimisel oma
lapsi abistasid! Näitlemine polegi teab mis kerge töö, aga
hea töö kiidab tegijat! Teatripäeval nähtud laste säravad
silmad ja heameel hästi korda läinud esinemisest ütlevad
rohkem kui sada sõna.

Lp lapsevanemad!
Saue Gümnaasiumi koolivormi tellimine
2011.–2012. õppeaastaks

Info ja hinnakiri kooli koduleheküljel:
www.saue.edu.ee/koolivorm

Algklasside teatripäev lõi silmad särama

Nagu meil tavaks, tuli igal
klassil esineda kaasõpilastele vabalt valitud etteastega.
Kõigepealt esinesid 1. ja 2.
klassid. Nägime Sööbikut ja
Pisikut, Pillekest paksus metsas, kavalaid hiiri ja hirmsat
Grühvlit, lugu metsarahvast,
kellel oli mure, ja rebasest,
kellel polnud kodu. Õppisime,
et ühisel jõul leiab alati parima
nõu! Lisaks tuli esitusele tants
„Karulaane jenka”.
Seejärel oli kord 3. ja 4.
klasside käes, kes esitasid lavastused „Väike nõid”, „Kuidas tuli kevad”, „Koprapoeg
Tsurka”, „Memme musi”,
„Kättemaksukontor” ja „Nukitsamees”. Oi, millised vahvad olid lavakujundused ja
kostüümid! Võttis lausa silme
eest kirjuks! Seega polnud aga
meie väikeste näitlejate töö
sugugi mitte läbi, sest klassid
asusid nüüd arutama ja hääletama, kes paralleelklasside
õpilastest oma näitlejatöö-
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„Rebase maja” 1.A klassi esituses.

„Nukitsamees” 4.A klassi esituses.

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamisega tõuseb järjest
enam päevakorda õpilaste individuaalsusega arvestamine
võimetekohase hariduse omandamisel kodukohakoolis.
Erivajadustega laste arvu suurenemine on seadnud koolile uusi väljakutseid ja ülesandeid. Ajas kiirelt muutuvad
sotsiaalsed olud ja perede süvenev kihistumine iseseisvalt
toimetulevaist kuni täiesti abituiks, on kooli toonud üha suuremal arvul hariduslike, emotsionaalsete, vaimsete, tunnetuslike vm erivajadusega lapsi, kui see oli veel kümmekond
aastat tagasi. Lapsi, kes vajavad koolis iseenda ja teistega
toimetulemiseks kiiret, spetsiifilist ja järjekindlat abi, on
nüüd juba igas koolis ja peaaegu igas klassis.
Et tagada kõigile õpilastele võimetekohane õpe, on oluline nende individuaalse arengu jälgimine, võimalike erivajaduste varajane märkamine ja tugiteenuste kohene rakendamine.
Saue Gümnaasiumis on loodud hästi toimiv koostöö- ning
tugisüsteemide võrgustik. Koolil on välja töötatud tugisüsteemide tööpõhimõtted, mis on aluseks töös erivajadustega
lastega. Võrgustikutööst võtavad osa koolipsühholoog, logopeed, õpiabi õpetajad, linnavalitsuse lastekaitse spetsialist,
õppealajuhatajad, klassijuhatajad, aineõpetajad, tervishoiutöötaja ja tugiteenuste koordinaator. Koordinaatori ülesandeks Saue Gümnaasiumis on võrgustiku loomine last ümbritsevate ametkondade vahel, õpilaste, lastevanemate ja
õpetajate nõustamine koostöös kooli tugipersonaliga koolis
esinevate probleemide valdkonnas. Võrgustikutööst võtab
osa kindlasti õpilane koos vanema(te)ga, kes loodetavasti
tahavad käia koduses kasvatustöös kooliga ühte sammu.
Tugisüsteemi ülesandeks on varakult avastada õpilased,
kelle õppimist segab, takistab või välistab mingi väline või
isiksusest tulenev asjaolu, ning reageerida võimalikult varases probleemide ilmnemise staadiumis. Erivajadustega õpilastele rakendatakse tunnivälist individuaalset abistamist
klassi- või aineõpetajate poolt, logopeedilist abi ja õpiabi
I–II kooliastmes, psühholoogilist abi, I kooliastme õpilastel
võimaldatakse osalemist pikapäevarühmas, toimuvad probleemlahendusringid. Vajadusel järgneb koostöö lapsevanemaga, kooli tugispetsialistidega või väljaspool kooli olevate
spetsialistidega.
Kord kuus koguneb kooli tugikomisjon, kus kooli tugispetsialistid nõustavad nii õpilasi, lapsevanemaid kui ka õpetajaid.
III kooliastmes korraldatakse mitterahuldavate õpitulemuste korral õpitulemusvestlusi, milles osalevad õpilane,
aineõpetaja(d), klassijuhataja, õppealajuhataja, direktor,
lapsevanem.
Õppeveerandi lõpul rakendatakse kõigile, kellel on veerandihinne „1”, „2” või kes on jäänud hindamata, tugiõppe
kava. Aineõpetaja esitab iga veerandi lõpus kirjaliku analüüsi iga õpilase kohta, kes sai tema aines kokkuvõtvalt hinde
„1”, „2” või jäi hindamata. Analüüs kirjeldab õpilasele osutatud tugiõpet, annab hinnangu valitud meetodite tõhususele
ja teeb ettepaneku individuaalse arenguplaani (abistamine
ja nõustamine, kõrgendatud järelevalve tunnitöö ja koduste
tööde osas, tõhusam tunnitöö jmt) ja/ või muu tugisüsteemi
rakendamiseks.
Järelevalvet kogu süsteemi toimimise ja vajalike toimingute teostamise üle teostab tugisüsteemide koordinaator
koostöös õppealajuhatajatega ja klassijuhatajatega. Tugiõppe osutamise mõjusust hinnatakse regulaarselt iga õppeveerandi lõpus klassijuhatajate aruannete ja aineõpetajate
analüüside põhjal ning iga õppeaasta lõpus klassijuhatajate
aastakokkuvõtete ja aineõpetajate analüüside põhjal.
Õpilaste probleemide varajane märkamine ja sekkumine, individuaalsete õpivajaduste arvestamine ning tugisüsteemide rakendamine on tänapäeva kooli üks keerukas ja
lahendust vajav ülesanne. Kui erisuguste süsteemide ja inimeste toetus on kooskõlas, st toimub tihe infovahetus ning
koostöö, on ka tulemused paremad.
Heli Uustal
Saue Gümnaasiumi tugiteenuste koordinaator
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Võitis sport!
Saue Tervisespordipäev toimus pühapäeval, 29.
mail Saue Jaanituleplatsil. Osales ühtekokku üle
300 spordisõbra. Heameel oli näha, et sportima
oli tuldud koos peredega. Üritus oli sarja „Sauelane liikuma” raames ja lõpetas sarja IV hooaja.
Terje Toomingas

Saue Huvikeskuse sporditegevuse juht
Kell 12.00 avas päeva linnapea
härra Harry Pajundi. Sportlik
linnapea oli heaks eeskujuks
kõigile sauelaste, võttes aktiivselt osa mitmest spordialast.
Spordipäeva programm oli
tihe ja mitmekülgne, pakkudes
palju erinevaid tegevusi. Spordialade paremaid autasustati
karikate ja medalitega, iga osavõtja sai šokolaadist medali.
Uudisalana oli sel aastal
rulluisutamine. Tiit Idarand
viis läbi algõpetuse ja korraldas rulluisu huvilistele osavusvõistluse, millega Saue rulluisutajad kenasti hakkama said.
Populaarseks osutus korvpalli vabaviskevõistlus, iga
osaleja sooritas 10 vabaviset.

Absoluutarvestuses võistlesid
omavahel kaks mängijat —
Kert Kallasmaa ja Andry
Nõmmsalu, kes tabasid võrdse
arvu korve. Vabaviske võistluse võitis Kert Kallasmaa, kes
tabas kümnest viskest kaheksa — suurepärane tulemus!
Suurt huvi pakkus vibulaskmise võistlus. Vibu said
huvilised lasta „Sagittariuse” klubilaste juhendamisel,
kes jagasid professionaalseid
nõuandeid igas vanuses spordisõpradele. Treeneri sõnul
saab põõsasse lastud ja leitud
nooled vahetada šokolaadi
vastu trenniaegadel E–N Jõgisoo platsil. Kõikide klasside
kolme esimest oodatakse aga

treeni http://www.sagittarius.
ee/treeningud/ !
Päeva
võistkondlikuks
alaks oli rannavõrkpall, kus
osales 8 võistkonda. Turniiri
mängiti kahes alagrupis kahel
mänguplatsil. Saue Teise Rannavõrkpalli turniiri võitjaks
tuli võistkond „Tiim 1”, koosseisus Andres Pihlak, Märt
Mägi, Silver Mikiver. Teise
koha saavutus võistkond „Surka”: Rauno Rohtmts, Ranno
Maasikmets. Kolmandaks tuli
võistkond „ Tiim 83”: Rene
Viljaste, Ivari Haltunen, Sander Roben.
Takistusjooks oli 1500 m,
läbida tuli neli punkti, mis
olid kaardile märgitud. Igas
punktis tuli täita lisaülesanne,
milleks olid „mäkkejooks”,
raskuste tõstmine, täpsusvis-

ked ja tõkete ületamine. Kõik
osavõtjad said antud ülesannetega hakkama ja läbisid raja
edukalt.
Palju põnevust pakkus ka
lapsekandmise võistlus —
kandjad pidid, laps süles või
seljas, läbima ca 400 m. Esimese koha saavutasid Kristjan
ja Heleri-Lota, teiseks tulid
Marko ja Mathias ning kolmanda koha saavutasid Steve
ja Ott-Kaarel.
Sarja „Sauelane liikuma”
neljas hooaeg lõppes loosimisega, peaauhinna — ilmastikukindlad telgid võitsid Martin
Eerme ja Mihkel Anni, kes oli
osalenud sarja kõigil seitmsel
etapil. Hulgaliselt loosiauhindu jagati kõikide sarjast osavõtjate vahel.
Tänusõnad sarja etappide läbiviimisel heale koostööle — Saue Linnavalitsus,
Saue Koolihaldusasutus, Saue
kehalise kasvatuse õpetajad
ja ujula kollektiiv, LC Saue,
Saue Suusaklubi, Plekk-Liisu
Rattaklubi, OÜ Roadservice,
OÜ Goodmark.
Suur tänu neile, kes Saue
tervisespordipäeva edukale
toimumisele kaasa aitasid —
kohtunikele, treeneritele ja
juhendajatele: Kristel Tamm,
Jaan Toomingas, Hendri Korju, Kristiina Sekljutskaja,

Anu Uusmaa, Kristin NestorAlviste, Kaisa Jaakson, Urmas
Joa, Tiit Idarand, Olev Baar,
Kristel Tamm, Henri Kapp,
Karl Simmer. Tänusõnad ka
päevajuhile Sven Sumbergile,
kes meid terve päev innustas!
Tänan kõiki osavõtjaid!
Üheskoos sportida oli tore!
Kohtumiseni sarja viienda

hooaja avaüritusel — Saue
Õhtujooksul 2011!
Soovin kõigile sportlikku
suve!
Fotod: Rauno Kais
Rohkem pilte üritusest leiate
Saue linna Facebook’i fännilehelt
www.facebook.com/sauelinn

Eestimaa
XIII suvemängud tulekul
Eestimaa XIII suvemängud
toimuvad 8.–10. juulil 2011
Rakveres
Linnadele on kavas järgmised alad: kergejõustik, jalgrattakross, orienteerumine, jahilaskmine CSP, võrkpall (mehed), võrkpall
(naised), mälumäng, petank ja tennis. Täpse võistlusjuhendiga saab tutvuda aadressil www.joud.ee.
Palume kõigil huvilistel võtta ühendust Saue
Huvikeskuse sporditegevuse juhi Terje Toomingasega hiljemalt 10. juuniks telefonil
5343 5855 või e-posti teel: terje@saue.ee.
Paneme Saue sportliku linna võistkonna
kokku!
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Miks me peaksime
pakendijäätmeid
eraldi koguma?
Head Saue linna elanikud!
Kui tihti te poes ostuotsuseid tehes olete pööranud tähelepanu sellele, mida ja kui palju jääb järele pärast
ostetud toote tarbimist mittevajalikke jäätmeid ehk
prügi ja mida sellega pärast peale hakata? Ja mis saab
siis, kui me ostetut enam ei vaja või selle kasutusomadused ei vasta enam eesmärgile?
Selleks, et meie tarbimisühiskonna mõju keskkonnale oleks
minimaalne, peaksime esmalt üle vaatama oma tarbimisharjumused ja juba poes tegema tarku otsuseid. Vahel aga oleme
sunnitud kauba koju tooma kolm korda suuremas pakendis
kui toode ise või oleme unustanud riidest koti koju ja peame
ostma uue kilekoti. Sellistel juhtudel saame keskkonnamõju
vähenda korrektse jäätmekäitluse abil, nii et maksimaalne
osa jäätmetest jõuaks taaskasutusse.

Pakendijäätmete käitluse eest maksame juba poes

Loomaarst vastab
Minu koeral tekkis kaelale imelik laik, mis on niiske ja
koer tahab seda kogu aeg kraapida. Millega tegemist on?
Tegemist pole mingi eluohtliku nakkushaigusega, vaid tõenäoliselt märja dermatiidiga/ märja ekseemiga, mida kutsutakse ka inglise keelse nimega „hot spot“ ehk kuum laik.
Põhjustajaks üldjuhul bakter nimega stafülokokk.
Stafülokokk kuulub naha normaalse mikrofloora hulka ja
kuna naha kaitsemehhanismid suudavad teda kontrolli all
hoida, ei hakka ta tavaoludes paljunema ega tekita mingeid
probleeme. Küll aga juhtub see siis, kui naha normaalne
kaitsevõime on häiritud.
Hot spot iseseisvalt ei teki, eelsoodumuseks on tihti naha
mikrotrauma (kirbu või puugi hammustus, mehhaaniline vigastus vms). Kui teie koeral tekib märg dermatiit regulaarselt, siis peab põhjust mujalt kui traumast otsima ning konsulteerima oma loomaarstiga.
Raviks on kahjustatud kohtade hoolikas puhastamine, vajadusel antibiootikumid suu kaudu. Igal juhul tuleb ära hoida
kahjustatud koha lakkumine, see muudab ravi kasutuks.
Loomaomanik saab ise haiguse vältimiseks palju ära
teha: oluline on regulaarne karvahooldus, mis sõltub looma
tõust ja karvkatte omapärast. Karva ei tohiks lasta pulstuda,
sest vildistunud karva alla ei pääse õhk ja nahk ei „hinga“.
Pesta tuleb koera nii harva kui võimalik ja nii sageli kui vajalik. Kuna koera nahk erineb inimese omast, on vaja kasutada spetsiaalseid koerašampoone, mille sortiment on lai.
Parima valiku aitab teha teie loomaarst. Nii pesemise kui ka
ujumise järel peab jälgima, et looma karv ei jääks kauaks
niiskeks, sest see võib olla üheks dermatiidi teket soodustavaks asjaoluks.
Teine sama oluline tegevus hot spot’i põhjuste ärahoidmiseks on regulaarne kirbu- ja puugitõrjevahendite kasutamine.
Õigeid valikuid soovides, Teie
Raimond Strastin, loomaarst

JOSERA lemmikloomatoit
nüüd ka Sauel!
Soodne tutvumishind järgmistele toodetele:

Josera Adult Culinesse
kassitoit 3kg		
Josera Adult Miniwell
koeratoit 4kg		
Josera Adult Optiness
koeratoit 15kg		

17,30 €		

-15%

18 €		

-15%

42 €		

-15%

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

NB! Suveperioodil 13.06.–21.08.2011
kliinik laupäeviti suletud

Saue Päevakeskuse
ürituste kava
• 07.06 kell 10.00–14.00 Riiete, pesu ja
jalanõude müük (endine Saue turu müük).
• 18.06 Saue Päevakeskuse kollektiivid esinevad MemmeTaadi Lustipeol.
• 27.–30.06 Reisihuvilised korraldavad Jaan Masingu
eestvedamisel reisi Soome Saimaale. Veel on üksikuid
vabu kohti!
• 23.07 Raereisid korraldavad reisi Vormsi saarele.
Hind pensionäridele 26.45 €. Hinna sees: transport, reisisaatja ja giid, praam, lõunasöök. Lähem info ja reisikava
päevakeskuses. Registreerimine ja maksmine kuni 15.06.
• 23.07 Saue Päevakeskuse invataidlusrühm esineb Hüürus
Mati Kalapoe juures grill fest’il.
• 05.–07.08 Raereisid korraldavad reisi Kuramaale, külla
liivlastele. Hind (koos sissepääsudega) pensionärile 103 €.
Hinna sees: buss, giid-reisisaatja, ööbimine koos hommikusöögiga. Lähem info ja reisikava päevakeskuses. Registreerimine ja maksmine kuni 15.06.
• 18.–19.08 Reisihuvilised korraldavad reisi Edela-Eestisse
ja Manilaiule. Hind 62 €. Esimene päev: Väljasõit Sauelt
kell 9.00. Koluvere orduloss, Lihulas mõisamuuseum ja
linnusevaremed. Matsalu lahe lõunakallas, mõis, Keemu
linnutorn, Saastna poolsaar, Salevere Salumägi ja Kõmsi
tarandkalmed. Kell 14.00 lõunatame Virtsus. Valeri Kirsi
vanaautode muuseum, Virtsu linnusevare, Puhtulaius 3 km
jalutuskäik, Laelatu puisniit, Rame, Pivarootsi, Hõbesalu,
Paatsalu. Varblas Karl Ristikivi ja Kristjan Palusalu mälestussambad, Uue-Varbla väikemõisa muuseum ja Varemurru
puhkekeskuses Matsirannas, kus majutume, supleme ja
20.45 õhtustame. Teine päev: Hommikusöök ja suplus,
Tõstamaa mõis, Leevaroti, Munalaiu sadamast Manilaiule.
Jalutame läbi saare edelaotsale (edasi-tagasi ca 4,5 km,
mõnedel võimalik ka sõita), kus 14.00 lõunatame Riida talus, käime majaka juures, saab supelda. Kell 17.00 jõuame
tagasi mandrile ja sõidame Audrusse, kus on mõisahoone
ja Valgerand. Koju sõidame läbi Papsaare ja Pärnu-Jaagupi.
Orienteeruvalt kell 21.00 saabume Sauele. Registreerimine
ja maksmine kuni 15.07.

Seoses suvepuhkustega on Saue Perearstikeskus
1. juunist kuni 31. augustini avatud järgnevalt:
E–N 8.00–16.00 R 8.00–15.00
5. juunil 2011 kl 09.00–16.00
toimub Sauel Pärnasalu põik 11 Jaanilaat
Info tel 5805 0167

Saue ujula ja jõusaal
Avatud iga päev! 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//

Kui paljud teist teavad, et selle pakendi kokku kogumise eest,
mille te koos toodetega koju kaasa saate, on kaupade tootjad
ja maaletoojad juba maksnud ning selle kulu toote hinnale lisanud. Et teenuse eest on juba makstud, siis meil, tarbijatel,
on õigus tekkivatest pakendijäätmetest ka tasuta vabaneda.
Majanduslikult mõistlik ja keskkonna seisukohast hooliv oleks
oma õigusi kasutada. Selleks tuleks teil leida oma kodule lähim pakendijäätmete kogumispunkt ja hoolitseda selle eest,
et pakendijäätmed saaksid muudest jäätmetest eraldi kogutud. Siinkohal tahaksin kõigile südamele panna, et hooletu
pakendite kogumine võib keskkonnale oodatud kasu asemel
hoopis kahju tuua.

Miks me peaksime pakendijäätmeid eraldi koguma?

Ühe Eesti elaniku kohta tekib ligikaudu 425 kg olmeprügi
aastas, mis teeb riigi elanikkonna peale kokku ca 560 000
tonni. Täna moodustavad hinnanguliselt 25–30% olmeprügi
kogumassist pakendid, mille valmistamisele on kulutatud nii
taastuvaid kui ka taastumatuid loodusvarasid. Kuivõrd Eestis olmeprügi ei sorteerita, vaid ladestatakse otse prügilasse,
läheb iga aasta umbes 168 000 tonni taaskasutamiskõlblikku materjali kaduma. Arvestades, et ühe tonni vanapaberi
taaskasutamisel säästetakse 16 puud ning oletades, et 10%
pakenditest on paberpakendid, siis 168 000 tonnist teeb see
16 800 tonni. Sellise paberikoguse taaskasutamisel jääks
meie metsadesse aastas kasvama 268 800 puud. Kas pole
mõtlema panev?

Kuidas pakendijäätmeid sorteerida?

Pakendikonteineritesse võib panna puhtaid, vajadusel kergelt veega loputatud kuivi pakendeid: jogurti- ja võitopse, õli-,
majoneesi- ja ketšupipudeleid, plastnõusid (k.a karbid), kilekotte ja pakkekilet, kosmeetika ja hooldustoodete pakendeid
(nt šampoonipudelid), muid plastpakendeid, klaaspudeleid,
klaaspurke, muid puhtaid klaaspakendeid, toidu- ja joogipudelite metallkaasi ning korke, konservikarpe, muid puhtaid
metallpakendeid, puhtaid kartongist piima-, jogurti- ja mahlapakendeid. Sobivad ka paber- ja kartongpakendid.
Pakendikonteinerisse ei või panna: toiduga määrdunud
ning pooleldi täidetud pakendeid, ohtlike ainetega määrdunud pakendeid (nt kodukeemia), mänguasju, mähkmeid, aerosoolpakendeid, valgustuspirne ja lehtklaasi.

Kui puhas on puhas?

Pakendijäätmeid ei ole vaja piinliku põhjalikkusega pesta,
piisab loputamisest. Oluline on, et pakend oleks toiduainetest vaba ja kui see peaks kuu aega pakendikogumispunktis
tühjenduskorda ootama, ei tohiks see haisu levitama hakata.
Kui mõnda pakendit on keeruline toiduainetest puhastada, nt
piima või koore kilepakendit või jogurti kartongpakendit, siis
ei ole sellise määrdunud pakendi koht pakendijäätmete konteiner. Kuigi kogemused on näidanud, et ka nende pakendite
puhastamine on võimalik.

Kust saada lisainfot?

Lisainfot pakendikonteinerite asukohtade ning sorteerimise
kohta võite leida meie kodulehelt www.tvo.ee. Sealt kaudu
saate edastada ka oma kommentaare või ettepanekuid. Vaata ka infot Saue Linnavalitsuse kodulehelt www.saue.ee lingi
keskkond alt.
Keskkonnasõbralikult,
Kristiina Dreimann
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) on keskkonnaministri
poolt akrediteeritud taaskasutusorganisatsioon, mis tegeleb
pakendijäätmete kogumise ja taaskasutusse suunamisega.
Meie klientideks on ettevõtted, kes toovad maale pakendatud
kaupu või kes ise oma tegevuse käigus kaupu pakendavad
ning müüvad Eesti turul. Koostöös omavalitsustega ning ettevõtete finantseerimisel oleme loonud üle-eestilise kogumisvõrgu, mis võimaldab elanikkonnal oma pakendijäätmetest
tasuta vabaneda.
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SAUE LINNA

JAANITULI

23. juunil
tammikus Jaanituleplatsil
Tuli süüdatakse kell 21.00
Tantsuks ja meelelahutuseks mängib
ansambel JUSTAMENT
Kavas võistlused lastele
ja köievedu meestele
Kehakinnitus ja kesvamärjuke kohapeal
ju ja paremad sõbrad
u
t
a
e
Võta kaasa h
o n p ri i
u
d
i
P
Korraldajad: Saue Huvikeskus ja Kaitseliidu Harju Maleva Saue kompanii

Kolmelapseline korralik pere soovib
üürida vähemalt 4-toalist korterit või
majaosa Sauel, 300 eurot kuus.
VÄGA KIIRE! 5367 5360, lnvlnr@gmail.com

Müün

 KÜTTEPUUD, PUITBRIKETT, PELLETID www.polarheat.ee Tel 5649 9499

Ostan

 Ostan Sauele garaaži, 18–50 m2

Kinnisvara

 Ostan omanikult 3-toalise korteri
Sauele. Tel 5385 5919
 Müüa otse omanikult 2-toaline ja
3-toaline korter Saue linnas 2005. a
ehitatud korterelamus. Tel 5303 6597
 Müüa maja Sauel Männi t, krunt
600 m2, üldpind 140 m2, 5 tuba, palkmaja, õhksoojuspump, kamin, väga heas
korras, 115 000 eurot, otse omanikult
5358 9480

Otsin tööd

SAKURASTUDIO
pakub massaaže:
seljamassaaž, klassikaline
massaaž, tselluliidivastane
massaaž jm;
hirudoteraapia (kaaniravi)
Info ja broneerimine:
www.sakurastudio.ee
või tel 5454 4559
Asukoht: Sooja 1 (2. korrus), SAUE

Fekaalivedu
(kogumiskaevude
tühjendus)

Koristame vana kola:

Hinnad alates 13 €

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

Küsi kindlasti pakkumist!

Hinnad alates 5 eur vedu

Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

tel 5346 8430
Geotrans OÜ

 Teostan pottsepatöid. Klassikaliste
kaminate ja looduskivide paigaldus.
Töödest pildid. Transport, materjal meie
poolt kohale toimetamisega.
Tel 5803 3448, Ain
 19-aastane tütarlaps otsib tööd.
Tel 5552 0121
 Ohtlike puude langetamine ja kändude freesimine. Tel 5347 4029
 Valmistan erineva keerukusastmega
veebilehti ja kujundust. Vajadusel ka
olemasoleva kodulehekülje muutmine
ja arendus. Vajadusel teostan ka teksti
toimetamist ja korrektuuri. Kontakt:
frgkrmt@gmail.com
 Otsin tööd siseviimistlejana või
remonditöid, pakkuda võib ka teisi töid.
Telefon 5552 5870

Pakun tööd

 Garaažiuksi, aiaväravaid, aedasid tootev ja paigaldav HANSADOOR OÜ pakub
tööd: LUKKSEPP–HOOLDUSTEHNIKULE.
Nõudmised kandidaadile: soovitavalt
töökogemus sarnasel alal (või kindel
soov õppida selle ala spetsialistiks, et
kindlustada endale stabiilne töökoht
arenevas ettevõttes), B-kat juhiluba,
korrektne töössesuhtumine, suhtlemisoskus, vastutustunne, vene keele

valdamine suhtlustasandil. Kasuks tuleb
elementaarne metallitöö-, elektritöö-,
keevitusoskus ja elukoht Sauel või selle
ümbruses. NB! Meeskonnatööks valmisolek oluline. Töö toimub väljasõitudega.
Palk kokkuleppel. Lisainfo: 508 8245,
info@hansadoor.ee
 Roadservice OÜ otsib oma meeskonda laohoidjat, kelle tööülesanneteks on
kaupade ladustamine ja selle organiseerimine, kaupade vastuvõtt ja väljaandmine, aruannete täitmine, saatelehtede vormistamine ja lao korrashoiu tagamine.
Sobiv kandidaat on kohusetundlik, aus,
hea pingetaluvusega, arvutikasutamise oskusega, oskab hästi eesti keelt
(kasuks tuleb vene keele oskus) ning on
valmis töötama ka õhtuti ja nädalavahetustel. Kandideerimiseks palume saata
oma CV aadressil adu@roadservice.ee.
Lisainfo telefonil 511 3274
 Kardinafirma Sauel võtab tööle
õmbleja, soovitav kogemustega. Töötasu
olenevalt kvalifikatsioonist 575 kuni 767
EUR. Töö ühes vahetuses. Tulla Kasesalu
16. Tel 651 4484
 Saue Huvikeskus pakub alates 2011./
2012. õppeaastast tööd 0,5 koormusega
kunstiõpetajale.
Kandideerimiseks: avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
palume saata hiljemalt 20. juuniks
aadressil Nurmesalu 9, Saue linn 76505
või e-posti aadressil huvikeskus@saue.
ee. Info telefonidel 523 4339, 659 5009

Ei tulek ega minek
ole meie endi teha.
Vaid see, mis sinna vahele jääb,
ja see on elavate mäletada.
Südamlik kaastunne Tiiu Ollmannile

ÕE

kaotuse puhul
Vokiratas ja Senjoriitad

