Saue Sõna

Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht
Rahvaloendajad
alustasid
andmete
täpsustamist
Rahvaloendajad alustasid sel
nädalal nende eluruumide külastamist, kus e-rahvaloendusel olid
ankeedid puudulikult täidetud
või sisaldasid vastuolulist teavet.
Kokku on selliseid juhtumeid ligi
70 000.
„Loendusandmete kvaliteet peab
olema võimalikult kõrge, sest
see omab Eesti jaoks väga suurt
tähtsust. Seepärast peame e-rahvaloendusel ebaselgeks jäänud
kohad üle kontrollima,“ rääkis
Statistikaameti peadirektor Priit
Potisepp.
E-rahvaloendusel
täidetud
ankeetide esmane analüüs näitab, et ligi 70 000 juhul tuleb
rahvaloendajal koguda puuduvad
andmed või neid täpsustada.
„Nendel juhtumitel on e-rahvaloendusel osalejal jäänud kas
miski märkimata või on saanud
kirja vastuolulised andmed. Loendusandmete kvaliteedi tagamiseks on sellised ankeedid tarvis
üle kontrollida,“ lisas Potisepp.
Lisaks võib kohtuda rahvaloendajaga, kui e-loendusel on
end loendatud sissekirjutuse järgi, kuid tegelikult elatakse mujal.
„Et loendada tuleb kõik eluruumid, külastavad loendajad ka
neid inimesi, kelle elukoht on eloenduse põhjal loendamata. Näiteks juhul, kui inimene on loendanud end sissekirjutuse järgi,
kuid tegelikult elab mujal või kui
inimene on loenduse ajal kolinud
eluruumi, mis ei ole e-loendusel
loendatud,” selgitas Potisepp.
Peamised põhjused, miks
rahvaloendaja peab e-rahvaloendusel osalenu andmeid täpsustama:
• Isik tegi aadressi märkimisel vea.
• Isik on loendamata.
• Tuleb kontrollida, kas kõik
püsielanikud on loendatud.
• Eluruumis elavad ainult ajutised elanikud.
• Eluruumis elab mitu leibkonda.
Koos e-loendusega on Eesti
püsielanike kohta täidetud isikuankeete 15. märtsi kella 23.00
seisuga 1 244 989. NB! Number
sisaldab ka topeltloendatuid.
Andmed korrastatakse pärast
loendust andmetöötlusel ja iga
inimene läheb arvesse üks kord
oma loendusel märgitud püsielukohas. Maakondade lõikes leiab
statistika www.stat.ee/58604.
Eestis toimub rahvaloendus
31. detsembrist – 31. märtsini.
Neid elanikke, kes ei osalenud
rahvaloendusel Internetis, külastavad kuni 31. märtsini rahvaloendajad.
Pühapäeva, 25. märtsini
saavad inimesed, kes pole rahvaloendusel osalenud ja kellega
pole rahvaloendaja veel ühendust võtnud, anda endast teada statistikaametile ja kutsuda
rahvaloendaja (tel 625 9100).
Täiendav
teave:
http://
www.stat.ee/
63030?parent_
id=32784
Statistikaamet
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Saue Laululaps 2012
9. märtsil sumises Saue Gümnaasiumi aula nagu mesilastaru: kohekohe oli algamas konkurss Saue Laululaps, ja seda juba 17. korda.

Linnaelu

Miks on Sauel hea
elada?
Lähtudes Presidendi üleskutsest —
Miks on Eestis hea elada? —, küsib
„Saue Sõna“ teilt, head sauelased:
„Miks on Sauel hea elada?“. Ootame teie arvamusavaldusi selle
kohta, mis on meie linnas head
ning mis võiks veel paremini olla.
Kirjutage meile: e-post leht@saue.
ee; oodatud on ka kirjalikud arvamused Linnavalitsuse infolauda.

Loe lk 2

Linnasisene
bussipilet maksab 40
eurosenti
Saue Linnavalitsus palub kõigil
elektrooniliste Seenior- ja Juuniorkiipkaartide omanikel teavitada nr
191 bussi sisenedes bussjuhti, kui
kavatsete sõita ainult Saue linna siseselt. Hansabussi bussiliini nr 191
linnasisene pilet maksab sõitjale 40
eurosenti. Loe lk 3

Sirje Luberg

Saue Huvikeskus
Kuues vanuserühmas osales
kokku 73 laululast 3-aastastest
kuni 18-kümnesteni. Seekord
hindas lauljaid kolmeliikmeline žürii järgmises koosseisus:
Thea Paluoja, Susan Lilleväli
ja Hain Hõlpus. Igast vanuserühmast pääses 10. märtsil
toimunud Saue Laululapse
lõppkontserdile kolm paremat
poissi ja tüdrukut. Lõppkontserti juhtis ja esines lauluga
Linda Kanter, kes ise on Saue
Laululapse konkursil osalenud alates kolmandast elu-

aastast. Esinejaid saatis bänd:
Hain Hõlpus, Janno Trump ja
Peep Kallas. Väga suure töö
olid õpilastega teinud õpetajad Reet Jürgens ja Kerli Mitt
Saue Lasteaiast Midrimaa,
Grete Põldma Saue Gümnaasiumist, Elviira Alamaa, Ulvi
Kanter ja Gerli Kirikal Saue
Muusikakoolist.
Iga vanuserühma 2 paremat lauljat esindavad Saue
linna aprilli lõpus Viimsis
toimuval konkursi Harjumaa
Laululaps 2012.
Suur tänu sponsoritele: LC
Saue, Sami AS ja Saue Naisselts. 

Parimad laululapsed olid seekord nemad:
3–4-aastased
I

Kultuur
ja sport

Tervisenädal
päevakeskuses
Saue Päevakeskuse kliendid oskavad tervist juba vägagi väärtustada.
Et me oma tervist ka paremini hoida
oskaksime, selleks korraldab päevakeskus traditsiooniliselt tervisenädala, mis tänavu toimub 9. kuni
13. aprillini. Seekord on plaanis ka
hulk ettevõtmisi, kuhu on oodatud
needki inimesed, kas igapäevased
päevakeskuse külastajad ei ole. Iga
päev erinev programm, k.a tervisliku
seisundi hindamine. Loe lk 4

11–13-aastased
I

Greta Reino

õp Ulvi Kanter

I

Oliver Strastin

õp Elviira Alamaa

II

Adele Vainumets

õp Grete Põldma

II

Karl Korts

õp Elviira Alamaa

III

Markus Lehtsalu

õp Elviira Alamaa

III

Gethe Maria Eljas

õp Ulvi Kanter

Kaur Erik Pääsuke

õp Elviira Alamaa

Helina Vallimäe

õp Reet Jürgens

I

Elo Liisbet Palmsaar

õp Reet Jürgens

Saue Poistekoori
eripreemia

I

Daniel Bakler

õp Elviira Alamaa

14–15-aastased

II

Kadriann Ruul

õp Kerli Mitt

I

Karl Hõbessalu

õp Elviira Alamaa

II

Sander Karol Avarand

õp Elviira Alamaa

II

Edi Krims

õp Elviira Alamaa

III

Keiti Tammsaar

õp Kerli Mitt

III

Angela Siimon

õp Grete Põldma

III

Ott Kaarel Kümnik

õp Elviira Alamaa

III

Merilis Roasto

õp Grete Põldma

5–7-aastased

8–10-aastased

16–18-aastased

I

Laura-Liisa Kümnik

õp Grete Põldma

I

Grete Marie Sepp

õp Grete Põldma

I

Kristofer Kotter

õp Elviira Alamaa

I

Annaliise Kalamees

õp Grete Põldma

II

Katariina Tõnismäe

õp Grete Põldma

II

Jasper Alamaa

õp Elviira Alamaa

II

Silver Kotka

õp Elviira Alamaa

II

Kaie-Mari Hanikat

õp Grete Põldma

III

Melissa Melani Oruste

õp Ulvi Kanter

II

Sigrit Pikkar

õp Grete Põldma

III

Karel Eerme

õp Elviira Alamaa

III

Joosep Talumaa

õp Elviira Alamaa

III

Mait Pihotalo

õp Elviira Alamaa

III

Kätriin Pruul

õp Ulvi Kanter

Haridus

Välisõppe
stipendiumi
taotlemisest
Üliõpilaste välisõppe ning õpilasvahetuse stipendiumi saavad taotleda Saue linna elanikeregistrisse
kantud 15–18-aastased õpilased
ja 18–25-aastased statsionaarses
õppes õppivad üliõpilased. Taotlus
stipendiumi saamiseks 2012. a
tuleb esitada Saue linnavalitsusele
hiljemalt 15. maiks. Loe lk 5

Mõttesport

Tammetark võitis
Maakilva kolmandat
korda
„Eesti Maakilb 2011/2012“ Superfinaal toimus 10. märtsil Säreveres.
Võistlustulle asus 18 võistkonda 16
omavalitsusest. Maakilb toimus 13.
Korda, Saue linn osales kuuendat
korda. Meie mälumänguvõistkond
Tammetark võitis üleriigilise mälumängu suursarja „Eesti Maakilb“
kolmandat aastat järjest. Loe lk 6

Saue Sõna

Linnaelu
Sauele lisandub töökohti
Märtsikuu esimesel nädalal jooksis vabariiklikest uudisteportaalidest läbi teade, et järjekordne välisinvestor plaanib tuua oma tootmise Eestisse — Sauele.
Skandinaavia ja Balti riikide turule külmutatud pagaritooteid (bake-off) valmistava Soome ettevõtte VAASAN Grupp
juhtkond on otsustanud sulgeda oma tootmisüksused Rootsis ning tuua tootmine järk-järgult üle Eestisse.
Pärast kaheaastast olude ja tingimuste täpsustamist
ning Saue Linnavalitsusega peetud läbirääkimisi otsustati, et sobivaimaks paigaks uuele ettevõttele on Saue linna
ettevõtluspiirkonna kirdepoolseim ala. Täpsemalt maatükk
Jälgimäe tee ja Kungla tänava vahel. Uue ettevõtte tootmispind on kava kohaselt üle 20 000 m2 ning täisvõimsuse
saavutamine on kavandatud 2014. aastasse. Planeeritud
töökohtade arv uues ettevõttes on ligi 100. Oluline on rõhutada, et tegemist on väga keskkonnasõbraliku tootmisega.
Toodangu sihtriikideks on Baltimaad.
Investeerimisalaselt kuulub Saue „esmaavastaja“ au samuti Soome firmale: 1992. aastal otsustas perekond Paulig
rajada meie linna kohviubade röstimise ja pakendamise tehase. Investeeringute maht oli tolle aja kohta väga suur —
ligi 10 miljonit USD. Aegade jooksul on tehtud täiendavaid
parendusi ehitistesse, seadmetesse ja töökeskkonda veel
20 miljoni euro ulatuses. Pauligi ekspordi osakaal erinevate
tootegruppide osas on vahemikus 85–90%. Täna segatakse
ja pakendatakse Pauligi tehase tootmisruumides lugematul
hulgal maitseaineid ning tööd leiab seal ca 150 inimest. Lisandunud on uued kaubamärgid — AS Santa Maria ja OÜ
Saue Production nimede all.
Saue linna Tule tänava sissesõidul võtab külastajaid
vastu soliidne masinaehituslik ettevõte AS FORS MW, kes
hakkas siia tootmisbaasi rajama 1997. aastal. Tänaseks on
Sauel asuvasse firmasse investeeritud ligi 11 miljonit eurot
ning tööd antakse 129 inimesele. Toodanguks on erineva
otstarbega metsa- ja põllumajandusmasinad. Kogu tootmismahust ainult ca 2% leiab omaniku Eest turult, kõik ülejäänu läheb eksporti.
Tallinna–Pärnu maantee äärde jääb kaeve- ja ehitustöödel kasutatavate mehhanismide ja masinate müügi, rendi
ja hooldusega tegelev ettevõte WIHURI AS. Investeeritud on
sellesse firmasse ligi 8 miljonit eurot ja töökohtade arv 34.
Teenuse saajateks on peamiselt eestimaised äriühingud.
Lisaks eespool toodutele tegutsevad Sauel veel plasttoodete tehas Plastone OÜ, ehitussegude valmistaja MIRA
Ehitusmaterjalid OÜ, kaupade käsitlusseadmeid valmistav
PESMEL Eesti OÜ jne.
Sauele tehtud märkimisväärsete välisinvesteeringute tulemusena on siin tööd leidnud paljud linlased, siia on toodud innovaatilist tootmist ning paranenud on ettevõtluskeskkond.
Saue Linnavalitsus teeb omalt
poolt kõik, et luua keskkonnasõbralikule tootmisele ja teenindusele
võimalus rajada uusi töökohti ja
areneda konkurentsivõimelisteks
tegijateks.
Harry Pajundi
linnapea

VAASAN Grupp ehitab
Eestisse uue külmutatud
pagaritoodete tehase
VAASAN Grupi juhtkond on teinud otsuse ehitada Eestisse,
Sauele uus külmutatud pagaritoodete (bake-off) tehas. Uue
tootmisüksuse ehitamine on osa Grupi bake-off toodete ärivaldkonna strateegiast tugevdamaks konkurentsivõimet kõigil koduturgudel ja laiendamaks bake-off ärivaldkonda uutel
turgudel Balti riikides.
„Bake-off ärivaldkonnal on Põhjamaades tugev positsioon. Uus tootmisüksus Eestis pakub uusi arenguvõimalusi
ning ühtlasi aitab tugevdada meie positsiooni Balti riikides,
kus oleme juba turuliidrid värskete leivatoodete valdkonnas,”
teatas Lenita Ingelin, VAASAN Grupi külmutatud pagaritoodete ärivaldkonna direktor.
Seoses uue tehase ehitamisega Sauele suletakse bakeoff tootmisüksused Rootsis ja tootmine tuuakse järk-järgult
Eestisse. Täna omab VAASAN Grupp kahte bake-off tehast
Rootsis ja ühte Soomes. „Uus tehas loob Sauele uusi töökohti
ja pakub tööd umbes 100 inimesele,” lisas Lenita Ingelin.
Uue tehase ehitus algab lähikuudel ja valmib ühe aasta
jooksul. Tootmistegevust alustatakse järk-järgult ja täisvõimsus saavutatakse 2014. aasta alguseks.
Täiendav info:
Lenita Ingelin, VAASAN Grupp, direktor,
külmutatud pagaritoodete ärivaldkond
Tel +358 2 0446 2020; lenita.ingelin@vaasan.com
Ants Promann, VAASAN Grupp, direktor,
värskete leivatoodete ärivaldkond, Baltikum
Tel +372 504 3357; ants.promann@vaasan.com

Arupidamine
koos ministriga
Eesti Reformierakonna piirkondlik organisatsioon
on Saue linnas tegutsenud juba üle viieteistkümne
aasta. Sellesse aega on mahtunud nii rõõmu- kui ka
murehetki. Täna moodustavad „oravad“ koos Isamaa
ja ResPublica Liiduga Sauel võimukoalitsiooni.

23. märts 2012

Miks on Sauel hea elada?
Mõnda aega tagasi tahtis Eesti Vabariigi President
Toomas Hendrik Ilves teada sadat põhjust, miks on
Eestis hea elada.
Arvamusi oli „seinast seina“. Eks iga inimene näeb ju head
(või ka halba) enda subjektiivsest vaatevinklist lähtuvalt.
Mõeldes presidendi üleskutsest edasi, küsib „Saue Sõna“
teilt, head sauelased: „Miks on Sauel hea elada?“.
Oleks tore, kui annaksite lehele teada, mis meie linnas
on head ning mis võiks veel paremini olla. Kindlasti on teile silma hakanud ka midagi laiduväärset, mis parandamist
nõuab. Sedagi oleks hea teada.
„Saue Sõnale“ saab kirjutada elektrooniliselt aadressil
leht@saue.ee. Oodatud on ka kirjalikud arvamused Linnavalitsuse infolauda.
Jääme ootama teie arvamusi ja tähelepanekuid Saue elu
headest külgedest ja varjupoolest — et siis ühiselt kohalikku
elu edasi arendada.
Osalejate vahel lähevad loosi auhinnad, mis on välja pannud Saue Linnavalitsus. Loosimine toimub suvel.
Teie mõtteid ootama jäädes,
„Saue Sõna“

Paar päeva enne Naistepäeva koguneti oma üldkoosolekut
pidama. Saue linnas on arvel 65 erakonna liiget, neist 11 on
vastu võetud viimase aasta jooksul.
Juhatuse esimees Raivo Ojapõld kõneles tehtud tööst
ning tõstis esile tublimaid. Eelmisel aastal osaleti aktiivselt
kevadistel linna heakorra talgutel, külastati Stenbocki maja,
koolitati end suhtlemiseks meediaga, puhati erakonna suvepäevadel ning tehti muudki huvitavat. Eriti hea meel on meil
noortest. Saskia Rink on ellu kutsunud noortekogu, millel liikmeid juba kolmkümmend kaks. Tänusõnu jätkus ka Gerda
Arrile, kelle eestvedamisel rajati eelmisel talvel mõisapargi
veerde liuväli.
Aastakoosolekul esines ettekandega propaganda ja vastupropaganda olemusest Saue enda mees Madis Milling. Välispoliitikast ning arengutest maailmas ja Eesti-Vene suhetes
rääkis erakonna aseesimees, välisminister Urmas Paet.
Koosolekul osalejad valisid ka Saue linna piirkondliku organisatsiooni juhatuse uue esimehe ja juhatuse liikmed.
Esimeheks valiti taas Raivo Ojapõld ning juhatusse said
Gerda Arr, Saskia Rink, Madis Milling, Rafael Amos, Harry Pajundi ja Kalev Lillo.
Juhatuse esimeseks ülesandeks on kinnitada aasta
tööplaan ning määrata liikmete tegevusvaldkonnad.
Raivo Ojapõld
Eesti Reformierakonna
Saue linna piirkondliku organisatsiooni juhatuse esimees

Kuidas arendada
lastesõbralikku linna
16.–18. märtsini toimusid Eesti laste- ja noortesõbralike linnade juhtide koolituspäevad, kus osalesid 13
Eesti linna linnapead, abilinnapead ja ametite juhid
ning Hille Ilves Eesti Linnade Liidust.
Koolituspäevadel osalesid Haapsalu, Jõhvi, Kunda, Kuressaare, Narva, Põlva, Pärnu, Rakvere, Saue, Tallinn, Tartu, Valga ja
Viljandi linn, kes kõik tegid esitluse oma linna tegemistest.
Vahetati kogemusi ja arutleti kodanikualgatuse edendamise
ja kaasamise üle linnaelus. Positiivsena märgiti ära hoiakute
muutumist linnaametnikes: lapse arengu, tervise, heaolu ja
turvalisuse küsimused ei ole enam ainult sotsiaal- ja tervishoiuametite küsimus. Tõdeti, et parandamist vajab nii linna
siseinfo juhtimine kui ka linnakodanike teavitus.
Esimene koosistung, sissejuhatus: Viking Line — sotsiaalse vastutusega ettevõte; UNICEF Eesti lastekaitseprogrammid.
Soome UNICEFi külastus: Tutvumine Soome UNICEFi
programmidega ning Soome laste- ja noortesõbralike linnade liikumisega.
Teine koosistung „Linn lastele ja noortele“: Mis on
muutunud ja mida on uut meie linnas?; Koostööpartnerite
kaasamine ja tunnustamine; Õpilased ja koolivaheajad linnas; Sündmuse korraldamine linnas.
Kolmas koosistung ja töötoad — „Linn, lapsed ja
UNICEF“: Programmi nähtavus linnas; Koostöövõimalused;
Fondikogumine ja UNICEF; Linna mainekujundus.
Toomas Palu, UNICEFi esindaja Eestis, Rahvuskomitee
tegevjuht: „Eesti laste- ja noortesõbralikud linnad on moodustanud oma LSL Klubi, kus saadakse igal aastal 2–3 korda kokku, osaletakse linnades korraldatavatel nn UNICEFi
Sinistel nädalatel, kuid seekordne pikem koolitus oli mõeldud just eelkõige heade kogemuste vahetamiseks. Mul on
heameel, et linnad tunnistasid oma vajakajäämisi ja vajadust linnakodanikega rohkem suhelda ja neile infot jagada.
Mitmelt linnalt oli ettepanek, et Eesti linnad võiksid omavahel rohkem suhelda, infot vahetada ja korraldada ühiseid
üritusi.“
UNICEF Eesti: Igale lapsele tervis, haridus, võrdsus,
kaitse. KOOS LASTE HEAKS!

Sauel hakkavad
toimuma luterlikud
jumalateenistused
Käesoleval aastal plaanib EELK Keila Miikaeli kogudus
koostöös EELK Misjonikeskusega alustada luterlikku
kogudusetööd Saue linnas.
Soovime tuua luterlikud jumalateenistused ja koguduseelu
Saue linna ja valla elanikele lähemale. Tegevust asuvad kohapeal juhtima pastor Juha Väliaho ja diakon Anu Väliaho.

Anu ja Juha, palun tutvustage end ja oma senist
tegevust kirikus.

JUHA: Sündisin Soomes ja kasvasin üles kristlikus perekonnas. Väikese lapsena käisin pühapäevakoolis ning kaheteistkümneaastaselt tegime koos vennaga koguduses kristlikku poisteklubi. Olen suure osa oma elust töötanud Soome
luterlikus kirikus ja selle juurde kuuluvas Rahvamisjonis.
Viimased kakskümmend aastat on möödunud misjonärina
Venemaal — kirikuõpetajana soomeugrilaste juures JoškarOlas Marimaal ja Baškortostanis Birski rajoonis ning Uurali
praostkonna praostina Volga jõe ja Uurali mägede vahel.
Oleme hõimurahvaste keskel tegutsedes aidanud rajada kaheksa kogudust, samuti hulga kirikuhooneid ja palvemaju.
ANU: Mina nägin ilmavalgust Virumaal kolhoosiesimehe
Leonard Aaliste tütrena ning seepärast lapsena mind kirikusse ei viidud. 1990. aastal sain koos oma kolme lapsega
ristitud Rannamõisa kirikus, olin siis ametilt lasteaiakasvataja. Sealt alates olen kirikueluga aktiivselt seotud — esialgu vabatahtlikuna pühapäevakooli töös ning hiljem, pärast
abiellumist Juhaga, misjonärina Venemaal. Teoloogilise hariduse sain Tallinnas EELK Usuteaduse Instituudis. 1995.
aastal ordineeriti mind luterliku kiriku diakoniks. Veebruaris
lõppes meie misjonäri-tegevus ingeri luterlikus kirikus ning
nüüd oleme valmis jätkama Eestis.

Kuidas tekkis mõte alustada luterliku
kogudusetööga Sauel?

ANU: Saue sai mulle tuttavaks juba lapsepõlves, kui minu
onu kolis koos perega siia. Onunaine oli väga külalislahke,
nii sai tihti Sauel käidud. Hiljem, Tallinnasse õppima tulles,
leidsin samuti onu juures peavarju. Nii ongi mul Sauega
päris kodused suhted. Nüüd soovime siin ka kirikutöö osas
oma panuse anda, kuigi elame ise praegu Harkus.
JUHA: Keila Miikaeli kogudus ja EELK Misjonikeskus soovivad teha luterlikku kogudusetööd ka väljaspool Keila linna. Saue linn ja vald kuuluvad ajalooliselt Keila kihelkonda
ning on loomulik, et sauelastel, kes seda soovivad, tekiks
võimalus tulla pühapäeviti oma kodukohas luterlikele jumalateenistustele.

Millised on tulevikuplaanid?

JUHA: Peame tähtsaks, et jumalateenistused Sauel toimuksid igal pühapäeval. Soovijatel on võimalik osaleda luteri kiriku leerikursustel, tuua lapsi pühapäevakooli või tulla
piiblitundi. Täpsem töökorraldus selgub muidugi aja jooksul
ja sõltub kohalike inimeste huvist. Tahame väga tänada
Saue Kristlikku Vabakogudust, kes on lahkelt lubanud meil
kasutada oma hubaseid ruume.
ANU: Tere tulemast kõigile!
Avaüritusena toimub perekontsert-misjoniõhtu palmipuudepühal, 1. aprillil kell 16.00. Esimene luterlik jumalateenistus armulauaga toimub ülestõusmispühal, 8. aprillil kell
16.00. Nii misjoniõhtu kui ka jumalateenistus viiakse läbi
Saue vabakiriku ruumides aadressil Tammetõru 2A.
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Linnavalitsus / Linnaelu
Linnavalitsuse 8. istung
Saue Linnavalitsuse 8. istung toimus 08.
märtsil 2012. aastal, päevakorras oli:
1. „Saue Linnavalitsuse juhtimissüsteemi parendamine” hankedokumentide kinnitamine /korraldus
nr 84/.
2. 2012. a hankeplaani muutmine /korraldus nr 85/.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud
veebilehel ja linnakantseleis.

Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Linnavalitsuse 9. istung
Saue Linnavalitsuse 9. istung toimus 14.
märtsil 2012. aastal, päevakorras oli:
1. Suusaraja ettevalmistamise teenustasu /korraldus nr 86/.
2. Saue linna katastriüksuste maakasutuse sihtotstarvete
muutmine /korraldus nr 87/.
3. Saue linna katastriüksustele lähiaadresside ja maakasutuse sihtotstarvete kinnitamine /korraldus nr 88/.
4. Saue linna Kivipõllu tänav T1 tänava maa-ala teenindusmaa
määramine maa munitsipaalomandi taotlemiseks /korraldus nr 89/.
5. Saue linna Vana-Keila maantee T6 maa-ala teenindusmaa
määramine maa munitsipaalomandi taotlemiseks /korraldus nr 90/.
6. Saue linna Tõkke põik T1 tänava maa-ala teenindusmaa
määramine maa munitsipaalomandi taotlemiseks /korraldus nr 91/.
7. Saue linna Ridva põik tänava maa-ala teenindusmaa määramine maa munitsipaalomandi taotlemiseks /korraldus nr
92/.
8. Tule 12/(Pärnasalu 32) korterelamu fassaadide rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus
nr 93/.
9. Kivipõllu tn 27 üksikelamu renoveerimise projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 94/.
10. Kasutusloa väljastamine Nurmesalu tn 9 hooldustehnika
hoonele /korraldus nr 95/.
11. Kasutusloa väljastamine Nurmesalu tn 9 Saue Gümnaasiumi hoonele /korraldus nr 96/.
12. Ehitusloa väljastamine Sarapiku tn 19 üksikelamu püstitamiseks /korraldus nr 97/.
13. Ehitusloa väljastamine Kütise tn 11 korterelamu rekonstrueerimiseks /korraldus nr 98/.
14. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 99/.
15. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 100/.
16. Hooldaja määramine /korraldus nr 101/.
17. Saue Linnavalitsuse 02.03.2011. a korralduse nr 50 „Saue
Koolihaldusasutuse teenuste hindade kehtestamine” muutmine /otsustati suunaat eelnõu II lugemisele/.
18. Volikogu otsuse eelnõu Saue linna teenetemärgiga autasustamine /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks
volikogusse/.
19. Üürilepingu lõpetamisel eluruumi sisustuse maksumuse
hüvitamine /korraldus nr 102/.
20. Volikogu otsuse eelnõu Pärnasalu 30B kinnistu võõrandamine /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
21. Noorte sporditegevuseks toetuste eraldamine /korraldus nr
103/.
22. Saue linna osalemine Lääne-Harjumaa puuetega inimestele
suunatud projekti „Puuetega inimeste töökeskus“ elluviimises /Saue Linnavalitsus kinnitab oma partnerlust ja
koostööd MTÜ Töötahe poolt esitatud projektitaotlusele/.
23 Info
23.1 Matusetoetuste maksmisest veebruaris 2012.
Heli Joon andis ülevaate makstud matusetoetustest veebruaris 2012.
23.2 Volikogu komisjonides tehtud muudatused Saue
Linnavalitsuse poolt loodud eelnõudele.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud
veebilehel ja linnakantseleis.

Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Linnavalitsuse
10. istung
Saue Linnavalitsuse 10. istung toimus 15. märtsil
2012. aastal, päevakorras oli:
1. „Saue Linnavalitsuse juhtimissüsteemi parendamine“ hanke kõigi pakkumuste tagasilükkamine /korraldus nr 104/.
2. Info /Rafael Amos märkis, et ettevalmistatud materjalidest
lähtudes tuleks kaaluda koostööd teiste omavalitsustega
või omavalitsusliitudega/.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud
veebilehel ja linnakantseleis.

Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Saue Sõna
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Meeldetuletus
registreeringu õigsuse
kinnitamiseks
Iga aasta 15. aprilliks tuleb teha majandustegevuse registris
kinnitus registreeringu õigsuse kohta, kui ettevõtja registreerimisest või registreeringu muutmisest ettevõtja taotluse alusel on möödunud rohkem kui kolm kuud.
Saue Linnavalitsuses tehakse registreeringud ja kinnitatakse registreeringu õigsus:
• kaubanduse valdkonnas (jae- ja hulgikaubandus, toitlustamine, teenindus, kaubanduse korraldamine) tegutsemisel;
• majutusteenuse osutamisel.
Asudes kinnitama oma registreeringu õigsust, tuleb kontrollida antud registreeringu andmeid majandustegevuse
registri veebilehel http://www.mkm.ee/mtr asuvast majandustegevuse registrist. Kui selgub, et mingid andmed vajavad
muutmist, tuleb kasutada registreeringu muutmise vormi
(taotluste vormid, vorm 17 ning sellele vastav juhend).
Registreeringu õiguse kinnitamise vorm (vorm 18) või
muutmise taotlus esitatakse
• elektrooniliselt, sisenedes MTR-i portaali e-teenused ettevõtjale kaudu või
• digiallkirjastatud taotlus e-posti aadressil või
• posti teel või
• kohaleviimisega linnavalitsuse infolauda.
Registreeringu õigsuse kinnitamise ja registreeringu andmete muutmise eest ei tule tasuda riigilõivu!
Kindlasti tuleb kontrollida ka ettevõtja andmete õigsust
(taotluse vormi punkt 1). Juhime tähelepanu, et taotluse vormis tuleb näidata ettevõtja aktuaalsed kontaktandmed (aadress ja sidevahendite andmed).
Kaubandustegevuse valdkonna ja majutusteenuse
registreeringute kinnitamisel tuleb silmas pidada, et toiduseaduse muudatusest tulenevalt kuuluvad mõned toidu
käitlemise ettevõtted alates 2006. a 1. juulist teavitamisele.
2006. aasta 1. juulist teavitamisele kuuluva ettevõtte, mis on
tunnustatud enne nimetatud kuupäeva, majandustegevuse
registri registreeringu vastavusse viimiseks toiduseadusega
tuleb täita registreeringu muutmise taotlus (vorm 17) ning ka
taotluse vormide hulgast Lisa 21 (vorm 22) — Käitlemisvaldkond ja käideldav toidugrupp.
Jaekaubanduse ja hulgikaubanduse tegevusaladel tuleb
esitada andmed toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete rühma kohta, täites vormi Lisa 21a (vorm 22a) — Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalid ja esemed.
NB! Toidukauba müügi korral pole võimalik registreeringu
õigsust kinnitada, kui registreeringus on teavitamise või tunnustamise andmed jäänud märkimata.
Jekaterina Tikerpuu
Linnasekretär

Teade
Bussiliinil nr 191 maksab Saue linnasisene bussipilet
40 eurosenti.
Saue Linnavalitsus palub kõigil elektrooniliste Seenior- ja
Juunior-kiipkaartide omanikel teavitada nr 191 bussi sisenedes bussjuhti, kui kavatsete sõita ainult Saue linna siseselt. Hansabussi bussiliini nr 191 linnasisene pilet maksab
sõitjale 40 eurosenti. Sauelt Tallinna sõitmine maksab 1
euro. Kui teil on õigus tasuta sõidule, siis maksab teie sõitude eest maksab Saue Linnavalitsus.
NB! Palume linnaelanikke, kes kasutavad elektroonilist
Juunior- või Seenior-kiipkaarti siseliini pileti lunastamiseks
küsida bussi sisenedes bussijuhilt siseringi piletit. Niimoodi
käitudes saavad sõidusoodustusega sõitjad kokku hoida linna raha. Kui sisenete bussi ega teavita bussijuhti, siis läheb
teie sõit kirja täispileti hinna eest ning linnavalitsus maksab
sõidu eest 1 euro. Bussiliini nr 191 linnasisene pilet hakkab
kehtima Saue linna sissesõidul alates Pauligi bussipeatusest ja linnast väljasõidul kuni Pauligi bussipeatuseni.
Mõistvat suhtumist!
Saue Linnavalitsus
Info tel 679 0180, 679 0174

Tööotsijad
saavad nõustamist
Saue linnas saavad tööotsijad maikuu lõpuni tasuta
psühholoogilist nõustamist.
Nõustamine on mõeldud töötutele ja uue töökoha otsijatele:
• lastega kodus olnud emadele-isadele,
• kooli lõpetanud noortele,
• madala sissetulekuga töötajatele, kes otsivad uusi töövõimalusi,
• koondamisohus olevatele inimestele.
Mida nõustamine võib anda?
Üldjuhul on töötul või tööotsijal kõige raskem toime tulla oma
emotsioonide ja negatiivsete mõtetega, mis tekivad tahestahtmata: Ma ei saa hakkama. Miks just mina? Mind ei vaja
keegi. Kas ma olen teistest halvem? Miks teistel paremini läheb? Minul ei vea kunagi. Mul ei ole jõudu. Minu elul pole
mõtet. Uus elukorraldus, ilma igapäevase töörutiinita ja eesmärkideta paneb proovile tugevamadki isiksused.
Nõustamisel saab rasketest mõtetest ja tunnetest avatult
rääkida ja neist vabaneda, samuti tagasisidet. Selleks, et olla
tugev ja edasi minna, on vaja julgeda olla nõrk. Eestlasele on
abi küsimine tihti raske ja meie kultuuris on üksi kannatamine
ning raskustes endasse sulgumine justkui jõu märgiks.
Nõustamisele tulemise otsus teeb elu kergemaks. Ei pea
kogu maailma raskust üksi kandma, võib saada toetust, ja
see avab tavaliselt ka elus uued võimalused.
Nõustamine ei anna tööd, aga aitab inimesel endal leida
väljapääsu olukorrast, näha võimalusi ja leida üles oma varjatud ressursid ning jõud. Mida mina teha saan? Mida ma pole
veel teinud? Mis mind takistab? Saab mõelda oma elu puudutavate tähtsate küsimuste peale ja vaadata asjadele uue
pilguga. Uue olukorraga kohanemine on nagu kõndima õppimine — teised ei saa meie eest õppida, vaid ainult julgustada
ja lohutada.
Projektis töötavad ja nõustavad pikaajalise töökogemusega spetsialistid.
Üks inimene saab tasuta nõustamisel käia kuni 5 korda
kuus. Nõustamisele saab tulla samuti koos pereliikmetega
(lapsed, abikaasa). Nõustamine toimub Saue Päevakeskuses,
Kütise 4.
Nõustamisele saab registreeruda telefonil 646 0770, e-posti aadressil evty@
evty.ee või valla sotsiaaltöötaja kaudu.
Projekti finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik, projekti viib läbi
MTÜ Eesti Vaimse Tervise Ühing.
Projektijuht Svetlana Varjun
Psühhoterapeut Maret Bergström

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

Järgmine number ilmub
5. aprillil 2012
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Saue Sõna

Kultuur
Kontsert helisevatel keeltel

21. veebruaril andis Sauel kontserdi ansambel
„Una Corda“, koosseisus Kristi Mühling – kannel, Ene Nael – klavessiin ja Liis Viira – harf.
Kava koosnes Eesti Vabariigi sünnipäevanädalale kohaselt vaid eesti muusikast.

Kirsti Raidma

Saue Muusikakool
Tähelepanuväärse osana kontserdist peab mainima kindlasti nende pillide sümpaatset ja
delikaatset kõlakooslust. Olemuselt paljukeelsed näppepillid (klavessiinilgi tõmmatakse
keeli, kuigi on olemas ka klaviatuur), sobivad nende tämbrid suurepäraselt kokku. Klavessiinil on seejuures kõige
intensiivsem kõla, harfil aga
kõige pehmem ja mahedam.
Ka visuaalselt on neil ühist —
kõik on „tiivakujulised“. Harfi sai Sauel tõenäoliselt üldse
esimest korda näha-kuulda.
Kõik need pillid on niiöelda „nišipillid“, mis mängivad
enamasti kindlat repertuaari:
kannel suures osas rahvamuusikat, klavessiin — muusikat
klaverieelsest ajast, 16.–18.
sajandini, harfi kasutatakse
tihti orkestris värvi lisamiseks. Kaks aastat tagasi asutatud ansamblis on muusikud
leidnud oma pillidele uusi
väljundeid. Kõik kolm interpreeti on ka soolotegevuses
ning muudes koosseisudes
innukad nüüdismuusika esitajad.
Kava alustati kõige vanema ja tuntuma teosega, Heino
Elleri „Kellad“, mis on kirjutatud klaverile. Una Corda
seade pakkus uue lähenemise
loole. Kuivõrd üheski neist
pillidest pole klaverile omast
löökpillilikku võimsust, oli
see kompenseeritud erinevate
tämbritega ja kolme pilli energiaga. Vahepeal oli küll tunne,
et kui klaver ütleb midagi otse
välja, siis pehmemate pillide
koosluses kõlab see „ümbernurga jutuna“. Teose esitus
oli siiski kaunis — alguse
sügavmaheda harfikäiguga,

kulminatsioonides teravamatoonilise klavessiiniga.
Palade vahele tutvustas
Ene Nael pille ja teoseid, andes publikule, sealjuures just
õpilastele, väikseid kuulamisülesandeid kaasamõtlemiseks.
Näiteks Ester Mägi „A tre“
seade kohta saime teada, et
kannel esitas viiuli-, harf tšello- ja klavessiin kitarripartiid.
Sel aastal 90-seks saanud helilooja Ester Mägi oli kavas
esindatud ka teise looga —
Kuus eesti rahvaviisi viiulile
ja klaverile, esitajateks kannel ja klavessiin. Hoolimata
sellest, kas Ester Mägi teose
pealkirjas on sõna „rahvaviis“
või mitte, jõuab ta selleni ikka
välja, ühendades rahvaviisi
isikupärase nüüdisaegse helikeelega.
Teise selleaastase sünnipäevalapse, Jaan Räätsa
loomingu aluseks on pulseeriv rütm, nii ka Sonaadi op.
82 kahele klaverile I osas.
Jõulise rütmiga lood võivad
mõnikord klaveri esituses kõlada agressiivselt, Una Corda
esituses seda aga juhtuda ei
saa — rütm on küll erk, kuid
tämber siiski mahe. Enamik
teoseid kontserdil olidki üsna
rütmikad, sisaldades vaid
mõningaid mõtlikumaid lõike. Aeglast laulvat muusikat
olekski õpilastel olnud raskem
kuulata.
Rein Rannapi — 2010.
aastal harfile kirjutatud —
„Booleros“ soleeris Liis Viira.
Teosest leidsime väikse vihje
rütmikujundi näol kuulsamast
Maurice Raveli „Boolerost“.
Kontserdil leidis aset ka
eriline ja esmakordne sündmus Saue jaoks, nimelt tuntud
eesti helilooja uudisteose esiettekanne — Margo Kõlari
värskelt valminud „Kärestik“

on kirjutatud just ansamblile
„Una Corda“. Iseloomustavaks sõnaks selle teose juures
võiks olla „voolavus“. Margo
Kõlar on ise inspiratsiooniallikana märkinud veel ka Nevski
katedraali kirikukelli. Hästi on
siin tabatud pillide olemust ja
kooskõlavust.
Kontserdi lõpetas varalahkunud Raimo Kangro teos
„Display IV: Tundmatu
muusiku portree“ flöödile,
tšellole ja klavessiinile. Enam
ei olnudki raske mõistatada,
et flöödile ja tšellole mõeldud
partiisid mängisid vastavalt
kannel ja harf. 12-osaline
muusikaliste portreede sari
„Display“ kujutab muusikaloost tuntud ja ka väljamõeldud tegelasi. „Tundmatu muusiku portree“ arvatakse olevat
helilooja autoportree, kuivõrd
teoses kõlavad Kangrole iseloomulikud
rütmimängud.
Temperamentne ja elurõõmus sünkopeeritud rütmide ja
taktimõõtude vaheldumisega
teos sobis kontserdi efektseks
lõpetuseks.
Kindlasti peab kiitma Ene
Naela, Kristi Mühlingu ja Liis
Viira kontserdi läbiviimise
stiili, interpreedid olid kõigele mõelnud — hästi valitud
kava, kaunis ja pidulik riietus,
informatiivne kavaleht, vahetekstid.
Tahan tänada Interpreetide
Liitu ja muusikakooli direktrissi Kristiina Liivikut nii selle kui ka eelmiste ja loodetavasti järgmistegi suurepäraste
kammerkontsertide eest Saue
Muusikakoolis.
Tallinnas,
suuremates kontserdisaalides
käin rohkem sümfooniakontsertidel ja ooperis, kammermuusika elamused olengi
viimastel aastatel saanud peamiselt Sauelt. 
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Kõige tähtsam on tervis
Tervis on tõesti meie kalleim vara. Saue Päevakeskuse kliendid oskavad tervist juba
vägagi väärtustada. Et me oma tervist ka paremini hoida oskaksime, selleks korraldab päevakeskus traditsiooniliselt tervisenädala, mis toimub 09.04.–13.04.2012.
Alljärgnevalt tutvustame tervisenädala plaane pisut lähemalt. Palju on sel aastal ka ettevõtmisi,
kuhu on oodatud ka need inimesed, kas igapäevased päevakeskuse külastajad ei ole või arvavad, et nad ei ole veel selles eas.
Esmaspäeval, 9. aprillil kell 11.30 kogunevad päevakeskuses kõik kepikõnnihuvilised. Seekordne kepikõnniretk viib Saue terviserajale. Kes siiani on tegelenud kepikõnniga omaette, võiks
seekord proovida ühiskõndi. Seltsis on mõnusam ja pärast turgutavat kõndimist ootab päevakeskuses kuum tee ning hea seltskond.
Kell 14.00–15.30 toimub füsioterapeut Helger Helemäe juhendamisel seminar „Tervislikud
eluviisid“. Läbi väikese huumoriprisma räägitakse liikumisest ja toitumisest ning sellest, mida on
võimalik korraldada Sauel ja päevakeskuses.
Teisipäeval, 10. aprillil kell 12.00 on lubanud külla tulla Mariann Kelam. Päevakeskuse rahvas kuulas teda viimati väärikate kinohommikul ja tema positiivne ellusuhtumine ning nooruslik
eluhoiak olid põhjuseks, et teda külla kutsuda. Mariann Kelam räägib selllest, kuidas temal on
õnnestunud säilitada rõõmus meel ja hea tervis. Ühtlasi on Mariann Kelam tegev oma kodukoha
Viimsi volikogus ning kõneleb ka meelsasti volikogu töö probleemidest ja tööst kohalikus omavalitsuses. Küsimused Mariann Kelamile on eelnevalt oodatud päevakeskuses!
Kolmapäeval, 11. aprillil alustame juba kell 9.00 näitliku tervisevõimlemisega. Seekord on
oodatud ka kõik need, kes veel ei ole tervisevõimlemisega tegelema hakanud.
Kell 10.00 kõneleb Feliks Undusk Oriflame’ist ja tervisetoodetest, mida saab iga huviline
tellida.
Kell 15.00 on eakate jooga. Joogatreener Jane Põldmäe on selle näidistunni ette valmistanud spetsiaalselt eakate eripära ja vajadusi silmas pidades. Joogatund on tutvumiseks, kõik
huvilised saavad osaleda ja kui meeldib ning sobib, siis hiljem saab päevakeskuses toimuvate
joogatreeningutega ühineda.
Neljapäeval, 12. aprillil kell 12.30 tuleb päevakeskusesse Eve-Mai Valdna maanteeametist.
Eve-Mai Valdna kõneleb eakate ohtudest liiklemisel jalgsi ja jalgrattaga. Ühtlasi näidatakse vahendeid, mis aitavad turvaliselt liigelda. Osavõtjad saavad ohutu liiklemise meened.
Kell 14.00–17.30 toimub VIREO tervise-pärastlõuna, mis koosneb 4 osast:
1) tervisliku seisundi hindamine;
2) miniseminar — kuidas valida treeningkoormust;
3) grupitreening (päevakeskuse saalis);
4) individuaalne tagasiside tervisliku seisundi hindamise tulemustele.
Kaasa võtta spordiriided ja jalanõud!
Grupi maksimaalne suurus 14 inimest (vajalik on etteregistreerimine päevakeskuses)
Alates kl 13.30 on päevakeskuse käsitöö-poolel huvilistel võimalik saada 5 minutit tasuta
massaaži ja kui on huvi ning usaldust, siis registreerida ennast ka eakate massaažile (soodushinnaga!) päevakeskuses.
Reedel, 13. aprillil kell 13.00 tutvustab sauelastele juba tuttav Reet Pool oma äsjailmunud
raamatut. Raamatut saab osta kohapeal soodushinnaga. Raamatu ostu soovist oleks hea eelnevalt teatada päevakeskuses. Antud raamatu sihtrühmaks on aga need, kes treeneri juhendamisele ei saa tugineda. Seega, loengu osas jagab lektor infot eeskätt neile, kes päevakeskuse
võimlemisrühmades ei käi. Ka liikumispuudega, ratastooli-inimesed on teretulnud. Samuti need,
kel on kodus hooldada liikumisraskustega või lamav inimene. Reet Pool viib läbi ka näidis-tervisevõimlemise.
Huvilistel palume registreerida ennast päevakeskuses.
Olete oodatud!

Päevakeskus tervitab
kevadet uue näitusega
Alates naistepäevast saab päevakeskuses nautida järjekordset näitust — tegemist on
Heldur Lassi pliiatsijoonistustega.
Heldur Lassi on õppinud Tartu Kunstikoolis ja lõpetanud ka ERKI maaliosakonna. Iseennast iseloomustab ta niimoodi:
„Loomingulisel teel ei ole järginud ettekujutatud traditsioonilist kunstnikuelu, ei ole üles märkinud näitustest osavõtte ega ka täpset arvet pidanud suuremate tellimustööde kronoloogilise
järjestuse kohta. Huvi on pakkunud eneseareng ja kogumused erinevatest eluvaldkondadest,
millega olen saanud kokku puutuda. Olen ennast hellitanud vabadusega teha loomingulist tööd
siis, kui see hingele vajalik on ega ole ette määratud sihiga tunnustuse või materiaalse heaolu
suurendamiseks.“
Joonistustustega saab tutvuma tulla päevakeskusse. Oleme avatud igal tööpäeval kell 9.00–
17.00.
Olete oodatud!
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Mida Juku jäätmete kohta ei õpi, seda Juhan ei tea

Ökoloogilise tasakaalu säilitamine looduses on meie jätkusuutlikkuse tingimus. Keskkonnakasvatusliku tööga on võimalik kasvatada keskkonnahoidlikku tarbija mentaliteeti ja kujundada keskkonna-alaseid väärtushinnanguid.

Inger Urva

Keskkonna ja halduse
peaspetsialist

Tulenevalt Saue Linnavalitsuse ja Tootjavastutusorganisatsioon OÜ vahelistest
koostöösuhetest ning keskkonnakasvatuslikku eesmärki silmas pidades sündis mõte korraldada jäätmealane õppepäev.

Tootjavastutusorganisatsioon
OÜ poolt pakuti välja näidend
„Mida Juku jäätmetest ei õpi,
seda Juhan ei tea”. Projektis
osalemise võimalus käidi välja
meie linna haridusasutustele.
16. märtsil leidiski Saue
lasteaias aset jäätmealane õppepäev. Toimunud õppepäeva
käigus esitati lõbus ja kaasahaarav näitemäng koos prakti-

lise õppetegevusega, millesse
kaasati ka lapsed. Ürituse lõpus tunnustati väikeseid loodusesõpru meeldejääva seinaplakatiga, mille võib lastele
meeldetuletuseks sobivasse
kohta kinnitada. Lisaks sellele
valmib septembris 2012. a selle programmi raames jäätmekäitlusalase infoga õpimapp
koos õppetegevuse läbiviimist

toetava DVD-ga, mis saadetakse kõikidele programmis
osalenutele kingituseks.
Keskkonna-alase
õppepäeva eesmärgiks oli laste
keskkonnateadlikkuse tõstmine saamaks teada, miks on
jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine vajalik ning kuidas hoida loodust puhtamana.
Kõigi ühine seisukoht oli, et

Emakeelenädal Saue Gümnaasiumis
Saue Gümnaasiumi emakeelepäeva üritused toimusid sel aastal
12.–16. märtsini.
Piret Uulma

Saue Gümnaasiumi
emakeeleõpetaja
5.–6. klasside õpilased osalesid näidendite, eksliibriste,
järjehoidjate ja fraseoloogiliste väljendite võistlustel. 7.–
12. klasside õpilased näitasid
oma teadmisi O. Lutsuga seotud kirjandus- ja kultuurilooliste valdkondade osas, 9.–12.
klasside õpilased osalesid
kõnevõistlusel teemal „Kuhu
kulged, Eestimaa noor?“.
Emakeelenädal lõppes kõigis
vanuseastmetes aktusega, kus
pakkus mõnusat vaatamist
Saue Kooliteatri etendus „Kevade“ (lavastaja Leo Uulma).
Üritused korraldasid ja viisid
läbi emakeeleõpetajad Inna
Pajos, Loore Maidre, Kerli
Prass, Tertu-Triin Tomusk ja
Piret Uulma.
14. märtsil, Kristjan Jaak
Petersoni sünnipäeval tähistati emakeelepäeva. Seda
päeva võib nimetada ka eesti keele ja kultuuri päevaks
ning esimest korda tähistati
seda 1996. a, 1999. a kuulutati emakeelepäev riiklikuks
pühaks.

„Emakeel on minu kodu,
võõrkeeled aga maailm,“
kirjutas üle kümne aasta tagasi viienda klassi õpilane,
praeguseks meie vilistlane
Siim Laanjärv. Mida see päev
praegu meie jaoks tähendab?
Kas see on iga-aastane meeldetuletus meile, eestlastele, et
emakeel on tähtis, või hoopis
tuletab meelde, et iga rahvus
jääb kestma vaid siis, kui
peab kõigist teistest keeltest
tähtsamaks oma emakeelt
ning hoiab selle puhtana ja
arenemisvõimelisena ka teaduskeeles. Või hoopis seda,
et keele oskamine pole ainult
lugemine ja kirjutamine, vaid
sidumine loova tegevusega
ning oma identiteedi tunnetamisega mitmesuguste meile
huvitavate oskuste arendamisel, olgu see siis meisterdamine, joonistamine, ühise
eesmärgistatud töö tegemine
või enda teadmiste ja oskuste
kontrollimine keele abil. Neid
oskusi püüdsid sel korral väljendada ka Saue Gümnaasiumi õpilased — võistluste
kaudu.
Näidendivõistluse paremad: 1. 6.C (Elisabeth Vald-

mann, Kamilla Kukk, Kaidi
Betti Käärik); 2. 5.C; 3. 6.A.
Näidendite konkursil oli
valdavaks teemaks kool ja tegelasteks õpilased. Õpilastele
meeldis see ettevõtmine väga
ning nad soovisid ka edaspidi
sellisel konkursil osaleda. 6.C
klassi lapsed kirjutasid näidendi ise!
Eksliibriste paremad: 1.
Liliana Zakurakina 5.B; 2.
Tanel Talumaa 6.A; 3. Stephanie Altma 5.A.
Paremad järjehoidjate
meisterdajad: 1. Maris Lindmann 6.A; 2. Karoliina Männiste 5.A; 3. Johanna Leetmaa
5.A.
Järjehoidjal pidi olema
lemmikraamatu
pealkiri.
Populaarsemad teosed olid
„Harry Potter” (erinevad
osad), „Näeme veel, Simon!”,
„Kääbik”, „Veel üks Lotte”,
aga nimetati isegi „Sõda ja
rahu”.
Fraseloogiliste väljendite
võistlus: 1. Brigitta Toomingas 5.A; 2. Grete Piiriste 5.A;
3. Argo Aasjõe 5.A.
Selle aasta kirjandus- ja
kultuuriloo tähtsündmusteks
on kindlasti Oskar Lutsu 125.

sünniaastapäev ja „Kevade“
ilmumisest möödunud 100
aastat. O. Luts oli XX sajandi
alguses tuntuim prosaist, kuid
tema teosed, eriti Tootsi-lood
ja „Nukitsamees“ on ka tänapäeval väga populaarsed.
Miks? Eks kindlasti aus ja
mõnus huumor ning ka elulisus tegelaskujudes, kes väärtuskandjatena on õpetlikud ka
kaasaegses ühiskonnas. Need
teosed on jõudnud ka kinolinale ning seetõttu on kultuurilooline surematus tagatud. O.
Lutsu elu ja teoste kultuuriloolises võistluses olid tublid
kõik 7.–12. klasside õpilased!
Kõnevõistluse kohustuslik
teema „Kuhu kulged, Eestimaa noor?“ pani kuulaja
sel aastal — tänu tublidele
esitajatele — mõtlema selle
üle, millised on üldse noore
inimese võimalused Eestimaal oma valikuid teha ja kas
see valikute tegemine sõltub
vaid temast. Parima poeetilise kõne esitas Tuuli Tohver
(10.C ), parim sotsiaalne kõne
oli Taavi Tederil (12.B), kõige
siirama kõne autor oli Marko
Avarand (11.B) ja teatraalse
esitusega pälvis tähelepanu

soovitakse emakest maad ikka
puhtana näha.
Olin isiklikult siiralt üllatunud, kui kuueaastased lapsed
oskasid rääkida taaskasutusest,
jäätmete sorteerimisest ja ohtlikest jäätmetest ning teadsid
tagatisrahaga pakendite vastuvõtupunktide asukohti, samuti
patareide äraandmise võimalusi. Super! See ongi õpetajate,

lapsevanemate ja linnavalitsuse koostöö keskkonnakasvatuslikes küsimustes!
Projekti rahastas Tootjavastutusorganisatsioon
OÜ
ja Keskkonnainvesteeringute
Keskus.
Tänan Saue lasteaia kollektiivi ülesnäidatud aktiivsuse
eest! 

Teade
Üliõpilaste välisõppe ning õpilasvahetuse stipendiumi
taotlemine
Üliõpilaste välisõppe ning õpilasvahetuse stipendiumi saavad
taotleda Saue linna elanikeregistrisse kantud 15–18-aastased õpilased ja 18–25-aastased statsionaarses õppes õppivad üliõpilased. Stipendiumi maksimumsuurus on 958,67 €.
Taotlus stipendiumi saamiseks 2012. a tuleb esitada
Saue linnavalitsusele hiljemalt 15. maiks.
Stipendiumi taotlemise tingimused, määramise ja maksmise kord ja taotlusvorm: www.saue.ee, teema HARIDUS all.

Mart Jõesaar (11.A). Lühikõne, mille teemaks oli repliik
eesti tuntud filmist, parimaks
esitajaks oli sel aastal Kati
Tamme (11.B).
Parim debütant oli 9.B
klassi õpilane Maris Milpak.
Kooli Kuldsuu tiitli pälvis
Simo Andre Kadastu (12.B).
Cicero tiitli vääriliseks tunnistati sel aastal Merilin
Nurmsalu (12.B). Merilin
oli kooli Cicero vääriline ka
2010. aastal.
Emakeelenädala lõpetasid
16. märtsil aktused, kus tunnustati paremaid ja vaadati
Saue Gümnaasiumi Kooliteatri esituses õpilasnäidendit „Kevade“, mille seadis ja
lavastas Leo Uulma. Näidendis mängisid 5.C, 9.A, 11.A
ja 12.B klassi õpilased. Oma
oskusliku kandlemänguga aitas näidendi muusikalist poolt
kujundada ka Saue linna kodanik Jüri Mänd. Näidendis
oli palju vaimukaid ja tore-

daid osatäitmisi. Vaatajatele
meeldis väga Joosep Tootsi
(Joosep Talumaa, 9.A) ja
Köstri (Märten Matsu, 12.B)
vägikaikavedu ning Kiire
(Andreas Aadli, 9.A) äpardused. Lüürilist äratundmisrõõmu pakkusid oma mänguga Gerda Kiik (Teele) ja
Martin Vist (Arno). Tõetruud
osad tegid ka Karl Tümanok
(Imelik), Jasper Alamaa (Tõnisson) ja Kerli Naeris (Köögi-Liisa). Ka teiste koolilaste
rolle mängiti hästi ja südamlikult. Täiskasvanute rolle esitasid 11.A klassi poisid Kert
Paidre (õpetaja Laur), Mihkel
Alamaa (Lible), Mart Jõesaar
(kirikuõpetaja) ja Magnar
Matteus Oder (rentnik). Tubli
oli ka Jürgen Seermaa (5.C)
Jüri Kuslapi rollis.
Emakeeleõpetajad tänavad
kõiki lapsi, kes üritustest ja
konkurssidest osa võtsid, samuti klassijuhatajaid, kes lapsi toetasid ja innustasid. 
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Sport
Selgusid 2012. a Saue meistrid ujumises

16.–17. märtsil 2012 toimusid linna ujulas Saue lahtised meistrivõistlused, kokku kümnes erinevas vanusegrupis. Vastavalt vanusegrupile ujuti 25–100 m vabalt. Võistlusel osalesid ka endised
Eesti meistrid ja olümpialane Aldo Suurväli.

Peakohtunik Tõnu Meijel selgitab lastele stardikäsklusi.

JM start.

N1 vanusegrupi esikolmik koos peakohtunikuga:
(vasakult) peakohtunik Tõnu Meijel, Krista Tõnisson,
Tuuli Urgard, Ene Abel.

M1 vanusegrupi esikolmik koos peakohtunikuga:
(vasakult) peakohtunik Tõnu Meijel, Timo Hallist, Rauno
Neuhaus, Taavi Urgard.

Terje Toomingas

(MJ) 100 m — 1.06,83; Tuuli
Urgard(N1) 100 m — 1.28,44;
Timo Hallist (M1) 100 m —
1.03,13; Tiina Kärner (N2)
100 m — 2.02,68; Kaido Atspol (M2) 100 m — 1.07,57;
Piret Krutob (N3) 100 m —
1.20,26; Aldo Suurväli (M3)
100 m — 59,57; Jaanus
Tõnisson (MV1) 50 m —
43,31; Jevgeni Kozlov (MV2)
50 m — 40,26.

Reedel anti start lastele ja
noortele, laupäeval juunioridele, täiskasvanutele ning
veteranidele. Vanusegruppide
kiiremaid autasustati karikaga
„Saue Meister ujumises 2012”
ja teist ning kolmandat kohta
meistrivõistluste medaliga.

Värsked Saue linna meistrid
ujumises on järgmised tublid
spordihuvilised: Karina Koort
(T1) 25 m — 18,45; Henri
Korts (P1) 25 m — 20,72;
Degrid End (T2) 50 m —
36,22; Jan Erik Alliksaar (P2)
50 m — 36,32; Ravel Reinhold (P3) 50 m — 30,85; Birgit Kruusmaa (Noored N1)
50 m — 38,41; Karlos Heinla
50 m — 27,74; Marek Matsu

Saue Kõvad Mehed
Saue Spordiklubi võistkond saavutas I Kõva Mehe
Talitriatlonil meeskondlikult II koha.
17. märtsil Saunapunktis toimunud I Kõva Mehe Talitril
joosti 2 km, sõideti rattaga 7,5 km ja suusatati 4 km. Võitis
Siim Kauge, kes edestas Aimar Pedarit ja Ravshan Balgabaevit. Naiste kolm kiiremat olid Jaana Matvejeva, Kristiina
Kiinroos ja Liis Arm.
Saue Spordiklubi meeskond: Aimar Pedari 2. koht, Rauno Neuhaus 6. koht, Marko Pruus 11.

Mälumängijate südi
esinemine tõi võidu
Saue linna mälumänguvõistkond „Tammetark“ võitis
kolmandat aastat järjest üleriigilise mälumängu suursarja „Eesti Maakilb“.

P2 vanusegrupi start.

T8 vanusegrupi esikolmik: (vasakult) Karina Koort,
Kristella Variksaar, Karmen Pingas.

Saue Huvikeskuse
sporditegevuse juht
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Palju õnne võitjatele! Suur
tänu kõigile osavõtjatele!
Täieliku lõpuprotokolliga saab
tutvuda veebiaadressil saue.
huvikeskus.ee.
Tänusõnad
peakohtunikule Tõnu Meijelile ning võistluste korraldajatele: Rauno Neuhaus, Karl
Simmer, Henri Kapp, Siiri
Saarma, Mariana Udaltsova,
Kristel Tamm. Uute libisemisteni 2013. aasta kevadel! 

Omavalitsustevaheline mälumäng „Eesti Maakilb 2011/2012“
algas eelmise aasta lõpus kahe eelvooruga ning kokkuvõttes
10 paremat võistkonda pääsesid otse kevadisse Superfinaali.
Ülejäänud võistkonnad pidid edasipääsuks teadmisi näitama
veel kahes nn rahvafinaalis.
„Tammetark“ jagas mõlemas eelvoorus esikohta ning jõudis parimana otse finaali. Teised Saue linna võistkonnad esinesid ka igati tublilt ning „Sammas“ läbis edukalt Rahvaliiga
B-finaali ja jõudis A-finaali. Lõppkokkuvõttes neile 31. koht.
„Ettur“ piirdus B-finaaliga ning saavutas kokkuvõttes 38.
koha.
Siinjuures tuleb märkida, et võistlust alustas kokku 59
võistkonda kõigist Eestimaa nurkadest ning kolme võistkonnaga oli esindatud vaid Saue linn.
„Eesti Maakilb 2011/2012“ Superfinaal toimus 10. märtsil traditsiooniliselt Türi lähedal Säreveres. Võistlustulle asus
18 võistkonda 16 omavalitsusest (Tallinnast ja Keila linnast
2 võistkonda). Maakilb toimus juba 13. korda ning Saue linn
osales kuuendat korda.
Varasematel aastatel ei võetud meid vist väga tõsiselt ning
meie esimest üldvõitu kolm aastat tagasi peeti (ja pidasime
isegi!) suurüllatuseks. Teine võit tõstis meid juba favoriitide
hulka ning on ju vana tõde, et võita on lihtsam, kui tiitlit kaitsta. Tänavune võit tuligi eriti raskelt.
Esimese poolaja 30 küsimuse järel juhtis Saue „Tammetark“ 45 punktiga. Väga napi vahega järgnesid Tallinn 43 ja
Juuru/Rapla 41 punktiga. Medalilootust oli veel vähemalt
seitsmel võistkonnal.
Teisel poolajal on meil alati hästi läinud, sest kultuurivaldkonda tunneme teistest vist tõesti tsipake paremini, kuid seekord läks just võistluse lõpp eriti pingeliseks. Enne viimast
kümmet küsimust oli meie edu 10 punkti ja hingasime juba
kergemalt, kuid Räpina võistkonna lõpuspurt oli nii vägev, et
enne viimaste vastuste teadasaamist ei olnud enam midagi
kindlat.
Õnneks eksisid ka vastased ning võit tuli ikkagi meile napi
4-punktilise eduga.
Superfinaali paremate lõppjärjestuseks kujunes järgmiseks:
1. Saue „Tammetark“ — 88 punkti 120-st võimalikust
(Rafael Amos, Vello Toomik, Indrek Salis ja Villu Liiv).
2. Räpina „Kuke“ — 84 p,
3. Juuru/Rapla — 76 p,
4. Tallinn — 75 p, 5. Haapsalu — 66 p, 6. Keila linn — 63 p.
Koos üldvõiduga kaasnes ka Harjumaa meistritiitel, mille
võitsime juba neljandat korda järjest. Harjumaa arvestuses
järgnesid meile Keila linn, Anija vald, Viimsi vald, Rae vald,
Saku vald ja Keila „Kruvi“.
Imposantsed rändkarikad jäävad vähemalt aastaks jällegi
Saue linna auhinnakappi.
Võistkonna „Tammetark“ edu aluseks on kindlasti see, et
kõigil kolmel aastal oleme mänginud samas koosseisus ning
meil valitseb suurepärane üksteisemõistmine ja võistkonnavaim. Soleerimine ja üksteise süüdistamine meil praktiliselt
puudub ning just sellega ületame paljusid tituleeritud ja mälumängukorüfeedest koosnevaid võistkondi.
Headele tulemustele aitab kindlasti kaasa Saue Mälumänguklubi edukas tegevus, millele viitab arvukas osavõtt sarjast
„Maakilb“ ning linna võistkondlike, individuaalsete ja koolinoorte esivõistluste läbiviimine. Tänu väärib ka Saue Linnavalitsuse positiivne ja igati toetav suhtumine mälumängurite
tegemistesse.
Saue Mälumänguklubil täitub tänavu sügisel viis tegevusaastat ning plaanis on tavapäraste ürituste ja võistluste kõrval
korraldada ka midagi omalaadset, suurejoonelisemat ning teretulnud on kõigi mälumängusõprade ideed.
Uus kevadhooaeg algab aga juba varsti Saue linna võistkondlike esivõistluste I eelvooruga 25. aprillil. Täpsem info
võistluse kohta ilmub lähiajal.
Villu Liiv
Saue Mälumänguklubi juhatuse liige

6

Saue Sõna

Teated

23. märts 2012

7

Toiduraha
Aprillikuu toiduraha Saue Gümnaasiumis:
1.A, 1.C, 2.A, 4.B, 9.E klass
7,40 €
1.B, 2.B, 2.C, 3.A,B,C, 4.A, 4.C, 5.–9.C klass		
		
6,29 € (-3 päeva märtsis)
10.–11. klass 19,55 € (-3 päeva märtsis)
12. klass
17,25 € (-3 päeva märtsis)

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele: Swedbank, a/a 221018424457 hiljemalt 30. märtsiks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse (laste) nimed ja
klass.
Erandkorras saab maksta sularahas kooli sööklas 02.04.
kl 8.00–9.15 ja 13.30–15.00.Palume kindlasti registreerida
sööjaks ka nendel, kes soovivad hiljem maksta.
Kui õpilane on haige või puudub, palume teatada (puudumise algus ja lõpp) tel 659 6068 või e-posti aadressile ulle.
jahesalu@real.edu.ee.
Õpilane võetakse toidult maha teatamisele järgnevast toidupäevast alates. Kasutamata päevade toiduraha summa
arvestatakse järgmise perioodi ettemaksuks. Järgneva kuu
toiduraha tasumisel palume kogunenud ettemaksu summa
ise maha arvestada ning lisada maksekorralduse selgitusse
vastavate päevade arv.
Koolilõuna hind Saue Gümnaasiumis on 1,15 €,
1.–9. klassini kompenseerib riik 0,78 €, lapsevanem
maksab 0,37 € juurde.
10.–12. klassi õpilase eest maksab lapsevanem 1,15 €.
Toiduraha tasumiseks on võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Lepingu sõlmimiseks on vajalik viitenumber. Viitenumbri saamiseks palun pöörduda söökla juhataja poole:
ulle.jahesalu@real.edu.ee
Meeldivat koostööd soovides,
RK Teeninduse OÜ

Saue Huvikeskuses
• 31. märtsil kell 12.00 Meisterdame kogu perega Saue
koolimaja fuajees. Valmistume lihavõttepühadeks.
Värvime mune ja teeme munatopse. Kõik materjalid
kohapeal. Töötuba on tasuta. Oodatud on Saue
Huvikeskuse huviringide õpilased koos peredega.
• 29. aprillil kell 18.00 Saue Kontserdisaalis Kuressaare
Linnateatri etendus Petmine. Piletid hinnaga 10/8 eurot
müügil Saue Huvikeskuses Nurmesalu 9, ruum 124 E–N
15.00–18.00. Piletite broneerimine tel 659 5009
Harold Pinter „Petmine“ (Betrayal) / Stseenid ühest
abielurikkumisest. Lavastaja: Heiti Pakk (Juhtimisteater).
Kunstnik: Reet Aus. Osades: Emma — Piret Laurimaa
(Teater Endla), Jerry — Raivo E Tamm, Robert — Sepo
Seeman (Teater Endla)
• Saue Huvikeskuse SUVEALGUSE LAAGER õpilastele
vanuses 8–12 aastat 11.–14. juunini 2012. a
Kloogaranna Noortelaagris. Kavas: ekskursioon,
sportmängud, maa- ja ökokunsti üritused, igal õhtul
erinev tegevus. Laagri kasvatajad on Saue Huvikeskuse
ringijuhendajad Virve Laan, Terje Toomingas, Made Kaares,
Anneli Lupp, Evelin Voksepp ja Saue Gümnaasiumi õpetaja
Hellen Floren. Osalustasu 100 eurot. Info ja registreerimine
Saue Huvikeskuse tel 659 5009 või e-postil: huvikeskus@
saue.ee hiljemalt 30. aprilliks. Osalustasu tuleb maksta
vastavalt esitatud arvele 15. maiks.

Seromar OÜ laiendab
KredExi toel tootmist
KredEx käendas veebruaris Sauel tegutseva metallitööstusettevõtte Seromar OÜ investeerimislaenu, mille
abil soetas ettevõte CNC freespingi.
„Uus pink võimaldab meil valmistada suuremõõtmelisi detaile ning laiendada toodangu sortimenti. Plaanime luua uue
pingi kasutusele võtuga kaks uut töökohta,“ ütles Seromar
OÜ tegevjuht Daniel Sternfeld.
Kuivõrd suuremõõtmeliste detailide valmistamiseks
mõeldud freespinke on terves Eestis vähe, siis ootab ettevõte klientide huvi kasvu masina kasutamise osas.
„Toetame elujõulisi ettevõtteid, kes vajavad laenuraha,
kuid kellel puuduvad laenu saamiseks vajalikud tagatised,“
sõnas KredExi ettevõtlusdivisjoni juht Lehar Kütt.
Seromar OÜ on 2001. aastal asustatud, Eesti kapitali põhinev metallitööstusettevõte, mis on spetsialiseerunud allhanke tööde teostamisele.
KredEx on riigile kuuluv finantsasutus, mis aitab parandada Eesti ettevõtete rahastamisvõimalusi, maandab krediidiriske ja võimaldab inimestel rajada või renoveerida oma
kodu.
Lisainfo:
Tarmo Seliste
Kommunikatsioonispetsialist
KredEx, 667 4116, 5565 4193

Sünnipäevad märtsis
EINO METS		
ARTUR TRUSS		
ANTS KIPPAR		
HELJE KUUS		
MARTA PIIN		
JEVGENI SARING
EEVI TRUUSA		
UNO TÜRK		
ALFRED JAKOBSON
LUMME POLTAN
IISE SIMENSON
LEO SOOTS		
MAIMU TEOSTE
SILVI KIPASTO		
ELVI-MELAINE PAASIK
ARVED VULP		
HELGA ALLILENDER
HARALD MATVEI
ALEKSEI VASSILKOV
JAAN SALUR		
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Palju-palju õnne!

Saue Päevakeskuse
ürituste kava
• Avatud Heldur Lassi pliiatsijoonistuste
näitus
• 27.03. seenioride erikruiis Stockholmi
• 04.04. kell 10.00 juristi kõnetund, individuaalsed nõustamised
• 09.04.–13.04. Tervisenädal
09.04. kell 11.30 kepikõnd Saue terviserajal, kogunemine päevakeskuses
kell 14.00–15.30 füsioterapeut Helger Helemäe juhendamisel seminar TERVISLIKUD ELUVIISID — mida ja kuidas on võimalik läbi viia liikumise ja toitumise osas Sauel
10.04. kell 12.00 kohtumine Mariann Kelamiga, eelnevalt oodatud küsimused esinejale
11.04. kell 9.00 avatud tervisevõimlemine
kell 10.00 F. Undusk tutvustab tervisetooteid
kell 15.00 avatud eakate jooga — tutvustav näidistreening, arvestades eakate eripära ja vajadusi
12.04. kell 12.30 Eve-Mai Valdna Maanteeametist
kõneleb eakate ohtudest liiklemisel jalgsi ja jalgrattal,
tutvustab turvalist liiklemist soodustavaid vahendeid ja
jagab meeneid
kell 13.15–16.00 näidismassaažid soovijatele (käsitööpoolel)
kell 14.00–17.30 VIREO tervisepärastlõuna:
1) individuaalne tervisliku seisundi hindamine
2) kuidas valida koormust
3) grupitreening vastavalt koormuse valikule
4) individuaalne tagasiside
13.04. kell 13.00 Reet Pool tutvustab äsjailmunud võimlemise käsiraamatut, näidisvõimlemine liikumispuudega,
ratastoolis ja koduhooldusel olevatele inimestele ning
kõikidele tervisevõimlemise huvilistele. Soodushinnaga
raamatut saab tellida päevakeskuses kuni 31.03.2012.
• 20.04. kell 11.00 Saue Päevakeskuse noorteansambel
esineb Saue Valla Kultuurikeskuses südamepäeval
• 20.04. reisihuvilised korraldavad reisi Tartu linna uued
üllatused (hind 32.20), maksta saab kuni 27.03.2012.
• 30.03. kell 15.00 Tammetõru koosviibimine
• 03.04. kell 10.00 Saue Linna Invaühingu koosolek
• 02.06.–04.06.2012 korraldab Saue Linna Invaühing reisi
Peterburi

Ülestõusmispühade
jumalateenistused
EELK Keila Miikaeli kirikus
• 1. aprill kell 11.00 — Palmipuudepüha jumalateenistus
armulauaga
• 5. aprill kell 18.00 — Suure Neljapäeva jumalateenistus
armulauaga
• 6. aprill kell 11.00 — Suure Reede jumalateenistus.
Laulab segakoor „Miikael“
• 8. aprill kell 11.00 — 1. ülestõusmispüha jumalateenistus
armulauaga. Laulab koguduse seenioride segakoor

Saue Sõna

Teated ja tarbijainfo

Niitvälja golfikeskus
Pakume tööd

koristajale
Kui oled huvitatud kandideerimisest,
siis palun võta meiega ühendust!
Koristaja kindlustab oma igapäevase tööga klubihoone puhtuse,
eeskujuliku valmisoleku klientide teenindamiseks. Töö on hooajaline (aprill–oktoober) ja toimub graafiku alusel.
Koristaja töö kirjeldus:
• klubimaja ja selle ümbruse puhtuse tagamine;
• kontori ja caddiemaster’i tööruumide koristamine;
• riietusruumide puhtuse ja korrasoleku tagamine;
• sauna ja pesuruumide korrashoid;
• WC-de korrasoleku tagamine;
• vastutava töötaja õigeaegne informeerimine kasutatud saunalinade pesu organiseerimiseks;
• vastutava töötaja õigeaegne informeerimine puhastus- ja
töövahendite juurdetellimise osas;
Nõudmised kandidaadile:
• ausus ja kohusetundlikkus;
• kiire kohanemis- ja õppimisvõime;
• positiivne suhtumine töösse, klientidesse ning meeskonnakaaslastesse;
Ettevõte pakub:
• häid töötingimusi;
• meeldivat töökeskkonda;
• tööaega graafiku alusel;
Kõik täiendavad küsimused töö kohta on teretulnud.
Lugupidamisega, Marge Linnas
Aadress: Niitvälja, Keila vald, 76603 Harjumaa
Telefon: +372 516 4833
E-post: marge@golfikeskus.ee

Saue ujula ja jõusaal
SAKURASTUUDIO

pakub erinevaid massaaže

uuel kohal —
ilusalongis
Katz ja Petz!

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//

Oodatakse uusi ja püsikliente.

Uus koht, sama hind!
Aadress: Sooja 1, SAUE
Lisainfo: www.sakurastudio.ee
või tel 5454 4559, massöör Svetlana

VESIAEROOBIKA
Saue ujulas märtsikuus
01.–29.03 T, N
algusega 19.00
Üksikpilet 5.75 €;
kuupilet 40.50 €;
10 korra pilet 45 €.

AS SAMI pakub kohe tööd

KOGEMUSTEGA
TREIAL-LUKKSEPALE
Töö sisu: detailide töötlemine
manuaaltööpinkidel.
Vajalik jooniste lugemise
oskus, täpsus, kohusetunne.
Töötasu kokkuleppel.
Tule tn 20, Saue
Tel: 6709 040
sami@sami.ee
www.sami.ee

Kinnisvara
 Ostan Sauele 1-toalise korteri.
Hind 20 000 €. Tel 5815 7454
 3-lapseline korralik pere soovib
osta/ üürida Sauel vähemalt 5-toalise heas korras korteri/ maja/
majaosa otse omanikult pikemaks
ajaks. Tel 5367 5360
 Müüa garaažiboks Koondise
tn koos sõiduautoga AUDi 80 (B4
sport 1993. a). Läbisõit 176 000
km, väga heas korras. Tel 514 5575
Teenused
 Kogenud meistrid paigaldavad
vihmaveesüsteeme, aknaplekke,
servaplekke, korstnamütse jne.
Tel 5835 6272
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Teenused
 Korstnapühkija-pottsepp.
Küttekehade remont.
info@potipoiss.ee; 5807 2581
 Kevadine viljapuude hooldusja noorenduslõikus ning aedade
koristamine. Tel 554 7278
 Raamatupidamisteenus osaühingutele, aktsiaseltsidele, korteriühistutele. Majandusaasta aruande
koostamine. Tel 5646 1100; fitek@
hot.ee
 Firma Absolvo te! nõustab
eraisikud erinevates õigusvaldkondades. Esindab Teie huve kohtus.
Abi võlausaldajatega suhtlemisel.
Absolvo te! aitab Teid korteriühistute asutamisel ja teenindamisel
(dokumentide vormistamine, haldamine, koosolekute läbiviimine).
Esimene konsultatsioon (30 min)
juristi juures on tasuta. Raamatupidamise ja juriidilised teenused
KÜ-le. Abi võlgade sissenõudmisel.
Tel 5684 4879, absolvoteoy@gmail.
com
 Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta „jalust“ ära. Sobivad
kõik raamatud, igas seisukorras
ja igas keeles. Tee riiulitele ruumi!
Tel 5346 8430
Müün
 Ettevõte Sauel (Saue Puit OÜ)
müüb puitbriketti 145–160 €/
tonn. Transpordivõimalus. Helistada
palun tööpäeviti tel 506 5937
 Müüa turbabriketti, ümarat
ja kandilist puitbriketti ning
kivisütt. Transport Sauel tasuta.
Tel 5359 3615
 Müüme konteinerisse (1 rm) laotud küttepuid. Erinevad pikkused.
Transport Harjumaal ja Raplasse
hinna sees. Info: 5565 9090, www.
evester.ee
 Vääna Ratsakeskus müüb
komposteeritud turbasõnnikust
komposti 10 eur/m3 (sisaldab laadimist), samuti sõelutud komposti:
fraktsioon –6 mm, hind 25 eur/m3.
Saadaval ka pakendatud kompost.
Lisainfo kodulehel: www.jalteko.ee,
tel 5558 1673
Otsin tööd
 Pottsepp otsib tööd. Pottsepatööd, klassikalised kaminad ja
looduskivi paigaldus. Töödest pildid.
Materjal, transport meie poolt.
Tel 5803 3448
 Teen erinevaid ehitus- ja remonditöid. Küsi lisa. 5664 6336 Riho
Pakun tööd
 Otsime rõõmsameelsele 1a 8k
poisipõnnile kohusetundlikku ja
hoolitsevat hoidjat. Kontakt: priitorgla@hot.ee, tel 5664 2718
 Vajatakse Sauele koduabilist
käbeda vanaproua juurde 2 tunniks
päevas (üldjuhul tööpäevadel)
alates 15. maist. Sobib nooremale
pensionärile või lisatööks. Info tel
505 5627
 Pakume liikuvat lisatööd kahele
hakkajale naisterahvale! Töö sisuks
on koristustööde teostamine erinevatel objektidel Sauel, Laagris ning
Harkus, õhtusel ajal. Tingimuseks
on isikliku auto kasutamise võimalus (kütuse kompensatsioon asutuse poolt). Tagame oma töötajatele
korralikud töövahendid! Võta meiega ühendust telefonil 6228 290 või
saada CV personal@puhastaja.ee,
Tondi Puhastustööd OÜ

Siiras kaastunne heale
kolleegile Kelli Kõluverele

SAUE LOOMAKLIINIK

FEKAALIVEDU
(kogumiskaevude
tühjendus)
Hinnad alates 15 €
Küsi kindlasti pakkumist!
Tel 5346 8430,
Geotrans OÜ

Sooja 1, Saue, tel 600 3382;
www.sauekliinik.ee
Avatud E–R 15.00–19.00 L, P
suletud
Lemmikloomade vaktsineerimine,
ravi, päevakirurgia.
Hill’s, Royal Canine ja Josera lemmikloomatoit.
NB! Kolmapäeviti pensionäridele
visiit ainult 5.- € (tavahind 12.- €)

Vältimaks asjatut ootamist,
palume aeg ette registreerida!

isa
surma puhul
Saue Linnavalitsus

Südamlik kaastunne
Kelli Kõluverele kalli
isa
ootamatu surma puhul
Eesti Reformierakonna Saue
linna piirkondlik organisatsioon

Mälestame head naabrit
Ellen Lutterust
Südamlik kaastunne pojale
KÜ Koondise 15 naabrid

