Saue Sõna

Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht
Kristlik maailm
tähistab
Suurt Nädalat
Möödunud pühapäev oli viimane pühapäev paastuajas ehk
palmipuudepüha, mis juhatas
sisse Suure Nädala ehk Vaikse
Nädala. Piibel räägib, kuidas
Jeesus ratsutab Jeruusalemma,
vastu oma kannatusele ja surmale. Sellel päeva tervitab rahvas teda kui valitsejat, kuningat.
Nad laotavad Jeesuse teele palmioksi (sellest ka püha nimetus)
ning riideid. Samal nädalal on
Suur Neljapäev, kui Jeesus sööb
viimast korda oma jüngritega
ühises söögilauas. Sellel päeval
mälestatakse püha õhtusöömaaja ehk armulaua sisseseadmist
Jeesuse poolt. Kristlaskond
pühitseb igal pühapäeval jumalateenistusel armulauda, usutakse, et Kristus ise on kohal.
Ühisele söömaajale jüngritega
järgneb Jeesuse palve Ketsemani aias ning tema vangistamine
öösel samas paigas. Ta viiakse
ülempreester Kaifase ja juutide
Suurkohtu ette, kus langetatakse surmaotsus. Otsuse peab
kinnitama maavalitseja Pilaatus
ning Jeesus viiakse tema ette
hommikul. Pilaatus mõistab
Jeesuse rahva nõudmistele alludes surma.
Suur Reede on kristlastele
kõige sügavam leinapäev, sel
päeval viidi kohtuotsus täide —
Jeesus löödi risti ning ta suri.
Ristilöömine oli roomlaste viis
hukata riigivastased, mässajad,
orjad. Suurel Reedel kirikukellad
ei helise, tööd sel päeval ei tehta, kirikus ei toimu laulatusi ega
muid pidulikke talitusi, ei sobi
teha kärarikkaid töid ja pidutseda, munegi ei koksita. Vaikne
Laupäev on vaikne ootuse päev.
Jeesuse surma järel oli sabat ehk
hingamispäev, ei tohtinud tööd
teha ega reisida. See on tõeline
hingamispäev, sest Jeesus puhkas sel päeval hauas. Öeldakse,
et Vaiksel Laupäeval ei kasva
isegi rohi. Mune värvitakse Vaiksel Laupäeval küll, kuid koksima
hakatakse neid ikka alles siis,
kui on põhjust rõõmustada Kristuse ülestõusmise üle — pühapäeval ehk ülestõusmispühal.
See on kristlastel kõige suurem
rõõmupüha aastas. Selle päeva
sõnum on: Kristus on üles tõusnud! Ta on tõesti üles tõusnud!
Piiblitekstid kõnelevad sellest
päevast, et mõned naised läksid
hauale, et Jeesuse surnukeha
kombekohaselt õliga võida, kuid
ei leidnud seda eest. Neile ilmus
ingel, kes teatas, et Kristus on
surnuist üles tõusnud. Vanasti
peeti ülestõusmispühi nädal
aega. Suurem osa kristlikust
maailmast piirdub tänapäeval
kahe ülestõusmispühaga — pühapäeval ja esmaspäeval, mis
on samuti paljudes riikides riigipühana puhkepäev. Siis purunevad koksimisel värvitud pühademunade koored, nagu avanes
hauakoobas, et anda tunnistust
ülestõusnud Kristusest ja ka
kristlaste ülestõusmislootusest.
Urmas Viilma
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Saue linnas loodi
uus koalitsioon
Teisipäeval, 27. märtsil avaldasid IRL-i Saue linnavolikogu fraktsioon
ja valimisliidu „Kindlad tegijad — uus tulevik“ linnavolikogu fraktsioon Reformierakonna poolt juhitavale linnavalitsusele, konkreetselt
linnapea Harry Pajundile ja abilinnapea Rafael Amosele, umbusaldust.

Linnaelu

Avatus ja
koostöövõime
„Tasakaalustatud arengu aluseks
on avatus, koostöövõime ja tahe
leida meie kõigi ja linna jaoks parimaid lahendusi. Uuel koalitsioonil,
minul ja linnavalitsusel on see tahe
olemas,“ kirjutab uus linnapea, ja et
„tähtsaim, mida leht linnaelanikele
pakkuma peab, on tõde.“

Loe lk 2

Kultuur

Kuidas huvikeskus
kevadet vastu võtab
Saue Huvikeskuses on traditsiooniks kujunenud kevadine külaskäik
KUMU-sse ja töötuba peredele. Töötoas õpiti marmoriseerimistehnikat,
mille abil saab pühadeks omanäolisi ning huvitavaid kanamune värvida, kujundati ka pühadekaarte ja
valmistati munatopse.

Loe lk 3

Haridus

Ettevõtlikud
gümnaasiuminoored
Ettevõtlusõppe siht ei ole ainult
noorte julgustamine teha tulevikus
oma ettevõte ja seega anda endale ja teistelegi tööd, eesmärgiks
on õpetada noori olema lihtsalt
ettevõtlik — kõigis oma tegemistes.
Sellel õppeaastal olid aktiivsed 11.
ja 10. klassi õpilased, kes tegid oma
õpilasfirmad ja osalesid laatadel
Pärnus, Raplas, Türil ja Tallinnas
Kristiines.

Loe lk 5

Eesti keele nädal
algklassides
Kolmanda õppeveerandi viimasel
nädalal toimus Saue Gümnaasiumis traditsiooniline eesti keele nädal. Algklassides on seoses keelenädalaga juba välja kujunenud oma
üritused: 1. klassi õpilased kirjutasid ärakirja, 2.–4. klassi õpilased
kirjutasid etteütlust ja lahendasid
funktsionaalse lugemise ülesandeid. Kes olid paremad?

Loe lk 5

Suvine
koolivaheaeg
Info noortekeskuse
laagrite kohta
Pildil: (vasakult) Matti Nappus, Monika Liiv, Jaan Kalbus, Signe Laar, Meelis Rõigas, Valdis Toomast, Jüri Tümanok,
Henn Põlluaas, Jaan Moks, Kristiina Kotter, Tõnu Urva, Kalev Israel, Mati Uuesoo, Ero Liivik.

Kas koolinoor läheb suvel Saue linna töömalevasse, linnalaagrisse või
kunstilaagrisse? Vaata ja vali!

Loe lk 6
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Saue linnas loodi uus koalitsioon

Paljudele linnaelanikele tuli
see samm ootamatult. Paratamatult kerkib inimestel
küsimus, miks astuti kahe
valimise vahel nii radikaalne
samm, kui seda on umbusaldusavaldus. Lugedes Saue
Sõna tundub ju kõik kõige
paremas korras olevat. Nii
on see aga vaid pealiskaudsel
vaatlemisel.
Võrreldes ajaga pärast valimisi, kui IRL-i Saue osakond
sõlmis
koalitsioonilepingu
Reformierakonna Saue osakonnaga, on praegune Saue
Reformierakond teistsugune.
Aja muutudes on toimunud
olulised muutused nii riigi kui
ka linna tasandil, majanduslik
situatsioon on teine, tegutsema on asunud uued erakonna
eestvedajad, kellel on teistsugused ja pahatihti kaheldavad
väärtushinnangud.
IRL-i Saue osakonna liikmed ja valimisliit „Kindlast
tegijad — uus tulevik” liikmed ei saanud leppida Re-

formierakonna täieliku koostöötahte puudumisega ning
enda tahte pealesurumisega
nii oma koalitsioonipartnerile kui ka opositsioonile.
Sama tendents valitses linnavalitsuse ja allasutuste vahel,
mistõttu on inimestevahelised
ja tööalased suhted linnas läinud teravaks. Märgatavaks ja
juba linna arengut takistavaks
oli muutunud teatud reformierakondlastest linnavalitsuse
ja fraktsiooni esindajate arrogantsus, „ilmeksimatus“ ning
vähene sallivus teiste arvamuste osas, mistõttu uuenduslikumad ja head ideed (mis ei
olnud nende omad) said valdavalt kõrvale tõrjutud. Linnaasjade üle otsustamine oli
koondunud ainult paari-kolme inimese kätte.
Negatiivse näitena võib ära
tuua ka erakondlikest eesmärkidest mõjutatud personalipoliitika ja sihipärase Saue Sõna
ärakasutamise propagandistlikel eesmärkidel, andmata

selles sõna teistsuguse seisukoha esindajatele. Saue linna elanikel puudub seetõttu
adekvaatne ülevaade linnas
toimuvast.
Kuigi valimistest on möödunud juba üle kahe aasta, on
täitmata nii Reformierakonna
kui ka koalitsioonileppesse
kirjutatud lubadus alustada
juba ammu hädavajaliku algkoolimaja ehitamisega. Jääb
arusaamatuks, miks venitati
algkoolimaja projekteerimise
hankega ja miks sellega ei
tegeldud ka 2011. aasta teisel poolel, vaatamata sellele,
et raha oli olemas ja teati, et
projektiga on kiire. Täna oleme olukorras, kus pole enam
kindel, kas algkooli maja ikka
saab valmis 1. septembriks
2013, uue õppeaasta alguseks, nii nagu on kavandatud.
Teeme selleks kõik, mis meie
võimuses.
Me ei hakka siinkohal
musta pesu pesema ega kõiki
üksikasju välja tooma, kuid

Võtmesõnaks on avatus ja koostöövõime
Õhku täidab linnulaul ning aedades õitsevad lumi- ja märtsikellukesed. Käes on kevad, uue
algus. Uus algus on ka Saue linnal. Valitud on uus linnapea, uus linnavalitsus ning senise
mittetoimiva koalitsiooni asemel on moodustatud valimisliidu Kindlad tegijad — uus tulevik ja
IRL-i fraktsioonide poolt uus koalitsioon.
Mõtlesin, millest oma esimeses pöördumises kirjutada, kui kohtusin Saue Sõna kokkupanijaga. Teadsin, et erinevaid seisukohti lehte ei lastud, kuid siiski olin jahmunud, kuuldes,
millises ulatuses kirjutati ühe eelmise reformierakondlasest abilinnapea poolt ette, milliseid
sündmusi, isikuid ja teemasid tohtis Saue Sõnas käsitleda ja millisest vaatenurgast lähtudes
tuli seda teha. Selle taustal on selge, et tähtsaim, mida leht linnaelanikele pakkuma peab, on
tõde. Linna lehe eesmärk ei ole propaganda tegemine võimulolevale ringkonnale, vaid objektiivse info edastamine.
Püüame laiendada lehe teemade ringi, tutvustada kõike Sauel toimuvat ja meisse puutuvat, kaasata sellesse võimalikult palju inimesi, kajastada avalikku arvamust ja inimeste ootusi linnaelu puudutavates küsimustes. Eelmises lehes esitatud küsimuse: „Miks on Sauel
hea elada?“ (millele ei ole kahjuks vastuseid tulnud) asendaksin siinkohal üleskutsega saata
meile ettepanekuid, mida võiks teha, et Sauel oleks parem elada. On see ju meie kõigi ühine
soov.
Linna juhtimine on ülesanne, mis ei saa lähtuda ühegi kildkonna poliitilistest ega isiklikest
huvidest. See nõuab ülevaadet linna ja linnaelanike vajadustest, nendega arvestamist, olemasolevate ressursside arukat planeerimist ja sihipärast kasutamist. Tasakaalustatud arengu
aluseks on avatus, koostöövõime ja tahe leida meie kõigi ja linna jaoks parimaid lahendusi.
Uuel koalitsioonil, minul ja linnavalitsusel on see tahe olemas.
Mul on väga hea meel, et vastse linnapeana oli minu esimeseks avalikuks ülesandeks osaleda beebiballil, õnnitleda värskeid emasid ja isasid ning tervitada väikeseid linnakodanikke
meie kõigi poolt. Rõhutasin, kuivõrd oluline on teineteisega arvestamine, toetamine ja vastastikune armastus. Ühised rõõmud kaaluvad üles kõik mured ja üheskoos saab
üle ka kõigist raskustest.
See peab paika täiel määral ka meie linna suhtes. Üheskoos teeme Saue
veelgi paremaks.
Henn Põlluaas
Saue linnapea

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

uue aasta alguseks oli lõplikult selgeks saanud, et endistviisi ei olnud võimalik enam
jätkata. Linna normaalse
arengu tagamiseks tuli astuda
kardinaalseid ja otsustavaid
samme.
Uus koalitsioon, IRL ja valimisliit „Kindlast tegijad —
uus tulevik” on omavahel
kokku leppinud, et muudame
linna juhtimisviisi, anname
volikogule tagasi tema rolli
ning lähtume oma tegevuses
järgmistest põhimõtetest:
• koostöö, mis tugineb üksteise austamisel, ärakuulamisel ja kaasamisel;
• avatud ja demokraatlik
juhtimine, mis põhineb vabadusel, loovusel, koostööl
ja vastutusel;
• sõbralik, heatahtlik ja hooliv suhtumine;
• võrdne tähelepanu kõigile
eluvaldkondadele;
• tasakaalus eelarve, jooksvad väljaminekud kaetakse
jooksvate sissetulekutega;

• kodanikuühiskonna edendamine.
Uus koalitsioon kavatseb
seista linnakodanike poole
näoga. Kahjuks ei ole järgmiste valimisteni enam palju
aega. Imet korda saata pole
võimalik, kuid teeme kõik,
mis selle aja jooksul on võimalik. Loomulikult tuleb seada teatud prioriteete ja lähtuda
reaalsetest võimalustest.
Alustame
viivitamatult
algkoolihoone projekteerimise ja ehitustöödega, see on
olnud algusest peale uue koalitsiooni prioriteet, kuigi Linnavolikogu Reformierakonna
fraktsiooni esimees on ajakirjanduses levitanud vastupidiseid väiteid. Kiiremas korras
lahendame muusikakooli ja
huvikeskuse ruumiprobleemid. Tagame, et algkoolilapsed jätkavad kooliskäimist
ühes vahetuses. Võimaldame
põhikooli lastele tasuta koolitoidu, suurendame sünnitoetust ja peame sünnipäeva-

Henn Põlluaas,
Saue Linnapea
Jüri Tümanok,
IRL-i Saue osakonna esimees

Sauelane arvab
1. Kuidas suhtute võimuvahetusse Saue
linnas?

1. Kuidas suhtute võimuvahetusse Saue
linnas?

Et see tuli üllatusena, siis muutusi oma elukvaliteedis ei ole märganud! Elame-näeme.

Pidevalt kodus olles ja lapsega tegeldes ei olegi
väga süvenenud sellesse, kuid põhiline on see, et
Keskerakond ei oleks võimul.

2. Mida arvate linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamisest?
Töö käib, linn on üles kaevatud, loodan, et suveks
on kõik teedega seonduv korda tehtud, nagu oli
vanasti või siis veel paremini, kaasa arvatud
haljasribad ja värkse asfalt.
3. Millega üldiselt Saue linnas väga rahul olete
ja mis vajaks kohe muutmist?
Rollerihooajal peaks ära keelama öösiti majade
vahel ja akende all gaasitamise! Ja oma viiekorruselise maja esise tänava tahaks auguvabaks
saada.
Rain Lobjakas
1. Kuidas suhtute võimuvahetusse Saue
linnas?

2. Mida arvate linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamisest?
Loomulikult on see väga vajalik, et saaks need
korda, kuid autoga liiklejale on veidike ebamugav, kui teede ning liikluse kvaliteet langeb
ja seda mitte ainult ühes punktis, vaid mitmes
korraga.
3. Millega üldiselt Saue linnas väga rahul olete
ja mis vajaks kohe muutmist?
Ootan huviga jalakäijate teed, mis peaks Laagrini ulatuma. Tule tänav ning mõned majadevahelised teed on suhteliselt kehvad. Üldiselt olen
Sauega ikkagi väga rahul.
Kristel Aviksoo

Tunnen, et minu elu see suurt ei muuda, niikuinii
tehakse „ülevalpool“, mida tahetakse. Nii on see
Eesti riigis, nii on see Saue linnas.

1. Kuidas suhtute võimuvahetusse Saue
linnas?
Rahulikult. Paremini saab alati.

2. Mida arvate linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamisest?

2. Mida arvate linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamisest?

Idee on väga hea, aga hakkab tüütama — sellised
pikad ja kulukad projektid. Tahaksin, et rohkem
mõeldaks oma linna inimestele ja muidugi ka
nende rahakotile.

Ei oska öelda, ennast ei puuduta, aga arvan, et
hea ettevõtmine.

3. Millega üldiselt Saue linnas väga rahul olete
ja mis vajaks kohe muutmist?
Usun, et võrreldes teiste linnadega on Sauel elu
veel väga hea!
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del meeles ning toetame üle
65-aastaseid linnakodanikke.
Peame oluliseks spordi- ja
kultuuritegevust,
kaasame
kolmanda sektori ja Saue ettevõtluse esindajaid linna juhtimisse ümarlaudade kaudu,
kaasame neid välissuhtlusesse, jätkame vee- ja kanalisatsiooniprojekti elluviimist jne.
Loome Saue pikaajalise arenguvisiooni.
Kavandatud on suur hulk
linna ja linnakodanike elu
edendavaid, ettevõtlust ja
ühistegevust arendavaid tegevusi. Põhjaliku ülevaate saamiseks kutsume teid tutvuma
koalitsioonilepinguga.
Saue vajab positiivseid
muutusi!
Lugupidamisega,

Ardi S.

3. Millega üldiselt Saue linnas väga rahul olete
ja mis vajaks kohe muutmist?
Mingit katastroofi ei ole. Muutmist vajavad asjad
on töös ja elu läheb edasi.
Kristiina L.

Linnavolikogu ja Linnavalitsus
Linnavolikogu
30. istung

Linnavalitsuse 11. istung

Saue Linnavolikogu VI koosseisu 30. istung toimus
22. märtsil 2012. aastal, päevakorras oli:
1. Saue Politseijaoskonna info /informatsioon võeti teadmiseks/.
2. Tule tn T4 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine
/ühehäälselt võeti vastu otsus nr 119/.
3. Kuuma tn kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine
/ühehäälselt võeti vastu otsus nr 120/.
4. Saue linna Tule tn 40 detailplaneeringu kehtestamine
/linnavalitsus otsustas eelnõu tagasi võtta/.
5. Munitsipaalomandis olevate eluruumide üürimäära kehtestamine /ühehäälselt võeti vastu määrus nr 43/.
6. Saue linna omandis olevate eluruumide kasutamise kord
/ühehäälselt võeti vastu määrus nr 44/.
7. Saue Linnavarahalduse põhimäärus, II lugemine /9 poolthäälega (1 erapooletu ja 5 vastu) võeti vastu määrus nr 45/.
8. Saue Linnavolikogu 21. jaanuari 2010. a määruste nr 1 ja nr
2 muutmine /ühehäälselt otsustati suunata määruse eelnõu
volikogu III lugemisele/.
9. Saue Linnavolikogu 23.10.2010 määruse nr 16 „Saue linna
eelarvest noorte sporditegevuse toetamise kord“ muutmine,
I lugemine /ühehäälselt otsustati suunata eelnõu volikogu II
lugemisele ning edasisele arutelule spordikomisjoni ja seisukoha andmiseks Saue Linnavalitsusele/.
10. Saue Linna teenetemärgiga autasustamine /ühehäälselt
võeti vastu otsus nr 121/.
11. Saue linna Pärnasalu 30B kinnistu võõrandamine /ühehäälselt (volikogu liige Valdis Toomast taandas ennast hääletuselt) võeti vastu otsus nr 122/.
12. Info
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel
ja linnakantseleis.

Siiri Raagmets
Linnavolikogu assistent

Linnavolikogu
erakorraline istung
Saue Linnavolikogu VI koosseisu erakorraline istung
toimus 27. märtsil 2012. aastal, päevakorras oli:
1. Umbusalduse avaldamine Saue Linnavalitsuse liikmetele
/11 poolthäälega (5 vastu) võeti vastu otsus nr 123/.
2. Saue linnapea valimine /11 poolthäälega (5 vastu) võeti
vastu otsus nr 124/.
3. Saue linnavalitsuse koosseisu kinnitamine /11 poolthäälega
(3 vastu ja 2 volikogu liiget ei hääletanud) võeti vastu otsus
nr 125/.
4. Linnapeale töötasude ja lisatasude määramine /13 poolthäälega (2 erapooletut) võeti vastu otsus nr 126/.
5. Volikogu komisjonide moodustamine /10 poolthäälega
(4 vastu ja 1 erapooletu) võeti vastu otsus nr 127/.
6. Esindajate tagasikutsumine Eesti Linnade Liidust ja Harjumaa Omavalitsuste Liidust /10 poolthäälega (4 erapooletut ja
1 volikogu liige ei hääletanud) võeti vastu otsus nr 128/.
7. Esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liitu ja Eesti
Linnade Liitu /9 poolthäälega (1 vastu ja 5 erapooletut) võeti
vastu otsus nr 129/.
8. Saue Linnavolikogu 21. jaanuari 2010. a määruste nr 1 ja
nr 2 muutmine /ühehäälselt võeti vastu määrus nr 46/.
9. Info
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel
ja linnakantseleis.

Siiri Raagmets
Linnavolikogu assistent

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“

Saue Linnavalitsuse 11. istung toimus
21. märtsil 2012. aastal, päevakorras oli:
1. Pärnasalu 22A elektrivarustuse kaabelliini
projekteerimistingimuste kinnitamine
/korraldus nr 105/.
2. Tule tn 23A ajutise kilehalli (laohoone) projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 106/.
3. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
/korraldus nr 107/.
4. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste eraldamine
/korraldus nr 108/.
5. Saue linna koerte registri põhimäärus (II lugemine)
/otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
6. Sünnitoetuse maksmine /korraldus nr 109/.
7. Koduse mudilase toetuse maksmine /korraldus nr 110/.
8. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 111/.
9. Info Saue linna koolitusprojekt „Juhtumi juhendamise kursus 2012“ /otsustati, et Saue linna omafinantseering 280
€ kantakse 2012. aasta riiklikust tasandusfondist sotsiaaltoetuste ja -teenuste summadest/.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud
veebilehel ja linnakantseleis.

Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Linnavalitsuse 12. istung
Saue Linnavalitsuse 12. istung toimus
28. märtsil 2012. aastal, päevakorras oli:
1. Noorte sporditegevuse toetuste eraldamine
/korraldus nr 112/.
2. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine
/otsustati suunata eelnõu II lugemisele/.
3. Saue Linnavarahaldusele üle antavate objektide alaeelarvete vastutajate määramine /korraldus nr 113/.
4. Vara üleandmine Saue Linnavarahaldusele
/korraldus nr 114/.
5. Saue Huvikeskuse suvelaagri osalustasu kinnitamine
/korraldus nr 115/.
6. Saue Noortekeskuse laagrite osalustasude kinnitamine
/korraldus nr 116/.
7. Saue Linnavalitsuse 16.06.2010. a määruse „Saue linna
koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise
kord“ § 2 lg 3 ja § 4 lg 4 muutmine /määrus nr 6/.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud
veebilehel ja linnakantseleis.

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 mõningad andmed vajavad
muutmist, 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. a
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

Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Eino Mets — 98 ja Artur Truss — 95!

29. märtsil toimus päevakeskuses pidulik sündmus — kaks linna eakamat härrasmeest tähistasid oma sünnipäevi. Eino Mets sai 98 ja Artur Truss 95 aastat vanaks.
Sünnipäevapeo avas päevakeskuse
naisansambel
„Rukklill“ Harald Matvei
juhendamisel. „Rukilill“ laulis õnnitluslaulud ja seejärel
sai sõna linnapea Henn Põlluaas. Õnnitlejatest moodustus pikk järjekord, sest linna
vanematel meestel on Sauel
palju sõpru.
Päevakeskusel on kujunenud kenaks traditsiooniks, et
auväärsed sünnipäevalapsed
räägivad oma pikast eluteest.
Mõlemal mehel on seljataga
pikk ja sündmusterikas lugu,
mida oli kõikidel kohaletulnutel huvitav kuulata.
Eino Mets ja Artur Truss
särasid sünnipäeval nagu
sünnipäevalastele kohale.
Koos auväärsete härrasmeestega sai tantsu lüüa nii
mõnigi päevakeskuse prouadest ja isegi mõned päevakeskuse töötajad.

Eakad härrasmehed tahavad väga tänada Kairet ja
Railit ning ansamblit „Ruk-

kilill“, kes aitasid pidu ette
valmistada ja läbi viia.

Palju-palju õnne ka Saue
Sõna ja kõigi lugejate poolt!

Saue Sõna
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Kevadine
Beebiball
30. märtsil toimus Saue lasteaias Midrimaa 2012. aasta teine
Beebiball. Selle kevade Beebiballil said pidulikult sünnitunnistuse 11 beebit — 7 poissi
ja 4 tüdrukut. Kokku on sellel
aastal sündinud 13 last. 2011.
aastal sündis Saue linnas 78 last
ja 2010. aastal — esmakordselt
Saue linna ajaloos! — registreeriti 102 sündi. Palju õnne ja
jaksu beebidele ja nende vanematele!

Pildil (vasakult): Linnapea, Kristella Hurm, Markus Põder, Silver Sillaots, Mairon Vabamäe, Samuel Mäesalu, Therese
Lähker.

Pildil (vasakult): Linnapea, Nete Lond, William Tammar, Mathias Kiidli, Emili Kirschenberg, Marten Maala.

Kevade algus Saue Huvikeskuses

Munade värvimise töötuba.

Virve Laan

Saue Huvikeskuse huvitegevuse juht
Saue Huvikeskuses
on traditsiooniks
kujunemas kevadine
külaskäik KUMU-sse
22. märtsil vaatasime koos
õpilastega Kaido Ole näitust
ja osalesime haridusprogram-

mis „Ole kangelane“. Koos
giidiga arutleti näitusel maalide üle, vaadati videot, mängiti värvuste reastamise mängu.
Programmi lõpuks joonistas
igaüks oma kangelase. Seni
häälekast ja sõnakast grupist

sai mõneks ajaks süvenenult töötav rühm, kostis vaid
pliiatsite sahinat. Valminud
tööd laotasime suures näitusesaalis põrandale ja hetkeks
olid ka meie õpilaste tööd osa
suurest näitusest.
Teiseks traditsiooniks
on saanud kevadine

töötuba peredele
31. märtsil kogunes Saue
koolimaja fuajeesse poolsada inimest, et osaleda meie
töötoas. Meisterdama tulid
õpilased koos emade-isadega
või nooremate õdede-vendadega, kuid oli ka peresid, kes
osalesid meie töötoas esimest
korda. Seekord valmistusime

lihavõttepühadeks. Õppisime
marmoriseerimistehnikat. Kui
õiged värvid hangitud ja töövõtted selged, saab seda tehnikat pühadeks kanamunade
värvimisel kasutada. Töötoas
sai kujundada ka pühadekaarte ja valmistada munatopse.
Munatopsid tehti seekord
taaskasutuse põhimõttel: alg-

materjaliks olid papist munakarbid, mis osavate näppude
all uue otstarbe ja kujunduse
said.
Mai esimesel nädalal
kutsume kõiki huvilisi Saue
Linna Raamatukogusse vaatama Saue Huvikeskuse õpilaste ja täiskasvanute kunstinäitust. 

Saue Sõna
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Eesti keele nädal Saue Gümnaasiumi algklassides

14. märtsil tähistati Eestis emakeelepäeva. Veerandi viimasel nädalal, 12.–16. märtsil, toimus
meiegi koolis traditsiooniline eesti keele nädal. Tegevusi oli kõikidele vanuseastmetele, kuid algklassides on seoses keelenädalaga juba välja kujunenud oma üritused.

Fotojäädvustused Saue Gümnaasiumi Kooliteatri etendusest “Kevade”, 16. märts 2012.
Saue Gümnaasiumi
algklasside õpetajad
Eesti keele nädala jooksul kirjutasid 1. klassi õpilased ärakirja ja 2.–4. klassi õpilased
etteütlust, lahendasid funktsionaalse lugemise ülesandeid,
tunnustati kauni käekirjaga
kirjutajaid.
Reedel, 16. märtsil toimus
lisaks veerandi lõpetamisele ka
eesti keele nädalat lõpetav aktus. Vaatasime kooli näiteringi
lustakat etendust „Kevade”
ning seejärel kiitis iga õpetaja
oma klassi paremaid selleaastasel eesti keele nädalal.
Ja siin nad ongi!
1. klassid
Ärakiri: Norton Reintam,
Kaisa Lotta Käärik, Marii
Anett Soots, Eva-Maria Oberg,
Ville Iljas, Andra Ojapõld,
Helene Vainumets, Mari Ann

Isak, Kaur Markus Auväärt,
Brigita Sälik, Kaspar Aadli,
Mona Michal, Gitte Mariet
Sepp, Juss Kaspar Lvovs,
Eva-Lotta Ernits, Marya-Alice
Mändmaa, Marie Vibeke
Must, Helena Raivo, Sandra Sillaots, Margot Lehtsalu,
Veikko Englas.
Funktsionaalne lugemine: Kaisa Lotta Käärik, Grete Soon, Eva-Maria Oberg,
Marii Anett Soots, Karel
Eerme, Norton Reintam, Helen Ross, Henry Lippasaar,
Gregor Prints, Sonja Koidu,
Helene Vainumets, Reimond
Hüvonen, Brigita Sälik, Kaur
Markus Auväärt, Jan Rasmus
Rohtla, Kaspar Koppel, Margot Lehtsalu, Lisete Roasto,
Juss Kaspar Lvovs.
Kaunis käekiri: Grete
Soon, Kristiin Tammeleht,
Maria-Brett Tammist, Liisa
Paadik, Karel Eerme, Han-

nabel Kumpan, Mart Vettner,
Norton Reintam, Andra Ojapõld, Rebecca Brigitta Silva,
Carmel Tambrikas, Eliisbeth
Lokk, Kaur Markus Auväärt,
Kirke Tammiste, Katariina
Tõnismäe, Helene Vainumets,
Mia Johanna Paas, Brigita Sälik, Anett-Marleen Kaljuots,
Ethe-Liisa Parts, Kertu Saar,
Reimond Hüvonen, Hannes Erik Kail, Mona Michal,
Gitte Mariet Sepp, Juss Kaspar Lvovs, Eva-Lotta Ernits,
Marya-Alice Mändmaa, Marie Vibeke Must, Helena Raivo, Sandra Sillaots, Margot
Lehtsalu, Veikko Englas.
2. klassid
Etteütlus: Kenneth Roomets,
Andreas Tähnas, Karoliina
Jürgens, Marcus Karu, LiisiLotte Saar, Maria Raudsepp,
Mariliis Tarja, Anette Arulepp,
Karoline Normet, Kaisa Ker-

lin Petuhov, Miia Maris Praks,
Kati-Liis Karja, Laura Lindmann, Anabel Vähejaus.
Funktsionaalne lugemine: Karoliina Allmets, Liis
Pormeister, Karl Kustav Muldia, Trevor Piirsalu, Merilin
Pruul, Andreas Tähnas, Mariliis Tarja, Liisi-Lotte Saar, Maria Raudsepp, Marten Mathias
Jaani, Marko Birk, Luisa-Gretel Meriste.
Kaunis käekiri: Rainis
Rüütli, Minna-Marie Vihmann, Karoliina Allmets, Liis
Pormeister, Birgit Veldi, Kenneth Roomets, Laura-Liisa
Kümnik, Maria Raudsepp,
Mariliis Tarja, Liilia Kärner.
3. klassid
Etteütlus: Marie Helen Matsina, Sten-Erich Melsas, Grete Liis Lillo, Märten Veersoo,
Karina Pärtel, Angelica Närep,
Henri Korts, Ida Maria Min,

Eliise Koroljov, Aron Taganõmm.
Funktsionaalne lugemine: Karl Oskar Paju, Jan-Erik
Vaiksalu, Seliina Raivo, Marie
Helen Matsina, Kermo Kiisa,
Grete Liis Lillo, Karina Pärtel, Herta Velner, Hanna-Laura Hüüs, Henri Korts, Eliise
Koroljov, Aron Taganõmm,
Annemete Mumme, Kati Põdra, Lisette Reins, Triinu Saaremägi, Piadoora Savest, Rihard
Tinkus, Triin Torb.
Kaunis käekiri: Marie
Helen Matsina, Seliina Raivo,
Mona-Riin Reiner, Teele Tammemets, Stehvan Grahv, Paula
Ojala, Mailis Paluveer, Angelica Närep, Karita Vinni, Yanet
Kommesaar.
4. klassid
Etteütlus: Heidi-Hedvig Tedvig-Eisler, Antti Lilleorg, Lisa
Kõllamõts, Carolin Kleen,

Gertrud Soone, Meriliis Tilk,
Anett Pajur, Annika Rohtmets,
Heneliis Notton, Aleksandra
Ojapõld, Rasmus Kuningas,
Alexis Alliksaar.
Funktsionaalne lugemine:
Maria Kristina Eerme, Elys
Anette Gerke, Antti Lilleorg,
Carolin Kleen, Gertrud Soone, Meriliis Tilk, Aleksandra
Ojapõld, Märt Tender, Alexis
Alliksaar.
Kaunis käekiri: Elys
Anette Gerke, Maria Kristina
Eerme, Anett Nuudi, Markus
Tammist, Gertrud Soone, Meriliis Tilk, Degrid End, Märt
Tender, Keit Pajula.
Kiitus veel kord selle aasta
eesti keele nädala tublimatele
ja — hoidkem ikka eesti keelt
au sees! 

Ettevõtlikud õpilased Saue Gümnaasiumis
Virve Rajamäe

Saue Gümnaasiumi
majandusõpetaja
Euroopa Komisjon on mitmeid aastaid toetanud oma
siinsete
koostööpartnerite
abiga erinevaid meetmeid ja
tegevusi et:
• aidata saada noortel aktiivseteks kodanikeks,
• teha teadlikke otsuseid,
• arendada kriitilist mõtlemist,
• tegutseda vastutustundlikult, arvestades sotsiaalsete, majanduslike ja
keskkonna-alaste tagajärgedega.

Nende eesmärkide saavutamiseks on sisse viidud
ka uude õppekavasse majandus- ja ettevõtlusõpe.
Ettevõtlusõppe siht ei ole
ainult noorte julgustamine
teha tulevikus oma ettevõte ja seega anda endale ja
teistelegi tööd, vaid lihtsalt
olema ettevõtlik ka muudes
tegevustes just tänu laienenud teadmistele.
Sellel õppeaastal olid aktiivsed 11. ja 10. klassi õpilased, kes tegid oma õpilasfirmad ja osalesid laatadel
Pärnus, Raplas, Türil ja Tallinnas Kristiines.

Eesti suurim Õpilasfirmade
laat Kristiine keskuses
11. veebruaril 2012 toimus
Kristiine keskuses Eesti suurim õpilasfirmade laat, mis
toimub juba 16 aastat. Laadal
tutvustas ja müüs erinevaid
tooteid ja teenuseid 107 õpilasfirmat. Eesti õpilasfirmadega konkureeris 15 Rootsi ja
Norra õpilasfirmat. Õpilasfirmasid hindas väärikas žürii,
kes valis tugevamad firmad
kaheksas kategoorias. Esindatud oli ka kaks Saue Gümnaasiumi õpilasfirmat, kelle
juhendajaks on majandusõpetaja Virve Rajamäe. Meid
esindasid:

• AVpastakas, kes tegeleb
valemitega kaetud pastapliiatsite tootmisega. Liikmed: Jakob Ojamäe, Kert
Paidre, Sander Siniorg ja
Valle Morel
• HERLIKI, kelle tooteks
olid erinevad puidust esemed. Liikmed: Argo Talak,
Eerik-Hannes
Matsina,
Ebe Vaarmets ja Raido
Rüütli.
Mõlemad firmad esinesid
laadal väga hästi ja tutvustasid oma toodet usinalt.
AVpastakat pärjati parima
müügistrateegia preemiaga
ning EBSi eriauhinnaga, milleks on ärilõuna selle kooli

Õpilasfirma AV Pastakas juhendajaga auhinna
kättesaamisel.
rektoriga. Aprillis toimub
Õpilasfirmade lõppvõistlus,
kus selgitatakse välja Eesti
parim õpilasfirma. Võistlusest võtavad kindlasti osa ka
Saue Gümnaasiumi mõlemad
õpilasfirmad.
Lõpetuseks võib lisada, et

õpilased olid väga rahul tehtud tööga ja õnnelikud saadud
kontaktide ja sõprussidemete
eest.
Loodan, et ka järgmisel
aastal leidub meil tragisid ja
ettevõtlikke õpilasi. 

Mitmesugust
Saue Sporditähed 2011
Terje Toomingas

Saue Huvikeskuse
sporditegevuse juht
Kolmapäeval, 21. märtsil
2012 toimus Saue parimate
sportlaste tunnustamine restoranis Lounge Loft. Saue linn
tunnustas 90 sportlast, kes olid
maakonna, vabariigi, Euroopa
ning maailma meistrivõistlustel häid kohti saavutanud.
Ettepanekud laekusid nii Saue
spordiklubidelt kui ka sportlastelt.
Linnapea Harry Paljundi
tänas oma kõnes kõiki Saue
sportlasi, kes aastal 2011 linna edukalt esindasid. Säravate
saavutuste eest sai sportlane
„Tunnustuse” ning klaasmeene „Saue Sporditäht 2011”.
Meeleolukat õhtut rikastas
Birgit Õigemeele esinemine.
Heameel on selle üle, et
Saue sportlaste tänamine on
saanud traditsiooniks, loodan
et see jätkub nii ka edaspidi.
Saue Sporditähed 2011 nimekirjaga saab tutvuda aadressil
huvikeskus.saue.ee.
Suur tänu meeldiva koostöö
eest Birgit Õigemeele, Tarmo
Pajusaarele ning restrestoranile Lounge Loft. 
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Muusikakooli ürituste kava
• 17. aprill kl 18.00 Saue Muusikakooli Kevadkontsert.
Saue Kontserdisaal
• 5. mai kl 12.00 Muusikakooli õpilaste kontsert Saue
Lasteaias „Midrimaa”
• 12. mai kl 14.00 Saue Muusikakooli X lennu lõpuaktus.
Kadrioru loss
• 22. mai kl 18.00 Klaveriosakonna kevadkontsert. Saue
Kontserdisaal
• 29. mai kl 18.00 Saue Muusikakooli õppeaasta lõpetamine. Saue Kontserdisaal
• 30. ja 31. mai kl 17.00–19.00 Sisseastujate konsultatsioonid. Ruum 106
• 5. ja 6. juuni kl 17.00-19.00 Sisseastumiskatsed. Ruum
106
• 7.–9. juuni Rahvusvaheline festival „Visioon”. Saue, Tallinn
• 10.–12. juuni Loomingu ja Improvisatsiooni Päevad. Saue

Saue Muusikakool
võtab vastu uusi õpilasi
2012./2013. õppeaastaks
Põhiõppe osakonda pilliõppesse ootame lapsi vanuses
7–12 eluaastat. Nooremaid (7–8-aastased) lapsi eelistame
klaveri ja viiuli erialale.
Õppida saab klaverit, viiulit, kannelt, kitarri, flööti, saksofoni, klarnetit, trompetit, akordioni, trombooni, tuubat, metsasarve ja löökpille.
Pop-Jazz osakonda võtame vastu muusikakooli IV ja VII
klassi lõpetanud õpilasi avalduste alusel ning erialaõpetaja
soovitusega.
Pop-jazz osakonnas saab õppida kitarri, basskitarri, löökpille, klahvpille, saksofoni, trompetit, akordioni ja laulu.
Laulu erialale võtame vastu alates 15. eluaastast.
Basskitarri erialale võtame alates 10. eluaastast.
Pop-jazz osakonda on oodatud ka algajad vanuses 12–
17 eluaastat. Algajatel tuleb läbida muusikakooli sisseastumiskatsed.
Sisseastumiskatsete konsultatsioonid toimuvad 30. ja
31. mail kell 17.00–19.00 ruumis 106. Konsultatsiooniks
palume õpilasel ette valmistada üks laul. Konsultatsioon on
soovituslik.
Sisseastumiskatsed toimuvad 5. ja 6. juunil kell 17.00–
19.00 ruumis 106.
Saue Muusikakooli ettevalmistusklassi registreerime
5–7-aastaseid lapsi 30. ja 31. mail kell 17.00–19.00 ruumis
108.
Saue Muusikakool asub Saue Gümnaasiumis, Nurmesalu 9. Informatsioon tel 659 6054; saue.mk@mail.ee; www.
sauemk.edu.ee

Suvelaagrid
Saue Noortekeskuse laagrite ajakavad ja registreerimise info:
Saue linna Töömalev töötab Saue linna heakorratöödel
I vahetus 11.06.–22.06.2012. a
II vahetus 21.08.–24.08.2012. a
Noortele alates 13 a
Töötasu makstakse alampalga tunnitasust lähtuvalt 1.80 eurot tunni eest.
Linnalaager (1 ööbimisega) toimub 13.–18. august 2012. a
Vanuses 7–10 a
Osalustasu 55 eurot
Kunstilaager toimub 8.–15. juuni 2012. a Pivarootsis Lastekaitseliidu püsilaagris
Osalustasu 180 eurot
Vanuses 8–18 a
Registreerimine ja lisainfo aadressil noortekeskus@saue.ee
või ena@saue.ee
Registreerimine kestab kuni 01.05.2012. a
Lisainfo Saue linna kodulehelt: http://uus.saue.ee ja Saue
Noortekeskuse Facebook’i lehelt.
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Teated
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

Algas Nurmesalu–Tule
põik tn läbimurde ehitus
Ehituse käigus rajatakse tänava ja parklate alused ja tänavavalgustuse kaablid ning postide vundamendid. Lõplik tänavakate paigaldatakse pärast koolimaja juurdeehituse valmimist.

Saue Huvikeskuses
• 28. aprillil kell 12.00 jaanituleplatsil „Sauelane liikuma“
jalgratta etapp
• 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.

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!
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Saue Päevakeskuse
ürituste kava
• Avatud Heldur Lassi pliiatsijoonistuste
näitus
• 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 (käsitöö
poolel)
• 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.
• 17.04. kell 14.30 rahvatantsuansambel „Vokiratas“ ja
naisansambel „Rukkilill“ esinevad Merivälja pansionaadis
• 20.04. kell 11.00 Saue Päevakeskuse noorteansambel
esineb Saue Valla Kultuurikeskuses südamepäeval
• 24.04. kell 11.00 korraldavad filmihuvilised kinos „Artis“
väärikate kinohommikute raames filmi „Edith Piaf — elusse armunud“ vaatamise
• 20.04.2012 Reisihuvilised korraldavad reisi Tartu linna
uued üllatused (hind 32.20)
• 02.06.–04.06.2012 korraldab Saue Linna Invaühing reisi
Peterburi
• 20.04.2012 kell 16.00 Seltsingu Bereginja koosviibimine
• 08.05.2012 Saue Linna Invaühingu koosviibimine

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.

Karateklubi
Kimura Shukokai
suvelaager
toimub 25.–30. juunini 2012 Kloogaranna
Noortelaagris.
Hind: 100 eurot (sisaldab
ööbimist, toitlustamist ja
treeninguid 3 x päevas)
Registreerimine:
www.shukokai.ee
Lisainfo:
renetoome001@gmail.com

Teated ja tarbijainfo

Saue Linnavalitsus kuulutab välja konkursi

Saue Linnavarahalduse
juhataja ametikohale

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//

Nõudmised:
1. Kõrgharidus
2. Haldusvaldkonna hea tundmine
3. Juhtimiskogemust vähemalt 5 aastat
4. Eesti keele oskus kõrgtasemel. Vene ja inglise keele oskus
suhtlustasemel
5. Ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus
(Office 2010 — Word, Excel, Outlook, Windows)
6. Autojuhi luba B kat
Soovitav:
1. Isikliku sõiduauto kasutamise võimalus
2. Kogemus avalikus teenistuses
3. Elukoht Saue linnas või lähiümbruses
Pakume:
1. Huvitavat ja vastutusrikast tööd
2. Erialast täiendkoolitust
3. Eneseteostuse võimalust
4. Tervisekontrolli
Avaldus koos CV ga saata hiljemalt 23.04.2012
e-postile saue@saue.ee
Lisainformatsioon: Kalev Israel, tel 679 0184 või kalev@saue.ee

VESIAEROOBIKA
Saue ujulas aprillikuus
03.–26.04 T; N algusega kl 19.00
Üksikpilet 5.75 €; kuupilet 36 €; 10 korra pilet 45 €.

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

RAAMATUPIDAMINE
LEPINGUD JA ÄRIKIRJAD
TÖÖSUHTED
……………
www.klteenused.ee
info@klteenused.ee
+372 5210658

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!

Saue Sõna

Müün
 Ettevõte Sauel (Saue Puit OÜ)
müüb puitbriketti 145–160 €/
tonn. Transpordivõimalus. Helistada palun tööpäeviti tel 506 5937
 Müüme konteinerisse (1 rm) laotud küttepuid. Erinevad pikkused.
Transport Harjumaal ja Raplasse
hinna sees. Info: 5565 9090, www.
evester.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
Teenused
 Raamatupidamisteenus osaühingutele, aktsiaseltsidele, korteriühistutele. Majandusaasta aruande koostamine. Tel 5646 1100;
fitek@hot.ee
 Korstnapühkija-pottsepp.
Küttekehade remont.
info@potipoiss.ee; 5807 2581
 Kevadine viljapuude hooldusja noorenduslõikus. Tel 554 7278
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
 Otsin tööd Sauel või selle
lähiümbruses (Saku, Keila, Laagri).
Olen töötanud kosmeetikuna,
klienditeenindajana ja konsultandina. Olen läbinud ka sekretär-asjaajaja kursuse aastal 2007. Praegu
kuni sügiseni soov leida osalise
tööajaga kohta. Pakkumised oodatud e-postile erikson20@hot.ee
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)
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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
 Prindikoda OÜ pakub tööd
kleebisreklaamide valmistajale. Töökoha asukoht: Saue linn.
Tööaeg: 8.30–17.00 (v.a laupäev,
pühapäev). Töö kirjeldus: kleebisreklaamide tootmine, ettevalmistus, paigaldamine. Nõudmised
kandidaadile: arvutioskus, kasuks
tuleb programmide CorelDraw,
Photoshop tundmine, B-kategooria
juhiluba, positiivne ellusuhtumine, hea analüüsivõime. CV saata
aadressil info@prindikoda.ee
 AS TERRAT on ehitusfirma, mis
on spetsialiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusele ja
rekonstrueerimisele. Otsime oma
meeskonda VÄLISTORUSTIKE
PAIGALDAJAID, kelle tööülesandeks on vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus ja renoveerimine.
Kandidaadilt eeldame: eelnevat
töökogemust ja/ või erialast
haridust; valmisolekut töölähetusteks. Kasuks tuleb: B-kategooria
juhiluba. Ettevõte pakub: väljaõpet;
põhipalka + tulemustasu. Asukoht:
Tutermaa, Harku vald, Harjumaa.
Tööle asumise aeg: kohe. Lisainfo:
503 3008, Heidi Simisker. CV
palun saata heidi@terrat.ee, www.
terrat.ee
 Rahvusvaheline firma Sauel
vajab assistent-müügisekretäri.
Vajalik inglise keele valdamine ja
Excel-tabelite kasutamise oskus.
Tagame konkurentsivõimelise töötasu. CV saata: kardin@lancelot.ee

