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Eesti Vabariigi 95. sünnipäev Sauel

S

aue linn tähistas Eesti
Vabariigi 95. sünnipäeva mitmel moel ja
hoopis erilisemalt kui
paljud teised omavalitsused:
meil oli meie oma kaitseliitlaste
paraad, noortekeskuse korraldatud öömatk ja oma „presidendi
vastuvõtt“ lasteaias.
Vabariigi aastapäevale
pühendatud pidulikul kontsertaktusel 22. veebruari õhtul
Saue kontserdisaalis pidasid
aastapäevakõne volikogu esimees Valdis Toomast, linnapea
Henn Põlluaas ja Kaitseliidu
Saue kompanii pealik, nooremleitnant Jüri Pääsuke.
Saue linna teenetemärgi
pälvis Saue Poistekoori dirigent Elviira Alamaa ning
aukirja Tõnu Odamus, Aado Liblikmann ja Jaan Pert. Linnapea
tänukiri oli tunnustus kõigile
Saue vabadusvõitlejatele. Au
teile, Ants Kippar, Valdek Rae,
Jaan Rand, Harri Randla, Artur
Sild ja Tiit Marnot.

Kontsertaktus jätkus paeluva dokumentaaljutustusega
„Olnud aegade võlu“. Saue
Segakoor ja Gümnaasiumi
kooliteater esitasid Saue
linna ja lähiümbruse ajalooga
seotud põnevaid fakte, mälestusi ja mõtisklusi lauludega
põimituna. Dokumentaaljutustuse idee ja kuvandi pani
kokku Evelin Povel-Puusepp
Saue Kodu-uurimise Seltsingust, kooliteatrit juhendab Leo
Uulma ja segakoori dirigeerib
Elviira Alamaa.
Lõpetuseks pakkusid muusikalist meelelahutust ja kaasaelamisrõõmu Tanel Padar ja
Tarvo Valm akustilise kavaga
„Veidi valjem kui vaikus“. Ja
nagu õigel sünnipäeval ikka,
päädis pidu sünnipäevatordiga. Kaitseliidu Saue kompanii pidulikust jalutuskäigust,
pärgade asetamisest, jumalateenistusest, „presidendi vastuvõtust“ lasteaias Midrimaa ja
öömatkast loe lk 6-7.

Kaitseliidu Saue kompanii paraadi tervitasid kaitseliidu, linnavolikogu ja linnavalitsuse esindajad

Vasakult: Valdis Toomast, Henn Põlluaas, Tõnu Odamus, Aado Liblikmann, Artur Sild, Ants Kippar, Tiit Marnot ja
Valdek Rae Fotod: Sirje Piirsoo
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Henn Põlluaas:
Meie peamised väärtused on
eesti inimesed ja riiklik suveräänsus
Saue linnapea kõne Eesti Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud kontsertaktusel 22. veebruaril 2013 Saue kontserdisaalis

L

ugupeetud sauelased,
sõbrad ja külalised! Tervitan teid Saue Linnavalitsuse nimel ja soovin teile
kõigile kogu südamest õnne
Eesti Vabariigi üheksakümne
viienda aastapäeva puhul!
See on mul täna juba kolmas kord osaleda vabariigi aastapäeva tähistamisel. Esmalt
gümnaasiumi aktusel, siis lasteaias ja nüüd siin. Kõik korrad
on olnud meeliülendavad ja
sügavalt isamaalised üritused.
Eesti riik sündis eesti rahva
enesemääramise kustumatul
õigusel ja on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis
on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele
nende ühiskondlikus edus ja
üldises kasus, mis peab tagama
eesti rahvuse, keele ja kultuuri
säilimise läbi aegade – nii deklareerib meie põhiseadus.
Vabadus ei tulnud kergelt.
Oleme oma riigi ajaloo jooksul
pidanud korduvalt iseseisvuse
eest võitlema. Vabadussõjas,
Teise maailmasõja käigus ja
hilisema metsavendade vastupanu ajal tehti seda relv käes.
Osa siinolijatest on selles ise
osalenud.
Viimane iseseisvuse taastamine toimus õnneks verevalamisteta, kuid olime ka
selleks valmis kui vaja. Vabadusetahe oli sedavõrd suur ja
kustumatu. Ma olen kindel, et
ei ole ühtegi tollastes sündmustes osalenud inimest, kes
veel tänagi ei mäletaks seda
enneolematult ülevat tunnet ja
rõõmu, mis valdas meid vene
okupatsioonivõimude poolt
keelatud sini-must-valgete
lippude väljatoomisel ja taasiseseisvuse väljakuulutamisel.
Me oleme kiiresti edasi
liikunud ja tänast Eestit pole
nõukogudeaegsega võimalik
võrrelda. Kuid see on toimunud tihtipeale vastuolude
süvenemise hinnaga, mis
eriti viimasel ajal on ületamas

rahva sotsiaalse taluvuse piiri.
Just seetõttu võtavad paljud
vabariigi aastapäeva vastu
kahetiste tunnetega.
Et jääda riigina püsima, areneda ja edasi minna, peame
endalt küsima, millisena me
Eestit näha soovime, ja kui see
on selgeks saanud, siis kuidas
selleni jõuda.
Meil olemas kaks peamist
väärtust, mille eest tuleb
hoolitseda ja mida tuleb tingimusteta ning igas olukorras
kaitsta. Need on eesti inimesed ja riiklik suveräänsus.
Eesti ühiskonna heaolu on
kõigepealt eesti kodaniku
ja eesti perekonna heaolu.
Suveräänsuseta on see mõeldamatu. Kui vaja, tuleb kõike
seda ka tulevikus kaitsta
kõhklematult kasvõi relv käes.
Me ju teame, milliste kohutavate tagajärgedeni viis hääletu
alistumine.
Lisaks vabariigi aastapäevale
on lähenemas veel üks mär-

Saue Sõna NR 5 (389)
8. märts 2013
Väljaandja Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175,
leht@saue.ee

Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub
22. märtsil

Saue Linnavalitsus tunnustas Eesti 95. sünnipäeval kõiki Saue vabadusvõitlejaid osalemise eest Eesti vabaduse ja riikliku iseseisvuse eest peetud
võitluses tänukirja ning raamatuga „Eesti Vabariik. Maa. Rahvas. Kultuur“. Pildil tänab linnapea Henn Põlluaas vabadusvõitleja Ants Kipparit. Foto:
Sirje Piirsoo

kimisväärne tähtpäev. See on
päev, mil tänase Eesti Vabariigi
ajaline kestvus ületab okupatsioonieelse perioodi pikkuse.
See on suur saavutus. Kuid
demograafilise kriisi ja majandusraskustest põhjustatud väljarändega on meie väljavaated
oma riigi üheksakümne viiendal
aastapäeval kurvavõitu.
Kuid me teame, et oleme
olnud veelgi hullemas olukorras ja sellest välja tulnud.
Pärast Põhjasõda oli meid
alles vaid sada tuhat ja ka
nõukogude okupatsioonirežiim
ei suutnud meid füüsiliselt
hävitada, venestada ega meie
vaimu murda. See vaim on
meil ka täna olemas, see vajab
vaid veidi turgutamist.
On viimane aeg muuta
reaalsuseks põhiseaduse sätted, mis ma kõne alguses ette
lugesin ja mis sätestavad, et
Eesti riigi ülim eesmärk on
tagada suveräänsus, eesti
rahvuse, keele ja kultuuri säilimine ja areng läbi aegade.
Selle ülesande täitmine peab
olema igaühele meist esmane
ülesanne. Kõik mis me teeme,
peab tehtama Eesti riigi ja
rahva, mitte teiste, ei ida, ei
lääne, ega Brüsseli hüvanguks.
Tundub, et see põhimõte kipub

meie poliitikutel ununema.
Olen alati rõhutanud, et
iseseisvus on ka ühiskondlik
lepe. Lepe eeldab aga usaldust. Usaldust tuleb hoida,
uuendada, taastada ja kasvatada. Usaldust ei ole, kui
puudub kahekõne valitsuse
ja kodaniku vahel. Inimesed tahavad kaasa mõelda
ja kaasa rääkida. Ja eeskätt
seda, et neid kuulda võetaks.
Eesti vajab positiivseid
muutusi. Viimasel ajal on palju
räägitud demokratiseerimisest,
vajadusest muuta riigikogu
valimisseadust, teha president
rahva poolt valitavaks, maksustada välisfirmade väljaviidavad
kasumid, alandada elektri
lisatasusid, panustada töökohtade loomisesse, lastesse
ja peredesse, elu säilitamisse
maakohtades jne. Kõike seda
tuleb teha.
Ja teha on väga palju, kuid
ma olen kindel, et kui inimesed
nõuavad ja osalevad aktiivselt
ühiskondlikes protsessides,
kui meil tärkab tõeline kodanikuühiskond, siis ootavad meie
riiki ja rahvast veel paljud
juubelid ning ka majanduslik õitseng. Siis oleme endale
loonud just sellise riigi, millest
lugematud sugupõlved on unis-

tanud ja kus on hea elada. Just
sellise, kus pirrud lausa kahest
otsast lõkendavad. Ma olen
kindel, et me saame sellega
hakkama ja Eesti sajas juubel
on tõeline rõõmupidu.
Seniks tahan ma aga soovida kõigile jaksu ja jõudu
meie ühise kodu paremaks
tegemisel ja tänada juba ära
tehtud suure töö eest. Kõigele vaatamata on Eesti täna
ilusam ja rikkam, kui kunagi
varem oma ajaloo jooksul. See
on kogu meie rahva ja ka eelnevate põlvkondade teene.
Eraldi tahan ma tänada
kõiki relv käes Eesti iseseisvuse eest võidelnud veterane.
Oleme täna siia kutsunud kõik
Sauel elavad vabadusvõitlejad.
Head veteranid! Eesti rahva
tänu ja armastus kuulub teile.
Sammuge uhkesti noortega
ühes rivis niikaua, kui jaksate,
õpetage noori oma eeskuju
ja truudusega isamaale ning
andke oma noorpõlve unistused üle tänasele noorusele.
Vaid nii, andes eelmiste põlvkondade aated ja vabadusetahte edasi järgmistele põlvkondadele, saame kindlustada
oma riigi ja rahva edasikestmise. Head Eesti Vabariigi
aastapäeva! Elagu Eesti!
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Kuidas saavutada
hoolivamat riiki kohalikus omavalitsuses

Jüri Tümanok
IRL Saue osakonna esimees
Paljud tõdevad, et meie riik
peaks olema enam hoolivam.
Nõus, aga mida see tähendab
ja kuidas kohalik omavalitsus
(KOV) saab olla enam hoolivam.

Kas oleme hoolivamad, kui eraldame enam raha sotsiaaltoetusteks? Kas oleme siis piisavalt
hoolivad, kui nähes inimest,
kes ei saa oma eluga hakkama,
tõttame teda kohe omi asju sinnapaika jättes aitama.
On ütlus, et abistada tuleb
seda, kes küsib abi. Aga hoolimine on ka see, kui sa teatud juhtudel ei lähe appi, vaid
lased inimesel ise õppida või
õpetad ta toime tulema. Kui
abistamise tulemusena tekib
õpitud abitus, ei ole tegu hoolivusega. Uhh, et olla hooliv
KOV, sellel on palju tahke.
Töötu, kahe lapsega ema
on abivajaja ja tema aitamine
on hädavajalik. Üks osa neist

püüab aga ise olukorraga toime
tulla ja lapsed võivad olla poolnäljas, kuid ema ei tule abi
küsima, sest talle tundub abi
palumine alandav.
Samas on töötuid emasid
lapsega, kes keskenduvadki
vaid sotsiaaltoetustest äraelamisele. Ja nad jäävadki abi
küsima. Jah, laste pärast me
aitame neid, aga mis sõnumi
me nii anname neile lastele.
Kui ehitaja läheb Soome
ehitama, sest seal on mitu
korda parem palk, siis kas ta
läheb ära sellepärast, et riik
ei hooli temast? Vaevalt. Minnakse suuremate materiaalsete
võimaluste pärast. Kui õpetaja
või lasteaiakasvataja läheb

välismaale lihttöid tegema, sest
ta saab nii mitu korda enam
palka kui erialasel tööl Eestis,
siis võib öelda, et riik ei hooli
piisavalt oma kodanike järelkasvu kasvatamisest ja ei väärtusta tema tööd küllaldaselt.
Kas KOV-i muudab hoolivamaks, kui eraldada suurem
rahakogus sotsiaalvaldkonda?
Natuke kindlasti. Aga sotsiaaltoetuste summa suurus ei ole
kõige olulisem. Kõige olulisem on siiski see, et abi läheb
õigesse kohta õigel moel, mis
tähendab individuaalset lähenemist ehk süvenemist abivajaja muredesse. Detailides selgub, kas abivajaja vajab hetkel
kala või õnge või midagi muud

ja kas homme on olukord hoopis vastupidine. Selleks, et
süveneda, on vaja aega. Aega,
et tegeleda inimestega. Aega,
et kuulata ja aru saada.
KOV on siis hoolivam, kui
meil on enam aega kaaluda
läbi otsuste sobivus erinevatele huvigruppidele, on aega
tegeleda abivajajatega. Kuulata inimest, konsulteerida,
selgitada ja õpetada teda,
leida parim lahendus.
Seega ei saa riiki ega KOV-i
liiga kuluefektiivseks lihvida ja
koostööd tuleb enam teha riigi
erinevate institutsioonidega,
mittetulunduslike ühingutega,
kes keskenduvad sotsiaalsete
teenuste pakkumisele.

esitas 28. veebruaril ise Harju
Maavalitsusele taotluse, et
soovib 190 ja 190A liiniloa
ennetähtaegselt lõpetada.
Maavalitsus rahuldas taotluse kohe, määras liinilubade
viimaseks kehtivuse päevaks
3. märtsi ja jättis arvestamata
Saue Linnavalitsuse ettepaneku, et etteteatamise aeg
võiks olla kahe nädala pikkune,
et jõuda reisijaid muudatustest
informeerida.

kokku, et perioodil 4.10. märts saavad need
inimesed, kellel on AS-i Harjumaa Liinid kehtiv perioodikaart, bussiliinil nr 191 tasuta
sõita. Sealt edasi peab
omama juba liinil nr 191
kehtivat sõidudokumenti. 30
päeva kaarte liinile 191 saab
osta bussijuhilt.
Liini nr 190 pärast 4. märtsi
kehtivaid perioodikaarte saavad
kasutajad tagastada
◊ esitades
meilile
grupp@atko.ee taotluse
kaardi tagastuseks, näidates ära perioodikaardi
kehtivuse perioodi ja kaardi
seerianumbri;
◊ tuues kehtiva perioodikaardi ja taotluse aadressil Ahtri
6a, Tallinn, 6. korrus.

Bussiliin Saue-Tallinn alates märtsist
Sirje Piirsoo

Vedaja seab ohtu inimeste
elu ja tervise

AS Harjumaa Liinid ei teeninda alates 4. märtsist bussiliine nr 190 ja 190A. Tekkinud
tühiku täitis AS Hansabuss
samast kuupäevast ja sõidab
nüüd tihendatud graafiku
alusel, mis katab ka seniste
liinide nr 190 ja 190A väljumisajad sajaprotsendiliselt.
Seega - busside väljumisaegades ja marsruudis ei
muutunud midagi, aga Tallinna ja Saue vahel sõidavad
nüüd vaid AS-i Hansabuss
bussid liininumbriga 191.
Bussides kehtivad kõik linna
poolt Saue elanikele kehtestatud soodustused.
Kindlasti on õigustatud küsimus, miks muudatus „üleöö“
aset leidis ja etteteatamise aeg
nii lühikeseks jäi. Siinkohal on
mõistlik ajas tagasi minna ja
toimunust ülevaade anda.

Möödunud aasta sügisest alates
pöördusid sauelased üha sagedamini Saue Linnavalitsuse
poole, sest nad ei olnud rahul
AS-i Harjumaa Liinid teenindusega liinil nr 190. Linnavalitsuse järelepärimistele, miks
probleemid esinevad, bussifirma vastama ei soostunud.
„Viimaseks piisaks karikasse“ oli, kui liinibuss
tänavu 18. jaanuari hommikul
Sauel maha põles.
22. jaanuaril esitas Saue
Linnavalitsus Harju Maavalitsusele taotluse AS-i Harjumaa
Liinid liiniloa tühistamiseks
bussiliinil nr 190. Linnavalitsus
leidis, et vedaja käitus äärmiselt
vastutustundetult, saatis teadlikult liinile sõitjate veoks bussi,
mis ei vastanud sõidukite tehnojärelevalve eeskirja nõuetele,
ja seadis nii ohtu sõitjate ning

teiste liiklejate elu ja tervise.
Vastavalt seadusele annab
maavalitsus liiniloa reisijateveoks maakonnaliinil, võib selle
peatada või kehtetuks tunnistada ja ka vedaja üle järelevalvet
teostada. Linn seda ei korralda.

Uus ja sama tõsine ohumärk
Harju Maavalitsus asus linnavalitsuse taotlust menetlema
ja bussifirma üle järelevalvet
teostama. Kui menetlus oli veel
pooleli, tabas politsei 26. veebruaril liini nr 190 bussijuhi nii
joomasena reisijaid vedamast,
et algatas kriminaalmenetluse.
Seepeale esitas Saue Linnavalitsus 27. veebruaril, kui
oli juhi joobe kohta politseist
kinnituse saanud, Harju Maavalitsusele järelepärimise, kui
kaugele on liiniloa kehtetuks
tunnistamise protsess jõudnud.
Edasi veeres „pall“ imekiiresti. AS Harjumaa Liinid

AS Hansabuss tihendas liini
191 graafikut
AS Hansabuss leidis võimaluse, et alates 4. märtsist
bussiliini nr 191 graafikut
tihendada, nii et reisijate
jaoks jääksid senised busside
väljumisajad Tallinna ja Saue
suunal samaks.
Et üleminek oleks võimalikult lihtne, leppisid Saue Linnavalitsus ja AS Hansabuss

Taotluses on vajalik kindlasti
näidata ka arveldusarve number, millele raha tagastatakse.

Rahandusministeerium sai Saue Linnavalitsuse raamatupidamiselt palju väärt infot
Saue Sõna
Rahandusministeeriumi kohalike
omavalitsuste (KOV) finantsjuhtimise osakond täies koosseisus
- juhataja Sulev Liivik, peaspetsialistid Kersti Sannik ja Andres
Jõgi ning spetsialist Pirgit Lohk
- kohtus 21. veebruaril Saue
linnapea Henn Põlluaasa ja pearaamatupidaja Ingrid Niidiga.
Töökohtumise eesmärk oli
arutada Saue kogemust linna
eelarvestrateegia koostamisel
ja seda, kuidas senisest suuremas ulatuses avalikustada
KOV-ide raamatupidamises
olevaid finantsandmeid.

Sulev Liiviku sõnul sai rahandusministeerium Sauelt palju
väärt informatsiooni: „Näiteks kuidas võiks eelarvestrateegias
investeeringuid kajastada. Seda
saame kasutada KOV-i finantsjuhtimise käsiraamatu täiendamiseks.“
Teine valdkond, mida kohtumisel lahati, oli info tarnijate
kohta, mis kajastub KOV-ide
raamatupidamises. Selle teadmisega on Rahandusministeeriumil võimalik edasi arendada
saldoandmike infosüsteemi.
Kohtumine lõppes Saue
Gümnaasiumi ja Noortekeskuse külastusega. „Asutused

Rahandusministeeriumi KOV-ide finantsjuhtimise osakond arutas Saue kogemust linna eelarvestrateegia koostamisel.
Vasakult: Andres Jõgi, Henn Põlluaas, Ingrid Niid, Sulev Liivik, Kersti Sannik ja Pirgit Lohk. Foto: Sirje Piirsoo

jätsid hea mulje. Koolis oli tore
näha, et lastel silm säras. Klassiruumid olid hästi varustatud

vajalike õppematerjalide ja -tehnikaga. Noortekeskus oli igati
avar ning pakkus väga erinevaid

võimalusi laste ja noorte jaoks,“
võtab Sulev Liivik kokku muljed
meie koolist ja noortekeskusest.

Linnaelu

Ülevaade Saue
Linnavalitsuse istungitest
Saue Linnavalitsuse 20.
veebruari istungi päevakorras oli 23 punkti.
Saue Linnavalitsus
◊

◊

◊

◊

◊

sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust 32 abivajajale
kokku summas 1496 eurot
ja perioodilist sotsiaaltoetust ühele abivajajale.
Kinnitas Saue Päevakeskuse reiside ja ürituse
osalustasu osaleja kohta:
kevadine loodusretk Harjumaal 18 eurot, Eesti süda
Paide ja Põltsamaa kandis
72 eurot, Rootsi väikelinnad 210 eurot, Urvaste ja
Otepää kant 72 eurot, lilleline Holland 279 eurot ja
kohtumisõhtu Igor Mangiga
3 eurot.
Määras hooldaja puudega
lapsele ja kahele puudega
isikule.
Otsustas maksta hoolekandeasutuse toetust kahele
isikule.
Kinnitas Gordoni Perekooli
kümnest loengust koosneva
sarja osalustasuks Saue
linna elanikele 35 eurot ja
teistele 115 eurot.
Otsustas maksta koduse
mudilase toetust veebruarikuu eest 69 perele kokku

summas 4750 eurot.
◊ Algatas Pärnasalu tänav
22a kinnistu detailplaneeringu ja kinnitas selle lähteülesande.
◊ Kinnitas Pärnasalu tänav
25 piirkonna ja Sooja
tänav 1-Kasesalu tänav 24
piirkonna kaugküttevõrgu
rekonstrueerimise projekteerimistingimused ning
Segu tänav 15 üksikelamu
projekteerimistingimused.
◊ Otsustas autasustada tänukirjaga Ants Kipparit, Valdek
Raed, Jaan Randa, Harri
Randlat ja Artur Silda osalemise eest Eesti vabaduse
ja riikliku iseseisvuse eest
peetud võitluses ning Tiit
Marnotit Eesti vabadusvõitluse aadete ja traditsioonide hoidmise ning jätkamise eest.
◊ Otsustas tunnustada Saue
linna veteransportlast Aado
Liblikmanni ja kinkida talle
Saue ujula kuldkaardi.
Kõik linnavalitsuse määrused ja
korraldused on kättesaadavad
linna kodulehel ja kantseleis.

Ülevaade Saue Linnavolikogu istungitest
Sirje Piirsoo
Saue Linnavolikogu otsustas
21. veebruari istungil kaheksa
poolt- ja seitsme vastuhäälega
- üks volikogu liige ei hääletanud - jätta päevakorrast välja
kaks punkti: volikogu otsuse
„Saue Linnavalitsuse koosseisus ameti- ja töökohtade
kindlaksmääramine“ ja määruse eelnõu „Saue linna ametiasutuse hallatavate asutuste
töötasustamise alused“. Nimetatud otsuse ja määruse võttis
volikogu vastu 28. veebruari
erakorralisel istungil.
21. veebruari istungil oli
esimesel lugemisel määruse
eelnõu „Saue Linnavalitsuse

teenistujate palgajuhend“,
mille volikogu suunas teisele
lugemisele ning määras juhtivaks komisjoniks eelarve- ja
majanduskomisjoni.
Volikogu kinnitas Saue
linna aukirja kujunduse ning
otsustas aukirjaga tunnustada
Jaan Perti silmapaistva ja asjatundliku töö eest oma erialal
ning pikaaegse lojaalsuse eest
Saue linna kodanikuna. Tõnu
Odamus pälvis aukirja tähelepanuväärse panuse eest Saue
linna spordielu edendajana ja
linna au kaitsjana võistlustel
ning ja Aado Liblikmann suurepäraste ja austustväärivate

sportlike saavutuste eest
rahvusvahelistel triatloni tiitlivõistlustel.
Saue linnavolikogu 20. septembri 2012 määruse nr 50
„Sotsiaaltoetuste taotlemise,
määramise ja maksmise kord“
muutmise eelnõu teine lugemine otsustati lõpetada ühehäälselt ning eelnõu suunati
edasiseks aruteluks sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni.
Volikogu kinnitas sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni uueks liikmeks volikogu liikme Argo Ladva.
Kõik volikogu määrused
ja otsused on kättesaadavad
linna kodulehel ja -kantseleis.

Pärnasalu tn 22a kinnistu detailplaneeringu algatamine
Saue Linnavalitsuse 20. veebruari 2013 korraldusega nr 83
algatati Saue linna Pärnasalu tn
22a kinnistu detailplaneering.
Detailplaneering hõlmab
Saue linnas Pärnasalu, Ale,
Nurmesalu ja Kesa tänavate
vahelisel alal paiknevat hoonestamata maaüksust, mille
suurus on 5117 m² ja sihtots-

Kütise tänav 8 ja Pärnasalu põik
1a kinnistute detailplaneeringu
avalik väljapanek
Saue linna Kütise tänav 8 ja Pärnasalu põik 1a kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Sauel Tule tänav 7 esimese
korruse fuajees linnavalitsuse tööpäevadel 15. märts-1. aprill 2013.

Sirje Piirsoo

◊ Otsustas võtta pakkumised
2,8 miljoni euro ulatuses
investeerimislaenu võtmise
hankedokumentide koostaja
ja riigihanke läbiviija leidmiseks.
◊ Kinnitas Saue linna 2013.
aasta eelarve eesmärgid ja
indikaatorite sihttasemed.
◊ Luges ühe jäätmevaldaja
korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks.
◊ Otsustas maksta sünnitoetuse esimest osa kolmele
perele kokku summas 260
eurot.
◊ Kehtestas Saue Huvikeskuse õpilaste huviringide
kevadvaheaja ekskursiooni
osalustasuks 2 eurot.
◊ Rahuldas ühel juhul Saue
lasteaias Midrimaa vanemate poolt kaetava osa soodustuse saamiseks esitatud
taotluse.
◊ Otsustas maksta ühekordset
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tarve elamumaa. Detailplaneeringu eesmärk on jagada maaüksused kaheks üksikelamu ja
üheks transpordimaa krundiks.
Detailplaneering määrab kruntide ehitusõiguse ja piirangud
ning teede ja tehnovõrkude
lahenduse.
Koostatava detailplaneeringu lahendus ei mõjuta

oluliselt keskkonnaseisundit, millest johtuvalt puudub
vajadus keskkonnamõjude
strateegilise aruande koostamiseks (KSH).
Detailplaneering ei muuda
Saue Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määrusega nr
18 kehtestatud Saue linna
üldplaneeringut.

Detailplaneering hõlmab
Saue linnas Kütise tänav 8
paiknevat kinnistut suurusega
12 931 m², mille sihtotstarve
on üldkasutatav maa, ja Pärnasalu põik 1a kinnistut suurusega 1551 m², mille sihtotstarve on transpordimaa.
Detailplaneeringu eesmärk
on jagada Kütise tänav 8 kinnistu kaheks kinnistuks, mille
maa sihtotstarbed on ärimaa
ning äri- ja üldkasutatav maa
ning lahendada hoonestusõigus, haljastus, tehnovõrkude
ja liikluskorraldus.
Planeeringulahendusega
on kavandatud rajada kuni
2-korruseline polüfunktsionaalne kaubandushoone ning
1-korruseline ja kuni 3-korruseline avalikkusele suunatud
äri-büroohoone. Kinnistul
Pärnasalu põik 1a täpsustatakse selle kasutuskorda.
Detailplaneering ei muuda
Saue Linnavolikogu 16. det-

sembril 2010 määrusega nr
18 kehtestatud Saue linna
üldplaneeringut. Detailplaneering on saanud kõik vajalikud kooskõlastused ning
on vastu võetud ja esitatud
avalikustamiseks Saue Linnavalitsuse 6. märtsi 2013
korraldusega nr 89.
Detailplaneeringu materjalidega saab avalikustamise
kestel tutvuda Saue Linnavalitsuse infoletis esimese
korruse fuajees.
Märkused ja ettepanekud
detailplaneeringu kohta
palume saata kirjalikult
Saue Linnavalitsusele posti
teel aadressile Tule tänav
7, Saue linn või e-postiga
aadressil saue@saue.ee.

Detailplaneeringu avalikustamise avalik arutelu toimub
15. aprillil 2013 kell 17.30
Tule tänav 7 kolmanda
korruse saalis.

Nurmesalu tänav 9, 9a ja
Tule põik T2 kinnistute
detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiisi
avalik tutvustamine
Saue Linnavalitsus teatab, et Saue linna Nurmesalu tänav 9, 9a ja Tule
põik T2 kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi avalik
tutvustamine toimub 18. märtsil 2013 algusega kell 17.30 Sauel Tule
tänav 7 linnavalitsuse hoone kolmanda korruse saalis.

Detailplaneering hõlmab Saue
linnas Nurmesalu tänav 9, 9a
ja Tule põik T2 kinnistuid,
mille summaarne suurus on
38 383 m² ning sihtotstarve
ühiskondlike hoonete ja transpordimaa.
Detailplaneeringu eesmärk
on planeeritaval alal osaline
kinnistute liitmine ja oma-

vaheliste piiride muutmine,
täiendava hoonestusõiguse
määramine ning haljastuse,
tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine.
Detailplaneering ei muuda
Saue Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määrusega nr
18 kehtestatud Saue linna
üldplaneeringut.

Bussiliini nr 191 piletihinnad
Piletihinnad
Tallinn-Saue-Tallinn
◊ üksikpileti hind 1,40 eurot
◊ üksikpileti soodushind
1 euro
◊ üksikpilet sooduskiipkaardi omanikule 1 euro
◊ üksikpilet seeniorkiipkaardi omanikule 0 eurot
◊ üksikpilet juuniorkiipkaardi omanikule 0 eurot

30 päeva kaardi hinnad
◊ sooduskuukaart 15 eurot
◊ tavakuukaart 23 eurot

Piletihinnad Saue linnas
◊ üksikpileti hind 40 eurosenti
◊ üksikpilet soodus-, juunior- või seeniorkiipkaardi omanikule 0 eurot
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Minu
MoNo teekond
Anna-Christi-Karita Aruksaar
Saue Noortekeskuse noortejuht

Mikroskoobid lauale ja küüslaugu või sibula preparaadi uurimine läks lahti. Juhendab bioloogiaõpetaja Evelin
Kristin. Foto: Saue Gümnaasium

Loodusained seovad erinevate
kooliastmete õpetajaid
Anu Lauri
Uues põhikooli riiklikus õppekavas on olulisel kohal õppekeskkond, nüüdisaegsed õppemetoodikad ja ainetevaheline
integratsioon. Loodusained on
ainevaldkond, mis läbib kõiki
põhikooli astmeid. See õppeaine kujundab alusteadmised
ja -oskused teiste loodusteaduslike ainete (bioloogia,
füüsika, geograafia ja keemia)
õppimiseks. Kooli ülesanne on
aidata kaasa õpilaste kasvamisele loovateks ja mitmekülgseteks inimesteks.
Uues õppekavas eeldatakse,
et tundides on võimalus kasutada vahendeid nii näitlikustamiseks kui katsete tegemiseks.
Klassiõpetajad hakkasid
otsima võimalusi, kuidas loodusõpetuse tunde kaasaegselt
läbi viia. Eelmisel aastal alustasime erinevate ainekabinettide
kasutamisega, kus on vastavad
vahendid ja tingimused olemas.
Elektri ja magnetiga seotud teemade käsitlemisel tuli
meile appi füüsikaõpetaja.
Tegime tutvust magnetite

maailmaga ja mulle tundus, et
magnet ei tõmba mitte ainult
metalle, vaid ka õpilasi.
Järgmisena tegelesime elektriga. Õpetaja Toomas Kilgas rääkis esialgu pisut oma ainest,
selgitas edasiseks tööks vajalikke tegevusi ja siis jagasime
töövahendid laudadele. Meid,
õpetajaid, aitasid sel korral
gümnaasiumiõpilased. Õpilased
said ise kokku panna vooluringi
ja teavad nüüd, et elekter tekib
elektronide korrapärase liikumise tõttu. Tunnid neil teemadel möödusid väga kiiresti.
Bioloogiaõpetaja Evelin
Kristin rääkis, mida tähendab
sõna „bioloogia“. Saime teada,
et organismid jaotatakse bioloogias viide suurde rühma:
taimed, loomad, seened,
bakterid ja algloomad. Saime
uurida erinevaid organisme ämblikke, putukaid, tigusid,
pärlikarpi – ja nägime tuvi
skeletti. Lisaks tegime tutvust
mikroskoobiga.
Jagasime lastele mikroskoobid lauale ja küüslaugu
või sibula preparaadi uurimine
läks lahti. Preparaadiklaasi

paigutamine mikroskoobi alusele ehk lauale ning teravuse
sättimine tekitas elevust ja
rõõmuhõikeid kostus mitmel
korral, kui asi õnnestus.
Uurimise juurde kuulus
ka praktiline töö. Iga laps
pidi kirjutama preparaadi
nimetuse, suurenduse suuruse, tegema joonise nähtust ja sellele lisama viited
raku tuuma ja kesta asukohaga. Esmapilgul tundus,
et mikroskoobis nähtav on
nii veider ja segane, et seda
paberil kujutada on peaaegu
võimatu. Pärast selgitusi ja
õpetajate abi said lapsed
hästi hakkama. Õpitu kinnistamine, jooniste lõpetamine
ja värvimine toimus juba järgmisel tunnil oma klassis.
Selliselt läbiviidud tunnid
on toonud tavapärasesse õppetöösse vaheldust ja tekitanud
õpilastes suuremat huvi loodusainete vastu.
Täname õpetajaid Evelin
Kristinit ja Toomas Kilgast,
kes on vastutulelikult aidanud
klassiõpetajatel õppeprotsessi
mitmekesistada.

Tänu Euroopa Sotsiaalfondi
rahastusele jätkus võimalus
teostada mobiilset noorsootööd (MoNo) Saue linnas.
Minu MoNo teekond algas
oktoobris ISMO (International
Society for Mobile Youth Work)
koolitusega, kus tutvusin
kolme päeva jooksul Saksamaa kogemuse põhjal MoNo
kontseptsiooni ja olemusega
Euroopa tasandil. Sellele
järgnes Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse korraldatud MoNo koolitus, kus
selgitati mobiilse noorsootöö
põhitõdesid ja rakendamist.
Kolmepäevased õppetsüklid toimusid kahel korral
Põltsamaal ja Tartus. See oli
hea võimalus tavakeskkonnast välja saada ja vajalikule
keskenduda. Koolitusel käsitlesime teemasid, alustades
MoNo põhitõdedest ja nende
rakendamisest kuni erinevate
metoodikate ning enesekaitseni reaalses ja virtuaalses
maailmas. Teooriale lisandus
ka praktiline osa. Tuli minna

tänavale, leida noored ja nendega võimaluse korral kontakteeruda.
Selle aasta jaanuarist
olen „monotanud“ koos juba
eelmisel aastal koolitusel
käinud Jan Pillavi ja Kristi
Kruusiga erinevatel üritustel
ning kogunemiskohtades,
kus Saue noori leida võib,
ja saanud Saue noorte eluga
veelgi enam tuttavamaks.
Paaril korral oleme jõudnud ka tänavale, leides sealt
noori, kel pigem kindel suund
kas trenni, koju, noortekasse
või sõprade juurde. Suurem
osa tööst toimub siiski virtuaalreaalsuses arvuti ekraani
taga, läbi erinevate suhtlusportaalide, foorumite ja teiste
veebikeskkonna kanalite.
Kui kohtad tänaval inimesi, kel seljas kollane helkurvest ja seljal kiri Mobiilne
Noorsootöötaja, siis tegemist
ei ole mitte teetööliste ega
liikluskorraldajatega, vaid
Saue Noortekeskuse noortejuhtidega.

Need pole teetöölised ega liikluskorraldajad, vaid mobiilsed noorsootöötajad Jan Pillav ja Anna-Christi-Karita Aruksaar tänaval noorsootööd tegemas. Foto: noortekeskus

Õpioskuste olümpiaadi võit meie kolmandatele klassidele
Saue Gümnaasiumi
algklasside õpetajad
Harjumaa 3. klasside õpioskuste olümpiaadil 28. veebruaril Saue Gümnaasiumis
osales 46 kooli kolmeliikmelise meeskonnaga.
Olümpiaadiülesandeid on
alati kümme ja need keskenduvad mitte teadmistele, vaid
oskusele neid teadmisi erinevatest allikatest leida.
Nii otsisid osalenud lapsed

kalendrist erinevaid tähtpäevi,
töötasid õigekeelsussõnastiku
ja võõrsõnade leksikoni, Eesti
atlase ja inglise keele sõnaraamatuga.
Tihedas rebimises saavutas
Saue Gümnaasium üle viie
aasta taas esimese koha, edastades teiseks jäänud Kuusalu
Keskkooli kõigest kahe punktiga. Kolmandaks tuli Saku
Gümnaasiumi võistkond.
Meie koolile võidu toonud
meeskonda kuulusid Birgit

Veldi ja Liis Pormeister 3.a ning
Markus Rätsep 3.c klassist.
Õpilasi valmistasid olümpiaadiks ette õpetajad Lea
Mändla, Hellen Floren, Liis Veeleid ja Nupula ringi juhendaja,
õpetaja Lea Jaansoo.

Koolile võidu toonud meeskonda
kuulusid Birgit Veldi ja Liis Pormeister 3.a ning Markus Rätsep 3.c klassist. Foto: Saue Gümnaasium
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Kaitseliitlaste ja naiskodukaitsjate peotuju
Eesti sünnipäeval oli ülev

Kaitseliidu Harju maleva Saue kompanii korraldas Iseseisvuspäeva ja Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva auks
piduliku jalutuskäigu kompanii maja juurest Saue kiriku juurde. Foto: Sirje Piirsoo

Kivi juures toimus pärgade panek Eesti vabaduse eest hukkunute mälestuseks. Foto: Eevi Kutpri

Aet Kala
Naiskodukaitse Keila jaoskonna esinaine
Eesti Vabariik on meie kodu.
24. veebruaril sai meie riik 95
aastat vanaks. Seda tähtpäeva
tähistavad kõik, kellele kodu
on kallis. Eriliselt pidulik on
see päev neile, kes on Eesti
eest vajadusel valmis andma
oma elu - kaitseliitlastele ja
naiskodukaitsjatele.

Naiskodukaitse Keila jaoskonnas ja Kaitseliidu Saue
kompaniis algas kodumaa sünnipäeva tähistamise ettevalmistamine tegelikult juba oluliselt
varem. Ühed käisid usinasti
paraadiproovis, teised tegelesid
peolaua ettevalmistustega.
24. veebruari imeilusal

päikesepaistelisel hommikul
leidsid Keila malevkonna TTrühma liikmed ja üks Keila
jaoskonna naiskodukaitsja end
Eesti Vabariigi kaitsejõudude
paraadilt Tallinnas. Edasi tulime
Sauele, kus toimus pidulik jalutuskäik kompanii kodu juurest
Eesti vabaduse eest langenute
mälestuskivi juurde.
Jalutuskäiku juhatas nooremleitnant Jüri Pääsuke ning
sellest võttis osa üle kolmekümne kaitseliitlase ja naiskodukaitsja, kelle ees marssis
vanemseersant Andres Sillaots.
Lisaks olid väljas viis Mercedes-Benzi kahuritega. Kaitseliidu Keila malevkonna lippu
hoidis seersant Tõnu Männik.
Kivi juures toimus pärgade
panek Eesti vabaduse eest
hukkunute mälestuseks. Sõna
võtsid Saue Kristliku Vabakoguduse pastor Vahur Utno,

Saue linnapea Henn Põlluaas, Saue Linnavolikogu liige
Monika Liiv, Kaitseliidu Saue
kompanii pealik nooremleitnant Jüri Pääsuke jt. Pärgade
panekule järgnes jumalateenistus, mille muutis pidulikuks
ja südamlikuks Keilast pärit
külaliskoori esinemine.
Edasi jätkus kodumaa sünnipäeva tähistamine Saue
kompanii kodus, kus kaitseliitlasi ja külalisi ootas naiskodukaitsjate valmistatud peolaud.
See traditsioon muutus elujõuliseks neli aastat tagasi, kui
naistel tuli mõte kiluleibade,
tordi ja kuuma kohviga võtta
vastu paraadilt naasvaid kamraade. Toidud, sealhulgas tort,
on olnud igal aastal erinevad.
Sel aastal pakuti „mõnukurke“, köögivilja-peekonipirukat ja pidulikku suitsutatud
vutimuna-kalasalatit ning

kohupiima-martsipanitorti,
mis nägi välja nagu laagripaik
metsas. Tordi peal oli voolitud
lõkkease, välitelk ja –katel - ei
puudunud ka sõdurid kuuskede vahel - ning muidugi ka
traditsiooniline pääsuke, mis
on läbi aastate olnud torte
ühendav lüli.
Tänavune üllatus oli kolme
naiskodukaitsja ülesastumine
kahe lauluga. Esitamisele tulid
Peep Sarapiku „Ta lendab
mesipuu poole“ ja Miina Hermanni (Härma) „Naiskodukaitsele pühendatud“. Teise laulu
puhul on tegemist hiljutise
leiuga ajakirja Taluperenaine
1930. aasta oktoobri numbrist.
Peotuju oli ülev: mis võiks
olla parem, kui veeta kodumaa
sünnipäev inimestega, kellega
seob valmidus kaitsta kodu ka
hädaohu korral ja kellest on
saanud parimad sõbrad.

Saue Noortekeskus matkas vabariigi aastapäevale
Saue Sõna
Saue Noortekeskus tähistas
Iseseisvuspäeva ja Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva üheksanda
öömatkaga „Matkates vabariigi
aastapäevale“. Igas vanuses
osalejaid oli kokku 44, sealhulgas koer Freddy ja 43 inimest.
Matk algas osavõtjate ühise
rongisõiduga 23. veebruari
õhtul Sauelt Laokülla, kulges
läbi metsa Paldiski ja Kloogaranna vahelisele mererannale
ning lõppes Kloogaranna raudteejaamas, kust tõi matkajad
24. veebruari öösel Sauele
tagasi tellitud buss.
Ööpimeduses kulgeva
matka pikkus oli orienteeruvalt
viisteist kilomeetrit.
Vahepeatuses mereäärsel
pangal ootas matkajad lõke,

Kell 01.01 laulis matkaseltskond Kloogaranna raudteejaamas sünnipäeva auks Eesti Vabariigi hümni

mille paistel sai end krõbedas
talveöös soojendada, kosutav
supp ja kuum tee.
Kell 01.01 laulis matkaseltskond Kloogaranna raudteejaamas sünnipäeva auks

Eesti Vabariigi hümni.
Traditsioon tähistada Eesti
riigi sünnipäeva sellisel vahval
moel sai alguse üheksa aastat
tagasi ja on siiani olnud eelkõige noorte seas populaarne.

Paar esimest matka ei olnud
teadlikult Eesti sünnipäevale
pühendatud, sidumise idee
tuli pisut hiljem.
Traditsiooni algataja ja
matka peakorraldaja, Saue

Noortekeskuse noortejuhi
Üllar Põllu sõnul olid esimesed, seikluskasvatuse raames
toimunud matkad ekstreemsemad, pikemad ja kestsid
ajaliselt kauem.
Tagasisõit Kloogalt algas
alles varahommikul esimese
rongiga ning enne seda varjusid matkasellid külma ja tuule
eest perrooni alla, kus sooja
hoidmiseks külg-külje kõrval
nagu hüljatud rongi ootasid.
Matkal osalenud lapse sõnadega: „Miks nad seda vabadust
nii raskel ajal pidid tegema!?“.
Matkal osalejate arv on
olnud aastate lõikes erinev,
küündides kaheksakümneni
Eesti 90. sünnipäeval.
Üllar Põld lubab, et matka
juubeliaastal tõotab retk tulla
veelgi pikem ja põnevam.
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Eesti Vabariigi 95. sünnipäev Sauel
Saue Sõna

neljale vanemale rühmale Sipsikute, Päikesekiirte, Lepatriinude ning Puhhi ja Sõprade
rühma lastele.
Kõik oli nagu presidendigi
vabariigi aastapäeva vastuvõtul.

Oli käesurumistseremoonia,
Eesti hümni laulmine, tervituskõne linnapea Henn Põlluaasalt
ja direktor Anne Teetammelt,
tore eeskava Eestimaast kõnelevate luuletuste ja lauludega,

„Head vabariigi aastapäeva!“ soovis iga väike peoline linnapeale
ja lasteaia direktorile

Ühine valsitantsimine tuli toredasti välja

S

aue lasteaed Mirdimaa
korraldas Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva
auks piduliku vastuvõtu

Lasteaiaõpetajate ansambel esitas vastuvõtul kaks laulu: „Oma maa“ ja „Hoia mälestust“

klubi Danceland võistlustantsupaari Brigitta Toomingase ja
Lennart Mathiase standard- ja
ladina tantsude kava, ühine
valsitantsimine ning peolaud laste enda valmistatud

tikusuupistete ja sünnipäevatordiga.
Tore traditsioon, mis õpetab
lapsi Eestimaast lugu pidama ja
teisalt ka kultuurselt käituma,
sai alguse kolm aastat tagasi.

Standard- ja ladina tantsude kavaga esines võistlustantsupaar
Brigitta Toomingas ja Lennart Mathias. Brigitta on meie lasteaia
vilistlane

K

aitseliidu Harju maleva
Saue kompanii korraldas Iseseisvuspäeva
ja Eesti Vabariigi 95.
sünnipäeva auks piduliku jalutuskäigu. Jalutuskäik algas
kompanii maja juurest Ladva
tänavalt ja kulges piki Ladva,
Kuuseheki, Kütise ja Pärnasalu
tänavat Saue kiriku juurde.
Jalutuskäigule järgnes pärgade asetamine Eesti vabaduse
eest langenute mälestuskivi
jalamile kiriku juures ja vabariigi aastapäevale pühendatud
kontsert-jumalateenistus Saue
kirikus, mida juhatas Vahur
Utno, muusikaga teenis koor
Noodimurdjad Keilast.

Kontsert-jumalateenistuse juhatas sisse Eesti Vabariigi hümn.
Fotod: Sirje Piirsoo

Saue kompanii pidulikule jalutuskäigule järgnes pärgade asetamine Eesti vabaduse eest langenute
mälestuskivi jalamile kiriku juures

Juha Väliaho, Keila koguduse abiõpetaja Sauel, pidas kivi juures
palvuse

Pere väikeste lastega süütas Eesti vabaduse eest langenute mälestuseks kivi jalamile küünla

Vanem generatsioon
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8

Päevakeskus jätkab tutvumist Tallinna
kirikute ja kogudustega
Liivi Lents
Saue Päevakeskuse juhataja
Saue Päevakeskus alustas Eesti
ja siin elavate vähemusrahvaste
kirikute ja kogudustega tutvumist juba neli aastat tagasi.
Ettevõtmine on kogunud järjest
populaarsust ja osavõtjate hulk
suureneb iga korraga.
Alustasime Eesti kontekstis
väiksemate ja koduste kirikuhoonetega, nagu Ukraina,
Armeenia ja Eesti Apostelliku
Õigeusu kogudused.
Kuigi kõik vähemusrahvaste
kirikud ja kogudused olid
omanäolised ning meile, eestlastele, uudsed ja huvitavad,
oleme nüüd järjega jõudnud
eestlasele kõige omasema,
luteri kiriku juurde.
Talve hakul võttis meid Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus
vastu õpetaja Urmas Viilma, kes
rääkis kiriku ajaloost ja peatus
pikemalt sümboolikal. Et huvitavat kõnelemiseks oli nii palju,
et seda korraga ei jõudnudki ära
kuulata ja huvi muudkui süve-

Talve hakul võttis sauelasi Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus vastu õpetaja Urmas Viilma, kes rääkis kiriku
ajaloost ja peatus pikemalt sümboolikal. Foto: Saue Päevakeskus

nes, kutsusime Urmas Viilma
Sauele päevakeskusesse külla.
Terve päevakeskuse täis rahvast kogunes kuulama, mida
ta kõneles pühadest ja nende
tähistamisest. Nii mõnelgi tulid
teadmised kalendripühadest
põhjalikult ümber hinnata. Selgus, et me ei tea kirikukalendrist suurt midagi ja kui teame,
on meie teadmised pinnapeal-

sed ja moonutatud.
Talve haripunktil käisime
Oleviste kirikus, kus meid võttis
vastu ja võõrustas Lidia Vardja,
kes on Oleviste kirikuga seotud
juba nii pikalt, et oskas rääkida
kiriku restaureerimisest, koguduse kujunemisest, hiilgeaegadest ja tänapäevast. Lisaks
emotsionaalsele vastuvõtule
ootas meid orelimängija, kes

meile mängis ja orelit lähemalt
tutvustas. Külaskäigu Olevistesse lõpetas sealne pastor.
Veebruari lõpus käisime Tallinna Jaani kirikus, kus õpetaja
Arne Hiob oli vägagi rõõmsalt
üllatunud sauelaste huvi suurusest ja huviliste rohkusest:
nagu ikka, veeres sauelasi Tallinnasse pea terve bussitäis.
Õpetaja kõneles kiriku ajaloost

ja koguduse tegemistest. Kõige
suurem üllatus meile kõigile oli
vist teadmine, et igal pühapäeval käib Jaani kirikus armulaual
300 või rohkemgi inimest.
Koguduse suurust ja aktiivsust
ei osanud ka õpetaja muuga
seletada kui Jaani kiriku armsa
oleku ja hea asukohaga. Lisaks
kiriku põhiruumile käisime üleval orelit vaatamas.
Nelja aastaga hakkab Tallinna kristlikele kirikutele ja
kogudustele vaikselt ring peale
saama. Õnneks on Tallinn suur
ja mitmekesine ning peidab
endas palju, mida esmapilgul
nähagi ei ole. Vaikimisi kokkulepe külaskäigu osas on juba
Tiibeti budistliku kogudusega.
Sealne laama on hetkel küll
Eestist kaugel, kuid tagasi jõudes on ta loodetavasti lahkelt
nõus meile kõnelema budismist
üldse ja sellest Eestis.
Tulevikku jääb veel palju
põnevat ja lootustandvat.
Olete kõik oodatud meiega
maailma mitmepalgelisust
avastama.

Saue Päevakeskuse
tegemised varakevadel ja suvereisid
Päevakeskuses on avatud Kai
Padriku maalide näitus. Näitust
saab külastada tööpäevadel
kell 9-17.
◊ 13. märtsil kell 18 külastame pikkade kolmapäevade
raames Kadrioru Kunstimuuseumi näitust „Repin. Vene
suurmeistri elu ja looming
Soomes“. Ringkäiku viib
läbi kuraator Linda Lainevoo. Maksma peab kohapeal
muuseumi pileti eest 2,80
eurot (pensionär). Sõidame
16.20 kaubakeskuse juurest
väljuva 191 bussiga.
◊ 24. märtsil sõidame Raereisidega Tartu Vanemuise
teatrisse tragikomöödiat
„Nagu paplid tuules“ vaatama. Mängivad Aivar Tommingas, Andres Kaljujärv ja
Jüri Lumiste. Tartus on tund

aega vaba aega. Buss võtab
meid Saue kaubakeskuse
juurest peale kell 11.45
ja Sauele tagasi toob kell
22. Osavõtust teatamisega
palume kiirustada, kohtade
arv on piiratud! Täpsem info
päevakeskuses.
◊ 3. aprillil kell 18 külastame Mikkeli muuseumi.
Jüri Kuuskemaa teeb ringkäigu muuseumi hõbeda
ja graafika väljapanekus.
Osalustasu 1,50 eurot.
◊ 5. aprillil kell 18 toimub
Saue Noortekeskuses kohtumine astroloog Igor Mangiga, kes kõneleb maailma ja
oma asjadest astroloogi pilgu
läbi. Osavõtutasu 3 eurot
inimene. Osavõtust teatamisega palume kiirustada, kohtade arv on piiratud! Täpsem
info päevakeskuses.

MTÜ-de tegemised
Saue Linna Invaühing korraldab 12. märtsil reisi Pärnusse
- „Kevadootel suvepealinn“.
Päevakeskuse suvereisidele
Eestis on veel üksikuid vabu
kohti
◊ Kevadine loodusretk IdaHarjumaal, 7. mai
◊ Eesti süda Paide ja Põltsamaa kandis, 18.-19. juuni
◊ Urvaste ja Otepää kant,
6.-7. august
Reisiprogrammiga saate tutvuda päevakeskuses või linna
ja päevakeskuse kodulehel.

Tähelepanu,
Hollandisse reisijad!
Teise sissemakse tähtaeg on 22.
märts! Tasuda tuleb 254 eurot.

Kallis Saue linna puhkpilli- ja löökpillimängija!
Oled oodatud pühapäeviti alates
kella 13-st Saue Muusikakooli
stuudiosse Saue Muusikakooli
puhkpilliorkestri proovi.
Osalema on oodatud
emad, isad, vanaemad, vanaisad - kõik, kes on kunagi pil-

limänguga kokku puutunud.
Soovi korral on võimalik
võtta lisatasu eest individuaaltunde koostöös Saue
Muusikakooli pilliõpetajatega.
Kellel on kodus pillid olemas,
palume need proovi kaasa võtta.

Proove viib läbi dirigent
Sirly Illak.
Suurem ülesastumine
oleks 1. juunil toimuval Harjumaa Laulupäeval Keilas,
millest võtavad osa kollektiivid üle Harjumaa.

Sõbrapäev Haraka
Kodus
Eve Toomist
Sõbrapäeval külastas Saue
Päevakeskuse erivajadustega
noorte ansambel Haraka Kodu,
mis asub Maidla külas. Küla
on rajatud headtegevate sponsorite abil ja toel. Kaks maja on
rõõmsates värvides ja peaaegu
igal sealsel noorel on omaette
tuba koos vannitoa ja WC-ga.
Noored veedavad ühiselt vaba
aega, teevad käsitööd, koristavad
oma ruume ja joonistavad.
14. veebruaril oli Haraka
Kodu noortel kavas aega veeta
küllatulnud sõpradega. Saue

Päevakeskuse noored korraldasid
oma ansambliga väikese kontserdi. Kontserdi kavas olid sellised kaunid laulud, nagu „Väljas
on veebruar”, „Minnes kodust”,
„Kui jaamast lahkub rong” ja
teised. Mirelli, Eve, Marve ja
Andrese esinemine võeti vastu
sooja aplausiga. Kontserdi lõpul
kinkis üks noormees ansamblile mälestuseks kruusi ja tänas
toreda kontserdi eest.
Pärast kontserti toimus
ühine sõbrapäevapidu, kus
söödi omavalmistatud torte.
Mälestuseks toredast külaskäigust tehti ühispilt.

8. märts 2013 Saue Sõna

Sarapiku terviserajal selgusid
Saue meistrid suusatamises
Terje Toomingas
Saue Huvikeskuse
sporditegevuse juht
Sarapiku terviserajal selgusid
2013. aasta Saue meistrid
suusatamises. Meistrivõistlused suusatamises lastele ja
noortele toimusid reedel, 22.
veebruaril. Päev hiljem, laupäeval leidis aset sarja „Sauelane liikuma“ suusatamise
etapp ja meistrivõistlused täiskasvanutele ning veteranidele.
Kahel päeval osales võistlustel kokku üle 160 spordisõbra, meistrivõistluste
protokolli sai aja kirja 88
suusatajat. Distants oli vastavalt vanusegrupile 0,5-6
kilomeetri pikkune. Rõõm oli
näha, et suusatamisega alustatakse juba väga noores eas

Sport
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Võistluste vanim osavõtja Ants
Vikerpuur. Foto: Sirje Piirsoo

ja ka eakad ei pelga võistlemist. Meistrivõistluste kõige
noorem osaleja oli 6-aastane
ja kõige vanem 82-aastane.
Saue Suusaklubi pakkus
suusalaenutust ja osa said
võtta ka need, kes algselt
ise rajale minna ei planeerinud. Sarja osavõtjad läbisid
kolm kilomeetrit vabalt suusatades ilma ajavõtuta, kuni
10-aastased 0,5 kilomeetrit. Kõik suusatajad said
distantsi läbimisega edukalt
hakkama.
Etapist oli osa võtma tulnud igas vanuses spordisõpru,
kelle vahel läksid loosimisele
toredad auhinnad spordipesust
mütside ja suusamäärdekomplektideni välja.
Suur aitäh osalejatele, oli
aktiivne ja rõõmus nädalalõpp!

Sarjas „Sauelane liikuma“ osalejad on stardiks valmis. Foto: Sirje Piirsoo

Tänusõnad kõigile abilistele: Valdo
Pilve, Ester Legonkov, Ann Lemnits,
Jaan Toomingas, Elen Pruus, Rauno
Neuhaus, Sirje Luberg, Sirje Piirsoo.
Saue meistrivõistluste suusatamises
2013 lõpuprotokoll
2005 tüdrukud 0,5 km
1. Edeli Hain 		
3.21
2. Mariette Saviauk		
9.01
2005 poisid 0,5 km
1. Raul Jõgisman		
4.21
2. Rein Jõgisman		
4.50
2004-2003 tüdrukud 0,5 km
1. Leane Jete Korb		
2.13
2. Anette Saviauk		
2.55
3. Merilin Pruul		
3.05
4. Eva-Lotta Ernits		
3.24
5. Karoliina Jürgens		
3.55
6. Liina Jaanus		
4.46
2004-2003 poisid 0,5 km
1. Rauno Notton		
1.57
2. Raiten Lokk 		
2.32
3. Karel Eerme		
2.36
4. Romet Pajur		
2.45
5. Ats Marek Tender		
3.02
6. Juss Kaspar Lvovs
3.21
7. Maik Arro
3.21,5
2002-2001 tüdrukud 1,5 km
1. Gethe Maria Eljas		
6.07
2. Kätlin Rajamäe 		
6.08
3. Heneliis Notton 		
6.09
4. Gertrud Soone 		
6.12
5. Britte Christina Avalo
6.17
6. Carmen Kukkur		
6.49
7. Birgit Veldi		
7.22
8. Liisi Tammar		
7.23
9. Jane Rajamäe		
7.38
10. Elise Koroljov		
8.07
11. Elisabeth Liiv		
8.23
12. Maria Kristina Eerme
8.41
13. Ida Marie Min		
9.03
14. Herta Velner
10.07
15. Karita Vinni
11.43
2002-2001 poisid 1,5 km
1. Tanel Neemre		
4.49
2. Kevin Poom		
5.25
3. Rasmus Kuningas
5.37
4. Marko Kaspar Paju
8.20
5. Karl Oskar Paju		
8.58
1999-2000 tüdrukud 3 km
1. Birgit Pihlak		
12.50
2. Kaidi Betti Käärik
13.05
3. Meily Palmissaar
13.36
4. Annabel Teetamm
14.08
5. Mirjam Kotka
15.08
6. Liss Viilma
15.35
7. Amanda Teetamm
15.56
8. Elisabeth Valdmann
16.16

9. Annabel Olgo
10. Evelyn Pil
11. Helena Kuusiku
1999-2000 poisid 3 km
1. Kaur Kiisler		
2. Rainar Teas
3. Martin Aadli

20.44
20.47
21.04
10.38
10.55
12.24

1998-1997 tüdrukud 3 km
1. Grete Saar
12.05
2. Hanna-Liisa Tõnismäe
13.40
1998-1997 poisid 3 km
1. Arttu-Mattias Jauhiainen
9.49
2. Ravel Reinhold		
9.52
3. Kristjan Pingas
10.55
1995-1996 neiud 3 km
1. Marliis Odamus 		
9.16
1994-1979 naised (3 km)
1. Susan Pihelgas		
9.40
2. Merke Pilve
11.55
1994-1974 mehed (6 km)
1. Lauri Malsroos		
17.27
2. Rauno Neuhaus
18.11
3. Jaan Toomingas
21.23
Saue MV absoluutvõitja 6 km Aimar
Pedari 			17.26
1978-1969 naised (3 km)
1. Terje Odamus
9.35
2. Raili Roomets
12.06
3. Ingrid Piht
12.57
4. Kairi Kümnik
13.37
5. Kristiina Martin
14.34
6. Aldja Ling
15.10
1973-1964 mehed (3 km)
1. Valde Viiding		
8.59
2. Steve Kümnik		
9.31
3. Jüri Erendi
12.17
1968-1959 naised (3 km)
1. Reet Kuningas		
11.08
2. Ingrid Kuningas
12.21
1963-1954 mehed (3 km)
1. Vello Rannakivi		
9.19
2. Jaanus Tõnisson
11.17
1958 ja varem sündinud naised (3 km)
1. Virve Tukman		
10.56
1953-1944 mehed (3 km)
1. Garri Krieger		
9.07
2. Allan Männi		
9.57
3. Sulev Veerberk
10.05
1943 ja varem sündinud mehed (3km)
1. Tõnu Odamus		
9.06
2. Vello Krohn
10.18
3. Osvald Tukman
10.46
4. Jüri Püssim
12.26
5. Aado Liblikmann
14.36
6. Ants Vikerpuur
17.07
Peakohtunik Valdo Pilve

See mees andis endast rajal kõik. Foto: Sirje Piirsoo

Mälumängu superfinaalis kaks võistkonda Sauelt
Saue Mälumänguklubi juhatus
Pärast Eesti omavalitsuste
vahelise mälumängu Eesti
Maakilb IX eelvoore 2012.
aasta sügisel on käes märts,
mil kilvareid ootab ees superfinaal. Esmakordselt osaleb
2013. aasta 9. märtsi superfinaalis kaks mälumänguvõistkonda Saue linnast.
Kahe eelvooru põhjal, kus
võistles 55 võistkonda üle
Eesti, esines kindlalt ja jõudis
otse üleriigilisse finaali Eesti
Maakilva kolmekordne võitja
Tammetark (Indrek Salis, Vello
Toomik, Villu Liiv, Villu Tamm).
Tänu parimale tulemusele

B-finaalis, tagas Saue teine
võistkond edasipääsu A-finaali,
mis toimus 9. veebruaril Paides. Pingelises mälumängus
saavutas Saue Sammas (Kaido
Lasn, Andres Allpere, Virve Laan,
Ulvi Urgard) 5. koha, mis võimaldab osaleda superfinaalis.
Täiskasvanud mälumänguritele on kasvanud ka tore
järelkasv. Seda näitas Saue
Gümnaasiumi õpilasvõistkond, koosseisus Kert Paidre,
Sander Siniorg, Madis Voitk
ja Hannes Eerik Matsina, kes
osales edukalt üleriigilisel X
koolinoorte meistrivõistlustel

mälumängus. 29. jaanuaril
Viimsis toimunud vahevoorus, kus esitati 40 küsimust
erinevatel teemadel, saavutati kindel koht 27. aprillil
toimuvasse finaali.
Näited esitatud küsimustest
◊ Euroopa Liidu riikidest
saab pensioni umbes 10
500 Eestis elavat pensionäri. Üle 6200 neist saab
pensioni Soomest. Mis riik
on teisel kohal - üle 3250
inimese? Vastus: Läti.
◊ See 1946. aasta film kan-

Jätkuvad Saue linna esivõistlused mälumängus
Saue Mälumänguklubi viib ka
sellel hooajal läbi kaks eelvooru
- ühe kevadel ja teise sügisel.
Esimene eelvoor toimub 8. mail
Saue Gümnaasiumis.

dideeris viiele Oscarile.
Armastatuim jõulufilm läbi
aegade. Nii on arvanud
paljud britid läbi erinevate küsitluste. Ka USA-s
on see film endiselt tipus
ja kuulub telekanalite
„kohustuslikku jõuluprogrammi“. 1998 nimetas

Kutsume osalema kõiki endisi
kilvareid ja uusi 4-liikmelisi
võistkondi erinevatest Saue
linna asutustest.
Küsimused on huvitavad ja silmaringi laiendavad. Auhinnad
väärikad.

Ameerika Filmiinstituut
selle kõige inspireerivamaks filmiks ja seadis 100
kõigi aegade parima filmi
nimestikus 11. kohale.
Filmi pealkiri? Vastus:
Frank Capra lavastatud
„See imetabane elu“ (It’s
a Wonderful Life).

Tasub teada

Saue Sõna 8. märts 2013

10

Kutsehariduse suursündmus Noor
Meister 2013

Gordoni Perekooli kursus
Kursus hakkab toimuma alates
märtsist teisipäeviti kell 18-21.
Esimene kokkusaamine on 19.
märtsil Saue Noortekeskuses
(Koondise 20).
Kokku on loenguid kümnel teisipäeva õhtul, lektor on Nelly
Randver.
Kursuse osalustasu Saue
linna registris olevatele inimestele on 35 eurot ja 115
eurot ülejäänud soovijatele.
Kui tunned huvi ja soovid
osaleda Gordoni Perekooli kursustel, anna palun teada kuni
11. märtsini e-posti aadressil
anneli@saue.ee või telefonil
6790196, Anneli Ritsing.
Kohti on piiratud arv.
Gordoni Perekooli eesmärk
on aidata lapsevanematel omandada suhtlemisoskusi, mis toovad kaasa õnnelikumad suhted

vanemate, laste ja teiste nende
jaoks oluliste inimeste vahel.
Tegemist on praktilise kursusega,
kus õpetatakse inimesi paremini
mõistma oma suhteid ümbritsevatega ja neid soovitavas suunas
kujundama, kasutamata seejuures võimu ja vägivalda.
Perekoolis õpitakse praktilise harjutamise, rollimängude,
kogemuse analüüsi, lühiloengute ja professionaalselt juhitud
rühmatööde ning arutelude abil.
Perekool toimub kuni 14
osalejaga grupis, et oleks tagatud kogemuste mitmekesisus,
aga ka piisav tähelepanu igale
osalejale. Kõigile osavõtjatele
jagatakse koolitusmaterjalid,
mis tagavad koolituse ühtlaselt
kõrge kvaliteedi ja jätkuõppimise võimaluse. Loe juurde
kodulehelt www.sinamina.ee.

Tekstiilitrüki
kursused Sauel
Tiina Sillar
Tekstiilistuudio Kiriline
Päevades on juba rõõmsat
kevadet ja tekstiilistuudios
Kiriline on alanud uued põnevad kevadhooaja kursused.
Tekstiilitrüki kursustel
käsitleme põhjalikult käsitsi
kangale trükkimise tehnikaid
ja töövõtteid.
Kursused toimuvad märtsist maini nädalavahetustel
ja valida saab kolme suurema
teemabloki vahel. Teeme kangagraafikat, proovime läbi
paku- ja siiditrüki tehnikate
võimalused, teeme siirde-,
söövitus- ja pitsitrükki ning
õpime fotode kandmist kan-

gale. Lisaks õpime tekstiilitrüki ajalugu ning värvus- ja
kompositsiooniõpetuse põhimõtteid erinevate trükipindade
kujundamisel ja teostamisel.
Käsitööhuvilised saavad
liituda naistestuudio tegemistega. Stuudioõhtud toimuvad
üle nädala esmaspäeviti ning
iga kord on uued ja põnevad
teemad.
Tekstiilistuudio Kiriline
asub Sauel Kasesalu 12. Stuudios toimuvate kursuste info ja
kursustele registreerimine on
blogis aadressil http://kiriline.
blogspot.com. Tere tulemast!

8.-9. märtsil toimub esmakordselt eraldiseisva suursündmusena kutsehariduse
suursündmus Noor Meister
2013, mis koondab kaheks
päevaks Tallinnasse Eesti
Näituste messikeskusesse
kogu kutsehariduse.
Noorel Meistril toimuvad

kutsemeistrivõistlused, õpetlikud töötoad, kutseharidusmess ja seminarid õpetajatele.
Uuendusena toimuvad
mõlemal päeval töötoad, kus
külastajad saavad oma käega
proovida erinevaid elukutseid.
Väga oluline osa on ka
kutseharidusmessil, kus huvi-

lised saavad tutvuda ametikoolide õppimisvõimalustega.
Sissepääs on külastajatele
tasuta.
Kutsevõistlustel võtavad
mõõtu 300 kutseõppurit 21
võistlusalal, millega saab
tutvuda http://noormeister.
ee/kutsevoistlused/.

Pildil on kõik joonistusvõistlusel osalenud 2.-4. klasside lapsed. Foto: Saue Gümnaasium

Saue Gümnaasiumi õpilased
osalesid joonistamisvõistlusel
Saue Gümnaasiumi
algklasside õpetajad
Saue Gümnaasiumi 2.-4.
klassi lapsed osalesid 22.
jaanuaril joonistamisvõistlusel Loksal ja Kuusalus.
Poisid joonistasid Loksa
Gümnaasiumis, teema oli
„Auto läbi aegade”. Poiste joonistusvõistluse tänuüritus toimus 20. veebruaril firma ABC
Motors müügisalongis Paldiski
maanteel. Üritusele olid kutsu-

tud auhinnatud tööde autorid
koos vanematega.
Meie koolist käisid tänuüritusel Karel Eerme, Ats Marek
Tender ja Robin Pints.
Tüdrukute võistlus oli Kuusalu Keskkoolis, teema oli
„Eesti kodu läbi aegade”. Tüdrukute joonistustele andsid
hinnangu Kuusalu Keskkooli
õpilased ja Harju Maavalitsuse
töötajad. Väljavalitud tööde
autorid said magusad auhinnad. Oma lemmikud tüdrukute

töödest valis välja ka ajakiri
Täheke. Neid töid saab näha
ajakirja maikuunumbris.
Saue Gümnaasiumist said
välja valitud ja auhinnaga
kiidetud Grete Sooni, Helena
Raivo, Triin Torbi, Karina Pärteli, Kertu Saare ja Laura Liisa
Kümniku tööd.
Õpilasi juhendasid õpetajad Jaana Siig, Merike Saul,
Liis Veeleid, Hellen Floren,
Eneli Pruul, Lea Jaansoo, Anu
Lauri ja Krista Merilo.

Kursused täiskasvanutele Saue
Huvikeskuses
◊ Tähelepanu käsitöö- ja
meisterdamishuvilised!
7. märtsil algab 2-kuuline kursus tekstiil ja
t a a s k a s u t u s . Tu n n i d
toimuvad neljapäeviti
kell 18-20 koolimajas
ruumis 407. Kuutasu
on 15 eurot. Tegeletakse
nõelviltimisega, värskendatakse seismajäänud rõivaid
aplikatsioonitehnikas lisanditega, tuunitakse kampsunit
romantiliseks, valmistatakse
triiksärgist pilkupüüdvaid

ehteid. Juhendaja tekstiilikunstnik Evelin Voksepp.
Osalemissoovist teatage
huvikeskus@saue.ee või
telefonil 6595 009.
◊ 15. märtsil kell 19 Lauluklubi Saue koolimaja saalis.
Juhendab Katrin Järvlepp.
◊ 25. märtsil kell 18.30

portselanmaal keraamika
töötoas - maalime kruusi.
Osalustasu 4 eurot ühe
korra eest. Kõik vajalikud
materjalid ja töövahendid on kohapeal olemas.
Juhendaja Virve Laan.
Grupi suurus kuni 10
inimest. Osalemissoovist
teatage huvikeskus@saue.
ee või telefonil 6595 009.
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Kuulutused
Teenused
Korstnapühkija-pottsepp.
Küttekehade remont. info@
potipoiss.ee; 58072581
Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid jne). TASUTA
demonteerime. Hoolsad töömehed. Telefon 55 939 504.
Pottsepatööd ja looduskivi
paigaldus. Materjal, transport meie poolt. www.ahjudjakaminad.ee, Ain, telefon
58033448.
Loomaarst Jaak Jõks koduvisiidid Saue linna ja valla piires
tööpäevadel kell 9-18. Maksumus 20 eurot. Informatsioon
telefonil 58325248, www.
loomaarstaitab.ee.

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon
5220321, info@arbormen.ee,
www.arbormen.ee.

Müüa Sauel Kütise tänaval
3-toaline korter otse omanikult. Lähem info telefonil
56156645.

Eramajade koristus, suurpuhastus, akende pesu. Telefon
58098230.

Müük
Müüme tootjahinnaga mitmesugust, ka servamata ja
erimõõdus saematerjali ning
kütteks saepindu. Osutame
saekaatriteenust lintsaega
(saetee 2 mm, väljatulek
kuni 80%, palgi läbimõõt
kuni 900 mm), hööveldame
paksusmasinaga (laius kuni
1200 mm), seimerdame.
Tasuda saab ka ümarpuidus.
Transport. Saeteenused OÜ,
telefon 56562009, Saku vald,

Kinnisvara
Müüa Koondise tänav 15 esimesel korrusel 2-toaline korter. Telefon 56698863.
Ostan Sauele kapitaalremonti
või renoveerimist vajava kivimaja. Pakkumised teha e-posti
aadressil tauno.omanik@mail.
ee, telefon 56698863.

Jumalateenistused
märtsis Saue kirikus
Pühapäev, 10. märts kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld.
Tunnistus Raul Jürimaalt.
Järgneb koguduse üldkogu
koosolek.
Pühapäev, 17. märts kell 13
Saue Kristliku Vabakoguduse 23. aastapäev
Teenistust juhatab Erki Kuld.
Külalisansambel SELA.
Pühapäev, 24. märts kell 13,
PALMIPUUDEPÜHA
Teenistust juhatab Vahur Utno.
Jutlustab Raivo Kaustel.

Reede, 29. märts kell 17, SUUR
REEDE
Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur Utno.
Muusikaga teenib Saue
koguduse naisansambel.
Pühapäev, 31. märts kell 13,
ÜLESTÕUSMISPÜHA
Teenistust juhatab Raivo Kaustel.
Jutlustab Vahur Utno.
Muusikaga teenib Saue
koguduse ansambel.
Palve ja osadustund igal kolmapäeval kell 18.

MÄNNIKU KIRBUTURG
Avatud L-P 10-15
Asume Männiku tee 106 II korrus
Müüjatele müügipind + laud + stange
Broneerime telefonil 58122120, 58319707
NB! Esmastele registreerijatele üks päev tasuta

SAUE LOOMAKLIINIK
Sooja 1, Saue, telefon 600 3382, www.sauekliinik.ee
Avatud E-R 15-19, L-P suletud
Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi, kiibistamine.
Hill`s, Royal Canine ja Josera lemmikloomatoit.
Koduvisiidid.
Vältimaks asjatut ootamist, palume aeg ette registreerida!

Saetud ja lõhutud küttepuud
30, 40, 50, 60 cm (kuiv,
märg). Aastaringne tootmine ja
lai puu sortiment. Kütteklotsid
ja 30 cm kask 40 l võrkkottides, saepuru 200 l kottides,
tootmisjäägid. Tasuta transport
väiksema kalluriga! Saue,
Sooja 3a, tel 53600375,
halupuu24@hot.ee

2-toaline korter Sakus vahetada 1-toalise korteri vastu
Sauel. Telefon 53838894.

Männiku küla, www.resultes.ee,
resultes@resultes.ee.
Müüa turbabriketti, ümarat
ja kandilist puitbriketti ning
sõelutud kivisütt. Transport Sauele tasuta. Tel.
53593615.
Pakun tööd
Õmblusettevõte AS Protten
F.S.C. asukohaga Keilas võtab
tööle õmblejaid ja triikija. Kontakttelefon 6747567.
Pakume tööd koristajale Sauel.
Lisainfo telefonil 56504244,
6228295, Sirje. Tondi Puhastustööd OÜ.
Pakume tööd klienditeenindajale Sauel. Lisainfo
56497263.

Avaldame sügavat
kaastunnet
Mavruza ja Ander Vistile
kalli tütre ja õe
DAGMAR TIBARI
kaotuse puhul.
Perekond Aal

Avaldame kaastunnet
Mavruza Vistile
TÜTRE
surma puhul.
Seltsing Bereginja

Mälestame kauaaegset
naabrit
ERICH LAANEMETSA
ja avaldame sügavat
kaastunnet
lahkunu omastele.
Perekonnad Laudver ja
Leetmaa

Luterlikud jumalateenistused märtsis
Jumalateenistused toimuvad Saue Päevakeskuses Kütise tänav 4 ja algavad kell 13.
3. märts jumalateenistus armulauaga.
10. märts jumalateenistus armulauaga.
17. märts jumalateenistus armulauaga.
24. märts palmipuudepüha jumalateenistus armulauaga.
31. märts Kristuse ülestõusmispüha jumalateenistus armulauaga.

Päästesündmused
Põhja päästekeskus
28. veebruaril kell 02.18 sai
häirekeskus teate tulekahjust
Sauel Kadakamarja tänaval.
Ehitusjärgus maja garaažis oli
süttinud elektrijuhtmestiku
harutoos. Päästjad lülitasid
ruumidest elektrivoolu välja,
kustutasid põlengu ja tuulutasid ruumid.
19. veebruaril kell 13.35
teatati häirekeskusele, et
Sauel Tõkke tänaval põleb
maja korstnas tahm. Tahm

oli kustunud enne Nõmme
päästekomando päästjate
saabumist.
Tahmapõlemise eeldus
on piisava hulga tahma või
pigi olemasolu lõõrides, soemüüris või korstnas. Samuti
küttekollete liiga kuumaks
kütmine. Tahmapõlemise
tunnus on soemüüri, korstnajala või korstna ebatavaliselt
kuumaks muutumine. Sellega
kaasnevad erinevad ohud.
Kuumusest võivad süttida

soemüüri või korstna läheduses olevad esemed, tapeet
või vaheseinad. Vanadesse
või halvasti laotud korstnate
lõõridesse võivad kuumuse
toimel tekkida praod ja sealt
väljapaiskuvad sädemed süüdata hoone puitosad. Tahmapõlengu vältimiseks peab igaaastaselt laskma korstnaid ja
lõõre pühkida ning nende
korrasolekut kontrollida. Infot
korstnapühkijate kohta jagab
päästeala infotelefonilt 1524.

Diapol Granite OÜ toodab kivist köögi-tasapindu ja enamus toodangust
läheb ekspordiks. Seoses tootmismahtude suurenemisega võtame
tööle:
1) käsitööseadmete operaatorid
2) pakkijaid
Kandidaadilt eeldame:
◊ vähemalt kesk-, kutse või keskeriharidust,
◊ väga head eesti keele oskust,
◊ kasuks tuleb varasem töötamine tootmises.
Pakume kaasaegseid töötingimusi, põhjalikku väljaõpet ja tööriideid. Palk 6,07-7,8 eurot tunnis. Töö võib olla vahetustega. Avalduse ja CV palume saata info@diapol.com. Tel 6051130, faks 6051 135,
Kasesalu 10. Saue.
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„Head isu, näljased!
Komöödiateatri etendus „Head isu, näljased!“
12. aprillil kell 19 Saue Kontserdisaalis
Käsikiri: Peep Pedmanson.
Kunstnik: Riina Vanhanen.
Näitlejad: Hendrik Normann, Merca, Anne
Paluver ja Tarvo Krall.
4 näitlejat, 12 rolli!
Piletid hinnaga 9 või 11 eurot müügil Saue
Huvikeskuses (Saue koolimajas ruum 124)
E-N 15-18.
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