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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Kaitseliidu õppus läks korda
Sirje Piirsoo

K

aitseliit korraldas 5.-6.
aprillil Saue linnas
õppuse, läbiviijate
hinnangul täitis õppus
eesmärgi. Mehed said harjutada lahingtegevust, patrulli ja
tiibamist linnas ning haavatute
evakuatsiooni ja laskemoona
järelevedu lahingoludes.
Pealikud ja jaoülemad
õppisid tegevust planeerima
linnakaardi abil, mis suurel
määral erineb topograafilisest.
Samamoodi on lahingtegevus
linnas erinev lahingust maastikul. Arvestada tuleb, et tulejoonele võib sattuda elanikke,
aga ka seda, mis suunas tuli
avada. Paljud majad täna on
ehitatud selliselt, et kuul vaevata seina läbib.
Kaitseliitlased jäid õppuse
korraldusega rahule: tegevus
käis ja ei olnud asjatut passimist. Õppusel läksid katsetusse
ka vastsoetatud raadiojaamad.
Levi oli hea ja kõik toimis.
Praktilisele õppusele eelnes teooriaosa reede õhtul
Keilas. Laupäeva lõunast
kestis sõjategevus õhtul poole
kaheksani. Järgnes kokkuvõtte
tegemine, baaslaagri püstitamine, selle öine valvamine ja
patrull linnas.
Pühapäeval jätkus lahingtegevus. „Vaenlane“ oli tulnud
linna veelgi suuremate jõudude ja transpordiga. Legendi
kohaselt rajasid nad Keskuse
parki tugipunkti, et valmistada
ette kopteri maandumisplats.
Meie kaitseliitlaste ülesanne
oli mitte lasta kopteril tulla ja
nii algas kell 12 pargis lõpplahing, mis lõppes „vaenlase“
alistamisega.
Korraldajad kiidavad õppusel osalenud kaitseliitlasi, kel

Kaitseliidu Saue kompanii pealik, nooremleitnant Jüri Pääsuke

Igal ristmikul võib sind nurga taga vaenlane oodata

„Sõda“ on läbi ja üheskoos poseerimine ohutu. Fotod: Siiri Raagmets

Vastaspool rajas Keskuse parki tugipunkti, et kopteri maandumist ette
valmistada

tahe oli suur – kohati isegi liiga
innukas, et pidi pidurit tõmbama -, ja Saue linna elanikke,

kes õppusesse mõistvalt suhtusid ja kaitseliitlasi ei seganud.
Mehed tundsid sauelaste

suurt toetust tegevusele: kes
kutsus kohvi jooma, kes jalutas
kaasa, kes uuris, kas tal on ohutu
edasi minna, kes jagas infot kus
ja kui palju mundris mehi nähtud, kes korjas padrunikesti.
Õppus leidis aset Keila
maantee ja raudtee ning
Tule, Pärnasalu ja Tammetõru
tänava vahelisel alal. Kaitseliitlaste baaslaager asus Tõkke
põigus alajaama taga, lõpplahing toimus Keskuse pargis.
Õppusest võtsid osa
Saue sisekaitsekompanii ja
lahingrühm ning Keila malevkonna teised sisekaitseüksused, ühtekokku enam kui 50

meest. Õppus oli üks ettevalmistavatest etappidest suurõppusele „Saue lukku“, mis
on plaanitud aastasse 2015
ja millel osaleb ka pääste ja
politsei. Sellele eelneb veel
kaks osaõppust tänavu sügisel
Saue linnas, mais on mehed
tarkusi omandamas Lintsi baasis Läänemaa piiril.
Saue Sõna NR 8 (415)
25. aprill 2014
Väljaandja Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub 9. mail
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Saue õpetajad saavad lubatud palgatõusu
Henn Põlluaas
Saue linnapea
Eelmine valitsus kehtestas
möödunud aasta lõpus õpetajate palga uue alammäära ja
käis välja lubaduse õpetajate
palkade tõusuks. Paraku jõustus määrus, millega summad
omavalitsustele jaotati, alles
selle aasta 22. märtsil.
Selle ajani ei olnud omavalitsustel teada, kui suur on
riigi makstav haridustoetus ja
millised on tegelikud võimalused õpetajate palga alammäära
tõstmisel. Seetõttu ei olnud
linna eelarve koostamise ajal
võimalik ka vastavaid summa-

sid eelarvesse ette näha.
Küll arvestasime aga palgatõusu eelarvesse sisse neile,
kelle palk tuleb täies mahus
linna, mitte riigi käest. Nendeks on lasteaia, muusikakooli
ja huvikeskuse õpetajad, kelle
oleme võrdsustanud kooli
õpetajatega. Samuti tõstsime
ka meie lasteaia kasvatajate
palku, mis olid juba ammu
ajale jalgu jäänud.
Vaatamata eelmise valitsuse lubatud ja väljakuulutatud 11-protsendilisele palgatõusule, suurenesid Saue
linnale eraldatud vahendid
tegelikkuses aga vaid umbes
5 protsendi võrra. See pani

linnavalitsuse väga raskesse
olukorda, sest õpetajate palga
tõstmise vajaduses ei kahtle
meist ju keegi. Lisaks oli õpetajatel tekkinud õigustatud
ootus saada väljakuulutatud
suuremat palka alates juba
käesoleva aasta jaanuarist.
See, et valitsus lubadust
ei täitnud ja linn võttis puuduoleva osa enda kanda,
tähendab Saue linnale
tänavuseks lisakulusid üle
52000 euro. Meil läks veel
hästi, sest näiteks Tallinnale
suurenesid riigieelarvest eraldatavad palgavahendid vaid
umbes 1,35 protsendi võrra.
Arvestatavaid lisakulusid

toob ka tänavu sügisel koolile
lisanduv üks esimene klass,
sest riik arvestab lisanduvate
õpilastega ja annab selleks
rahastuse alates järgmise
aasta 1. jaanuarist, mitte 1.
septembrist. Senikaua rahastab klassi omavalitsus omavahenditest.
Samas teeb laste lisandumine meile väga head meelt.
Lapsed ja haridus on meie
prioriteet ning sellele kulutatud raha ei ole kunagi raisatud raha.
Vajadus leida õpetajate
palkadeks lisaraha tingis
lisaeelarve koostamise, mille
käigus vaatasime üle kõik

valdkonnad, linnavalitsuse
ja hallatavate asutuste eelarved, eelmise aasta tegelikud kulud ning suure töö
tulemusel ja erinevaid kärpeid tehes õnnestus vajalik
summa siiski kokku saada.
Lisaeelarve vastuvõtmine
volikogu poolt nõuab kahte
lugemist kahel järjestikusel
istungil ja kogu protsess võttis paratamatult oma aja.
Kuid lõpp hea, kõik hea!
24. aprilli istungil kiitis volikogu Saue linna esimese lisaeelarve heaks ja Saue Gümnaasiumi õpetajad saavad palgatõusu tagasiulatuvalt kätte
maikuu jooksul.

Viis Lääne-Harju omavalitsust
pooldavad riigigümnaasiumite
rajamist olemasolevate koolide baasil
Saue Sõna
Gümnaasiumireformist lähtuvalt on Lääne-Harju omavalitsused korraldanud mitu
kokkusaamist, et arutada
riigigümnaasiumi võimalikku
asukohta ja gümnaasiumihariduse omandamise võimalusi
siin piirkonnas.
Arutelude tulemusel jõudsid Keila, Saue ja Paldiski
linn ning Saku ja Harku vald
seisukohale, et Lääne Harjumaal peaks riik tugevdama just
olemasolevaid gümnaasiume,
moodustades Keilas, Sauel,
Sakus ja Tabasalus olemasolevate koolide baasil riigigümnaasiumid ning et mõistlik
on investeerida koolihoonete
kaasajastamisse neis paigus.
Sellekohase ettepaneku
esitasid omavalitsused ka 16.
aprillil Haridus- ja Teadusministeeriumile (HTM).
HTM on avaldanud arvamust, et igas maakonnas
peaks olema vähemalt üks
riigigümnaasium ja see peaks
olema maakonna keskuses.
Harjumaal võiks olla HTM
hinnangul olla neli riigigümnaasiumi.

Saue vald on seisukohal, et
Lääne-Harju riigigümnaasium tuleks ehitada Laagrisse, põhjendades seda hea
logistilise asukoha, rongi- ja
bussiühenduse toimimise,
Tallinna läheduse, õpilaste ja
piisava suurusega hoonestamata maa-ala olemasoluga.
Saue Linnavalitsus ja
Linnavolikogu leiavad, et
riigigümnaasiumi rajamine
Tallinna piirile ei ole piisavalt põhjendatud, kuna
Laagri alevik on Tallinna
Nõmme linnaosaga kokku
kasvanud ja see tähendaks
riigigümnaasiumi rajamist
sisuliselt Tallinna, mitte
Lääne-Harjumaale.
Keila, Saue ja Paldiski linna
ning Saku ja Harku valla juhid
arutasid mitmel korral LääneHarjusse riigigümnaasiumite
loomist ning leidsid, et Harjumaale ei sobi üleriigiline lahendus, kus maakonnas peab olema
vähemalt üks, soovituslikult
540-kohaline riigigümnaasium.
Harjumaal elab 1. jaanuari
2013 seisuga 567 967 inimest, iive on positiivne ja õpilasi koolidesse jagub.

Harjumaa omapära on paljude tõmbekeskuste olemasolu.
Need on kujunenud ajalooliselt,
tänapäev on vaid lisaväärtusi
juurde loonud, olgu need siis
teenused, korrastatud taristud,
uued elamud või miljööväärtuslikud arendused.
Arvestada tuleb rahvastiku harjumuspäraste liikumisteedega, sestap ei sobi
Lääne Harjusse rajada ühte
540-1000-lapselist riigigümnaasiumi, sest harjumuspärased liikumisteed ei taga nii
suure gümnaasiumi täitmist.
Harjumaa koolivõrgu arengukava koostamise töögrupi
2011. aasta 30. novembri
ettepanekul võiks kogu Harjumaal olla 10 gümnaasiumi.
Lääne-Harjumaa olemasolevad gümnaasiumid - Tabasalu
Gümnaasium, Saue Gümnaasium, Saku Gümnaasium ja
Keila Kool - on tugevad. Kõigis neljas gümnaasiumis oleks
tulevikus õpilaste arv suurem
kui 240. Õpilaste transpordi
lahendavad olemasolevad
bussi- ja rongiliinid. Vajalik
õpetajate kaader on valdavalt
olemas ja nii säilib ka tänaseks
loodud õpetamise kultuur.

Muusikakooli tegevused ja sündmused mais
Ootame kuulama ja osalema! Info
kodulehel www.sauemk.edu.ee.
◊ 4. mai Poistekoori ettevalmistuskooride kevadkontsert „Nüüd on mai“. Kell
12.00 Saue Kontserdisaalis
◊ 8. maiMuusikakooli viiuli
eriala õpilaste kontsert.
Kell 17.30 muusikakooli
kammersaalis
◊ 13. mai Poistekoori ja

Noorte Meeste Koori kevadine kontsert. Kell 18 Hopneri majas, Raekoja plats 18
◊ 15. mai Puhkpilli ja löökpilli osakonna ühiskontsert.
Kell 18 muusikakooli kammersaalis
◊ 17. mai Muusikakooli XI
lennu lõpuaktus. Kell 13
muusikakooli kammersaalis
◊ 20. mai Klaveri osakonna

kontsert. Kell 18 Saue
Kontserdisaalis
◊ 28.-29. mai Sisseastujate konsultatsioonid. Kell
17-19
◊ 29.-31. mai XII Festival
Visioon, www.noortejazz.ee
29.-30.05 Tallinna raekojaplatsi pealaval, Bastioni aias
31. mai Saue noortepäeval
jaanituleplatsil

Infotahvel linna sissesõidul
Saue Sõna
Tööle ja koju sõitvaid sauelasi ning meie külalisi
tervitab linna sissesõidul
reklaamtahvel, mis annab
teavet lähikuudel linnas

toimuvatest toredatest ettevõtmistest. Tahvel asub Olerexi tankla juures, info sellel
vahetub kord kvartalis.
Loe, mis tulekul on, jaga
infot sõprade-tuttavatega ja
löö kaasa! Foto: Sirje Piirsoo

Tähelepanu!
Mittetulunduslikuks tegevuseks toetustaotluste esitamise järgmine tähtaeg on 20.
mai 2014. Taotlused esitada
paberkandjal või elektrooni-

liselt Saue Linnavalitsusele:
saue@saue.ee või margit@
saue.ee. Taotlusvorm asub
aadressil www.saue.ee /
VABA AEG / organisatsioonid.
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 9.
aprilli istungi päevakorras
oli 17 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas Muskaadi tn 12
üksikelamu ning Maastiku
tn 25 juurde Huawei aktiivkapi paigaldamise ja elektri
kaabelliini projekteerimistingimused.
◊ Määras hooldaja puudega
isikule.
◊ Otsustas maksta hoolekandeasutuse toetust kolmele
isikule.
◊ Otsustas maksta sünnitoetuse

esimest osa ühele perele
summas 130 eurot.
◊ Kinnitas lihthankel „Saue
Noortekeskuse õuealavahendite ostmine” edukaks
Tiptiptap OÜ pakkumuse.
◊ Andis Saue Huvikeskusele
loa korraldada 26. aprillil
jaanituleplatsil sarja „Sauelane liikuma“ jalgrattaetapp
ja jalgrattakross. Jalgrattaetapp algab kell 12.00
jaanituleplatsilt ja toimub
Saue linna kergliiklusteedel. Jalgrattakross algab kell
13.00 jaanituleplatsilt ning
toimub Saue linna tänavatel ja Sarapiku terviserajal.
Korraldamise eest vastutab

◊

◊

◊

◊

Saue Huvikeskuse sporditegevuse juht Rauno Neuhaus.
Otsustas maha kanda Saue
lasteaia Midrimaa bilansilise vara: kasutamisekõlbmatuks muutunud koorimismasin.
Otsustas maha kanda Saue
lasteaia Midrimaa bilansivälise vara: kaks kasutamisekõlbmatuks muutunud
arvutit ja teler.
Otsustas maha kanda Saue
Päevakeskuse bilansivälise
vara: kasutamiskõlbmatuks
muutunud arvuti.
Lähetas linnapea Henn Põlluaasa 27. aprillist kuni 30.
aprillini Rootsi Sollentuna

◊

◊

◊

◊

kommuuni Saue-nimelise
tänava pidulikule avamisele.
Muutis Saue linna raamatupidamise ja finantsarvestuse sise-eeskirja.
Tunnustas Saue lasteaia
Midrimaa õppealajuhatajat
Lya-Renate Uuvitsat tänukirjaga pikaajalise, väga
hea ja armastusega tehtud
töö eest Saue lasteaias
Midrimaa.
Kinnitas hankel „Tule tn
7-19 ehitus- ja remonditööd
2014“ parimaks Remoti
Holding OÜ pakkumuse.
Kooskõlastas Kespri Arhiiv
OÜ jäätmeloa taotluse olmejäätmete kogumiseks ning

veoks majandus- ja kutsetegevusena Harjumaal.
Saue Linnavalitsuse 14.
aprilli erakorralisel istungil
kinnitas linnavalitsus hankel
„Saue Gümnaasiumi mehitatud valve” edukaks AS-i G4S
Eesti pakkumuse ning suunas
linnavolikokku kehtestamiseks volikogu määruse „Saue
linna 2014. aasta I lisaeelarve“ ning otsuste „Sundvalduse seadmine“ ja „Loa
andmine lihtsustatud korras
tellitava teenuse „Saue Gümnaasiumi mehitatud valve“
hankelepingu sõlmimiseks“
eelnõud.

Saue linna 2013. aasta
parimate sportlaste
tunnustamine
Rauno Neuhaus
Saue Huvikeskuse sporditegevuse juht

Volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjon kaasas Heiki Lumilaiu koosolekule Skype vahendusel. Foto: erakogu

Uudne lähenemine inimeste
kaasamisel linna juhtimisse!
Heiki Lumilaid
Sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni liige
Saue linnas oli 10. aprillil ajalooline sündmus. Esmakordselt kaasas volikogu komisjon
koosolekule ühe liikmetest
interneti teel, kasutades
ära Skype võimalused. See
tähendab, et toimus videokõne seanss, kus sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni liikmed
viibisid linnavalitsuse saalis ja
allakirjutanu kodus. Nii sain
osaleda aruteludes ja hääletada otsuste vastuvõtmisel.
Olukord oli tingitud koosolekuruumi paiknemisest kolmandal korrusel ja artikli autori

liikumispuudest.
Peab ütlema, et kogemus
oli lootustandev. Saan kinnitada, et kõne kuulmine oli,
vaatamata mõningale katkendlikkusele, igati arusaadav.
Küll jättis aga soovida
videopildi kvaliteet. See kippus mitmeid kordi ja päris
pikaks ajaks „hanguma”.
Oli ka selline moment, et
kaamera oli suunatud koosolekul osalejate poole sääraselt,
et suund oli aknale ja seepärast kippusid mõned inimesed
paistma vaid siluettidena.
Õnneks on kaamerale parema
asukoha leidmisega võimalik
oluliselt parandada video- ja
ehk ka helikvaliteeti. Esinenud

„hangumiste” osas ei ole ma
pädev seisukohta võtma.
Kokkuvõtteks saab öelda, et
säärane linna juhtide novaatorlik püüd kaasata probleemide
arutelule ja lahenduste otsimisele erinevatest eluvaldkondadest inimesi, on igati
tervitatav: seeläbi muutub
Saue kodusemaks kõigile.
Annab ju selline suhtlusviis
võimaluse vajadusel
kaasata aruteludele
erinevat kompetentsi
kust kohast tahes.
Jääb ainult loota, et
analoogsed virtuaallahendused ei pärsi füüsilise keskkonna ligipääsetavamaks muutmist?!

Koduõde Kristina Kams osutab koduõeteenust
Heli Joon
Sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht
Saue Päevakeskuses käis 8.
aprillil koduõeteenust tutvustamas Kristina Kams. Loengul

said osalejad teada, millist
teenust osutab koduõde ja
kuidas saab teenust taotleda.
Koduõeteenust rahastab
haigekassa, vajalik on eelnevalt
arsti saatekiri. Pärast saatekirja
saamist tuleb koduõeteenust

pakkuva ettevõtte või
koduõe litsentsi omava
töötajaga ise ühendust
võtta ja kokku leppida
teenuse osutamise aeg.
Lisainfo telefonil
6790174, Heli Joon

Saue Linnavalitsus tunnustab Sauel elavaid ja Saue
linnas tegutsevate klubide
täiskasvanuid (alates 19.
eluaastast) sportlasi, kes on
saavutanud aastal 2013 häid
tulemusi tiitlivõistlustel.
Näiteks Harju meistrivõistlustel 1.-3. koha, Eesti meistrivõitlustel 1.-10. koha, Euroopa
ja maailmameistrivõistlustel

1.-20. koha jms. Ettepanekuid
saab teha ka Saue parima naisja meeskonna kohta.
Info sportlaste tunnustamisest on saanud ka Sauel
tegutsevad spordiklubid.
Ootan Teie kõiki ettepanekuid hiljemalt 28. aprilliks 2014. Ettepanekud
saatke e-posti aadressil
rauno.neuhaus@saue.ee.

Saue Linnavalitsus jagab
Euroopa Liidu toiduabi
Saue Linnavalitsus pakub
vähekindlustatud isikutele
(pensionärid, lastega pered,
töötud, puuetega inimesed
jt) nisujahu, makarone jm
kuivaineid.
Toiduained on sihtgrupile tasuta.

Toiduaineid on piiratud
koguses ja neid jagatakse
kuni lõppemiseni.
Linnavalitsus on avatud
E 8-18, lõuna 12-12.45; T, K, N
8-17, lõuna 12-12.45; R 8-14.
Info telefonidel
6790174 , 6790176.

Noored ja kultuur
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Saue Noortekeskuse Sweet 16
Kirke Kasari
Saue Noortekeskuse
noortejuht
Sel aastal tähistas Saue Noortekeskus 16. sünnipäeva.
Olgugi, et tegu on ühe vanima
noortekeskusega Eestis, on
meie armastatud kohtumispaik
siiski alles teismeeas.
Hoogsat sünnipäevapidu
aitasid sisustada meie oma
tänavatantsijad JJ-Street ja
Saue cheerleader id SaChe.
Peaesineja, maagiline trikimees Jürgen Veber lennutas
parti, paljundas pudeleid ja
võlus tüdruku kasti - seda
kõike meie noorte abiga.
Ürituse jooksul said kõik
peolised suu magusaks
roosa Sweet 16 tordiga ja
peole pani punkti disko.
Tore oli näha publikus ka
meie sõpru teistest noortekeskustest Keilast, Sakust
ja Harku vallast.
Aitäh kõigile tantsutüdrukutele, DJ-dele ning Jürgen
Veberile ja tema meeskonnale!
Kohtumiseni juba noortepäeval!

Maagiline trikimees Jürgen Veber lennutas parti, paljundas pudeleid ja võlus tüdruku kasti, aga jagas ka autogramme

Peolised ei ole veel alustanud suu magusaks tegemist roosa Sweet 16 tordiga. Fotod: Saue Noortekeskus

DJ-d tööhoos

Harjumaa gümnaasiuminoored
võtsid mõõtu mälumängus
„Mõttemeister“

Lihavõttepühade kaunistuste meisterdamisel osales ligi 50 inimest

Lihavõttepühade kaunistuste
meisterdamise vastu oli suur huvi
Virve Laan
Saue Huvikeskuse
huvitegevuse juht
Saue Huvikeskuse kunstiklassis oli 12. aprillil lihavõttepühade kaunistuste meisterdamise töötuba huviringide
õpilastele ja peredele. Huvi
meisterdamise vastu oli suur,
osales ligi 50 inimest.
Meie noortel õpetajatel olid

materjalid valmis pandud ja näidised tehtud. Avar klassiruum
täitus kiiresti rõõmsa õhinaga
meisterdama asunud suurematest ja väiksematest peredest,
kes punusid vitstest pesasid,
kaunistasid neid sisali ja värviliste sulgedega ning värvisid
mune marmoriseerimise tehnikas. Rõõmsatelt nägudelt võis
lugeda, et osalejad jäid töötoa
korraldusega rahule.

Osalejad punusid vitstest pesasid, kaunistasid neid sisali ja värviliste sulgedega ning värvisid mune marmoriseerimise tehnikas. Fotod: Virve Laan

2014. aasta „Mõttemeistri“ parimad koos mälumängu korüfeede Indrek Salise ja Jevgeni Nurmlaga. Esireas
Loksa Gümnaasium, teises Viimsi Kool ja kolmandas Saue Gümnaasiumi võistkond. Foto: Saue Gümnaasium

Grete Põldma
Saue Gümnaasiumi huvijuht
„Mõttemeistri“ korraldaja ja
projektijuht
Saue Gümnaasiumis said 9.
aprillil juba üheksandat korda
kokku Harjumaa gümnaasiumite 10.-12. klasside mälumängu õpilasvõistkonnad, et
üksteiselt mõõtu võtta.
Sel aastal osales üle Harjumaa kokku kaheksa gümnaasiumi: Kehra Gümnaasium, Kose Gümnaasium,
Kuusalu Keskkool, Loksa
Gümnaasium, Loo Keskkool,
Paldiski Ühisgümnaasium,
Saue Gümnaasium ja Viimsi
Kool. Nagu ka eelneval seits-

mel aastal, viisid mälumängu
läbi ja koostasid selle aasta
„Mõttemeistri“ küsimused
Eesti mälumängu korüfeed
Indrek Salis ja Jevgeni Nurmla.
Mälumängus oli kokku
kolm vooru, igas 20 küsimust. Juba esimese vooruga
tõusis liidrirolli Loksa Gümnaasium ja hoidis kohta kuni
lõpuni välja.
93 punktiga 120-st tuli
esikohale Loksa Gümnaasium. 74 punktiga saavutas teise koha Viimsi Kool.
Saue Gümnasium võttis 72
punktiga kolmanda koha.
Meie kooli au kaitsesid Marti
Michelson 10. klassist, Madis
Voitk 11. klassist ning Eva

Mälumängu küsimus: Kes on
olümpiamängudelt kõige rohkem medaleid võitnud sportlane? Vastus: Michael Phelps.

Martina Põder ja Eerik-Hannes Matsina 12. klassist.
Võistkonnad said lisaks diplomile auhinnalaualt valida
meelepärase raamatu. Kõik
osavõtnud koolid said osalemise eest tänukirja ja mõttetegevuse turgutuseks suure
šokolaadi.
Harjumaa gümnaasiumite
vahelist mälumängu „Mõttemeister“ finantseeris Harjumaa Omavalitsuste Liit.
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55. jüriöö teatejooksu
võitsid kümnendat korda Saue Tammed
SK100
Orienteerujate igakevadine
esimene suurvõistlus Jüriöö
teatejooks peeti juba 55. aastat järjest ja sel korral Nelijärvel. Jüriööjooks on iga aasta
kevadine öine teatevõistlus
orienteerumises. Võistluse
põhiklassi moodustasid kolmest mehest ja kahest naisest koosnevad viieliikmelised
võistkonnad, teatevahetusi
läbiti vaheldumisi.
Kokku startis 59 võistkonda.
Prestiižika esimese vahetuse
võidu võttis Kristo Heinmann
(OK Ilves), kes edestas lausa
50 sekundiga järgnevat SK100
(Lauri Tammemäe) ning 2.42ga kolmandana vahetuse üle
andnud Saue Tammede (Alar
Abram) võistkonda.
Teises vahetuses toimus

aga liidrite vahetus. Kunagine
laskesuusatamiskoondise esinaine Eveli Saue (OK Ilves)
eksis raja tehnilisemas osas
ning möödusid võistkonnad
SK100 (Triinu Rooni) ja Saue
Tammed (Kirti Rebane).
Kolmas vahetus tõi taas
põnevust, kus Saue Tammede
öös eksimatu Erkki Aadli möödus tehniliselt puhta sooritusega SK100 võistlejast Tõnis
Vaiksaarest.
Neljandas ehk viimases
naiste vahetuses eksisid mõlemad eesolevad võistkonnad,
mis andis võimaluse uuele liidrile - OK Ilves (Outi Ojanen).
Ankruvahetuses hoidis Kenny
Kivikas (OK Ilves) oma liidripositsiooni kuni 8. kontrollpunktini, kus märkis rajal oleva
paralleelpunkti, jättes oma võtmata. See tõi kaasa võistkonna

tulemuse tühistamise.
Selline lõpplahendus andis
55. jüriöö jooksu võidu OK
Saue Tammedele, kelle ankruvahetuses jooksis Andreas
Kraas. Teise koha noppis suurepärase jooksuga äsja EM-ilt
saabunud Timo Sild (võistkond
korteriyhistu.net). Kolmas oli
SK100 (Johannes Pohjala).
Jüriöö jooksu rändauhinnaks oleva kuju „Kalevipoeg
kivi heitmas“ kuulub aastaks
OK Saue Tammed võistkonnale
koosseisus Alar Abram, Kirti
Rebane, Erkki Aadli, Viivi-Anne
Soots ja Andreas Kraas.
Saue Tammede teine võistkond koosseisus Risto Kiilberg,
Maris Terno, Andreas Aadli,
Marje Venelaine ja Andres
Saetalu saavutas 16. koha.
SK Saue Tammed toetab Saue
Linnavalitsus ja AS Sami.

Hispaania üliõpilane räägib
kogemusest Saue väikelaste õpetajana
Saue sõna
Kalli-Kalli lastehoius töötas
möödunud aasta oktoobri
keskpaigast õpetajana hispaanlane Adrian Ormaechea,
kes tuli Eestisse augusti lõpus
üliõpilasvahetusprogrammi
Erasmus kaudu ning õppis
meediat Tallinna Ülikooli Balti
Filmi- ja Meediakoolis.
Et mai lõpus pöördub
Adrian tagasi kodumaale, tegi
Kalli-Kalli lastehoid temaga
intervjuu ja lubas lahkelt
seda Saue Sõnal kasutada.
Täispikkuses intervjuu leiate
Kalli-Kalli lastehoiu kodulehelt
aadressil www.kallikalli.eu.
Kuigi Adrian oli alguses pisut
skeptiline, ei kujutanud ta ette,
et võib tunda end Kalli-Kalli lastehoius töötades nii mugavalt ja
õnnelikult. Kõik - teised kasvatajad, vanemad ja lapsed - muutsid
sisseelamise hõlpsaks, keskkond
oli suurepärane ja mõttemaailm
proovida uusi asju, mis valitseb
Kalli-Kalli lastehoius, tegi kõik
veelgi lihtsamaks.
Ka suurem osa lapsi võttis
Adriani kohe algusest peale
omaks, mis võib vahel olla
keeruline kellele iganes, eriti
aga välismaalasele, kes ei saa
aru, mida lapsed räägivad.
Kuigi Adrian ei olnud kunagi
mõelnud töötamisest väikeste
lastega, isegi mitte Hispaanias,
arvab ta nüüd, et see oli ehk
kõige paremgi otsus, mille ta
Eesti viibides langetas.

Hispaanlase Adrian Ormaechea õpingud Eestis saavad küll otsa, aga
Kalli-Kalli lastehoid jätkab kindlasti uute ja innovaatiliste väljakutsetega
ka edaspidi. Foto: Pirko Raichmann

Rääkides sellest, kuidas ta
lastega suheldud sai, kui ühed
ei mõista hispaania ja teine
eesti keelt, ütleb Adrian, et
tegutses katse-eksituse meetodil, mis lõppes sellega, et ta
õppis eesti keelt.
Ajendi keeleõppimiseks andis
juhtum ühel esimestest nädalatest, kui üks pisike midagi
murelikult Adrianile seletas,
kuid õpetaja teda mingil viisil ei
mõistnud. Lugu lõppes märgade
pükstega ja Adrian vabandab
väga vanemate ees selle pärast.
Pärast seda, kui Adrian eesti
keeles kõnelema hakkas, said
lapsed talle enam lähedaseks,
hakkasid teda enam respekteerima ja ta sai neilt eesti keeles
küsida, kuidas öeldakse üht
või teist asja hispaania keeles.

Adrian arvab, et eesti keele
õppimine oli äärmiselt vajalik
samm: muidu oleks suhtlus
lastega olnud nullilähedane.
Hispaania keele õpetamisest arvab Adrian, et seda on
raske teha, kui lapsed ei räägi
korralikult veel isegi emakeelt.
Samas haarasid osad pisikestest võõrast keelt kiiremini,
osad aeglasemalt. Ja oli hämmastav, et päevade või nädalate
pärast kasutas keegi mudilastest sõna, mida Adrian oli õpetanud, õiges kontekstis.
Adrian hindab kõrgelt kolleege, kellega ta Kalli-Kalli
lastehoius koos töötas, ning
on tänulik omanikele Pirko ja
Arthur Raichmannile , kes teda
usaldasid ja sellise kogemuse
võimaldasid.

55. jüriöö teatejooksu rändauhinnaks oleva kuju „Kalevipoeg kivi heitmas“ kuulub aastaks SK Saue Tammed võistkonnale. Esireas vasakult
Viivi-Anne Soots ja Kirti Rebane, tagareas koosseisus Alar Abram, Andreas Kraas ja Erkki Aadli. Foto: Merle Aadli

Arthur Raichmann: „Mäletate
seda nõukogude ajast pärit
väljendit - kaader otsustab
kõik? Inimesed on olulised
ja selles mõttes ei ole midagi
muutunud.
Adriani mõju meeskonnas
on olnud märgatav. Siin ei ole
küsimus tema enda panuses,
vaid selles, et meeskond on
häälestatud avatusele ettevõtte arengus, on orienteeritud uutele ja innovaatilistele
lahendustele.
Kõik Kalli-Kalli lastehoiu
kasvatajad mõtlevad kaasa
ja panustavad meie väärtuste
loomisele ning arengusse ja

selles osas on võõrkeelse kasvataja tulek mõjunud omamoodi katalüsaatorina.
Ma loodan, et see paistab ka väljapoole nõnda. Et
ka lapsevanemad on seda
märganud ja hinnanud, kõiki
neid protsesse tervikuna.
Me oleme väike firma, aga
mõtleme suurelt ja oleme
oma tegevusele pühendunud.
Adriani õpingud Eestis saavad küll otsa ja sellega saab
otsa ka meie põnev koostöö,
aga Kalli-Kalli lastehoid jätkab kindlasti uute ja innovaatiliste väljakutsetega ka
edaspidi.“
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Avalik arutelu andis keskuse
Saue Sõna

Saue Noortekeskuses kohtusid aprilli alguse avalikul arutelul
need sauelased, kel südamel Saue keskusala tulevik. .
Jõudis lõpule poolteist aastat väldanud visiooniloome,
detailplaneeringu lähteülesanne koos visiooniga valmib
juuniks. Järgneb detailplaneeringu koostamine.
Mis eelnes avalikule arutelule?
Linnaelanike hulgas läbiviidud
keskusala käsitlev küsitlusuuring
19. aprill kuni 5. mai 2013.
Jalutuskäik keskusalal 27.
aprill 2013.
Saue keskuse mõttetalgud
13. juuni 2013.
Kohtumine keskusala maaomanikega 18. september 2013.
Tulevikustsenaariumite töötuba 8. jaanuar 2014.
Visioonitöötuba noortele ja
volikogu liikmetele 27. veebruar 2014.
Kohtumine maaomanike ja
garaažiühistu juhatusega 13.
märts 2014.

Avalik arutelu 5. aprillil
Nelja tunni vältel vaatasid osalejad esmalt üle keskusala 20
teesi. Järgnes rühmatöö viie
olulise valdkonnaga.
Parkimise töögruppi juhtis linnaarhitekt Urmas Elmik.
Ligi- ja juurdepääsude ning
liikumisteede rühma eesotsas
oli volikogu liige Meelis Telliskivi. Avaliku ruumi üle arutlesid

peamiselt noored Riho Nageli
eestvedamisel. Funktsioonide
ning üldise stiili ja korruselisuse
töörühmi vedasid Ulla Männi ja
Kristi Grišakov ruumikonsultatsioonibüroost Väike Vasak Käsi.
Rühmatööde kokkuvõtetega saab tutvuda Saue keskuse kodulehe vestlusnurgas
(www.sauekeskus.ee).
Avalik arutelu lõppes rühmatöödes üleskerkinud plusside ja
miinuste vaagimisega ning ettepanekutega, kuidas täiendada
keskuse visioonikaarti.
Lõppeks näitasid osalejad oma
suhtumist visiooni hääletamise
teel, ehk iga osaleja sai näidata
füüsiliselt poolt-vastu skaalal, mil
määral ta on keskuse visiooni poolt
või vastu. Selleks oli noortekeskuse saali põrandal pikk joon, kus
ühes otsas miinus ja teises pluss.
Saue keskuse visiooniloomet tervikuna on aidanud
Saue Linnavalitsusel ellu viia
linnauuringute kompetentsikeskus Linnalabor ja ruumikonsultatsioonibüroo Väike
Vasak Käsi.

Kaimo Käärmann-Liive
5. aprilli avalikust arutelust:
„Kui inimesed pärast kohtumist arvamust avaldasid,
tundus Saue keskuse visioon
kohalolnutele sümpaatne.
Minu jaoks on meeldiv, et
kunagi küsitlusega alanud
ja sellele järgnenud kohtumisega keskuse tööstusalal,
kus alaga tutvuti, on tegevustega järjekindlalt edasi
liigutud. Välja on jõutud
esimeste ideedeni, mille üle
arutleda saab.
5. aprilli kohtumisel tabasin end mitu korda mõttelt,
et kuigi hetkel on käsil suhteliselt väikese ala planeerimine Saue keskel, siis seda
hoolikamalt tuleb sellega
tegeleda, sest eksimuste
hind võib olla kõrge. Väljakutse on suur, sest on selge,
et keskuse arendamisega
kujundame linna kui terviku
arengut ja tulevikku.
Üsna ühel meelel olid osa-

lejad selles, et uus keskus
peab olema koht, kus end
hästi tunneb nii eakas kui
laps, nii rattaga sõitja kui
vankrit lükkav lapsevanem.
Elevust tekitas mõttevahetus parkimise üle. Paljuski
lähtub see sellest, keda me
näeme Saue uue keskuse
elanikena. Auto on paljudele
vajalik liikumisvahend, kuid
uus keskus ei peaks olema
eelkõige parkla.
Kohtumise ettevalmistamiseks oli loodud ka võimalik kaart, kus kogu keskus
oligi vaid üks suur autoparkla. Välja käidi ka idee
kahetasandilisest keskusest,
kus autod liiguvad ja pargivad alumisel tasandil.
Lisaks küsiti kohtumisel,
kas Saue keskus peaks olema
mõnus koht Saue tänastele
elanikele või hoopis midagi
sellist, mis saab vaid uute

elanike pärusmaaks? Kas esialgne eskiis ei ole liiga tihe,
kirju ja ülekuhjatud selle
suhteliselt pisikese maa-ala
jaoks? Kas tõesti on maaala tänased omanikud nõus
projektiga kaasa tulema,
eriti Koondise tänava äärsete
garaažide omanikud?
Need küsimused andsid
hoogu uuteks mõteteks ja
kohtumise lõpus rühmatööde esitlust vaadates oli
näha, et paljud arutelud
olid väljunud keskuse raamidest ning pakuti ideid,
kuidas uus keskus võiks
Sauet paremini ühendada.
Näiteks peeti oluliseks tekitada sünergia noortekeskuse
ja uue keskuse vahel ning
rõhutada neid ühendavaid
liikumissuundi. Lisaks rõhutasid Saue noored, et keskuses võiks olla võimalus „olla
veesilma juures“.

Pooleteise aasta pikkuse töö tulemusena valmis visioon, milline võiks
Saue linna keskus tulevikus välja näha. Lõplikult paneb keskuse paika
detailplaneering

Saue keskuse koduleht on avatud
Saue keskuse koduleht asub
aadressil www.sauekeskus.ee.
Kodulehelt leiab infot selle
kohta, kuidas valmis Saue linna
keskuse visioon, milliseid küsitlusi, arutelusid ja töötubasid on
korraldatud, kuidas edasi minnakse, ja leiab esialgse keskuse
tsoneeringu kaardi.
Oluline on, et igaühel on

võimalik keskuse arendamisel
kaasa rääkida nii vestlusnurgas
kui alamlehtedel „Mina arvan
nii“ või „Tulen Sauele kui“.
Hoidke lehel pilku peal ja te
teate, milliseks kujuneb Saue
linna keskus. Ärge jääge arutlusest kõrvale, sest Saue kujuneb just selliseks, nagu soovite
või soovimata jätate.

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 eurot.

Taotlus stipendiumi saamiseks 2014. aastal tuleb
esitada Saue Linnavalitsusele
hiljemalt 15. maiks.
Stipendiumi taotlemise tingimused, määramise ja maksmise kord ja taotlusvorm: www.
saue.ee teema HARIDUS all.
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visioonile rohelise tule
Saue uue keskusala teesid
1. Keskusala maa on väärtuslik
ja erakordne võimalus eristuda teistest Harjumaa (või
terve Eesti) väikelinnadest.
2. Keskusala tuleb käsitleda
terviklikult! Seda isegi
juhul, kui arendamine toimub pika aja vältel.
3. See tähendab, et kõik osapooled peaksid järgima
samu reegleid arendajate,
plaanide kinnitamise ja
koostöö suhtes. Lihtsamalt
öeldes, enne otsuste tegemist tuleb teiste osapooltega
suhelda, veel parem - ühine
sihtasutus moodustada.
4. Keskusala arendajatel peab
olema programm sisuloomeks. See aitab vältida
äride äpardumist ja pindade
tühjalt seisma jäämist. Inimesed peavad harjuma keskuses käima.
5. Keskusalal on oma autorisündmused, mis piirkonna
olulisust rõhutavad. Niiöelda avatud uste päevad.
6. Tuleb töötada Tallinnaga
sideme kallal. Eriti rongiliiklejate Tallinnast Sauele

toomiseks.
7. Keskuse sisemised liikumisteed hakkavad mõjutama tervet Saue linna ja
selle toimimist.
8. Kõigil erinevatel vanusegruppidel peab olema uuel
keskusalal tegevust. Nii
sise- kui ka väliruumide
disain ja elemendid (mööbel
jne) peavad olema mitmeti
kasutatavad erinevate huvija vanusegruppide poolt.
9. Noortele keskusalal omad
kohad koostöös noortekeskusega.Keskusala kui hariduskeskus.
10. EI „lenduriplaneeringutele“! JAH planeeringutele,
mis lähtuvad kasutaja ja
avaliku ruumi kogemusest!
11. Keskusala planeeringu
eskiis lähtub ajaloolise
vanalinna tüpoloogiast.
12. Kvaliteetsed arhitektuurilahendused elamu- ja äripindadele, mis on kaasaegsed,
kuid nutika viitega Saue ja
keskusala minevikule.
13. Keskusalal on kolme
tüüpi avalikke ruume, mida

tuleb ka vastavalt arendada. Lisaks neid siduv
peatänav.
14. Siseruumid ja katusepind
on samuti avalik ruum.
15. Uus peatänav on Saue
suur südamearter. Süda
peab tuksuma ning tänav
voolama ja elu pakkuma.
16. Keskusala koos pargiga
vajab ühtset maastikuarhitektuurset lahendust.
Olulisel kohal olgu vesi kui
senini puuduv element.
17. Keskus peab olema multifunktsionaalne (mitte
ainult magala ja mitte
ainult kontor).
18. Saue keskusala maa on
liiga väärtuslik, et muuta
see hiiglaslikuks parklaks.
19. Ehitamisel tuleb sihtida
A- ja B-klassi energiatähiseid, kui mitte BREEAM
Communities sertifikaati
kogu keskusalale.
20. Kvaliteetne disain on
tulevikuinvesteering. Vorm
ja funktsioon peavad olema
tasakaalus keskusala iga
elemendi puhul.

Fotopäev Sauel:
26. mail 1989 ja 2014
Evelin Povel-Puusepp
Saue Kodu-uurimise Seltsingu
juhataja
Südasuviselt soojal maipäeval 25 aastat tagasi kohtusid
Sauel mitmed tolle aja mainekad fotograafid, et Saue peal
ringi vaadata ja jäädvustada
siinset elu-olu oma argises
kulgemises. Nad liikusid kõikjal: looduses, tänavail, elamute
vahel ja tootmishooneis.
Need on väärtuslikud kaadrid, mis kingivad võimaluse
nautida toonaste fotograafide
professionaalseid kadreeringuid, vaateid ja olustikke
väljastpoolt Sauet tulnud
inimeste fotosilma vahendusel. Teisalt on nende ülesvõtete väärtus pidevalt kasvav,
võimaldades fikseerida meid
ümbritsevat ruumi ühes konkreetses ajahetkes.
Täna on kujutatud kohad veel
äratuntavad ja seda põnevam on
teadvustada arengut või märgata
toimunud muutusi.
Saue Kodu-uurimise Seltsing on võtnud nõuks heita
fotode vahendusel pilk 25 aasta

tagusesse kevadpäeva Sauel.
Ootame teid 20. mail kell 18
Saue Linna Raamatukokku
näituse „Saue ja sauelased 26.
mail 1989“ pidulikule avamisele. Väljapanek jääb üles kuni
sügiseni ja sellega saab tutvuda
raamatukogu lahtiolekuaegadel.

25 aastat hiljem
Ühtlasi kutsume kõiki fotohuvilisi nii Sauelt kui kaugemalt veetma käesoleva aasta
26. maid, esmaspäeva Saue
linnas, et pildistada üles
tänane argielu. Ülesvõetud
kaadrid peaksid pigem olema
dokumentaalsed ja ehedad,
fotode töötlemist ega kunstiliste ilupiltide tegemist ei
eelda. Fotod, olgu neid siis
üks või sada, palume saata
elektroonselt aadressil evelinpovel@gmail.com või marika.
salu@gmail.com või tuua andmekandjal (mälupulk, mälukaart, välimälu) raamatukokku juhataja Marika Salule.
Kõikidest 26. mail Saue linnas tehtud fotodest moodustub
virtuaalnäitus Saue Kodu-uurimise Seltsingu Facebooki lehe-

küljel Saue: aeg ja lugu (www.
facebook.com/saueaegjalugu/).
Sealsamas saab tutvuda ka
valikuga 1989. aasta fotodest.
Sügisel on kodu-uurijatel kavas
korraldada fotopäeva kokkuvõttev üritus, millest teavitame
Sauet jäädvustanud inimesi ja
kõiki huvilisi aegsasti.

Aita talletada Saue ajalugu
Sarnaselt Eesti mäluasutuste
digitalgutele, kus talgulistele
esitletakse tuvastamiseks
ja info saamiseks arhiivkogude fotosid, palume meiegi
oma Facebooki lehekülje
kogukonnalt abi ja aktiivset
tagasisidet fotodel kujutatu
kohta. Vahel võib esmapilgul
tähtsusetuna näiv nüanss olla
mõne olulise loo lahenduseks.
Jagage oma teadmisi, nii talletame ühiselt Saue ajalugu!
Mine tea, kui palju ja kus
on 26. mail Sauel fotokaameratega inimesi liikumas,
kuid soovime kõigile rahulikku
meelt ja sõbralikku suhtumist
Saue elu ülespildistajate suhtes. Nauditavat päeva nii kaamerasilma ees kui taga!

Vanem generatsioon
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Terves kehas terve vaim
Liivi Lents
Saue Päevakeskuse juhataja
Aasta 2014 on päevakeskuse
tervisenädala esimese juubeli
aasta, toimus see ju juba viiendat korda. Tänavu algas tervisenädal eriti meeleolukalt: eelmise aasta „rosin“, toolitants
juhatas sisse ka käesoleva.
Toolitantsu tantsisime EveMall Saare juhtimisel, kes on
Eestis selle ala parim asjatundja. Toolitants ei olegi sõnasõnalt toolitants, sest keegi ei
võta tooli kaenlasse ja ei kasuta
seda partnerina, vaid tants käib
hoopis toolidel istudes.
Parem ja selgem nimi olekski
istumistants. Istudes saavad
tantsida kõik, kel tahtmist,
aga eriti soovitav on see neile,
kelle jalad enam hästi ei kanna.
Tants ise käib nii, et hästi lõbus
muusika mängib, Eve -Mall Saar
räägib toreda loo, näitab ette
liigutused ja siis kõik tantsivad.
Liigub keha, käed ja jalad.
Kel istumisest tagumik
kange, võib ka püsti tantsida.
Niimoodi tantsides „küpsetasime saia“, „käisime naabriga jalutamas“, „põikasime
turule“ ja tegime muidki lõbusaid asju, millest tantsulugu
pajatas. Osavõtjaid oli just

Külma tuult trotsinud reipad kepikõndijad peavad piknikut Vanamõisa vabaajakeskuses.

päevakeskuse toolide jagu, aga
oleks võinud hoopis rohkem
olla. Tants oli tore, toole oleks
juurde leidnud ja hea tuju, mis
veel kaua aega pärast tantsu
kestis, kuluks kõigile ära.
Teisipäev oli juba tõsisemate teadmiste päev. Kõnelemas ja oma tööd tutvustamas käis koduõde Kristina
Kams. Lõpuks saime selgust
salapärasest koduõendusest,
millest igaüks midagi kuulnud
oli, kuid täit tõde ei teadnud
peale esineja keegi. Selgus, et
koduõendus on täiesti toimiv
süsteem. Haigekassa rahastatav ja neile, kel seda vaja,
täiesti kättesaadav. Koduõde
käib kodudes, tuleb ka Sauele.

Suvelavastus „Vassa Zelesnova“

Saue Päevakeskus korraldab 26. juulil suvelavastuse
„Vassa Zelesnova“ külastuse.
Väljasõit Sauelt kell 10.30,
tagasi Sauel kell 19.00. Kell
14.00 etenduse algus Kukruse
polaarmõisa kõrvalhoones.
Hind 28 eurot. Registreerumine ja maksmine kuni 31.
maini päevakeskuses.
Osades: Ülle Lichtfeldt,
Terje Pennie, Marin Mägi,
Natali Lohk (Rakvere Teater),
Saara Kadak, Meelis Rämmeld
(Ugala teater), Hannes Prikk.
Lavastusse on kaasatud ka
Jõhvi teatri Tuuleveski näitlejad ja harrastusnäitlejad IdaVirumaalt.
Maksim Gorki loomingus
eristub „Vassa Zeleznova“ jõuliselt. Sisulisel tasandil on kätketud paljut tunnete ja tundlikkuse tasandil. Armastusest

ei räägita palju, kuid sõnade
taga aimub sügavik.
„Vassa Zeleznova“ on ühe
perekonna lugu, mis leiab aset
19. sajandi lõpus Volga äärses
linnakeses. See on lugu ühe
perekonna vaimsest enesehävitamisest, kus igaüks hävitab
ennast omal viisil.Tegemist
on näidendiga, kus eredalt
on kujutatud tolleaegset vene
perekonda, kohalikke tüüpe ja
erilist eluviisi - pidulist, patust,
arutut. Ootamatult aktuaalselt puudutab see praegust
ühiskonda, kus materiaalsete
väärtuste ülehindamine viib
perekondade lagunemiseni.
„Vassa Zeleznova“ on tõeliselt huvitav näidend, kus kõigil
osatäitjatel on mida mängida
ja publikul avaneb võimalus
langetada otsus, milliseid
väärtusi elus hinnata.

Vajadusel nõustab patsienti ja
pereliikmeid, võtab analüüse,
mõõdab pulssi, vererõhku ja
kehatemperatuuri, paigaldab
kanüüle, teeb süsti ja tilkinfusiooni ning paigaldab kateetrit.
Meie külaline oli OÜ-st Depoo.
Kõik see käib läbi perearsti
või raviarsti, kes vajadusel suunavad ja annavad saatekirja.
Teave oli vägagi vajalik: alati
on ju hea teada võimalustest
ja pakutavast.
Kolmapäeval kõneles nüüdseks juba meie vana hea tuttav
Hele-Mai Valdna maanteeametist tervist säästvast liiklemisest, jagas vajalikke luupe
ja taskulampe. Nüüdsest on
osavõtnutel tervise säilimise

Kevadel Saue Päevakeskuses

SÜNNIPÄEVAD
APRILLIS
SALME TELLISKIVI
MARTA HAUS
LAINE KALDA
META
BOGOLJUBOVA
VALDEK RAE
AGU RINK
ANNA VANGONEN
HILDA KUUSKLA
HEINO ROSENBERG
LEMBIT TÕLL
MIRALDA-ROSETTE
PIRN
ILLAR ROHTMETS
LEMBIT AAL
MUHSINJA SIEM
HINGE MATVEI
EVALD OJAVEER
MILVI HOLM
VERNI KIRS
ELLA MALMRE
ELLEN OKKAS
LEA-REET LAIGNA
Palju-palju õnne!

tagamine veelgi turvalisem.
Samal ajal mõõtis Tervise
Tugi OÜ päevakeskuse uuel
poolel jalaarterite vererõhku.
Teenus osutus populaarseks,
üle 50 inimese sai teada oma
jalgade tervislikust seisundist. Martin Epner, kes protseduuri läbi viis, kiitis sauelasi
ja ütles, et 51-st olid ainult
seitsmel probleemid. See pidi
viitama, et Saue inimeste tervislik seisund on valdavalt hea.
Neljapäev algas noortekeskuse peeglisaalis, kuhu kogunesid Qigongi ehk Hiina tervisevõimlemise huvilised. Lisaks
„vanadele kaladele“ oli ka uudistajaid. Tahaks loota, et uudistajatel tärkas huvi ja tagasihoidlik

3-eurone tasu 1,5-tunnise treeningu eest kedagi ei kohuta.
Igal juhul on kõik huvilised jätkuvalt oodatud neljapäeviti kell
10 noortekeskusesse. Vanusest
ei maksa hoopis heituda, sest
Qigong on tõesti igale eale.
Kohe pärast Qigongi tuli
tõtata päevakeskusesse, mille
vallutas politsei. Politseinikke
oli lausa kolm ja kõik nad rääkisid sellest, kuidas jääda ellu
ja terveks kodus, metsas, pargis
ja tänaval. Selgus, et see polegi
alati nii lihtne. Jäi kõlama, et
igaüks ikka eelkõige ise vastutab oma elu ja tervise eest.
Tervisenädalale pani punkti
kepikõnd ja piknik Vanamõisa
lõkkeplatsil. Ilm mängis meile
sel korral vingerpussi: nii külma
tuult annab isegi südatalvel
otsida. Küllap seepärast jäi
osavõtjaid oodatust vähemaks,
aga seda suurem tänu ja kiitus
neile, kes tulid ja kaasa tegid.
Kokkuvõtlikult võib öelda,
et loengutele ootasime siiski
rohkem kuulajaid. Kõik loengud olid kas harivad ja õpetlikud või meeleolukad ja meeldejäävad. Ükski osalenu ei
kahetsenud osavõttu, küll aga
kahetsevad need, kes kohale
ei tulnud. Järgmisel aastal
loodame rohkemalt huvilisi!

96
91
90
88
88
86
86
86
85
85
84
84
82
82
82
81
80
80
80
80
80

◊ 30. aprillil alates kella
10.00 kontrollib Silmarõõm silmi. Silmade kontroll 6 eurot, prillitellijatel
kontroll tasuta. Vajalik
eelnev registreerimine
päevakeskuses.
◊ 30. aprillil kell 12.00 on
Saue Päevakeskuses külas
Swedbank. Räägime kohvilaua taga teemal „Kuidas rahaasju mugavalt ja
turvaliselt korraldada“.
◊ 2. mail kell 17.00 tutvustab kunstiajaloolane Juhan
Kilumets muinsuskaitse
kuu raames Tallinna Pühavaimu kiriku (Pühavaimu
2) hävinud ja praegu
kasutatavaid tornikelli.
Sisenemine hoovi poolt.
◊ 14. mail kell 17.00 tutvustab kunstiajaloolane Sirje
Simson muinsuskaitse kuu
raames Tallinna Siselinna
kalmistu Aleksandr Nevski
osa ajalugu (Herne tn 26).
◊ 17. mail kell 15.00-18.00
viivad Tiia Järvpõld ja Maria
Kaplinski läbi psühhodraamat. Täpsem info Tiia Järvpõld, telefon 5529317.
◊ 20. mail kell 11.00-13.00
on noortekeskuses sünnipäevapidu neile, kel aas-

taid 65 ja enam ning kelle
sünnipäev on aprillis, mais
või juunis. Vajalik registreerimine päevakeskuses.
◊ 23. mail kell 10.00
-12.00 külastab päevakeskust sotsiaalminister
Helmen Kütt.
◊ 23. mail kell 12.00 käsitöönäituse avamine, laulab ansambel Rukkilill.

Saue Päevakeskuse käsitöönäitus on avatud
◊
◊
◊
◊

23. mail kell 12.00 – 17.00
24. mail kell 10.00 – 16.00
25. mail kell 10.00 – 16.00
26. mail kell 9.00 – 12.00

Reisid
◊ 15. mail loodusreis „Virumaa kõrgemad tipud“
◊ 29. mai kuni 4. juuni reis
Taani lossidesse. Kohad
bussis maksmise järjekorras.
Buss väljub Sauelt kell 06.15
hommikul. Viking Line väljub
sadamast kell 8.00

Uus teenus
◊ Reedeti kell 10.00-13.00
juuste lõikus. Juuste lõikus meestele ja naistele
6 eurot. Registreerimine
päevakeskuses.
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Mida teha vanade rehvidega?
Kaur Kuurme
MTÜ Eesti Rehviliit tegevjuht
2006. aasta 1. jaanuaril jõustus taaskasutamise kohustus vanadele rehvidele. See
tähendas, et rehve ei tohtinud
enam niisama prügila ladestusalale viia, vaid pidi looma
rehvidele eraldi kogumis- ja
taaskasutussüsteemi.
Et rehvid liigituvad probleemtooteks ja nende käitlemine nõuab eraldi lahendust,
siis kehtestati rehvide maaletooajatele tootjavastutuskohustus.
Tootjavastutuskohustus
tähendas, et rehvide maaletooja pidi hakkama organiseerima vanade rehvide kogumist
ja taaskasutusse suunamist.
Hetkel on nõue, et igal maaletoojal peab olema vanarehvide
kogumispunkt, kus rehve tasuta
vastu võetakse, alates 1500
elanikuga omavalitsusest, mis
teeb miinimumnõudeks ligi 75
kogumispunkti üle Eesti.
Suuremad rehvide maaletoojad

ja edasimüüjad lõid selleks
otstarbeks eraldi tootjavastutusorganisatsiooni nimega MTÜ
Eesti Rehviliit, sest enamus
neist tahtis siiski põhitegevuse,
rehvide müügiga tegeleda.
MTÜ Eesti Rehviliit ülesanne oli luua toimiv vanade
rehvide kogumisvõrgustik ja
suunata kogutu taaskasutusse.

Rehviliit teeb koostööd erinevate taaskasutuspartneritega
Kummimatid OÜ valmistab
veoauto rehvidest lõhkamismatte, mida kasutatakse eelkõige Skandinaaviamaades
ehitustöödel graniitpinnase
lõhkamisel. Matid ei lase peenel graniidiklibul laiali lennata.
Leedu firma Metaloidas
UAB ja Eesti firma Nelitäht
OÜ valmistavad peenest rehvigraanulist (2-4mm) laste mänguväljaku katteid, mis leiavad
ka Eestis järjest laialdasemat
kasutamist koduaias ja avalikel
mänguväljakutel.
Kundas asuv Hansa

Biodiesel OÜ valmistab aga
vanadest rehvidest õli. Purustatud rehv suunatakse pürolüüsi seadmesse. Hapnikuta
kõrgel temperatuuril kuumutades laguneb rehv osadeks ja
saagiseks on õli, metall ning
tahm (carbon black).
Täna on Eesti rehviliiduga
liitunud 122 rehvide maaletoojat ning ligi 400 rehvitöökoda, heakorrafirmat ja transpordiettevõtet, kellel on õigus
rehve rehviliidu kogumispunktidesse tasuta üle anda.
MTÜ Eesti Rehviliidul on üle
Eesti 96 vanade rehvide kogumispunkti, kuhu saavad rehve
tasuta ära anda lisaks lepingulistele klientidele ka eraisikud
ja kohalikud omavalitsused.
Rehviliit on alates 2006
aastast, kui tegutsema hakkasime, kokku kogunud 52000
tonni vanu rehve.
Eestis tegutseb ka teine
vanadele rehvidele spetsialiseerunud tootjavastutusorganisatsioon MTÜ Rehviringlus.

Sauel saavad eraisikud rehve
ära anda Oilikom OÜ territooriumil (Sooja 2b), kus asub MTÜ
Eesti Rehviliidu ja MTÜ Rehviringluse ühine kogumispunkt.
Suuremad kogused peab aga
tooma kas Loole (Lõuna tee 49)
või siis Kuusakoski Tallinna territooriumile (Betooni 12).
Kui sõidukiomanikud lähevad
rehve vahetama või ostavad uued
rehvid, siis on neil kaupmehelt
või töökojalt õigus küsida, kuhu
saab klient vanad rehvid ära
anda. Rehvikaupmees või -töökoja töötaja peab oskama sellele
küsimusele vastata.
Paljud rehvitöökojad võtavad
täna ka ise rehve vastu, kui
klient soovib vanad rehvid neile
jätta. Mõnel pool küsitakse sellisel juhul transpordiraha, et
katta vanade rehvide viimiskulusid lähimasse kogumispunkti.
Küll ei tohiks aga küsida raha
rehvide utiliseerimise eest, sest
see on lõpptarbijatele tasuta
teenus, mille eest vastutab
rehvide maaletooja.

Kui tekib probleeme vanade
rehvide äraandmisel, võib sellest rehviliidule teada anda
meili teel info@rehviliit.ee.

Rehviliit soovib Saue linna
elanikele turvalist liiklemist
Kindlasti tasub tähelepanu
pöörata sõiduki all olevate rehvide seisukorrale. Kui plaanite
talverehvid suverehvide vastu
vahetada ja märkate, et suverehvil on mustri jääksügavus
ainult 3 mm, tasub tõsiselt
mõelda uute rehvide soetamisele. Sügiseni need rehvid
kindlasti vastu ei pea ja sellise rehviga on suvel vihmaste
ilmadega sõites vesiliu tekkimise oht väga suur.
Kulumispiirini sõidetud
rehvil (mustri jääksügavus 1,6
mm) tekib vesiliug sirgel teel
sõites kiirusel 56 km/h. Vesiliu
tekkimisel kaob aga kontroll
auto juhitavuse üle.
Soovime Teile turvalist liiklemist ning keskkonnateadlikku käitumist.

Jäätmete üleandmise võimalused Saue linnas

E

lektri- ja elektroonikajäätmeid
saab ära anda aadressil
Sooja tn 2a (Mokteri bensiinitankla kõrval asuv konteiner).
Vastuvõtt toimub teisipäeval ja
neljapäeval kell 16.00-18.00,
pühapäeval kell 12.00-16.00.
Tasuta võetakse vastu
komplektseid seadmeid:
◊ suured kodumasinad (pesumasinad, pliidid, külmikud,
kliimaseadmed, elektriradiaatorid jne);
◊ väikesed kodumasinad (tolmuimejad, rösterid, kohvimasinad, mikrolaineahjud jne);
◊ IT- ja telekom seadmed
(arvutid, printerid, koopiamasinad, faksid, telefonid jne);
◊ audio-video seadmed (televiisorid, kaamerad, raadiod,
muusikariistad);
◊ valgustusseadmed (valgustid, kompaktlambid jne);
◊ tööriistad, v.a tööstuslikud
(aiatööriistad, puurid, elektriniidukid jne);
◊ mänguasjad (elektrirongid,
videomängud, elektrilised
spordivahendid jne);
◊ seire- ja valveseadmed
(suitsuandurid, termostaadid jne).

O

htlikke jäätmeid saab ära
anda kogumispunkti aadressil Sooja tn 2a. Vastuvõtt toimub teisipäeval ja neljapäeval kella 16.00-18.00,
pühapäeval kell 12.00-16.00.

Elanikelt võetakse vastu
jääkõlisid ja õlifiltreid, õliseid
pühkematerjale, värvi-, liimi-,
laki- ja lahustijäätmeid, elavhõbedalampe, aegunud ja
kasutuskõlbmatuid ravimeid,
kemikaale ja pestitsiidide
jäätmeid, elavhõbedakraadiklaase ja muid elavhõbedat
sisaldavaid jäätmeid, patareisid ja akusid. Ohtlike jäätmete
kogumispunktis ei võeta ohtlikke jäätmeid vastu asutustelt
ja ettevõtetelt.

V

anapaber ja papp. Elamumaa sihtotstarbega kinnistutel tuleb paberit ja
pappi koguda eraldi jäätmemahutisse, kui kinnistul on vähemalt 5 korterit. Mitteelamumaa
sihtotstarbega kinnistutel tuleb
koguda eraldi paberit ja pappi,
kui neid jäätmeid tekib üle 25
kg nädalas. Vanapaberi konteinerisse sobivad: ajalehed,
ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjalid, töövihikud,
paberist ja papist kaustikud,
trükiga ja puhas kirja- ning
joonistuspaber, ümbrikud,
kaanteta raamatud, pappkastid ja -karbid, jõupaber ja
paberikotid ning muud puhtad
paberpakendid. Vanapaberi ja
papi vedu teostab AS RagnSells, telefon 15155.
Avalikud vanapaberi ja papi
kogumiskonteinerid asuvad
Tule tn 7 kinnistul.

P

akendijäätmeid tuleb paigutada tühjalt ja puhtana
linna territooriumil asuvatesse metallist kogumiskonteineritesse. Segapakendikonteinerisse võib panna: plastpakendite jäätmeid (jogurti- ja
võitopsid, kosmeetika-hooldustoodete pakendid, plastnõud
ja -karbid ning muud puhtad
plastpakendid); klaaspakendite
jäätmed (värvitust ja värvilisest
klaasist alkoholipudelid, klaaspurgid jm puhtad klaaspakendid); metallpakendite jäätmed
(toidu- ja joogipakendi metallkaaned ja korgid, konservpaken
did);joogikartongist jäätmed (kartongist piima- ja mahlapakendid
jm puhtad kartongipakendid).
Pakendikonteinerite asukohad leiad www.saue.ee/keskkond/jäätmed.

P

andipakendid on tagatisraha märgistusega
metallist joogipurgid ning
klaas- ja plastpudelid. Pandipakendeid saab tagastada kaubanduskeskustesse või nende
läheduses asuvatesse taaraautomaatidesse.

B

iojäätmed (toidujäätmed)
tuleb paigutada kompostrisse ning 10 ja enama
korteriga elamu juures peab
olema eraldi konteiner biojäätmete jaoks. Mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel

tuleb koguda biojäätmeid, kui
neid tekib üle 25 kg nädalas.
Konteinerite tühjendust teostab korraldatud jäätmeveo
vedaja AS Ragn-Sells, telefon
15155.

A

ia- ja haljastusjäätmeid
võib kodumajapidamises kompostida lahtistes aunades või üle anda Eesti
Jäätmeringluse OÜ-le, telefon
58504455; Tallinna Jäätmete
Taaskasutuskeskusele, telefon
6096530 või vastavat jäätmeluba
omavale jäätmefirmale.

E

hitusjäätmete käitlemisega tegeleb ATI Grupp
OÜ, telefon 6224255.
Ehitusjäätmeid võib üle anda
vastavat jäätmeluba omavale
jäätmefirmale.
Asbesti sisaldavate jäätmete
(eterniit, asbesttsementtorud
ja -plaadid) vastuvõtt toimub
Slops OÜ ehitusjäätmete ladestuspaigas, mis asub Tallinnas
Paljassaarel, aadressil Maleva
tn 4, telefon 6663065.

M

etalli ja metallijäätmeid
saab üle anda AS-ile
Kuusakoski (teenindusplatsid asuvad Tallinnas
Betooni tn 12, telefon 13660
ja Paldiskis Rae põik 14, telefon 6741090) ja Metanex
OÜ-le, Tutermaa küla, telefon
6782055.

V

anarehve saab üle anda
MTÜ Rehviliidu kogumispunktis aadressil
Saue linn, Sooja tn 2b (Oilikom OÜ territooriumil), mis
on avatud reedel kell 10.0016.00. Saue kogumispunktis
võetakse vanu rehve tasuta vastu
ainult eraisikutelt. Probleemide
korral võta ühendust e-posti aadressil info@rehviliit.ee.

S

uurjäätmete kogumine
on hõlmatud korraldatud
jäätmeveoga, mis tähendab, et need tuleb üle anda
piirkonda teenindavale jäätmevedajale. Suurjäätmed on
jäätmed, mida kaalu või mahu
tõttu ei ole võimalik paigutada
mahutisse, nagu mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, aknaraamid, kraanikausid jms. Jäätmete eest tasumine toimub vastavalt kehtivale
hinnakirjale. Jäätmete veoks
võta ühendust AS-i Ragn-Sells
infotelefonil 15155.
Korraldatud jäätmeveo leping
AS-iga Ragn-Sells kehtib kuni
30. novembrini 2014.
PS! Saue Linnavalitsus on läbirääkimistes Tallinna Keskkonnaametiga. Meie soov on laiendada
Saue linna elanike jäätmete
üleandmise võimalusi Pääsküla
jäätmejaamaga. Läbirääkimise
tulemustest teatame täiendavalt.

Tasub teada

Saue Mälumänguklubi teatab
Saue Mälumänguklubi
juhatus
Algavad järjekorras kaheksandad Saue linna võistkondlikud
esivõistlused mälumängus
„Tammekilb 2014“.
Võistkondade suurus on
kuni neli liiget. Võistkonda
võib kuuluda ka Sauel mitteelavaid mälumänguhuvilisi.
Lisaks juba väljakujunenud
võistkondadele oleks meeldiv
näha osalemas ka ettevõtete,
MTÜ-de ja lihtsalt sõprus-

kollektiivide mälumänguhuvilisi. Küsimused koostab ning
võistlust juhib tänavugi tuntud
mälumängur ja võistluste korraldaja Tenno Sivadi.
Kokku toimub kolm vooru,
neist üks kevadel ja kaks sügisel. Võitja selgub kahe parema
vooru summas ja viimane voor
tuleb kindlasti pidulikum.
Esimene voor toimub kolmapäeval, 7. mail 2014,
algusega kell 19.00 Saue
Gümnaasiumis klassis nr
310, aadress Nurmesalu tn 9.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla
(PERH) verekeskus ootab nii
uusi kui ka püsidoonoreid
verd loovutama 9. mail kella
11.00-14.00 Saue Gümnaasiumi (Nurmesalu 9) saalis
toimuvale doonoripäevale.
„Hea tunne on taas Sauele
tulla. Ootame väga doonoritega kohtumist, sest Saue
doonorid on sellised vahvad
ja altruistlikud inimesed, kes
igal korral on meie doonoripäevi heatujuliselt ja rohkearvuliselt väisanud ning meie
verevarusid oluliselt täiendanud,“ sõnas Põhja-Eesti

Regionaalhaigla verekeskuse
doonorluse arendusjuht Ülo
Lomp.
Viimati käis PERH-i verekeskus Sauel eelmisel aastal
enne jõulupühi, 23. detsembril ja siis külastas doonoripäeva
54 inimest. Tervislik seisund
lubas verd loovutada 46 doonoril, esmaseid vereloovutajaid
oli neli. Kokku saime üle 20
liitri hinnalist verd.
Doonoriks sobib terve, puhanud ja söönud ning vähemalt
50 kg kaaluv inimene vanuses
18-60 eluaastat, kes on Eesti
Vabariigi kodanik või elanud
Eestis elamisloa alusel üle
ühe aasta. Verekeskus julgustab doonoreid verd loovutama
regulaarselt, kolm-neli korda

Koolilõuna hind Saue Gümnaasiumis on 1,15 eurot

Täpsem informatsioon Villu Liivilt telefonil 6790189, e-post
villu@saue.ee.
Seniks head ajugümnastikat!

aastas. Meestel peab kahe
vereloovutamise vaheline aeg
olema 60 päeva ja naistel
90 päeva.
Doonorite verd kasutatakse rasketel operatsioonidel ja sünnitustel, patsientide raviks verejooksu, raske
trauma, aneemia, leukeemia, vähi- ja maksahaiguste,
põletuste ning paljude teiste
haiguste puhul. Doonorivere
toel on võimalikud ka paljud
plaanilised operatsioonid,
mida muidu liiga suure verekaotuse kartuses ei saaks
sooritada.
Lisainfot saab verekeskuse
kodulehelt www.verekeskus.ee
ja Facebooki fännilehelt “Doonorid ja Sõbrad”.

Ligi 1000 Saue pere koju jõudis
Elioni tulevikuvõrk
Marek Unt
Elion Ettevõtted AS-i avalike
suhete juht
Viimase aasta jooksul on
Elion loonud 30 Saue linna
kortermajas võimaluse liituda
ülikiiret internetti pakkuva
tulevikuvõrguga.
Tulevikuvõrk pakub täna
100 Mbit/s üles- ja allalaadimiskiirust. Ülikiire internetiühendus on kvaliteetse
kasutuskogemuse eeldus
neis kodudes, kus töötatakse
korraga mitme arvutiga,

vahetatakse suuri faile ja
vaadatakse mitut telerit,
sealhulgas ka üliselge pildiga
HD-televisiooni.
Ülikiire internetiühendus
ei ole enam ammu tehnikagurmaanide hobi, vaid elementaarne kommunaalteenus
paljudes kodudes. 5-7 aasta
pärast mõõdame aga tavalise
koduinterneti kiirust gigabittides. Selleks, et Elion suudaks
tulevikus sellist ühenduskiirust
pakkuda ning uusi ja praegu
veel leiutamata teenuseid võimaldada, viib ettevõte kogu

võrgu üle valguskaablitehnoloogiatele.
Elion on täna ainus teenusepakkuja, kes pakub
100-megabitist üleslaadimiskiirust. Kiire üleslaadimine
on üha rohkem pilveteenuseid tarbivate inimeste jaoks
järjest olulisem. Täpsemalt
saavad Saue linna elanikud
kontrollida ülikiire interneti
olemasolu oma aadressil
Elioni veebis oleva kaardirakenduse kaudu: https://www.
elion.ee/eraklient/internet/
interneti-pusiuhendus.

Kuusakoski kevadkampaania „Sajandi hind“
Vana arm võib roostetada, aga
usaldus ei roosteta!
Tähistame 100. sünnipäeva
ja kingime igale 100. metallitoojale sajandi hinna.
Ära jäta raha kuuri alla roostetama! Too vanametall Kuusakoskisse!

Kampaania kestab 7. aprillist kuni 24. juunini 2014.
Kampaanias osalevad kõik 7.
aprillist kuni 24. juunini 2014
AS-ile Kuusakoski vanametalli
müüvad erakliendid (alates 18.
eluaastast), välja arvatud AS

Mai- ja juunikuu
toiduraha
Saue Gümnaasiumis
RK Teeninduse OÜ

Verekeskus korraldab Saue
Gümnaasiumis doonoripäeva
Urve Pals
SA PERH
kommunikatsioonispetsialist
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Kuusakoski töötajad.
Iga 100. vormistus osakonnas - kokku üle Eesti 11 osakonda - saab sajandi parima
vanametalli hinna.
Vaata täpsemalt
www.kuusakoski.ee.

◊ 1.-9. klassini kompenseerib riik 0,78 eurot.
Ülejäänud osa, 0,37
eurot katab Saue linn, kui
lapse ja mõlema vanema
elukoht kompensatsiooniperioodil on rahvastikuregistri andmetel Saue linn.
Kui mitte, siis katab vahe
lapsevanem.
◊ 10.-12. klassi õpilase eest
maksab lapsevanem 1,15
eurot.

Toiduraha mais ja juunis
◊
◊
◊
◊
◊

1. -7. klass
8. klass
9. klass
10. klass
11. klass

8,51 eurot
7,77 eurot
7,40 eurot
24,15 eurot
25,30 eurot

Toiduraha palume tasuda

29. aprilliks RK Teeninduse OÜ arvele: Swedbank,
EE092200221018424457.
Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse (laste)
nimi ja klass.
Kui õpilane on haige
või puudub, palume teatada (puudumise algus ja
lõpp) telefonil 6596068
või e-posti aadressile
ulle.jahesalu@real.edu.ee.
Õpilane võetakse toidult
maha teatamisele järgnevast
toidupäevast alates. Kasutamata päevade toiduraha
summa arvestatakse järgmise perioodi ettemaksuks.
Järgneva kuu toiduraha
tasumisel palume kogunenud ettemaksu summa ise
maha arvestada ning lisada
maksekorralduse selgitusse
vastavate päevade arv.
Meeldivat koostööd soovides.

Metanex võtab vastu
metallijäätmeid ka 3. mail
Raul Tõnissaar
Metanex OÜ juhataja
Taas on kevad ja kätte on
jõudnud aeg mõelda kodu
ning ümbruskonna heakorrale.
Metallijäätmeid tekib
pidevalt: ehitustöödel, koduses majapidamises, tööstuses ja mujal. Need reostavad
keskkonda, kahjustavad silmailu, võtavad ruumi - endal
ebamugavam, prahti palju.
Jäätmekäitlejale tuues
läheb vana metall uuesti
kasutusse ja kõik eelnimetatud probleemid leiavad
lahenduse.
Viieteistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme jõudnud tegeleda väga erinevate
probleemidega vanametalli
käitlemisel ja lõpptulemuseks on olnud rahul nii meie
klient kui keskkond. Oleme
jõudnud pakkuda teenuseid
nii oma kui naabervaldade
elanikele.

Samuti sujub koostöö firmadega hästi. Pakume klientidele parimaid lahendusi ja
konkurentsivõimelisi hindu.
Tulles vastu klientide
soovile, oleme avatud laupäeval, 3. mail kell 10.001 6 . 0 0 . Võ t a m e v a s t u
igat liiki metalle, akusid,
elektriseadmeid ning vanu
kasutuskõlbmatuid gaasiballoone. Võimalus tellida
kraanaga konteinerveokit
või konteinereid metallijäätmete äraveoks. Eraisikutel
on võimalik kasutada tasuta
kerghaagist metalli äraveoks
väiksemate koguste puhul.
Täpsema info saamiseks
või metalliveo tellimiseks
palume ühendust võtta
meie klienditeenindusega
numbril 6782055 või
külastada meie kodulehte
www.metanex.ee.
Püüame olla paindlikud ja
leida iga kliendi probleemile
lahenduse.

25. aprill 2014 Saue Sõna

Kuulutused
Teenused
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud
E-R 15.00-19.00. L, P suletud. Telefon 6003382, info@
sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku
telefonil aeg ette registreerida!
Koduvisiidid.
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. SOODSAD HINNAD.
Tel 56263857.
Vääna Ratsakeskus müüb
sõelutud hobusesõnniku
turba kompostmulda 15 €/
m3, sisaldab laadimist. Transpordi võimalus. Saadaval ka
pakendatud kompostmulda.
Info telefonil 55581673 või
www.jalteko.ee.
Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid jne).
TASUTA demonteerime. Hoolsad töömehed. Tel 55939504.
Kallist
Helgi Kutserit
mälestavad
saatusekaaslased.
Südamlik kaastunne
omastele.
Õie, Erika, Helju,
Heino

Teated ja reklaam
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Puuokste äravedu 5m 3 40
eurot, puulehtede äravedu
1,70 kott ja igasuguse olmeprügi äravedu. Tel 53476867.

Müüa Saue linna külje all
Rahula külas elamumaa 2000
m2. Elekter, vesi. Hind 25000
eurot. Telefon 56698863.

Pottsepatööd ja looduskivi
paigaldus. Materjal, transport
meie poolt. www.ahjudjakaminad.ee.Tel 58033448, Ain.

Soovin üürida garaažiboksi Saue linnas. Telefon
55536326, e-mail mart.suurhans@gmail.com.

Teostan mööbli kokkupanekut,
-paigaldust ja lahtivõtmist.
Telefon 56912763, e-post
timantti@hot.ee.

Soovin anda lühiajalisele rendile (juuni - august 2014)
renoveeritud ja täielikult möbleeritud 3-toalise korteri Sauel
Kütise tn. Info tel 5257047,
Kiisela.

Abistame hoonete projekteerimisel, seadustamisel, kasutuslubade taotlemisel, detailplaneeringute koostamisel.
info@abtava.ee, tel 5280210.
Kinnisvara
Soovin osta 2-toalise korteri
Sauel otse omanikult. Kontakt
korter2@hot.ee.
Ostan garaaži Saue linna
piirkonnas. Alex, telefon
58073150.

tasuta. Telefon 53593615,
www.keilabrikett.ee.
Välisvooder h:al. 4,5-7,5 €/m2;
sisevooder h:al. 4-6,4 €/m2;
põrandalaud h:al. 7-13,5 €/
m2; tuulekastilaud h:al. 4-6,5
€/m2; voodrilaudade tööstuslik
värvimine. Transpordivõimalus.
Telefon 54551700, ivo@voikapuit.ee.
LIIV, EHITUSLIIV, KILLUSTIK,
KRUUS, MULD, FREESASFALT kohaleveoga Sauel, Saue
vallas, Tallinnas ja lähiümbruses. Tel 5079362.

Noor pere soovib osta kodu
Sauele. Kui teil on lähiajal
plaan oma kodu ära müüa,
siis palun võtke ühendust
otsin.kodu@outlook.com või
56508921.

Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.

Müük
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, sõelutud kivisütt ning kütteklotsid
võrkkotis. Transport Sauele

Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaaruseta. Telefon 58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.

1. mail kell 9-16.00
toimub Saue Lehekuu
laat. Kohal kauplejad üle
Eesti. Tulge kogu perega!
Info ja registreerimine
58050167,
laadakorraldus@gmail.com.

Saue Linnavarahaldus pakub tööd
juristile / hankespetsialistile.
Info telefonil 6595611,
Henn või linnavarahaldus@saue.ee.

Pakun tööd
Seoses koolimaja laienemisega
pakub Saue Linnavarahaldus
tööd hooldustöötajatele. Võimalus töötada poole kohaga.
Info telefonidel 6595611,
Henn või 6596519, Diana või
linnavarahaldus@saue.ee.
Otsime sügisest 2,5-aastasele
poisipõnnile toredat hoidjatädi, helista ja küsi lisa telefonil 56454946. Kristiina.
Moe- ja disainifirma AS Protten F.S.C. asukohaga Keilas
võtab tööle õmblejaid ja triikija. Kontakttelefon 6747567.
Otsin tööd
Otsin tööd õhtusel ajal alates
kella 18.00-st. Sobib koristamine, lapsehoidmine vms. Tel
5257047, Kiisela.

Vanem meesterahvas
teeb ehitusja remonditöid,
aedade koristust,
heki pügamist.
Telefon 56492800,
Heiki.
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