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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Eesti riik on 97-aastane
Sirje Piirsoo
Saue linnal on tavaks saanud
tähistada Eesti Vabariigi aastapäeva mitmel moel.
Tänavu pidas gümnaasiumi
aktusel kõne Eesti Vabariigi
peaminister Taavi Rõivas.
Lasteaias Midrimaa oli oma
„presidendi vastuvõtt“. Noortekeskus võttis ette üheteistkümnenda öömatka „Matkates
vabariigi aastapäevale“, mis
kulges Laokülast Kloogale.
Kaitseliidu Saue kompanii
ja Naiskodukaitse Saue jaoskond korraldasid kolmandat
korda piduliku jalutuskäigu
läbi linna. Järgnes pärgade
asetamine Eesti vabaduse eest
langenute mälestuskivi jalamile ja jumalateenistus Saue
kirikus, mida juhatas Vahur
Utno, muusikaga teenis Keila
segakoor Viisimurdjad.
Eesti sünnipäevale eelnenud
kontsertaktuse juhatas sisse
meestelaul. Oliver Povel-Puusepa, Mihkel Alamaa ja Elviira
Alamaa käe all astus üles Saue
Noorte Meeste Koor.
Pidupäevakõne pidasid
volikogu esimees Valdis Toomast, linnapea Henn Põlluaas
ja Kaitseliidu Saue kompanii
pealik Olari Rätsep. Järgnes
teenetemärgi ja tänukirjade
üleandmine.
Linna kõrgeima autasu, teenetemärgi pälvis Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma Saue linna
juhtimises aktiivse osalemise,
kauaaegse volikogu aseesimehe
ülesannete täitmise ja Saue
noortes kristlike põhimõtete
kasvatamise eest.
Tunnustus tänukirjana kuulus
Saue-Kodu-uurimise Seltsingule
Saue linna ajaloo talletamise ja

näituste korraldamise eest ning
Koit Pärnale seltsingu Saue
Vabadusvõitlejad juhtimise ja
vabadusvõitlejate mälestuste
jäädvustamise eest.
Aktus lõppes Inseneride
Meeskoori kontserdiga. Viimane pala, mis tuli rahva
soovil kordamisele, oli Gustav Ernesaksa „Kutse“. Selle
esitasid Inseneride Meekoori
ja Saue Noorte Meeste Koori
ühendatud jõud. Solist oli Oliver Povel-Puusepp.

Linnapea Henn Põlluaas, volikogu esimees Valdis Toomast, Saue Kodu-uurimise Seltsingu juhatuse esimees
Evelin Povel-Puusepp, vastne teenetemärgi kavaler Urmas Viilma ja Koit Pärna

Kaitseliidu Saue kompanii ja Naiskodukaitse Saue jaoskonna pidulik
jalutuskäik kulges Ladva tänavalt läbi Saue kiriku juurde

Fotosid ja lugusid vabariigi
aastapäevast Sauel leiate kogu
lehest.

Saue kompanii auliige Anton Leitmäe on kaitseliidu liige alates aastast
1932 ja seetõttu Siberissegi küüditatud. Pildil koos proua Elviga
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Saue linna kõrgeima tunnustuse,
teenetemärgi pälvis Urmas Viilma
Saue Sõna, Anu ja
Juha Väliaho
Saue Linnavolikogu otsustas
19. veebruaril ühehäälselt avaldada tunnustust vastsele Eesti
Evangeelse Luterliku Kiriku
peapiiskopile Urmas Viilmale
Saue linna juhtimises aktiivse
osalemise, kauaaegse volikogu
aseesimehe ülesannete täitmise ja Saue noortes kristlike
põhimõtete kasvatamise eest
ning autasustas teda linna teenetemärgiga.
Teenetemärgi number 28
andsid Urmas Viilmale üle
Saue Linnavolikogu esimees
Valdis Toomast ja linnapea
Henn Põlluaas Eesti Vabariigi
97. aastapäevale pühendatud
kontsertaktusel 23. veebruaril
Saue Kontserdisaalis.
Urmas Viilma oli Saue Linnavolikogu aseesimees perioodil 2005-2013 ning töötas
Saue Gümnaasiumis usundiõpetaja ja kooli kaplanina
kaheksa aastat.

Kui kaua Sa oled olnud Saue
elanik?
Olen elanud Sauel kogu oma
elu, välja arvatud need 10 aastat, mil teenisin Pärnu-Jaagupi
kogudust. Sauel on möödunud
minu lapsepõlv, olen siin käinud lasteaias ja lõpetanud
keskkooli.
Olen neljandat põlve sauelane ja minu tütar on juba viies
põlvkond. Meie side Sauega
tänasel päeval on rohkem seotud läbi minu vanemate, kes
endiselt siin elavad.
Ka maja ehitasime Saue
külje alla Vanamõisa külla, kuid
pere igapäevased tegemised on

paraku Tallinnas.
Minu abikaasa Egle Viilma
on vanalinnas asuva Tallinna
Toomkooli direktor, tütar
Bir gi t t a-Simi õpib samas
koolis kolmandas klassis.
Minu töökoht kirikuvalituses
asub Toompeal. Koju saame
„käima” tulla vaid mõnel päeval nädalast.

Kohtumine peapiiskop
Urmas Viilmaga

Mis sinu meelest on Saue
linnas head?
Saue on kodune linn, kus
on palju võimalusi looduses
viibimiseks. Eriti sobib Saue
eakale põlvkonnale ja lastega
peredele. Vahepealne tegus ja
noor täiskasvanu kipub ilmselt
pigem Tallinna. Õnneks on
Sauelt suurepärane ühendus
rongi, bussi ja autoga Tallinnasse. Pealinna südamesse
jõudmine on umbes 30 minuti
küsimus. See võimaldab
omada kodu kaunis väikelinnas ja samal ajal olla kaasatud
pealinna aktiivsesse ellu.

Mida meenutad Saue Gümnaasiumist õpilasena ja kui
sa oli seal õpetaja?
Gümnaasiumist on meelde
jäänud loomulikult väga palju.
Mulle väga meeldis koolis, mistõttu jäin vahetult pärast kooli
lõpetamist siia edasi õpetajaks.
Olen ülimalt tänulik selle võimaluse eest, mille kooli juhtkond
tookord pakkus. See on tegelikult mõjutanud minu edasist elu
rohkem, kui võiks arvata. Olen
jäänud kooli- ja hariduseluga
vahetult seotuks tänase päevani.
Oma õpilaspõlvest meenuvad paljud kooliüritused ja kooliteater, kus ise aktiivselt kaasa
lõin; värvikad õpetajad, kellest
mitmed töötavad tänagi Saue

Urmas Viilma abikaasa Egle ja tütar Birgitta-Simiga.
Foto: Erik Peinar

koolis; direktor Jaan Palumets,
kes on koolijuhina saavutanud
omamoodi legendi staatuse.
Õpetajana töötamise ajast

meenutan tänulikult kolleege,
eriti psühholoog Mari Heinat
kellega arutasime erinevaid
koolielu küsimusi mitme nurga
alt. Suurpärane koostöö oli
ka kõigi teistega, sealhulgas
õppealajuhataja Karmi Rummi,
huvijuhi Grete Põldma ja minu
enda endiste õpetajatega. See
oli huvitav aeg.
Tegelik põhjus, miks kooliga
seotuks olen jäänud, on loomulikult õpilased ja nendega diskuteerimine küsimustes, mida
teistes ainetundides ei käsitleta.

Kuidas sa sattusid esimest
korda kirikusse?
Arvan, esimest korda sattusin
kirikusse teismeliseeas põhikooli lõpus Tallinna klassiekskursioonil. Kirikuinimestega vahetum kontakt tekkis
aga alles läbi Keila kirikuõpetaja Jaan Jaani, kes oli Saue
koolis kultuuriloo õpetaja.
Kirikus avanes minu jaoks
uus, justkui paralleelmaailm,

Keila luterlik kogudus kutsus
peapiiskop Urmas Viilma
Sauele. Kohtumine Urmas
Viilmaga toimub pühapäeval, 1. märtsil, kell 13 Saue
Noortekeskuses, sellel on
võimalik esitada küsimusi
vastsele peapiiskopile, kes
on neljandat põlve sauelane.
Kohtumisel noortekeskuses
osaleb kogu Viilma pere:
peapiiskop Urmas Viilma,
tema abikaasa, õpetaja ja
Tallinna Toomkooli direktor
Egle Viilma ning tütar Birgitta-Simi.
Kohtumisel laulab EELK
Keila koguduse segakoor
Miikael Pille Metssoni juhatusel, esineb Katedraali
ansambel Tallinna Toomkogudusest ja jutlustab
peapiiskop. Kohtumist juhib
Keila luterliku koguduse õpetaja Marek Roots.
Kui küsida Urmas Viilmalt,
miks just Riigikogu valimiste
päev, ütleb ta, et kohtumispäeva Saue rahvaga ei ole
valitud kindlasti valimistest
lähtuvalt.
Kuna 1. märts on ka valimiste päev, usub Urmas
Viilma, et rahvast on rohkem
liikvel ning valima minnes
või sealt tulles võiks nad
ka sisse astuda noortekeskusesse, kus toimub kohtumisüritus.

mis oli muidu salapärane ja
varjatud ning mille olemasolu
pole tavainimesele nähtav.
Seda eriti Sauel, kus minu
kooliajal polnud isegi vabakiriku hoonet tammiku serval.
Sauel on võimalik kasvada
täiskasvanuks veel tänagi
ilma, et kogematagi satuksid
kirikusse sisse astuma. Paljud
Saue inimesed ei käi kirikus
isegi jõulude ajal. Selliseid
linnu teisi Eesti ei ole. See on
üks Saue linna suuri puudusi,
et siin puudub traditsiooniline
kirik ja kalmistu. Meie linnal
puuduvad justkui juured...

Mida sa soovid sauelastele?
Püüdke näha nähtamatut ja
märgata märkamatut, otsige
Jumalat. Maailm ei ole ainult
see, mida näeme enese ümber.
Et kodu oleks veelgi armsam,
peab käima vähemalt korraks
ära võõrsil. Soovin rahulikku
paastuaega ja kaunist saabuvat kevadet!
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14. märts, Läti kultuuri päev Sauel
Inga Freimane
Inčukalnsi rahvamaja
juhataja
Kallid Saue sõbrad! Meie kõige
siiramad tervitused teile Eesti
Vabariigi 97. sünnipäeva puhul.
Sel päeval, 24. veebruaril, heiskasime me Läti lipu ja olime
mõtetes teiega, meie head
naabrid. Me soovime, et kõik
inimesed, kes elavad Sauel, on
Eesti eest väljas hästi töötades,
lauldes, tantsides, musitseerides
ja kunsti luues. Jumal õnnistagu
teie peresid: mehi, naisi, lapsi,
noori ja vanasid.
Meil on heameel võimaluse üle nii varsti, 14. märtsil
jagada Sauel teiega väikest osa
Läti kultuurist: koorilaule, rahvatantse, tarbekunsti ja maale.
Tänane Inčukalns moodustus
2009. aastal pärast haldusreformi Inčukalnsi valla ja Vangaži
linna liitumisel ning asub Riiast
vaid 28 kilomeetri kaugusel.
Siinsel alal elasid kunagi liivlased. Piirkonna nimi tuleb saksa
keelest - Hincenberg, Hinceni
mägi. 1436. aastal sai Hinceninimeline liivlane maaomanikuks
imeilusa Gauja, liivi keeles Koiva
jõe kõrgel kaldal kerkival künkal.
20. sajandi alguses muudeti
nimi lätipäraseks ja tõlgiti kõlalise sarnasuse tõttu Inčukalnsiks,
mis tähendab kasside mäge.
1990-ndatel oli Inčukalnsi
vapil isegi kass. Pärast liitumist
Vangažiga on aga meie vapil
kaks männikäbi, mis sümboliseerivad Inčukalnsi ja Vangaži
looduslähedust.
Inimesed on alati valinud
Inčukalnsi elamiseks just ilusa
looduse, puhta õhu ja pealinna
Riia läheduse tõttu.
Teine liitunud osapool,
Vangaži sai linna staatuse
1991. Väikese ja noore linna

Rahvatantsurühm Virši

territoorium on viie ruutkilomeetri suurune. Linnas on 153
era- ja 43 korruselamut. Vangaži asub olulise kiirtee, Vidzeme
maantee ääres. Linna ümbritsevad metsad ja Gauja lisajõgi
Straujupīte aitavad Vangažis luua
mõnusa elukeskkonna.
Tööstus on mänginud Vangaži ajaloos suurt rolli. 1957
ehitati raudbetooni tehas. Siin
on suured kruusavarud. Täna
on linna registreeritud 164
erinevat ettevõtet.
Inčukalnsi kultuuritraditsioonidel on sügavad juured. Koorilaul,
muusika ja teater ning seltsielu
on juba aastast 1929 koondunud
vana postijaama hobutalli ümber.
Täna me nimetame hoonet „Tautas nams” - rahvamaja.
Kõigel meie ümber on olnud
raskeid aegu, nagu ka meie rahvamajal. See on möödas ning
täna kutsub rahvamaja elanikke
üheskoos tegutsema ja aega
veetma. Siin tegutseb sega- ja
eakate koor, teatriring, tantsuringid lastele ja keskealiste rahvatantsuring, brassbänd, line-tantsu
ringid lastele ja täiskasvanutele.
kunstiringid ning palju muudki, et
liita ühiste huvidega inimesi.

Segakoor Mežābele

Vangaži kultuurimajas tegutsevad laste rahvatantsu- ja
teatriringid, line-tants lastele
ja täiskasvanutele ning laulukoorid. Siinsel kultuurimajal
on olnud suur roll ukrainlaste,
venelaste ja valgevenelaste
integreerimisel kogukonda.
Läti kultuuri päeval Sauel
esineb teile Inčukalnsi rahvamaja segakoor Mežābele, mille
nimi tähendab tõlkes metsikut
õunapuud. Esmakordselt esines
koor laulu- ja tantsupeol juba
aastal 1933. Koori dirigent on
Vitalis Kikusts, kes on asutanud nii brassbändi (1983) kui
kaunite kunstide kooli (1992)
ning kutsunud ellu Inčukalnsi
laulu- ja tantsufestivali (1970).
Me tuleme teie juurde kõige
ilusamate ja enim armastatud
rahvalauludega ja lauludega,
mida lauldakse sel suvel VII
Põhja- ja Baltimaade koorifestivalil. Koor on ette valmistanud
ka kirikulaulude kava, millest
osa me kanname ette 15.
märtsil Saue vabakirikus.
Meie rahvatantsurühm Virši
(Kanarbik) ei tutvusta teile mitte
ainult läti rahvatantse, vaid ka
erinevaid rahvuslikke kostüüme.

Mis on kavas?
Alates 26. veebruarist on Saue
Kontserdisaalis ja linna raamatukogus (ehted märtsi algusest)
avatud Inčukalnsi kunstnike
näitus. Näha saab kootud
mustrilisi sokke ja käpikud,
traditsioonilisi ehteid, maale ja
fotosid Läti kaunist loodusest.
14. märts,
Läti kultuuri päev Sauel
Kell 17.00
◊ Läti kultuuri päeva avamine
◊ L ä ti k ä sitö ö la a t j a
rahvustoidu degusteerimine, kohv ja tee
Kell 18.00
Kontsert Saue Kontserdisaalis. Laulab Inčukalnsi

Ja ehk me proovime isegi teiega
koos midagi tantsida?
Juba 26. veebruarist on
Saue Kontserdisaalis ja raamatukogus avatud näitus, kus te
näete meie kunstnike töid: kootud mustrilisi sokke ja käpikud,
traditsioonilisi ehteid, maale ja
fotosid Läti kaunist loodusest.

rahvamaja segakoor Mežābele. Lätlasi tervitab paari
lauluga ka Saue Segakoor.
Tantsivad Inčukalnsi rahvatantsurühm Virši ja meie
rahvatantsijad
Kell 21
◊ Jätkub tantsuõhtu-disko
Saue Noor tekeskuses.
Oodatud on kõik, kel
vanust 18 või enam.
Suhtlusele, tantsule ja
laulule lisaks rahvuslikud
mängud.
15. märts
Kell 13
◊ Segakoor Mežābele esineb
Saue Koguduse 25. aastapäeval Saue vabakirikus

Me tõesti ootame Läti kultuuri päeva Sauel ning mõtiskleme juba täna enne tulekut,
mis on lätlastel Inčukalnsist
sarnast eestlastega Sauelt? Või
teistpidi - kui palju me oleme
erinevad, kui palju sarnased?
Saagu kohtumine Sauel
teoks!

Ülevaade Saue Linnavolikogu istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavolikogu 19.
veebruari istungi päevakorras oli kaheksa küsimust.
Saue Linnavolikogu
◊ Suunas teisele lugemisele
otsuse „Mittetulundusühingus Harjumaa Ühistranspordikeskus osaluse lõpetamine“ eelnõu.
◊ Algatas Saue linna Tule tn
4a kinnistu ja selle lähiala
detailplaneeringu ning kinnitas detailplaneeringu lähteülesande.
◊ Nõustus linnavalitsuse
korraldatava avatud hankemenetlusega riigihanke

„Moodulmaja rent Saue
Gümnaasiumile klassiruumideks” läbiviimisega ning
volitas Saue linnapead Henn
Põlluaasa allkirjastama riigihanke hankelepingut ja
sellega seotud dokumente.
◊ Avaldas tunnustust Urmas
Viilmale Saue linna juhtimises aktiivse osalemise,
kauaaegse volikogu aseesimehe ülesannete täitmise
ja Saue noortes kristlike
põhimõtete kasvatamise
eest ning autasustas teda
Saue linna teenetemärgiga.
◊ Valis rahvakohtunikukandidaatideks Erna Gerndorfi,
Andra Salutee, Siiri Raagmetsa ja Sirje Raagmetsa.

◊ Arvas volikogu noorsootöökomisjoni koosseisust välja
Saskia Rinki ja Jüri Palvovi
ning kinnitas noorsootöö
komisjoni koosseisu Brain
Rjabovi, Taavi Karvaneni ja
Tiina-Riin Uulma.
◊ Arvas volikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni koosseisust välja Ero Liiviku.
◊ Infopunktis käsitleti volikogu revisjonikomisjoni
tööaruannet, Saue valla
algatatud ühinemisläbirääkimisi, samuti Kadaka
piirkonna tänavakinnistute
ning vee-, reoveekanalisatsiooni ja gaasitrasside
ostuga seotud läbirääkimiste tulemusi.

Ettevõtjate
ümarlaud
Saue
Linnavalitsus
Lugupeetud Saue ettevõtjad!
Olete oodatud Saue linna
ettevõtjate ümarlauale 24.
märtsil 2015 algusega kell
15.00 pubisse Loft Lounge
(Saue linn, Pärnasalu 19).
Täiendav teave e-posti
aadressil evelin.povel@saue.
ee või telefonil 56675252.

Saue
Linnavalitsus
kutsub
kohtuma
Saue Linnavalitsus kutsub
linnarahvast teisipäeval,
24. märtsil, kella 18.30-ks
koolimajja kohtumisele, et
üheskoos arutleda päevakajalistel teemadel.
Kohtumise kestuseks on
planeeritud kaks tundi. Jälgi
reklaami!

Linnaelu
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse
11. veebruari istungi
päevakorras oli
27 küsimust.

◊

Saue Linnavalitsus
◊
◊ Lubas abilinnapea Tõnu
Urva puhkusele 11.-13.
veebruar ja 23.-27. veebruar.
◊ Kinnitas järgmised projekteerimistingimused: Saue
linna Pärnasalu tn 30a
kinnistule elektri liitumiskilbi ja 0.4kV kaabelliini
paigaldamine; Nõmmiku
tn 8 abihoone renoveerimine; Kütise tn 3 korteri
rekonstrueerimine; Ale tn 8
üksikelamu laiendamine ja
renoveerimine; Pärnasalu tn
22a üksikelamu projekteerimine.
◊ Väljastas kirjaliku nõusoleku
piirdeaia püstitamiseks Tule
tn 24 ja üksikelamu küttesüsteemi rekonstrueerimiseks Rauna põik 8.
◊ Väljas tas ehitusloa
remondihalli ning abiho one laiendamiseks
ja rekonstrueerimiseks
Tule tn 24.
◊ Nõustus Pärnasalu põigus
laatade korraldamisega: 10.
mai lehekuulaat; 20. juuni

◊

◊

◊

◊

◊

◊

jaanilaat; 25. juuli heinakuulaat; 20. september mihklilaat; 5. detsember jõululaat.
Tunnistas kehtetuks Saue
Linnavalitsuse 01.12.2010
määruse nr 4 „Saue Päevakeskuse teenuste osutamise
tingimused ja hinnad“.
Kinnit a s S aue Pä eva keskuses osutatavate teenuste hinnad alates 1. märtsist 2015.
Kinnitas Saue Päevakeskuse
22.-23.02. korraldatava reisi
„Vastlad Setomaal” hinnaks
95 eurot osaleja kohta.
Otsustas maksta hoolekandeasutuse toetust ühele
isikule.
Maksis sünnitoetuse esimest
osa kogusummas 325 eurot
kolmele perele.
Otsustas maksta erandkorras eralasteasutuse toetust kolmele lapsele.
Avaldas tänu Saue linnaelu edendava tegevuse
eest ja tunnustas linnavalitsuse tänukirjaga Koit
Pärnat seltsingu Saue
Vabadusvõitlejad juhtimise
ja vabadusvõitlejate mälestuste jäädvustamise eest
ning Saue Kodu-uurimise
Seltsingut Saue linna ajaloo
talletamise ja näituste korraldamise eest.
Volitas Saue Linnavalitsuse
lastekaitse- ja noorsootöö

Mittetulundusliku tegevuse toetused
Saue Male-Kabeklubi: 400
eurot Saue esivõistluste,
alaliitude liikmemaksude,
litsentside ja halduskulude
katteks
Türi Auto-Motoklubi: 800
eurot kahe noorsportlase osavõtuks 2015. aasta Supermoto ja MM võistlustest
MTÜ TÜ Akadeemiline Spordiklubi: 400 eurot sportlase
osavõtuks üliõpilasmängudest Lõuna-Koreas
MTÜ Saue Mälumänguklubi:
128 eurot halduskulude katteks
spordiklubi Saue Tammed:
1705 eurot 5 klubiliikme
osalemiseks veteranide MM
võistlustel Rootsis; ühe
sportlase Rogaini MM võistluste stardimaksuks; kahe
võistkonna osalemiseks
jüriöö teatejooksul; Eesti
MV stardimaksude, litsentside ja EOL-i liikmemaksude
tasumiseks; ühe sportlase
osalemiskulude katteks MK
etapil Ungaris ja treeninglaagris Portugalis
spordiklubi Imperial: 198
eurot treeningvarustuse ostmiseks ja halduskuludeks
MTÜ Sagittarius: 500 eurot
kuue Saue noore osalemiseks

Saue Päevakeskuses osutatavate teenuste hinnad 1. märtsist 2015
◊ sooja valmistoidu kojutoomine - 1 kord 0,5 eurot;
◊ toiduainete, ravimite ja
majapidamistarvete kojutoomine vastavalt tellimusele
- 1 kord 1 euro;
◊ koduabi- ja isikuabiteenus
inimese kodus - 1 tund 2
eurot, iga lisatunniga lisandub 2 eurot;
◊ rulaatori või tugiraami laenutamine - üks kuu 1 euro;
◊ küünarkargu või kepi laenutamine - tasuta;
◊ pesu pesemine - 1 masinatäis 3 eurot;

◊ pesu pesemine - 0,5 masinatäit 2 eurot;
◊ kuivati kasutamine - 1
masinatäis 2 eurot;
◊ duši kasutamine - 1 euro;
◊ duši kasutamine raske ja
sügava puudega isikule - tasuta;
◊ eluruumide koristus - 0,5
tundi 4 eurot;
◊ koopiate tegemine - 1 leht
0,10 eurot;
◊ valmistoit - 1 portsjoni supi
piirhind kuni 2 eurot, prae
piirhind kuni 4 eurot.
◊ Saue Päevakeskuse ruumide rent - 1 tund 4 eurot;

◊ ruumide rent sotsiaalteenuse osutajatele lepingu
alusel - kuni 2 eurot;
◊ invatransport elektriautoga
marsruudil Saue-Tallinn-Saue
või Saue-Keila-Saue (v.a
ratastool) - 1 sõit 10 eurot;
◊ invatranspordi ooteaeg kuni
1 tund 2 eurot, iga lisanduv
tund 2 eurot;
◊ saatja tasu invatranspordil
2 eurot;
◊ Saue linna sisene sõit esimesele objektile 1 euro, iga
lisanduv objekt (nt kauplus)
1 euro.

◊

◊

◊

◊
◊

Eesti sisemeistrivõistlustel
seiklusspordiklubi X-TEAM:
800 eurot seiklusrogaini läbiviimiseks Saue linna elanikele
Saue Tenniseklubi: 10 0
eurot treening varustuse
ostmiseks
Saue Taekwondoklubi: 250
eurot sportlase osavõtuks
treeninglaagrist Dubais
Keila Kor vpallikool: 630
eurot Saue 1.-4. klassi poiste
võistkonnale võistlusvormide
ostmiseks
Saue Korvpalliklubi: 600
eurot osavõtuks Eesti meeste
II liiga 2014.-2015. hooaja
võistlustest
Saue Jalgpalliklubi: 1428
eurot Eesti MV II liiga osalemistasudeks ja sportlase
osalemiseks Harju Jalgpallikooli Akadeemia 2003
koosseisus rahvusvahelisel
turniiril Soomes
Saue Linna Lastekaitse Ühing:
128 eurot ühingu halduskulude katteks
Saue Kodu-uurimise Seltsing:
30 eurot arhiivi rendikulude
katteks
Saue Naisselts: 128 eurot
aastaaruande koostamiskulude katteks

selt sing Saue Segakoor:
1424 eurot nelja kooriliikme
osalemiseks Saue sõpruslinna Montemarciano koorifestivalil
MTÜ Saue Folk: 1650 eurot
kaheksa kaabu ostmiseks
segarühma meestele ja Saue
Gümnaasiumi 5.-6. klasside
tantsurühma osalemiseks
festivalil Ungaris
MTÜ Harjumaa Noorte Keelpilliorkester: 1400 eurot
kuue Saue linna noore ja
kolme õpetaja osalemiseks
rahvusvahelisel sümfooniaorkestrite festivalil Itaalias
seltsing Alla Breve: 320
eurot 16 Saue linna noore
osalemiseks ühisprojektis
Orissaare Muusikakooli klaveriosakonnaga
MTÜ Eesti Flöödiring: 150
eurot muusiku osalemiseks
flöödi interpretatsioonikursusel Saksamaal
Muusikute täiendõppe keskus: 600 eurot kahe kontserdi korraldamiseks Saue
Gümnaasiumi õpilastele
MTÜ Saue Autoklubi: 500
eurot 2015. aasta suviste
lastelaagrite loodusretkede
läbiviimiseks

spetsialisti Anneli Ritsingut
esindama Saue Linnavalitsust alaealise tütarlapse
eestkostjana.
Kinnitas Saue linna 2015.
aasta eelarve eesmärgid,
sihttaseme indikaatorid ja
alaeelarve detailse jaotuse.
Kinnitas Saue Noor te keskuse 2015. aasta laagrite osalustasud.
Kinnitas alates 1. veebruarist 2015 Saue Noortekeskuses läbiviidavate ringide nimekirja kitarriringi
osalustasuga 25 eurot kuus.
Eraldas toetust mit te tulunduslikuks tegevuseks.
Suunas volikoguse kehtestamiseks eelnõu „Mittetu-

Saue Noortekeskuse
2015. aasta laagrite
osalustasud
Pivarootsi kunstilaager 195 eurot
linnalaager 90 eurot
loodus-loomelaager 100 eurot
tantsulaager 100 eurot
lundusühingus Harjumaa
Ühistranspordikeskus osaluse lõpetamine“.
◊ 18. veebruari istungil andis
linnavalitsus loa korraldada
Kaitseliidu Saue kompanii
ja Naiskodukaitse Saue
jaoskonna pidulik jalutuskäik
24. veebruaril kell 14-14.30
marsruudil Ladva, Kuuseheki, Kütise, Pärnasalu põik,
Vana-Keila mnt.

Volikogu algatas Tule tn 4a kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu ning
kinnitas detailplaneeringu lähteülesande
Saue Linnavolikogu algatas 2015.
aasta 19. veebruari korraldusega
nr 64 Saue linna Tule tn 4a kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu, kinnitas detailplaneeringu
lähteülesande ning algatas planeeringualale keskkonnamõjude
hindamise (KSH).
Detailplaneering haarab
Saue linna keskosas Tule tn
4a kinnistut sihtotstarbega

üldkasutatav maa 100% ja
pindalaga 6732 m².
Järjest tihenevas Harjumaa
omavalitsuste jätkusuutlikkuse
konkurentsis on Saue linna
üheks oluliseks prioriteediks
kerkinud linna elanikkonna arvu
mõõdukas kasvatamine, mis eeldab vaba elamispinna olemasolu.
Detailplaneeringu eesmärk
on välja selgitada soklikor-

rusega kuni 7-korruselise
korterelamu hoonestusõiguse
seadmise võimalikkus, lõpplahendusele hoonestusõiguse
seadmine, tehnovõrkude,
liikluskorralduse ja parkimise,
haljastuse ja heakorrastuse
lahendus, üldsusele avatud
lastemänguväljaku ja rekreatsiooniala rajamine ning kinnistu
sihtotstarbe muutmine.

Detailplaneering muudab
kehtivat Saue linna üldplaneeringut maa sihtotstarbe, võimaliku
kinnistu jagamise ja planeeritava
korterelamu korruselisuse osas.
Saue linna kehtiva üldplaneeringu kohaselt on korterelamute
lubatud korruselisus maksimaalselt viis korrust. Erandina on
võimalikud kõrgemad hooned,
millisel juhul on nõutav detail-

planeeringu keskkonnamõju
strateegiline hindamine (KSH).
KSH eesmärk on esitada ja
välja selgitada detailplaneerimise koostamise käigus planeeringuala keskkonnaalased
ettepanekud ja meetmed, mis
ennetaksid ja leevendaksid
detailplaneeringust tuleneda
võivaid võimalikke negatiivseid
keskkonnamõjusid.
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Valdis Toomast: Rõõmustagem
selle üle, et elame vabas Eestis
Saue volikogu esimehe kõne
Eesti Vabariigi 97. aastapäeva
kontsertaktusel 23. veebruaril
Saue Kontserdisaalis

A

ustatud Saue linna
inimesed, daamid ja
härrad! Täna, Eesti
Vabariigi 97. sünnipäeva eel, on mul hea meel
olla siin ja tervitada teid Saue
Linnavolikogu nimel.
Veebruaris tähistame Eesti
omariikluse kahte tähtsat verstaposti. Esmalt Vabadussõja
lõpetanud Tartu rahuleping kuu
alguses ja iseseisvuse väljakuulutamine 24. veebruaril. Nende
sündmuste valguses me leiame
end tihti mõtisklemas Eesti
riigi, meie kodumaa ning oma
riigiga kaasneva vabaduse ja
vastutuse üle.
Iga maa muudavad riigiks
selle inimesed, nende lootused,
suured ja väikesed teod, sageli
ka vaprus ning usk iseendasse,
oma lähedastesse ja oma riiki.
Nii ka meie riigi kõige olulisem
osa on inimene, iga elanik,
kes siin teenib oma igapäevast
leiba, siin sirgub või peab pensionipõlve. Meie riik on hea,
kindel ja turvaline siis, kui teie,
head kodanikud, aitate tal selliseks saada. Kasvada, areneda
ja paremaks saada.
Veel on meie seas neid, kes
teavad, mäletavad ja oskavad
kõige paremini hinnata seda,
mida tegelikult tähendab vabadus. Vabadus on kõige üldisemas mõttes takistuste, piirangute või sunni puudumine.
Vabadus on ka iseseisvus,
enesemääramine ja võimalus
toimida vastavalt tahtele.
Ent vabadus ei püsi iseenesest. Vabadust tuleb hoida ja
kaitsta. Vabadusest tuleb lugu
pidada, vabadust ei tohi kurjalt
kasutada ja vabadus ei anna
õigust võtta vabadust kelleltki.
Täna, kus Venemaa on
agressiivselt näidanud oma
kohalolekut ja võimu Ukrainas,
on hea näha, et valmisolekusse
võimaliku agressiooni vastu

Saue kompanii tehnika pidulikul jalutuskäigul

Saue naiskodukaitsjad

suhtutakse tõsiselt nii riigi kui
vabatahtlikkuse tasemel Kaitseliidu näol. Ka Saue linnas

tegutseb aktiivselt Kaitseliidu
kompanii, kes üha aktiivsemalt
koondab enda ümber vabataht-

Tseremoonia mälestuskivi juures juhatas sisse Saue kristliku vabakoguduse
pastor Vahur Utno: Fotod: Sirje Piirsoo

likke, et suurendada rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda.
Suur tänu Kaitseliidule ja
vabatahtlikele, kes tunnevad
vastutust Eesti riigi säilimise
eest ja on valmis vaenlasele
vastu astuma ning oma riigi
e e s t võitlema. Ko danike
veendumus oma riiki kaitsta
on riigi tur valisuse parim
garantii.
Aga vabadus on andnud
meile ka võimaluse olla vaba
eestlane kogu maailmas, et

meid ja meie noori ei takista
enam raudne eesriie ja meile
on kõik teed valla.
Eestimaal ollakse mures
noorte pärast, kes lahkuvad,
leides laias maailmas endale
põnevamaid väljakutseid ja
paremat elu kui siin, kodus.
Noorte huvi suuremat ilma
näha on loomulik ja rõõmustagem selle üle, et elame vabas
Eestis ning tänu sellele on meil
täna võimalus õppida, reisida ja
töökogemusi hankida.
Paljud neist tulevad Eestisse
tagasi ja kindlasti on selles
suur roll ka Saue linnal. Ma
olen kindel, et Saue linn on üks
neid paiku, kuhu noored tahavad pärast ajutist ärakäimist
- õppimist, töiseid katsetusi
ja maailma avastamist - tulla
tagasi, et siin oma kodu rajada,
pere luua ja ka kogukonnale
oma panus anda.
See on suur tunnustus linna
juhtidele ja tervele kogukonnale, sest linna kodusus, hubasus ja atraktiivsus sünnivad
kõigi siin elavate ja tegutsevate inimeste ühisloomes. Me
oleme loonud elukeskkonna,
kus on hea elada. Tänan teid
kõiki Saue toimeka ja ärksana
hoidmise eest!
Soovin Eesti Vabariigile ja ka
Saue linnale rahulikku, viljakat
ja õnnelikku aastat, sest mida
tervem ja elujõulisem on riik,
seda kindlamalt tema kodanikud end tunnevad. Teile, head
Saue linna inimesed, soovin
head tervist, loovust, unistamisjulgust ja koostöövaimu,
sest meist kõigist moodustubki
just seesama riik. Osakem vääriliselt hinnata vabadust oma
riigis, vabadust valida ja vabalt
avaldada oma arvamust.
Ilusat vabariigi aastapäeva
meile kõigile!

Vabariigi aastapäev ja meeste laul kuuluvad kokku, esineb Inseneride Meeskoor, dirigeerib Ants Üleoja
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Saue Sõna 27. veebruar 2015

Henn Põlluaas:
Mina usun Eesti rahvasse
Saue linnapea kõne Eesti
Va b a rii gi 97. a a s ta p ä e va
kontsertaktusel 23. veebruaril
Saue Kontserdisaalis

L

ugupeetud sauelased,
sõbrad ja külalised!
Tervitan teid enda ja
Saue Linnavalitsuse
nimel ning s o ovin õnne
Eesti Vabariigi üheksakümne
seitsmenda aastapäeva puhul!
Me teame kõik Carl Robert
Jakobsoni ja tema 19. sajandi
teisel poolel ilmunud kolme
isamaalist kõnet. Palju vähem
tuntakse Jakobsoni mõttekaaslast Andres Tiidot, kes kirjutas
teadaolevalt esimese isamaalise luuletuse „Eesti sõjalaul“,
kus räägiti iseseisvast Eesti
riigist: „Nüüd orjaunest ärkame
ja ühes sõtta tõttame, sest
priius läigib meie ees ja Eesti
Vabariigi peal“.
Ometi läks veel ligi pool

saanud.
Eesti oli esimene, kes sõlmis
1920. aastal rahu Venemaaga.
Venemaa kinnitas Tartu rahulepinguga Eesti õigust iseseisvusele ja puutumatusele igaveseks ajaks. Venelased pidasid
oma sõna vaid 20 aastat, nii
pikk on siis nende igavik. Seejärel Eesti okupeeriti vägivalla
ähvardusel ja annekteeriti.
Järgnesid massirepressioonid
ja genotsiid.
Kui kommunistlik koloss
varises, taastati Eesti riik õigusjärgsuse põhimõttel endistes,
Tartu rahulepinguga määratud
piirides. See kirjutati ka meie
põhiseadusesse. Paraku on
veel tänagi 5,2% Eesti territooriumist Venemaa poolt
okupeeritud. Nagu Krimmi okupeerimisega, nii ei tohi ka sellega leppida ega rahvusvahelise
õiguse rikkumist uue piirilepingu
sõlmimisega heaks kiita.
Täna, Gruusia ja eriti
Ukraina sõja taustal, on selge,
et Venemaa on jäänud samasuguseks kurjuseriigiks kui oli
nõukogude režiimi ajal. Juba
Peeter I aegadest on Venemaa
eesmärgiks olnud maailmahegemoonia, mida Lenin ja
Stalin kutsusid maailmarevolutsiooniks, Putin aga vene
rahva pühaks missiooniks.
Venemaale ei ole nende meelest mitte ainult kõik lubatud,
vaid tal olevat ka alati õigus.
Täna kasutab ta enda „õigust“
valetada ja petta, rikkuda kõiki
rahvusvahelisi konventsioone ja
lepinguid ning tungida kallale

suveräänsetele riikidele - isegi
oma hõimurahvastele - ja anastada nende territooriume.
Eesti on läänemaailma viimane vahipost ida väravatel.
Oleme kogenud läbi aegade
lugematuid Venemaa agressioone ja rünnakuid. Meie
kohustus on teha kõik, et Eesti
vallutamine enam iial ei õnnestuks ja et meie iseseisvus ei
satuks kunagi enam kahtluse
alla. Selleks tuleb tõsiselt
panustada meie kaitsejõudude
arengusse. Me ei ole enam
üksi, oleme NATO liikmed,
kuid NATO aitab vaid neid, kes
seisavad iseenda eest.
Mõeldes tänases geopoliitilises olukorras aktuaalsetele
riigikaitseküsimustele, tasub
meenutada ajakirjas Sõdur
eelmise vabariigi ajal kirjutatut, mis sobib suurepäraselt ka
tänasesse päeva.
Tsiteerin: „Rahvas annab
sõjaväele mitte ainult mehed,
varustuse ja relvastuse. Rahvas
annab sõjaväele ka oma hinge,
oma elumõtte ja aated. Puuduvad aga rahval elutahe, aated ja
sihid, puuduvad need ka kaitseväel. Siis puudub meestel ka
eesmärk, mille eest võidelda.
Julgeim ja elavaimgi rahvas
võidakse muuta araks ja ükskõikseks massiks, kui ta immutatakse läbi ekslike hoiakute ja
arusaamadega. Kui juhtidel
puudub arusaam tegelikest
rahvuslikest eesmärkidest.
Omamata rahvustunnet ja
edasikestmistungi, ei jää ükski
rahvas kestma.

Väikeriik, kes tahab eksiteerida, peab näitama üles tahet
elamiseks, tundma sisemist
väärikust ja rahvuslikku uhkust.
Meil on, mille üle uhked olla.
Kui noortesse suudetakse
kasvatada armastust oma kodumaa vastu, siis on see põhjaks,
millel kasvab tahtejõud ja kohusetunne. Kaitsejõudude tugevus
on võrdeline rahva tugevusega.“
Neile sõnadele pole midagi
lisada. Aeg on tõestanud nende
õigsust. Tuleb vaid küsida, kas
ja kui kindlalt me oleme valmis
seisma oma rahvuse ja rahvusriikluse jätkuvuse eest tänases
maailmas?
Meie iseseisvusmanifest algas
sõnadega: „Eesti rahvas ei ole
aastasadade jooksul kaotanud
tungi iseseisvuse järele. Põlvest
põlve on temas kestnud salajane
lootus, et hoolimata pimedast
orjaööst ja võõraste rahvaste
vägivallavalitsusest kord tuleb
Eestis aeg, mil kõik pirrud kahel
otsal lausa löövad lõkendama ja
et kord jõuab Kalev koju oma
lastel õnne tooma.“
Nüüd on see aeg käes ja
õnne võti on meie endi kätes.
Meist ja meie valikutest sõltub,
kuivõrd suudame hoida neid
pirde lõkendamas. Tänane
Eesti on kestnud juba kauem
kui esimene vabariik ja varsti
saame tähistada oma riigi
sajandat aastapäeva. Me oleme
kiiresti edasi liikunud ja tänast
Eestit pole nõukogudeaegsega
võimalik võrrelda.
Eesti on kindlasti ilusam ja
rikkam kui kunagi varem. Kuid

see on toimunud hinnaga, mis
ohustab meie edasikestmist
nii riigi kui rahvana. Ma räägin
maapiirkondade tühjenemisest, väljarändest, vähenenud
sündivusest ning majanduse ja
demokraatia kriisist. Käimasolevatel riigikogu valimistel on
meil võimalus otsustada, kas
laseme valitseval stagnatsioonil
lämmatada leegi või süütame
üheskoos uued pirrud.
Tartu rahuleping allkirjastati
südaööl 2. veebruaril 1920
pärast pikki ja raskeid läbirääkimisi, mida vene pool püüdis
survestada jätkuvate pealetungidega kõigil rinnetel.
Esimeseks põhiküsimuseks,
milles kokkuleppele jõuti, oli
Eesti riikliku iseseisvuse tunnustamine, mis oli Eesti poole
nõue, et üldse rahulepingust
rääkima hakata. Eestlased jäid
vankumatuks ja omale kindlaks
nii läbirääkimislaua taga kui
lahingutes. Eesti delegatsiooni
juht Jaan Poska ütles pärast
lepingu allkirjastamist: „Tänane
päev on Eestile kõige tähtsam
tema ajaloos 700 aasta kestel
- esimest korda määrab Eesti
ise oma saatuse.”
Mina usun Eesti rahvasse,
mina usun meie jätkuvasse tahtesse määrata ise enda saatust.
Et saaksime teha oma riigist
parema ja jõukama, kui see on
täna. Et meil oleks, mida oma
lastele jätta. On aeg panna pirrud lõkendama, sest priius läigib
meie ees ja Eesti Vabariigi peal!
Soovin teile head Eesti Vabariigi aastapäeva! Elagu Eesti!

sajandit, enne kui unistus eest-

Tänavu
möödub 97 aastat Ee sti
Vabariigi väljakuulutamisest ja
95 aastat Tartu rahulepingu
sõlmimisest Eesti ja Venemaa
vahel. Rahuleping pani punkti
ränkraskele Vabadussõjale,
millega eesti rahvas näitas
vankumatut tahet kaitsta oma
vabadust ja riiklikku iseolemist,
mis sai välja kuulutatud 24.
veebruaril 1918.
Vabadussõjas sai Eesti
hakkama millegi uskumatuga,
sellega, millega ei ole ajaloos
saanud hakkama ükski suurriik maailmas ega Euroopas,
ei Napoleon ega Hitler. Meil
õnnestus võita sõda meist kümneid kordi suurema Venemaaga
ja me saime vabaks. See on
asi, mida me ei tohi unustada
ja mille tähtsust ei ole võimalik üle hinnata. Meie võitsime!
Andres Tiido sõjalaul oli teoks
laste oma riigist täitus.

Vabariigi aastapäeva kontsertaktuse viimane pala Gustav Ernesaksa „Kutse“ pälvis marulise aplausi ja tuli kordamisele. Laulu esitasid Inseneride Meeskoor
ja Saue Noorte Meeste Koor üheskoos, solist oli Saue oma mees Oliver Povel-Puusepp (ees keskel). Foto: Sirje Piirsoo
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Olari Rätsep:
Kaitseliit on üks osa Eesti immuunsüsteemist
Saue kompanii pealiku kõne 23.
veebruaril Eesti Vabariigi 97.
aastapäeva kontsertaktusel

Austatud härra linnapea, Saue
elanikud ja külalised, mul on
au tervitada teid Kaitseliidu
Harju maleva Keila malevkonna
Saue kompanii poolt ja soovida
teile head Eesti Vabariigi 97.
aastapäeva.
See on sünnipäev, meie
ühine sünnipäev, milles igaühel
meil on oma osa ja me kõik
saame tunda ennast osalisena
sellest. Ja me peaksimegi,
sest riik, see on rahvas ja Eesti
Vabariik, see oleme meie eestlased. Jonnakad, sitked,

jäärapäised, iseteadlikud ja
hakkajad inimesed oma väikesel tuulisel ja vihmasel, kuid
armsal Eestimaal.
Meil ei ole teist Eestit, on
vaid üks ja ainus ning seegi ei
ole meil niisama. Olles Euroopa
Liidu ja NATO liige võime küll
tunda, et maailmas on veel
inimesi, keda huvitab meie turvalisus ja hea äraolemine, kuid
kõige alus on siiski meie endi
panus oma riigi kooshoidmisel.
Riigi kaitse ei ole pelgalt
kaitseväelaste ja kaitseliitlaste rida. Riigi julgeolekuga
tegelevad igapäevaselt ja
vägagi vahetult näiteks politsei
ja päästeamet, kelle panus
paistab esimesena silma, aga
ärgem unustagem siiski seda,
et igaüks meist on osa Eestist
ja osa meie julgeolekust. Igaühe panus on oluline. Kuidas?
Olete kindlasti kuulnud väljendit laiapõhjaline riigikaitse.
See kõlab nagu järjekordne projekt või kampaania, kuid mõte,
et igaühel on riigikaitses oma
roll, on siiski õige. Riik, see on
kui organism, mis töötab hästi,

kui kõik rakud töötavad harmoonias. Piltlikult öeldes tähendab
see seda, et hingamine on korras, lihastoonus on normaalne,
toitumine tervislik ja seedimisele vastuvõetav, energeetiline
ja jätkusuutlik. Kui kuskile tekib
mädapaise, siis esmalt tegeleb
sellega organism ise. Kui ta
sellega hakkama ei saa, tuleb
mujalt abi juurde vaadata.
Organismil on omad kaitsevahendid ja nii on see ka riigil.
Nii nagu valged verelibled on
alati igal pool kohal, on sama
lugu kaitseliiduga. Kaitseliit on
kõikjal ja kogu aeg. See on üks
osa Eesti immuunsüsteemist,
mis asub kohe tegutsema, kui
selleks vajadus tekib.
Palun ärge saage valesti
aru, kaitseliitlane on siiski väga
rahuarmastav inimene. See, et
me käime relvadega õppustel,
teeme lahingdrille, sooritame
erinevaid laskeharjutusi ega tee
sellest saladust, tähendabki just
seda, et me näitame välja - meie
oleme valmis oma kodu kaitsma
ja seda kasvõi relvaga. Lootuses,
et igasugused pisikud ja batsillid,

kes planeerivad meil siin mädapaiseid korraldada, teaksid juba
ette, et nende tegevus ei jää
märkamata, ja pigem loobuvad
oma kavatsustest juba eos.
Kõikide muude lugude ja
legendide seas, mida kaitseliitlastest räägitakse, olen kuulnud
ka, et kaitseliitu on võrreldud
nii mõnegi välismaise eriüksusega, nimesid nimetamata.
Esmalt võivad need võrdlused
ju tunduda kohatud, sest meil
on ju kõik lihtsad kaitseliitlased. Tähendab pereisad,
pereemad, ettevõtjad, müügimehed, koristajad, keevitajad.
Kuid siis ma taipasin, et tõesti.
Kaitseliit ongi nagu eriüksus
ja just täpselt sellepärast, et
meil on kõik kohal: juristidest
autojuhtideni, kirurgidest disaineriteni ning see teadmiste ja
oskuste pagas ulatub kaugemale, kui ükski käsitulirelv
kunagi ulatuks. Saan seda
kinnitada, olles ise kompanii
pealik, et ainuüksi meil Sauel
on peidus meeletu ajupotentsiaal, mida õigesti kasutades
suudame rohkem, kui me isegi

seda täna veel teame.
Rõhutaksin veelkord üle, et
kuigi me oleme väga rahuarmastava loomuga, siis me ei
varja, et vajadusel oleme valmis
enda eest seisma.
Samas, kaitseliidul ei ole
mitte mingit mõtet, kui meil
puudub ülejäänud organismi
ehk kogukonna toetus. Täna ma
tajun, et see on meil olemas.
Selle üle on mul ääretult hea
meel ja ma teen kõik endast sõltuva, et see toetus oleks püsiv.
Kaitseliidu Saue kompaniid on
alati soojalt vastu võetud kõikidel
laatadel ja linnapäevadel. Suheldes meie väljapanekute külalistega, sisendab see meisse veel
rohkem usku, et oleme õigel teel.
Tänutäheks pikaajalise
toetuse eest Saue kompaniile
lubage mul Saue linnale üle
anda Keila malevkonna münt.
Veetke aega pere ja sõpradega. Teeme teistele seda,
mida tahame, et meilegi tehtaks, ning toetame üksteist.’
Head Eesti Vabariigi 97. aastapäeva.

Esimeses maailmasõjas päästis meenemünt piloodi elu
Saue Sõna
Saue raamatukogus on avatud
näitus, mis on esmakordne Eesti
mõõtu katse koondada kokku
võimalikult inforikas ülevaade
erinevaist meenerahadest, mis on
jõudnud siia kaugematelt sõjaväelistelt missioonidelt või tänukingitusena. Ühtekokku on näitusel
välja pandud 370 meenemünti.
Näituse mõtte algataja ja
korraldaja on seersant Jaanus
Puusepp Kaitseliidu Harju
maleva Keila malevkonna Saue
kompaniist, osa märke näitusel
pärineb tema enda kogust.

Ämari lennubaasist, erumajor
Mart Puusepp Kaitseliidu Tallinna malevast, eruleitnant Andres Madisson Kaitseliidu Harju
malevast, vanemseersant Andres Sillaots ja Jaanus Puusepp.
Omamoodi väärtuslikud on
kõik eksponeeritavad meenemündid. Igale kogujale on südamelähedaseim vast tema oma
väeosa või malevkonna münt.
Kaitseringkondade s on

Omamoodi väärtuslikud on kõik eksponeeritavad meenemündid. Igale
kogujale on südamelähedaseim vast tema oma väeosa või malevkonna münt.
Fotod: Sirje Piirsoo

Militaarse väljakutsemündi ajalugu

Kust tekkis mõte?
Üks kollektsionääridest pöördus
Jaanus Puusepa poole sooviga
saada oma kogusse Kaitseliidu
Keila malevkonna meenemünt.
Et neid jagatakse vaid teenete
eest, arenes välja mõte paluda
tollelt kollektsionäärilt „teenet“,
kogudes kokku võimalikult palju
Eestis liikvel olevatest müntidest ja esitleda neid näitusena.
Et tevalmis tus ed viisid
meesteni, kes on ise mitmete
müntide omanikud ja ühtlasi
asunud neid koguma.
Näitusele tõid oma mündikogud kolonelleitnant Kaupo
Kiis Kaitsejõudude peastaabist,
vanemveebel Kaido Kasemets

levinud traditsioon kinkida
tänuavaldusena peost pihku
meenemünte (inglise keeles
coin). Tehakse seda näiteks
missioonide või õppuste raames. Iseäranis on see juurdunud aga väejuhtide ja väeosade
kingitusena. Viimati täienes
meenemüntide kogu loetud
päevade eest, mil kaitseväe
juhataja Riho Terras ülendati
kindralleitnandiks.

Näituse mõtte algataja ja korraldaja on
seersant Jaanus Puusepp Kaitseliidu
Saue kompaniist, osa märke näitusel
pärineb tema enda kogust

Esimese maailmasõja ajal täitsid värskelt loodud lendavaid
eskadrone Ameerika vabatahtlikud kogu riigist. Mõned
lendurid olid rikaste perede
võsukesed, kes jätsid õpingud
Yale või Harvardi ülikoolis poole
semestri pealt, et liituda sõjaga.
Ühes neist paljudest eskadronidest tellis jõukas leitnant
igale liikmele pronksist medaljoni eskadroni embleemiga. Ise
kandis ta medaljoni väikeses
nahast kaelapaunas.
Varsti pärast medaljonide
valmistamist sai piloodi lennuk
lahingus tugevalt kannatada. Ta
oli sunnitud maanduma vaenlase
territooriumil ja Saksa patrull
võttis ta kohe vangi. Vältimaks
põgenemist, võtsid sakslased
talt ära kõik isikut tõendava.
Piloodile jäi kaela vaid väikene

nahast kotike, milles eskadroni
embleemiga medaljon.
Ta viidi väikesesse Prantsuse
linna rindejoone lähedal. Kasutades ära pommitamist öösel, pani
ta selga tsiviilriided ja põgenes.
Vältides Saksa patrulle, õnnestus
tal jõuda rindejooneni, ületada
suurte raskustega „eikellegimaa”
ja komistada Prantsuse vahipostile. Õnnetuseks kimbutasid just
selle sektori prantslasi sabotöörid, kes olid vahel maskeerunud
tsiviilisikuteks.
Prantslased ei osanud tuvastada noore piloodi ameerika
aktsenti. Olid arvamusel, et tegu
on sabotööriga, ja alustasid ettevalmistusi hukkamiseks. Viimasel hetkel tuli piloodile meelde
nahast kotike medaljoniga ja ta
näitas seda prantslastele.
Vangistajad tuvastasid eskad-

roni tunnuse medaljonil ja lükkasid hukkamise edasi. Piloodil
õnnestus kinnitada oma identiteeti
ja surmamise asemel pakkusid
prantslased talle hoopis veini.
Sealtpeale kujunes piloodi
eskadronis traditsiooniks, et kõik
liikmed kandsid oma medaljoni
või münti alati kaasas.
Kaasas käis haarav väljakutse, mille puhul väljakutsuja
pani oma mündi lauale ja palus
teistel näidata oma münti.
Kui väljakutsutavatel polnud
münti ette näidata, pidid nood
väljakutsujale viimase valikul
joogi välja tegema. Kui aga väljakutsutaval oli münt ette näidata,
kostitas joogiga väljakutsuja ise.
Traditsioon kestis kogu sõja
vältel ja ka aastaid hiljem, kui
sõjas osalenud sõdurid veel
elus olid.

Koolielu
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Madis Voitk:
Eesti on kõik need inimesed, kes siin elavad
Saue Gümnaasiumi abituriendi
kõne 23. veebruaril Eesti Vabariigi 97. aastapäeva aktusel
gümnaasiumis

Kallid kohalviibijad, mul on hea
meel teid kõiki siin näha. Mul on
ka hea meel tervitada meie tagasihoidlikus koolis Eesti Vabariigi
peaministrit ja Saue linnapead,
kellele mõlemale järgnemine on
mulle loomulikult suur au.
Niisiis, nagu te kõik teate,
on täna 23. veebruar, Eesti
omariikluse kõige pühama
tähtpäeva eelõhtu. Ma tahaks
öelda, et kõik on uhkes ja pidulikus meelolus, aga ilm on sombune ja meil oli just matemaatikas töö, nii et jääme väheke
mõõdukamaks ja ütleme, et
oleme ootusärevad.
Ning meil on tõesti palju,
mida oodata: 24. veebruar ei
ole ainult vaba päev, mil hommikul on teleris paraad ja õhtul
saab arvustada vastuvõtule
kogunenute rõivavalikut. Tegemist on päevaga, mil on sobi-

lik murda end lahti sombuse
igapäevaelu kütkest ja mõelda
põhjalikumalt nii mineviku kui
tuleviku peale.
Eestlastena kuulume me
nende väheste väikerahvaste
hulka, kellel on sedavõrd vedanud, et meil on vabadus langetada omaenda otsuseid ja õigus
valida omaenda kurss. Kuid see
vabadus ja õigus ei ole meile
tulnud kergelt, vaid me oleme
pidanud selle tõenäosusi trotsides välja võitlema rohkem kui
üks kord. Mõlemal korral on meil
ees seisnud pikk ja raske tee
võõrvõimu alt vabade Euroopa
rahvaste hulka. Mõlemal korral
oleme me sellele teele astunud
kindlameelselt ja üheskoos ning
jõudnud seetõttu kaugele.
Samas on selge, et ka meie
kohatise edu juures ei saa me
jääda puhkama loorberitele ja
oodata valget laeva või Põhja
Konna ärkamist, mis meie
vabaduse ja heaolu lõplikult
tagaks. Meil tuleb nii riigi kui
rahvana liikuda ikka edasi.
Edasi saavad viia vaid ühtehoidmine, heatahtlikkus ja
uued mõtted. Ja kõik see peab
tulema just noortelt. Tänane
päev ongi erilise kaaluga just
meile. Tihti arutatakse Eesti
püsimajäämise üle kiirel globaliseerumise ajastul ning sedavõrd väikese rahvaarvu juures,
mis väheneb sedavõrd kiiresti,
on need arutelud igati õigus-

Saue Gümnaasium kinkis aktusel osalenud peaminister Taavi
Rõivasele 10. klassi õpilase LiisMarleen Verilaskja akvarelli

Eesti on kõik need inimesed,
kes siin elavad, ja kõik see,
mida nad teevad. Meie olemegi see riik ning meie õlul
lasub tahes-tahtmata kohustus, õigus ja võimalus kanda
edasi Eesti riiki ning rahvast.
Nii et ärgem laskem end
pimestada neil, kes õhutavad
viha ja levitavad hirmu, vaid hooligem üksteisest, oma kaasmaalastest. Eesti on liiga väike selleks, et me saaks endile lubada
ühegi inimese mahakandmist
välimuse, veendumuste, arvamuste või ükskõik mille muu
tõttu. Hoolimata meie erinevus-

Ja uhkust võime tunda ka
tulevikku vaadates. Meil on juba
praegu palju, millega maailmaareenil hiilata: Estcube’ist peaaegu Oscari-vääriliste „Mandariinideni“ ja Arvo Pärdist Barutoni.
Ma olen veendunud, et järelkasv
on nii tubli, et ka siin saalis istuvad nii tulevased oscarivõitjad,
raketiteadlased, maailmakuulsad
heliloojad kui sumomaadlejad.
Meie päralt ongi maailm. Ning
loomulikult Eesti.
Sestap väärtustagegi täna ja
homme kõike seda, mis on olnud,
ja kõike seda, mis tuleb, ning
väärtustage Eesti riiki ja üksteist.

Esineb Saue Gümnaasiumi segakoor Grete Põldma juhatamisel. Fotod Sirje Piirsoo

tatud. Kuid siinkohal on tähtis
meeles pidada, et Eesti - see
ei ole vaid riik või laulupidu või
kama. See ei ole üle lahe tööl
käimine, Varro Vooglaiu kiilas
pea või Tallinna Mupo. Eesti
on kõike seda ja enamatki.

test, oleme me kõik eestlased ja
me oleme siinmail elanud 9000
aastat. Senikaua, kui me peame
meeles seda, mis on meile tähtis, ei suuda ka üleilmastumine
meid murda ning me võime selle
üle uhkust tunda.

Ja ärge nutke ilma üle, sest
nagu mu vanavanaisa ikka
ütles, on olmas kahte sorti ilma
- suusailm ja grilliilm.
Head vabariigi aastapäeva
kõigile.

Saue Gümnaasiumi lauljad ja tantsijad Leedus
Alice Närep
Saue Gümnaasiumi
11. klassi õpilane
Saue Gümnaasiumil on juba
aastaid sõprussuhted Eduardo
Balsio kunstigümnaasiumiga
Klaipedas. Ka sel aastal said
Saue Gümnaasiumi noortekoori
lauljad ning 8. ja 11. klassist
moodustunud rahvatantsu
grupp 12.-14. veebruaril osa
sealsetest traditsioonidest:
tähistasime üheskoos pidulikult Leedu Vabariigi iseseisvuspäeva.
Eduardo Balsio kunstigümnaasium võttis meid vastu
väikeste Eesti lippudega lehvitades ja väga külalislahkelt.
Esimesel õhtul, kui õhtusöök
oli söödud, saime kohalikega
rohkem tuttavaks. Koolis on
oma ühikas, kus elavad väga
paljud õpilased. Nii saime ka
meie paariks ööks sinna jääda.
Teine päev algas hommiku-

Saue Gümnaasiumi noortekoori lauljad ning 8. ja 11. klassist moodustunud rahvatantsu grupp oma heade uute
sõpradega Eduardo Balsio kunstigümnaasiumist. Foto: Alexei Alexeev

söögiga ja kohe pärast seda oli
võimalus teha proovi. Järgnes
aktus Leedu Vabariigi aastapäevakõnega. Saue Gümnaasiumi direktor Jaan Palumets
tervitas Leedu sõpru videokõne
vahendusel.
Laulis Eduardo Balsio koor,
meie esitasime Eesti rahvus-

likke laule ja tantse.
Õppisime ära Leedu rahvatantsu ning laulsime üheskoos
laulu, mis filmiti üles ja saadeti
Leedu Vabariigi aastapäevale
pühendatud konkursile.
Tunnustust väärivad meie
noortekoori innukad noormehed, kes tegid koostööd koha-

like noormeestega ja esitasid
ühiselt omaloomingulise etteaste laulu „Spain“ saatel.
Päev jätkus ekskursiooniga.
Käisime ajaloolises kellamuuseumis ja vaatamas Klaipeda
meresadamat. Pärast seda
suundusime tagasi kooli, kus
meil oli veidi vaba aega.

Õhtul oli kohalike õpilastega
väike koosviibimine. Sõime
palju, rääkisime kohalikust
elust ja tegemistest, mängisime mänge ja veetsime koos
lõbusalt aega. Järgmise päeva
varahommikul jätsime hüvasti
ja alustasime tagasisõitu.
Oli muljeltavaldav reis ja tore
kogemus kõigile. Suurt kiitust
väärivad meie muusikaõpetaja
ja dirigent Kadi Kaja, rahvatantsuõpetaja Malle Liiv, meediaõpetaja Alexei Alexeev ja
juhendaja Grete Põldma. Suur
tänu Saue Gümnaasiumile ja
direktorile, kes pakkusid meile
võimalust saada tuttavaks
Eduardo Balsio kunstigümnaasiumiga ja osa võtta Leedu
iseseisvuspäevast, mis oli
kõigile omamoodi meeldejääv
kogemus.
Loodame, et koolidevaheline
koostöö püsib veel pikka aega
ja juba märtsi lõpus võime
oodata leedulasi ka meile külla.

27. veebruar 2015 Saue Sõna
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Lasteaiaõpetaja töö ei
lõpe rühmast lahkudes
Meeri Tampere,
lasteaia direktor
Helgi Vaher, lasteaia
õppealajuhataja
Saue lasteaias Midrimaa on
aastate jooksul välja kujunenud mitmed erinevad traditsioonid. Meie töö aluseks on
ühised väärtused.

Midrimaa lapsed ja töötajad on:
„Head vabariigi aastapäeva!“ soovis iga väike peoline linnapeale ja lasteaia direktorile

„Presidendi vastuvõtt“
lasteaias Midrimaa
Saue Sõna
Saue laste aed Midrimaa
tähistas Eesti Vabariigi 97.
sünnipäeva 23. veebruari
hommikust alates aktustega,
mille igaühe kava ja ülesehitus
lähtus laste vanusest. Sügisel
kooliminevate laste aktus oli
aga üles ehitatud kui vastuvõtt.
Kõik oli nagu presidendigi
vabariigi aastapäeva vastuvõtul. Oli käesurumistseremoonia,
Eesti hümni laulmine, tervituskõne linnapea Henn Põlluaasalt
ja direktor Meeri Tamperelt, tore
eeskava Eestimaast kõnelevate
luuletuste ja lauludega, klubi
Danceland võistlustantsupaari
Brigitta Toomingase ja Robert
Tarlapi standard- ja ladina tantsude kava, ühine valsitantsimine
ning peolaud.
Tore traditsioon, mis õpetab
lapsi Eestimaast lugu pidama ja
teisalt ka kultuurselt käituma,
sai alguse viis aastat tagasi.

Millised on standard- ja võistlustantsud, sai lastele selgeks õpetaja Merit
Israeli selgitusel ning võistlustantsupaari Brigitta Toomingase ja Robert
Tarlapi esinemist vaadates

S - sõbralikud ja hoolivad;
A - ausad ja avatud koostööle;
U - uuendusi ja tervist väärtustavad;
E - ettevõtlikud ja loovad.
Üheskoos esile tõstetud
väärtustele toetudes ja neid
silmas pidades püüdleme
lasteaia ühise eesmärgi saavutamise poole. Meie kõigi
soov on, et lasteaed oleks
hea õpi- ja kasvukeskkond,
kus kasvab tegus, terve ja
rõõmsameelne laps.
Lasteaia valminud arengukava on heaks kiitnud
pedagoogiline nõukogu ja
hoolekogu. Arengukava tegevuskavast lähtuvalt on kavandatud õppe- ja kasvukeskkonna mitmekesistamiseks
erinevaid tegevusi, sealhulgas
õpetajate parimate praktikate
jagamine kolleegidele. Omavalmistatud õppevahend on
alati ainulaadne, isikupärane
ja tihti väheseid vahendeid
nõudev, aga samas just oma
rühma laste vajadusi silmas
pidades ja nende arengu toetamiseks valmistatud.

Selleks, et tunnustada
õpetajaid, kes pühendavad
oma vaba aega laste õpi- ja
kasvukeskkonna mitmekesistamiseks, uute võimaluste
loomiseks, korraldasime lasteaias õpetajate omavalmistatud õppemängude näituse.
Oma kätetöö näitusele toomise üle otsustas iga õpetaja
ise. Oluline ei olnud niivõrd
autorlus, vaid huvitavate
ideede realiseerimine mänguks ja rühmas järeleproovitud ning toimivate mänguideede jagamine kolleegidega.
Me kõik peame tähtsaks
avastamisrõõmu väärtustamist ja ettevõtlikkust. On
oluline hinnata ja toetada ka
töötajate omanäolisust, nende
algatusvõimet ja mängulisust.
Hea mängu loomiseks on
oluline, et ka valmistaja ise
tunneks mängimisest rõõmu.
Siinkohal soovime tänada
kõiki õpetajaid, kes oma
ideesid ja kätetööd kolleegidega jagasid! Möödunud
nädala jooksul oli kõigil maja
töötajatel võimalus külastada
näitust ja saada häid mõtteid
oma rühmades ellu viimiseks.
Esitatud õppemängudega oli
võimalus tutvuda ka lasteaia
hoolekogu liikmetel enne ja
pärast hoolekogu koosolekut.
Kui näitusel osalemine oli
õpetajate soovil anonüümne,
siis pärast selle lõppu lasteaia kodulehel kajastatud
kokkuvõttes täname nimeliselt kõiki näitusel osalenud
õpetajaid.

Ühine valsitantsimine tuli vahvalt välja. Fotod: Sirje Piirsoo

Raudtee kõrval oleval mäel trallis 14 rühma
Helgi Vaher
Lasteaia õppealajuhataja
Saue lasteaia Midrimaa liikumisõpetajate eestvedamisel
said kolmapäeval, 18. veebruaril, Talvetrallist osa aiarühmade lapsed alates viiendast
eluaastast. Raudtee kõrval
oleval mäel trallis kokku 14
rühma. Liikumisõpetajad olid
ette valmistanud sportliku
takistusraja, kus kõik lapsed
harjutasid täpsusviskeid,
tegutsesid üheskoos langevarjumängus ning osalesid
te a te v õis tlu s e s kelku d el
topispalle vedades ja kaugust
hüpates.
Kõige lõpuks tehti kaaslasega koos hoogne „hobusesõit“

Lasteaed korraldas omavalmistatud õppemängude näituse, et hinnata õpetajate ettevõtlikkust ja toetada omanäolisust, algatusvõimet
ning mängulisust. Foto: Helgi Vaher

Mägi juba paistab, et trallima minna

üle mäe.
Lasteaia kõige pisemad Oravakeste, Pätu, Nublu ja Rohutirtsu rühmast tegutsesid vastlapäeval, 17. veebruaril, lasteaia

õuealal ja Saue mõisa pargis.
Talvetralli muutis vahvaks
öösel sadanud kerge lumi ja
särav veebruaripäike. Iga osaleja
sai väikese šokolaadimedali.

Hoogne „hobusesõit“ üle mäe. Fotod: Helgi Vaher

Noorsootöö
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Noortekeskus matkas
üheteistkümnendat korda
vabariigi aastapäevale
Grete Mari Piiriste (paremal) ja Heidi-Hedvig Tedvig-Eisleri joonistused
pälvisid lastekaitseliidu konkursil auhinnalised kohad

Võit on meie!
Monika Liiv
Noortekeskuse
kunstiringi juhendaja
Lastekaitse Liit korraldas ÜRO
lapse õiguste konventsiooni
(LÕK) 25. aastapäeva puhul
joonis-, foto- ja videokonkursi
teemal ,,Õigus olla laps“.
Joonistusvõistlusel osalesid Saue noortekeskuse kunstiringide lapsed. Vanusegrupis
7-14-aastased sai esimese
koha Grete Mari Piiriste ja

Öömatkal osalejad mererannas

Sirje Piirsoo
Saue Noortekeskus tähistas
iseseisvuspäeva ja Eesti Vabariigi 97. sünnipäeva üheteistkümnenda öömatkaga „Matkates vabariigi aastapäevale“.
Tänavu oli matkale registreerunud rekordiliselt palju osalejaid,
ühtekokku 101.
Matk algas ühise rongisõiduga 23. veebruari õhtul Sauelt
Laokülla, kulges läbi metsa
Paldiski ja Kloogaranna vahelisele mererannale ning lõppes
Kloogarannas, kust buss matkajad tagasi Sauele tõi.
Ööpimeduses kulgeva matka

kolmanda Heidi-Hedvig Tedvig-Eisler.
Palju õnne noortele kunstnikele!
2014. aasta 20. novembril
sai LÕK 25-aastaseks. Selles
dokumendis on kirja pandud
õigused, mis kuuluvad igale
kuni 18-aastasele lapsele ja
noorele inimesele kogu maailmas, hoolimata välimusest,
nahavärvist, soost, emakeelest, uskumustest, arvamustest ning rahvusest.

Õige öömatkaja varustuses on pealamp omal kohal. Fotod: Saue Noortekeskus

pikkus oli orienteeruvalt viisteist kilomeetrit.
Vahepeatuses mereäärsel

pangal süütasid matkajad
lõkke, laulsid keskööl Eesti
Vabariigi hümni ning kosutasid
keha supi ja teega.
Traditsioon tähistada Eesti
riigi sünnipäeva sellisel vahval
moel sai alguse juba 11 aastat
tagasi ja on seas populaarne.
Matka peakorraldaja on
Saue Noortekeskuse noortejuht
Üllar Põld, kes pälvis 2014.
aastal Harjumaa silmapaistvaima noorsootöötaja tiitli.
Paar esimest matka ei olnud
teadlikult Eesti sünnipäevale
pühendatud, sidumise idee tuli
pisut hiljem.
Matkal osalejate arv on
olnud aastate lõike s erinev. Ajaloo talletamiseks
plaanis noortekeskus kõik
rekordmatkal osalejad üles
pildistada ja fotodest linnalehe Saue Sõna järgmises
numbris kollaaži avaldada.
Vaatame, mis välja tuleb.

Grete Mari Piiriste võistlustöö

Heidi-Hedvig Tedvig-Eisleri võistlustöö. Fotod: noortekeskus

Sauel on nutikad nuputajad
Gümnaasiumi
matemaatikaõpetajad
Saue Gümnaasiumis se
kogune sid 18. veebruari
ennelõunal Harjumaa 25
kooli õpilastest koosnevad
5.-6. ja 7 klassi võistkonnad, et
osaleda matemaatikavõistluse
Nuputa piirkonnavoorus.
Vastata tuli jah-ei-küsimus-

tele, lahendada ristsõna ning
13 nuputamis- ja kaks loovuse
ülesannet. Kõik kokku võttis
aega kaks tundi.
5.-6. klassi võistkondadest
oli esimene Kose Gümnaasium 36 punktiga, Neile järgnes kohe Saue Gümnaasium
35,5 punktiga. Meie võistkonda kuulusid Birgit Veldi ja
Karl Kadak (5.a) ning Britte

Christina Avalo ja Karina Pärtel (6.a)
S aue Gümnaa siumi 7.
klassi võistkond koosseisus
A lex i s A llik s a ar, R a s m u s
Kuningas ja Märt Tender (7.c)
s aavutasid e sikoha 31,5
punktiga. Teiseks jäi Jüri
Gümnaasium 27 punktiga.
Kõik need võistkonnad lähevad edasi vabariiklikule voorule.
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Daily valmistab koolitoitu
Saue Gümnaasiumis
Eret Rennig
Baltic Restaurants
Estonia turundusjuht
Baltic Restaurants Estonia
AS, mis omab Daily kaubamärki, on koolitoitlustusega
tegelenud juba alates 2000.
aastast, olles tänaseks üks
suuremaid koolides toitlustusega tegelevaid asutusi Eestis.
Sellel õppeaastal pakume toitu
41 üldhariduskoolis üle Eesti,
valmistades igapäevaselt eine
enam kui 22 000 õpilasele.
2015. aastal liitus meie toitlustavate koolidega ka Saue
Gümnaasiumi pere.
Selle 15 aastaga, mil me
oleme koolitoitlustuse vallas
tegutsenud, on koolilaste toitlustamine kiiresti arenenud
ja nõudmised koolilõunale on
pidevalt kasvanud. Koolilõunal
on lapse toitumises väga tähtis
osa, see peab katma kuni 35
protsenti lapse päevasest toiduenergia vajadusest.
Laps vajab igapäevaselt
kolmele põhitoidukorrale lisaks
veel ka 1-2 tervislikku vahepala. Alates 2. eluaastast peab
laps, sarnaselt täiskasvanule,
saama mitmekülgset ja tasakaalustatud toitu.
Läbi aastate oleme kasutanud hallatavates koolides
ühtset menüüd, mille koostame
kolmeks kuuks.
Menüüsid ei koosta koolikokad, vaid kasutusel on ühtne
menüü, mille panevad kokku

Mis on koolimenüü koostamise alus?
◊ Sotsiaalministri 15. jaanuari 2008 määrus nr 8.
◊ Tervise Arengu Instituudi juhendmaterjal toitlustajale.
◊ Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni välja antud tervisliku
toitumise püramiid.

meie koolide ja lasteaedade
kogenud teenindusjuhid.
Kolme kuu jooksul ei kordu
menüüs ühtegi rooga, samuti
ei võta me sama menüüd selle
aja möödudes uuesti kasutusele, vaid koostame alati uue.
Menüüde kinnitamisel koolide
esindajatega arvestame alati
nende ettepanekutega.
Menüüde kokkupanemisel
lähtume koolitoitlustusele seatud normidest ja määrustest,
laste eelistustest ning PRIA
koolipuuvilja ja koolipiima programmist. Menüüde koostamisel
järgivad meie kogenud spetsialistid ka toiduvaliku peamiseid
põhimõtteid ja soovitusi, et toit
oleks lapsele ja noorukile mitmekülgne ning tervislik.
Kuid arvestame kindlasti ka
laste tagasisidega. Kui mõni
roog ei maitse, siis võimalusel
me seda menüüsse enam ei lisa.
Loomulikult peame arvestame meile ettekirjutatud
nõuetega teatud toorainete
kasutamise osas. Näiteks värskest kalast valmistatud toitu
või kalatooteid tuleb pakkuda
vähemalt üks kord nädalas.
Igal aastal viime koolides,
kus me toitlustame, läbi koo-

lilaste rahulolu-uuringu, kus
soovime teada laste arvamust
koolitoidu maitse, tervislikkuse,
toorsalatite valiku ja teeninduse
kohta. Samuti uurime, mis on
laste lemmiksöögid ja -joogid,
et siis seda võimaluse piires ka
edaspidi menüüde kokkupanemisel arvesse võtta.
Lisaks püüame rakendada
uusi tervisliku toitumise suundi
ka koolitoidu valmistamises.
Aastatega on suurenenud näiteks tatra ja hautatud juurviljade ning täisteraviljatoodete,
nagu rukkileib ja sepik, pakkumine lastele.
Kõigile vanuserühmadele
valmistatakse koolis samu
roogasid, ainus vahe on toidu
koguses. Nooremate laste
portsjon on veidi väiksem
kui vanematel, kuna laste
ja noorukite lõunasöögiga
saadav energiavajadus on
erinev.
Rohkem infot Daily kohta
leiab kodulehelt http://www.
daily.ee
Lisainfo: Eret Rennig,
Baltic Restaurants Estonia
AS-i turundusjuht, telefon
6014075, e-posti aadress
eret.rennig@balticrest.com.

Harjumaa kolmandad klassid
võistlesid õpioskuste olümpiaadil
Anu Vananurm
Saue Gümnaasiumi
klassiõpetaja
Saue Gümnaasiumi kogunes 19.
veebruaril kolmandate klasside
õpilasi 36 erinevast Harjumaa
koolist: toimus järjekordne
Harjumaa 3. klasside õpioskuste
olümpiaad. Saue kool on
olnud olümpiaadi korraldaja ja
võõrustaja juba aastaid.
Iga kooli esindas kolmeliikmeline võistkond, kellel tuli
lahendada 10 ülesannet, mis
olid kokku pandud erinevaid
õppeaineid ja õpioskusi arvesse
võttes.
Abina võisid lapsed kasutada
te atmete o s eid, kalendrit,
atlast, võõrsõnade leksikoni ja
õigekeelsussõnaraamatut. Oli
nuputamist ja pusimist.
Aeg lendas kiirelt ja peagi olid

4. koha saavutanud võistkond koosseisus Kaisa-Maria Oll, Liisa Veske ja
Robin Rebane tööhoos. Foto: Saue Gümnaasium

õpetajatel kokkuvõtted tehtud.
Auhinnalised kolm kohta
jagunesid järgmiselt: 1. Saku
Gümnaasiumi I võistkond; 2.
Aruküla Põhikool; 3. Tabasalu
Ühisgümnaasiumi I võistkond
S au e Gümna a sium oli
olümpiaadil esindatud kahe
võistkonnaga ja meie teine
võistkond, kus olid nuputajateks
Robin Rebane, Kaisa- Maria Oll ja

Liisa Veske, saavutas auväärse 4.
koha. Oleme uhked hea tulemuse
üle ja soovime õnne!
Õpilasi valmistasid
olümpiaadiks ette õpetajad Eneli
Pruul, Heli Uustal, Triin Lille,
Krista Merilo, Maarika Maivel ja
Lea Jaansoo.
Uuesti pannakse 3. klassi
õpilaste õpioskused proovile
juba järgmisel aastal.

Koolimenüü kokkupanemise nõuded
◊ Toit valmistatakse võimalikult töötlemata ja värsketest
toiduainetest põhiliselt aurutades, keetes ja hautades.
◊ Toiduvalmistamisel tuleb
rasvainetest eelistada taimeõlisid.
◊ Rohkes rasvas küpsetatud
toidud on lasteasutuses
keelatud.
◊ Värskest kalast valmistatud
toitu või kalatooteid pakutakse vähemalt üks kord
nädalas.
◊ Leib peab lasteasutuses
olema saadaval iga päev.
Teraviljatoite (soovitatavalt
täisterajahust) pakutakse
koolieelses lasteasutuses
vähemalt kaks korda nädalas.
◊ Liha või linnulihaga (soovitatavalt nahata) toitu pakutakse vähemalt kaks korda
nädalas.
◊ Viinereid, keeduvorsti, sardelle ja nendest valmistatud kastmeid on soovitatav
mitte pakkuda rohkem kui

üks kord kuus.
◊ Köögivilju (välja arvatud
kartul) pakutakse iga päev,
sealhulgas kuumtöötlemata
kujul vähemalt kaks korda
nädalas.
◊ Värskeid puuvilju pakutakse vähemalt kolm korda
nädalas.
◊ Makaronitooteid pakutakse
põhitoidu lisandina mitte
rohkem kui kaks korda
nädalas.
◊ Piima kogus ei tohi olla üle
400 ml ööpäevas.
◊ Maksast valmistatud toitu
pakutakse koolieast nooremale lapsele mitte rohkem
kui kaks korda kuus.
◊ Majoneesi ja majoneesil
põhinevaid kastmeid võib
kasutada väikestes kogustes
ning mitte sagedamini kui
kolm korda kuus.
◊ Magustoiduks ei pakuta
maiustusi, nagu närimiskumm, puuvilja- ja müslitahvlid, kompvekid.

Daily pakutav igapäevane koolilõuna sisaldab:
◊ kahte erinevat lisandit: kartul, makaronid, riis või tatar;
◊ köögivilju: kahte erinevat toorsalatit või hautatud juurvilju;
◊ teraviljatooteid: leib, sepik;
◊ vett ja vastavalt menüüle
mahlajooki, kakaod, teed,

kamajooki või kisselli;
◊ piima, keefiri või piimatooteid üleriikliku koolipiimatoetuse programmi raames
◊ puu- ja juurvilja vastavalt menüüle
◊ Kaks korda nädalas on
menüüs supp ja magustoit

Sport
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Sagittarius tõi vibuspordi
sisemeistrivõitlustelt koju mitu medalit
Jaanus Gross
Vibuklubi Sagittarius treener
2015. aasta sisemeistrivõistlused vibuspordis toimusid
Viljandis. Sauelt kvalifitseerus
lõppvõistlusele 12 noort, eelmise aastaga võrreldes mõnevõrra vähem.
Meie edukaim võistlusklass
vibuspordi sisemeistrivõistlustel oli kuni 14-aastased noored poisid: neli esimest kohta
kuulus Saue treeninggrupi
laskjatele.
Noorte meistriks tuli Robin
Reidma, teine oli Hendrik Õun,
kolmas Devon Touart ja neljas
Kert Turvas. Kõik üsna väikeste vahedega üksteise järel,
samas kaugel teiste klubide
laskjatest ees.
Noorte vanuseklassis tüdrukute poolel osalenud Liisi
Tammar tuli võitjaga võrdse
punktisummaga hõbemedalile.
Vaid üks kümnepunktine lask
oli tal vähem.
Kadettide vanuseklassi
noormeeste seas pidi Jan Erik
Alliksaar leppima pronksmedaliga. Võistluse alguses
juhtunud suurem viga viis
Jan Eriku alguses võistlustel
7.-8. kohale, kuid väga tubli ja
südika teise poolega suutis ta
punktise eduga pronksmedali

siiski Sauele tuua. Lõpp hea,
kõik hea.
Meie teise kuldmedali
tollest päevast tõi juunioride
klassis koju Mike Gross. On
lootus, et keegi hakkab meie
senist tipplaskjat Pearu Jakob
Ojamäed edukalt asendama.
Annabel Olgo oli kadettide
vanuseklassis neidude seas küll
5. kohal, kuid tegu on hetkel
kõige konkurentsitihedama
vanuseklassiga vibulaskmises.
Annabeli uueks isiklikuks
rekordiks lastud 569 punkti
600-st on Saue sportvibu
ajaloos neidude poole parim
tulemus ja on märkimisväärne
ka no ormee s te tulemusi
kõrvutades.
P l o k k v ib u a r v e s t u s e s
lasknud Hannes Erik Kail
oli kuni 12-aaastaste poiste
vanuseklassis 4. kohal.
Ka meie teised noored
laskurid olid seniseid tulemusi
arvestades tublid.
Õpime ja treenime edasi.
Tre eningutel tehtud tö ö
kvaliteedist annab märku
asjaolu, et 92% meie noortest
püstitas aasta olulisemal
sisevõistlusel isikliku rekordi.
Täiskasvanute poolel oli
jällegi kuldmedal meie päralt:
Margus Teng - meeste sportvibu esikoht. Artikli autorile,

2015. aasta sisemeistrivõistlused vibuspordis võidutsesid kuni 14-aastaste poiste vanuseklassis Sagittariuse
sportlased. Noorte meistriks tuli Robin Reidma, teine oli Hendrik Õun, kolmas Devon Touart ja neljas Kert
Turvas. Kõik üsna väikeste vahedega üksteise järel, samas kaugel teiste klubide laskjatest ees. Pildil võitjakolmik.
Foto: Sagittarius

treener Jaanus Grossile kuulus
4. koht. Meeste plokkvibus tuli
4. kohale ka Sagittariuse Saue
treeninggrupi sportlane Rein
Merendi.
Meie järgmine suur eesmärk on Pärnus toimuv IFAA
sise MM. Võistluse nimi on
WIAC2015. Sauet esindab seal

Sauelane Kaido Kirs tuli
Rootsis sportkeegli meistriks,
Kaidi Kirs hõbedal
Saue Sõna
Rootsi lahtised meistrivõistlused sportkeeglis peeti 14.-15.
veebruaril Finspangis. Lisaks
kohalikele võtsid võistlustest
osa võistlejad Poolast, Taanist
ja Eestist.
Kahepäevastel võistlustel
otsustas finaalipääsu eelvoor ja
seal jätkati eelvoorude tulemuste
põhjal. Mõlemal päeval mängiti
120 viske võistlusformaati.
Meeste arvestuses oli edu
eestlastel ja Rootsi lahtiste
MV võitjaks krooniti sauelane
Kaido Kirs (KK Tallinn). Kaido
oli eelvoorus teisel kohal, kuid
finaalipäeva parim mäng tõstis
ta kullale (1061 kurikat).
Teisele kohale tuli Guido Piksar (KK PinPin) 1044 kurikaga.
Pronksile jäi Toomas Tamlak
(KK Reval) 1041 kurikaga.

Naiste arvestuses läks võit
samuti Eestisse ja teist aastat
järjest krooniti meistriks Kaire
Kalberg (KK Tallinn) tulemusega 1047 kurikat. Talle järgnes sauelane Kaidi Kirs (KK

Tallinn) 1004 kurikaga.
Ainukese medali kodumaale
võttis Carola Grüt tner (KK
Turbiner), kes saavutas naiste
arvestuses kolmanda koha tulemusega 980 kurikat.

Kaido Kirsi kuld- ja Kaidi Kirsi hõbemedal Rootsi lahtistelt meistrivõistlustelt
sportkeeglis. Foto: erakogu

enam kui 10 noort ja päris mitu
täiskasvanut.
Esimest korda IFAA võistluste ajaloos on sportvibu laskjaid kõige rohkem. Siiani on
IFAA võistlused olnud pigem
pikkvibu võimuses. Ilmselt on
siin oma osa ka Eestis aina
populaarsemaks muutuvas

ja nüüd Pärnus realiseeruvas
sportvibu laskmises.
Registreerunud osalejate
nimekirja vaadates on meie
noorte põhilisteks vastasteks
soomlased, kuna võistluse korralduspaik on neilegi väga soodne.
Meie WIAC 2015 osalemist
toetab ka Saue linn.

Saue Gümnaasiumi
noored maletajad olid
tublid
Valjo Rattasep
Saue Male-Kabeklubi
esimees
Eesti koolide võistkondlikud
meistrivõistlused kiirmales
7.-12. klasside õpilastele olid
15. veebruaril Tallinna Malemajas. Osales 10 võistkonda
Tallinnast, Narvast, Tartust,
Kiviõlist, Paidest, Pärnust,
Laagrist ja Sauelt. Igas võistkonnas oli neli võistlejat.
Võisteldi šveitsi süsteemis, kus mängiti viis vooru,
kusjuures mõlemale mängijale oli ajakontrolliks 15
minutit +2 sekundit.
Võistkonnad olid tasemelt
üsna tugevad. Seetõttu kulgesid võistlused väga tasavägiselt ja põnevalt.
Pingeliste matšide tulemusena tuli napilt võitjaks
Tallinna Reaalkooli malevõis tkond 16 punk tiga,

edestades vaid poole punktiga Narva Kesklinna Gümnaasiumit.
Kolmandat ja neljandat
kohta jagasid võrdselt 11,5
punktiga Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja Narva Keeltelütseumi malevõistkonnad.
Neile järgnes viiendana
11 punktiga Saue Gümnaasiumi malevõistkond, jäädes
seega vaid poole punktiga
maha 3.-4. kohale tulnud
võistkondadest. Igati märkimisväärne ja tubli saavutus!
Meie malevõistkonnas
olid sel korral tulemuste
poolest edukaim Karl Voldemar Palm neljandal laual 5
punktiga 5 mängust. Järgnes Mihkel-Eduard Luude
teisel laual kolme punktiga,
Vallo Arukaevu kolmandal
laual kahe punktiga ja Markus Grossthal esimesel laual
ühe punktiga.
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Kevadel Saue huvikeskuses
KLAASISULATUSKURSUS
2. märtsist E kell 18.30-20.00
huvikeskuse kunstiklassis.
Kokku neli korda. Juhendaja
klaasikunstnik Eve Koha. Kursuse jooksul valmib unikaalne
klaasese. Jõukohane kõigile
kunsti- ja käsitööhuvilistele.

◊ Tehnika tutvustus ja töö
modelleerimine savist, kasutades pinnareljeefi võimalusi.
◊ Kuumuskindla vormi valmistamine.
◊ Vormi täitmine klaasiga (võimalus kasutada nii värvitut
kui ka värvilist klaasi) ja

sulatamine muhvelahjus.
◊ Sulatatud töö eemaldamine
vormist ja viimistlemine.
Kursuse tasu koos kõigi
vajalike materjalidega on
36 eurot. Eelregistreerimine
huvikeskus@saue.ee.

VESIAEROOBIKA
E 19.00-19.45 ja N 20.0020.45 Saue ujulas. Sobib igas
vanuses osalejatele, nii algajatele kui edasijõudnutele tase-

mest sõltumata. Tund annab
hea üldfüüsilise koormuse,
parandab südametegevust ja
koordinatsiooni, suurendab
lihastoonust, vähendab rasva
osakaalu organismis ning annab
hea enesetunde. Vesiaeroobika
10 korra tasu on 45 eurot ja
kehtib 3 kuud. Ühe korra tasu
on 5,75 eurot.

KERAAMIKA
TÄISKASVANUTELE

T 18.30-20.45 huvikeskuse
kunstiklassis. Juhendaja Virve
Laan. Valmistame nõusid ja
tarbekeraamikat. Õpime uusi
dekoreerimistehnikaid. Madalkuumus ja kõrgkuumuspõletus.

SAVITUBA PEREDELE
L 11.00-14.00 huvikeskuse
k u n s t ik la s si s . Juhendaja
Made Kaares. Tulge koos
perega voolima ja glasuurima.
Perepilet 10 eurot.

Vanem generatsioon
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Saue vanim elanik
Artur Truss saab märtsis 98-aastaseks
Saue Sõna
Sellekordsel linna eakamate
sünnipäevalaste peol noortekeskuses osalesid need, kel see
päev, mil jälle aasta vanemaks
ja targemaks saadakse, on jaanuaris, veebruaris või märtsis.
Nende seas väärikas vanahärra
Artur Truss, kes tähistab märtsi
lõpus 98. sünnipäeva ja on rahvastikuregistri andmetel Saue
linna vanim elanik. Palju õnne
ja tervist!
Pidulised suundusid saali
Jüri Männi kandlemängu saatel. Sünnipäevalapsi tervitasid
linnapea Henn Põlluaas, abilinnapea Jüri Tümanok ja volikogu
aseesimees Matti Nappus. Esimesed kaks panid ka kontserdile sünnipäevalauluga punkti.
Kontsert oli meeleolukas.
Laulis päevakeskuse ansambel Rukkilill Tõnu Kangroni
juhatamisel ja tuntud headuses. Teistsuguste tantsudega
köitis piduliste tähelepanu

ingeri-soome rahvatantsuansambel Kadaja. Ansamblit
juhendab meie Elena Kalbus.
Esmakordselt astus piduliste
e t te S aue Gümna a siumi
noorte rahvatantsijate rühm
T õ ruke s e d, ke da õp et ab
Malle Liiv, ja pälvis tugeva
aplausi. Humoorika luuletusega karust kostitas sünnipäevalapsi Virge Karu. Päevakeskuse juhataja Liivi Lents
aga rääkis, mida huvitavat
lähiajal koos päevakeskusega

Saue vanim elanik Artur Truss

Sünnilapsed on kohal, pidu võib alata

Esineb rahvatantsurühm Tõrukesed gümnaasiumist. Fotod: Sirje Piirsoo

Sünnipäevalapsed
veebruaris

Kevad Saue Päevakeskuses
Tähelepanu!
◊ Näitemänguring neljapäeviti kell 17.00 ootab uusi
huvilisi.
◊ Saksa keele klubi kolmapäeviti kell 9.30 ootab
samuti uusi huvilisi.

Sündmused
◊ 10. märtsil kell 11.00
esinevad päevakeskuse
kollektiivid Keila Sotsiaalkeskuses.
◊ 11. märtsil kell 18.00
„Naised kunstis“ Kadrioru muuseumis. Ülevaate naiskunstnikest,
naiste rõivamoest ja ehetest, kommetest ja peremudelistest läbi kolme
sajandi teeb Kadrioru
kunstimuuseumis eksponeeritud kunstiteoste
põhjal kunstiajaloolane
Tiina-Mall Kreem. Hind
p ensionärile 3 eurot.
Sõidame kell 16.05 raudteejaamast väljuva 191
bussiga. Palume eelnevalt
registreeruda päevakeskuses.
◊ 12. märtsil kell 12.00 räägib Saue abilinnapea Tõnu
Urva muljeid Austraaliast ja
näitab pilte.
◊ 15. märtsil sõidame Tartu
Sadamateatrisse lüürilist
armastuslugu „Armastan!
Armastan! Armastan!“

vaatama. Etendus algab
kell 16.00 ja lõpeb 18.30.
Sauele jõuame kell 22.00.
Enne etendust jääb tunnike
omal käel ringivaatamiseks.
Buss väljub kell 12.00
Saue kaubakeskuse juurest. Hind 30 eurot osaleja
kohta. Huvilistel palume
eelnevalt registreeruda
päevakeskuses.
◊ 19. märtsil kell 18.00
on päevakeskuse käsitöö
poolel punumistehnikas
paberkorvide valmistamise
kursus. Vanadest ajalehtedest valmib väärikas omavalmistatud dekoratiivne
ese. Osalustasu 4 eurot.
Juhendaja Maire Mugamäe.
◊ 13.-17. aprill tervisenädal.

Tähelepanu reisihuvilised!
16. aprill tervisereis
„Keila-Joa ja lähiümbrus“
◊ Väljasõit Sauelt kell 10.
Vahi juga, läbi Vääna
( Vääna mõis a prae gu
remonditakse, tall-tõllakuur
on uhkelt ülesehitatud)
jõuame Keila-Joale.
◊ Ke ll 11-12. 3 0 l o s s i
tutvustus.
◊ Kell 13.15-14 lõunapaus
Laulasmaal, välisvaates
Kõltsu puitmõis.
◊ Kell 14.15-14.30 Treppoja.
◊ K e l l 14 . 4 5 -15 .15
Türisalu juga.

◊ Kell 15.30-15.45 Suurupi
tuletorn.
◊ Kell 16-16.20 lagunemas
Muraste mõis, vennad
Krustenid.
◊ K e l l 16 . 3 0 -16 . 5 0
Ranna kalmistu.
◊ Harku kaudu Sauele tagasi
kella 17.15 paiku, giid
Aarne Timm.

28.-31. mai
„Kultuurireis Karjalasse“
◊ Sõidame läbi Peterburi.
Esimene esinemine Peterburi Jaani kirikus.
◊ Käime Sortavalas ja selle
ümb rus e s , Rus ke ala
m a r m o rik a e v a n du s e s ,
soovijad võivad käia ka
Valamo saare kloostris.
Meie kollektiivid esinevad Kinnermäel vabaõhu
muu s e umis . Tu t v um e
ühtlasi ka Karjala kultuuriga.
◊ Tagasi sõidame ümber
Laadoga (Pelgalt Petrozavodskist Peterburgi on 8
tundi).

Seltsingud
◊ 27. veebruaril kell 16.00
seltsing Tammetõru koosviibimine.
◊ 3. märtsil kell 10.00 Saue
Linna Invaühingu koosolek.
◊ 3. märtsil kell 10.30 reumaalane loeng.

ette võtta saab.
Kontserdi lõppedes ootas
pidulisi kohvilaud tordiga
ja kingitusena viis iga sünnipäevalaps koju pisikese
praktilise kingituse - mille,
jäägu tulevaste piduliste
tõttu saladuseks.
Idee üheskoos sünnipäevi
tähistada tuli 2012. aasta
kevadel võimule tulnud koalitsioonilt, et nii Saue vanemat
generatsiooni meeles pidada
ja väärtustada.

Jumalateenistused
märtsis Saue kirikus
Kuidas ma teid olen kandnud kotka
tiibadel ja kuidas ma teid olen toonud enese juurde. 2 Ms 19:4.

Pühapäev, 1. märts kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Raivo Kaustel. Muusikaga teenib
Saue koguduse naisansambel.
Pühapäev, 8. märts kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld. Kell 14.30 koguduse
täiskogu aruandluskoosolek.
Pühapäev, 15. märts kell 13 Saue
Koguduse 25. aastapäev
Teenistust juhatab Erki Kuld.
Jutlustab EELK õpetaja Leevi
Reinaru. Muusikaga teenib
EELK Misjoni koor Maarja Vardja
juhatusel. Muusikalist külakosti
pakub ka Saue linna sõprusvalla
Inćukalnsi segakoor Mežābele.

HILJA MALLENE
VEERA MÕTUSTE
ARTUR SILD
MAVRUZA VIST
VAIKE SIPP
ELEONORA ÜTT
VAIKE OLESK
ELMAR-LEOPOLD
TABRI
KARL-ROBERT
UHTLIK
IRENE TIIDO
MAHTA JÜRISOO
UNO RANNASALU
BERTA SOOSALU
ARMILDE MÄGI
ENDEL PIIRSOO
ENN-IVAR
GROSSTHAL
ARVED TAMMI

Pühapäev. 22. märts kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Vahur Utno.
Pühapäev, 29. märts kell 13
palmipuudepüha
Kuulame viiulimuusikat. Teenistust juhatab Raivo Kaustel.
Jutlustab Vahur Utno.
Palve ja osadustund igal kolmapäeval kell 18.

Palju-palju õnne!

97
94
88
87
86
85
85
84
84
83
83
83
82
81
81
80
80

27. veebruar 2015 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.
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.
L õ ike m ö ö b e l, liu g u k s e d
j a g a r d e r o o b i d . Hinn a d
soodsad. Garantii. Telefon
5029075.
Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust.
Telefon 5888 0999, info@
EUclean.eu.

Teated ja reklaam

15

Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Telefon 5220321.

kivivennad.e e. Telefonid
5519855,5588842.

Haagiste rent Sauel. Hinnad
mõistlikud, haagised korralikud.
Info a-treiler.ee, tel 5640109.

Kevadine viljapuude hooldusja noorenduslõikus ning aedade
koristamine. Tel 5547278.

V iim e TA SU TA ä r a teie
VANARAUA (vannid, pliidid,
pesumasinad, radiaatorid
jne). TASUTA demonteerime.
Hoolsad töömehed. Telefon
55939504.

Müük
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, sõelutud
kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport Sauele tasuta.
Telefon 53593615, www.keilabrikett.ee.

Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hinnad! Tel
56263857.
Valmistan vastavalt Teie soovile tordi, koogi, kringli ja palju
muud. Tutvuda saab minu töödega FB-lehel Gaili Küpsetised.
Lisainfo telefon 56979122,
Gaili.
Tänavakivi, paekivi, munakivi
paigaldus ja müük, asfalteerimistööd, aedade ehitus.
12 aastat kogemust. henno.
piirme@gmail.com, w w w.

Vääna Ratsakeskus müüb
sõelutud hobusesõnniku turba
kompostmulda 15 €/m3 sisaldab laadimist, Transpordivõimalus. Info telefonil 55581673
või www.jalteko.ee.
Saue Puit OÜ müüb Saue
puiduhallis puitbriketti (siberi
lehis) 25 kg kotis. Hind 150
eurot tonn ehk 3,5 eurot kott.
Olemas transpordivõimalus.
Suurema koguse ostu puhul
ALL AHINDLUS!!. Telefon
5065937, Kesa 20.

Müüa orgaanilist kanakaka väetist 500 kg kottides. Hind kokkuleppel. Telefon 56698863.

taastamisega. Tingimused
kokkuleppel, vanuse piire pole.
Info 5640109.

Kinnisvara
Müüa 2-toaline korter Sauel
Koondise tänaval, IV korrus.
Telefon 56476019.

Varia
Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad
kõik raamatud, igas seisukorras. Tee riiulitele ruumi. Telefon
53468430.

Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja lillevaase. Telefon
58599737, e-posti aadress
tarbeklaas@hot.ee.
Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaaruseta. Telefon 58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.
Pakun tööd
Otsime autojuhti hüdrotõstukiga konteineriveo autole.
Nõutav C-kategooria juhiluba. Asume Sauel. Info tel
5640109.
Otsime inimest, kes oskaks ja
tahaks tegeleda vanade autode

*garaaziuksed
*aiaväravad
*automaatika
OTSE TOOTJA LAOST
Tule 17, Sauel (Pauligi vastas)
tel. 6 596 912, info@hansadoor.ee

Tallinna ja Harjumaa
töömess
Tallinna ja Harjumaa
tööme s s toimub 4.
märtsil Nordea Kontserdimajas (Estonia pst 9,
Tallinn). Osalevad erinevad Tallinna ja Harjumaa
ettevõtted.
Messil pakutakse nii
hooajatöid kui püsivaid
töökohti. Samuti leiavad
sealt tööpakkumisi suviseks koolivaheajaks tööd
otsivad noored.

E sindatud on ka
töövahenduse võrgustik
EURES, Eesti Töötukassa, kutsekoolid ja
koostööpartnerid.
Sissepääs messile
on tasuta. Uksed on
avatud kell 10.0 0 16.00.
Täpsem info osalejate kohta töö me s side kodulehelt
www.toomess.ee.

puldid*
aiapostid*
paigaldus*

HANSADOOR

Keila Kirbukas &
Taaskasutuskeskus

avab kaupluse 28.
veebruaril. kell 10.00
Asume Haapsalu mnt 57 D. Keila.
Sissepääs hoovi poolt.
Info telefonil 56929569,
e-posti aadress

MASSAAŽITEENUSED
SAUE ILUSALONGIS!
• klassikaline massaaž
• spordimassaaž - 20 %
• kupumassaaž
• laavakivimassaaž - 20 %
• aroomimassaaž
• tselluliidivastane massaaž
• šokolaadimassaaž
Meil on müügil kinkekaardid
- kingiidee naistepäevaks.
Märtsis spetsiaalne pakkumine
- iga viies 30-minutiline
massaaž poole hinnaga!
Aadress: Sooja 1, Saue linn
Lisainfo telefonil 54544559,
Svetlana või beauty.ee

1. MÄRTS
RIIGIKOGU
VALIMISED

keilataaskasutuskeskus@gmail.com.
Avatud T-R 10.00-18.00; L 10.00-15.00

Oled osav käsitöös ning otsid
võimalusi lisaraha teenimiseks?
Pakun tööd inimestele, kes oskavad
kududa käsitsi või masinaga.
Lisainfo telefonil 56486908.

Otsin tööd
Avatud, õiglustundega, edasipüüdlik, huumori- ja ilumeelega PERSONALISPETSIALIST soovib rakendada oma
teadmisi, kogemusi ja ideid
personalivaldkonnas. Oman
psühholoogia ja organisatsioonikäitumise alast kõrgharidust,
töökogemust personaliarvestuse ja värbamise alal. Läbitud
PARE personalitöö baaskoolituse. Tunnen ennast kodus töölepingu seaduse ja personalitöö
erinevate valdkondade osas.
Soovin leida osalise koormusega või paindlikku tööd. Kontakt kylli.joosep@mail.ee või
+372 528 8286.
Mälestame oma
kauaaegset töötajat
JAAN NIINET
ja avaldame
kaastunnet
omastele.
Saue
Perearstikeskus
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