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PERH avas Sauel kiirabitugipunkti
ja tutvustas kiirabiautosid
Saue Sõna

Regionaalhaigla osutab 1. aprillist kiirabiteenust 12 õebrigaadi
ja kahe reanimobiilibrigaadiga
10 tugipunktis: Sakus, Keilas,
Paldiskis, Jüris, Raplas, Kohilas,
Haapsalus, Hiiumaal, Märjamaal
ja Sauel. Lisaks osutab ettevõte

P

õhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) avas 1.
aprillist Sauel Pärnasalu 11 uue kiirabitugipunkti ja tutvustas eelmise
päeva lõuna ajal huvilistele
kiirabiautosid ning ruume, kus
brigaad väljakutsete vahepeal
paikneb.
Regionaalhaigla juhatuse liige,
haigla ülemarst dr Andrus Remmelgas märkis avamisel, et alates
2013. aastast osutab regionaalhaigla kiirabiteenust Lääne-Harju
teeninduspiirkonnas. „Eelmisel
aastal oli Saue linnas ja vallas
kokku 1685 väljakutset. See arv
näitab, et Terviseameti läbiviidud kiirabireformiga kavandatud
tugipunkti käivitamine Sauel,
tagamaks kiirabi kiire kohale
jõudmise, on igati vajalik,“ ütles
dr Remmelgas.

Kiirabi tugipunkti avamisega
Sauel võidab linn tervikuna
Saue abilinnapea Tõnu Urva
väljendas teenuse paremaks
muutumise üle heameelt.
„Rõõm on tõdeda, et inimestel, kes elavad Saue linnas ja

esmaabiteenust Eesti väikesaartel
Kihnus, Ruhnus ja Vormsil.
2014. aastal teenindasid PERHi brigaadid 22700 väljakutset.
Aastas on ühe kiirabibrigaadi keskmine visiitide arv 2070, läbitakse
üle 86 000 kilomeetri.

Saue kiirabipunkti avamisel oli huvilistel võimalus tutvuda kiirabiauto
ja selle varustusega

selle lähipiirkonnas, on nüüd
võimalik saada kiirabiteenust
tunduvalt kiiremini kui varasemalt,“ ütles ta.

Telemeditsiin, mis see on?
Ühe uuendusena kasutab
regionaalhaigla 2014. aastast
kõigis kiirabibrigaadides telemeditsiini abi, mis tähendab,
et väljakutsel olev brigaad
saab vajadusel ööpäevaringselt

konsulteerida regionaalhaigla
arstiga, kes näeb haiget ja
tema tervisenäitajaid ekraanil:
kardiomonitooring, EKG jms.
Mullu oli PERH-is 1363
arstlikku telekonsultatsiooni,
neist 81% kiirabibrigaadidele.
Telemeditsiini lahendust kasutas PERH algselt väikesaartel,
kus osutavad abi väljaõppe saanud mittemeedikutest esmaabibrigaadid.

Käib seljalahase paigaldus. Fotod: Sirje Piirsoo

112 - kiirabi, pääste, politsei
Häirekeskus
EESTIS JA KÕIKJAL
EUROOPAS

Eestis on nüüd üks hädaabinumber 112 kiirabi, päästjate ja politsei kutsumiseks.
Kui vajad kiiret abi, helista
hädaabinumbril 112 häirekeskusesse.
Eesti läks Euroopa 112 päeval, 11. veebruaril 2015 üle

ühele hädaabinumbrile 112
ning sellest alates saab ühelt
hädaabinumbrilt 112 kutsuda
kiirabi, päästjaid ja politseid.
Üks hädaabinumber muudab abi kutsumise inimesele
lihtsamaks: meeles on vaja
pidada vaid üht numbrit ning
kriitilises olukorras ei kulu
aega mõtlemisele, millist abi

ja milliselt numbrilt kutsuda.
Inimestel on aega ühe
numbriga harjumiseks. Üleminekuperioodil suunatakse
numbrile 110 helistajad
numbrile 112 ja keegi ei jää
abita. Number 110 kaob kasutusest pärast pikemat üleminekuperioodi, kui selle kasutus
on jõudnud miinimumini.
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Unista suurelt! Oska vaid küsida!
Evelin Povel-Puusepp
Igal kevadel korraldab Saue
Linnavalitsus koolis noortele ja
alustavatele ettevõtjatele motivatsioonipäeva, et avada, miks
valida ettevõtjaks olemise tee,
tutvustada Saue ettevõtjaid ning
maandada eos hirme ja riske,
millega algajad ettevõtjad silmitsi seisavad. Tänavune ettevõtluspäev oli korraldatud koostöös
Eesti Ettevõtlike Noorte Kojaga
(JCI Estonia) ja ettevõtluskonsultandi Elmo Puidetiga.
Sissejuhatavas tervituses
toonitas abilinnapea Jüri Tümanok, et ettevõtlikkus on eelkõige
enda vabaduse ärakasutamine,
ja soovis kõigile õnnelikolemist
omal parimal moel.
Seejärel sai sõna Ettevõtlike Noorte Koja 2015. aasta
täidesaatev asepresident Kaire
Valge, energiline ja särav ettevõtja, kes koolitab noori, on
coach ja juhtimiskonsultant
ning kõigele lisaks alustas möödunud aastal jäätise tootmist.
Kaire tutvustas emotsionaalselt ja värvikalt noortekoja tegevust ning kirjeldas teekonda
ametnikust ettevõtjaks, tuues
esile väärtusi, mida ettevõtjaks
olemine talle annab: iseseisvus
ja sõltumatus, pidevat edasiliikumist võimaldav eneseteostus
ja areng, mitmekülgne tegevus,
rahulolu ja rõõm ainuüksi sellest, et saab teha midagi, mida
tõeliselt tahab ja naudib.

Enne äriga alustamist soovitas Kaire Valge kindlasti
koostada äriplaani, et kindlaks
teha soovid ja võimalused ning
vähendada ohtusid ja ebaõnnestumist.
Korduvalt kõlas Kaire esinemises fraas, et kõik on võimalik, kõik on teostatav. Või see,
et küsi ja sulle antakse, oska
vaid küsida.
Lõpetuseks paljastas Kaire
Valge õnnestumise valemi:
selleks, et õnnestuda, tuleb
ebaõnnestuda hästi kiiresti,
sageli ja odavalt.

Igal paadil, olgu see siis nii
väike või suur kui tahes, saab
korraga olla ainult üks kapten
Saue ettevõtjaid esindas
tänavu 2014. aasta ettevõtte
ja eksportööri tiitli pälvinud Top
Marine OÜ looja ja juht Andry
Prodel, kes toonitas sissejuhatuses, et mitte keegi ei sünni
ettevõtjaks, selleks kasvatakse
läbi katsetamiste ja ebaõnnestumiste, läbi töö ja kogemuste.
Andry Prodel tutvustas
ettevõtluse mudelit kui paati
(idee, meeskond), millega
peab minema kärestikulisele
jõele (keskkond).
Alguses on paat väike.
Koosneb vaid iseendast, enda
võimetest ja soovidest ning
eesmärgist jõuda teisele poole
jõge: on ju igavesti hea tunne,
kui jõuad teisele kaldale ja
tahad veel minna!

Saue ettevõtjaid esindas tänavu 2014. aasta ettevõtte ja eksportööri tiitli pälvinud Top Marine OÜ looja ja juht
Andry Prodel (vasakul), kes pani noortele südamele, et hea haridus on ettevõtluses oluline. Foto: Sirje Piirsoo

Kui oled loov, mõtled paadi
suuremaks. Võtad kellegi appi,
et luua meeskond, kuid selleks
pead esmalt teise inimese oma
paati saama. Tegema talle selgeks, et oled hea aerutaja.
Seega on ettevõtte kasvu
juures kõige olulisem meeskonna loomine. On väga tähtis,
mida keegi paadis teeb: sellel
rajaneb koostöö. Ei saa sõita
paadiga, mis lekib. Sestap
peab meeskonna juht tagama
korralikud tööriistad, aga ka
suuna, kuhu poole sõita.
Andry pani noortele südamele, et hea haridus on
ettevõtluses oluline: annab
väärtuslikud oskused edasiliikumiseks ja idee müümiseks.
Ka rahal on eesmärk. Ettevõtja teenib vahendeid, kuid
oluline pole mitte ühekordselt
teenitud summa, vaid alaline
kindlustunne kogu meeskonnale.

Ideid tuli seinast seina
Ettevõtluspäeva koostööpartner
Elmo Puidet, BDA Consultingu
vanemkonsultant ettevõtluse,
äriarenduse, arengu ja juhtimise valdkonnas, võttis vaatluse alla tegurid, mis mõjutavad äriideed. Ta tõdes, et tõeliselt ainulaadsed sähvatused on
erandlikud, kuid kopeerimist
ei tasu karta: juhtub ülimalt
harva, et kasvab välja kaks
identset äri.
Äriideede otsimisel võib aga
püstitada küsimuse: mis häirib
kodus või tööl, mida saad enda
loodava ettevõtte abil muuta
ja paremaks teha, või mis on
need teenused ja tooted, mida
tahad küll tarbida, aga ei saa,
sest need puuduvad turul.
Rühmatööna panid kõik
osalejad kirja kaks-kolm mõtet,
mis vajavad nende arvates
Saue linnas muutmist. Teise

etapina valisid nad üleskerkinute seast olulisima, mida
võiks edasi arendada.
Ideid tuli seinast seina. Näiteks tõdesid osalejad, et tehnoloogia areneb nii kiiresti, et
jääb inimesele kättesaamatuks.
Sestap tuleks luua riiklik toetussüsteem, mis võimaldab tehnoloogilisest arengust võimalikult
kohe osa saada.
Tõstatus rutiinsus hariduses,
mistõttu noored Eestist välja
rändavad. Lähevad otsima põnevamaid väljakutseid ja huvitavamaid lähenemisviise õppimisele.
Kõlas ka soov muuta jäätmekäitlus tarbijale mugavamaks.
Lõpetuseks oli kõigil soovijail
võimalik Elmo Puidetilt individuaalselt nõu küsida, mida osalejad usinalt kasutasid.
Ettevõtluspäev läks kõigiti
korda, soovijad saavad sellest
osa juba tuleval kevadel 2016.

Ettevõtjad vajavad pidevalt enda ja
töötajate arendamist

Kohtumine linnarahvaga oli tuline

Evelin Povel-Puusepp

Linnavalitsuse kohtumisest
Saue elanikega võib välja tuua
kaks teemat, mis muutsid õhustiku ja sõnavõtud muusikakooli
kammersaalis üsna tuliseks:
Saue ja Tallinna vaheline
õhtune ning nädalavahetuste
bussitransport ning üldplaneeringut muutva detailplaneeringu
algatamine Tule tn 4a kinnistul.
Elanikud uurisid, kui kaugele on linnavalitsus jõudnud
lahenduse leidmisega õhtusele
ja nädalavahetuste transpordiprobleemile. Abilinnapea
Jüri Tümanok ja majandusvaldkonna nõunik Kalev Israel kirjeldasid veel kord, millised on
linnavalitsuse võimalused olukorda lahendada, kuidas seda
on püütud aasta jooksul teha
(artikkel 30. jaanuari Saue
Sõnas) ja milleni on jõutud.
Täna otsib linnavalitsus
seaduste piires lahendust koostöös praeguse vedajaga AS-iga
Hansabuss, kes märtsis Saue-

Linnajuhtide kohtumine ettevõtjatega on kujunenud Saue
linna heaks tavaks. Ümarlaud
annab ülevaate linnas olnust,
toimuvast ja kavandatust, kaasab ettevõtjaid linnaellu ning
vaeb päevakajalisi küsimusivajadusi. 24. märtsil oli tänavune esimene kohtumine.
Ümarlaua juhatas sisse koolitus- ja konsultatsioonifirma
Invicta juht Kadri Arula, kes
tutvustas kokkutulnuile kaasaegseid arengumeetodeid,
nagu mentorlus, coaching, koolitus, konsulteerimine, nõustamine ja juhtimine. Ettevõtjate
ees olevad väljakutsed - struktuurimuutused, töötajate hoidmine, kaasamine, meeskonnatöö lihvimine, süsteemne teadmiste ja kogemuste jagamine
organistatsioonis - nõuavad
ettevõtjailt pidevat enda ja
töötajate arendamist-koolita-

mist. Efektiivne on seejuures
kasutada kiirendatud õppe
põhimõtteid.
Kiirendatud õpe kaasab
keha ja meele, on loominguline, toimub paljudel erinevatel tasanditel ja praktiseerimise kaudu. Korraga on kaasatud nii teadvus kui alateadvus.
Kiirendatud õppega kaasnev positiivne emotsioon
parandab oluliselt õppimise
tulemuslikkust ja suurendab
motivatsiooni, mille läbi suudab inimene omandada kuue
tunni materjali pooleteist
tunniga.
Abilinnapea Tõnu Urva
tutvustas ettevõtjaile Saue
linna tänavuaastase eelarvega
ettenähtud investeeringute
mahtu. See hõlmab muuhulgas teede remonti ja lasteaia
vana osa renoveerimist, kooli
spordihalli projekteerimist ja
garderoobide laiendamist.
Sõnajärje üle võtnud

abilinnapea Jüri Tümanok
tutvustas ettevõtjaile linnalistele piirkondadele suunatud
EL-i projekti, mis toetab uute
kergliiklusteede ja lasteaedade rajamist. Saue linn on
sedakorda abikõlbulike omavalitsuste seas ja sõltuvalt
meetme avanemisest võib
kergliiklustee ehitamine piki
raudteed Saue rongipeatusest
Saue valla Välja elamurajoonini alata juba sel suvel.
On alanud uue pargi-jareisi-parkla projekteerimistööd, mis on kavandatud Ladva
ja Tõkke tänava ristumiskohta.
Ümarlaud peatus veel
bussiliikluse kitsaskohtadel,
koolispordihalli rajamise vajalikkusel, perearstikeskuse
kaasajastamise ja laiendamise
võimalustel ning mitmetel teistel linnaelu puudutavatel olulistel teemadel.
Järgmine ettevõtjate ümarlaud tuleb kokku suve hakul.

Sirje Piirsoo

Tallinn liinil reisijaid füüsiliselt
loendas. Kui bussifirma on hetkeolukorra analüüsiga valmis,
istutakse aprillis taas laua taha
lahendusi vaagima.
Tule tn 4a kinnistu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu
algatamise kohta väljendasid
kohtumisel osalenud naabermajade elanikud üsna üheselt
seisukohta, et plaanitagu kinnistule kas või puukuuri, nemad on
selle vastu ja soovivad, et maa-ala
kasutus jätkuks senises vormis.
Linnaplaneerimisest lähtuvalt
annab aga just detailplaneering
vastuse küsimusele, milline
on ühe või teise maa-ala parim
kasutusviis või mida sinna rajada.
Enne kui emotsioonid valla
pääsesid, jõudis abilinnapea
Tõnu Urva rääkida töösolevatest projektidest, millest saate
pikemalt lugeda 24. aprilli
Saue Sõnas, ja finantsjuht
Ingrid Niid tutvustas linna
2015. aasta eelarvet, millest
oli põhjalik ülevaade linnalehe
30. jaanuari numbris.
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Euroopa Liidu toiduabi jagamine
toimetulekuraskustes inimestele on alanud
Heli Joon
Sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht
Esimene toiduabi jagamine
uuest Euroopa Liidu abifondist
algab juba lähipäevadel. Eestis saab toidupaki ligi 20000
toimetulekuraskustes inimest.
Paraku on ka kõige paremini toimivas riigis alati inimesi, kes vajavad toimetulekuks teistest enam abi. Nii
aitab ka meie riik mitmete
toetuste ja teenustega neid,
kes mingil hetkel ise hakkama
ei saa. Üheks täiendavaks abinõuks on lisaks riigipoolsele
sotsiaalkaitsele Euroopa Liidu
toiduabi, mida on Eestis jagatud päris mitu aastat.
Kuni 2013. aastani, kui
Euroopa põllumajandustoodangut jäi üle, jagati toiduabi
Euroopa Põllumajandusfondi
vahenditest põllumajandusministeeriumi korraldamisel.
Mullu loodi Euroopa abifond
enim puudust kannatavate

inimeste jaoks, mis keskendub just toidupuuduse, toidu
raiskamise, kodutuse ja laste
materiaalse puuduse vähendamisele. Nii muutus sellest aastast ka toiduabi jagamise kord.
Eestil on uuest abifondist
aastani 2020 toiduabi jagamiseks kasutada kokku 8,9 miljonit eurot. Abifondi toetuse
kasutamist koordineerib nüüd
sotsiaalministeerium. Ministeerium hangib toidu ja selle aitab
inimesteni toimetada ministeeriumi partner Eesti Toidupank,
millel on igas maakonnas jaotuspunktid. Ühtlasi teeb toidupank tihedat koostööd kohalike
omavalitsustega, et inimene
saaks toiduabi kätte võimalikult
lihtsalt kodu lähedalt.

Kes hakkab toiduabi saama?
Toiduabi saamise kriteeriumid
on üle Eesti kõigile võrdsed.
Nii on õigus toiduabile toimetulekutoetuse taotlejatel, kes
vastavad toetuse saaja tingimustele või kelle sissetulek

pärast eluasemekulude maha
arvamist ei ületa kehtestatud
toimetulekupiiri enam kui
15%. Toiduabi saajate nimekiri koostatakse toimetulekutoetuse taotluste alusel ja selle
toetuse taotlemiseks peab inimene pöörduma oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse
sotsiaaltöötaja poole. Samuti
hakkavad toiduabi saama
kodutute öömajades viibivad
kindla elukohata inimesed.
Esimesi toiduabipakke saab
erinevates Eesti paikades juba
märtsi lõpust või aprilli algusest.
Sellel kevadel saavad toiduabi
tänavu jaanuaris või veebruaris
toimetulekutoetust taotlejad ja
kodutute öömajades viibinud
elukohata inimesed.
Selle aasta teise toiduabi
jagamisega plaanime alustada
oktoobri lõpus ning abisaajate
nimekiri moodustub augustis
ja septembris toimetulekutoetust taotlevatest inimestest.
Kuni 2020. aastani jagatakse riigi toiduabi kaks korda

Terviseamet alustas
lasteaia toitlustaja vastu
haldusmenetlust
Saue Sõna
Terviseameti Põhja talitus teatas
23. märtsil Saue Linnavalitsusele, et alustas haldusmenetlust
P. Dussmann Eesti OÜ suhtes.
Kodaniku kaebuse põhjal kontrollis terviseamet ajavahemikul
2.-10. märtsini lasteaia menüüsid
ning kõikide vanuserühmade 10
päeva toidu keskmist toiduenergia
ja põhitoitainete sisaldust.
Kontrollitud kümnel päeval
oli lasteaia söögi keskmine
toiduenergia sisaldus väiksem
kui näeb ette sotsiaalministri
15. jaanuari 2008 määrus nr

8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“.
Kinni ei olnud peetud ka
nõudest, millises vahekorras
peab lasteaia toit sisaldama
rasvu, valke ja süsivesikuid.
Samuti ei vastanud rühmadesse saadetud toiduportsjonite suurus tehnoloogilises
kaardis märgitule ja menüüs
ette nähtud toidu kogusele.
Saue Linnavalitsus küsis pärast
toitlustusprobleemist teadasaamist kohe P. Dussmann Eesti OÜ-lt
selgitust. Lehe trükkimineku ajaks
ei olnud firmas sisejuurdlus veel

Üliõpilaste välisõppe ning
õpilasvahetuse stipendiumi
taotlemine
Saue Linnavalitsus
Üliõpilaste välisõppe ja 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 2015. aastal tuleb
esitada Saue linnavalitsusele
hiljemalt 15. maiks.
Stipendiumi taotlemise tingimused, määramise ja maksmise
kord ning taotlusvorm: www.
saue.ee, teema HARIDUS all.

lõppenud ja seega jääb vastuste
jagamine, miks toitlustaja Saue
lasteaias toidule ettenähtud
nõuete vastu eksis ja milline on
lahendus, järgmiste lehenumbrite teemaks. Siinkohal saab vaid
rõhutada, et Saue Linnavalitsus
suhtub ilmnenud rikkumistesse
täie tõsidusega. Hetkel on P.
Dussmann Eesti OÜ arendusjuht
lasteaia toidu valmistamise juures
ja järgib töö õiget kulgemist.
Võitnud riigihanke, alustas
P. Dussmann Eesti OÜ 2015.
aasta 1. jaanuarist Saue lasteaias Midrimaa laste ja töötajate
toitlustamist.

Vigade parandus
27. märtsi Saue Sõna artiklisse „Laste elu esimesed
virmalised ja päikesevarjutus muutsid kevadlaagri
eriti eriliseks“ oli sattunud
eksitav viga.
Maailma kõige paksem
turbakiht on koguni 200
meetri paksune ja see asub
Kreekas, mitte kusagil Aafrika rabas!

aastas. Iga aasta lõpus otsustatakse, millal järgmisel aastal
toiduabi jagatakse ja kas sihtrühma kriteeriumid vajavad
täiendamist või muutmist.

Kuidas ja millal Saue linna
inimene oma toiduabi saab?
Toiduabi hakatakse jagama
eelnevalt koostatud nimekirja
alusel ja Saue linna toidupaki
saaja saab toidupaki kätte Saue
Linnavalitsusest. Toiduabi saajatega võetakse ühendust, et
leppida kokku kuupäev, millal
saab abisaaja oma toidupakile
linnavalitsusse järgi tulla.
Toiduabi saajal peab olema
kaasas isikut tõendav dokument või allkirjastatud volitus.
Erivajadustega inimestele
ja neile, kes ei saa pikaajalise haiguse tõttu toidule järgi
tulla, tuuakse pakk koju. Saue
linnas annab infot toidupakkide jagamise kohta sotsiaalabispetsialist Meeli Kallas,
tel 6790176, e-posti aadress
meeli.kallas@saue.ee.

Mida toidupakk sisaldab?
Uuest abifondist jagatav toiduabi on mitmekesisem kui
varasematel aastatel. Toidupakist leiab tatart, riisi, pudruhelbeid, makarone, suhkrut,
rapsiõli, aga ka liha- ja kalakonserve, rosinaid, šokolaadi
ja purgisuppi. Et toiduained
oleksid võimalikult värsked,
hangitakse need iga kord vahetult enne jagamisperioodi.
Toiduabi saaja peaks arvestama, et toiduabikomplekt ühe
pereliikme kohta kaalub ligi
15 kilogrammi ja seepärast
tasub kaasa võtta vähemalt
kaks vastupidavat kandekotti.
Toiduabi saajatele antakse
koos toidupakkidega voldikud,
millest leiab infot, kuhu saab
toimetulekuraskustes inimene
maakonnas pöörduda ning milliseid teenuseid ja toetusi taotleda.
Lähem info Saue Linnavalitsusest, telefonidel 6790176,
6790174, e-posti aadressid meeli.kallas@saue.ee,
saue@saue.ee.

Teade Kuuseheki
5a hoone üürile
andmise kirjaliku
enampakkumise kohta
Saue Linnavalitsus
Saue Linnavalitsus korraldab
Saue linnas asuva hoone Kuuseheki 5a (110 m2 suur, kinnistu nr 72701:002: 0105)
üürile andmise viieks aastaks.
Poolte kokkuleppel on võimalik üürilepingut pikendada
veel kuni viieks aastaks.
Kirjaliku enampakkumise
tingimused on kinnitatud
Saue Linnavalitsuse 24. märtsi
2015 korraldusega nr 123.
Kirjaliku enampakkumise
tingimustega saab tutvuda
Saue linna kodulehel www.
saue.ee või E 15.00-18.00
ning N 09.00-12.00 Saue
Linnavalitsuse teise korruse
kabinetis 201.
Kirjaliku enampakkumise
korraldaja on majandusvaldkonna nõunik Kalev Israel.
Üürimine toimub alghinnaga 2 eurot / m2, millele ei
lisandu käibemaksu.
Tagatisraha kirjalikul
enampakkumisel osalemiseks on 350 eurot, mis tuleb
tasuda hiljemalt üks kalendripäev enne pakkumuste
avamist Saue Linnavalitsuse

arveldusarvele, selgitusena
„Kuuseheki tn 5a hoone
kirjaliku enampakkumise
üürile andmine“. Saue Linnavalitsuse arveldusarved on
kättesaadavad Saue linna
kodulehel: linna juhtimine /
kontaktid.
Igal pakkujal on kohustus
eelnevalt tutvuda hoone tehniliste tingimustega kohapeal.
Hoonega tutvumine toimub 22.
aprillil 2015 kell 11.00 aadressil Kuuseheki 5a, Saue linn.
Enampakkumised esitada
„Kuuseheki 5a hoone üürile
andmise kirjalik enampakkumine“ märgusõna kandvas kinnises ümbrikus Saue
Linnavalitsuse infolauda Tule
tn 7, Saue linn hiljemalt 5.
mail 2015 kella 10.00-ks.
Eelpool nimetatud tähtpäevast hiljem saabunud pakkumisi arvesse ei võeta.
Enampakkumiste avamine
toimub 5. mail 2015 Saue
Linnavalitsuse III korruse
saalis kell 10.15.
Täiendav informatsioon: Kalev Israel, telefon
6790180 või e-posti aadressil kalev@saue.ee.

Linnaelu
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Saue linnas kutsuti ellu noorte ümarlaud
Evelin Povel-Puusepp
25. märtsil tehti Saue linnas
ajalugu: esmakordselt kogunesid
Lounge Lofti ümmarguse laua
taha noored gümnaasiumist ja
noortekeskusest ning linnavalitsuse esindajad, kes tõdesid
ümarlaua vajalikkust kohtumise
esimestest lausetest alates.
Kohaletulnuid tervitas Saue
abilinnapea Jüri Tümanok, kes
nentis, et noorte seisukoht on
linnale oluline, sest just noored on need, kes saavad kätte
näidata tulevikuvisiooni, selle,
mille pärast tasub Sauel elada,
kuhu suunas peaks kohapealne
elu arenema ning mis hoiab ja
toob noori Sauele.
Seejärel asusid noored
rühmatöö vormis kaardistama
Saue linna ja kooli positiivseid
külgi ning probleeme.
Ümarlauast osavõtjad kinnitasid, et Sauel asub parim
noortekeskus, mis pakub palju
erinevaid soodsaid tegevusi.
Eraldi väärtusena tõid nad
välja noortekeskuse noortealgatuste fondi, kust saab taotleda raha ideede elluviimiseks.
Samuti kiitsid noored häid

Noored kaardistasid rühmatöö vormis Saue linna ja kooli positiivseid
külgi ning probleeme. Foto: Sirje Piirsoo

sportimisvõimalusi: on ju
Sauel olemas ujula, võimla,
Sarapiku terviserada, jõusaal,
rattatee, skatepark, staadion ja
liivaväljakud jaanituleplatsil.
Saue on kompaktne ja kõik
eluks vajalik, alates koolistlasteaiast-huviringidest kuni
söögikohtade ja perearsti-hambaarsti, kosmeetiku ja juuksurini on käe-jala juures. Ja kui
Sauel pakutavast väheks jääb,
on lähedal Tallinna, kuhu pääseb rongiga kiiresti ja mugavalt.
Kooli poolelt tõid noored
positiivsena esile aktiivseid

koolinoori ühendava õpilasomavalitsuse tegevuse,
head sportimisvõimalused ja
huviringide olemasolu samas
majas. Eraldi toonitasid nad
ka kooli turvalisust.
Probleemide poolelt linnas
märkis ümarlaud bussiliikluse
puudumist enne koolipäeva
algust, õhtutundidel ja nädalavahetustel, kalleid rongipileteid ning hommikusi ummikuid kooli ees.
Kõlama jäi noorte mure
seoses kogukonnateadlikkuse
puudumisega kooliürituste

kontekstis. Ettevõtetelt ootavad nad suuremat huvi linna
õpilaste vastu, mis võiks avalduda töövarjupäevade või firmade külastamiste näol. Nii
saaksid noored enam aimu sellest, kuhu Saue linnas pärast
kooli lõpetamist tööle minna
saab ja küllap jääksid paljud
oma kodulinna, selle asemel,
et mujalt tööd otsida.
Koolis tekitab muret turvatöötajate suhtumine töösse
ja kooliperesse, koolitoit ja
aegunud toidukraam puhvetis,
kriuksuv mööbel juurdeehituses, ülerahvastatus, millega
kaasneb kõrge müratase vahetunni ajal, aga ka koolitööde
rohkus ja õpetajate-õpilaste
omavahelised suhted.
Noored leidsid üheskoos,
et rutiin tapab! Sestap võiks
õppimine olla huvitavam, mitmekülgsem. Ohumärgina olgu
siia lisatud aga alateadlik hirm
ebaõnnestumiste ees ja kaaslaste halvustav suhtumine, kui
ettevõetu (ürituste korraldamine) ei vasta ootustele.
Lõpetuseks tõstatas ümarlaud üles küsimuse, mida
igaüks saaks ise ära teha, et

elu koolis ja linnas oleks huvitavam. Kokkutulnud kutsusid
kõiki noori ühinema kooli õpilasomavalitsuse tegevusega,
osalema aktiivselt koolielus ja
korraldama kooliväliseid üritusi, samuti on noored oodatud
ühistegevustes, nagu „Teeme
ära“ talgud, spordisari „Sauelane liikuma“ või osalus linnavolikogu noorsootöökomisjonis.
Sauelasi kutsuti üles kasutama kohapealseid teenuseid,
et selle läbi toetada kohalikku
ettevõtlust.
Ebaõnnestumise hirmust ülesaamiseks soovitakse üheskoos
üritusi korraldada, õpetajaid
oma üritustesse kaasata ja nendega koos midagi teha, samuti
kutsuda külla erinevaid edukaid
inimesi oma eduloost rääkima.
Iseenda tundmaõppimiseks
soovitakse juhendust vastava
ala koolitajailt ning võimalust
kohustusliku kirjanduse nimekirja lisada eneseabi ja edulugude teemalist kirjandust.
Suur tänu kõigile noortele,
kes pärast pikka koolipäeva
kokku tulid ja noortele olulistel teemadel kaasa rääkisid!
Kohtumiseni sügisel!

Adven langetas Saue elanikele maagaasi hinda
Adven
Tänu maagaasi sisseostuhinna
langusele alandab energiaettevõte Adven maagaasi hinda
Saue elanikele ja ettevõtetele.
Gaasi hind langeb lõpptarbijatele umbes viis protsenti.
Adveni juhatuse esimehe

Urmo Heinami sõnul on ettevõte
oluliselt suurendanud Leedust
sisse ostetava gaasi kogust.
„Suurenenud sisseostumaht on
üks põhjustest, miks me saame
oma klientidele pakkuda uut
ja paremat hinda. Teiselt poolt
avaldab mõju ka üleüldine nafta
hinna langus maailmaturul,“

selgitas Heinam.
Heinam prognoosib maagaasi sisseostuhindade languse
jätku, mistõttu võib gaasi hind
Adveni klientide jaoks langeda
lähikuudel veelgi. „Maagaasi
hind Eestis on sõltuvuses nafta
üheksa eelneva kuu hinnast ja
dollari tugevusest euro suhtes.

Seetõttu hakkas naftahindade
langus maailmaturul alles nüüd
nähtavalt mõjutama maagaasi
sisseostu hindu,” lisas ta.
Hinnakorrektsioon puudutab
kõiki Adveni erakliente ja ettevõtteid tarbimismahuga kuni
100000 kuupmeetrit aastas.
Adven on Eestis, Soomes

ja Rootsis tegutsev energiaettevõte, mis pakub klientidele
vajadustele vastavaid energialahendusi. Ettevõte pakub
energialahendusi tööstus- ja
teenindussektoris, varustab
soojusega era- ja ärikliente
ning tegeleb maagaasi jaotamise ja müügiga.

Sugupuude rändnäitus saab tuule tiibadesse just Sauelt
Evelin Povel-Puusepp
Saue Kodu-uurimise Seltsingu
ja Eesti Genealoogia Seltsi
juhatuse liige
Saue Kodu-uurimise Seltsing
on Saue linnaraamatukogu näituseruumi taaskord üles seadnud põneva näituse. Sedakorda
koostöös Eesti Genealoogia
Seltsiga (EGeS), mis tänavu
25. aastapäeva tähistab.
Eksponeeritud on rohkelt
sugupuid ja suguvõsauurimisega seotud materjale, EGeS
meeneid ja pereloolisi raamatuid. Suur osa väljapanekust
moodustub töödest, mis olid
esitatud seltsi juubeliks väljakuulutatud sugupuude konkurssidele.
Osaleda sai kolmes nominatsioonis.
Minu sugupuu „Suure
südame ja ärksa vaimuga“

Raamatukogus on näitus sugupuudest ja suguvõsauurimisega seotud
materjalidest. Foto: Juhan-Reinhold Povel

ärgitas suguvõsauurijaid vormistama ja avalikustama oma
uurimusi.
Sugupuu kui kunst. Tegemist oli ebatraditsiooniliste
sugupuude konkursiga, mis
kutsus üles leidma atraktiivsed
ja uudseid kujunduslahendusi
sugupuude vormistamisel.
Eesti suurkujude sugupuud,
mis oli ellu kutsutud seni veel
uurimata Eesti suurkujude ja

avalike tegelaste sugupuude
uurimiseks, tutvustamiseks ja
teadvustamiseks.
Esmaspäeval, 30. märtsil, oli
raamatukokku kogunenud tavatust rohkem külastajaid. Kohal
olid pea kõik eksponeeritavate
sugupuude autorid Eesti Genealoogia Seltsist, väljapaneku
loojad Saue Kodu-uurimise
Seltsingust, mitmed sauelased,
külalised lähemalt ja kaugemalt,

muuhulgas Tartustki. Meeleolu
oli rõõmus ja pidulik!
Külalisi tervitasid, näituse
mõtet avasid ja EGeS juubeliaasta tegemisi tutvustasid näituse koostaja Evelin Povel-Puusepp ning Eesti Genealoogia
Seltsi juhatuse esimees Raivo
Maine. Aitäh Margit Otsale, kes
tänas näituse loojaid ja tervitas
külalisi linnavalitsuse nimel.
Näitus ise sai väga kaunis
ja inspireeriv ning ootab uudistama kõiki, kes suguvõsauurimisest huvitatud. Teid, kel
sugupuu uuritud, ja teid, kel
see veel ees seisab! Innustavaid kujundusideid tulemuste
vormistamiseks, motivatsiooni
alustamiseks ja uusi teadmisi
jagub kõigile. Sugupuude
näitus jääb Sauel avatuks 6.
maini, liikudes edasi Viimsisse,
Pärnusse, Tallinnasse, Tartusse,
Valka ja mujalegi üle Eesti. Kuid

just sauelased on need, kes näitust esimestena kaeda saavad.
Sauel looduna saab rändnäitus
siit tuule tiibadesse!
Näituse ajal, 5. mail on EGeS
tegelik juubelipäev, mil genealoogid on koostöös raamatukogudega üle Eesti liikumas huviliste
sekka teadmisi jagama. Pealt 30
raamatukogu on teada andnud
soovist suguvõsauurimise infopäeva järele. Saue linnarahvale
pole küll 5. maiks eraldi infopäeva kavandatud, ent võimalus
saada teemakohast infot kogu
näituse ülevaloleku vältel ja vajadusel hiljemgi.
Hea huviline, vastused ja
nõuanded suguvõsauurimise
teemadel on Sinu jaoks ühe
telefonikõne või e-kirja kaugusel. Selleks saad võtta ühendust artikli autoriga telefonil
56675252 või e-posti aadressil evelin.povel@saue.ee.
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Muusikakool tähistas
Johann Sebastian
Bachi 330.
sünniaastapäeva
Elina Seegel
Saue Muusikakooli
klaveriosakonna juhataja

Saue Laululapse lõpetas ühislaulduna „Põdra maja“. Foto: Sirje Piirsoo

Žürii:
Tore, et palju poisse laulab!
Saue Sõna
Konkursist Saue Laululaps
2015 võttis tänavu osa ühtekokku 94 lauluhuvilist last ja
noort vanuses 3-18 eluaastat. Pikkade traditsioonidega

lauluvõistlus tähistas sel kevadel 21. sünnipäeva.
Eelvoorus kuulas lauljaid
žürii koosseisus Raul Talmar,
Thea Paluoja ja Anu Lõhmus,
kes hindas iga vanuserühma
poisse ja tüdrukuid eraldi.

Lõppkontserdile, 29. märtsil pääsesid iga vanuserühma
paremad, lauljaid saatis Hain
Hõlpuse bänd. Päeva juhtis Teno
Kongi. Lauluvõistlusel Harjumaa
Laululaps esindab meie linna
igast vanuserühmast kaks lauljat.

Saue Laululaps 2015 tulemused
3-4-aastased
I Eleri Oja õp Piret Kuld
Harjumaa laululapsele
I Henry Hell õp Elviira Alamaa
Harjumaa laululapsele
II Rebecca Uustalu
õp Reet Jürgens
II Anton Feldmann
õp Elviira Alamaa
III Mirell Tamm õp Reet Jürgens
III Jako-Priit Liive õp Piret Kuld
5-6-aastased
I Merily Treimann
õp Piret Kuld
Harjumaa laululapsele
I Kristjan Strastin
õp Elviira Alamaa
Harjumaa laululapsele
II Säde Vaher õp Kaie Külasepp
II Kristof Tammeleht
õp Elviira Alamaa
III Tekla Kuusk
õp Reet Jürgens
III Rasmus Reinson
õp Reet Jürgens
IV Tauri Eerme
õp Reet Jürgens

Mida arvab
žürii konkursist?
Anu Lõhmus: „Mul on hea meel,
et laulukonkurss pakub esinemiskogemust nii paljudele lastele.
Lauluõpetajana tean, et kõige
keerulisem on lapsele leida õige,
just temale sobiv eakohane, õiges
helistikus ja meeleolus laul.“
Raul Talmar: „Hea tase, hea

7-9-aastased
I Mirtel Kõluvere õp Ulvi Kanter
Harjumaa laululapsele
I Mattias Donner õp Elviira Alamaa
Harjumaa laululapsele
II Elo Liisbet Palmsaar
õp Reet Jürgens
II Daniel Bakler õp Elviira Alamaa
III Greta Malva õp Piret Kuld
III Hugo Pepe Uustalu
õp Elviira Alamaa
III Ott Kaarel Kümnik
õp Elviira Alamaa
Gert Matthias Eljas
eripreemia taustavokaali laulmise eest õp. Elviira Alamaa
10-12-aastased
I Eliise Kiisler õp Grete Põldma
Harjumaa laululapsele
I Gitte Mariet Sepp õp Grete Põldma
Harjumaa laululapsele
II Liset Varvas õp Ulvi Kanter
II Mark-Henry Põldmä
õp Elviira Alamaa
III Helena Raivo õp Grete Põldma
III Karl Marti Kõivoste
õp Elviira Alamaa

helimees, meeldivalt palju
poisse-noormehi. Õpetajad
peaksid võtma arvesse, et
repertuaar on eakohane, ja
arvestama lapse eripära. Ja kui
ei saa lugusid selgeks, võib ju
järgmisel aastal tulla.“
Thea Paluoja; „Tore, et palju
poisse laulab. Laulmine vajab
enne suurte lugude juurde
jõudmist väga palju vokaalset
eeltööd. Õpetajaga võiks enne

13-15-aastased
I Kaur Erik Pääsuke
õp Elviira Alamaa
Harjumaa laululapsele
I Markus Lehtsalu
õp Elviira Alamaa
Harjumaa laululapsele
II Greta Reino õp Ulvi Kanter
II Rasmus Kuningas
õp Elviira Alamaa
III Hele Pukk õp Eve Pärnsalu
16-18-aastased
I Karl Hõbessalu õp Eve Pärnsalu
Harjumaa laululapsele
II Joosep Talumaa
õp Eve Pärnsalu
Harjumaa laululapsele
III Jasper Alamaa
õp Eve Pärnsalu
Saue Huvikeskuse juhataja
ja laululapse korraldaja Sirje
Luberg tänab kõiki laululapsi, nende vanemaid ja
õpetajaid. Suur tänu sponsoritele: LC Saue, AS Sami ja
Saue Naisselts.

hoolega läbi mõelda, kui suur
lugu ikka sisse mahub. Igal
lool on oma ajalugu ja põhjus.
Võib-olla leidub võimalus eelnevalt üksteisele esineda. Ja ehk
päris kõik osalejad saaksid siis
esineda ja päris suurele lavale
jõuaksid paremad. Jäi lihtsalt
tunne, et mõni laps oleks võinud veel väiksemal laval esinemist harjutada. Ja laulud võiks
olla ikka eakohased.“

Tänavu tähistavad uhkeid
sünnipäevi mitmed meie oma
tuntud heliloojad - Arvo Pärt,
Veljo Tormis, Alo Põldmäe -,
aga ka mõned ülemaailmsed
superstaarid, teiste seas suur
saksa helilooja Johann Sebastian Bach.
Tema lugematud teosed
kõikides omal ajal tuntud
žanrides (v.a ooper), kuuluvad tänapäeval kontserdikavade kullafondi. Bachi anne
aga ei piirdunud üksnes heliloominguga, ta oli ka oma aja
parimaid oreli- ja klavessiinimängijaid.
Heliloojana ta eluajal tunnustust ei leidnud, aga orelil
improviseerimises oli tema
meisterlikkus ületamatu. Pillimängu õpetas Bach ka oma
lastele ja sel eesmärgil kirjutas
ta arvukalt klahvpillimuusikat,
mis tänapäevalgi kuulub pianistide kohustusliku repertuaari hulka.
Märkimaks Bachi ajaloolist
tähtsust, korraldas muusikakooli klaveriosakond 31. märtsil suure sünnipäevakontserdi,
mille alguses kõlasid erinevad
lood „Anna Magdalena Bachi
noodivihikust“. Mainitud
daam oli Bachi teine abikaasa,
andekas lauljanna, kellele
Bach erinevaid instrumentaalpalu ja aariaid kirjutas.
Kontserdi keskmise osa
täitsid „Väikesed prelüüdid“,

klaveripalade keskel vahelduseks hoopiski üks kitarriansambli esitus (juhendaja Iljo
Toming).
Suuremad lapsed mängisid keerulisemaid vanu
tantse süitidest ja 2-häälseid
inventsioone, mis kontserdile
väärika punkti panid.
Bachi teosed ei ole lastele
omandamiseks just kergete
killast, aga mul on hea meel,
et pingutus sellest hoolimata
ette võeti. Eriti kiidan tubli
esinemise eest Mark-Henry
Põldmäed, Maria Helena
Lepikut, Elin Pukki, Rebecca
Brigitta Silvat, Daniil Emilian
Zakurakinit, Karita Vinnit ja
Lisanna Sooäärt. Need lapsed,
kes seekord kontserdil ei esinenud, värvisid Bachi kontuurpilte, millest sai muusikakooli
fuajeesse üles tore näitus.
Kontserdile järgnes muusikaloo klassis lõpetajate interaktiivne esitlus Bachi elust ja
loomingust (juhendaja Sandra
Kalmann). Ettekandest saime
lisaks muudele huvitavatele
seikadele teada, et hoolimata
suurest edust, mida Bach organistina koges, jäi ta inimesena
alati äärmiselt tagasihoidlikuks
ja töökaks. Küsimusele, kuidas
tal küll on õnnestunud säärast
meisterlikkust saavutada, vastas Bach: „Ma olen pidanud
hoolega harjutama ja kes viitsib
sama palju vaeva näha, jõuab
sama kaugele.“ Soovin õpilastele indu hoolsalt edasi harjutada ja ei siis ka meisterlikkus
tulemata jää!

Kultuur ja vaba aeg
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Noortekeskuse tantsutrupil
SaChe läks Koolitantsul väga edukalt
Tiina-Riin Uulma
Ei ole just palju noori, kes
viitsiksid olla laupäevahommikul kell 7.30 stardivalmis, et
minna terveks päevaks tegema
ränka trenni, olla pidevalt
meedia jälgitud ja juhendatud
võõraste, samas teada-tuntud
kuulsate Eesti koreograafide
poolt. Saue Noortekeskuses
aga just kamp selliseid tantsuhuvilisi neiusid leidub.
Koos 22 tüdruku ja kolleeg
Monikaga sõitsime sel korral
hoopis Haapsalu festivalipäevale: tundus kuupäevaliselt
kõige sobivam variant olevat.
Otsus ei olnud üldse vale,
sest SaChe tantsutüdrukud pälvisid show - ja tänavatantsude
kategoorias kolm eripreemiat:
Kati-Liis Karja „Tõsine tegija“,
Sandra Soar „Nunnu tantsija“ ja
Kristel Resnis „Tõeline hip-hopi
hing“. Marleen Arumäe sai edasi

tänavatantsu stiilis trenne andsid Argo Liik ning Marek Vetik.
Usun, et noored said põneva
ja ägeda kogemuse ning kuhjaga inspiratsiooni ja motivatsiooni edaspidiseks. Emotsioonid on kõigil positiivsed ja mis
asi üldse on kevadväsimus!?
Meie aga pikalt ei puhka.
Paar päeva ravisime lihasvalu,
kuid juba kohe-kohe ootab ees
tantsuvõistlus-festival Kuldne
Karikas. Fotod: Gerli Raadik

„Tantsuhulluse“ saatesse ja
Koolitantsu suvelaagrisse, kuhu
kokku pääseb üle Eesti vaid
mõnikümmend noort tantsulõvi.
Tantsufestivali Koolitants on
korraldatud juba üle 20 aasta.
Olen võistluse patrioot, sest olen
olnud aastaid selle kõige sees.
Veel aasta tagasi sain võimaluse

viimast korda nii võistelda kui
olla samaaegselt ka juhendajakoreograafi rollis. Meil läks siis
päris edukalt: saime mitmekümne Harjumaa trupi seast
TV3 kümne favoriidi hulka.
Tänavu oli formaat pisut
teine, tantsijatele keskenduti individuaalselt. Show - ja

Markus Lehtsalu pälvis näitleja eripreemia
Leo Uulma
Harjumaa kooliteatrite festivalil 27.-28. märtsil Aruküla
rahvamajas osales 26 näitetruppi Harjumaa koolidest.
Esindatud olid algklasside,
põhikooli ja gümnaasiumi
näiteringid.

Saue Gümnaasiumi põhikooli näitetrupp astus Harjumaa kooliteatrite festivalil üles Mihkel Ulmani näidendiga
„Kohkumatud lapsehoidjad“. Markus Lehtsalu vasakult kolmandana tagareas. Foto: Alexei Alexeev

Saue Gümnaasiumi III teatrifestival
16. aprill
Kell 9.10-9.15
festivalipäeva avamine
Kell 9.15-9.40 Saue Gümnaasiumi algklasside näitetrupi
etendus „Bullerby lapsed“,
lavastaja Leo Uulma
Kell 9.40-10.00 vaheaeg
Kell 10.00-10.25 Vääna mõisakooli algklasside näitetrupi
etendus „Kevade ootus“,
lavastaja Leena Valend
Kell 10.25-10.40 vaheaeg
Kell 10.40-11.05 Vääna mõisakooli põhikooli näitetrupi etendus “Pöialpoiss ja 6 lumivalgukest“, lavastaja Leena Valend
Kell 11.05-11.15 vaheaeg

Kell 11.15-11.30 Saue Gümnaasiumi põhikooli ja algklassi
näitetrupi etendus „Väike
nõid“, lavastaja Leo Uulma
Kell 11.30-11. 45 vaheaeg
Kell 11.45-12.10 Paldiski
põhikooli näitetrupi etendus
„Nukitsamees“, lavastajad
Enel Pärs, Erika Kaljusaar
Kell 12.10-12.30 vaheaeg
Kell 12.30-13.15 Tallinna Kanutiaia maja põhikooli näitetrupp
„Võluõunad ehk naeru kätte
võib surra“, lavastaja M. Sekk
Kell 13.15-13.30 vaheaeg
Kell 13.30-14.00 Tallinna
Lilleküla Gümnaasiumi algklasside näitetrupi etendus

„Võluõunad“, lavastaja Kadri Lepik
Kell 14.00-14.15 vaheaeg
Kell 14.15-14.45 Tallinna Hopneri Maja gümnaasiumi näitetrupi etendus „Serenaad“
Kell 15.00-15.25 Jüri Gümnaasiumi põhikooli näitetrupi
„Vaba valik“ etendus „VZV varicella zoster viirus“, lavastaja Rasmus Onkel
Kell 15.25-15.40 vaheaeg
Kell 15.40-16.10 Jüri Gümnaasiumi näitetrupi „Vaba valik“
etendus „Sellest eeskujulikust
talumehest“, lavastaja Rasmus
Onkel
Kell 16.10-16.20
festivali lõpetamine

Saue Gümnaasiumi põhikooli näitetrupp astus üles
Mihkel Ulmani näidendiga
„Kohkumatud lapsehoidjad“,
mille lavastas Leo Uulma.
Hea osatäitmise eest pälvis
Markus Lehtsalu näitleja eripreemia ja näitering osalemise
eest tänukirja.
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Lihavõtteetendus lasteaias
Andra Salutee
Lihavõttepühade eel rõõmustasid Saue lasteaia Midrimaa
õpetajad lapsi toreda etendusega. Sel korral lavastus
muusikaõpetaja Reet Jürgensi
juhtimisel Leida Tigase lugu
„Ühel kevadisel päeval”.
Etendus tuli ettekandele
kolmel korral, et kõik Midrimaa
lapsed toredast sündmusest
osa saaksid, algas ühislauluga
ja lõppes „Tibutantsuga”.
Tibu ja jänesed jagasid
kõigile lastele värvilisi pühademune.

Laste ette astusid jäneseema Merike Malkus, jäneselapsed Liisa Ojapõld ja Tuuli
Kuningas, tigu Jaana Kari,
hunt Helgi Rannu, mesimumm
Siret Põldaru, hiir Merit Israel,
lambaema Mailis Lumi, lambatall Kaja Vatt ja tibu Marge
Nõlvand.

Lihavõttepühade eel rõõmustasid
Saue lasteaia Midrimaa õpetajad
lapsi toreda etendusega

Pered meisterdasid huvikeskuses
pühadekaunistusi
Sirje Luberg
Huvikeskuse juhataja
Nädal enne lihavõttepühi, 28.
märtsil oli Saue Huvikeskuses
juba traditsiooniks saanud meisterdamise töötuba peredele.
Vahepeal pisut talvisemaks
keeranud ilmale vaatamata
tulid julgemad meisterdajad
ikka kohale.
Kaunistasime stüroporist
mune, maalisime kaunistusi,
meisterdasime munatopse
ja punusime paberiribadest
korvikesi.
Kes kohale tuli, see kindlasti
sai mõne toreda mõtte kaasa,
kuidas kodus pühademeeleolu
luua. Foto: Evelin Voksepp

Surimuripäev lasteaias

Lapsed tundsid suurt huvi muusika ja liikumise vastu

Andra Salutee
1. aprillil jõudis kätte kauaoodatud Surimuripäev, kui
lapsed said tunni aja jooksul
tegutseda kõikides lasteaia
rühmades ja saalides.
Kõige väiksemad lapsed
liikusid majas õpetajaga
koos, suuremad toimetasid iseseisvalt. Kohtusid

Oli tore näidata oma rühma ja lemmikmänguasju.
Fotod: Andra Salutee

sõpradega, et näidata oma
rühma ja lemmikmänguasju,
läksid külla neisse rühmadesse, kus käivad õed-vennad,
ja otsisid üles rühmad, kus
enne pole käidud.
Lapsed tundsid suurt huvi
muusika ja liikumise vastu.
Mõlemas saalis toimus õpetajate juhendamisel vahvaid
tegevusi.

Õpetajad võtsid oma rühmas vastu rühmast-rühma liikuvaid külalisi ja tutvustasid
erinevaid mänge. Õpetajaabid
ja teised lasteaia töötajad turvasid laste liikumist koridorides ja treppidel ning aitasid
leida otsitavat rühma.
Õueminekuajaks jõudsid
kõik lapsed rõõmsalt oma
rühma tagasi.

Sport
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Saue vibusportlased võtsid
IFAA sisemaailmameistrivõistlustel
vibulaskmises mitu medalit
Jaanus Gross
Treener
Eelmise aasta sügisel võttis
vibuklubi Sagittarius plaani
osaleda Eestis toimuvatel
2015. aasta IFAA sise-maailmameistrivõistlustel. Suurem
osa meie klubi noortest avaldas soovi osaleda ja me alustasime ettevalmistust.
Üks eeldus oli kaasa teha
kõik maastikuvibuliidu karikaetapid, õppimaks selgeks
kõik reeglid ja laskmisformaadid. Meie noored võistlesid sportvibu divisjonis ja
arenesid tekkinud tugeva
sisemise konkurentsi tingimustes päris hästi. Sportvibu
poolel esindasid Eestit IFAA
sisemaailmameistrivõistlustel
peamiselt Sagittariuse noored, sekka mõned Viljandi ja
Pärnu klubide laskjad.
18.-21. aprillil saimegi
lõpuks Pärnus võimaluse näidata oma taset ja oskusi, mida
väga pika aja jooksul olime
arendanud. Kolm pikka päeva

Sportvibu poolel esindasid Eestit IFAA sisemaailmameistrivõistlustel peamiselt Sagittariuse noored, sekka mõned Viljandi ja Pärnu klubide laskjad

Jaanus Gross võitles välja pääsme 2015. aasta Euroopa Mängudele.
Fotod: Sagittarius

oli vaja pingutada, enne kui
selgus lõplik paremusjärjestus.
Saue kooli õpilastest olid
kõige edukamad Mike Gross,
kes saavutas noormeeste vanemate juunioride vanuseklassis
esikoha, ja Sandra Lepik,
kes tuli samas vanuseklassis
neidude poolel kolmandale
kohale.
Annabel Olgo oli nooremate
neidude arvestuses neljas.
Jan-Erik Alliksaar võttis noormeeste vanuseklassis viienda
ja Kristopher Kastehein
kuuenda koha.
Poiste sportvibu arvestuses
oli hõbemedali vääriline Kert
Turvas, neljandale kohale jõudis Trevor Piirsalu.
Vaadates treenerina tulemusi protokollist, oli rõõm
näha, et enamik Sauel treenivatest noortest sooritas laskmist oma parimal tasemel ja
tegi mitu isiklikku rekordit.
Sagittariuse noorte osalemist WIAC 2015 võistlustel
toetas ka Saue linn.

Seiklusrogain viis võistlejad linna ja valda avastama
Edith Madalik ja XTsport
XTsport korraldas 28. märtsil
Saue valla ja Saue linna rahvale seiklusrogaini võistluse
Madaliku Cup, millel osales
üle poolesaja inimese.
Võistlus algas ja lõppes Saunapunktis, rajal oli 51 kontrollpunkti (KP) ja kaks lisapunkti
kokku väärtusega 231 punkti.
Linnulennult oli distantsi pikkus umbes 40 kilomeetrit.
Igaüks valis endale sobiva
variandi ja planeeris raja.
Seega võis sattuda Saue linna
või hoopis Koidu, Alliku, Metsavahi, Veskimöldre ja Laagri
elurajooni. Mõnel õnnestus
käia vahepeal isegi kodus või
näha, kus sõber või võistkonnakaaslane elab.
Kes oli metsas 2,5, kes 4
tundi. Igaüks oma soovi järgi.
Lihtsalt hiljemalt nelja tunni
möödudes oli vaja tagasi olla.
Neid, kes kõik KP-d läbi käisid,
ei olnud, kuigi püüdlejaid oli.
Võistlus andis võimaluse
külastada Saue linna ja otsida
sealt suunava ülesandena linnavalitsust.
Nii mõnelgi õnnestus ronida
vana tamme otsa ja ületada
hiigelkraav mööda kopra

Vihm ei võtnud ära päiksekiirt osalejate silmadest.
Fotod: Edith Madalik

Mahalangenud puu sobis kraaviületuseks ideaalselt

langetatud haaba. Julge lähenemise lisaülesandele olid
andnud Saue Autohoolduse
aktivistid, suur tänu neile.
Oli ka neid, kes esimese
hooga hoopis Laagri poole uhasid. Üllatusena tuli kel esimese,
kel viimase ülesandena otsida
Koidu elamurajoonist maja ja
hoovi, mis suurel plaanil oli,
kuid päris elus mitte, ja siis
sealt KP üles leida.
Koidu küla taga jõe ääres
üllatasid võistlejad jällegi koprad
„pliiatsite“ rohkusega. Mõned
julged arvasid, et on suvi ja ületasid jõe kopra moodi. Paljudele
oli meeldiv avastus, et Koidu
küla taga on nii suur metsaala.
Nii mõnelgi täiskasvanul
täitus lapsepõlveunistus:
„Ka mina saan, võin ja tohin
ronida „ämblikuvõrgu“ tippu!“
See KP asus kaardistama alal
Laagri mänguväljakul.
Ainuke, kes meid alt vedas,
oli ilmataat, kuid tundus, et
vihm ei olnud võtnud ära päiksekiirt osalejate silmadest, kui
nad lõpuks finišisse jõudsid.
Aitäh kõigile toetajatele:
Saue linn, Saue vald, XTsport,
Printcenter, Santa Maria, Saue
Autohooldus ja loomulikult Saunapunkt, kes meid soojalt vastu

võttis. Rohkelt loosiauhindu
jagus kõigile osalejatele ning
finišis ootas kõiki soe saun ja
supp! Veel suurem tänu ja kummardus osalejatele, kes leidsid
päiksekiire sel sombusel päeval.

Meeste saavutused WIAC 2015
Täiskasvanute arvestuses
saavutasime meeste sportvibus Eestile kolmikvõidu, esimesed kaks - Jaanus Gross ja
Margus Teng - kuuluvad Saue
Sagittariuse ridadesse.
Kohe pärast Pärnu võistlust sõitsid Jaanus ja Margus
Euroopa GP etapile Kreekasse,
kus oli vaja välitingimustes lasta
70 meetri distantsilt. Puhkuseks kahe pika ja raske võistluse
vahel jäi vaid kaks päeva.
Euroopa GP etapp oli ühtlasi kvalifikatsioonivõistluseks
Bakuus toimuvatele 2015.
aasta Euroopa Mängudele.
Väga pingelises heitluses
ja rasketes ilmastikuoludes
õnnestus Jaanusel võita pääse
Euroopa Mängudele. Ta oli kvalifikatsiooniturniiril 9. kohal.
Seega on vähemalt üks Saue
klubi sportlane osalemas selle
aasta suurimal spordivõistlusel.
Euroopa Mängude idee on
alles väga uus, Bakuu 2015.
aasta mängud on esimesed.

Tulemused
http://www.xtsport.ee/ftp/MadalikuCup/web/results.htm
Võistluse pildid
https://www.facebook.com/edith.
madalik
http://www.xtsport.ee/voistlused/
xt-seiklusrogain-madaliku-cup/info/
XTsport kodulehel on üleval ka kaart.
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Spordiklubi Imperial
andis rõõmuga panuse heategevusse
Nils Joonas Põldme
Spordiklubi Imperial juhataja
Tallinna üks suurim võitlusspordiklubi 3D Treening korraldas 28. märtsil heategevuspäeva, mille jooksul toimus
palju erinevaid maas- ja püstivõitluse seminare. Osalema
olid oodatud kõik: algajad,
harrastajad ja juba kogenenumad. Ka spordiklubi Imperial
osales ja andis rõõmuga oma
panuse heategevuseks!
Eesmärk oli koguda toetusi
Peeteli kiriku sotsiaalkeskusele, mis igapäevaselt tegeleb
tänavalaste ja vähekindlustatud perede abistamise ning
toetamisega. Päeva jooksul oli

annetajaid 111, koos kogusime 1165 eurot.
Meie spordiklubi on küll
alles noor, aga tegus. Ei jää
meil muud üle, kui õppust
võtta ja loodetavasti suudame
lähitulevikus midagi sellesarnast korraldada.
Spordiklubi Imperial on
Sauel tegutsev võitlusspordiklubi. Eesmärk on spordi arendamine, tervislike eluviiside
propageerimine, spordiürituste
ja koolituste korraldamine.
Igal ajal on kõik uued julgelt
oodatud meiega liituma. Klubi
koostööpartnerid on Saue linn,
Kema Film ja ajakiri Sport.
Me ei tee lihtsalt trenni, vaid
mõtestame ka oma tegevust.

Edvin Erik Kibuse püstivõitluse seminar. Edvin (vasakul) ja Nils harjutust näitamas. Foto: 3D Treening

Sauelane liikuma
jalgrattaetapp ja jalgrattakross
Saue Huvikeskuse
sporditegevuse juht
Rauno Neuhau

Jalgratta etapp
Sarja „Sauelane liikuma“ jalgrattaetapp toimub 25. aprillil
algusega kell 11 Saue jaanituleplatsilt. Sõidutrass kulgeb
marsruudil jaanituleplats Olerexi kütusetankla - Paulig
- Saue Linnavalitsus - Maxima
- jaanituleplats.
Osaleda võivad kõik, olenemata vanusest. Osalemine on
tasuta.
Vajalik on vaid „Sauelane
liikuma“ sarja osavõtukaartide
ettenäitamine ja neile templi

pealepanek jaanituleplatsil
asuvas telgis.
Kel veel pole osavõtukaarti,
saab selle vormistada Saue
jaanituleplatsil kell 10-11.
NB! Kiivri kandmine on KOHUSTUSLIK.

Jalgrattakross
Jalgrattakross algab Saue
jaanituleplatsilt. Start on
kell 12.30. Võistlusnumbrite
jagamine on vahetult enne
iga vanuseklassi starti. Võistlustrass kulgeb Sarapiku metsaradadel. Rada on tähistatud
ja võistlus toimub ringidena
vastavalt vanuseklassile. Võistlusest osavõtt on TASUTA.
NB! Kiivri kandmine on KOHUSTUSLIK.

Kõik saavad autasuks šokolaadimedali ja joogi, iga vanuseklassi kolm parimat medali.

Vanuseklassid
◊
◊
◊
◊

P/T (2008-2005) - 1väike ring
P/T (2004-2002) - 2 väikest ringi
P/T (2001-1997) - 1 suur ring
N (1996 ja varem sündinud) - 1 suur ring
◊ M (1996 ja varem sündinud) - 2 suurt ringi
Võistlustel osalejatele on
KOHUSTUSLIK eelregistreerumine meiliaadressile: rauno.
neuhaus@saue.ee hiljemalt 23.
aprilliks kella 22. Registreerimisel märkida võistleja nimi, vanuseklass ja sünniaasta.

Rattaretk „Kõik me oleme sauelased!“
Eero Kaljuste
MTÜ Vanamõisa küla
Traditsiooniks saanud Saue
valla rattaretk stardib juba
üheksandat korda, tänavu 6.
juunil. Saue vald on aastate
jooksul läbi sõidetud risti ja
põiki, külastatud on ka naabervaldu. Eelmisel aastal korraldasime rattaretke koostöös Saue
linnaga. Sel aastal jätkame
juba alustatud tavaga ja läheme
taas Saue linna rahvaga retkele.
„Koos on ikka kindlam ja julgem!“ Loodame, et ütlus kehtib
ühise jalgrattaretkegi kohta.
Matkal on mitmeid vahepeatusi, saab jalgu puhata ning
näha kohalikku elu-olu ja vaatamisväärsusi. Indu ja meeleolu

hoiab üleval meie rattaretki juba
aastaid juhtinud Sven Sumberg.
Sellel aastal külastame
Keila valda ja Keila linna.
Sihtkoht on aga Kloogarand.

Alati on rattaretkel tervislikud
eluviisid ühendatud ümbruskonna tundmaõppimisega
Retke alguskoht on Saue linna
jaanituleplats. Saue linnast
läheb matk läbi Vanamõisa
küla Tutermaale, seejärel
Keilasse. Vanamõisa kiviveski
juures ja Keila linnas on lühikesed peatused.
Keilast liigume edasi Karjakülla ja Treppojale.
Pikem lõunapaus on plaanis
ilusa merevaate taustal, nostalgilises Kloogarannas, kuhu igatseti

30 aastat tagasi nii, et Sauelt
Kloogaranna rongile mahtumisega oli tihtipeale suur tegu.
Kui kõhud täis ja mereõhust
energiast tulvil, liigume edasi
Kloogale, Leholasse, Ohtusse
ja jõuamegi tiiruga taas Keilasse, kust võtame suuna
Valingule, Ailasse ja tagasi
Saue linna.
Retke pikkuseks oleme
arvestanud 60 kilomeetrit ja
keskmiseks sõidukiiruseks rajal
10 -12 kilomeetrit tunnis. Stardime Sauelt kell 10.30 ja tagasi
plaanime jõuda kella 18 paiku.
Retke jooksul tagavad suuremate teede ristumiskohtades
turvalisust reguleerijad, rajal on
nii meditsiini- kui rattaabi. Sellegi poolest tuleb jälgida kõiki

liikluseeskirju, olla kaassõitjate
vastu viisakas ja hoida pikivahet.

Eelregistreerimisel on osalustasu 4 eurot
Osalustasu sisaldab stardipaketti, jalgrattaabi retkel, lõunasööki, kultuuriprogrammi ja
ekskursioone. Stardis registreerimine avatakse juba kell
09.30. Saabudes starti, tule
registreerimislaua juurde, kinnita osalus ja võta oma registreerimispakett.
Kõikide rattaretkele õigeaegselt registreerunute ja reaalselt
osalenute vahel loositakse välja
mitmeid hinnalisi auhindu.
Peaauhind on jalgratas.

Registreeruda saab alates
1. maist veebilehel www.
vabaõhukeskus.ee. Rattaretke
lingi alt täitke registreerimisvorm - on eraldi lahtrid laste
märkimiseks. Teile tuleb automaatvastus registreerimise ja
tasumise kohta e-kirjaga.
Eelregistreerumine:
1.- 30. mai 2015
Osalustasu
◊ 4 eurot kuni 31. mai (lapsed kaasa arvatud)
◊ 8 eurot 1.- 05. mai
Kui osalustasu on panka laekunud, saadame teie e-posti
aadressile lõpliku kinnituse
ja registreering on kehtiv.
Info www.vaabaõhukeskus.ee.

Varia
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Sauelased Setomaal maaselitsat tähistamas
Anne-Liis Liivik
Saue Päevakeskuse seltskond
sõitis 21. ja 22. veebruaril
Setumaale maaselitsat ehk
vastlaid tähistama.
Netientsüklopeedia vikipeedia andmetel on Setumaa
(ehk setu keeles Setomaa)
ajalooline piirkond ning setude
asuala Eestis ja Eesti territooriumil, kus Venemaa teostab
okupatsiooni Pihkva järvest
edelas-lõunas.
Setumaa hõlmab Põlvamaast Mikitamäe ja Värska
valda, Võrumaast Meremäe
valda, osa Misso vallast ning
nendega piirnevatest Venemaa
Pihkva oblasti Petseri rajooni
küladest. Traditsioonilise jaotuse järgi jaguneb Setumaa
nulkadeks. Setumaa ajalooline
keskus on Petseri, täna aga
Värska alevik.
Meie sõit algas laupäeval,
kui asusime Värska poole
teele, läbides Põltsamaa.
Värskas oli kõigil huvilistel võimalik tervisekeskuses

veemõnusid nautida.
Koha omapära on, et basseinid on täidetud kuulsa Värska
veega ja all fuajees on seitse
nummerdatud kraani, igaühest
tuleb erineva maitsega raviomadustega vett. Veekeskuse saunad olid meie kasutuses õhtuni,
kes tahtis, võis ka hommikul
kerge kümbluse teha.
Teise päeva hommikul asusime Saatse poole teele. Et
jõuda Saatse kiriku ja muuseumi juurde, tuli meil läbida
riba Venemaad. Saatse uus
kivikirik valmis 1801 ja selle
nimipühakuks sai Kreekast,
Ikanioni linnast pärit Suurkannataja Paraskeva. Vana kiriku
asukohta tähistab uue kiriku
läheduses olev kivist sammas.
Kirikus saab näha vanast
puukirikust pärinevate ikonostaasi detailide järgi restaureeritud „kuninglikke väravaid“, mis ei ole küll enam
kasutusel, kuid võimaldavad
vaadelda barokset ehituskunsti. Kirikus on ka 15.
sajandist pärinev kivirist, mida

Setu leelonaised võtsid sauelased oma tantsuringi. Foto: päevakeskus

peetakse imettegevaks.
Käisime ka Saatse muuseumis, kus on eksponeeritud
palju setu kultuurile iseäralikku. Pärast seda pöördusime
tagasi Värskasse, kus käisime
sealses setu talumuuseumis.
Meie lahked võõrustajad
pakkusid kõigile ahju peal
enda küpsetatud kakukesi ja
pliine ning leelonaised võtsid
meid oma tantsuringi. Kohal

oli ka Jalmar Vabarna, kes
tõmbas kõigi rõõmuks lõõtsapilli. Edasi suundus reisiseltskond Obinitsasse, kus meid oli
ootamas Kauksi Ülle.
Meile meeldis Setomaa
kaunis loodus, eriti Obinitsa
kandis. Obinitsa küla keskus
asus väiksel mäel, mille jalamil
lookles sõidutee ja selle kõrval
oli jääga kaetud veekogu.
Setodel on komme enne

Tervisenädal
päevakeskuses 13.-17. aprill
Esmaspäeval, 13. aprillil,
kell 13.00 kohtumine perearsti ja
proviisoriga. „Kuidas toime tulla
hiiliva vanadusega“.

Neljapäeval, 16. aprillil, tervisereis
Keila-Joale. Väljasõit Saue Kaubakeskuse juurest kell 10.00. Kohad
bussis istumise järjekorras.

Teisipäeval, 14. aprillil, avatud
tervisevõimlemised

Reedel , 17. aprillil, kell 10.00 tutvustame Tervisetoodete pakutavaid
supertoite ja El-Baraka terviseõlisid.
◊ Juhised, kuidas neid igapäevaselt
kasutada.
◊ Osalejail on võimalus proovida
kevadväsimusest turgutavat ja energiat andvat supertoidukokteile!
◊ Räägime selja- ja liigeseprobleemidest ning turmaliini ja magnetiga sidemetest, millest võiks
nendel puhkudel abi olla.
◊ Toodetega saab tutvuda www.tervisetoode.ee
◊ Kohapeal on võimalik ka endale
mõned meelepärased tooted soetada.
◊ Stressi maandamisest ilma medikamentideta räägib Kaire Sildnik.

◊ kell 9.30 daamide võimlemine
noortekeskuses, juhendab Jane
Põldmäe
◊ kell 9.30 eakate tervisevõimlemine päevakeskuses, juhendab
Elena Kalbus
◊ kell 13.00 Hiina tervisevõimlemine ja lihtsamad enesemassaaži võtted päevakeskuses,
juhendab Liivi Lents
Kolmapäeval, 15. aprillil,
kell 11.00 kepikõnd Topi jõele.
Võileivad kaasa! Koguneme päevakeskuses. Matkajuhid Tiiu ja
Jaan Kuuskme.

Kevadel Saue Päevakeskuses
◊ 13.-17. aprill tervisenädal
◊ 17. aprill kell 18.30 lauluklubi
◊ 22. aprill kell 14.00 räägime reisiklubis päevakeskuse Türgi reisi muljeid ja
vaatame pilte. Oodatud on
huvilised ja need, kes reisil
käisid.
◊ 24. aprillil kell 16.00 seltsing
Tammetõru koosviibimine.

Reisid
◊ 14. mai loodusreis Voore-

maale. Väljume Sauelt kell
8.00. Külastame Anna, Baeri
sünnikohta Piibe mõisa,
Kärde rahumajakest, Jaan
Poska sünnikohta ja Laiuse
ordulinnuse varemeid, voort
ja kirikuaeda, Karl XII pärna,
Kuremaa tuulikut ja mõisa,
järve, Palamuse koolimuuseumi, kirikut, „Kevade“
tegevuspaiku, Luua mõisa,
„piparkoogimaja“ ja parki,
Vudila lasteparki, Elistvere loomaaeda, Kukulinna

mõisa, Äksi Jääajakeskust ja
soomepoiste tuba, kirikuaeda, Kursi kirikut ja pastoraati. Kodutee läbi Puurmanni, Sauele jõuame kell
21. Lõuna Palamuse pastoraadis. Giid Jaan Masing.
Hind 37 eurot, huvilistel
palume registreerida.
◊ 27.-31. mai kultuurireis
Karjalasse. Istekohad bussis maksmise järjekorras.
Vene viisa taotlemiseks on
vajalik üks vene viisa foto,

viisa taotlemise ankeedid
on päevakeskuses.
◊ 19. juuli teatrireis Otepääle A.
Ayckbourni komöödiat „Miljonite lemmik“ vaatama. Mängivad Marko Matvere, Henrik
Norman, Merle Palmiste jt.
Lavastaja Roman Baskin.
Hind täpsustamisel. Palume
huvilistel registreerida.
◊ 13.-14. august loodusreis
Mulgimaale. Palume registreeruda. Hind 100 eurot.
Täpsem info päevakeskuses.

pikka paastu veel kul´atada
ehk pidu pidada. Kindlasti on
siis kohal leelonaised, et enne
paastu viimast korda laulda,
tantsida ja pilli mängida. Need
laulud näitavad maaselitsa
tähtsust seto kultuuris, vaim
seatakse pikaks paastuajaks valmis. Külalistele pakutakse sel
päeval pliine, kuuma teed ja ka
vähe teravamat. Vana komme on
sel päeval jää peal liugu lasta.
Obinitsas liikusime ka meie
leelotajate saatel mööda külatänavaid ühest võistluspaigast
teise. Nelja küla võistkonnad
võistlesid omavahel talvistel
võistumängudel ning selle
tarvis oli leitud staadionil ja
metsa all ka lumiseid kohti.
Pärast omavahelist jõukatsumist oli küll ette nähtud pliinide söömine ja hansa maitsmine, aga sinna me ei jõudnudki, kuna pidime alustama
juba koduteed. Meie toreda
reisi giid oli Katrin Stalde.
Suured tänud ka meie Saue
Päevakeskusele, kes reisi korraldas.

Aprillis, mais
ja juunis
huvikeskuses
◊ 15. aprill-17. juuni
kursus edasijõudnutele
„Fotograafia eritehnikad“ kolmapäeviti kell
19.00-20.30; registreerimine huvikeskus@
saue.ee
◊ 24. aprill Rakvere Teatri
etendus „Leping“ kell
19.00 Saue Kontserdisaalis
◊ 25. aprill sarja „Sauelane liikuma“ jalgrattaetapp ja jalgrattakross
algusega kell 11.00 jaanituleplatsil
◊ 7.-18. mai huvikeskuse
kunstistuudio kevadnäitus Saue raamatukogus
◊ 23. mai kell 17 laulu- ja
tantsupidu Saue Sõlg
jaanituleplatsil
◊ 24. mai showgrupi Vikerkaar kontsert Salme kultuurikeskuses
◊ 27. mai kell 18 huvikeskuse kunstistuudio
õppeaasta lõpetamine
ja õpilaste tööde näitus Saue Gümnaasiumi
aulas
◊ 6. juuni rattaretk koostöös Saue vallaga
◊ 8.-10. juuni huvikeskuse
kunstilaager Kloogaranna
noortelaagris
◊ 23. juuni kell 21 Saue
linna jaanituli jaanituleplatsil

10. aprill 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.
Lõikemööbel, liuguksed ja
garderoobid. Hinnad soodsad.
Garantii. Tel 5029075.
Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust.
Tel 5888 0999, info@EUclean.eu.
Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad kõik raamatud, igas seisukorras. Tee riiulitele ruumi.
Telefon 53468430.

Mälestame toredat
naabrimeest
ARTUR SILDA
Avaldame südamlikku
kaastunnet
lahkunu omastele
Perekond Vellmann

Teated ja reklaam
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Tänavakivi, paekivi, munakivi
paigaldus ja müük, asfalteerimistööd, aedade ehitus.
12 aastat kogemust. henno.
piirme@gmail.com, www.
kivivennad.ee. Telefonid
5519855, 5588842.
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hinnad! Tel
56263857.
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Telefon 5220321.
Muru niitmine, võsalõikus,
hekkide pügamine, umbrohutõrje, muru õhutamine ja väetamine jne. Tel 58866044,
www.niidumeister.ee.
Kvaliteetne korstnapühkimisteenus, korstnapühkimise
akti väljastus. Pottsepatööd - remont ja ehitus. Tel
56639398.
Pottsepatööd ja looduskivi
paigaldus. Materjal, transport
meie poolt. www.ahjudjakaminad.ee. Tel 58033448, Ain.
Puuokste ja puulehtede äravedu. Viime ära igasuguse

Avaldame kaastunnet
Asta-Lea Sillale
ja tema pereliikmetele
abikaasa, isa ja vanaisa
ARTUR SILLA
kaotuse puhul
Linda ja Inger

kila-kola. Teeme ruumid kolast
tühjaks ja vajadusel ka koristame. Ostame vanarauda. Telefon 53476867.
Teen saetöid, lõikan hekki,
vajadusel võsalõikus. Telefon
55547291.
Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid jne).
TA S U TA d e m o n t e e r i m e .
Hoolsad töömehed. Telefon
55939504.
Kaasaegsed ja klassikalised
kütteseadmed. Professionaalne pottsepateenus nõustamisest dokumentatsioonini.
Korstnapühkimine. Kõikidele
töödele pikaajaline garantii. Lisainformatsioon: www.
ahjumees.ee. Tel 56681555,
e-posti aadress tanel@ahjumees.ee.
Müük
Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt ja 40l / 60l võrgus, puitbrikett, klotsid 5-30 cm võrgus,
tulehakatus 40l võrgus ja
saepuru, Tel 5018594, www.
kaminapuu.ee.

Kallis Asta,
südamlik kaastunne Sulle
kalli abikaasa
ARTUR SILLA
14.02.1927- 05. 04.2015
surma puhul
Saue Päevakeskus ja
sõbrad päevakeskuse
võimlemisringist

Vääna Ratsakeskus müüb sõelutud hobusesõnniku turba
kompostmulda 15 eurot / m3
sisaldab laadimist, Transpordivõimalus. Info telefonil
55581673 või www.jalteko.ee.
Müüa orgaanilist kanakaka
väetist 500 kg kottides.
Hind kokkuleppel. Telefon
56698863.
AS Metsaküla Piim müüb sõnnikut. Hind 6,00 eurot / tonn
+ käibemaks 20%. Kohalevedu tellimisel. Tellimine:
6049826, 56483533.
Lõhutud küttepuud, head hinnad. Info tel 53492730, www.
metsasoojus.ee. Müüme ka
liiva, killustikku, laudaväetist.
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.

On lahkunud sõber ja
võitluskaaslane
ARTUR SILD
14.02.1927 - 05.04.2015
Langetame leinas pea
ja avaldame kaastunnet
lähedastele
Saue Vabadusvõitlejad

Pakun tööd
Benita Kodu AS pakub õendusabi ja taastusravi, rehabilitatsiooni ning eakate
kodu teenuseid. Otsime oma
meeskonda alates aprillist
puhkuste perioodiks KÖÖGIABITÖÖLIST. CV palume
saata aadressil info@benita.
ee, lisainfo Külli Pärnpuult,
tel 6744600.
Benita Kodu AS pakub õendusabi ja taastusravi, rehabilitatsiooni ning eakate
kodu teenuseid. Otsime oma
meeskonda tublit inimest
HOOLDAJA ametikohale. CV
palume saata aadressil info@
benita.ee, lisainfo Külli Pärnpuult, tel 6744 600.
Otsime tubli inimest, kes
käiks 2 korda nädalas Sauel
maja koristamas. Tasu kokkuleppel. Telefon 53400030,
Siim.
Sauel asuv Roadservice OÜ
pakub tööd liikluskorraldajatele. Vajalik eesti keele oskus
ja B-kategooria juhiluba. Lisainfo 51987058, mari@roadservice.ee.

Jumalateenistused
aprillis Saue kirikus
Te otsite Jeesust Naatsaretlast,
kes oli risti löödud. Ta on ülestõusnud, teda ei ole siin. Markuse ev.16:6

Pühapäev, 12. aprill kell 13
Teenistust juhatab Erki Kuld.
Pühapäev, 19. aprill kell 13
Teenistust juhatab Vahur Utno.
Kuuleme viiulimuusikat.
Pühapäev, 26. aprill kell 13
Teenistust juhatab Raivo Kaustel. Kuuleme laulu Andrus
Vaiklolt
Palve- ja osadustund igal kolmapäeval algusega kell 18. Teema
andestamine.
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