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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Saue linnapea on Tõnu Urva

Tõnu Urva

Sirje Piirsoo

S

aue Linnavolikogu
valis 8. aprillil õhtul
11 poolthäälega seitsmeteistkümnest Saue
linna uueks linnapeaks senise
abilinnapea Tõnu Urva (37).
Teine, Eesti Reformierakonna
ülesseatud kandidaat Harry
Pajundi sai volikogult kuus
häält.
Vastne linnapea sõnas valituks osutudes, et linna juhtimine on meeskonnatöö, mis
peab olema tulevikku suunatud, viima ellu püstitatud eesmärke, olema avatud koostööks
partnerite ja avalikkusega ning
hoolima linnakodanikest.

Jüri Tümanok

Tõnu Urva on kauaaegne
Saue linna elanik. Ta on õppinud Saue Keskkoolis, Tallinna
Ehituskoolis ja omandanud
kõrghariduse Akadeemia Nord
õigusteaduskonnas.
1998 asus ta tööle Tallinna Kesklinna Valitsusse
elamumajanduse osakonda,
kus omandas esimesed teadmised kohaliku omavalitsuse
töökorralduse alustest ja sai
praktilise kogemuse kohaliku
elu korraldamisest omavalitsusüksuse tasandil.
Aastal 2012 asus Tõnu
Urva juhtima Saue Linnavarahaldust ja märtsist 2014 alustas tööd abilinnapeana Saue
Linnavalitsuses.

Kalev Israel

Saue Linnavolikokku on
Tõnu Urva osutunud valituks
kolmel korral: 2002, 2009 ja
2013. Perioodil 2009-2013
oli ta Saue Linnavolikogu aseesimees.
Tõnu Urval puudub erakondlik kuuluvus. Saue Linnavolikokku
kandideeris ta
viimastel
kohalike omavalitsuste volikogude valimistel 2013.
aasta sügisel
valimisliidu
Kindlad tegijad nimekirjas.

Siiri Käpa

Saue senine linnapea Henn
Põlluaas kandideeris Eesti
Konservatiivse Rahvaerakonna
ridades riigikokku ja osutus
valituks 4395 häälega.

Saue Linnavalitsus on 5-liikmeline

Ingrid Niid

Samal istungil kinnitas linnavolikogu 5-liikmelise linnavalitsuse, kuhu kuuluvad lisaks
linnapea Tõnu Urvale palgaline
linnavalitsuse liige Jüri Tümanok ning linnavalitsuse liikmed
Ingrid Niid, Kalev Israel ja Siiri
Käpa. Otsuse poolt hääletas
12, vastu oli kolm ja erapooletuks jäi kaks volikogu liiget.

Saue Sõna NR 8 (438)
24. aprill 2015
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo Kuldne
Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub 8. mail

Linnaelu

P. Dussmann Eesti OÜ
sisejuurdlus on lõppenud
Sirje Piirsoo
Terviseameti Põhja talitus
alustas märtsis haldusmenetlust Saue lasteaia Midrimaa
toitlustaja P. Dussmann Eesti
OÜ suhtes, kuna 10 päeva
toidu keskmine toiduenergia
ja põhitoitainete sisaldus lasteaias ei vastanud sotsiaalministri 15. jaanuari 2008 määrusele nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses
lasteasutuses ja koolis“.
Saue Linnavalitsus küsis
pärast toitlustusprobleemist
teadasaamist kohe P. Dussmann
Eesti OÜ-lt selgitust, tänaseks
on firmas sisejuurdlus lõppenud
ja tulemused teada.

Mida selgitas välja sisejuurdlus?
Menüüdest
◊ Plaanmenüüsid nädalaks
kõikidele lasteaedadele,
kus toitlustab P. Dussmann
Eesti OÜ, koostas Saue lasteaia Midrimaa peakokk.
◊ Plaanmenüüd vaatas koos
peakokaga üle ettevõtte
toitlustusdivisjoni arendusjuht, kes kontrollis, kas
menüü vastab lasteaias
ettenähtud toidu nõuetele,
ja kinnitas need seejärel.
P. Dussmann Eesti OÜ tänab
tähelepanelikke lapsevanemaid. Suhtume täie tõsidusega kõigisse meie teenuse
kvaliteeti puudutavatesse
küsimustesse ja õpime oma
vigadest. Teeme edaspidi
kõik endast oleneva, et selliseid lubamatuid kõrvalekaldeid välistada.
Vabandame kõigi laste, laste-
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◊ Plaanmenüüd saadeti teistesse lasteaedadesse, kus P.
Dussmann Eesti OÜ toitlustab, e-kirjaga.
◊ 10. märtsil, mil Terviseamet
Saue lasteaias Midrimaa
kontrolli teostas, kontrollisid ameti töötajad ka üht
lasteaeda Tallinnas, kus P.
Dussmann Eesti OÜ toitlustab. Sealsed 10 päeva plaanmenüüd (2.03-10.03.2015)
vastasid igati lasteaia toidule
ette nähtud nõuetele.
◊ Uurimisel selgus, et programmis ANC, milles plaanmenüüsid koostatakse, oli Saue lasteaia menüüsid pärast nende
kinnitamist muudetud.
◊ Seega kontrollis Terviseamet
2.-10. märtsini Saue lasteaia
menüüsid ning kõikide vanuserühmade 10 päeva toidu
keskmist toiduenergia ja
põhitoitainete sisaldust juba
muudetud menüüde alusel,
mis erinesid P. Dussmann
Eesti OÜ kinnitatutest ja mis
pärast muutmist ei vastanud
enam lastaia toidule ette
nähtud nõuetele kaloraaži ja
põhitoitainete sisalduse osas.

10. märtsi lõunasöök
◊ Lasteaia Midrimaa peakokk ja kokk valmistasid 6.
aprillil P. Dussmann Eesti
vanemate, lasteaia töötajate
ja Saue Linnavalitsuse ees
tekkinud ebameeldiva olukorra pärast.
Kõik ettepanekud, märkused
ja head ideed on oodatud
meiliaadressile midrimaa@
dussmann.ee, arendus juht Indrek Liiv, telefon
57874703, või astuge läbi
peakoka toast lasteaias.

◊

◊

◊

◊

OÜ arendusjuhi juuresolekul 10. märtsi lõunasöögi
menüüs olnud toidud,
kasutades sama toorainet
ja järgides sama retsepti.
Seejärel saatis firma kogu
lõunasöögi (kalaseljanka,
kohupiim ja kompott) Terviseametile analüüsida.
Tulemused olid oluliselt erinevad. Toiduportsjon, mida
lapsed 10. märtsil lasteaias
lõunasöögiks sõid, andis
259 kilokalorit ning sisaldas rasvu 6,5, valke 11,7 ja
süsivesikuid 38,4 grammi.
Toiduportsjon, mille saatis
6. aprillil analüüsimiseks P.
Dussmann Eesti OÜ, andis
341 kilokalorit ning sisaldas
rasvu 13,2, valke 18 ja süsivesikuid 37,5 grammi.
Selgus, et lasteaia peakokk ei
arvestanud toidu valmistamisel, et kalaseljanka koostises
oleva kala 5 kg paki tegelik
netokogus on 3,75 kg (sulamiskadu). Seega sisaldas
supp vähem kala, kui ette
nähtud. Potti jõudis reaalselt
11,5 kilo tilaapiafileed, pidanuks aga 15 kg.
Samuti jättis lasteaia peakokk
arvesse võtmata, et kohupiima tarnib uus firma ja et
see kohupiim on lahjem.
Uurimise põhjal leidis kinnitust kahtlus, et 10. märtsil ei pandud lõunasöögi
sisse retseptis ettenähtud
koguses tooraineid. Et kõige
enam erines toiduportsjonite rasvasisaldus, siis eeldatavalt võid.

Toiduportsjoni suurus
◊ Terviseamet tuvastas, et 10.
märtsil ei vastanud rühmadesse saadetud toiduports-

Linnavalitsus arutas ja leidis,
et toitlustaja on vead parandanud. Tehtud muudatused
toitlustaja töökorralduses
tagavad analoogsete vigade
vältimise ja toitlustaja saab
jätkata lepingu täitmist.
Linnavalitsus leidis samas,
jonite suurus tehnoloogilises
kaardis märgitule ja menüüs
ette nähtud toidu kogusele.
◊ Tegelikult olid rühmadesse
saadetud kogused enamasti
ettenähtust suuremad, kuid
ka see on rikkumine. Näiteks kaalutud supi kogus
oli vahemikus 246,8-336,1
grammi. Ettenähtud portsjoni suurus oli 250 grammi.
◊ Uurimine näitas, et Terviseamet kaalus lasteaia
köögi kaaluga kuue rühma
supinõusid, viie rühma
kohupiimanõusid ja nelja
rühma kompotinõusid. Tegu
oli enamasti vanemate rühmadega ja köögipersonalil,
kelle P. Dussmann Eesti
OÜ aasta algusest üle võttis, oli lasteaiarühmadega
ammune omavaheline kokkulepe, et toitu raisku ei
läheks, saavad vanemad
rühmad kaaluliselt pisut
enam toitu kui nooremad,
kes vähem söövad.

et oluline rikkumine sai
osaliselt juhtuda puuduliku
juhtimisprotseduuri tõttu ja
seega on toitlustaja osaliselt
vastutav tekkinud rikkumiste
eest. Linnavalitsus otsustas,
et teeb toitlustajale märkuse
ja hoiatuse leppetrahvi näol.

◊

◊

◊

◊

Mida on võtnud firma ette, et
edaspidi sarnast olukorda ei
tekkiks?
◊ Saue lasteaia peakokaga on
alates 8. aprillist töösuhe
lõpetatud.
◊ Uue peakoka leidmiseks on
P. Dussmann Eesti OÜ välja
kuulutanud konkursi. Kuni
uus peakokk leitakse ja tööle
asub, täidab lasteaia peakoka kohuseid ettevõtte toitlustusdivisjoni arendusjuht,
töötadeski Saue lasteaias.
◊ Plaanmenüüd koostab P.
Dussmann Eesti OÜ peakontori töötaja, kel on kaua-

◊

◊

aegne koka töökogemus.
Plaanmenüüd kinnitab
P.Dussmann Eesti OÜ arendusjuht. Seejärel saadetakse
plaanmenüüd kõikidesse
lasteaedadesse laiali, s.h ka
Midrimaa lasteaeda.
Toitlustaja esitab kinnitatud
ja allkirjastatud plaanmenüü
lasteaia tervisetöötajale.
Toidu valmistamiseks väljastatakse laost tooraine
vastavalt ANC programmist
väljaprinditud nõudelehele.
Kokk on kohustatud tooraine üle kaaluma peakoka
juuresolekul, misjärel mõlemad kinnitavad allkirjaga
andmete õigsust. Nõudelehed kuuluvad säilitamisele.
Lasteaia köök väljastab toiduportsjoneid kõikidesse
rühmadesse vastavalt tehnoloogilises kaardis märgitule ja menüüs ette nähtud
toidu kogusele, arvestamata
siinjuures laste vanust.
Firma kontrollib regulaarselt,
et menüü sisaldab ettenähtud kaloraažiga toitu ja et
toidu tegelik valmistamine
toimub menüü ja tehnoloogiliste kaartide kohaselt.
Kõik rühmadesse saatmiseks valmispandud toidukogused kaalutakse üle. Eksimuste ärahoidmiseks teostab kaalumist minimaalselt
kaks töötajat korraga.
Lasteaed kontrollib kord
kahe nädala jooksul regulaarselt menüü täitmist.

Lasteaia peakokk ei soovinud
juhtunut Saue Sõnas kommenteerida.

P. Dussmann Eesti OÜ võtab
tööle peakoka Saue lasteaeda Midrimaa
◊
◊

◊
◊
◊

Igapäevased tööülesanded
◊ Menüü koostamine
lasteaiale
◊ Toidu valmistamine ja ser-

◊
◊

veerimine
Ressursside efektiivse
kasutamise tagamine
Objekti igapäevase töö
juhtimine, tegevuste planeerimine ja koordineerimine
Inventuuride läbiviimise
organiseerimine
Tooraine kvaliteedi
kontrollimine
Suhtlemine tarnijatega,
kauba tellimine, vastuvõtmine ja kontroll
Suhtlemine lasteaia
esindajaga
Enesekontrolliplaani

nõuete täitmise tagamine
◊ Aruandluse ja dokumentatsiooni haldamine

◊

Nõudmised kandidaadile

◊

◊ Toitlustusalane eriharidus
ja toitlustusvaldkonna
juhtimiskogemus
◊ Koostöövalmidus
meeskonnas
◊ Kalkulatsioonide koostamise oskus ning toiduvalmistamise tehnoloogia
tundmine
◊ Hea suhtlemisoskus ja
pingetaluvus, analüüsi ja

◊

◊

◊
◊

planeerimisoskus
Hea pingetaluvus,
süsteemsus ja positiivne
ellusuhtumine
Oled töökas ja
kohusetundlik
Tahad areneda koos ettevõttega ja oled õpihimuline
Arvutiprogrammide
kasutamise oskus
(Excel, Word)
Eesti keele oskus kõnes ja
kirjas
Kasuks tuleb programmi
ANC tundmine

Ettevõte pakub
◊ Huvitavat ja
vastutusrikast tööd
◊ Eneseteostamise võimalust
◊ Kaasaaegseid töötingimusi
◊ Pikaajalist töösuhet
◊ Sõbralikku ja abivalmis
kollektiivi
◊ Konkurentsivõimelist palka
◊ Arenemisvõimalust ja erialast täiendkoolitust

Lisainfo
Kontaktisik: Indrek Liiv, telefon +37257874703, e-posti
aadress liiv@dussmann.ee.
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Lasteaiakohad 2015. aastal
Margit Ots
Kultuuri-, haridus- ja
spordivaldkonna
peaspetsialist
Tänavu augustis võtab Saue
lasteaed Midrimaa vastu 81
uut last. Kõik lapsevanemad,
kelle laps augustist Saue lasteaias koha saab, on sellekohase
kirjaliku teate saanud.
Kõigile, kes soovivad,
2015. aastal lasteaias Midrimaa kohti ei jätku. Vanematel
on võimalus panna laps eralastehoidu. Eralastehoidudes
käimisel toetab linn 1,5- kuni
3-aastaseid Saue linna lapsi.
Saue Linnavolikogu
17.12.2014 määruse nr 20
„Eralapsehoiu ja eralasteaia toetamise kord“ alusel
(https://www.riigiteataja.ee/
akt/429122014014) mak-

sab Saue Linnavalitsus toetust
eralastehoidudele, kellega on
sõlmitud kahepoolne finantseerimisleping.
Hetkel on linnavalitsus sõlminud finantseerimislepingu
Kalli-kalli, Naerupalli, Põnni
Mängmaa, Lustila, Meiepere
Lastehoiu, OÜ Pisike Putukas
ja FIE Triinu Lemsaare lastehoidudega.
Lapsevanem peab esmalt
otsustama, millises lapsehoiuasutuses ja millisest kuupäevast laps hoius käima hakkab.
Seejärel esitab ta linnavalitsusele kirjaliku avalduse lapsehoiutoetuse maksmise kohta.
Avalduste blanketid on saadaval linna kodulehel ja linnavalitsuse infoletis.
Toetusraha kantakse otse
lapsehoiuteenuse osutajale.
Kui lapsevanem soovib

panna last lapsehoidu,
millisega ei ole Saue Linnavalitsusel finantseerimislepingut sõlmitud, on
linnavalitsusel võimalus
alustada eralastehoiuga
lepingu sõlmimiseks läbirääkimisi. Palume pöörduda
linnavalitsuse poole.
Eralastehoiu toetuste määrad ja lapsevanema omaosalus
on seotud kohal käidud päevade arvuga nädalas.

Toetuse suurused 2015.
aastal jagunevad:
◊ lapse eest, kes osaleb
eralasteasutuses 5 päeval
nädalas ja lapsevanema
omaosalus on 20 protsenti
Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast (78
eurot), on toetuse suurus
kuni 275 eurot kuus;

Ülevaade Saue
Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo
Saue Linnavalitsus suunas 2.
aprilli erakorralisel istungil
volikogusse kehtestamiseks
Saue lasteaia Midrimaa põhimääruse ning linnavalitsusse
teisele lugemisele avatud
hankemenetluse „Moodulmaja
rent Saue Gümnaasiumile
klassiruumideks“ hanketulemuste kinnitamise.

Saue Linnavalitsuse 8.
aprilli istungi päevakorras
oli 21 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Suunas teisele lugemisele
Saue lasteaia Midrimaa
arengukava kehtestamise.
◊ Kinnitas järgmised projekteerimistingimused: Vana-Keila
mnt 65 üksikelamu laiendamine ja renoveerimine; Tule

tn 12 korterelamu rekonstrueerimine ja laiendamine;
Tule tn 5 korterelamu fassaadide rekonstrueerimine; Sarapiku tn 24 üksikelamu; Tule
tn 39 büroo-laohoone; Lehtla
tn 12 abihoone; Kuuma tn
3 korterelamu tehnorajatis;
Koondise tn 9 korteri rekonstrueerimine; Kauguse tn 5
üksikelamu laiendamine ja
renoveerimine.
◊ Kinnitas Saue Päevakeskuse
loodusreiside osalustasud:
14. mail Vooremaale 37
eurot; 13.-14. augustil Mulgimaale 100 eurot; 3. septembril Läänemaale 35 eurot.
◊ Nõustus töömaleva raames
noortemaleva korraldamisega 8.-19. juunil Hanila
vallas Ranna Rantšos. Planeeritud osalejate arv on 10.
◊ Kinnitas hooldaja neljale
puudega isikule.

◊ Määras Saue Gümnaasiumi
õpilasele erandkorras bussisõidusoodustuse.
◊ Otsustas maksta sünnitoetuse
esimest osa kogusummas
650 eurot kuuele perele.
◊ Otsustas maksta hoolekandeasutuse toetust ühele
isikule.
◊ Nõustus tervisespordisarja
„Sauelane liikuma“ jalgrattaetapi ja rattakrossi
läbiviimisega 25. aprillil
kell 11.00 ja 12.30 Saue
linna kergliiklusteedel ja
Sarapiku terviserajal.
◊ Suunas Saue linna 2015.
aasta esimese lisaeelarve
teisele lugemisele.
◊ Tunnistas avatud hankemenetlusega riigihankel
„Moodulmaja rent Saue
Gümnaasiumile klassiruumideks“ edukaks Ramirent
Baltic AS-i pakkumuse.

◊ lapse eest, kes osaleb eralasteasutuses 4 päeval
nädalas ja lapsevanema
omaosalus on kuni 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast
(78 eurot), on toetuse suurus kuni 240 eurot kuus;
◊ lapse eest, kes osaleb
eralasteasutuses 3 päeval
nädalas ja lapsevanema
omaosalus on vähemalt 35
eurot kuus või enam, kuid
mitte rohkem kui 50 eurot
kuus, on toetuse suurus
kuni 222 eurot kuus;
◊ lapse eest, kes osaleb eralasteasutuses 1 või 2 päeval nädalas ja lapsevanema
omaosalus on vähemalt 20
eurot kuus või enam, kuid
mitte rohkem kui 40 eurot
kuus, on toetuse suurus
kuni 100 eurot kuus.

Erandjuhtudel - lapsele on määratud keskmine, raske või sügav
puue ja / või on põhjendatud vastunäidustused käia Saue lasteaias
jne - makstakse eralastehoiu toetust ka vanema kui kolmeaastase
lapse eest Saue Linnavalitsuse
korralduse alusel. Lapsevanemal
on vaja sel juhul esitada vastavad
tervisetõendid koos põhjendatud
avaldusega linnavalitsusele.
Saue lasteaia järjekorda on võimalik jälgida lasteaia kodulehel
http://midrid.saue.ee/.
Lastehoiuküsimuste korral
palume pöörduda Heli Joon,
telefon 6790174, heli.joon@
saue.ee või Anneli Ritsing,
telefon 6790196 anneli.
ritsing@saue.ee ning lasteaiajärjekorra puhul Margit Ots, telefon 6790177,
margit@saue.ee.

Midrimaa kuulutab välja konkursi
lasteaiaõpetaja ametikohtade
täitmiseks
◊ motivatsioonikiri;
◊ haridust tõendava dokumendi koopia.

Nõuded kandidaadile:
Saue lasteaed Midrimaa
kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja ametikohtade
täitmiseks tööleasumisega
alates 2015. aasta augustist.

Kandidaadil palume esitada
4. maiks järgmised dokumendid:
◊ avaldus;
◊ CV;

◊ vastavus kvalifikatsiooninõuetele;
◊ valmisolek meeskonnatööks
suures organisatsioonis;
◊ hea suhtlemisoskus;
◊ loovus.
Telefon 659 6526, e-posti
aadress midrimaa@saue.ee.
Saue lasteaed Midrimaa,
Koondise 23, Saue, Harjumaa, 76505.

Juunist väljub viimane rong
Tallinnast õhtul kell 23.05
Saue Sõna
Alates juunist hakkab kehtima
Elroni uus sõiduplaan, mis
nihutab läänesuunal viimase

Keila rongi väljumise pool
tundi hilisemaks - kella 23.05le, kirjutab 15. aprillil Tarbija
24. Hetkel väljub viimane rong
Balti jaamast 22.35.

Ülevaade Saue Linnavolikogu istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavolikogu 8.
aprilli istungi päevakorras
oli 12 küsimust.
Saue Linnavolikogu
◊ Suunas teisele lugemisele
järgmised eelnõud: „Saue
Linnavolikogu 22.03.2012
määruse nr 44 „Saue
linna omandis olevate
eluruumide kasutamise
kord“ muutmine“, „Saue

lasteaia Midrimaa põhimääruse muutmine“, „Saue
linna kaevetööde eeskiri“
ja „Saue linna Noorsootöö
Aasta Tegija statuut“.
◊ Otsustas anda Saue Linnavarahaldusele loa lihthanke
„Saue lasteaed Midrimaa
B-korpuse koridori remont”
(viitenumber 161119)
hankelepingu sõlmimiseks
SPAK Ehituse OÜ-ga.
◊ Valis Saue linna linnapeaks
senise abilinnapea Tõnu Urva.

◊ Kinnitas volikogu spordikomisjoni koosseisu Meelis
Rõigase ja Marko Pruusi
ning arvas komisjoni koosseisust välja Vello Krohni.
◊ Kinnitas volikogu eelarve- ja
majanduskomisjoni koosseisu Meelis Rõigase ja
arvas komisjoni koosseisust
välja Siiri Käpa.
◊ Kinnitas Saue Linnavalitsuse 5-liikmelisena. Lisaks
linnapea Tõnu Urvale kuuluvad linnavalitsuse koosseisu

palgaline linnavalitsuse liige
Jüri Tümanok ning linnavalitsuse liikmed Ingrid Niid,
Kalev Israel ja Siiri Käpa.
◊ Määras linnapeale töötasu
ja hüvituse isikliku sõiduauto kasutamise eest ametiülesannete täitmisel.
◊ Nimetas Saue Linnavalitsuse esindajad: Harjumaa
Omavalitsuste Liidu volikogusse Tõnu Urva ja tema
asendajaks Jüri Tümanoka; Eesti Linnade Liidu

üldkoosolekule Tõnu Urva
ja tema asendajaks Jüri
Tümanoka; Eesti Linnade
Liidu volikogusse Tõnu Urva
ja tema asendajaks Valdis
Toomasti.
◊ Tunnustas Henn Põlluaasa
eduka linna juhtimise eest
aukirja ja 1000 euroga.
Infopunktis käsitleti Kadaka
piirkonna tänavakinnistute
ning vee-, reoveekanalisatsiooni
ja gaasitrasside ostuga seotud
läbirääkimiste tulemusi.

Välissuhted ja kultuur

Saue Gümnaasiumi
III teatrifestival
Leo Uulma
Kooliteatri juht
Saue Gümnaasiumi III teatrifestivalil 9. ja 16. aprillil
tuli ettekandele 14 näidendit. Lisaks kooli enda näitetruppidele osalesid teisedki
Harjumaa ja Tallinna koolid.
Lavastusi hindas žürii
eesotsas näitleja ja kõrgema
lavakunsti kooli õppejõu
Andres Otsaga.
Publik võttis näitlejad

väga soojalt vastu - suur
tänu meie kooli õpilastele ja
õpetajatele, kes oma igapäevase raske töö kõrvalt leidsid
aega, et õpilastega etendusi
külastada.
Aitäh Merike Saulile, Lea
Jaansoole ja Alexei Alexeevile, kes teatrifestivali ettevalmistamisel suurt abi osutasid. Foto: Alexei Alexeev

Parimad lavastused
algklasside osas
I Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi näitetrupp (pildil)
lavastusega „Võluõunad ehk
naeru kätte võib surra“,
lavastaja Kadri Lepik
II Saue Gümnaasiumi näitetrupp lavastusega „Bullerby lapsed“, lavastaja Leo
Uulma
III Laulasmaa kooli näitetrupp lavastusega „Kakuke“

taja Mart Usin, Tallinna
Kristiine Gümnaasium
Suurepärane muusikavalik:
etendus „Võluõunad ehk
naeru kätte võib surra“,
lavastaja Meelis Sekk, Tallinna Kanutiaia Noortemaja
Hea teema käsitlus: etendus „Bam-Bem-Bim-Bom“,
lavastaja Juta Treial, õpetajate näitetrupp Kivilindad

Parimad lavastused
põhikooli osas
I Paldiski põhikooli näitetrupp lavastusega „Nukitsamees“, lavastajad Enel
Pärs, Erika Kaljusaar
II Jüri Gümnaasiumi põhikooli näitetrupp lavastusega „VZV - varicella zoster
viirus“, lavastaja Rasmus
Onkel
III Tallinna Kanutiaia Noortemaja lavastusega „Võluõunad ehk naeru kätte võib
surra“, lavastaja Meelis
Sekk
Parimad lavastused
gümnaasiumi osas
I Jüri Gümnaasiumi näitetrupp lavastusega „ Sellest
eeskujulikust talumehest“,
lavastaja Rasmus Onkel
II Saue Gümnaasiumi
näitetrupp lavastusega
„Valimised“, lavastaja Leo
Uulma
Lavastuse eripreemiad
Hea sotsiaalne sisu: etendus „Memory Full“, lavas-
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Näitleja eripreemiad
Maria Repnau, Sten–Marion
Ots, etendus „Kakuke“,
Laulasmaa kool
Birgit Tomson, etendus
„Nukitsamees“, Paldiski
põhikool
Henri Ojaste, Cathy-Carmen
Kaareste ja Johanna Martinson, etendus „Võluõunad
ehk naeru kätte võib surra“,
Tallinna Lilleküla Gümnaasium
Nele Pikma, Markus Grepp,
etendus „ Pöialpoiss ja 6
lumivalgukest“, Vääna mõisakool
Gregori-Johannes Nõmm,
etendus „VZV . varicella
zoster viirus“, Jüri Gümnaasium
Raili Ots, etendus „Sellest
eeskujulikust talumehest“,
Jüri Gümnaasium
Karoliina Kollom, HeeteLiise Parts, etendus „Bullerby lapsed“, Saue Gümnaasium
Karl Tümanok, Madis Voitk,
etendus „Valimised“, Saue
Gümnaasium

Saue Segakoor osales
rahvusvahelisel koorifestivalil
Montemarcianos
Sirje Piirsoo
Saue sõpruslinna Montemarciano (Itaalia) segakoor
San Cassiano korraldas tänavu
aprillis juba 20. korda rahvusvahelise koorifestivali ja
kutsus sellele osalema meie
linna segakoori Elviira Alamaa
juhatamisel. Samal ajal palus
Montemarciano linnapea külla
ka Saue linna ametliku delegatsiooni.
Itaallased võtsid Saue
Segakoori kaks kontserti väga
hästi vastu: aplaus ei tahtnud
vaibuda, paljud plaksutasid
püsti seistes. Dirigent Elviira
Alamaale kuulusid pärast kontserte soojad käepigistused ja
kallistused ning siirad tänusõnad vanematelt ja noorematelt
kontserdikülastajatelt.
Esimese, pool tundi kestnud kontserdi andis segakoor
Montemarciano teatris, teise,
poole võrra pikema, 1201.
aastal valminud imehea akustikaga Moie kirikus.
Kontsertidel tuli ettekandele eesti heliloojate looming,
sealhulgas Veljo Tormise, Gustav Ernesaksa, Urmas ja Siiri
Sisaski ning René Eespere
koorilaulud.
Tõeliselt head muusikat kuulates ei peagi sõnu
mõistma, helid ise annavad
sisu edasi. Nii kuulas vanem
härrasmees Moie kirikus Ülo
Vinteri „Laulu põhjamaast“
ja René Eespere „Ärkamise
aega“ püsti seistes, pisarad
palgeil voolamas. Nii liigutav
ja harras ühest küljest, kuid
teisest küljest on eestlane olla
sellistel hetkedel tõesti uhke ja
hää, seda enam kui kirik kuulajaid täis.

Kontsert Moie kirikus. Fotod: Sirje Piirsoo

Muljed Montemarcianost
Elviira: Suvi kevadel pani muusika hinges helisema ja seda
me lauludega väljendasime.
Valdo: Mõeldes tagasi reisile,
tuleb väike ümin ise ligi ja jääb
terveks päevaks kummitama.
Eriti vinge tunne oli Moie 12.
sajandil ehitatud kirikus „Ärkamise aega“ laulda. Seda teeks
iga kell uuesti.
Janne: Sooja südamega inimesed sooja päikese all!
Virge: Esimene asi, mis meelde
tuleb, on imelised emotsioonid
Moie kirikukontserdilt: akustika, publikut täis kirik, kelle
hulgas ka meie võõrustajad,
lauljate endi ehedad ülevoolavad tunded pärast kontserti
Harry: Südamlikud ja hoolitsevad pered ning kirjelda-

matu elamus karstikoobastes.
Maie: Südame tegid soojaks naeratavad perekonnad, kes meid
vastu võtsid, samuti tõeliselt
õnnestunud Moie kiriku kontsert.
Sõprus, väga head suhted ja
suvine ilm!
Evelin: Kirikute kellamängud
päikesetõusus segatult kukkede
kiremisest ja linnulaulust ühes
kristalse rahu ja lõputusse ulatuvate väljadega - imeline hetk meie
pererahva koduaknalt, mida mõtteis taas ja taas läbi elan!
Monika: Päike ja sõbralik
keskkond mõjus meile vabastavalt, nii et kohati tundusid
eestlased temperamentsemad ja avatumad kui itaallased. Põhjamaisest vaoshoitusest ei jälgegi!

Ööbimine peredes, kultuuriprogramm ja edasine koostöö

Et teise maa rahvast, nende
kultuurist ja kombeist aru
saada, et sõbraks saada, tuleb
hulga soola koos ära süüa.
Mõni öö peredes ööbides me
natuke ka soola sõime, kuid
sõbraks saime vähesest kogusest hoolimata küll. Ümbrusest andis ülevaate väga
hästi koostatud programm,
mis tutvustas piirkonda kui
turismiobjekti ja kui ettevõtluskeskkonda.
Montemarciano on vägagi
huvitatud, et sauelased sinna
reisiksid, sestap nägime rannapiirkondi ja lähiala vaatamisväärsusi: Senigallia ja

Mälestuseks kinkis Saue linn Montemarcianole siidimaali fragmendiga
Läänemaa saanitekist, millele lisatud Montemarciano ja Saue linna vapp.
Seinapildi andis üle linnapea Tõnu Urva (vasakul) linnapea Liana Serranile

Ancona linn, Frasassi imepärased koopad, täis fantastilisi
stalagmiite ja stalaktiite.
Käisime kohalikus kohvitehases, veinimõisas ja pagaritööstuses.
Kui Saue ettevõtjad on
huvitatud koostööst Montemarcianoga Itaalias, siis andke

vaid endast teada e-posti aadressil saue@saue.ee.
Samuti sauelased, kes soovivad Ancona provintsi külastada
- seal ju Montemarciano asub.
Ja kui kõik läheb plaanipäraselt, on Montemarciano
segakoor Saue linnal külas
tuleval, 2016. aastal.
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Võõrkeeltenädal - üks vanemaid
traditsioone koolis

Võõrkeeltenädala parimad Saue Gümnaasiumis
INGLISE KEEL
3. klassid

Piret Ploom
Saue Gümnaasiumi inglise
keele õpetaja ja võõrkeelte
ainekoondise juhataja
Saue Gümnaasiumis oli 6.-10.
aprillini traditsiooniline võõrkeeltenädal. Ilmselt võib väita,
et võõrkeeltenädal on üks vanemaid traditsioone koolis ja on
peaaegu 20 aastat vana. Igal
aastal on see nädal natuke isemoodi, on uut ja on vana, aga
päris kindlasti on võõrkeeltenädal alati täis üritusi, külalisi ja
teistmoodi tegemisi.
Selle aasta teema oli film.
Päevad olid erinevate keelte
vahel ära jagatud. Esmaspäev
oli saksa, teisipäev vene, kolmapäev inglise ja neljapäev
kõikide keelte päev. Reedel
toimusid võõrkeeltenädala
aktused kogu kooliperele.
Esmaspäevast kolmapäevani
tuli kooliraadiost vahetundide
ajal filmimuusikat erinevates keeltes, aulas said lapsed
vaadata multikaid, tundides
toimusid ainevõistlused, viktoriinid, loov- ja tasemetööd, et
välja selgitada iga vanuseastme
parimad keeletundjad.
Neljandal korrusel oli pildistamisnurgake, kus sai teha
pilti erinevate maade sümboolika taustal.
Ka õpetajate toas olid viktoriinid, kus testisime kolleegide
teadmisi erinevate maade ja
keelte tundmises.
Kõikide keelte päeval andsid gümnaasiumiastmes tunde
itaalia ja hispaania keele õppejõud Tallinna Ülikoolist.
Külalisi oli selle nädala
jooksul veelgi. Esmaspäeval
käis tundides inglise keelt
emakeelena rääkiv Jill Olive
Mägi ja reedel olid koolis külalised Gustav Adolfi

Edwin Eklund, Hans Mihkel
Kruuse, Kristiina Kunismaa,
Robin Rebane, Kren Leppik,
Maria Minkovski, Marili Pender, Desiree Tikko, Karl-Marti
Kõivoste, Rosanna Elisa Rikka,
Kerstin Kippar, Laura Kristiina
Edesi, Katrina Maria Uurits,
Evelyn Kuiv, Emma Laul,
Daniel Tänav, Rasmus Kuuse,
Karl Matthias Martin, Rasmus
Tihvan, Grethel Kastehein,
Risto Koort, Elis Rosenberg,
Grethel Kastehein, Liisa Veske

4. klassid

Norton Reintam, Elin Pukk,
Grete Soon, Markus Reintam,
Stella Maris Liiva, Karoliina
Kollom, Helena Raivo, Kristjan Heinloo, Markus Anton,
Romeo Karu, Juss Kaspar
Lvovs, Margot Lehtsalu, Aleks
Andrejev, Robert Lannes,
Mario Lomann

Laulu lööb 6.a klass

5. klassid

Birgit Veldi, Liis Pormeister,
Karl Kustav Muldia, Marten
Jaani, Miina-Triin Hanikat,
Karoline Normet, Markus
Rätsep, Ken Martin Aunpu,
Marko Birk

6. klassid
Luuletusi esitavad 5.c klassi õpilased. Fotod: Tuuli Tammemets

Gümnaasiumist, kes pidasid
loengu rootsi keelest.
Varasematel aastatel on
olnud sööklas võõrkeeltenädalal igal päeval erineva riigi
rahvustoidud, millel on olnud
väga suur osa meeleolu loomisel. Sel aastal ei õnnestunud
uue toitlustajaga koostöö osas
kokkuleppele saada, millest on
väga kahju.
Reede, mil toimusid võõrkeeltenädala aktused, oli
natuke pidulikum. Lapsed olid
selgeks õppinud laule, luuletusi
ja näidendeid kõikides meie
koolis õpetatavates võõrkeeltes.

Sel korral olime kutsunud
aktustele ka külalisi. Stewart
Johnson, Eestis elav ameeriklane, rääkis inglise keeles
võõrkeelte õppimise tähtsusest. Külalised Gustav Adolfi
Gümnaasiumist laulsid rootsikeelseid laule ja õpilased Inglise Kolledžist esitasid popurrii
erinevates võõrkeeltes.
Aitäh külalistele ning muidugi suur tänu kooli võõrkeelteõpetajatele ja õpilastele,
kes tegid ära selle suure töö,
mis kaasneb võõrkeeltenädala
korraldamisega. Kohtumiseni
järgmisel aastal!

Marie Helen Matsina, Märten
Veersoo, Seliina Raivo, Patrick Lepson, Elisabeth Liiv,
Enrico Tulp, Aron Taganõmm,
Siim Pender, Kati Põdra

7. klassid

Amanda Teetamm, Lisa Kõllamõts, Karl-Martin Jõgeva

8. klassid

Katre Sofia Palm, Iris Robyn
Talgre, Stephanie Altmaa

9. klassid

Taavi Karvanen, KarmenMaria Kotter, Kristi Juss,
Karl Richard Herem, Annabel Teetamm, Merilis Roasto,
Marii Telliskivi, Karl-Kristjan
Rekand

10. klassid

Karl-Erik Laurents, Martin

Kui nalja ei saa, tuleb ise teha!
Anu Vananurm
Saue Gümnaasiumi õpetaja
1. aprill on teadagi naljapäev
ja Saue Gümnaasiumis oli just
sellel päeval algklasside etluskonkurss, millel võisid osaleda
kõik soovijad 1.-4. klassidest
ja neid oli palju.
Ettekandele tulid nalja- ja
vigurluuletused, nii et saalis
oli sageli kosta naerupahvakuid.
Õpetajatest koosnev žürii
valis välja kõige-kõige paremad
etlejad, kes said autasustatud
diplomiga.

Teiste klasside tublimad etlejad. Foto: Anu Lauri

Ojasalu, Vallo Arukaevu,
Kristjan Vimm

SAKSA KEEL
7. klass

Uku Laasi, Liisi Tammar,
Georgi Horuženko

8. klass

Iris Robyn Talgre, Ketrin
Kastehein, Karin-Margareth
Epner

9. klass

Adele Vainumets, Kristjan
Kallikorm, Kristi Juss

Gümnaasium

Mari Kukerman, Helen Urva,
Erik Dzotsenidze

VENE KEEL
6. klassid

Britte Christina Avalo, StenErich Melsas, Karina Pärtel, Elisabeth Liiv, Angelica
Närep, Emma Marii Martin,
Paula Ojala, Robin Pints

7. klassid

Liis-Beth Kivimäe, Kätli Kuusik, Amanda Teetamm

8. klass

Brigitta Toomingas, Ereth
Karjala, Liisa Kase, Anette
Laamann, Maryn-Liis Rüütelmaa

9.klass

Annabel Teetamm, Merilis
Roasto, Laura Merlin Petuhhov

10 klass

Siim Grossthal, Stiiven Grahv,
Mario Palumets, Liis-Marleen
Verilaskja, Kristopher Kastehein, Karin Kanamäe, Helena
Kallikorm, Silvia-Ulrike Sihver, Birgit Kraavik, Gertrud
Kuusmaa, Anette Paalmann,
Lisett Lichtfeldt

11. klass

Maria Letta, Priit Norak, Kristiina Kai Kõiv, Jaspar Jaansoo

12. klass

Karlos Heinla, Mihkel Sildnik,
Kaie Mari Hanikat, Anabell
Heinsalu, Franz Jürgens, Kerstin Tammerand, Madis Voitk,
Joel Kuppart, Andreas Aadli

Auhinnalised kohad
Õpilastel oli samuti võimalus hääletada ja nii selgusid
publiku lemmikud.
4. klassidest ei olnud sel
aastal koolisisesel konkursil
osalejaid, küll aga osales 4.a
klassi noormees Norton Reintam Püünsi koolis Harjumaa
etluskonkursil, esindades seal
meie kooli vahvasti.
Kui muidu nalja ei saa,
tuleb ise teha. Tegelikult aga
saab meil koolis nalja iga päev.
1. aprill oli lihtsalt üks väga
eriline naljapäev, mida laste
naljaluuletused ainult veelgi
värvikamaks tegid.

I klassid

I koht Mihkel Rehepapp
II koht Joonas Sirts
III koht Kertu Madelene Ladva
Publikupreemia
Mihkel Rehepapp

II klassid

I koht Annamai Arro ja Triin
Trampärk
II koht Tessa Iljas ja Daniel Bakler
III koht Marten Ojapõld
Publikupreemia Karoliina Eerme

III klassid

I koht Lisett Varvas
II koht Kristiina Kaunismaa
III koht Maria Helena Lepik
ja Rasmus Viikmäe
Publikupreemia Lisett Varvas

Noored ja muusika
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I´m 17 only once in a lifetime!
Kirke Kasari
Noortejuht
Taaskord tähistasime noortekeskuse sünnipäeva, sedapuhku juba seitsmeteistkümnendat. Peole lükkas hoo
sisse noortekeskuse kollektiiv
tuntud Eurovisiooni lauluga
„Once in a lifetime “.
Meeleolukaid etteasteid
pakkusid ka trummiklubi noored ja SaChe tantsutüdrukud.
Fantastilise kontserdi andis

kõigi väikeste tüdrukute lemmik Daniel Levi ja Saue oma
poistest koosnev tõusev täht
Attention, Please.
Samal ajal, kui kuulsused
huvilistele autogramme jagasid, said kõik teised osa maitsvast sünnipäevatordist.
Kohtumiseni järgmisel aastal, kui noortekeskus on juba
täisealine!

Fantastilise kontserdi andis kõigi väikeste tüdrukute lemmik Daniel Levi

Kõikpidulised said osa maitsvast sünnipäevatordist. Fotod: Saue Noortekeskus

Saue oma poistest koosnev tõusev täht Attention, Please

Esineb Harjumaa Sümfooniaorkester. Foto: Saue Muusikakool

Harjumaa ühendorkestrite kevadlaagris
osales ligi 120 noort muusikut
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor
MTÜ Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkester juhatuse
esimees
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri ja Harjumaa Keelpilliorkestri õppelaager, kus
osales ligi 120 noort muusikut
paljudest maakonna omavalitsustest, toimus 19.-21. märtsil esmakordselt Harku vallas
Muraste koolimajas. Tavaliselt
tulevad maakonna noored muusikud kokku Saue linna.

Laagris olid ka Harjumaa
Sümfooniaorkestri proovid.
Külalisdirigent Jüri-Ruut Kangur tutvustas sümfooniaorkestri
uudisteost, mida esitatakse
Eesti Sümfooniaorkestrite festivalil 19. aprillil Paides.
Kevadlaager lõppes kahe
kontserdiga: Muraste koolimajas ja Saue Kontserdisaalis.
Esinesid Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkestri ja Keelpilliorkestri
põhi ja-ettevalmistuskoosseisud
ning Harjumaa Sümfooniaorkester. Orkestreid dirigeerisid Sirly
Illak-Oluvere, Harry Illak, Hando

Põldmäe, Valdo Rüütelmaa, Tekla
Tappo, Olev Roosa ja Teno Kongi.
Täname Harku Vallavalitsust,
Saue Linnavalitsust, Muraste
koolimaja, Muraste Külaseltsi ja
Tabasalu Muusikakooli abi eest
laagri korraldamisel.
Projekti toetasid: Harku
Vallavalitsus, Kultuurkapitali
Harjumaa ekspertgrupp ja Harjumaa Omavalitsuste Liit.
Täname kõiki õpetajad, dirigente ning õpilasi meeldejääva
ja suurejoonelise kontserdi eest!
Elamusterohket muusikaastat kõigile!

Saue Sõna 24. aprill 2015
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Kuidas toime tulla hiiliva vanadusega päevakeskuse tervisenädala läbiv teema
Liivi Lents
Päevakeskuse juhataja
Selleaastase tervisenädala
juhatasid esmaspäeval sisse
perearst Anneli Soomets ja
apteeker Maire Altmeri, kes
leidsid, et vanust ei maksa
karta. Vananeme kõik ja see,
mis kaasneb vananemisega,
on loomulik. Silm ei seleta nii
nagu varem ja tasakaal kipub
alt vedama. Hädadele leiab
lahenduse: prillid taastavad
nägemise, kepp ja kinnise kannaga suss aitavad tasakaalu
hoida.
Selgus, et vanadus ei ole
mitte alati ainult üks suur
nuhtlus, vaid ka suur eelis. Ei
pea tööl käima, saab lapselastega tegelda, on aega lugeda ja
tegeleda hobidega.
Apteeker rääkis, milliseid
vitamiine kindlasti võtma
peab ja milliste puhul pole
vaja karta üledoosi. Suur aitäh
Anneli Soometsale ja Maire
Altmerile, kes leidsid aega ja
tahtmist meiega vestelda.

Lisaks vitamiinidele ja toidule on tähtis liikumine
Teisipäev oligi täis võimlemisi,
mida päevakeskus pakub.
Elena Kalbus ja Jane Põldmäe
alustasid hommikul eakate
tervisevõimlemise ja daamide
võimlemisega. Tundus, et
kõige suurem oli huvi hiina tervisevõimlemise Qigongi vastu.
Harjutuste lõpus jõudsime
läbi teha ka jalamassaaži,
mis aitab vererõhuhädade ja
liigesevaevuste korral. See
Qigongi harjutuste kompleks,
mida õppisime, on eelkõige liigestele hea. Loodame, et huvi
püsib ja „proovijad“ liituvad
neljapäevahommikuse treeninguga noortekeskuses.
Kolmapäeval muutus ilmataat kiuslikuks. Saatis külma,

tuult ja vihma ja peletas paljud
kepikõnnihuvilised kodudesse.
Tiiu ja Jaan Kuuskme juhtimisel jõudis väike vapper grupike
küll tuult ja külma trotsides
Topi jõeni. Kes käis, sai hea
tuju ja jäi rahule.

Tervisereis Keila-Joale
Neljapäeval õnnestus ilmataadiga läbirääkimistel ilusa
ilma osas kokkulepe saavutada. Päike paistis ja õhk oli
kargelt kevadine. Käisime
giid Arne Timmi juhtimisel
Keila-Joa ümbruses. Esimene
peatus oli Tugamannis, kus
turnisime Vahijoa järsul kaldal. Edasi jõudsimegi Keila
–Joale, kus imetlesime lossi
nii seest kui väljast. Eriti ilus
oli jalutuskäik pargis ja joa
ümbruses. Sinililled õitsesid
ja esimesed ülased olid ka
juba õites.
Edasi viis tee Treppojale,
kus tegime ilusa oja äärse
jalutuskäiu. Türisalu pangal peatust ei teinud, küll
aga jalutasime Türisalu oja
äärest mereni. Vaatasime
üle ka Suurupi tuletorni, mis
on vanim säilinud puidust
tuletorn Eestis. Rannamõisa
kiriku juures oli viimane peatus koos giidiga ja jalutuskäik
kalmistul lõpetas meie toreda
reisi. Üsna ootuspäraselt selgus, et kuigi kõik see oli nii
kodu lähedal, olime siiski paljudes kohtades elus esimest
korda.
Reede venis oodatust hoopis pikemaks. Erinevate tervisetoodetega käis tutvumas üle
30 inimese, aga vähesed neist
jõudsid kuulata ja vaadata
kõike pakutut. Tervisetoode
pakkus toidulisandeid, mida
usinalt osteti.
Omega rasvhapetest räägitu
kõlas küll väga veenvalt, kuid
head asjad on teatavasti kallid

Erinevate tervisetoodetega käis tutvumas üle 30 inimese

Ilus oli jalutuskäik pargis ja joa ümbruses. Fotod: Tiina Univer

ja suureks ostmiseks seekord
ei läinud.
Meie Kaire rääkis stressist
ja Terje aitas stressipalle valmistada. Iga soovija sai endale
kaasa riisi või jahuga täidetud
õhupalli, mida saab kodus tuju
parandamiseks mudida.
Kõige lõpus räägiti veel
mudast ja muda tervendavatest omadustest. Muda ajaks
olime kõik juba väga väsinud ja
ühtlasi ka raha ära kulutanud.
Leppisime kokku, et lähiajal

pühendame mudale eraldi päeva.
Terve keha ja terve vaim
jäävad päevakeskuses aktuaalseks edaspidigi. Juuni alguses,
täpsemalt 6. juunil planeerime
sõitu Lilleorgu. Palume juba
praegu huvilistel osalemissoovist märku anda, siis teame,
kui suurt bussi tellida.
Niisiis - nautigem vanust ja
osalegem päevakeskuse ettevõtmistes! Aitäh kõigile, kes
tervisenädala õnnestumisele
kaasa aitasid!

Kevadel ja suvel päevakeskuses
Päevakeskus tänab kõiki kohvipakkide toojaid ja ootab jätkuvalt tühje kohvipakke.
◊ 26. aprill kell 14 muinsuskaitse kuu raames mõtte- ja
mälestuskäik Süda-Tatari
tänavate kanti. Robert
Nermanni mälestuseks
kõnnime seal Oliver Orro
juhtimisel. Koguneme hõlmikpuu juures.
◊ 5. mai kell 15.00 Aksel Johansoni maalide näituse „Töörahvas läbi ajaloo“ avamine.

◊ 8. mai kell 10.00 tähistame
emadepäeva.
◊ 12. mai kell 11.00 eakate
sünnipäevapidu Saue Noortekeskuses. Kutsutud on
need, kel aastaid 65 ja enam
ning sünnipäev aprillis, mais
või juunis. Palume eelnevalt
registreerida.
◊ 14.mai loodusreis Vooremaale, hind 37 eurot.
Väljume Sauelt kell 8.00,
Sauele jõuame kell 21.
Giid Jaan Masing, huvilistel
palume registreerida.

◊ 27. -31. mai kultuurireis
Karjalasse. Hind 320 eurot.
Istekohad bussis maksmise
järjekorras. Vene viisa taotlemiseks 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, hind 100
eurot. Palume registreeruda.
Täpsem info päevakeskuses.
◊ 3. september loodusreis
„Läänemaa süda“, hind 35
eurot. Palume registreerida.
Täpsem info päevakeskuses.

Aprilli
sünnipäevalapsed
SALME TELLISKIVI
MARTA HAUS
LAINE KALDA
META
BOGOLJUBOVA
VALDEK RAE
AGU RINK
ANNA VANGONEN
HILDA KUUSKLA
LEMBIT TÕLL
MIRALDA-ROSETTE
PIRN
ILLAR ROHTMETS
LEMBIT AAL
HINGE MATVEI
EVALD OJAVEER
MILVI HOLM
VERNI KIRS
ELLA MALMRE
ELLEN OKKAS
LEA-REET LAIGNA
EEVA SAARMANN

MTÜ-de tegemised
◊ 24. aprill kell 16.00 seltsing
Tammetõru koosviibimine.
◊ 5. mai Saue linna invaühingu koosolek.

Palju-palju õnne!
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Aasta 2014 oli linnale spordis edukas
Saue Sõna
Saue parimad täiskasvanud sportlased olid 9. aprillil oodatud sportlaste tunnustamise õhtule, et üheskoos aeg maha võtta ja meeldivas seltskonnas boolingut
mängida. Heameel oli tõdeda, et sündmus on saanud traditsiooniks, ja rõõm oli näha, et Sauel jagub sportlasi, keda tunnustada.

2014. aastal tiitlivõistlustel väga häid tulemusi
saavutanud Saue linna sportlased
Kergejõustik
Karmen Veerme: EM võistkondlik 400 m tõkkejooksu
11. koht; Balti matši 4. koht;
EMV 400 m tõkkejooks 2.
koht; EMV 400 m jooks 5.
koht; EMV teatejooksudes 4 x
100 m 1. koht; Väike-Rootsi
1. koht

Sõudmine
Oskar Kuzmin: MM U23 vanuseklassi 16. koht; Balti MV 1.
koht; Balti MV 500 m (neljapaat) 1. koht; Balti MV 500 m
(kahepaat) 2. koht

Vibusport
Jaanus Gross: FITA-1 Eesti meister sportvibus; Eesti sportvibu
sisemeistrivõistluste 1. koht

Suusatamine
Marliis Odamus: Eesti MV talitriatlonis juuniorite N vanuseklassis 1. koht; Harjumaa MV
N vanuseklassis 3 km 1. koht;
Harjumaa MV N vanuseklassis
5 km 1. koht
Terje Odamus: Harjumaa MV
N45 vanuseklassis 3 km 1.
koht; Harjumaa MV N vanuseklassis 5 km 2. koht; Harjumaa MV N vanuseklassis 3
km 2. koht
Tõnu Odamus: Harjumaa MV
M65 vanuseklassis 5 km 1.
koht
Marko Pruus: Eesti MV talitriatlonis M vanuseklassis 3. koht
Aimar Pedari: Eesti MV talitriatlonis M40 vanuseklassis
1. koht

Rannajalgpall
Eesti MV rannajalgpallis 5.
koht; Eesti rannajalgpalli karikasarja 2. koht
Argo Alaväli, Lauri Esko, Henri
Heinsalu, Jaan Koit, Kaspar
Kotter, Vincent Ray Lambin,
Mauri Levandi, Erkki Liiv, Silver Liiv, Janar Pajo, Martin Pley,

Kristjan Ploompuu, Marek Põldroos, Karl Erik Sala, Ervin Šternfeld, Kristjan Suurjärv, Roland
Tammela, Urmo Timusk

Jalgpall
Harjumaa MV jalgpallis 2.
koht
Peeter Seppel, Norman Põder,
Argo Alaväli, Roland Tammela,
Kaspar Kotter, Urmo Timusk, Jaan
Koit, Kristjan Suurjärv, Marek
Põldroos

Orienteerumine
Hille Tasa: MM orienteerumise sprindidistantsis W-60
vanuseklassis 16. koht; MM
orienteerumise tavaraja W-60
vanuseklassis 18. koht; Harjumaa MV valikorienteerumise N55 vanuseklassis 1.
koht; Harjumaa MV suundorienteerumises N55 vanuseklassis 1. koht; Eesti MV pika
raja N60 vanuseklassis 2.
koht; Eesti MV lühiraja N60
vanuseklassis 2. koht; Eesti
MV tavaraja N60 vanuseklassis 6. koht
Kaisa Kase: Eesti MV lühiraja
N21A vanuseklassis 3. koht
Edith Madalik: Eesti MV tavaraja N35 vanuseklassis 3.
koht; Harjumaa MV suundorienteerumises N35 vanuseklassis 3. koht
Susan Pihelgas: Eesti MV RO
tavaraja N21 vanuseklassis 6.
koht; Harjumaa MV valikorienteerumises N35 vanuseklassis 1. koht
Lembe Lutterus: Harjumaa MV
valikorienteerumises N45
vanuseklassis 2. koht; Harjumaa MV suundorienteerumises N55 vanuseklassis 2. koht
Krista Terno: Harjumaa MV
suundorienteerumises N45
vanuseklassis 2. koht
Ingrid Kuningas: Harjumaa MV
suundorienteerumises N45
vanuseklassis 3. koht

Lauri Malsroos:
SO sprint M21
vanuseklassis 6.
koht; Eesti MV
RO tavaraja M21
vanuseklassis 1.
koht ; Eesti MV
RO lühiraja M21
vanuseklassis 2.
koht; Eesti MV
rattaorienteerumises 1. koht; MM
rattaorienteerumise teatesõidu
1. koht; MM rattaorienteerumise
sprindidistantsis
M vanuseklassi 5.
koht
Jüri Märtmaa: Harjumaa MV valikorienteerumises
M50 vanuseklassis 3. koht
Johannes Tasa: MM
rogainis M55+
vanuseklassis 2.
koht; Euroopa
MV rogainis mees
Kollaaž boolingumängust. Fotod ja teostus: Jüri Märtmaa
superveteranid
vanuseklassis 4.
koht; Eesti MV pika raja M60 t a v a r a j a t e a t e v õ i s t l u s e s Kristo Krinpus: autoralli supervanuseklassis 1. koht; Eesti MV M35-40 vanuseklassis 1. kross 2WD hooaja 3. koht;
lühiraja M60 vanuseklassis 1. koht; Eesti MV teateorien- autosõidu ringraja BMW Cup
koht
teerumises M35-40 vanu- 2. koht
Heino Heinloo: Eesti MV seklassis 1. koht; Eesti MV
lühiraja M80 vanuseklassis 2. teateorienteerumises MN21 Mälumäng
koht; Eesti MV tavaraja M80 vanuseklassis 3. koht; Eesti Villu Liiv, Vello Toomik, Villu
vanuseklassis 2. koht; Eesti MV tavaraja M21E vanuse- Tamme, Indrek Salis: XV üleMV pika raja M75 vanuseklas- klassis 6. koht
eestilised omavalitsuste vaheJüri Püssim: Eesti MV tavaraja lised mälumänguvõistlused
sis 3. koht
Andreas Aadli: Harjumaa MV teatevõistluses M65+ vanuse- Eesti Maakilb 4. koht
valikorienteerumises M18 klassis 3. koht
Kaido Lasn, Andres Allpere,
vanuseklassis 1. koht; Eesti Ülo Vainura: Harjumaa MV Endla Lindmäe, Madis Voitk,
MV orienteerumises tavaraja suundorienteerumises M60 Ulvi Urgard - XV üle-eestiliteatevõistluse M18-20 vanu- vanuseklassis 1. koht; Harju- sed omavalitsuste vahelised
seklassis 2. koht; Eesti MV maa MV valikorienteerumises mälumänguvõistlused Eesti
lühiraja M18 vanuseklassis M60 vanuseklassis 2. koht; Maakilb 2. koht
2. koht; Eesti MV lühiraja Eesti MV tavaraja teatevõistM18 vanuseklassis 6. koht
luses M65 vanuseklassis 3. Tennis
Erkki Aadli: Eesti MV valiko- koht; Eesti MV tavaraja M65 Ülo Vatsk: Eesti MV tennises
rienteerumises M40 vanu- vanuseklassis 6. koht
meesveteranide paarismängu
seklassis 1. koht; Eesti MV Mootorisport
1. koht

14. Eestimaa suvemängud Kuressaares
Rauno Neuhaus
Saue Huvikeskuse
sporditegevuse juht
10.-12. juuli 2015 on Saaremaal Kuressaares järjekorras
juba 14. Eestimaa suvemängud. Arvestust peetakse eraldi

maakondade, valdade ja linnade osas.
Saue linna eest võistlevad
sportlased saavad ennast proovile panna järgnevatel spordialadel:
◊ kergejõustik
◊ jalgrattakross

◊
◊
◊
◊
◊

orienteerumine
jahilaskmine CSP
petank
juhtide võistlus
võrkpall mehed
(meeskondade arvestus)
◊ võrkpall naised
(meeskondade arvestus)

◊ mälumäng
(meeskondade arvestus)
◊ tennis
(meeskondade arvestus)
Võistluste täpse juhendiga
saate tutvuda aadressil www.
joud.ee.

Kui Sa tunned huvi suvemängudel mõnel spordialal võistlemisest, anna
sellest teada hiljemalt
31. maiks meiliaadressil
rauno.neuhaus@saue.ee.
Telefon 5399 2799, Rauno
Neuhaus.
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Päästenõustaja aitab sind veebis
Indrek Hirs
Eelmise aasta novembrist
alustas Päästeametis tööd
päästenõustaja Jaanika Palm
(pildil), kelle ülesanne on
pääste ennetustöö korraldamine veebis. See tähendab,
et inimesed saavad tule- ja
veeohutusalaseid nõuandeid
ja kasulikku informatsiooni
veebikeskkondades, kus nad
liiguvad - Facebook, Twitter,
foorumid, kommentaariruumid. Lisaks vastab päästenõustaja igapäevaselt online ´is
inimeste päästealastele küsimustele.

Kuidas sind veebis on vastu
võetud?
Väga hästi on vastu võetud ja
mul on hea meel, et inimesed
tõesti tunnevad muret kodude
tuleohutuse pärast ning

tahavad asju õigesti teha. Näiteks küsitakse, kuhu tuleks
vinguandur paigaldada ja kust
leiab kvalifikatsiooniga korstnapühkija, aga on ka keerulisemaid küsimusi.

Mis on keerulisemad küsimused?

Päästenõustaja leiate
Facebookis: www.facebook.
com/paastenoustaja
Twitteris: https://twitter.
com/Paastenoustaja
Kodu tuleohutuks veebist:
www.kodutuleohutuks.ee
Päästeameti kodulehelt:
www.paasteamet.ee

Päästeamet kutsub
korraldama tuleohutustalguid
Indrek Hirs
Põhja päästekeskuse
pressiesindaja
Sellel aastal on Teeme Ära
talgupäev 2. mail. Teeme Ära
talgupäeva meeskond kutsub koostöös Päästeameti ja
päästeala vabatahtlikega korraldama kõikjal Eestis tuleohutustalguid või pöörama teistelgi talgutel senisest enam
tähelepanu tuleohutusele.

Tuleohutustalgutel
◊ selgita välja, kas sinu kodukandis saab päästeauto ligi
elumajadele ja veevõtukohale;
◊ viska majade keldritest välja
kõik üleliigne, liikumist takistav ja kergesti süttiv;
◊ vaata, et lõkkeplats oleks
nõuetele vastav ja selle
ümbrus prahist puhas;
◊ veendu, et sinu kodukohas
on elumajadel korras küttekehad ja korstnad;
◊ puhasta teeääred ja koduümbrus koledast ning kergestisüttivast rämpsust;

Päris palju küsitakse nõu,
kui hoone on ehitamisjärgus
või renoveeritakse eluruume,
et hoonele kasutusluba
taotlema hakates ei oleks
ebameeldivad üllatusi. Väga
spetsiifilised küsimused on
keerukad ja neile vastamisel on mulle suureks abiks
kolleegid insenertehnilisest,
tuleohutuskontrolli ja menetlusbüroost.

Kes on sinu sihtgrupp?
Minu sihtrühm on eelkõige
need inimesed, kes liiguvad

Seadusejärgselt peab loomapidaja tagama talle kuuluvate
koerte ja kasside vaktsineerimise. Marutaudivastast

Kuidas sinuga kontakti
saab?
Minuga suhtlemiseks on
mitmeid võimalusi: rääkida
online ´is või jätta sõnumeid
Facebookis. Inimesed, kel
pole Facebooki kontot, aga
tahaks samuti ohutusinfoga
kursis olla, leiavad selle
Twitterist, ilma et peaksid
konto tegema. Inimesed, kes
armastavad anonüümseks
jääda, saavad nõu küsida
kodutuleohutuks.ee lehel.

Päästeameti kodulehelt leiab
ka minu kontaktid.

Miks veebis ennetustöö
tegemine on vajalik?
Tänapäeva elu ongi suures
osas veebi kolinud. Ma usun,
et veebi kaudu on mul võimalik inimestele ennetusteemadega lähemale pääseda
ja neid ohutuse üle mõtlema
panna. Tegelikult on ju ohutuse tagamine lihtne, aga selle
peale peab aeg-ajalt mõtlema.
Kasvõi lihtsate näpunäidete
jagamine inimestele, näiteks,
et küünal peaks olema kõrgemas küünlatopsis, kui peres
on kass, kes võib selle ümber
ajada. Sellise info edastamiseks ei tee ju kampaaniat või
ei saada pressiteadet, aga
nii õnnetused just juhtuvad
- ootamatutest asjadest ootamatul ajal.

Hea võimalus soetada kevadised
ja suvised aiakaubad Vanamõisa
kevadlaadalt

◊ veendu, et kodutänava majanumbrid on tänavalt korralikult näha;
◊ ole lõpuks ometi kindel, et
sinu kogukonnas või kasvõi
kortermajas on kõigil töökorras
suitsuandur.
Teeme Ära meeskond jagab
sellel aastal koostöös Päästeametiga lisaks traditsioonilisele stardipaketile ja tuleohutusalasele infole talgujuhtidele
ka suitsuandureid. Muudame
üheskoos oma kodukoha tuleohutuks!
Talgud ning nendel osalemise saab kirja panna uuenenud talguveebis aadressil
www.teemeara.ee. Tuleohutustalgud on seal eraldi välja
toodud, samuti saab registreeruda enne 2. maid toimuvatele
tasuta tuleohutuskoolitustele.
2014. aastal korraldati üle
Eesti talguid 1754, nendest
võttis osa 45 024 talgulist.
Meie kõigi ühine huvi on sellel aastal eelmise aasta hea
tulemus ületada. Kohtume
tuleohutustalgutel.

Vanamõisa kevadlaadalt leiab iga aiapidaja endale midagi sobivat. Foto: MTÜ Vanamõisa Küla

Katrin Krause
MTÜ Vanamõisa Küla
Vanamõisa käsitöölaat on tuntud üle Eesti ja väljaspoolgi.
Nii Saue linnas kui ümbruses
on inimesed ikka aiapidamisega tegelenud. Siit sündiski
idee korraldada 1. ja 2. mail
Vanamõisa kevadlaat Vanamõisa vabaõhukeskuses.
Vanamõisa kevadlaadalt
leiab iga aiapidaja sobivaid
lilletaimi, istikuid, seemneid,
aiatehnikat, -mööblit ja -

Koerte ja kasside vaktsineerimine
Inger Urva
Keskkonna ja halduse
peaspetsialist

igapäevaselt veebis. Foorumite ja kommentaariruumide
kaudu loodan jõuda infoga
sihtgrupini. Näiteks Perekooli
foorumi kaudu teavitada lapsevanemaid väikelapsi ähvardavatest ohtudest veekogu ääres
ja reisifoorumites jagada infot,
kuidas ujuda ohutult kasvõi
ookeanis.

kaitsesüstimist ei tohi teha harvemini kui 24 kuu möödumisel
viimasest vaktsineerimisest.
9.mail kell 9.00-13.00 teostab volitatud veterinaararst Vladimir Harkovski koerte ja kasside
vaktsineerimist Saue Linnavalitsuse hoone juures parklas.

Marutaudivastane vaktsiin
on tasuta. Tasu eest pakutakse
kompleksvaktsiini. Müügil
mitmesugused tarvikud.
Suured koerad tuleb vaktsineerimisele tuua suukorviga.
Ära unusta kaasa võtmast
looma passi.

tööriistu, kasvuhooneid ja
kõike muud, mida nii suuremal kui väiksemal aednikul
võiks vaja minna. Samas on
laat koht, kust saab Eestimaist käsitööd ja toidukaupa
osta või valida suvekleidi ja
sinna juurde kuuluvad kingad.
Kohal on mitmed ettevõtted, kes tutvustavad toodangut ja annavad nõu, kuidas
saada nende toodetega parimad tulemused.
Muidugi ei puudu ka kultuuriprogramm. Laval esi-

nevad terve päeva tuntud ja
vähem tuntud kollektiivid.
Õhtul on simman Zetodega.
Lastealal on suurepärased
atraktsioonid, huvitavad tegevused, mängud ja võistlused
ning hulganisti auhindu.
Avatud on miniloomaaed,
kindlasti saavad kõik väikesed huvilised hobuses seljas
väiksema või suurema ringi
teha.
Lisaks on võimalus teha
huvilend helikopteriga. Lisainfo www.vabaõhukeskus.ee.

Tähelepanu MTÜ-d!
Mittetulunduslikuks tegevuseks toetustaotluste esitamise
järgmine tähtaeg on 20. mai 2015. Taotlused esitada
paberkandjal või elektrooniliselt Saue Linnavalitsusele:
saue@saue.ee. Taotlusvorm asub aadressil: www.saue.ee/
VABA AEG/ organisatsioonid.

Teated ja reklaam

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.

Avaldame sügavat kaastunnet
Urmas ja Helve Paisnikule
kalli isa ja äia
surma puhul
Segarühm Saue Simmajad

Südamlik kaastunne
kallile Laudveri perele
armsa abikaasa, isa ja
vanaisa
ERICH-RAIMUND LAUDVERI
1928-2015
surma puhul
Saue Kristliku
Vabakoguduse pere

Sügav kaastunne armsale
Viilma perele
abikaasa, isa ja vanaisa
TÕNIS VIILMA
surma puhul
Langetame pea,
jällenägemislootuses!
Saue Kristlik Vabakogudus
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Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad kõik raamatud, igas seisukorras. Tee riiulitele ruumi.
Telefon 53468430.
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.

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
kila-kola. Teeme ruumid kolast
tühjaks ja vajadusel ka koristame. Ostame vanarauda. Telefon 53476867.
Teen saetöid, lõikan hekki,
vajadusel võsalõikus. Telefon
55547291.

Muru niitmine, võsalõikus,
hekkide pügamine, umbrohutõrje, muru õhutamine ja väetamine jne. Tel 58866044,
www.niidumeister.ee.

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.

Kvaliteetne korstnapühkimisteenus, korstnapühkimise

Kaasaegsed ja klassikalised
kütteseadmed. Professio-

Mälestame head ja sõbralikku
töökaaslast
TÕNIS VIILMAD
Avaldame sügavat kaastunnet
lähedastele
Endised kolleegid Harju EPT
RTB-st ja Rotosplast AS-ist

Kallis Maie,
südamlik kaastunne Sulle
armsa abikaasa
KARL-ROBERT UHTLIKU
19.02.1931-16.04.2015
kaotuse puhul
Saue Päevakeskus,
Invaühing, Rukkilill,
Tammetõru, Vokiratas

Ükski hea inimene ei kao
jäädavalt.
Ta tuleb me juurde taas lille
või liblikana,
esimese päikesekiire või
suvise tuulena.
Ta elab neis, kes teda
armastasid...
Südamlik kaastunne
Urmas ja Helve Paisnikule
kalli isa ja äia
kaotuse puhul
Merit ja Kalev lastega

Tähelepanu
keraamikahuvilised!
Mais lõpetavad hooaja Saue
Huvikeskuse keraamikaringid.
Pooleliolevaid töid saab veel
glasuurida madalkuumus- või
kõrgkuumus glasuuridega.

Avaldame kaastunnet Õiele ja
lastele
abikaasa ja isa
ERICH-RAIMUND LAUDVERI
surma puhul
Perekond Vahar

Kaseokstes leinasahin,
tasane kui tuuleke,
koduõues vaikne valu –
isa suikund unele...
Kallis Anu,
avaldame Sulle kaastunnet
kalli isa
KARL-ROBERT UHTLIKU
surma puhul
Reet, Kätlin, Kaja, Merike,
Maile, Mailis, Merit, Anne,
Aire, Annika, Ene, Evelin,
Marju, Helje, Liia, Ulvi, Kadi,
Ulvi

Pikk päevatee on jõudnud
õhtusse…
Avaldame sügavat kaastunnet
seltsingukaaslasele Maie
Uhtlikule
armsa abikaasa
KARL ROBERT UHTLIKU
surma puhul
Saue Kodu-uurimise Seltsing

Sind leinama jääb kodumaja,
igatsema koduõu.
Südamlik kaastunne
armsale õpetajale Anule
kalli isa
kaotuse puhul
Lasteaed Midrimaa Sipsikud
koos lastevanematega

Kellele tööde kättesaamise
ajad ei sobi, saavad individuaalselt kokku leppida e-posti
aadressil huvikeskus@saue.ee.
Külastage ka Saue Huvikeskuse täiskasvanute
huviringide näitust Saue Linna
Raamatukogus 7.-18. maini
2015.

◊ Savitoas peredele kuni 16.
maini laupäeviti kell 11.0014.00. Valmis tööd saab
kätte 30. mail, kell 11.0014.00.
◊ Täiskasvanute keraamikaringis kuni 19. maini teisipäeviti kell 18.30- 21.00.
Valmis tööd saab kätte 26.
mail, kell 18.30-20.00.

naalne pottsepateenus nõustamisest dokumentatsioonini.
Korstnapühkimine. Kõikidele
töödele pikaajaline garantii. Lisainformatsioon: www.
ahjumees.ee. Tel 56681555,
tanel@ahjumees.ee.

liiva, killustikku, laudaväetist.

Müük
Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt ja 40L/60L võrgus, puitbrikett, klotsid 5-30cm võrgus,
tulehakatus 40L võrgus ja
saepuru. Tel 5018594, kaminapuu.ee.

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

Müüa soodsalt küttepuid. Lisainfo tel 54550956.
LIIV, KILLUSTIK, MULD,
SÕNNIK, KOMPOST, ASFALDIPURU, KRUUS kohaleveoga
Sauel, Saue vallas, Tallinnas ja
lähiümbruses kuni 50 km. Tel
5079362.
Lõhutud küttepuud, head hinnad. Info tel 53492730, www.
metsasoojus.ee. Müüme ka

Politseisündmused
Põhja Prefektuur
Vargus
13. aprillil teatati, et Saue
linnas murti sisse Sooja tänaval pargitud sõiduautosse ja
varastati automakk. Vargusega
tekitatud kahju on 350 eurot.

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

Pakun tööd
Otsime oma 3-aastasele pisipojale toredat hoidjaprouat,
küsi lisa 56454946.
Otsime lapsehoidjat 3-aastasele tüdrukule ja 5-aastasele
poisile, kes neid haiguste ajal
hoiaks. Lisainfo: Annika, tel
56693781.
Moe- ja disainifirma AS Protten F.S.C. asukohaga Keilas
võtab tööle õmblejaid. Kontakttelefon 6747567.

Ootame
ettepanekuid Saue
linna konkursile
„Kaunis Kodu 2015“
Ootame linnakodanikelt kuni
12. juunini ettepanekuid
kandidaatide kohta e-posti
aadressile inger@saue.ee.

Teade pargi-ja-reisi-parkla kasutajatele
Saue linna pargi-ja-reisi-parkla
(Ladva 1a) on pühapäeval, 26.
aprillil, ajavahemikus 6.0016.00 parkimiseks suletud

seoses rohevahetuse ja taaskasutuslaada toimumisega.
Palume mõistvat suhtumist!

24. aprill 2015 Saue Sõna
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Teated ja reklaam
MASSAAŽITEENUSED SAUE
ILUSALONGIS!

• klassikaline massaaž
• spordimassaaž - 20% soodustus
• kupumassaaž - 20% soodustus
• laavakivi- ja aroomimassaaž
• tselluliidivastane massaaž
Meil on müügil kinkekaardid kingiidee.
Aadress: Sooja 1, SAUE
ILUSALONG

Vabandus
10. aprilli Saue Sõna artiklis „Saue linnas kutsuti ellu
noorte ümarlaud“ oli välja
toodud, et noortele tekitab
koolis muret aegunud toidukraam puhvetis. Väljaütlemine
tekitas nördimust ja segadust.
Probleemi lahendamise käigus, millest võtsid osa õpilasomavalitsuse, söökla ja güm-

Teostan erinevaid katusetöid
(k.a valtsplekk)
• vihmaveesüsteemid
• katuseaknad
• korstnamütsid
Tel 56209716, Raigo

naasiumi esindajad, selgus,
et tegemist oli marginaalse
teadmatusest tingitud eksimusega, mis lahendati kohapeal. Siinkohal palume siiralt
vabandust puhvetipidaja ees
tema ebameeldivasse valgusesse tõstmise tõttu! Kinnitades ühtlasi, et puhvetis ei
müüda aegunud toidukraami!

Teated ja reklaam
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