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Teenekas õpetaja
2016 on Karmi Rumm
Saue Sõna

T

änav u v alis S au e
linn viiendat korda
teenekat õpetajat.
Selle auväärse tiitli
pälvis Saue Gümnaasiumi
õppealajuhataja Karmi Rumm,
37 aasta pikkuse staažiga matemaatikaõpetaja ja Saue Gümnaasiumi õppealajuhataja aastast
2002.

Aasta õpetaja tiitliga tunnustati Saue Gümnaasiumi
matemaatikaõpetajat Alli
Salusaart, Saue lasteaia Midrimaa õpetajat Elleriin Lepistet
ja MTÜ Sagittarius treenerit
Jaanus Grossi.
Õpetajate päeva tähistame
5. oktoobril, sestap olid just sel
päeval kõik gümnaasiumi, lasteaia, muusikakooli, noortekeskuse ja huvikeskuse pedagoogid oodatud Vääna Mõisakooli
tõllakuuri tänuaktusele, mis
lõppes meeleoluka kontserdiga.
Esines uudne kooslus Eesti
muusikamaastikul - folkmuusikuna tuntud tromboonimängija
Ruslan Trochynskyi, armast a tu d j a z z kit a r ris t A n d r e
Maaker ja folgiguru-torupilli m ä n g ij a J u h a n S u i t s romanssidega, mis muusikute
loomusele vastavalt interpreteerituna pakkusid nii äratundmis- kui üllatuselamusi.
Linnapea Harr y Pajundi
võrdles oma ter vituskõnes
tänapäeva õpetajaid juve liiridega, kes peavad siia ilma
sündinud lastes leidma ülesse
õiged tahud ning lihvima neid
nii, et teemanditest saaksid
vääriskivid - briljandid.

Vasakult: Elleriin Lepiste, Jaanus Gross, Karmi Rumm, Alli Salusaar, Juta Ross ja Krista Merilo. Foto: Sirje Piirsoo

Nominendid teeneka õpetaja tiitlile aastal 2016

Nominendid aasta õpetaja
tiitlile aastal 2016

◊ Saue Gümnaasiumi geograafia õpetaja Ulvi Urgard
◊ Saue Gümnaasiumi õppealajuhataja Karmi Rumm
◊ Saue Gümnaasiumi saksa
keele õpetaja Kirsti Kadakas
◊ Saue Muusikakooli direktor
Kristiina Liivik

◊ Saue Gümnaasiumi matemaatika õpetaja Alli Salusaar
◊ Saue Gümnaasiumi klassiõpetaja Maarika Maivel
◊ Saue lasteaia Midrimaa
õpetaja Elleriin Lepiste
◊ MTÜ Sagittarius treener
Jaanus Gross
◊ Saue Gümnaasiumi inglise
keele õpetaja Piret Ploom

Abilinnapea Andres Kaarmann tegi kokkuvõtte konkursist ning tänas õpetajaid ja
kõiki lastega töötavaid inimesi

eelkõige nende igapäevase
panuse eest. „Te ei saa oma
töös endale valida lapsi, kes igal
hommikul uksest sisse astuvad.

Teeneka ja aasta õpetaja konkursi komisjon
Abilinnapea Andres Kaarmann, hoolekogude esindajad Sirli
Vaher, Argo Ladva, Kalev Israel ja Andrus Oruste, Saue Linnavolikogu hariduskomisjoni liige Anne Teetamm ning kultuuri-,
haridus- ja spordivaldkonna peaspetsialist Margit Ots.

Küll saate te anda oma panuse,
et iga laps ütleks kohtumiseni
tublimana ja rõõmsamana, kui
ta tulles oli,“ ütles ta.
Lisaks linnasisesele konkursile kuulus tunnustus ja tänu
Saue Gümnaasiumi klassiõpetaja
Krista Merilole, kes valiti Harjumaa 2016. aasta klassijuhatajaks, ning Saue Muusikakooli viiuliõpetaja Juta Rossile, kes pälvis tänavu Eesti

Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali pedagoogi tunnustuspreemia.
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Ühinevate omavalitsuste
sümboolikakonkurss osutus menukaks
Kadri Tillemann
Ühinemisläbirääkimiste
koordinaator
Märtsis otsustasid Saue, Kernu
ja Nissi vald ning Saue linn
ühineda. Suve alguses jõudsid
ühinevad omavalitsused välja
kuulutada sümboolikakonkursi
uue valla tarbeks.
Lipu- ja vapikavandeid sai
esitada augusti lõpuni. Tähtajaks
laekus suisa 59 võistlustööd.
Nüüd on konkursitulemused
selgunud. Võidutööks osutus
disainer Kaarel Vahtramäe
puna-hõbedane lahendus, mis
kujutab tammelehti ja -tõrusid.
Saku vallast pärit võidutöö
„Nelik” autoril Kaarel Vahtramäel oli konkursivõidu üle hea
meel. Ta selgitas, et püüdis
töösse põimida nii selle, et uus
vald moodustub neljast osapoolest ja asub Harjumaal, kui
kannab edasi olemasolevaid
sümboolikaelemente.
Seos tänase ja tulevase
Saue vallaga on võidutöö auto-

Sümboolikakonkursi võidutööks
osutus disainer Kaarel Vahtramäe
puna-hõbedane lahendus, mis
kujutab tammelehti ja –tõrusid

ril täitsa olemas. Tema vanavanaisa oli omaaegse Põrsu,
praeguse Tagametsa küla sepp.
Omavalitsustele sümboolika
kujundamisega on disainiagentuuri Velvet disainer varemgi
kokku puutunud. Tema loodud on 2013. aastal Kose ja
Kõue valla ühinemisel moodustunud Kose valla praegu
kasutuses olev lipp ja vapp.

Esikolmikusse mahtusid veel kavandid „Võti” ja „Risttee”. Mõlema
autor on Raul Vinni Saaremaalt

Ta on kujundanud visuaalid
Viru Keskusele, Rahandusministeeriumile ja Eesti Vabariik
90 juubeliaastale.
Esikolmikusse mahtusid veel
kavandid „Võti” ja „Risttee”.
Mõlema autor on Raul Vinni
Saaremaalt, kes hiljuti võitis
Lääne-Saare valla sümboolikakonkursi. Esikolmiku moodustanud kavandite autoreid pälvivad rahalise preemia, fondis oli
5000 eurot.

Artikli autori ja konkursi läbiviija arvates oli suur osalemishuvi tore üllatus. Tal on väga
hea meel, et nii palju autoreid
soostus suvel ühendvallale uut
visuaalset nägu välja mõtlema.
Konkursitöid hindas ühinevate omavalitsuse esindajatest
koosnev 9-liikmeline komisjon,
kuhu kuulus omavalitsusjuhte
ja kunstiinimesi.
Seda, kas esitatud tööd
heraldikanõuetele vastavad,

kontrollis riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaed.
Kernu valda hindamiskomisjonis esindanud skulptor Tauno
Kangro tunnustas konkursitööde
kõrget kunstilist taset. Talle
meeldis, et tööde seas oli tähendusrikkaid sümboleid, mis olid
visuaalselt nauditavalt esitatud.
Hindamiskomisjoni töös
osalenud Saue linnapea Harry
Pajundi kinnitas, et võidutööks
osutunud kavand oli temagi lemmik just seetõttu, et täna Saue
linna sümbolina kasutatavad
tammelehed ja -tõrud kanduvad
uue valla sümboolikasse edasi.
Ta avaldas lootust, et ühinevate
omavalitsuste volikogud on nõus
võidutöö uue valla ametlikuks
sümboolikaks kinnitama.
Eeldatavasti ei jää Saue
valla sümboolikakonkurss omataoliste seas lähiajal viimaseks.
Käimasoleva haldusreformi käigus ühinevate valdade-linnade
seas on mitmeid, kes soovivad
uue omavalitsuse tarbeks uued
lipud ja vapid kujundada.

Lusitaania teeteo vastu saab ainult
üheskoos võideldes
Saue Sõna

Talgupäev Saue tammikus
Andres Kaarmann
Abilinnapea
Laupäeval. 1. oktoobril, kogunesid vabatahtlikud Saue
discgolfi eestvedaja Valdis
Toomasti kutsel tammikusse,
et õlg alla panna Saue discgolfi
raja valmimisse.
Kuigi jaanituleplatsi ümber
paiknev discgolfi rada veel valmis ei ole, on see juba jõudnud
sauelaste seas väga populaarseks muutuda.
Talgulistele, keda oli ilusal
sügispäeval kokku ligi 25, oli

OÜ Arborest andnud tasuta
kasutada suure oksapurustaja.
Talgulised vedasid purustatud puidujäätmed discgolfi
radadele ning tasandasid
nendega korvide ümbruseid
ja madalamaid kohti, et huvilised saaksid ka halvemate
ilmadega ennast rajal mõnusalt tunda.
Korraldajad tänavad õnnestunud päeva eest kõiki kaasalööjaid, OÜ-d Arborest oksapurustaja ja toredaid naabreid
värske kohvi eest. Fotod: Kelli
Kõluvere, Andres Kaarmann

Et sauelased on murelikud
järjest suureneva Lusitaania
(Hispaania) teetigude arvukuse üle elamute hoovides,
kõnniteedel ja Sarapiku jooksurajal, pöördus Saue Linnavalitsus keskkonnaministeeriumi ja keskkonnaameti
poole, kelle ülesanne on võõrliikidega tegeleda.
Vastus ütles, et Lusitaania
teetigu ei peeta piisavalt ohtlikuks liigiks. Ta ei kuulu looduslikku tasakaalu ohustavate
võõrliikide nimekirja, mistõttu
mingit riikliku tõrjet ei toimu
ega plaanitagi. Riik tigude tõrjeks vahendeid ei oma ja pole
neid ka omavalitsustel.
Riik püüab reguleerida küll
võõrliikide Eestisse sissetoomist, kuid Lusitaania teetigu
registreeriti Eestis ametlikult
juba 2008.
Munad või noored isendid
levivad näiteks aianduskeskustest ostetud istikute või
lillesibulatega koduaedadesse
ning sealt metsa ja põllule.
Elujõulisi mune on leitud ka
turustatavatest kompostmulla
kottidest. Tigude leviku piiramine käib ilmselt üle jõu igal
riigil, kuna inimtegevuse kaasabil on need 1960. aastatest

levinud paljudesse maadesse.
Kuigi Lääne-Euroopas on
Lusitaania teeteod olnud probleemiks juba aastakümneid,
puuduvad siiani meetodid
tigude tõrjeks või hävitamiseks. Ja see nälkjas on äärmiselt viljakas. Üks isend muneb
suve jooksul kuni 400 muna.
Munast koorub tigu 3,5-4
nädala pärast ja saab suguküpseks kuue nädala pärast.
Et teeteo kehas on nii isaskui emassuguorganid, piisab
levikuks vaid ühest nälkjast.

Kuidas teetigu hävitada?
Nälkjad tuleb anumasse kokku
koguda ja keeva veega üle
valada või lihtsalt füüsiliselt
purustada. Mürgid ei anna teeteo puhul tulemust ning mürgitamine on tõsiselt kahjulik keskkonnale ja muule elusloodusele.
Ja koduaedades ning nende
lähiümbruses saavad tigude

levikule paraku piiri panna
siiski vaid naabrid koos, võttes nende hävitamise ühiseks
tülikaks ja ebameeldivaks
ülesandeks.

Informatsiooni Lusitaania
teeteo kohta saab keskkonnaministeeriumi kodulehelt
www.envir.ee võõrliikide
alt, sealhulgas voldiku teo
kohta, milles on ära toodud
e-posti aadressid, kuhu
teeteo leiust palutakse
teatada: alien@envir.ee
ja teovaatlus@gmail.com.
Lisada palutakse võimalusel foto nälkjast ja leidja
kontaktandmed. See aitab
tõenäoliselt koostada üleriiklikku teo leviala kaarti,
et edaspidi olukorrale mingigi lahendus leida.

7. oktoober 2016 Saue Sõna
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Tunnustuspreemia
viiuliõpetaja Juta Rossile
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor
Eesti Muusikakoolide Liit
ja Kultuurkapitali helikunsti
sihtkapital korraldasid 25.
septembril rahvusooperi Estonia talveaias traditsioonilise
tänuõhtu õpetajatele. Tänuõhtul anti üle Eesti Muusikakoolide Liidu tänupreemiad
muusikakoolide õpetajatele,
Eesti Kultuurkapitali helikunsti
sihtkapitali pedagoogi tunnustuspreemiad ja kuulutati välja
tänavused parimad kohalikud
omavalitsused.
Kultuurkapitali helikunsti
sihtkapitali pedagoogi tunnustuspreemia pälvis Saue Muusikakooli viiuliõpetaja Juta Ross.
Muusikapedagoogide ja
-koolide tähtsus professio-

naalse muusikaõpetuse andmisel ja kohaliku kultuurielu
edendamisel on hindamatu.
Ilma sellise laialdase muusikahariduse baasita ei oleks meil
noori tõusvaid tähti, rahvusvaheliselt tunnustatud tippmuusikuid ega esinduskollektiive see kõik saab alguse õpetajast.
P e d a g o o g i s t ip e n diu mi
programmi algatas helikunsti
sihtkapital 2012. aastal, et
väärtustada muusikaalase
hariduse jätkusuutlikku õpetamist Eestis. Tänavu nimetati
pedagoogistipendium ümber
tunnustuspreemiaks.
Preemiasaajad valib helikunsti sihtkapital muusikakoolide esitatud kandidaatide
hulgast. Saue Muusikakool
esitas 2016. aastal pedagoogi
tunnustuspreemia kandidaa-

Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali pedagoogi tunnustuspreemia pälvis
Saue Muusikakooli viiuliõpetaja Juta Ross (paremal), teda õnnitleb helikunsti sihtkapitali projektijuht Kerli Kasak. Foto: Taavi Kull

diks kauaaegse viiuliõpetaja
ja õppeosakonna juhataja Juta
Rossi. Ettepanekut toetasid
Harju maakonna keelpilliõpetajad ja orkestrid.
Juta Rossi tegevusala on

väga lai. Lisaks pühendunud
õpetajatööle on ta MTÜ Harjumaa Keelpilliorkester juhatuse
esimees ja osaleb aktiivselt
Eesti Suzuki Ühingu tegevuses.
Lisaks pälvisid tunnustus-

preemia viiuliõpetaja Kristi Alas
Lasnamäe Muusikakoolist ja
flöödiõpetaja Mihkel Peäske
Tallinna Muusikakeskkoolist.
Preemiad andis üle Helikunsti sihtkapitali esimees Ivari
Ilja ja projektijuht Kerli Kasak.
Eesti Muusikakoolide Liit
tänab õpetajaid tänupreemiaga alates 2015. aastast ja
annab välja auhinnad parimatele kohalike omavalitsustele
2014. aastast. Tänavu pälvis
preemia seitse õpetajat ning
parima tunnustuse Keila linn
ja Nõo vald.
Tänuõhtul esines varajase
muusika ansambel Floridante.
Osalejad olid oodatud Estonia teatrisse vaatama Eduard
Tubina balletti „Kratt”.
Palju õnne Juta Rossile ja
kõigile preemia saajatele!

Õnne vanematele, kosumist
pisikestele!
Saue Sõna
Saue linnapea Harry Pajundi
arvates on Saue lasteaed
Midrimaa üks õnnelikum paik
linnas, kuna selle hoovist kostab alatasa rõõmurõkkeid. 30.
septembril oli lasteaia saalgi
suurt rõõmu ja õnne täis. Linn
tervitas kõige väiksemaid ja
kõige uuemaid sauelasi ning
linnapea andis neile üle sünnitunnistuse.

Pidulikule vastuvõtule oli
oodatud 15 peret, läbi sügisese
marutuule tihkas pisikest peole
tuua seitse neist.
Kohaletulnutele tegid sündmuse meeldejäävaks südamlik
õhkkond, süüdatud roosad ja
sinised küünlad, lasteaialaste
armas esinemine, tervituskaart, paljud head soovid ja
peotort.

Vasakult: Sander Sgirka, Holger Reinson, Taavi Malsroos, Roland Künnapuu, Piia Räni, Miina Kivil ja Franz Johan
Sarna emmede-isside ning vanemate õdede-vendadega. Linnapea Harry Pajundi tagareas vasakult neljas. Foto:
Sirje Piirsoo

Selgusid kaunid koduaiad
Saue linnas on kauni kodu konkurssi korraldatud alates aastast
1998. Tänavu käis hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad Evelin PovelPuusepp, Marju Norvik, Villu Liiv,
Tiiu Kuuskme ja Sirje Piirsoo, konkursile esitatud kolme koduaiaga
tutvumas 16. septembril.Ilmataat
oli olnud suve lõpus ja varasügisel
armuline ning aiad ilu täis.
Hindamisel võttis komisjon
arvesse aedade terviklikku ruumimõju, heakorda, haljastust ja selle
seisundit ning väikevorme ja nende
sobivust.Olles aedadega tutvunud,
leidis komisjon, et kõik kolm väärivad esiletõstmist ja tunnustamist
neid pingeritta seadmata.

Tammetõru 99
Kuuseheki 46-8

Kodukaunistamise liikumise ajalugu

Kaunid koduaiad 2016
◊ Kuuseheki 46-8 - Leia ja
Peeter Tamm
◊ Tammetõru 6 - Ave Veske ja
Aivar Nilbe
◊ Tammetõru 99 - Merve ja
Andres Pajula

Tammetõru 6

Aastaks 1935 oli Eestimaal
loodud Eesti Maakodude
Kaunistamise Selts, mille
eesmärk oli korraldada ja
kaunistada eesti maakodusid
ning kodude ümbrust. Sellest
ajast sai hoo sisse kodukaunistamise liikumine.
1938. aastal asus liikumise
etteotsa president Konstantin Päts. Paraku oli see
ettevõtmine, mis sõjale jalgu

jäi ja ajaloo keerdkäigud tõid
kodukaunistamise liikumisse
mõõnaaja.
Uuesti hakati kodukaunistamisele pöörama suuremat
tähelepanu 1997. aastast.
Emadepäeval kuulutas president Lennart Meri Estonias
välja Eesti kodukaunistamise
aasta ja asus üle-eestilise
kodukaunistamise liikumise
patrooniks.
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Algasid Saue spordihalli projekteerimistööd
Riho Johanson
Abilinnapea
Spordihalli projekteerib Sweco
Projekt AS - sama ettevõte, mis
koostas spordihalli eskiislahenduse, osutus projekteerimishanke võitjaks. Selline nüanss
annab kindlama tunde, et tulemus visioonist lõpplahenduseni
on võimalikult täiuslik.
Spordihalli eskiisprojekti
koostamisel oli oluline roll ka
Saue Linnavolikogu spordikomisjonil, mis pakkus hoonesse
praktilisi lahendusi.
Uue spordihalli asendilist
kontseptsiooni võib nimetada
tänase koolimaja ja ujula juurdeehituseks, mis on senise hoonega
sidus ja funktsionaalne. Spordihalli sissepääsuks jääb ujula
praegune sissepääs, mis laiendamise käigus kujundatakse avaraks
ja esinduslikuks peasissepääsuks

Abilinnapea Riho Johansoni sõnul jääb spordihalli sissepääsuks ujula
praegune sissepääs, mis laiendamise käigus kujundatakse avaraks ja
esinduslikuks peasissepääsuks kogu spordikompleksile, mis on plaanitud
ehitada paralleelselt ujula ja staadioniga Kadaka elurajooni suunas. Foto:
Sirje Piirsoo

kogu spordikompleksile.
Ujula saab täienduse aurusauna ja mullivannide näol.
Uue halli saaliruum jaguneb

kaheks - pallisaaliks ja jooksuradadega kergejõustiku areeniks, koos kaugus-, kõrgus- ja
teivashüppe sektoritega.

Avalik kord on aastatega paranenud,
patrullimisel on ennetav mõju
Reimo Raja
G4S Eesti
kommunikatsioonijuht
Kaheksa aastat Sauel G4S
patrullis töötanud Sirje Puri
sõnul on Saue linn võrreldes
ümberkaudsete asulatega väga
turvaline koht elamiseks. Avalik kord on aastatega oluliselt
paranenud ja linnas patrullivad
G4S turvapatrullid suudavad
palju pahategusid ära hoida.
Saue linnas patrullivad nii
päeval kui öösel G4S patrullid,
aitavad tagada avalikku korda
ja reageerivad kiirelt kõikvõimalikele rikkumistele.
Üks Saue linnas patrullivatest G4S turvatöötajatest on
Sirje Puri. Turvavaldkonnas
asus ta tööle juba 18 aastat
tagasi. Neist viimased kaheks
aastat on ta Sauel patrullekipaaži turvatöötaja. Lisaks on
Sirje abipolitseinik.
Linnas patrullimisel on
tema hinnangul eelkõige ennetav mõju. „Kolm aastat on
rahu majas olnud,“ ütleb ta.

Turvavaldkonnas asus Sirje Puri tööle juba 18 aastat tagasi. Neist viimased kaheks on ta Sauel patrullekipaaži turvatöötaja. Lisaks on Sirje
abipolitseinik. Foto: Sirje Piirsoo

Enne seda tuli nädalavahetustel sageli lahutada kaklusi või
kutsuda korrale alkoholijoobes
inimesi. Samuti oli rohkem
vandaalitsemisi - lõhuti liiklusmärke ja lillepotte. Turvatöötajate sekkumised on
selliseid sündmusi oluliselt
vähendanud.
Kuigi avalik kord on Saue
linnas aastatega paranenud,
tuleb korrarikkumisi endiselt

Saue linna koalitsioon
otsustas, et pallisaali statsionaarseks väljakukatteks tuleb
kunstmuru. Samas nähakse
ette võimalust tegevustele, mis
eeldavad kunstmurule ajutise
kõvakatte paigaldamist.
Otsuse taga on teadmine,
et kunstmuruga sisehall on siin
regioonis ainulaadne ja annab
tugeva tõuke Saue linna ja seda
ümbritseva piirkonna jalgpalli
arengule. Linna otsusest on
teadlik Eesti Jalgpalli Liit, kellega linnavalitsus loodab spordiala edendamisel koostööd
teha. Kunstmuruväljak sisetingimustes loob uusi võimalusi
ka kooli kehalise kasvatuse
tundide läbiviimiseks.
Paralleelselt uue spordihalliga
jääb toimima praegune spordisaal, kus jätkuvad puitpõrandat
eeldavad spordialad, nagu korvpall, võrkpall ja saalihoki. Uus

hall annab võimaluse senist saali
enam kasutada, täna on ajagraafik tihe ja pingeline.
Spordihalli projekt peidab
endas veel ainulaadsust. Saue
linnas tegutseb 10-aastase
treeningajalooga ja heade
sportlike tulemustega vibuklubi Sagittarius. Plaanid näevad ette, et vibulaskjad saavad
enda kasutusse kuni 70-meetrise laskedistantsi sisetingimustes, mis Eesti mõistes on
unikaalne.
Et kehakultuur ei ole vaid
rõõm selle tegijatele, kuulub
spordihalli siseinterjööri 408
istekohaga tribüün, mis annab
võimaluse jälgida kõike kunstmuru areenil toimuvat.
Spordihallis on uute ruumidena ette nähtud ka jõusaal ja
rühmatreeningute saalid, mille
ruumikust saab liigutatavate
vaheseinte abil muuta.

G4S turvatöötajate soovitused Saue elanikele:
◊ Anna avaliku korra rikkumistest G4S juhtimiskeskusele numbril 1911 alati
teada. Mida varem saavad
turvapatrullid sekkuda,
seda parem. Korrarikkumisi aitab vähendada
süsteemne sekkumine,
seetõttu tasub järjekindlalt
probleemidest teada anda.
◊ Kui kellegi elu ja tervis
on ohus, helista hädaabinumbril 112.
◊ Kõik hoovi peal olevad
vähegi väärtuslikud asjad
tõmbavad varaste tähelepanu. Tööriistad, tehnika
ja muu selline on soovitav

lukustatud uste taha silma
alt ära panna.
◊ Kodust lahkudes sulge
aknad ja lukusta uksed. Ka
tuulutusasendisse jäetud
aken on turvarisk.
◊ Kel on koju valveseadmed
paigaldatud, ei maksa
unustada, et iga valvesüsteem vajab kord aastas
hooldust. Vastasel juhul
võib hakata esinema tõrkeid ja valehäireid.
◊ Ole liikluses tähelepanelik. Jalakäijana kanna
helkurit, ratturina kiivrit
ja autojuhina ära unusta
turvavööd.

ette. Turvatöötajatel tuleb korrale kutsuda avalikku korda
rikkuvaid noorteseltskondi või
tänaval purjutavaid kodanikke.
„Hommikul kell kümme ootavad nagu varesed poe ukse
taga,“ kirjeldab Sirje avalikus
kohas napsitajaid. „Kui patrulli näevad, siis üldiselt lähevad ära. Kuulavad sõna ja on
pigem rahumeelsed, ei lärma
ega lõhu,“ lisab ta.

Öörahu rikkumiste ja vandaalitsemistega on sageli
seotud noored, kellest G4S
patrullidele ikka ja jälle märku
antakse. „Räägime nendega,
meist saadakse aru ja minnakse laiali,“ räägib Sirje.
Teinekord tuleb Sirjel ka n-ö
lapsehoidja funktsiooni täita.
Vahel juhtub, et turvatöötajad leiavad Sauelt mõne öisel
ajal omapäi hulkuva alaealise.
Nii on Sirje avastanud näiteks
noormehe bensiinijaamast hot

dogi ostmas. Seda kellaajal, mil
alaealine peaks seaduse järgi
ammu kodus olema.
Koju juhatatud noormehe
ema magas aga õndsat und,
kui laps salaja õue hiilis, ja ei
teadnud alaealise öistest seiklustest midagi.

vaid tulehakatuseks, sest papija paberijäätmeid on keskkonnasäästlikum hoopis ringlusse võtta.
Ahjus ei ole iialgi samasugust põlemistemperatuuri,
nagu jäätmepõletustehastes.
Prügi põletamisel tekib suitsugaasides mürkainete kokteil, mistõttu mõjub jäätmete
põletamine aiale ja korstnale
laastavalt.

Eestis tehtud välisõhu kvaliteedi mõõtmistest selgub, et
see halveneb peenosakeste
osas kütmisperioodi algul
eelkõige kohtküttega aladel,
kus on palju madalaid saasteallikaid (korstnaid) ja kus
kasutatakse eramute kütmiseks ebaühtlase kvaliteediga
kütust.
OÜ Eesti Keskkonnauurin-

gute Keskus uuringust selgub,
et lisaks puidule kasutatakse
eramute kütmisel ka plastmaterjale, kuna õhuproovides on
tereftaalhapet, mis on üks plastipõletamise markerühend.
Õige ja keskkonnasäästlik
on jäätmeid liigiti koguda. Mis
kodustesse konteineritesse ei
sobitu, saab viia jäätmejaama.
Lisaks loe aadressilt ahi.envir.ee.

Hea teada! Tagasisidet G4S
patrulli töö kohta saad anda
aadressil www.g4s.ee/turvateenindaja.

Arukas sordib, arutu põletab
Maiken Mihelson
Keskkonnaministeerium
Jäätmete koduses küttekoldes
põletamine on ohtlik tervisele ja
keskkonnale. Keskkonnaministeeriumi teavituskampaania „Arukas sordib, arutu põletab“ juhib
tähelepanu koduse prügipõletuse
negatiivsetele mõjudele.
Jäätmepõletuse teema tõu-

setub igal aastal, eriti kütteperioodi algul ja kevadiste koristustööde ajal.
Sügisel hakkavad inimesed
kütma ja juhtub, et viskavad
ahju ka pakendijäätmeid ja
muud prahti.
Koduses küttekoldes tohib
põletada ainult puhast immutamata puitu ning kiletamata pappi
ja paberit. Viimaseid soovitavalt
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Ütle, mis on „Aasta tegu 2016“!
Saue Linnavalitsus
Saue Linnavalitsus korraldab
igal aastal konkursi „Aasta
tegu“, et väärtustada linnale
ja linlastele olulise tähtsusega
ettevõtmist või sündmust, mis
on aasta jooksul linna arengut ja
tuntust positiivselt mõjutanud.
Tiitel on tunnustus ettevõtmise
eestvedajale ja ergutab linnale
kasulikele või lihtsalt vahvatele
tegudele teisigi tegijaid.
Konkursile võivad ettepanekuid esitada kõik sauelased

Aasta teo valimine Saue
linnas sai alguse 2008.
aastal. Siiani on tiitli
pälvinud
◊ 2008 - Saue Noortekeskuse
matk „Matkates vabariigi
aastapäevale“
◊ 2009 -Vana-Keila maantee ja

Tallinna ringtee ristmiku, nn Olerexi ristmiku rekonstrueerimine
◊ 2010 - laste mänguväljaku
rajamine Töö puiesteele
◊ 2011 - Saue Noortekeskuse
uus hoone
◊ 2012 - kergliiklustee, mis
ühendas Saue linna Laagri

ning Saue linna ettevõttedasutused ja MTÜ-d. Kirjalikus
ettepanekus põhjendage, mille
poolest see tegu, ettevõtmine

või sündmus on olnud eriline,
ja märkige ära sündmusega
seotud isikud või ettevõtted,
kes tunnustamist väärivad.

alevikuga
◊ 2013 - Saue linna tutvustav
raamat „Linnas on ilu“ (pildil)
◊ 2014 - Saue kohvikute päev
◊ 2015 - Saue raudteejaama,
Välja teed ja Tallinna ringteed ühendava kergliiklustee
rajamine

Konkursil „Aasta tegu 2016“
osalevad ettevõtmised, mis on
ellu viidud 2016. aastal. Ettepanekud palume esitada hilje-

malt 30. oktoobriks 2016 Saue
Linnavalitsuse infolauda (Tule
7, Saue 76505) või e-posti aadressile saue@saue.ee.
Seejärel saab iga sauelane
hääletada kas 4. novembri
Saue Sõnas ilmuvat ankeeti
täites või elektroonselt, milline
ettevõtmine väärib tema arvates 2016. aasta teo tiitlit.
Võitjat tunnustavad volikogu
esimees Valdis Toomast ja linnapea Harry Pajundi aastalõpu
vastuvõtul 8. detsembril Saue
Kontserdisaalis.

Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 28.
septembri istungi päevakorras oli 15 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Suunas volikokku Saue Linnavolikogu otsuse „Saue
linna Kasesalu tn 1 kinnistu detailplaneeringu
algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmine“ eelnõu.
◊ Väljastas ehitusloa sademe-

veetorustiku rajamiseks Tule
tn T1, Pärnasalu tn 32 ja
Pärnasalu tn 30a kinnistule
ning Kasesalu tänava ehituseks ja osaliseks rekonstrueerimiseks.
◊ Väljastas kasutusloa Kadakamarja tänava gaasitorustikule, Kasesalu tänava
kaugküttetorustikule ja Maamõõtja tn 11 üksikelamule.
◊ Nõustus seltsingu Keila
toiduvõrgustik OTT kaubakohtumise läbiviimisega

Ülevaade Saue
Linnavolikogu istungist

5. oktoobril 2016 kell
17.00-19.00 Pärnasalu 19
majaesises parklas.
◊ Määras hooldaja kolmele
puudega isikule.
◊ Tunnustas 2016. aasta konkursil „Saue linna aasta
õpetaja ja teenekas õpetaja“
teeneka õpetaja aunimetuse
andmisega Saue Gümnaasiumi õppealajuhatajat Karmi
Rummi.
◊ Tunnustas 2016. aasta konkursil „Saue linna aasta õpe-

Saue Linnavarahaldus

Saue linna ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooniga liitumise
ning Saue linna ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni kasutamise
eeskirja suunas volikogu tagasi
linnavalitsusse.
Saue Linnavolikogu järgmine
istung toimub 20. oktoobril.

Ehituse ajal on liiklemine
metsarajal suletud
Saue Sõna
Saue linn rajab läbi tammiku
Nurmesalu tänavat ja VanaKeila maanteed ühendavale
metsarajale valgustuse ja ehitab teekoridori laiemaks.
Kui lihthankel edukaks osutunud OÜ Eltolex töid alustab,
tuleb rada kasutavatel koolilas-

tel ja teistel arvestada, et teie
endi turvalisuse huvides on tee
ehituse ajal liiklemiseks suletud.
Vana-Keila maantee ja Pärnasalu tänava ristmiku kolmnurgalt
saab ehituse ajal kooli- ja kojuminekuks kasutada kõnniteed Pärnasalu ja Kauguse tänava ääres.

Tähelepanu MTÜ-d
Mittetulunduslikuks tegevuseks
toetustaotluste esitamise järgmine tähtaeg on 20. oktoober
2016.
Taotlused esitage paberkandjal või elektrooniliselt

S aue Linnav alit sus ele aadress Tule tn 7, e-posti aadress
saue@saue.ee.
Taotlusvormi leiate Saue
linna kodulehelt aadressil
www.saue.ee taotlusvormide alt.

Nilbe, Tammetõru 6; Merve ja
Andres Pajula, Tammetõru 99.
◊ Tunnustas ning autasustas Saue
linna tänukirja, kinkekaardi ja
meeneraamatuga linnasisese
konkursi „Kaunis jõulukodu
2015“ võitjaid: Sirje ja Venda
Petuhov, Kakao 10; Jelizaveta
Litau, Maastiku 20; Anne-Ly ja
Urmas Teas, Maastiku 18.
◊ Tunnistas lihthankel „Saue
linna keskuse pargi mänguväljaku uuendamine“ edukaks
MoTeh OÜ pakkumuse.

Puulehtede tasuta
äravedu Saue linna elanikelt

Sirje Piirsoo
Saue Linnavolikogu 22. septembri
istungist võttis osa 17 liiget.
Volikogu otsustas suunata
teisele lugemisele Saue-Tallinn
bussiliinil ja rongisõidul soodustuste saamise korra ning
kolmandale Saue linna arengukava aastateks 2016-2026.

taja ja teenekas õpetaja“ aasta
õpetaja tiitliga Saue Gümnaasiumi matemaatikaõpetajat
Alli Salusaart, Saue lasteaia
Midrimaa õpetajat Elleriin
Lepistet ja MTÜ Sagittarius
treenerit Jaanus Grossi.
◊ Tunnustas ning autasustas
Saue linna tänukirja, messingplaadi ja meeneraamatuga linnasisese konkursi
„Kaunis Kodu 2016“ võitjaid:
Leia ja Peeter Tamm, Kuuseheki 46-8; Ave Veske ja Aivar

Saue Linnavarahaldus korraldab
alates 31. oktoobrist linna elanikele puulehtede tasuta äraveo.
Puulehed tuleb paigutada
tugevatesse kuni 150-liitristesse kilekottidesse ja sellises koguses, mis välistab
kottide rebenemise. Kotid
tuleb paigutada tänavaäärsele haljasalale alates 31.
oktoobrist nii, et need ei
segaks liiklust.

Saue Linnavarahaldus
ei vastuta, kui keegi pahatahtlik tänavaäärsele alale
paigutatud kotid lõhub. Koti
rebenemisel koristab maha
pudenenud lehejäätmed kinnistu omanik.
Puulehtede tasuta äraveoks on kohustus end kindlasti kirja panna Saue Linnavarahalduse telefoninumbril
679 0213 või e-posti aadressil marju.norvik@saue.ee.
Leheveo tellimise viimane

päev on 21. oktoober.
Igalt aadressilt viiakse
lehekotid ära üks kord. Kottide äravedu võib kesta esialgsete plaanide kohaselt kuni
18. novembrini.
Arusaamatuste vältimiseks
palume kilekottidesse teisi
jäätmeliike mitte sokutada.
Registreerimisel palume
kõigil huvitatuil esitada järgnevad andmed: nimi, aadress ja
puulehtede orienteeruv kogus,
mida plaanitakse üle anda.

Uus perearst Saue linnas ja vallas
Alates 1. oktoobrist 2016 osutab doktor Elle-Mall Keevallik
üldarstiabi Saue linna ja valla
elanikele.
Vastuvõtukoha aadress:
Veskitammi tn 4, Laagri alevik
(OÜ Laagri Perearst)
Telefon: 654 0230
E-posti aadress:
info@laagriperearst.ee

Doktor Elle-Mall
Keevalliku vastuvõtt

Pereõde Yulia Ivanova
iseseisev vastuvõtt

Esmaspäev 8.00-13.00

8.00-13.00

Teisipäev
8.00-13.00
Kolmapäev 8.00-13.00
Neljapäev 14.00-18.00

8.00-13.00
8.00-13.00
8.00-13.00

Reede

8.00-13.00

Karateklubi Kimura
Shukokai võtab algajaid trenni.
Nii poisse kui tüdrukuid alates
7. eluaastast.
Trennid toimuvad teisipäev ja neljapäev
kell 18.00-19.00
Saue Gümnaasiumi spordisaali rõdul.

8.00-13.00

MASSAAŽITEENUSED Saue Ilusalongis!
◊ klassikaline massaaž
◊ spordimassaaž
◊ kupumassaaž

◊ laavakivi ja aroomimassaaž
◊ tselluliidivastane massaaž

UUS! Kinesioteipimine (http://www.kinesioteip.ee/Kinesioteipimine
Meil on müügil kinkekaardid - kingiidee.
Aadress: Sooja 1, Saue linn. Tel 5454 4559, Svetlana.

Haridus ja kultuur
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Võit jäi koju!
Krista Merilo
Saue Gümnaasiumi
algõpetuse ainekoondise
juhataja
Septembris olid Saue Gümnaasiumi õpetajad silmitsi
paraja väljakutsega. Et meie
kooli õpilased võitsid eelmisel
aastal Harjumaa 6. klasside
õpioskuste võistluse, oli tänavu
Saue Gümnaasiumil au korraldada maakondlik võistlus oma
koolis.
Seekordsel võistlusel osales 22 kooli 120 õpilasega.
Võistkonnad olid 5-liikmelised.
Võistluse viisime läbi erinevates
töötubades: humanitaartuba,

Võistkond koosseisus Andra Ojapõld (puudub pildilt), Grete Soon,
Gregor Prints, Helena Raivo ja Jan Rasmus Rohtla jättis võitjatiitli
meie koolile. Foto: Saue Gümnaasium

reaaltuba, loodustuba ja varia
tuba. Igas neist oli meeskonnal
aega 25 minutit, seejärel liikusid nad järgmisesse tuppa.
Ülesanded olid väga mitmekesised. Oli vaja lugeda, arvutada, nuputada, aga lahendada
ka praktilisi ülesandeid, nagu
voltimine või õige soolsusega
maailmamere vee kokku segamine. Väga vahva oli vaadata
laste nägusid, kui nad panid
kokku tangrami ülesandeid.
Tööka päeva lõppedes olid
võistlustööd üle vaadatud ja
kokkuvõtted tehtud. Rõõmuga
tõdesime, et ka sel aastal
esinesid Saue õpilased väga
edukalt. Võistkond koosseisus

Andra Ojapõld, Grete Soon,
Gregor Prints, Helena Raivo ja
Jan Rasmus Rohtla jättis võitjatiitli meie koolile.
Nüüd lähevad nad 22.
oktoobril Harjumaad esindama
vabariiklikule lõppvõistlusele,
mis toimub Võrus Kreutzwaldi
Koolis. Loodame neilt vähemalt
samaväärset tulemust kui Saue
Gümnaasiumi võistkonna lõppvooru 2. koht eelmisel aastal.
Täname kõiki õpetajaid, kes
aitasid ülesandeid koostada
ja võistlust korraldada: Evelin
Kristin, Alli Salusaar, Laura
Saaremäe, Triin Lille, Tuuli
Tammemets, Lea Mändla, Kadi
Kaja ja Anne Metsaar.

Eesti kultuuri päev laiendas sõprussuhteid
Sirje Piirsoo
Saue linna Läti sõprusvalla
Inčukalnsi põhikooli neljas
klass oli 23. ja 24. septembril
külas Ääsmäe põhikooli neljandal klassil, et üheskoos sportida, üksteisele oma riike, koole
ja kultuure tutvustada ning
õhtul Ääsmäe noortekeskuses
vahval diskol lustida. Teisel
päeval käisid lätlased Tallinna
vanalinnas ja Lennusadama
meremuuseumis.
Kahe kooli kontaktid said
alguse 2016. aasta aprillis, kui
Saue linn korraldas Inčukalnsis
eesti kultuuri päeva, millest võttis osa 90 rahvatantsijat, koorilauljat ja rivitrummarit. Nende
seas Saue Simmajate segarühm,
milles tantsib Ääsmäe põhikooli
direktor Jaanus Kallion.
Eesti kultuuri päeva korraldamise meeskonda Inčukalnsis vedas aga sealse põhikooli
direktor Kaspars Kiris. Nii kahe
kooli juhid esmakordselt kokku
said ja ühise keele leidsid.
Jaanus Kallioni sõnul alustasid koolid uue õppeaasta alguses ühiste kokkupuutepunktide
otsimist, mis võiksid huvi pakkuda mõlemale poolele. Lõpuks

Saue linnal on sõpruslepingud nelja omavalitsusega.
◊ 10. märtsist 1992 Sollentunaga Rootsi Kuningriigis.
◊ 1. detsembrist 2001 Vangažiga Läti Vabariigis. Kui
Vangaži linn 2009. aastal
Inčukalnsi vallaga ühines,
jätkusid Saue linna sõprussidemed Inčukalnsiga.
◊ 23. juunist 2007 Quincysous-Senart`iga Prantsuse
Vabariigis.
◊ 20. augustist 2013 Montemarcianoga Itaalia Vabariigis.

jäi nii, et Ääsmäe ootas külla 4.
klassi koos õpetajatega. Sügavam ja detailsem spordipäeva
ettevalmistus algas aga kuu
enne selle toimumist.
Kaspars Kiris rääkis, et Lätis
tähistavad paljud koolid 23.
septembril olümpiapäeva ja
korraldavad võistlusi. Neil aga
õnnestus projektiga „Spordib
kogu klass“ tulla Ääsmäele ja
muuta võistlused rahvusvaheliseks.

Gruusia kooli esindus tutvus Saue ja Eestiga
Saue Sõna
Saue Gümnaasiumil oli külas
delegatsioon Gruusiast Opizanimelisest koolist. 21. septembril kohtusid kauged külalised linnavalitsuses linnapea
Harry Pajundi, abilinnapea
Andres Kaarmanni ning kultuuri-, haridus- ja spordivaldkonna peaspetsialist Margit
Otsaga (pildil).
Tbilisis asuvas koolis õpib
550 õpilast. Sauel olid külas
kooli direktor, õppejuht, kiri-

kuõpetaja ja neli õpetajat.
Tegu oli vastuvisiidiga - selle
aasta märtsis külastas Saue
Gümnaasium Opiza kooli, tutvus Gruusia haridussüsteemi
ja Tbilisiga. Lisaks pidas kooli
esindus loengu Eesti haridussüsteemist ja ajaloost ning
vastas arvukatele küsimustele
meie riigi kohta.
„Külalised Gruusiast tutvusid siin olles põhjalikult Saue
Gümnaasiumiga, meie õppekorralduse ja Tallinna linnaga.
Näitasime meie riigi ajalooga

seotud paikasid. Viisime nad
Tartusse, käisime Tartu Ülikoolis, Toomemäel, Läänemaa Looduskeskuses Nõval
ja Haapsalus. Muljed olid
suurepärased ja meie koolist
ülevõtmist väärivat lehekülgede kaupa,“ kirjeldab Saue
Gümnaasiumi direktor Jaan
Palumets programmi ja külaliste muljeid.
Tulevikuks kavandavad koolid õpilaste ja õpetajate vahetust. Foto: Kati Kuldmaa

Lapsed võtsid mõõtu jalg- ja
rahvastepallis ning teatevõistlustes. Jalgpallis võidutsesid lätlased, teatevõistlustes eestlased.
Rahvastepall kulges nii ja naa,
kuid lõpuks võitis hoopis sõprus.
Kaspars Kirise sõnul on Ääsmäe ja Inčukalnsi põhikoolid
pea üks ühele sarnased. Õpilaste arvgi üsna sama – esimeses õpib natuke alla ja teises
natuke üle 200 lapse.
Sportimise kõrval arutasid
koolid edasisist koostööd. Kui
kõik kulgeb plaanipäraselt,
sõidavad Ääsmäe kooli õpilased ja õpetajad tuleval kevadel
Inčukalnsi. Ja näib, et koolid
leidsid teineteises endale rahvusvahelise partneri ning plaanivad järgmisel kevadel esitada
projekti Erasmus Plussi, mis on
Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprog-

ramm aastateks 2014-2020.
Kaspars Kiris tänab vastuvõtjaid, Jaanus Kallioni ja tema
meeskonda, sest kõik oli suurepäraselt korraldatud, kulges
plaanipäraselt ja isegi üle selle.
„Me tundsime end nagu kodus
ja veelgi paremini,“ jagab Inčukalnsi põhikooli direktor enda,
õpetajate ja laste muljeid Ääsmäelt, mis on seda enam tore,
sest paljud lapsed olid esmakordselt kahepäevasel reisil ilma
vanemateta.
Samuti on tal väga hea
meel, et tänu headele kolleegidele Saue linnast ja Ääsmäelt
arenesid sõprussuhted uuele
tasemele. Koostööd teevad
omavahel haridusasutused ja
lapsed. See muudab Kaspars
Kirise arvates sõprussidemed
veelgi tugevamaks ja kauakestvaks. Fotod: Kaspars Kiris
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Minilabor pakub lastele teadusseiklusi
Minilabor
Teadushuviring Minilabor alustab looduskatsete ringiga 10.
oktoobril kell 18 Saue Noortekeskuses.
Huviringis meisterdavad
5-8-aastased lapsed erinevaid
vahendeid, et uurida loodusnähtusi, ja segavad kokku köögis leiduvaid aineid, et uurida
reaktsioone. Lapsi on huviringigrupis kuni 12.

Huvikool Minilabor pakub lastele vanuses 5-8 eluaastat:
◊ s õb r alikke tut vus eid
las te ning lo o dus - ja
täppisteaduste vahel;
◊ lõbusaid, loovaid, mängulisi
ja põnevaid teadusseikluseid;
◊ võimalusi uurida, avastada,
is e jä r gi p r o o vida ja
olemasolevaid tõdesid küsimärgi alla seada;

◊ võimalust arendada lapse
püsivust, suhtlemis- ja koostööoskust;
◊ koostööd lapsevanematega
laste järjepideval arendamisel.
Teadusseiklused toimuvad
kord nädalas korraga kuni 45
minutit ja hõlmavad väga erinevaid igapäevaseid teemasid:
inimene, elusloodus, keskkond,
peeglid ja läätsed, vedelikud,
jõud ja liikumine, elekter ja
magnetid.
Kõik eksperimendid on valitud nii, et need on lastele eakohased ja turvalised.
Minilabori huviringid hakkavad toimuma Saue Noortekeskuses esmaspäevadel kell 18
alates 10. oktoobrist.
Huviringi kuutasu on 24
eurot. Kuutasus sisalduvad kõik
tunni läbiviimiseks vajalikud
vahendid ja materjalid, millega

lapsed katseid teha saavad.
Tasuta proovitund toimub
10. oktoobril kell 18 kõikidele
5-8-aastastele teadushuvilistele lastele. Neilegi, kes veel ei
tea, et neile katseid teha meeldib. Proovitundi on oodatud
vaatama ja uudistama ka kõik
lapsevanemad.
Kui teile tundub, et Minila-

bori teadushuviring võiks olla
teie lapsele põnev täiendus,
saate registreerida lapse huviringi, saates lapse nime e-posti
aadressile kaire@minilabor.ee.
Rohkem infot Minilabori
kohta leiate www.minilabor.ee
või meie Facebook’i lehelt. Piltidel katsed eelmisest hooajast.
Fotod: Minilabor

Stardib uus ettevõtlikkusteadlikkuse
programm Harjumaa noortele
Siim Kasari
SA HEAK noorte koordinaator
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) kutsub noori
ettevõtlikkusteadlikkuse programmi ning ootab 23. oktoobrini kandideerima Harjumaa
(v.a Tallinn) üheksandate kuni
kaheteistkümnendate klasside
õpilasi. Aastas võetakse vastu
150 noort.

Programmi eesmärk on
parandada ja toetada noorte
ettevõtlikkust ning pakkuda
omaalgatuse kogemusi. Ühe
õppeaasta jooksul toimuvad
algatuse käivitamiseks erinevad
koolitused, programmi lõpuks
on igaühel loodud mõni toode
või teenus.
End teostada saab neljas
valdkonnas: sotsiaalne ettevõtlus, info- ja sidetehnika,

inseneriala ning loome. Kui
ükski neist ei kõneta, võib
individuaalselt leida teisigi
väljundeid. Idee realiseerimiseks tuleb luua õpilasfirma,
äriühing, vabaühendus või kirjutada projekt.
Programm võimaldab noortel
end proovile panna ärimaailma
võimalusi katsetades, kartmata
vigu ja nende tagajärgi. Eksimuste ja õnnestumiste abil

õpitakse paremini tundma iseend ja omandatakse kogemusi
mitteformaalsel teel.
Kandideerimise kohta leiad
teavet www.facebook.com/harjumaaettevotlikkus või kirjuta
Facebooki otsingusse Harjumaa ettevõtlikkusteadlikkuse
programm.
Programmi avaüritus toimub
28. oktoobril, koht ja päevakava
antakse valitud osalejaile teada.

Programm on rahastatud
Euroopa Regionaalarengufondi
meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“
tegevusest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse
edendamiseks“.
Küsimustega ja valdkonna
üle läbi rääkimiseks pöördu
järgneval kontaktil: Siim Kasari,
e-posti aadress siim@heak.ee,
telefon +372 5823 8311.

kudes ja luues noortele ning
noorsootööle huvitavaid, kaasavaid, arendavaid võimalusi,
ning toetanud noorte osalust
ja omaalgatust.
Tunnustus antakse
ül e S a u e
Linnavoliko gu e simehe ja
linnapea
a a s t al õ p u
vastuvõtul.
Kandidaate saab
esitada
Saue Linnavalitsusele
igal aastal
ajavahem i k u l 1.
septembrist
31. oktoobrini p o s ti
te el a a d ressil Tule
7, Saue või
e-posti teel

saue@saue.ee. Kirjale tuleb
lisada märksõna „Noorsootöö
Aasta Tegija“.
Lisainfo ja esitamise vorm linna
veebis aadressiga www.saue.ee.

Saue linn tunnustab noorsootöö tegijaid
Saue Linnavalitsus
2015. aasta kevadel kinnitas
linnavolikogu Saue linna noorsootöö aasta tegija statuudi, mis
annab võimaluse tunnustada ja
esile tõsta just seda inimest,
kes on end teadlikult ja eesmärgistatult noortele pühendanud.
Noorsootöötaja on koondnimetus kõikide noorsootöö valdkonnas töötavate spetsialistide
kohta. Noorsootöö ja sellega
tegelevate asutuste spekter on
nii lai, mitmekülgne ja pidevalt
arenev, et tihti jääb inimestele,
kes valdkonda ei tunne, hoomamatuks, et kõik need noorte
arengu, psühholoogia, kasvatuslike iseärasuste ning vajaduste
asjatundjad ja spetsialistid on
noorsootöötajad, kes kannavad
iga päev hoolt laste ning noorte
eneseteostuse ja arengu eest.
Noorsootööd tehakse ka
väljaspool haridusasutusi.
Teadlikku ja eesmärgistatud
tegevust võivad ellu viia kirik,
kaitseliit, MTÜ-d ja ettevõtted.

Noorsootöö tegija ei ole ainult
ülikoolis noorsootöö eriala
lõpetanud inimene, vaid võib
olla iga aktiivne kodanik, kes
eesmärgistatult ja läbimõeldult noortega tegeleb - seda
eelkõige noorte huvidest ja
vajadustest lähtuvalt.
Saue Linnavolikogu kinnitatud
määruse eesmärk on tunnustada
ja tõsta esile noortega töötavaid
inimesi, kes on aasta jooksul
silmapaistvalt tegutsenud ning
teinud Saue linna noorte jaoks
olulist ja tähelepanuväärset tööd
ning aidanud seeläbi kaasa linna
noorsootöö arendamisele.

Noorsootöötaja statuudi
tähenduses:
1. on teadlik noorte elu tegelikkusest ja kohalikest oludest, oskab hinnata noorte
olukordi ja vajadusi, valida
ja rakendada sobivaid meetodeid ning analüüsida teostatud töö mõjusust;
2. töö sisu võib olla individuaalne töö noore ja noor-

tegruppidega; programmide
ja projektide planeerimine,
teostamine ja hindamine;
koostöö noortega, nende
vanematega, teiste huvi- ja
sidusgruppidega ning valdkondade spetsialistidega;
3. töötab riigi, kohaliku omavalitsuse, era- või kolmanda
sektori institutsioonis, sh
maavalitsuses, valla- või linnavalitsuses, üldhariduskoolis, huvikoolis, noortekeskuses, noorte teavitamis- ja
nõustamiskeskuses, noorteühingus, noortelaagris,
kirikus, raamatukogus, kultuuri- ja spordiasutuses vm;
4. töö noortega võib olla tema
põhitöö, aga ta võib seda
teha ka vabatahtlikult, töötades samal ajal mõnes teises
valdkonnas.
Saue tunnustab linna noorsootöö aasta tegija aunimetusega
isikut, kes on aasta jooksul
silma paistnud noorsootöö
tegevusega Saue linnas, pak-
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Vibuklubi Sagittarius - 10!
Jaanus Gross
Sagittariuse asutajaliige ja
treener
Sügisel peab vibuklubi Sagittarius järjekordset sünnipäeva
ja on jõudnud esimese ümmarguse tähiseni. 10 aastat täis
tegutsemist, saavutusi ja kordaminekuid.
2006. aasta oktoobris registreerisime kolme asutajaliikmega
- Zigmontas Strepaitis, Kristin
Nestor-Alviste ja Jaanus Gross
- MTÜ Sagittarius. Eesmärk oli
luua siia piirkonda võimalus harrastada vibusporti nii tipp- kui
harrastusspordi tasemel.
Vaadates tagasi tehtule, on
rõõm nentida, et on juhtunud
rohkem, kui lootsime. Aastate
jooksul on ainuüksi Saue linna
treeningrühmadest läbi käinud
üle 150 noore ja täiskasvanu.
Hetkel on Saue linnas aktiivseid sportlasi veidi üle 30.
Klubi ise on kasvanud

Vibuklubi Sagittarius mehed ja kadetid olid pikkade traditsioonidega
rahvusvahelisel Järvakandi Open nimelisel turniiril kuldmedalite arvult
parimad. Foto: Sagittarius

suuremaks, tegutseme lisaks
Sauele Jüris ja Tallinnas. Kõiki
liikmeid kokku lüües on meid
praegu üle 100. Sellega oleme

kõige suurem vibuklubi Eestis
ja ka erinevate spordialade lõikes vaadatuna väga suur spordiklubi.

Silver Milpak Euroopa ja Aafrika
meistrivõistlustel veelaua pargisõidus kuues
Argo Milpak
Eesti noorte viieliikmeline
veelauatiim osales 18.-24.
septembril Euroopa ja Aafrika meistrivõistlustel veelaua
pargisõidus Tel Avivis (Israel).
Võistlustest võttis osa ka Saue
kooli 9.a klassi õpilane Silver
Milpak, kes saavutas tugevas
konkurentsis U15 vanuseklassis
28 osaleja seas 6. koha.
Silver alustas veelauasõiduga kolm aastat tagasi. Tõsisemalt on ta treeninud Männiku
Wakepargis kaks aastat treener
Ranno Maasikmetsa käe all.
Silver on 2016. aasta veelauasõidu Eesti meister U18
vanuseklassis.

Veelauasõit (ka veelauatamine ehk veelauaga sõitmine;
inglise keeles wakeboarding)
on lumelauaga sõitmisega
sarnanev spordiala, kus sõidetakse veepinnal kaatri slepis kiiludega veelauaga.
Männiku Wakepargis ehk
kaablipargis veab veelaudurit paadi asemel edasi
spetsiaalselt ehitatud kahest
mastist koosnev süsteem ja
väikese võimsusega elektrimootor. Kaablipargi veosüsteem ei tekita müra ega
kahjustusi keskkonnale ning
on väga lihtsalt paigaldatav
ja eemaldatav. Lisaks on see
kindlasti ohutum kui paadi
taga veelauatamine.

Veelauatamist nimetatakse tõeliseks maiuspalaks adrenaliinihulludele ilmselt see nii on ka. Fotod: Raul Malsub, Piret Saluveer

Silver Milpak võistlustules

Eesti Noorte Veelauatiim vasakult: Oliver ja Marko Malsub Saue vallast,
Silver Milpak Saue linnast, Robin Möller Tiskrest ja treener Ranno Maasikmets, kes ka sauelane

Eelnevat sis sejuhatust
arvestades soovin käesoleva
aasta suvest välja tuua ühe
võistluse, millel nii meie esimese põlvkonna sportlased
kui ka kõige uuemad laskjad
saavutasid väga häid tulemusi.
Augustikuu lõpus toimub
pikkade traditsioonidega Järvakandi Open nimeline turniir,
mis on rahvusvaheline ja üks
kõrgetasemelisemaid vibuspordivõistlusi Eestis.
Meie klubi osales võistlusel
kahe meeskonnaga - täiskasvanud ja noormehed kadetid.
Meeste sportvibu arvestuses
võitsime individuaalselt esi- ja
kolmanda koha. Meeskondlikult
esikohad nii meeste kui kadettide vanuseklassis. Mis tähendas, et saadud kuldmedalite
arvult olime parimad.
Meeste poolel oli võistkonnas Jaanus Gross, Hendrik Õun
ja Mihkel Tomson. Kadettide
vanuseklassi võitjameeskonnas

Karl Oskar Paju, Devon Touart
ja Robin Reidma.
Individuaalturniiril oli allakirjutanu meeste poolel pärast
veerandfinaale jäänud koos
Hendrikuga ainsateks Eesti
laskuriteks ning koos astusime
edukalt leedulaste, lätlaste ja
soomlaste vastu.
Soovin lõpetuseks tänada
meie suurimaid toetajaid, kelleta
poleks kõik need suurepärased
aastad teoks saanud: Saue linn,
Saue Gümnaasium, AS Sami,
AS Saue Auto, F-Transport, AS
Skano ning samuti kõik meie
aktiivsed noored ja lapsevanemad! Suur aitäh!
Sügiseti võtame oma ridadesse vastu uusi noori. Huvi
on olnud rõõmustavalt suur.
Veel on trennidesse oodatud
Saue linnas elavad, eelistatult
10-12-aastased poisid-tüdrukud. Infot treeningute ja klubi
kohta leiab aadressilt www.
sagittarius.ee.
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Spordime maast madalast!
Helgi Vaher
õppealajuhataja
Saue lasteaias Midrimaa oli
26.-30. septembril tervise- ja
spordinädal „Tervis sügisandidest ja liikumisest“, mille jooksul olid tähelepanu keskmes
erinevad liikumised ja tervislik
toitumine.
Esmaspäeval algas rühmades vilgas ettevalmistustöö
sügismatkaks.
Teisipäeval oli kõigil lastel
võimalus sportida Saue Jalgpalliklubi treenerite juhendamisel.
Kolmapäeval valmistasime
koostöös lapsevanematega igas
rühmas toorsalateid. Paljudel
lastel oli võimalus tutvuda uute
maitsetega.
Neljapäeval mängisime õpetajate juhendamisel õuealal
jooksumänge.
Vahva punkti pani tegemistele rütmikas reede. Hommikuks Saue kohale triivinud
vihmapilved sundisid meid

küll pisut plaane muutma, aga
rütmikas reede andis lastele
võimaluse nädalat liikumisõpetaja juhendamisel tantsuliselt
lõpetada.
Lisaks kogu lasteaeda hõlmavatele tegemistele võtsid

Lasteaed otsib logopeedi,
eripedagoogi ja tugiisikut
S aue la s te a e d Midrimaa
kuulu t a b v älj a ko nku r si
logopeedi, eripedagoogi ja
tugiisiku ametikohtade täitmiseks.

Kandidaadil palume esitada
17. oktoobriks järgmised
dokumendid:
◊ avaldus;

◊ CV;
◊ haridust tõendava dokumendi koopia.

Saue lasteaed Midrimaa
◊ Koondise 23, Saue76505,
Harjumaa
◊ Telefon 659 6526
◊ E-posti aadress midrimaa@
saue.ee

rühmad ette teisigi tegemisi,
mis aitasid kujundada lastes
tervisliku toitumise- ja liikumisharjumusi. Täname kõiki,
kes andsid oma panuse meie
tervise- ja spordinädala õnnestumiseks!

Saue
Muusikakooli
eelkool
Saue Muusikakooli eelkool
alustab 3. oktoobril. Tunnid toimuvad esmaspäeviti
ja reedeti algusega 16.15
Saue lasteaias. Eelõppe
avalduse vormi leiate Saue
Muusikakooli kodulehelt
www.sauemu.edu.ee. Ilusat
õppeaastat soovib õpetaja
Piret Kuld.

Haridus ja kultuur

Eakam generatsioon
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Mööda Saima kanalit Viiburisse, teine osa
Elina Mägi
Algus 23. septembri numbris.

Viiburisse jõudes suundusime
kohe hotelli Viiburi, kus meid
ootasid 2-kohalised kõigi mugavustega numbritoad. Samas
sõime lõunat ja pärast sööki
suundusime bussiga linna tutvustavale ekskursioonile. Õhtu sisustas igaüks oma äranägemise järgi.
Kolmanda päeva hommikul
jalutasime linnas, külastasime
turgu ja seejärel suundusime
Viiburi kindlus-muuseumisse.
Arvatavalt 1293. aastal
rajas Rootsi väejuht Toegils
Knutsson Viiburi linnuse, mille
ümber tekkis kaubaasula.
Linnaõigused sai Viiburi
1403. Aastal 1944 langes linn
Nõukogude Liidu valdusesse.
Elanikke on praegu Viiburis
ligi 80 tuhat. Linna peamine
vaatamisväärsus ongi kindlus.
Linna ümbritsenud müürist
on säilinud vaid paar torni.
Õnneks on säilinud ka Soome
tuntud arhitekti Alvar Aalto
projekteeritud hooneid. Tuntuim neist linnaraamatukogu,
ehitatud 1927-1935.

Viiburi suurim vaatamisväärsus, arvatavalt 1293 rajatud kindlus

Pärastlõunal asusime laevale,
et alustada tagasiteed. Teist
korda ei olnud lüüside vaatamine
nii põnev, sestap olime rohkem
salongis. Seda tingis ka vihmane
ilm. Et aeg rutem läheks, korraldas laevaemand bingo mängimise ja karaoke. Üritasime vapralt soome keeles kaasa laulda.
Tagasi kämpingusse jõudsime
hilisõhtul.
Reede hommikul alustasime

tagasiteed koju läbi kauni järvemaastiku. Läbisime Saimaanharju, Taipalsaari ja Savitaipale. Tegime mõned peatused,
uudistasime kirikuid, nägime,
kuidas soomlased austavad
oma langenuid. Kõikjal kirikute
juures on mälestusmärgid ja
sõjameeste hooldatud kalmud
kaunite roosbegooniatega.
Pikem peatus oli Verlas, kus
käisime 1872. aastal rajatud

puupapi tehases. Alustasime
filmivaatamisega ja siis tegi giid
Jussi Lemmikäinen meile põhjaliku ekskursiooni. Saime ülevaate kõigist tootmisjärkudest.
Masinad on siiani töökorras.
Väga palju töid tuli tehases
teha käsitsi. Tuli tõsta suuri
raskusi ning kannatada talvel
külma ja suvel kuuma. Eriti
ränk oli naiste töö suvekuivati
suures kuumuses kõrgustes

turnides ja raskeid laudu üles
vinnates. Lisaks sellele tuli neil
ka veel pere eest hoolt kanda.
Sellegi poolest ei lahkutud
tehasest, sest palk oli oma aja
kohta hea.Tehas suleti 1964 ja
seisis tühjalt kuni 1972. aastani, kui avati muuseum.
Samas jõe ääres uurisime
7000 aasta vanuseid kaljumaalinguid. Kujutiste nägemiseks
pidi küll hea kujutlusvõime
olema.
Lahtis käisime suusahüppetornis, kus tõusime liftiga
120 meetri kõrgusele. Vaade
ülevalt oli võimas. Külastasime
ka linna peakirikut, mis valmis
1978 Alvar Aalto projekti järgi.
Varem oli samas kohas puukirik. Kirikaias on sõjameeste
kalmud ja Väinö Aaltoneni
skulptuur „Vabaduse vaim“.
Lahtist edasi kulges tee Helsingisse, kus jõudsime külastada toomkirikut ja osa saada
noorteüritusest Senati väljakul.
Tagasi Sauele jõudsime juba
pärast südaööd, väsinud ja tulvil muljeid. Jõudu päevakeskuse eestvedajatele, kes meile
ikka ja jälle huvitavaid reise
välja otsivad.

Sügisel Saue Päevakeskuses
Päevakeskuses on avatud näitus „Imelised naised”.
◊ 11. oktoobril kell 11.00 kohtumine abilinnapea Andres
Kaarmanniga.
◊ 20. oktoobril kell 13.00
räägime reisiklubis suvistest
reisidest ja vaatame pilte.
◊ 21. oktoobril kell 18.30 lauluklubi.
◊ 27.-28. oktoobril sõidame
Lindora laadale, hind 92
eurot. Hinnas giidi teenus,

bussisõit, majutus Seedri
puhketalus koos hommikusöögi ja Seto talumuuseumi külastusega ning
laada külastus. Soovijatel
on võimalik juurde tellida
lõunasöök Seto talumuuseumi tsäimajas - supp
ja magustoit 5 eurot - ja
õhtusöök.
◊ 10. novembril kell 13.00
raamatuklubi.

Elukestva õppe nädal

31. oktoober-4. november
31. oktoober
◊ Külastame Saue Gümnaasiumi ja tutvume 3D printeriga ning Saue Huvikeskuse
savitöökoja tööga.

1. november

◊ kell 9.30 avatud daamide
võimlemine noortekeskuses
◊ kell 9.30 avatud eakate
tervisevõimlemine päevakeskuses
◊ kell 12.00 vaatame Eesti

Filmiarhiivi filme „Liikluskeerises“ (1938) ja „Seda
peab teadma!“ (1954).
Vestleme liikluse üldisest
olukorrast ja anname praktilisi nõuandeid igapäevaseks liiklemiseks. Võimalik
on osaleda viktoriinis ja
võita väärt auhindu. Jagatakse infomaterjale, avatud on kohvilaud.

2. november

◊ kell 9.00 avatud eakate tervi-

sevõimlemine päevakeskuses
◊ kell 13.00 avame näituse
„Vanade aegade meenutus”. Esineb Päevakeskuse
näitering

3. november

◊ kell 9.30 avatud Hiina tervisevõimlemine noortekeskuses
◊ kell 11.00 viktoriin Saue
Noor tekeskuses. Võistk o n n a s 3 - 4 in i m e s t .
Võis tkondade re gis treerimine ke s tab kuni
28. oktoobrini.

4. november

◊ Külastame ERM-i ja Aura
Ter vis eke skus t Tar tus,
hind 42 eurot. Hind sisaldab bussisõitu, giidiga
ekskursiooni ERM-is, Aura
terviseklubi (kõik saunad
ja basseinid) külastust. Ei
sisalda lõunasööki. Ühine
lõuna toimub Aura Tervisekeskuses, soovijatel tuleb
lõuna täiendavalt tellida.

Sauelane tänab

Aitäh heale inimesele,
kes Saue Maxima kaupluse juures aitas abivajajal
asjad ostukärust autosse
- on veel selliseid inimesi,
kes on valmis abivajajat
aitama. Endel

7. oktoober 2016 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, www.arbormen.ee.
Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust. Tel
58880999, info@EUclean.eu.
Telli Eesti lipud, mastivimplid ja lipumastid e-poest:
www.lipuvabrik.ee.
Väikeveod kuni 2,5t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik,
sõnnik, turvas, asfaldipuru,
betoon. Tel 5092936.
Väikeveod kalluriga kuni 8t.
Kohaletoomisega: muld, liiv,
täitepinnas, freesasfalt,
graniitkillustik, betoonisegu,
killustik, kivisüsi. Tel 5015992.

Liugvärava komplekt avale
kuni 4,5m (t singitud ja
v ä r vitu d v ä r av + v unda m e
n t+ p a i g a l d u s + a u t o m a a t
ika komplekt) hind 1500
eurot. Tõs tuks 2,5mx 2m
450 eurot. Tel 58958809,
info@finegarden.ee.
Korstnate ehitamine. 12 aastat
kogemust. Telefon 5188889.
Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud, küttesüsteemide
eksperthinnangud. OÜ Potipoiss 58072581; info@potipoiss.ee.
Korstnapühkija teenus, kutsetunnistus. Akti väljastamine,
tuleohutusalased konsultatsioonid. Telefon 5040875.
Rendi meilt tekstiilipesur! Tee
ise kiirelt ja mugavalt keemiline puhastus tekstiilmööblile
ja auto salongile. Hind vaid 20
eurot päev! Helista 58194491
või kirjuta info@javent.ee, uuri
lähemalt www.javent.ee.
Eraauto Hooldus avatud Sauel
Tammetõru 8 E-R kell 9-18.
L, P suletud. Hooldus, rehvide
vahetus, diagnostika. Broneering telefonil 53727060 või
kohapeal.
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Pot tsepatööd - remont
j a e hi tu s , ko g e mu s 3 0
a a s t a t . Te l 5 6 6 51812,
ivarkabi@yahoo.com.

arusauna@gmail.com; kodulehel w w w.facebook.com/
arusaunamesindustalu või tel
5186301.

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

Kinnisvara

Nõmme juuksuris lõikused
9-12 eurot, geellakk 15-20
eurot, maniküür, pediküür
10-20 eurot. www.nommejuuksur.ee. Pärnu mnt 303, Võsu
bussipeatus. Bussid 10, 27,
33. Telefon 6555327.

Ostan garaaži Saue linnas. Kõik
pakkumised on oodatud! Tel
56675000.

Ostan

Soovin vahetada Sauel 3-toalise korteri 2-toalise korteri vastu. Lisainfo telefonil
5279190.

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 ülevaatuseta. Telefon 58190200, e-posti aadress
Rain30@hot.ee.
Ostan teie kasutuseta jäänud
sõiduauto. Võib vajada remonti.
Tel 56298239.

Müün
Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt ja 40L /60L võrgus,
puitbrikett, klotsid 5-30cm
võrgus, tulehakatus 40L võrgus ja saepuru. Tel 5018594,
kaminapuu.ee.
Müüa toored küttepuud: lepp
33€/ruum, sanglepp 36€/
ruum, kask 39€/ruum. Alates 7 rm transport tasuta.
Tel 55518498.
Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja
metsamuld, paekivisõelmed,
freesasfalt, kruus kohaleveoga.
Tel 5079362.
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, pelleteid,
sõelutud kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport
Sauele tasuta. Tel 53593615,
www.keilabrikett.ee.
Müüa küttepuud, hind al 35 €/
ruum. Puud koormasse laotud ja
võrgus. Puitbrikett al 140 €/tonn.
Küttepellet 8 mm 185 €/960kg.
Info tel 5011898. Transport
hinna sees.
Muld, liiv, killustik, kruus,
freesasfalt + transport. Tel
53953788.
Müüa kilekottides veisesõnnikut (30l; 1,4 eurot kott) männikooremultši (80l; 5 eurot
kott) kohaletoomisega. Telefon
53305174.
Müüa mett Sauel 7,5 eurot/
kg. Tellimine e-posti aadressil

Avaldame kaastunnet
lähedastele
HELME KERMESE
surma puhul
Saue Päevakeskus
Saue Linna Invaühing

Ostan garaaži, kõik pakkumised
on oodatud! Tel 56641122.

Üürin Sauele korraliku euroremondiga 2-3-toalise korteri.
Telefon 55520120.

Pakun tööd
Perekond Sauel otsib oma majja
usaldusväärset koduabilist minimaalselt 3 korda kuus. Tööülesanneteks oleks maja suurpuhastus 2 korda kuus ja vähemalt
üks kord kuus triikimine. Täpsem info telefonidel 6778768,
55535578 või e-post jana.
kuusk@gmail.com. Palun helistada õhtuti alates kell 18.00.
Kontaktisik Jana Kuusk.
Peoleo Hotell (Pärnu mnt 555,
Laagri) ning Trappi Hotell (Trapi
tee 3, Männiku küla) otsivad
oma kollektiivi särasilmset
administraatorit ja teenindajat.
Tööaeg väga paindlik, võimalik
töötada ka poole kohaga. Töökohtadele kandideerimiseks
helistada telefonil +372 518
8363 või kirjutada e-mailil
jana@peoleo.ee.
Kohvik Kegel Keilas otsib oma
väiksesse kollektiivi tublit kokka.
Oluline on siiras huvi kokatöö ja
kokakunsti vastu, julgus õppida
ja katsetada uusi asju, eelnevad
kogemused ja vilumus. Kandideerimiseks anna oma huvist
märku telefonil 5020583 või
e-mailile kegel@kegel.ee
Otsime juhti teleskooplaadurile.
Nõutav C kategooria juhiluba.
Info tel 5640109.
Otsime autojuhti hüdrotõstukiga autole. Nõutav C kategooria juhiluba. Asume Sauel. Info
tel 5640109.

Varia
KUNDALINI JOOGA Sauel
KOLMAPÄEVITI kell 10 ja 19!
Lisaks ka Laagris E 18.30 ja
Keilas N 19.00. Täpsem info
www.simran.ee ja tel 5253753.
Hispaania keel. Kutsume Teid
hispaania keele kursustele reedeti Saue Noortekeskuse ruumides. Info ja registreerimine
a.s.wesman@gmail.com.

Ajajõgi voolab
mälestuste teel,
ema hingesoojust saadab
kaua veel…
Avaldame kaastunnet
ema
surma puhul
Elve Neuhausile perega
Naabrid Kesa 6, Kesa 5

Siiras kaastunne Urmase
perele
kalli ema
HELME KERMESE
lahkumise puhul
Perekond Veinberg ja
perekond Põlluaas
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