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Kõige noortesõbralikuma omavalitsuse tunnustuse võttis haridus- ja teadusministrilt Mailis Repsilt vastu linnapea Harry Pajundi (vasakul ekraani ääres). Foto: Silver Gutmann

Saue linn – aasta kõige
noortesõbralikum omavalitsus
Saue Sõna
Haridus- ja teadusminister
Mailis Reps tunnustas ja tänas
1. veebruaril Balti jaama paviljonis toimunud tseremoonial
noortevaldkonna silmapaistvamaid tegijaid.
„Nad on aidanud väga paljudel noortel inimestel arendada
oma teadmisi ja oskusi, suunanud noori vaba aega sisukalt
veetma ja olnud toeks tegelemisel erinevate huvialadega,“
ütles minister Reps. „Suur tänu
kõigile neile inimestele, kes on
pühendunud noortele ja teevad
oma tööd südamega.“
Aasta kohalikuks omavalitsuseks valiti Saue linn, mis
on noortevaldkonda pidanud
prioriteediks juba aastaid. Meil
tegutseb Eesti üks vanemaid
noortekeskusi ja siin on korraldatud 19 aastat töömalevat.

Linnapea
Harry
Pajundi:
„Saue linna noorsootöötajad
on teinud supertublit tööd,
mille läbi sai linn tunnustatud Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukirjaga „Aasta
sõbralik kohalik omavalitsus“
ning tahvel-seinakellaga
Eesti Noosootöö Keskuselt.
Eriti hea meel on selle üle,
et nominentide hulka kuulusid Saue linnast veel meie
noortekeskuse töömalev ja
keskuse töötaja Monika Liiv.
Suur tänu ka Saue Muusikakooli, Saue Huvikeskuse ja
Saue Gümnaasiumi inimestele, kelle õlul on koolivälise
huvitegevuse korraldamine.“

Tunnustame oma noorsootöö
tegijaid iga-aastaselt rahalise
preemiaga ja oleme toetanud
noortevaldkonda juba kaks
aastakümmet.
Nominendina oli Saue
linnast tunnustuskonkursile
esitatud veel Saue Noortekeskuse noortejuht Monika Liiv
pikaajaline panuse eest noortevaldkonda ja Saue Noorte
Töömalev.
Tunnustust jagati üheteistkümnes kategoorias: aasta
noorsootöötaja, noorteühing või
-ühendus, osaluskogu, noortemalev, noortelaager, kohalik
omavalitsus, huvikool, noortekeskus, noortevaldkonna sõber
või toetaja, sündmus, algatus
või koostöö noorsootöös ning
pikaajaline panus noortevaldkonda. Selleaastasele tunnustuskonkursile laekus kokku 183
avaldust.

Noortevaldkonnas töötab
ligikaudu 5000 inimest
◊ Tunnustamist väärivaid kandidaate oli võimalik esitada
11 kategoorias.
◊ Kokku esitati 183 kandidaati, keda hindas valdkonna esindajatest ja noortest koosnev komisjon.
◊ Noorsootöötajate riiklik tunnustamine Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt on kujunenud traditsiooniks, tänavune
tunnustussündmus oli juba üheteistkümnes.
Noortevaldkonna tunnustuskonkurssi korraldatakse juba
üheteistkümnendat aastat.
Selle eesmärk on tõsta esile
noorsootöösse panustanud
ning valdkonda edendanud
inimesi ja organisatsioone ning
silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline
mõju kohalikul, maakondlikul
või üleriigilisel tasandil. Noorsootöötajad pingutavad ju iga
päev selle nimel, et enam kui

285 000 Eesti noorel oleks
meelepärased ning kasulikud
arengu- ja tegutsemisvõimalused ka kooliväliselt.
Saue Sõna nr 3 (479)
10. veebruar 2017
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number: 25. veebruar
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Linnavalitsus tellib uuringu riigi
gümnaasiumi võimaliku asukoha kohta

Andres Kaarmann
Abilinnapea

Saue Linnavalitsus on otsustanud tellida sõltumatu hinnangu, kas Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt meie
piirkonda planeeritud riigigümnaasium võiks tulevikus asuda
Saue linnas. Volikogult saadud
nõusoleku alusel alustas linnavalitsus läbirääkimisi erinevate
uuringufirmadega, kokkuleppele jõuti OÜ-ga Geomedia.
Seda uuringut ajendas tellima asjaolu, et Saue linna ei
ole eelnevate üleriiklike või
maakondlike uuringute käigus

kaalutudki, kuigi Saue linnal
võiks selles osas olla mitmeid
eeliseid.
2011. aastal, kui riigigümnaasiumide programm Jaak
Aaviksoo eestvedamisel hoo
sisse sai, nägi ministeerium
riigigümnaasiumi potentsiaalse
asukohana just Saue linna.
Paraku oli aastaid Saue
linna enda huvi väga leige ja
kuna Saue vald samal ajal tegi
ise aktiivset tööd, on päris loogiline, et jõuti ka heade kavatsuste kokkuleppele riigigüm-

naasiumi rajamiseks Laagrisse.
Uuringufirmale antud lähteülesandes palume analüüsida piirkonna õpilaste arvu
ja prognoose, õpilasrännet
ning noorte seniseid koolide
eelistusi. Samuti muudatusi
riiklikus koolikorralduses ja
selle mõju Saue linnale. Lisaks
soovime hinnangut Saue linna
logistilistele eelistele ning olemasolevale ja planeeritavale
infrastruktuurile, mis toetaks
riigigümnaasiumi tegevust.
On ju Sauel olemas kaas-

aegne staadion, ujula, spordisaal ning linnavalitsusel on valminud projekt uue spordihalli
ehitamiseks. Teatavasti Haridus- ja Teadusministeerium
ise spordiobjekte ei raja, vaid
soovib kasutada olemasolevat
infrastruktuuri.
Riigigümnaasiumi võimalike
asukohtadena on linnavalitsus
välja pakkunud nii Saue Gümnaasiumi vahetus läheduses
paikneva kinnistu kui ka alternatiivina Saue linnaga piirneva
maa-ala Vanamõisa külas.

Ühinemise tulemusena moodustuv
Saue vald saab uue vallamaja

Eakate pansion saab toimida
õdusa pereettevõttena

EAL

Artur Raichmann

Saue Linnavalitsus kuulutas koostöös
Eesti Arhitektide Liiduga (EAL) välja
avatud arhitektuurivõistluse Saue vallamaja uue hoone kavandamiseks asukohaga Saue linn, Kütise tn 8. Eskiisi
alusel valmib nelja omavalitsuse –
Kernu vald, Nissi vald, Saue linn ja
Saue vald – ühinemisel moodustuva
Saue vallavalitsuse hoone ehitusprojekt.
Võistluse tulemused selguvad mai
keskpaigaks.
31. märtsil 2016 otsustasid Kernu
valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue
valla volikogud kiita heaks ühinemislepingu. Pärast omavalitsuste ühinemist
oktoobris 2017 hakkab uue Saue valla
inimesi teenindama ja vallaelu korraldama üks ühine ametiasutus. Uue
vallamaja valmimist loodetakse 2018.
aasta lõpul või 2019. aasta esimesel
poolel.
„Kuna tegemist on nelja omavalitsuse piisavalt hästi finantseeritud
arhitektuurikonkursiga, siis paneme
sellele suuri lootusi. Uuest vallama-

jast peab saama tuleviku visioon nii
linna kui valla keskuse arenguks, valla
elanikele teenuste mugavamaks kätte
saamiseks ning kindlasti ka vallavalitsuse töötajatele stimuleerivaks töökeskkonnaks,“ sõnas Saue linnapea
Harry Pajundi.
Kavandatav Saue vallamaja peab
tekitama sümboolse keskpunkti sidusale linnaruumile alates Saue raudteejaamast kuni Pärnasalu tänavani.
Vallamaja ja selle ümbruse arhitektuuriline lahendus peaks mõjuma
atraktiivse ja avatud linnaruumilise
lahendusena.
Arhitektuurivõistluse eesmärk on
pakkuda Saue valla elanikele ja töötajatele parimat, kaasaegset ja loovat
töökeskkonda, mistõttu oodatakse
konkursitöös nägemusi tänapäevase
töökeskkonna ja teeninduskeskkonna
loomisel.
Keskusehoone tuleb kavandada
detailplaneeringuga lubatud ehitusalasse, maksimaalne ehitusalune pind
on 2500 m², hoone netopind on ca
1600 m² ja sellel on maksimaalselt
kolm korrust.

„Kujundame ise oma tulevikku,“ kehtib
ühtviisi hästi nii noore inimese kui eaka
kohta. Võimalus ise valida ja otsustada
elukeskkonna üle sõltub enda tehtud
valikutest ja pakutavatest võimalustest.
Uskudes, et kui võimalused on
loodud, sünnivad ka valikud, oleme
loomas uut üldhoolekande asutust
just Saue linna. Perefirmana soovime
pakkuda alternatiivi suurtele sanatooriumi või ühiselamu tüüpi eakate
hooldekodudele ning pakume õdusamat eramaja keskkonda ümbritseva aia
ja kõige selle juurde kuuluvaga. Pigem
selline keskmisest suurem pere kui
hooldekodu. Teenused on ikka samad,
aga olemine on privaatsem ja sellevõrra kodusem.
Võib olla on see naiivsus, aga ma
näen võimalusi, et ka eakad võivad enda
eest hoolitsemisel valida koha, kuhu
kutsuda kaasa eluaegne sõber või sõbranna, et on hoolekandeasutusi, kuhu
tahaksid tulla ühist minevikku, tausta
või huvialasid siduvaid inimesed. Muusikute kodu, kultuuriinimeste pansionaat,

kodu, kuhu ettevõtlikud eakad vanaduspäevi soovivad veetma tulla, sest nad
leiavad sealt eest endale mõttekaaslasi.
Igatahes on loodav Saue Pansion
kantud sellistest taustamõtetest ja
hoiab silme ees sihti pisut laiemalt kui
pelgalt igapäevast äraolemist pakkuv
hoolekandeasutus. Eakate maailm ei
pea olema isoleeritud ja kuskil omaette
elu elav keskkond. Koht, mille kohta
paljudel puhkudel kujundatakse eelarvamuslikult kaastundlik ja pisut tõrjuv
hoiak.
Soovime väga, et meid omaks võetakse, et eakad näeksid selles võimalust
enda elu sotsiaalselt aktiivsemaks teha,
et nende lapsed tuleksid oma mõtete
ja ideedega vanemate hooldusteemadel
meid külastama ja et meie personaliga
liituksid sobiva missioonitundega inimesed.
Õnneks on esimesed märgid paljulubavad, mis annab julgust seda teiega,
hea linnarahvas, jagada. Saue Pansion
on leitav internetis aadressil www.sauepansion.eu. Sealtkaudu detailsem info
ja kontaktid. Ka avamisest täpsemalt
anname kodulehe kaudu teada.

Reformierakond moodustas uue Saue
piirkondliku organisatsiooni
Eesti Reformierakond
Reformierakonna Saue linna ning
Kernu, Nissi ja Saue valla piirkonnad kogunesid 23. jaanuaril,
et moodustada uus reformierakonna Saue piirkond ja valisid
selle esimeheks Riho Johansoni.
2017. aastal toimub haldusjaotuse muutus, mille kohaselt
moodustub Saue linna ning
Kernu, Nissi ja Saue vallast
ühinemise käigus uus omavalitsus nimega Saue vald. Seetõttu
otsustasid reformierakonna

nimetatud piirkondade liikmed
moodustada uue piirkondliku
organisatsiooni, mis kattub
uue tekkiva omavalitsuse haldusterritooriumiga. Piirkonna
esimeheks valiti ühehäälselt
Riho Johanson ja juhatusse
kaheksa liiget, esindatud on
kõik senised piirkonnad.
Riho Johansoni sõnul on
eesmärk saavutada 2017. aasta
kohalikel valimistel väga hea
tulemus, et jätkata Saue valla
arendamist. „Üha enam kerkivad esile inimesed, kelle jaoks

Riho Johanson

on kodukoha käekäik oluline.
Pakume uues Saue vallas väljundit ühiskondlikult aktiivsetele
inimestele, et nad saaksid realiseerida oma ideid kodukandi
eluolu paremaks muutmisel.
Kindlasti toetame kõikide ühinenud omavalitsuste järjepidevat
ja ühtset arengut ning ootame
endaga liituma inimesi, kes
soovivad anda panuse koduvalla
arengusse“, ütles Johanson.
Reformierakonna ühinenud
Saue piirkonnas on kokku 142
liiget.

Lume ja
libeduse
tõrje Saue
linnas
Saue Linnavalitsus
Lume ja libeduse tõrjet
Saue linnas teostab alates
1. detsembrist 2014 OÜ
Saumer.
Kui tekib probleeme
lume ja libeduse tõrjega
linna teedel ja tänavatel,
palume helistada kontakttelefonil 505 9509 või edastada info e-posti aadressil
info@saumer.ee.
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Peaminister Tammetõrul külas
Saue Sõna

Peaminister Jüri Ratas käis külas seltsingul Tammetõru. Tema kõrval seisab seltsingu esinaine Maie Uhtlik, kelle kõrval istub abilinnapea Riho Johanson.
Foto: Sirje Piirsoo

Küsimuste voor lõppes presidendivalimiste teemal, mille
kohta Jüri Ratas ütles, et tema
on seda meelt, et rahvas võiks
presidenti otse valida.
Enne peaministri tulekut
Fotod: Sirje Piirsoo

Peaminister Jüri Ratas käis 27.
jaanuari õhtul külas seltsingul
Tammetõru.
Saue mõisa hubases õhkkonnas õnnitles ta esmalt
seltsingu liikmeid, kel jaanuaris ümmargusem sünnipäev,
tunnustas 25-aastast seltsingut traditsiooni hoidmise eest,
seejärel valgustas põgusalt uue
valitsuse plaane ja vastas küsimustele.
Peaminister sõnas, et valitsus keskendub inimeste toimetulekule. Haldusreformist
rääkides ütles ta, et 5000 elaniku piiri ei peaks täht tähelt
võtma. Olulisem on, kui head
teenust linn või vald oma elanikele pakub.
Tammetõru liikmed uurisid
peaministrilt, kas tema arvates
peaks riigikogu liikmete arvu
vähendama, kas saaks midagi
ette võtta halli passiga, et seda
enam ei väljastataks, kas võiks
vene koolid eestikeelseteks
muuta ja mitte lubada ettevõtetel endale ingliskeelseid
nimesid panna ning kas Rail
Baltic ikka peab tulema.

andis Saue abilinnapea Riho
Johanson Tammetõru liikmetele
ülevaate, mis on linnas tehtud
või teoksil. Ta rääkis Keskuse
pargi mänguväljaku uuendamisest, koolitee valgustusest,

seikluspargi rajamise mõttest
jaanituleplatsi äärde, plaanitavast kõnniteede remondist
ja lasteaia juurdeehituse probleemidest. Seejärel peatus ta
tervisekeskuse, spordihalli ja

vallamaja ehitusel, tänavavalgustuse renoveerimisel ja bussitranspordil. Ülevaate lõpetas
arutelu linna liikluskorraldusest, ühinemisest ja riigigümnaasiumist.

Lofti ruumid ootavad uut rentnikku
Saue Sõna
Aasta alguses sulges restoran
Lounge Loft ja kohvik Cafe
Allee Pärnasalu tänaval uksed.
Et sauelased tunnevad huvi,
mis ruumidest edasi saab või
kas neisse varsti uus toitlustaja tuleb, esitas Saue Sõna

needsamad küsimused hoone
omanikfirmale Vintselle OÜ-le,
kust tuli vastus, et ettevõttel on
plaanis ruumidele uus rentnik
leida, kes neis taas toitlustusasutuse avaks.
Firma sõnul on huvi tuntud,
kuid kaubale pole saadud,
sest kes on tahtnud hakata

kiirtoitu pakkuma, kes on
olnud huvitatud ruumide rentimisest vaid osaliselt.
Vintselle OÜ soovib aga
ruumid tervikuna rendile anda
ja sellisele ettevõttele, kes
sauelastele taas kvaliteetset
toitlustusteenust pakkuma
hakkab.

Inčukalnsi valla vabatahtlikud
päästjad Eestis õppereisil
Saue Sõna

Alexela avas Sauel tanklapoe
Saue Sõna
2016. aasta suvel ostis Alexela
tanklakett Saue linnas Sooja 2a
asuva tankla, 2. veebruaril avas
ettevõte sealsamas oma kõige
uuema tanklapoe. Lindi lõikasid läbi Alexela Oil juhatuse
esimees Ain Kuusik ja Saue
linnapea Harry Pajundi (pildil).
Poe avamine tähendab, et

nüüd on Alexela Saue tanklas
lisaks kvaliteetsele kütusele
müügil esmatarbekaubad, isuäratavad ja tervislikud eined
ning värskete kuumade jookide
valik.
Pea ööpäev läbi avatud kohvik-poest on võimalik meelepärasel hetkel kiire eine võtta
või hädavajalik soetada. Uus
kohvik-pood on avatud 7-22.

Saue linna sõprusvalla Inčukalnsi vabatahtliku päästekomando ja Läti vabatahtlike
päästjate assotsiatsiooni esindajad käisid 2.-3. veebruaril
Eestis vabatahtlike päästjate
tööga tutvumas. Õppereisi
korraldas Saue Linnavalitsus.
Esimesel sisutihedal päeval
külastas delegatsioon Saku
priitahtlikke pritsimehi ning
Hüüru ja Tõdva vabatahtlikke
päästjaid. Kõik kolm komandot on eriilmelised ja erineva
taustaga. Külalistel oli küsida
ja uudistada seda enam, et
vabatahtlik pääste Lätis alles
esimesi samme astub.
Reedesse mahtus kohtumine Päästeameti nõuniku
Rivo Salongi ja Põhja pääs-

Õppereis algas Saue Linnavalitsusest. Pealik Rihards Keišs räägib linnapeale komandost ja tehnikast. Foto: Sirje Piirsoo

tekeskuse koodinaatori Krista
Jaamuliga. Põhjalik esitlus
andis ülevaate seadusandlusest, mis reguleerib vabatahtlike päästjate tegevust Eestis,
vabatahtlike komandode rii-

gipoolsest rahastusest, sealhulgas tehnika soetamisest,
koolitusest ja pädevusest
sündmuskohal, kui palju vabatahtlikke komandosid ja vabatahtlikke päästjaid Eestis on.
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 25. jaanuari
istungil oli päevakorras 10 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Väljastas kasutusloa AS-i Paulig Baltic toiduainete tehase hoone laiendusele.
◊ Suunas volikokku järgmised eelnõud:
„Riigieelarve toetusfondist raske ja
sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste
toetamise kord“ ja „Välireklaami paigaldamise eeskiri“.
◊ Otsustas hüvitada lapsehoiuteenuse
raske puudega lapsele riigi toetusfondist.

◊ Määras hooldaja puudega isikule.
◊ Otsustas tunnustada linnasisese konkursi „Kaunis jõulukodu 2016“ võitjaid
eramute, korterelamute ja ettevõtete
kategoorias Eesti Vabariigi 99. sünnipäevale pühendatud kontsertaktusel
23. veebruaril 2017 Saue Kontserdisaalis: Janika Veermäe ja Taavi
Turvas, Tammetõru 2; Helle ja Maido
Volber, Viigimarja 14; Marili ja Thomas
Kohava, Pärnasalu 2a; Ljubov ja Sergei Pipujev, Koondise 9-1; Fors MW
AS, Tule 30. Loomingulise lähenemise
eest tõstis konkurss esile Külli Johansoni ja Tiit Isopi, Viigimarja 13-2.
◊ Luges Saue linna jäätmeveo piirkonna
jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et ta ei
ela kinnistul ega kasuta seda.

◊ Kinnitas bilansiliste ja bilansiväliste
varade ning sularahakassade aastainventuuride lõppaktid.

31. jaanuaril toimunud erakorralise
istungi päevakorras oli viis küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitada Saue vallamaja hoone
ideekonkursi hanketingimused.
Ideekonkursi korraldab ja vajalikud
menetlustoimingud viib läbi MTÜ
Eesti Arhitektide Liit. Ideekonkursi
žürii esimees on Saue linnapea Harry
Pajundi ning liikmed Urmas Elmik
Saue Linnavalitsusest, Kalle Pungas
Saue Vallavalitsusest, Hannes Orgse
Kernu Vallavalitsusest ja Peedo Kes-

sel Nissi Vallavalitsusest. Eesti Arhitektide Liidust kuuluvad žüriisse Ott
Kadarik, Pelle-Sten Viiburg, Indrek
Saarepera, Egon Metusala ja Mihkel
Tüür.
◊ Võttis arvele peremehetu varana järgnevatel kinnistutel asuvad ühisvee- ja
kanalisatsioonitrassid: Sooja tänav
T2, Sooja tn 4a, Kasesalu tänav T2,
Sooja tn 4 ja Kasesalu tn 20.
◊ Võttis vastu Saue linna Kütise tn 4
kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu, mille koostas arhitektuuribüroo
Artes Terrae OÜ, ning suunas selle
avalikustamisele.
◊ Lähetas linnapea Harry Pajundi 8.-9.
veebruaril Võrumaale esindama Saue
linna Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtide talvistel mitmevõistlustel.

Ülevaade Saue Linnavolikogu istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavolikogu 25. jaanuari
istungi päevakorras oli 11 küsimust.
Saue Linnavolikogu
◊ Otsustas osaleda 1. jaanuarist kuni
31. detsembrini 2017 eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel
proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub Saue
linna haldusterritooriumil, 25 % ulatuses kohaliku omavalitsuse üksuse
2017. aasta tegevuskulu keskmisest
maksumusest, kuid mitte rohkem kui
Vabariigi Valitsuse kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäärast ühe
kuu kohta 2017. aastal. Hariduslike

ja sotsiaalsete erivajadustega laste
õpetamisel erakoolis, kellele Saue
linn ei saa tagada õpet linna munitsipaalõppeasutuses, osaleb linn kulude
katmisel vastavalt lepingule.
◊ Lubas sõlmida halduslepingu Saue
linna ja Saue valla vahel veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuste
tagamiseks Saue valla Mäe tegevuspiirkonnas. Lepingu sõlmimise eeldus
on AS-i Tallinna Vesi nõusolek Saue
linnas asuvate trasside kasutamiseks.
◊ Tunnistas kehtetuks Saue Linnavolikogu 15.11.2007 määruse nr 33
„Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse
rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“.
◊ Otsustas tunnustada linnapea Harry
Pajundit vastutusrikka töö ja linnavalitsuse tulemusliku juhtimise,

abilinnapea Andres Kaarmanni linna
hariduse, kultuuri ja sotsiaalvaldkonna tulemusliku juhtimise ning
abilinnapea Riho Johansoni ehitusja planeerimisvaldkonna tulemusliku
juhtimise eest 2016. aastal rahalise
preemiaga.
◊ Otsustas algatada Saue linnas järgnevatel kinnistutel asuvate ühisvee- ja -kanalisatsioonitrasside kui
peremehetute rajatiste hõivamismenetluse: Sooja tänav T2, Sooja tn
4a, Kasesalu tänav, T2 Sooja tn 4,
Kasesalu tn 20.
◊ Asutas Saue Linnavalitsuse hallatava
asutuse Saue Spordikeskus ja kinnitas selle põhimääruse.
◊ Kehtestas õpilasvahetuse stipendiumi
ning üliõpilaste välisõppe stipendiumi
määramise ja maksmise korra.

◊ Otsustas hüvitada soodustingimustel
sõitjate eest liinil Tallinn-Saue-Tallinn
bussiettevõttele iga üksikpileti kohta
koos käibemaksuga tasuta sõidu eest
1,75 eurot ja soodussõidu eest 0,65
eurot.
◊ Lähetas volikogu esimehe Valdis
Toomasti 26.-27. jaanuaril osalema
kohtumisel Tartu Omavalitsuste Liidu
esindajate ja kohalike omavalitsustega.
◊ M u u t i s S a u e L in n a v o lik o g u
17.12.2014 määrust nr 20 „Eralapsehoiu ja eralasteaia toetamise kord“.
◊ Otsustas autasustada linnasekretär
Jekaterina Tikerpuud teenetemärgiga
pikaajalise eeskujuliku teenistuse
eest Saue Linnavalitsuses ja teenete
eest omavalitsussüsteemi arendamisel.

Peremehetu ehitise
hõivamise teade

Kütise tn 4 kinnistu ja selle lähiala
detailplaneeringu avalik väljapanek

Saue Linnavalitsus

Saue Linnavalitsus

Saue Linnavalitsus avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse
8.08.1996 määruse nr 211 „Peremehetu ehitise hõivamise
korra kinnitamine“ punkti 9 alusel.

Saue Linnavalitsus teatab, et
Saue linna Kütise tn 4 kinnistu
ja selle lähiala detailplaneeringu
avalik väljapanek toimub Saue linnas Tule tn 7 II korruse fuajees
linnavalitsuse tööpäevadel 20.
veebruar kuni 07. märts 2017.
Detailplaneering haarab Saue
linna keskuses paiknevat kinnistut Kütise tn 4 sihtotstarbega
ühiskondlike ehitiste maa 50%
ja ärimaa 50%. Kinnistu pindala
on 2291m².
Detailplaneeringu eesmärk on
olemasolevast maa sihtotstarbest
lähtudes seada kinnistule uus
hoonestusõigus kuni 3-korruselise
hoone rajamiseks koos soklikorrusega hoonealusele parklale, anda
tehnovõrkude, liikluskorralduse ja
parkimise, haljastuse ja heakorrastuse lahendus.
Detailplaneering on algatatud

Saue Linnavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu
ehitisena alljärgnevad rajatised:
1. Sooja tänav T2, katastritunnus 72801:002:0191, vee- ja
kanalisatsioonitrass;
2. Sooja tn 4a, katastritunnus 72801:002:0052, vee- ja
kanalisatsioonitrass;
3. Kasesalu tänav T2, katastritunnus 72801:002:0184,
vee- ja kanalisatsioonitrass;
4. Sooja tn 4, katastritunnus 72801:002:0125, vee- ja kanalisatsioonitrass;
5. Kasesalu tn 20, katastritunnus 72801:002:0096, vee- ja
kanalisatsioonitrass.
Viimase omaniku kohta andmed puuduvad.
Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada Saue Linnavalitsuse e-posti aadressile saue@saue.ee või paberkandjal Tule
tn 7, Saue linn76505, Harju maakond hiljemalt 05.04.2017.
Avaldamise algus: 06. veebruar 2017.

Saue Linnavolikogu 18.02.2016
otsusega nr 99. Detailplaneering
ei muuda Saue Linnavolikogu
16.12.2010 määrusega nr 18
kehtestatud Saue linna üldplaneeringut.
Detailplaneering on saanud
kõik vajalikud kooskõlastused ning
on vastu võetud ja esitatud avalikustamiseks Saue Linnavalitsuse
korraldusega 31.01.2017 nr 23.
Detailplaneeringu materjalidega saab avalikustamise kestel tutvuda Saue Linnavalitsuse
infoletis esimese korruse fuajees.
Võimalikud vastuväited detailplaneeringu kohta palume saata
kirjalikult Saue Linnavalitsusele
kas posti teel aadressile Tule tn
7 Saue linn või e-postiga saue@
saue.ee.
Detailplaneeringu avalikustamise tulemuste avalik arutelu toimub 13. märtsil 2017 kell 17.00
Tule tn 7 kolmanda korruse saalis.

SAUE MALE JA KABE
MEISTRIVÕISTLUSED
Saue male ja kabe meistrivõistlused (MV) toimuvad
Saue Päevakeskuses järgmistel kuupäevadel:


Saue MV kiirmales
21.-28.02;

Saue MV kiirkabes
7.03;

Saue MV välkmales
21.-28.03;

Saue MV välkkabes
4.04.
Täpsem info võistluste
kohta telefonil 509 1425,
Karel Uurits.
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Korraldan, aga kus?
Saue Sõna

K

es meist poleks kas või kordki elus seisnud
vastamisi ürituse korraldamisega ja tabanud end küsimast: „Aga kus?“. Koosolek,
ümarlaud, seminar, konverents, sünnipäev,
klassikokkutulek, vastuvõtt, suve- või talve-

päevad – loetelu võiks pikalt jätkata. Iga neist vajab
erineva suurusega ning erinevaid võimalusi pakkuvaid
ruume ja kohti.
Mõte teha ülevaade neljas ühinevas omavalitsuses
olemasolevast ja pakutavast koorus ümarlauas, millest võtsid osa Saue linna ning Saue ja Kernu valla
lehetegijad.

Et uusi tulijaid ja tegijaid sünnib ilma iga päev,
ei pruugi ülevaatesse kirja olla saanud kõik, kes
teid, kes te mingit üritust korraldate ja võimalusi
just ühinevate omavalitsuste territooriumil otsite,
heal meelel vastu võtavad ning ruume, tehnikat ja
majutust pakuvad. Samas on nad endast teretulnud
teada andma.

Ettevõtted, mis teenust põhitegevusena pakuvad
Laitse graniitvilla

Saunaküla

Laitse graniitvilla on eriline koht eriliste sündmuste
tähistamiseks. Ajaloolise maakivist hoone alumisel
korrusel on suur saal ja veel suurem saal erinevate ürituste läbiviimiseks. Villa ümber laiub 16 suure kujuga
skulptuuriaed, skulptor Tauno Kangro kätetöö. Graniitvillas on üheksa omanäolist sviiti, kuhu perede kaupa
mahub ööbima maksimaalselt 50 inimest. Voodikohti
ühele inimesele on kokku 37. www.graniitvilla.ee.

Saunaküla on ainulaadne saunakuningriik, mis koosneb neljast külalistemajast, mis asetsevad üksteisest
parajalt kaugel. Vene, Jahimehe, SPA ja Soome maja
mahutavad 14-40 inimest, ööbimiskohti on 4-16ni.
Igas majas on õdusad magamistoad ja verandal kivist
grillimisalused. Sauna ees on suured puutõrred, milles on pidevalt läbi filtri ringlev arteesia kaevude vesi.
Territooriumil on spordi- ja laste mänguväljakud ning
terviserajad. www.saunamaailm.ee.

Laitse Rallypark
Saue mõis. Foto: Edith Madalik

SAUE LINN
Saue mõis
Saue mõisa on iseloomustatud epiteetidega – Baltimaade kaunimaid ja väärtuslikumaid mõisaansambleid. Mõisaruume saab rentida pulmadeks, pidudeks,
kaminaõhtuteks, seminarideks, vastuvõttudeks, bankettideks, jõulupidudeks, konverentsideks ja koolitusteks. Mõisas on neli tuba, mis kokku mahutavad 12
külalist. www.sauemois.ee.

Tammevana pubi
Pakub hommikul värsket kohvi ja ahjust tulnud saiu,
lõunal suppi ja praadi, katab peolaua kodus ja kontoris, toitlustab talvisest ehitusplatsist firma suvepäevadeni keset metsa. Õhtul aga saab pubi reserveerida
mis iganes ürituse tarbeks. www.tammevana.ee.

Laitse Rallypargis võib igaüks panna end proovile
ralliauto roolis või sõita trikiautoga, istuda elamuse
saamiseks professionaali kõrvale, külastada eksklusiivsete vanaautode kollektsiooni, õppida liikluslinnakus
või lahutada meelt uues mängudemajas. Loodud on
võimalused koosolekute ja seminaride korraldamiseks,
tegutseb kohvik, Koosviibimiste korraldamiseks on
saunaga puhkemajad. Olemas on autoremonditöökoda
ja pesula. www.laitserallipark.ee.

Lepiku külalistemaja
Lepiku külalistemaja pakub ruume koolituste ja seminaride korraldamiseks, majutab ja toitlustab turismigruppe. Külalistemajas on 42 majutuskohta kahestes ja kolmestes tubades. Saali pindala on 108 m2.
www.lepikutalu.ee.

SAUE VALD
Vanamõisa vabaajakeskus
Ümarpalkstiilis vabaõhukeskuses on laste mänguväljakud, grillkoda, spordiplats, laululava koos kõrvalrajatistega, külakiik ja suur 350-ruutmeetrine palksaal.
Karavanipargis keskuse kõrval jagub kõva- ja murukattega kohti 80 auto- ja haagissuvilale. Keskus on
sobiv päevasteks või lühemateks seminarideks, koolitusteks, suuremaks nõupidamiseks, koosolekuteks või
õppepäevaks, suve- ja talvepäevade korraldamiseks,
pulmadeks ja muuks. www.vabaõhukeskus.ee.

Kernu mõis. Foto: www.kernumois.ee

KERNU VALD
Kernu mõis
Kernu mõis asub maalilise Kernu paisjärve kaldal. Mõisahoone on värskelt renoveeritud, kohapeal tegutseb
Saksamaalt pärit peakokaga mõisakohvik Ludvig. Mõisa
hubased ja ainulaadsed ruumid sobivad suurepäraselt
nii väiksemate nõupidamiste kui suuremate seminaride
ja koolituste läbiviimiseks või tähtsündmuste pidamiseks. Luksuslikud numbritoad valmivad Kernu mõisa
peahoonesse 2017. aasta maiks. www.kernumois.ee.

Laitse loss
Laitse mõisahoone meenutab keskaegset rüütlilossi.
Häärber on kohaliku neogooti stiili üks tipptöödest.
Loss on romantilise laadiga, selles asuvad külalistetoad,
restoran ja seminariruumid. Konverentside ja seminaride korraldamiseks pakub Laitse loss erineva meeleoluga ruume. Pole vahet kas tegu on uhke pulmapeoga
või romantilise laulatusega. Laitse lossis õnnestuvad
mõlemad. Ööbimine Laitse lossis on vääriline lossist
õhkuvale romantikale. Külaliste jaoks on 10 tuba, paljudesse saab panna lisavoodeid. www.laitseloss.ee.

Saunapunkt
Saunapunkt pakub kolme erinevat saunamaja koos
peoruumide ja ööbimisvõimalusega. Metsa, Vene ja
Soome maja peoruumid mahutavad 30-40 inimest,
neis on ööbimiskohti 10-17ni. Saunu, peoruume ja
majutust on võimalik rentida koos või eraldi. Kui sul on
vaja korraldada koolitust, klassikokkutulekut, jõulu- ja
aastavahetusüritust, poissmeeste- ja tüdrukutepidu,
pidada sünnipäeva või pulmi, on privaatne Saunapunkt
selleks parim valik. www.saunapunkt.ee.

Muud võimalused
Igas linnas või vallas on koolimajad ja raamatukogud, noortekeskused ja lasteaiad, rahvamajad
ja seltsimajad, kultuurikeskused ja vabaajakeskused või muud omavalitsuse hallatavad hooned.
Igas neist on suuremad või väiksemad võimalused
ürituste korraldamiseks. Pea igal neist hinnadki
kehtestatud. Või siis näiteks on kohalikele mittetulundusühendustele ruumid tasuta, kui tegu pole
tuluteeniva üritusega. See aga, milliseid võimalusi
need pakuvad, jääb järgmise lehenumbri teemaks.

Endla talu. Foto: www.endlatalu.ee

Endla talu
Endla talu pakub vahva peopaiga ja konverentsisaali
renti, majutusteenust ja ruumika sauna kasutamise
võimalust. Rentida on võimalik pea-, sauna- või puhkemaja. Talu on suurepärane koht sünnipäeva, pulma
või konverentsi korraldamiseks. www.endlatalu.ee.

Hüüru Veski
Trahter Hüüru Veski on stiilne koht ja sobib kõikvõimalike tähtpäevade, aga ka seminaride pidamiseks.
Ja te ei kahetse, sest võite uudistada sajandite
vanust veskit ja selle masinaid, proovida kätt forellipüügis, täita kõhtu väga maitsvate, suurte ja taskukohaste roogadega, joovastada end hõrgutavate
jookidega, ammutada elujõudu vana veski müüridest
ja jõe vulinast, nautida elavat tuld ja kaminasooja.
www.hyyruveski.ee.

NISSI VALD
Valgejärve matkarada
Siinkohal alternatiivne võimalus Nissi vallast – korraldada üritus looduses. Valgejärve matkarada tutvustab
Ellamaa küla lähistel asuvat Valgejärve looduskaitseala ja selle ümber asuvaid loodusväärtusi. Infostendidel ja väikestel tahvlitel on Valgejärve kujunemise
kaart ja läbilõige ning metsatüüpide tutvustused.
Õpperaja pikkus on 6,5 km ning selle algus ja lõpp
asuvad Järveotsa järve kaldal RMK puhkekohas.
www.valgejarve.ee.

VÕÕRAD SULED
Peoleo hotell
Kohe Saue valla piiri ääres asuvas Peoleo hotellis on
restoran, kaminasaal, kaasaegne konverentsikeskus
ja haagissuvilate parkla. Parkimine ja WiFi-ühendus
avalikes kohtades on tasuta. Hotellis on tube 53: kahekohalised, kahekohalised rõduga ja kolmekohalised.
www.peoleo.ee.
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Suur heategu väikestelt väikestele
Triin Lille
Saue Gümnaasiumi
algõpetuse huvijuht
5.-9. detsembrini toimus
Saue Gümnaasiumis iga-aastane heategevuslik küpsetiste
müük, kus 2.-6. klassi õpilased müüsid vahetundides
omaküpsetatud tooteid. Sellel
aastal kogusime raha Tallinna
Lastehaigla vastuvõtu- ja respiratoorsete infektsioonide
osakondadele mänguasjade
soetamiseks.
Müüdavaid tooteid ostis
nädala jooksul kogu koolipere:
nii õpilased kui õpetajad ja ka
usinad lapsevanemad.
Tulu kogunes sel aastal
rekordsummana 2070 eurot.
Selle raha eest ostsime haiglale
lauamänge, raamatuid ja arendavaid mänge ning mänguasju.
Neid on osakondades väga
vaja, et lastel ei oleks haiglas
olles igav.
Mõnikord on lapsed haiglas
väga pikka aega ja meie kingi-

Gümnaasiumi heategevusliku küpsetiste müügi tulu läks Tallinna Lastehaigla
vastuvõtu- ja respiratoorsete infektsioonide osakondadele mänguasjade soetamiseks. Foto: Anu Lauri

tud asju kasutades saavad nad
oma aega sisustada arendavaid
mänge mängides nii üksi kui
lapsevanemaga.

Kõikide asjade ostmisel oli
väga oluliseks kriteeriumiks
see, et neid saaks kergesti
desinfitseerida ja et ei oleks

väga väikesi osi sisaldavaid
komplekte.
Ostmisprotsessile pani õla
alla ka mänguasjapood Karupoeg Puhh, kes tegi meile
mänguasjade ostmisel soodustust, mille võrra saime veel rohkem vajaminevaid asju soetada.
Suur aitäh mänguasjapoele
Karupoeg Puhh!
30. jaanuaril saime võimaluse anda kingitus üle Tallinna
Lastehaigla toetusfondile. Kingitusi olid vastu võtmas Inna
Kramer ja Riina Abel SA-st
Tallinna Lastehaigla Toetusfond
ning mõlema osakonna õendusjuhid.
Tänan väga kõiki Saue Gümnaasiumi õpilasi ja nende vanemaid ning kõiki, kes igal aastal
soovivad jätkuvalt head teha ja
anda oma panus heategevusse.
Kui külvad head, siis kasvab
head!

Sauelased Kaidi ja Kaido Kirs on Eesti
meistrid sportkeegli paarislühimängus
Eesti Veeremängude Liit

Saue Gümnaasiumi võistkond
koosseisus EvaMaria Oberg,
Marii Anett
Soots, Mona
Michal ja Grete
Dudarenko

Šotiteemaline päev
Saue Gümnaasiumis
Saue Gümnaasiumi
inglise keele õpetajad
Saue Gümnaasiumi inglise
keele õpetajad korraldasid 25.
jaanuaril 6.-7. klasside õpilastele Šotimaad ja šotlasi ning
nende tavasid ja traditsioone
tutvustava teemapäeva, millest
võtsid osa 13 Harjumaa kooli
õpilased.
Neljaliikmelised võistkonnad näitasid teadmisi Šotimaa kohta. Viktoriin koosnes
31 küsimusest, mis hõlmasid
Šotimaa geograafiat, ajalugu,
inimesi ja kultuuri.
Igal võistkonnal tuli kodutööna valmistada šotiteemaline
taies, mida kõik osalejad hindasid, et selgitada välja parim.
Külalistena olid kohal Eesti
Šoti Kultuuriseltsi esindajad,
kes tutvustasid lastele šoti
kultuuri ühte tähtsamat osa –
tantsu – ja kõigile tuntud Šoti
rahvarõivaid.
Tants, mis algul tekitas õpi-

Külalised Eesti Šoti Kultuuriseltsist
tutvustasid Šoti rahvarõivaid.
Fotod: Leo Uulma, Alexei Alexeev

lastes kõhklusi, haaras lõpuks
siiski kõiki niivõrd, et terve saal
tantsis naerulsui hoogsas rütmis kaasa.
Parimaks osutus Oru Põhikooli võistkond, kes sai 32 võimalikust punktist 20,5. Saue
õpilased said tubli teise koha
20 punktiga. Oru Põhikooli
šotiteemaline taies osutus
samuti kõikide lemmikuks.
Aitäh teemapäeval osalenud
õpilastele ja korraldajatele õpetajatele ning Eesti Šoti Kultuuriseltsile igakülgse abi eest.

Eesti Veeremängude Liit
korraldas Eesti lahtised individuaalsed meistrivõistlused
sportkeeglis 14.-22. jaanuaril Mustamäe keeglisaalis ja
Eesti lahtised meistrivõistlused sportkeegli lühimängudes 4.-5. veebruaril Rae
keeglisaalis.
Osavõtt meistrivõistlustest
oli rekordiline. Individuaalsetest võistlustest võttis osa
161 võistlejat, seejuures
osales võistlejaid viiest välisriigist.
Väga head mängu näitas
sauelane Kaidi Kirs (KK Tallinn), kes eelvoorus mängis
tulemuse 444 kurikat, millega pääses üheksandana
edasi finaali, kus suutis tulemust veel parandada ning
tuli kokkuvõttes koondtule-

musega 891 kurikat Eesti
meistrivõistluste pronksile.
Eesti meistriks krooniti
Marian Saar (KK Reval) tulemusega 967 kurikat, kusjuures eelvooru tulemus 507
märkis Eesti rekordi kordamist. Meistrivõistluse hõbemedalisti Anu Pluumi (Tartu
KK) lõpptulemus oli 928.
Sportkeegli paarislühimängu Eesti meistrivõistlustel kuulus võit ja Eesti
meistritiitel sauelastele Kaidi
ja Kaido Kirsile (mõlemad KK
Tallinn).
Finaalis suutsid nad tulla
välja 0:1 kaotuseisust ning
pärast 1:1 lõppenud seeriaid
alistasid lisavisete paremusega paari Marian Saar (KK
Reval) ja Marek Sööt (KK
Tallinn). Pronksile tulid Kerli
Mark (KK Killuke) ja Markko
Abel (Tartu KK).

Sportkeegli
paarislühimängu Eesti
meistrivõistlustel kuulus võit
ja Eesti meistritiitel sauelastele
Kaidi ja Kaido
Kirsile. Foto:
www.evml.ee

Elus Teadus
viis õpilased
taas
lahingusse
Saue Sõna
Eesti Maaülikooli tudengite ühendus Elus Teadus
korraldab tänavu juba kolmandat korda Eesti 7.-9.
klassi koolinoortele teaduslahingu võistluse, mis
toob õpilased põnevasse
loodus- ja täppisteaduste
maailma.
Jaanuari viimasel nädalal toimusid üle kogu Eesti
lahingu eelvoorud, millesse
pani ennast kirja 190
võistkonda 15 maakonnast
ja Tallinnast. Kokku 118
koolist, kusjuures 23 kooli
osalevad 2017. aasta teaduslahingus esmakordselt.
Harjumaa eelvoor pidas
oma teaduslahingu maha
27. jaanuaril Saue Noortekeskuses. Osa võttis 17
võistkonda, meie gümnaasium oli väljas kolmega.
Võistkond Saue Koos,
kuhu kuulusid Birgit Veldi,
Kermo Kiisa ja Rasmus
Strastin, saavutas I koha
– üleriigilises arvestuses
3.-4. koht – ning esindab
Harjumaad üle-eestilises
lõppvoorus. Õpilasi juhendasid õpetajad Tiia Tasuja
ja Külli Vita.
SG9 koosseisus Aleksis
Alliksaar, Rasmus Kuningas ja Märt Tender saavutas kolmanda koha. Võistkond SG8 – Siim Pender,
Kristo Kangur ja Harlis
Viikmäe – tuli 9. kohale.
Neid võistkondi juhendas
õpetaja Ulvi Urgard.
Kev a del 2011 tulid
kokku Eesti maaülikooli
doktorandid, et hakata
tutvustama kooliõpilastele teaduse tegemist
ja teadlaseks olemist
käed-külge-õpitubade
kaudu. On ju igas valdko nna s müü te , mis
vajavad murdmist, ja
enamasti jääb teaduse
põnev maailm noortele
kät te s aamatuk s. Nii
pandigi alus üliõpilaste
ühendusele Elus Teadus, mis koondab Eesti
maaülikooli tudengeid,
ja õpitubadest kasvasid
välja teaduslahingud.
Minge ja uurige – täiega
huvitav.
www.teaduslahing.com
www.elusteadus.com
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Meie oma poiste bänd
konkursil „Elu võimalus“

Bändist Mad Morality

Saue Sõna

LIIKMED

Sauelased, elame kaasa oma
linna nooretele meestele, oma
poistele bändist Mad Morality, kes esitasid end osalema
konkursile „Elu võimalus“.
Anname neile oma hääle, et
nad saavad esineda Eesti laulul ja sealt tuule tiibadesse.
Toetame omasid ja hoiame
neile pöialt! Jagame infot ja
kutsume teisigi meie omadele
häält andma. Kuidas musketärid ütlesidki: „Kõik ühe ja
üks kõigi eest!“ Teeme ära
või mis?
Hääleta: http://eestilaul.
postimees.ee/3992795/rahvahaeaeletus-on-alanud. Meie
poiste video on üsna lõpus.

◊ Popp, punk, alternatiiv rock
ja natuke metalli ka.

◊
◊
◊
◊
◊

Martin Vist – vokaal / kitarr
Karl Tümanok – kitarr / vokaal
Karl Jürgen Kivimaa – bass
Robin Metsva – trummid
Rasmus Metsva – kitarr

KONKURSIST

Mad Morality. Foto: FB

Muusikavideo: https://www.
youtube.com/watch?v=L0eFpfI
fJ6E&feature=youtu.be. Rõõm

Ettevõtlikud noored teevad ajalugu
Õpilasfirma Jepriis liikmed
Viimastel aastatel on Eesti
noorte eestvedamisel võrsunud mitmed toimekad ja tublid
õpilasfirmad. Kõigil on veel
kindlasti eelmisest õppeaastast meeles õpilasfirma Spoony
vahvad šokolaadilusikad, õpilasfirma Wootie puidust lipsud
või õpilasfirma Sibise tore veebiplatvorm, kust oli võimalik
soovijatel ja mahekauba austajatel soetada endale Eesti talumeeste või siis üksiktootjate
mahetooteid kodust lahkumata.
Ka sel õppeaastal on ambitsioonikad Eesti noored Ron
Donald, Jaagup Kukk, Ove Leišovnieks ja Sauelt pärit Reno
Donald loomas midagi suurt ja
ainulaadset oma õpilasfirmas
Jepriis.
Kui neil avanes võimalus
luua õpilasfirma, tahtsid nad
pakkuda midagi, mida keegi
pole veel varem teinud ja mis
oleks kasulik ühiskonnale.
Nad leidsid, et nii mini- kui
õpilasfirmadel on suureks
puudujäägiks nende toodete
kättesaadavus internetis. Nii
valmiski noormeestel koostöös
veebiplatvorm, mis aitab õpilasfirmade tooted soovijatele
kättesaadavamaks muuta.
Õpilasfirma Jepriis on loonud veebikataloogi Õpilasfirma24 (opilasfirma24.ee),
mis muudab õpilasfirmade
toodete tellimise mugavaks.
Noormeeste eesmärk on liita
kõik õpilasfirmad lehega, et
siis arendada välja n-ö laat
internetis. Veebikataloogist on
võimalik osta tooteid ja uurida
erinevate õpilasfirmade kohta.

ŽANR

Õpilasfirmade liitmisega
alustas Jepriis jaanuari alguses ja tänaseks on liitunud
seitse õpilasfirmat. Hetkel on
tegemisel platvormiga liitunud
õpilasfirmade edulood.
Kõige suuremad ja ambitsioonikamad eesmärgid järgmisteks kuudeks on leida uusi
aktiivseid õpilasfirmasid, kes
soovivad liituda platvormiga, ja
teha leht laialt levinuks.
Järgmise aasta plaanide
hulka võiks kuuluda unistused
laienemisest piiri taha – kas siis
Lätti või Soome – ja lüüa kaasa
Kesk-Läänemere õpilasfirmade
rahvusvahelises programmis.
Omamoodi edukas on õpilasfirma Jepriis juba olnud ja
endast märgi õpilasfirmade
ajalukku maha jätnud, kui
avas detsembrikuu lõpus
koostöös SEB panga ja Junior
Achievementiga oma ametliku
pangakonto SEB pangas, olles
esimene selline õpilasfirma
Eestis.
Õpilasfirma Jepriis platvormi
ja paljude õpilasfirmade toodetega saab tutvuda veebis www.
opilasfirma24.ee või 11. veebruaril 2017 Eesti Õpilasfirmade
laadal Kristiine või Rocca al
Mare kaubanduskeskuses.
Tulge laadale!

näha, et videogi on tootnud
Kema Film ehk meie oma noorel
mehel Kert Paidrel on käsi sees.

◊ Anna hääl meie poiste poolt
juba täna. Hääletus kestab
kuni 12. veebruar 2017.
◊ 13. veebruaril avalikustatakse kolm kõige rohkem
rahva hääli saanud artisti ja /
või bändi ning ka kolm Elu24
lemmikut!
◊ Nende seast valib auväärne
Eesti laulu ja Elu24 žürii
välja selle ühe õnneliku
võitja, kes saab erakordse

võimaluse esineda „Eesti
laul 2017“ finaalkontserdil
Saku Suurhallis 4. märtsil!
◊ Hääli võib anda mitmele
lemmikule, kuid igaühe
poolt saab hääletada vaid
ühe korra.
◊ Konkursi kuulutas välja
Postimees Grupp.

VÕITJA SAAB
◊ Võimaluse esineda „Eesti Laul
2017“ finaalkontserdil Saku
Suurhallis 4. märtsil 2017.
◊ Nõustamist „Eesti Laul
2017“ finaalkontserdil esitatava laulu valikul.
◊ Igakülgse toetuse laulu esitamise ettevalmistuse ja lavalise stilistika osas.
◊ PR kampaania Eesti Meedia
väljaannetes ja kanalites.
◊ Piletid kuuele sõbrale „Eesti
Laul 2017“ finaalkontserdile.

Monotükk „Eesti mees ja tema naine“
Saue kontserdisaalis
Monotükk „Ee s ti
mees ja tema naine“
etendub Saue kontserdisaalis 21. veebruaril kell 19. Tegemist on omamoodi
jätkuga Sepo Seemani
eelmisele monoetendusele „Eesti mees
ja tema poeg“, mille
autoriks oli Peep Pedmanson.
Lavastus keskendub
Eesti mehe ja naise
suhetele. Ritta seatakse hulganisti kõnekaid fakte. Näiteks,
kas teadsite, et Eesti
mees räägib keskmiselt
2000, naine aga 7000
sõna päevas? Või seda,
et Eesti naise vannitoas
on keskmiselt 437 eset ning
71% nende esemete nime ega
otstarvet mees ei tea?

„Teemasid, mida Eesti
mehe kontekstis kajastada, on veel palju,“
ütleb Sepo Seeman.
„Mehe suhe naisega,
tema kirg kollektsioneerimise vastu, hobid,
sõbrad jne.“
Etendus kahes vaatuse s umbe s kaks
tundi. Autor ja lavastaja Tiit Palu.
Kuni 14. veebruarini piletid hinnaga 10
eurot. Piletid on müügil Saue Huvikeskuses
E-N 15.00-18.00 ja
Piletimaailmas.
Etendus „Ülevaataja“, mis pidi Sauele tulema 21. veebruaril, on näitleja haigestumise tõttu asendatud Sepo Seemani
monotükiga „Eesti mees ja tema naine“! Kehtivad „Ülevaatajale“ ostetud piletid. Vajadusel ostetakse piletid tagasi. Teater
vabandab!

Kultuur ja vaba aeg
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Kevadhooaja koolitused huvikeskuses
Saue Huvikeskus
Mine võta kinni, kui kauaks
seda tänavust talve veel jagub,
aga hommikuti kõlav linnulaul,
pikem päevavalgus ja aeg-ajalt
piiluv päikegi annavad tunnistust, et loodus valmistub
kevade tulekuks.
Kevadiseks koolitushooajaks valmistub ka Saue Huvikeskus, soovides tuua
huvilisteni juba traditsiooniliseks kujunenud töötubasid kui uusi võimalusi
täiendada teadmistepagasit ja omandada praktilisi oskusi.

SAVITUBA PEREDELE
Saue Huvikeskuse kunstiklassis laupäeviti, kell 11.00-13.00 järgmistel kuupäevadel: 11. ja 18. märtsil; 1. ja 8. aprillil;
6. ja 13. mail.
Tulge koos perega ja valmistage
endale meelepäraseid esemeid. Savi ja
kõik vajalikud töövahendid on kohapeal
olemas. Perepilet 12 eurot üks kord.
Juhendaja Made Kaares.

KERAAMIKA TÄISKASVANUTELE
Saue Huvikeskuse kunstiklassis teisipäeva õhtuti kell 18.30-20.45. Valmistada saab tarbekeraamikat, seinaplaate,
tuule- ja seinakella, ehteid ja dekoratiivesemeid. Tasu 9 eurot üks kord.
Materjalid ja põletus on hinna sees.
Juhendaja Virve Laan.
Keraamikahuvilised, tulge tehke käed
saviseks!

TEKSTIIL JA TAASKASUTUS
Kutsume teid erinevate tehnikate abil
muutma nööpe huvitavamaks. Nööbi
valmistamise töötuba toimub huvikeskuse kunstiklassis kahel kolmapäeval,
1. ja 15. märtsil kell 18.30-20.30. Materjalidena kasutusel lõng, traat, metallivärvid ja muud vabalt valitud materjalid.
Tasu 8 eurot üks kord. Juhendaja Eret
Kuusk.

LIHTNE JA TERVISLIK KODUKORISTUS
Kuidas võidelda olematu tolmuga? Kuidas kerge vaevaga kodu korda saada?
Milliseid koristusvahendeid kasutada?
Kuidas orienteeruda pakutavate puhastusainete ja tarvikute virr-varris. Nendele ja mitmetele teistele küsimustele
annab vastuse puhastusekspert Rita
Selgis. Inimene, kes teab koristamisest
kõike. Tahad ka teada? Pane nimi huvikeskuses kirja ja tule kohale. Kodukoristuse koolitusõhtu toimub teisipäeval,
7. märtsil kell 18-20. Koolituse hind on
10 eurot. Soovi ja vajaduse korral on
koolitajalt võimalik kohapeal soetada
ka kvaliteetseid kodukoristamise tarvikuid.

MEDITATSIOON JA SISEMISED
RÄNNAKUD ALGAJATELE
Praktiliste oskuste kõrval kutsub huvikeskus Sind ka endasse vaatama.
Meditatsiooni kursus on mõeldud
Sulle, kes Sa soovid mõista, mis on
meditatsioon ja kuidas seda praktiseerida. Kuidas end lihtsate võtete abil

igapäeva saginast välja lülitada ja oma
sisemaailmaga kontakti saada. Grupis
on neid võtteid alati kergem omandada, kui kodus omaette proovides.
Lühike sissejuhatav teooria vaheldub
praktiliste meditatiivsete harjutustega.
Süvalõdvestuse kõrval toimuvad rännakud alateadvuse radadele. Sellisel
põneval moel saab endast rohkem
teadlikumaks ja nii mõnigi küsimus,
mis on ehk juba aastaid kummitanud,
võib saada uue vaatenurga või lahendusviisi.
Iga kohtumine lõpeb lühikese aruteluringiga, kus saab soovi korral jagada
oma kogemust ja esitada küsimusi
värskelt kogetu kohta. Kursusel omandatut on lihtne hiljem kodus praktiseerida.
Sisemiste rännakute teemad: ärevuse ja pinge vähendamine, ebavajalikust lahti laskmine; enda tõelise mina
ja keskmega kontakti loomine; rännak
sisemisse pühamusse – kohtumine
oma kaitseingli või teejuhiga – olulise
küsimuse esitamine neile; tšakrate
ja energiakeha puhastamine ja enda
energeetiline tervendamine; tulevikutee
– kohtumine oma tulevikuminaga.
Meditatsiooni ja sisemiste rännakute koolitus toimub märtsikuu neljal
järjestikusel reedel, 3., 10., 17. ja 24.
märtsil kell 18-20. Koolituse moodulid on omavahel seotud ja seetõttu
üksikutel moodulitel osalemine ei ole
soovitatav. Koolituse kogumaksumus
on 65 eurot.
Osalemine ei eelda varasemaid
meditatsioonialaseid teadmisi ega
kogemusi. Selga on soovitav panna
mugavad vabaaja riided. Meditatsiooni
ja sisemisi rännakuid juhendab koolitaja ja psühholoogiline nõustaja Kristel
Rannemees, kelle kohta võib lugeda
täiendavat teavet aadressil www.sisemineareng.ee.

LÜHIKURSUS AIAPIDAJATELE
Kahel teisipäeval ootame Sind saama
praktilisi teadmisi aiapidamisest
maastikukujundaja Janne Põlluaasa
juhendamisel. Esimesel korral keskendutakse maitsetaimede ja köögiviljade
kasvatamisele ruutmeetripeenardel.
Sellised peenrad näevad nägusad
välja, hooldamine on lihtne ja saak
sobivate tingimuste korral rikkalik.
Loengus saad teada, kuidas valida
köögiviljapeenrale asukoht, milliseid
materjale kasutada rajamiseks, millist mulda taimed vajavad ja kuidas
külvata, istutada ning hooldada maitsetaimi ja köögivilju. Koolituse teises
osas on tähelepanu all pilkupüüdvad
okaspuuvormid ja värvikad lehtpõõsad
ning puud koduaias. Koduaeda sobivad

väikese- ja keskmisekasvulised okaspuud
ja põõsad. Sortiment
on aga aianduskeskustes muutunud nii
rikkalikuks, et mõnikord on keeruline
valikuid teha – kes
kellega kokku sobib,
milliseid tingimusi taimed heaks edenemiseks vajavad, kui suureks taim
kasvab ja kui palju tuleb talle kasvuks
ruumi jätta.
Lühikursus toimub 21. ja 28. märtsil
kell 18-20, selle kogumaksumus on 30
eurot.

SINU SOOVID
KOOLITUSKALENDRISSE
Keraamika, tekstiil ja taaskasutus, lihtne
kodukoristus, aiakujundus ja kontakti
leidmine oma sisemise minaga – need
on teemad, mis jõuavad sauelasteni
tänavu kevadel. Aga miks mitte omandada ka näiteks viljapuude lõikamise
oskus, õppida õmblema või saada aimu
kodukujundusest, õppida treenima mälu
ja teadlikult toituma. Midagi veel. Millest tahaksid Sina rohkem teada? Millist
uut oskust omandada? Siinsamas, Saue
linnas. Jaga oma mõtteid, soove, unistusi! Et teaksime koolituskalendris Sinu
soovidega arvestada.

Huvikeskus kutsub ERM-i ja Ugala teatrisse
Saue Huvikeskus
Saue Huvikeskus korraldab aprillis
kõigile huvilistele kaks väljasõitu: 22.
aprillil Tartusse Eesti Rahva Muuseumisse ja 28. aprillil Viljandisse taasavatud Ugala teatrisse.

Ekskursioon Eesti Rahva Muuseumi
Buss väljub laupäeval, 22. aprillil, kell
9 Saue Linnavalitsuse parklast. Tagasi
Sauele jõuame orienteeruvalt kell 18.
Osalustasu õpilastele 15 eurot ja täiskasvanutele 25 eurot. Hinnas on kogu
maja külastus koos giidiga ja soomeugri püsinäituse „Uurali kaja“ külastamine. ERM-i sõiduks on vajalik eelregistreerimine e-posti aadressil sirje.
luberg@saue.ee.

Ugala teatri ühiskülastus
Soovijail on võimalus reedel, 28. aprillil osa saada teatrireisist taasavatud
Ugalasse, kus etendub Lembit Petersoni lavastatud etendus „Nähtamatu
daam“.
See on Hispaania kuldajastu ühe
olulisema näitekirjaniku Pedro Calderón de la Barca tippteos.
Osalustasu on 25 eurot. Hinnas on
transport, teatripilet ja ekskursioon
teatrimajas. Väljasõit Saue Linnavalitsuse parklast kell 15.00. Teatrikülastuse osavõtusoovist teatada e-posti
aadressil sirje.luberg@saue.ee või
telefonil 523 4339. Kohtade arv on
piiratud!

10. veebruar 2017 Saue Sõna
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Kevadtalv Saue
Päevakeskuses
Saue Päevakeskuses on avatud Laine Luigese maalide
näitus.
10. veebruaril kell 18.30 lauluklubi.
16. veebruaril kell 13 räägib
Jaak Vackermann Mongoolia
reisist. Reisi korraldas Roy
Strider, reisiseltskonnas olid
Lenna Kuurma ja Ingrid Peek
saatesarjast „Hallo kosmos“.
Reisi on kajastatud ka ETV
saates „Hommik Anuga“.
Täpsem info kodulehel.

Kümme aastat
seeniortantsu Sauel
Saue Sõna
7. veebruaril pidas Saue seeniortantsijate rühm Senjoriitad
10. sünnipäeva.

Senjoriitad saamisloost ja
endast
„Vanemaealistele loodud tantsuline liikumine – seeniortants
– jõudis Lääne-Euroopast Eestisse tänu tantsuõpetaja EveMall Saarele.
Sauel oli esimene seeniortantsu tund 9. veebruaril
2007 – kümme aastat tagasi.
Kohal olid naised, sekka mõni
mees ja üks paargi. Mehed
olid, naised jäid.
Täna on rühmas 16 tantsijat. Rühma nimi on Senjoriitad,
mis sobib tantsijate aktiivse ja
värvika olekuga. Arvasime, et
nimes peaks olema viide vanusele (sen) ja märk, et tantsijad
on naised.
Kümne aasta jooksul on
tantsurühmal olnud kolm

Senjoriitasid 10. sünnipäeval õnnitlenud abilinnapea Andres
Kaarmann tuletas sarmikaid ja elurõõmsaid daame tervitades
neile meelde internetiavarustest silma hakanud infokildu: „Senjoriitade esinemine oli nauditav nagu alati. Punaste pluuside ja
mustade kübarakestega meenutasid nad tuules hällivat moonipõldu.“ Eks ole ju ilus.
Nii kirjeldas Senjoriitade esinemist Tallinna Kesklinna sotsiaalkeskuse isadepäeva kontserdil 2014. aasta novembri Saue
Sõnas Saue Päevakeskuse esimene juhataja Tiiu Kuuskme ja
rääkis sula tõtt, sest päevakeskuse tänane juhataja Liivi Lents
laskis Senjoriitadel 10. sünnipäeval arvata, mille poolest on
nad kõige-kõige.
Rühm küll arvas, et nad on kõige arvukamad, kuid selgus,
et nad on alati ilusad.
juhendajat: Kulla Hein, Aime
Kaasik ja Eve-Mall Saar, kes
juhib rühma ka praegu.
Tantsurühm on õppinud üle
70 tantsu ja esinenud paljudes kohtades: eakate festivalil,
Harjumaa seeniortantsu kokkutulekutel Sakus, Viimsis, Kosel,
Arukülas ja Randveres.
On käidud esinemas Karjaküla ja Põltsamaa hooldekodus
ning Benita Kodus. Kohtutud seeniortantsurühmadega

Tallinnast, Kristiine linnaosa
sotsiaalkeskuse Kateriinedega
sõbrakski saadud.
Peale selle on esinetud
Saue eakate sünnipäevapidudel, eakate aastalõpupeol ja
päevakeskuse ringide kevadpeol.
Koostantsimine teeb olemise kergeks, meele rõõmsaks,
soodustab liikuvust, parandab
rühti ja loob meeleolu.“ Tantsigem terviseks!

Rännates koos Ado Köögardaliga
Harju Muuseum
Kuni märtsi lõpuni on Saue
Linna Raamatukogus avatud
näitus „Väljasõidud Eestis:
Keila kirikuõpetaja Ado Köögardali päevapiltidest ja reisimärkmetest aastaist 1924-1938“.
Näitus pakub külastajale võimaluse rännata koos Ado Köögardaliga toonases Keila kihelkonnas ja Eestis ning teha üks
lühivisiit ka Helsingisse. Näitusele valitud päevapiltide laiendatud allkirjad on väljavõtted Ado
Köögardali päevaraamatutest.
Keila kirikuõpetaja Ado
Köögardali päevaraamatuid
on võimalik lugeda Harju-

maa Muuseumi kodulehelt.
Päevaraamatutes on ta üles
tähendanud näiteks sõidupiletite ja toiduainete hinnad,
võõrastemajades peatumise
maksumuse, õhutemperatuuri
ja ilmastikuolud, reisikaaslaste
meeleolu ja juhtumised, mida
autor talle ainuomases stiilis
kirjeldab. Hulgalistele faktidele
lisavad vürtsi Köögardali siirad
ja emotsionaalsed ülestähendused olukordade, inimeste
ning ettevõtmiste kohta.
Köögardal sündis 1891. aastal Viljandimaal Karula vallas;
lõpetas Treffneri gümnaasiumi
ja 1916. aastal Tartu ülikooli
usuteaduskonna. Teenis abi-

õpetajana Peetri koguduses
Valgas, õpetajana Oudovas ja
Kanepis. Oli aastatel 19211957 Keila koguduse õpetaja
ja alates 1935. aastast LääneHarju praost. Ado Köögardal
suri 1957. aastal ja on maetud
Keila kirikuaeda.
Ado Köögardalilt on ilmunud
kaks raamatut: ajalooline ülevaade „Keila kihelkonnaloost“
ja romaan „Rahula kirikla“.
Ta on teinud kaastööd ajalehtedele Postimees, Viljandi
Teataja, Meie Elu, Päevaleht,
lühipalasid ja jutlusi ilmus Meie
Kirikus ja Eesti Kirikus, lastejutte avaldasid Laste Rõõm ja
Laste Sõber.

21. veebruaril kell 11-13 sünnipäevapidu noortekeskuses
neile, kel aastaid 65 või enam
ja sünnipäev jaanuaris, veebruaris või märtsis. Palume
eelnevalt registreerida Saue
Päevakeskuses või telefonil
659 5070.
28. veebruaril kell 13 esineb
ansambel Rukkilill Mustamäe
Päevakeskuses.
8. märtsil kell 15 naistepäevakontsert päevakeskuses.
Esinevad Saue Päevakeskuse
naisansambel Rukkilill ja
Turba naisansambel Cantus.
9. märtsil kell 13 raamatuklubi.
22. märtsil külastame Tallinna
loomaaia uut õppe- ja teaduskeskust. Info- ja reklaamiosa-

konna juhataja Inari Leimann
tutvustab õppe- ja teadusklasse ning konverentsisaalis
vaatame loodusfilmide festivali filmi loomade safarist ja
selle mõjust loomadele. Soovijad külastavad laste loomaaeda ja elevandimaja. Loomaaia pilet maksab 4 eurot, kino
pilet 2 eurot. Kokku 6 eurot
makstakse kohapeal loomaaia kassasse. Vajalik eelnev
registreerimine.
30. märtsil kell 15 räägib Aidu
Ots Madagaskari muljetest ja
näitab pilte.
6. aprillil vaatame Tallinna
Draamateatri etendust „Pangalaen“. Pilet maksab 15,20
eurot. Vajalik eelnev registreerimine päevakeskuses.
Maksta saab Saue Linnavalitsuse kassasse või arveldusarvele, selgitus „Pangalaen“.
Rekvisiidid ja täpsem teave
päevakeskuse kodulehel.
30. aprillil teatrireis Tartusse
muusikali „Mamma mia“ vaatama.
1.-8. oktoobril 8-päevane
bus sireis Rumeenias se:
Sighi ş oara, Cluj-Napoca,
Sibiu, Transilvaania lossid
Bran ja Pele ş, Marmaatia,
Turda soolakaevandus. Täpsem teave on kodulehel.

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, www.arbormen.ee.
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.

Saue Sõna 10. veebruar 2016

10
Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja okste
raiet. Tööd teen tõstuki ja
köistehnikaga. Freesin kände
ja teostan okste äravedu.
Puude üldseisundi hindamine
ja konsultatsioon tasuta. Tel
5133458, www.ohtlikpuu.ee.
KUNDALINI JOOGA tunnid Sauel
kolmapäeviti kell 10.00 ja 19.00!
Algajate kursus esmaspäeviti kell
10.00 Keila Täheruumis. Täpsem
info www.simran.ee.
SOODUS! Veebruaris Eesti
majalipp ainult 18 eurot. Telli
kohe e-poest www.lipuvabrik.ee!
Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete seadustamine. 5220023,
Mikk.
Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. 53529476
email: mehitus@gmail.com.
Teostan maalritöid ja remon-

ditöid Sauel ja lähiümbruses.
Tel.+37258172121 Ivar; maalrid@hotmail.com.
Eraauto Hooldus avatud Sauel
Tammetõru 8 E-R kell 9-18.
Lõuna 12-13, L-P suletud.
Pärast töövälist aega teenuse
osutamine kokkuleppel. Hooldus, rehvide vahetus, diagnostika. Broneering telefonil
53727060 või kohapeal.

Ostan

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

Müün

Müüa puitbrikett alates 120
€/tonn. Pellet 8 mm 170
€/960kg. Hinnad koos transpordiga Sauel ja selle lähiümbruses. Info tel 5011898.

Kinnisvara

Ostan garaaži Saue linnas hinnaga 5000-8000 eurot. Kõik
pakkumised on oodatud! Tel
56675000.
Ostan garaaži, kõik pakkumised
on oodatud! Tel 56641122.

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

Anda üürile värskelt renoveeritud
avara planeeringuga kahetoaline
korter Sauel Kütise tn 3, kolmekordse kivimaja teisel korrusel.
Korter on hetkel sisustamisel
uue kvaliteetse mööbli ja korraliku tehnikaga. Valmib veebruari
keskel. Täpsem info 56641122.

Ostan teie kasutuseta jäänud
sõiduauto. Võib vajada remonti.
Tel 56298239.

Ostan korteri Saue linnas, kõik
pakkumised on oodatud! Tel
56641122.

Jumalateenistused
veebruaris Saue
kirikus
Uus kliinik pakub alkoholisõltuvusest pääsemiseks
süsteemset toetust. Tallinnas avati Eesti esimene
12 sammu programmil põhinev kliinik, TSF Clinic,
kus aidatakse alkoholi ja keemilise aine sõltuvuses
olevaid inimesi ja nende lähedasi.

www.tsfclinic.ee

Meie hulgast on lahkunud
INNA-MAI KRUUP
1932- 2017.
Avaldame sügavat
kaastunnet
õe perele, sugulastele ja
tuttavatele.
Leinates Saue Kristliku
Vabakoguduse pere.

SAKURASTUUDIO taasavamine
uuel aadressil Pärnasalu 17!

kaaniravi
kinesioteipimine
www.kineesioteip.ee

Näohooldused

Südamlik kaastunne
Urve Leemannile
õe
surma puhul
Saue Päevakeskus,
Senjoriitad, Vokiratas,
käsitööring





ultraheli fonoforees
(hülauroonhappega)
itaalia pinguldav drenaaž
näomassaaž
keemiline piiling (mandli-, fitiin-,
aselaiinhaped)

UUS!
 Püsimeik (tatuaaž huultele,
kulmudele ja ripsmejoonele)
Telefon 5664 0529, Jelena
Telefon 54544559, Svetlana

LUTERLIKUD
JUMALATEENISTUSED

SAUE PÄEVAKESKUSES (Kütise 4)

IGAL PÜHAPÄEVAL
KELL 13.00.

Pakun tööd
Tammevana pubi vajab baaridaami-klienditeenindajat.
Telefon 56482025.
E-posti aadress info@tammevana.ee.
Wavin Estonia OÜ pakub tööd
laotöötajale märtsist novembrini. Soovitav tõstukil töötamise kogemus. Kontakttel
6506840.

Harju Elekter on ligi 50-aastase
kogemusega juhtiv kesk- ja madalpingeliste elektrijaotus- ja automaatikaseadmete välja arendaja, tootja
ja turustaja. Harju Elekter Gruppi
kuuluvad tehased Eestis, Soomes
ja Leedus, kus töötab kokku 500
inimest. Ettevõtte aktsiad on noteeritud Tallinna Börsil.

Seoses tellimuste mahu suurenemisega
otsime oma meeskonda

ELEKTRIMONTAAŽILUKKSEPPASID

Kandidaadilt eeldame:

Teenistust juhatab Vahur Utno. Piibli
teksti loeb Liia Lumilaid. Muusikaga
teenib Saue koguduse naisansambel.

19. veebruar kell 13

24. veebruar kell 16




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

12. veebruar kell 13

Keha ja vaimu stuudios pakume
 klassikaline üldmassaaž
 kupumassaaž

Muud teenused

Varia

Kelle põhiülesanneteks on:

Teenistust juhatab Raivo Kaustel.
Piibli teksti loeb Evi Tatarlõ.

spordimassaaž
laavakivimassaaž
tselluliidivastane massaaž
šokolaadimassaaž ja muudki veel

Ostan Sauele uuema või täielikult renoveeritud maja üldpinnaga kuni 180 m2. Telefon
55520120.

Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske
endid jälle panna orjaikkesse! Gl 5:1.

(Arco Transi maja)






Anda üürile garaaž Nurmesalu
tänaval. Tel 56200229.

Vabariigi 99. sünnipäevale pühendatud kontsert-jumalateenistus, mida
juhatab Erki Kuld. Muusikaga teenib
Varbola naiskoor koor Astra.

26. veebruar kell 13
Teenistust juhatab Erki Kuld. Kontsert-jumalateenistus Jaana Eskori
esituses.

Palve- ja osadustund igal
kolmapäeval kell 18.

Õigusabiteenus
OÜ Fallingstar
õigusabi@solo.ee
Telefon 5462 7148

• kesk- ja madalpinge jaotusseadmete montaaž
• alajaamade metallkorpuste koostamine
• tootmisdokumentatsiooni jälgimine
•
•
•
•

tehnilist taipu
täpsust ja korrektsust
valmidust füüsilist jõudu vajavaks tööks
eesti keele oskust kõnes ja kirjas

Kasuks tuleb:

• elektri-, mehhatroonika- või automaatikaalane eriharidus
• töökogemus tootmises ja/või elektriseadmete valdkonnas

Pakume
•
•
•
•

töösuhet stabiilses ettevõttes ja sõbralikku meeskonda
kaasaegset töökeskkonda
tööalast väljaõpet
teadmistele, oskustele ja töötulemustele vastavat töötasu

PINGIOPERAATOREID
Kelle põhiülesanneteks on

• tootmisjooniste lugemine
• FINN-POWER, AMADA lehetöötluskeskuste ja painutuspinkide programmide sisestamine ning seadistamine
• lehtmetalltoodete valmistamine
• detailide kvaliteedi kontrollimine
• tootmisdokumentatsiooni jälgimine

Kandidaadilt eeldame:

• eesti keele oskust kõnes ja kirjas
• valmidust vahetustega tööks
Kasuks tuleb eelnev lehetöötluskeskusel või painutuspingil
töötamise kogemus

Pakume
•
•
•
•

töösuhet stabiilses ettevõttes ja sõbralikku meeskonda
kaasaegset töökeskkonda
tööalast väljaõpet
teadmistele, oskustele ja töötulemustele vastavat töötasu

Kandideerimisavaldus koos elulookirjeldusega
palume saata hiljemalt 28.02.2017 personal@he.ee.
Lisainfo 674 7410 või ettevõtte kodulehelt.
www.harjuelekter.ee

10. veebruar 2017 Saue Sõna
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KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS
Toetuse väejuhatus on kaitseväe struktuuriüksus, mille missioon on tagada eesti kaitseväe võitlusvalmidus ja
jätkusuutlikkus. Toetuse väejuhatus tegeleb kaitseväe varustamisega, teenindab kogu kaitseväge raamatupidamises ja
viib läbi ajateenijate väljaõpet. Toetuse väejuhatuse ülesanne on kaitseväe varustuse ja tehnika hooldus. Muuhulgas
korraldab toetuse väejuhatus meditsiiniteenuse pakkumist kaitseväes ja teeb meditsiinialast väljaõpet sõduritele.

KOKK
Tööülesanded
Kalkulatsioonidele, tehnoloogiale ja tervisekaitse nõuetele vastav toiduainete ettevalmistamine toitlustusgraafikus
ettenähtud ajaks, toidu väljastamine, säilitamine ja enesekontrolliplaani järgimine ning sellest kinni pidamine.



Nõudmised kandidaadile
 Vähemalt põhiharidus, millele lisandub toitlustusalane ettevalmistus (kutseharidus, täiendkoolitus)
 Eesti keele oskus kesktasemel (B2)
 Kehtiv tervisetõend
 Eelise annab suurköögis töötamise kogemus
 Kandidaadilt ootame:
o Algatusvõimet ja kohusetunnet
o Otsustus- ja vastutusvõimet
o Võimet reageerida kiiresti muutustele
o Meeskonnatööle orienteeritust
Omalt poolt pakume






Stabiilset ja kindlat sissetulekut
Huvitavat ja vaheldusrikast tööd vahetustega graafiku alusel
Toetavat ja sõbralikku meeskonda
Vajadusel tööandjapoolset transporti tööle sõiduks Keilast ja Tallinnast
Sobiva kandidaadiga sõlmitakse käsundusleping (4,7 €/h)

Tööaeg


Täistööaeg, vahetustega. (Pikk nädal ETRLP, 5:00-17:00. Lühike KN, 8:00-20:00. Vahetused on 12-tunnised)

Tööle asumise aeg


Esimesel võimalusel

Töö asukoht


Töökoht asub Ämaris

Kandideerimise tähtaeg


24.02.2017

Lisainformatsioon


Ämari toitlustuskompleksi juhataja Karin Miido / Tel: 5887 7606/



Kaitseväe värbamiskeskus Igor Novitski / Tel: 717 0823 / E-post: igor.novitski@kra.ee

Teated ja reklaam
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10.-12. veebruar
Ridva 15, Saue. Avatud: 9-22
Geisha
kommikarp 150 g
1,90 €

Rakvere lihapallid
porgandi ja
pastinaagiga 320 g
1,55 €
(4,84/kg)
tavahind 2,39 €

-35%

(12,67/kg)
tavahind 2,55 €

-25%

-26%

(3,98/l)
tavahind 2,70 €

Haapsalu mnt. 57b, Keila. Avatud: 9-22

tavahind 4,99 €/kg

Leibur
Rukkipala 330 g
0,65 €

-30%

(1,97/kg)
tavahind 0,78 €

Kooreklops 600 g
Maks ja Moorits
2,99 €
CIF Lemon 599 ml
1,99 €

Porgandijuustusalat
3,49 €/kg

-17%

(4,98/kg)
tavahind 4,99 €

-40%

Vahukreemikook
5,59 €/kg
tavahind 7,90 €/kg

Pakkumine kehtib 10.-12. detsember või kuni kaupa jätkub!

-30%

Hõbeehted

-20%

Lisainfo: www.keilaty.ee, tel: 6580800
M-Polüamiid veniv pukseerimisköis (MBL
8300 kg). Müüa 20mm X ~5,5m (pingul
olles). Polüamiidköisi iseloomustab
nende võime summutada löögienergiat.
Hind 30 eurot. Kätte saab Sauel, Sakus.
Kokkuleppel on võimalik saata
pakiautomaati üle Eesti. Tellides on
saada erineva pikkuse ja läbimõõduga
köisi. Võta ühendust: telefon 58588936,
e-posti aadress enno.end@mail.ee

