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Saue
Linnavalitsust
külastas Põhja
Politseiprefektuuri
prefekt
RAIVO KÜÜT
„Põhja Politseiprefektuuri 2006. aasta
Saue linna õiguskorra ülevaade näitab
kuritegevuse üldist stabiliseerumist ja
kordapandud kuritegude registreerimise kahanemist. Enamiku kuriteoliikide osas on paranenud ka avastamine”, kinnitas kohtumisel Saue Linnavalitsuses Põhja Politseiprefektuuri
prefekt härra Küüt eelmise aasta
kokkuvõtet analüüsides.
Kristiina Kotter
28.märtsi pealelõunal
kohtusid ühise laua
taga ühel pool Saue
linnapea Ero Liivik,
abilinnapea Rafael
Amos ja linnavalitsuse
liige Vello Toomik
ning teisel pool Põhja
Politseiprefektuuri
prefekt Raivo Küüt ja Lääne- Harju
osakonna ülem Kaido Saarniit, et
analüüsida Saue linna üldist õiguskorda
ning leida lahendusi paremate koostöö
vormide rakendamiseks.
Ühiselt vaadati üle kuritegude dünaamika
2006. aastal ja saadud tulemuste kohapealt
rõõmustati jätkuvalt kahaneva tendentsi
üle. Arutati põhjalikult Saue linna üldiste
probleemide üle ning leiti, et igas
kogukonnas on mingid aspektid, millest
lähtuvalt ilmnevad ka probleemid.
Ühena taolistest aspektidest kerkis arutelu
kõigus üles noorte uljaspeade
liiklemisoskamatus. Sageli kohtab Saue
linnapildis rolleritel kihutajaid, kes
liiklevad pimedatel teedel valgustamata
sõidukiga, kaitsekiivrita ning seavad
sellega ohtu nii endid kui ka kaasliiklejaid.
Palju on kaebusi linnaelanikelt

LINNAUUDISED
haljasaladele ja valesti parkijate kohta.
Tore on siinkohal näha, et sauelased, nähes
tekkinud probleeme, teavitavad nendest ka
vastavaid institutsioone.
Kohtumise lõppedes leiti, et linna
õiguskorda peaks aktiivsemalt jälgima
ning selle saavutamiseks oleks vaja kahte
abipolitseinikku. Arutusel on vastava
koostööleppe
sõlmimine,
mida
finantseeriks kohalik omavalitsus. Samuti
leiti, et üheskoos tegutsedes on tulemusi
rohkem ja seeläbi Saue linnaruum veelgi
turvalisem.

SAUELASED
SAAVAD
TALLINNA JA
TAGASI KOJU
KIIRRONGIGA !
Elektriraudtee toob 28. maist
liinile uue Keila – Tallinn
KIIRRONGI
Kristiina Kotter
Tulenevalt reisijate arvu kasvust ning
eelkõige nõudluse kasvust hommikusel
tipptunnil toob Elektriraudtee käesoleva
aasta maikuu lõpust liinile uue
Keila-Tallinn kiirrongi.
See kiirrong toob reisijad Keilast Balti jaama
30 minutiga, Sauelt 20 minutiga.
Peatusteks Keila, Saue, Tondi, Lilleküla ning
Balti jaam.
Hommikuselt tipptunnil sõidab kiirrong
Tallinnasse kahel korral – enne kella 8.00 ja
9.00.
Pärastlõunasel ajal on kiirrongil Tallinnast
väljumisi kokku neli.
Täpsem sõiduplaan selgub lähema kuu
jooksul. Kiirrongi liinile toomiseks soetab
Elektriraudtee täiendavalt 5 renoveeritud
vagunit, mis sobivad praegu kasutuses oleva
vagunipargiga. Kiirrongi vagunites on
pehmed istmed, rong on varustatud uue
reisijate informeerimise süsteemiga. Nagu
kõigis teisteski elektrirongides on ka
kiirrongis reisijatel võimalik kasutada WiFi’t.
28. maist liinile lisanduvale Keila kiirrongile

14. aprill 2007
kehtestati ka eraldi
piletihinnad.
Ühe korra pilet
hakkab
selles
rongis maksma
kahes tsoonis 18
krooni ning ühes tsoonis 12 krooni.
30-päeva kaardi hinnaks on 420 krooni. Selle
30-päeva kaardiga saab sõita ka teistes
elektrirongides, kahe tsooni piires.
Kui reisijal on olemas tavaline 2 tsooni 30päeva kaart, siis tuleb kiirrongiga sõitmiseks
osta juurde 5-kroonine lisapilet.
Õpilaste ja pensionäride sooduspilet
kiirrongis ei kehti.
Allikas: www.elektriraudtee.ee

! TEADE !
Elektriraudtee AS
korrigeerib alates
1.MAIST
elektrirongides
kehtivate piletihindu.
Ühe korra piletihind tõuseb 1-2 krooni
ning 30-päeva kaartide hind kuni
30 krooni. Keskmine hinnatõus
seega ca 8%.
Hindade muutmise peamiseks
põhjuseks on töötajate oluline
palgatõus.
Möödunud aasta algusega võrreldes
on palk rongijuhtidel suurenenud
37%, rongijuhi abidel 56%,
lukkseppadel ja mehhaanikutel 42%
ning klienditeenindajatel 10%.
Palgatõusu eesmärk on hoida oma
tänane töötajaskond motiveerituna
ning mitte anda põhjust aktiivseks
tööotsimiseks.

Täpsem info piletihindade
muudatusest on üleval
Elektriraudtee AS veebilehelt
www.elektriraudtee.ee
ning alates 1.aprillist
ka perroonidel ja rongides.
Samuti saab infot
rongiinfo telefonilt 1447
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SAUE PUHTAKS ! HEAKORRAKUU SAUEL !
Tänavune kevad on meid oma varajaste
soojade ilmadega tõeliselt üllatanud.
Eks särav päike ja pikemad-valgemad
õhtud ole meeledki erksamaks muutnud
ja kõik tundub hoopiski rõõmsam.
Paljud linnakodanikud on riisumis- ja
muude koristustöödega algust teinud.
On aga neidki, kellel pole silma oma
räämas aiataguse märkamiseks. Paraku
ikka aastast-aastasse ühed ja samad
linnakodanikud. Eelmisel aastal nägi
Saue linna konstaabel vaeva
haljasaladel parkivate autoomanike
korralekutsumisega. Käesoleva aasta
kevad on taas elu huvitavaks teinud.
Peab oskama vaid vaadata.
INGER URVA
Keskkonna ja halduse peaspetsialist
Uskumatu, kui palju rumalust ümberringi
toimub - taas haljasalal parkivad autod
Tule tänaval, Töö puiesteel, Tammelehe
tänaval jne. Mahaunustatud ja prügiga
täidetud kilekotid pakendijäätmete
konteinerite ümbruses ja liivakastides.
Majapidamisest ülejäänud mööblitükid,
mädanenud õunasaagi ülejäägid ja
segaolmejäätmetega täidetud prügikotid

jaanitule platsil ja metsaalustes. Vanad
autorehvid tee äärtes ja garaaþide juures.
Raudteeäärne koos räpase ja pilkupüüdva
majaosmiku ümbrusega sirelipõõsastikus.
Märjal haljasalal parkimine toob
kahekordse kahju - rikutud haljasala ja
porine sõidutee. Eks seetõttu on algatatud
ja käimas väärteomenetlusedki nende
suhtes, kes ettekirjutustele alluda ei soovi.
Ometigi ei ole karistamine meie eesmärk!
Saue linnakodanikud on nõudlikud ja nii
see olema peabki. Kuid eks ole neidki, kes
teiste silmas pindu näevad, aga oma silmas
ei palkigi.
Huvitav - kes küll risustab Saue linna
territooriumi, tema kaunist loodust ja
metsaparke?
Igal kevadel on Saue Gümnaasiumi
õpilased meelsasti meie linnakoristusele
käed külge löönud. Suurim tänu
Gümnaasiumi direktorile Jaan Palumetsale
ja tema tublidele õpetajatele ja õpilastele
kaasaaitamise eest. Suviti tehakse
töömalevlastegagi
noortejuhtide
järelevalve all taas koristusring linnale
peale. Neilegi, eesotsas Noortekeskuse
juhataja Erna Gerndorfiga, südamlikud
tänusõnad selle ettevõtmise eest.

Heakorrakuu raames teostab
OÜ Metanex igakevadist
vanaraua kogumiskampaaniat –
hoovid puhtaks vanametallist.
Samas pakub AS Metanex vanaraua-väikeveokit
(kandevõimega 1,5 tonni), konteinerite tellimisvõimalust (2m3 kuni 30 m3), vajadusel ka lõikamisteenust ning kõrgeid kokkuostuhindu.
Info ja tellimine tel: 67 82 055 ja 50 15 433
Kevadeti on eramajade omanikud pöördunud linnavalitsuse
poole küsimusega - kuhu panna lõigatud viljapuude oksad?
Et sellisest murest üle saada, teeme heakorrakuul koostööd
haljastusjäätmete käitlemise ettevõttega Eesti
Jäätmeringluse OÜ. Heakorrakuu raames pakub Eesti
Jäätmeringluse OÜ haljastusjäätmete äravedu soodsamalt
– rohkem kui 10 koti äraveo tellimisel on hind 15 krooni
koti kohta (tavahind 17 krooni). Kui on vähem kui 10 kotti,
siis on hind 20 krooni koti kohta (tavahind 25 krooni).
Hind sisaldab transporti, käitlemist ja käibemaksu.

Korraldatud jäätmeveo toimima hakkamisest laekus linnavalitsusse sadade kaupa
avaldusi, mure ikka üks - jäätmeid ei teki.
Paraku ei ühtegi avaldust korruselamute
elanikelt, ometigi elab sealgi üksikuid ja
eakaid, kes tarbivad vähe.
Kummaline – jäätmeid ei teki, aga
looduses olles kogeme vastupidist.
Käesoleva aasta aprillikuus saab kevadkoristustöödel tekkinud jäätmed üle anda
jäätmeplatsil
(Ladva tn 1A) alljärgnevalt:
22. aprill kell 12.00 - 16.00
29. aprill kell 12.00 - 16.00
17, 19, 24 ja 26 aprillil 2007.a.
jäätmeplatsil jäätmete vastuvõttu
EI TOIMU !
SAUE LINNA ELANIKELT
VÕETAKSE TASUTA VASTU:
Elektroonikajäätmeid (külmkapid,
elektripliidid raadioaparaadid ja muud
elektriseadmed).
Ohtlikke jäätmeid (vanaõlid, akud,
patareid, ravimijäägid, süstlad jne).
Ohtlike jäätmete pakendeid
(aerosoolpudelid, kemikaalide pakendid,
vanad värvipurgid, jne), vanu autorehve,
lahtilammutatud mööblit.

Mida kõike aias lume alt ei tuvasta ???

Eesti Jäätmeringluse OÜ poolseks tingimuseks on, et kotid
peavad olema mugavalt tõstetava raskusega (kottide
suurust ei ole määratletud), pealt seotud ja tänavale lähimas
punktis.
Oksi võetakse vastu ka puntidesse seotuna.
Täpsem info ja tellimine telefonil 55 26 439
6 440 052, iiri@e-compost.ee

JÕUDU JA ILUSAID ILMU
KEVADKORISTUSTÖÖDEKS !
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SAUE LASTE LAAGRISUVI 2007
Laager,
korraldaja

Toimumise aeg,
koht

Tegevus

Oodatavad
osalejad

Maksumus

Registreerimine

SAUE
Huvikeskuse
spordilaager

05. – 08. 06
Klooga Noortelaager

9 - 11 a poisidtüdrukud

500.- krooni

Alates 02. 04. 07.
6 595 009
52 34 339
sauehuvikeskus
@hot.ee

SAUE
Noortekeskus,
Töömalev 2007

Sauel
I vahetus 5.-15.06.
II vahetus18.-28.06.
III vahetus
2.07.-12.07.

Palli -ja mõttemängud, rannavõistlused,
meisterdamine,
matkatarkuste
omandamine jne
Töö Saue linna
erinevatel objektidel,
tööpäeva pikkus 4
tundi

KEILA
Korvpalliklubi
korvpallilaager

I vahetus 25.–30.06.
II vahetus 5.–15.07
Läänemaal Tuksi
spordibaasis

Korvpallitreeningud
jm. sportlik tegevus

Keila Korvpalliklubi Saue
treeninggruppide
liikmed

Info treenerilt

SAUE
Tenniseklubi
tenniselaager

9. – 15.07 Türil
23.– 31.juuli

Tennisetreeningud
jm. sportlik tegevus

Noored alates
10. eluaastast

270.- krooni
1 päev

Treener Ülo Vatsk
50 64 161
ylovatsk@hot.ee

SAUE LINNA
Lastekaitse
Ühingu, Saue
Noortekeskuse
kunstilaager

Pivarootsi õppe-ja
puhkelaagris
30.juuli – 5.august
nädalalõpp
Põlvamaal6.august
12.august
nädalalõpp

Erinevad
tarbekunstiliigid,
taimedisain,
joonistamine, maalimine, seiklusmängud, ronisein,
jalgrattamatkad

Noored alates
9. eluaastast

2000.-

Alates 02.04.
Monika Liiv 50 43 382
monikaliiv2@hot.ee

LINNALAAGER

Läänemaal

Erinevad
tarbekunstiliigid,
päästealased ja
seiklusmängud,
jalgrattamatk

Lapsed 7-10 a

I vahetus 800.II vahetus 700.-

Alates 02.04.
Anneli Ritsing
5 292 820
6 790 196
anneli@saue.ee

Noored alates
13. eluaastast

Saue Noortekeskuses
Tule tn.7 16.04.–04.05.
kell 14.00–21.00.
Lepingute sõlmimine
07.05. -19.05
kell 15.00-18.00
Treener Olev Baar
50 895 32

Kui künnipäev ja jüripäev möödas, siis on loodus suvele valla, teadis vanarahvas väita.
Üürike ta ju on, see põhjamaine suvi, sestap tulebki
IGA PÄEVA KASULIKULT NING TÄIEL MOEL KASUTADA.
Saue linnavalitsus pakub meie linna lastele ja noortele juba mitmendat aastat valiku
erinevatest suvistest puhkuse – ning töövõimalustest.
Tänavu on teil võimalik valida kuue erineva laagri vahel.
Olge varmad seda tegema, sest suvekavade tegemise aeg on küps mis küps.
HEAD OTSUSTAMIST JA MEELDIVAT LAAGRISUVE.
Abilinnapea RAFAEL AMOS
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LÕPPKONTSERT MÖÖDAS – SAUE
LAULULAPS 2007 SELGUNUD
Harjumaa Laululaps 2007 esindavad Saue linna igast
vanuserühmast parim tüdruk ja poiss.
3-4 aastased
I Mariliis Tarja
õp. Reet Jürgens
I Henri Korts
õp. Elviira Alamaa
5-6 aastased
I Gethe Maria Eljas
õp. Reet Jürgens
I Markus Lehtsalu
õp. Elviira Alamaa
7-9 aastased
I Estelle Saavaste
õp. Grete Põldma
I Karl Hõbessalu
õp. Elviira Alamaa
10-12 aastased
I Elis Piirsalu
õp. Ulvi Kanter
I Martin Vist
õp. Elviira Alamaa
13-15 aastased
I Linda Kanter
õp. Ulvi Kanter
I Oliver Povel-Puusepp
õp. Elviira Alamaa
16-18 aastased
I Carolina Laos
õp. Eve Pärnsalu
I Valter Vallimaa
õp. Elviira Alamaa
Meie linna kultuurisündmuste loetelu on pikk, aga kindlasti on
neist üks oodatumaid igakevadine laste lauluvõistlus, mis sel
aastal toimus 12. korda. Osales 69 last ja noort vanuses 3 kuni 18
aastat ning eraldi selgitati kolm parimat nii poiste kui tüdrukute
arvestuses. Lauluvõistluse lõppkontserdil 1. aprillil Saue
Gümnaasiumi aulas esinesid saalitäiele publikule kõikide
vanuserühmade parimad.
Tore oli kuulata nooremate lauljate vahetus ja siiras esituses
laulusid emast-isast, lilledest, autodest, lemmikloomadest,
päikesest, päkapikkudest ja puravikkudest. Mida vanemad ja
kogenumad lauljad, seda keerukamaks läksid laulud ja kõlanud
aplausidega jagati kiitust suurepäraste esituste eest.
„Raagus sõnad“, „Kel on laulud laulda“, „Tuulepoiste jenka“,
„Ajavoogude teel“ ja veel mitmed teised esitatud on nn emadeisade, vanaemade-vanaisade aegsed laulud ja neid laule lauldakse
ikka ja jälle. Samas kõlasid uudselt ja huvitavalt „Õiepisar“,
„Hõbepurjeses paadis“, „Boy from New York City“, „Kosk“ ja
„Ööpäev“.
Kui paljudel kohalikel laste lauluvõistlustel on ülekaalus
tüdrukute laul, siis Saue eripäraks on poiste ja noormeeste
rohkearvuline osavõtt, mis annab võistlusele hoopis huvitavama
näo.
Need, kes aastaid Saue Laululapse kontsertidel käinud, on saanud
kaasa elada väikeste lauljate suureks kasvamisele ja rõõmu tunda
noorte lauljate edusammude üle.
Pöidlaid tuleb hoida kõigile Saue Laululapse selle aasta
vanusegruppide võitjatele, kes osalevad Harjumaa Laululapse
võistlusel 21.-22. aprillil Keilas, esindades meie linna.
Tänud lauluõpetajatele Reet Jürgensile, Elleriin Lepistele, Elviira
Alamaale, Ulvi Kanterile, Eve Pärnsalule, Gerli Kirikalile, Grete
Põldmale ja Sirje Ojaveele, kel on kulunud palju tööd ja aega

selleks, et poiste-tüdrukute laulud esinemisküpseks saaksid.
Tänud kõigile esinejatele meeldejääva ja meeleoluka kontserdi
eest.
Lauluvõistluse hea kordamineku eest tänud Sirje Lubergile Saue
Huvikeskusest, Saue Naisseltsile, Saue LC-le, AS Samile,
Autokatte OÜ-le, helimees Tarmo Pajusaarele, saateansamblile:
Hain Hõlpus, Ahto Abner ja Martti Tärn ning kontserdi juhile
Daana Otsale.
Kõikidele lauljatele ja õpetajatele jõudu harjutusteks - aasta pärast
on järgmine lauluvõistlus.
MARGIT OTS,
kontserdile kaasaelaja

Martin Vist

Mariliis Tarja

Publik

Valter Vallimaa

Linda Kanter
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HEA UUDIS LASTEVANEMATELE!
SAUEL AVATAKSE LASTEHOID JA MÄNGUTUBA!
Sauel on olemas Noortekeskus
kooliealistele ja Päevakeskus, mis mõeldud
peamiselt eakametele. Siiani puudub aga
tore ja arendav vabaajakeskus eelkõige
eelkooliealistele lastele ja nende
vanematele.
Kristiina Kotter
Seetõttu avatakse maikuus Sauel esimene
laste mängutuba, mida tinglikult võib
nimetada ka tubaseks mänguväljakuks.
Asukoht atraktiivne ja tuntud – Säästumarketi
maja.
Mängutuba on mõeldud lastele vanuses kuni
13 aastat ja nende vanematele. Peamiseks
eesmärgiks on pakkuda noortele vanematele
päevast lapsehoidu kuni 4 tundi ning võimalust
koos lastega kvaliteetselt aega sisustada.
Mängutoas on eraldi ka niinimetatud
loovustuba, kus lapsed ja vanemad saavad
arendada loomingulisust, samuti kehalist
aktiivsust. Sinna on plaanitud muusikatunde,
loovustunde, beebidele ja peatselt emaks
saavatele naistele võimlemistunde. Vanemate

jaoks on mängutoa lisaväärtus selleski, et seal
saab suhelda teiste vanematega, vahetada
kogemusi ja leida uusi sõpru. Samuti kohvi või
teed juua ja ajakirju lugeda. Põhirõhk on
mänguasjadel, mida paljudel vanematel ei ole
võimalik koju soetada - liiga kallid, liiga suured,
liiga vähest aega lapsele huvi pakkuvad jne.
Mängutoa ruume on võimalik rentida
erinevateks üritusteks - sünnipäevad, katsikud,
klassiõhtud, kokkutulekud, firmade lastepeod
jms.
Peole on võimalik tellida ka peojuht.
Eestvedajad kinnitavad, et vastavatav
mängutuba on ideaalne koht kodusele lapsele
õppida teistega arvestama, suhtlema ja muud
eluks vajalikku omastama.
Mängutoa projekti eestvedajateks on kaks
aktiivset Sauel elavat noort naist - Tiina ja
Signe, kellel endil kahepeale kuus last.
Lapsehoiu temaatika pole neile kindlasti mitte
võõras ja kuna sageli tekkis vajadus just kodu
lähedal asuva mängutoa järele, haaratigi
võimalustest kinni ning oma kogemustest
lähtuvalt hakati lastehoidu Sauel käivitama.
Teretulnud on kõik head mõtted ja võimalikud
toetajad.

KONTAKT
Happiness OÜ
Signe Laar 50 49 366
Tiina Kärner 56 563 888
e-post: signelaar@hot.ee

Ülevalt alates Melissa 9a. Tiina süles Kaspar
1a., Signe süles Berit 2a. Pildilt puuduvad Liilia
ja Liisbeth 3a.

SAUE GÜMNASIST INGRID – SILVIA ERIKSONI
ESIKNÄITUS SAUE RAAMATUKOGUS
29. märtsi pärastlõunal kell 16.00 toimus
Saue Raamatukogus unikaalne sündmus –
Saue Gümnaasiumis 11b klassi õpilane
Ingrid –Silvia Erikson avas oma maalides
ja joonistustest koosneva esiknäituse.
KRISTIINA KOTTER
Raamatukogu seintel hakkavad kohe silma
kaunid kunstiteosed. Äratundmisrõõmu
pakuvad vahvad joonistused loomadest, nii
loomutruud ja sarnased tegelikkusega. Leidub
nii looduspilte, portreesid, kompositsioone kui
ka erinevaid mõtlema panevaid teoseid. Valik
on lai ja loomutruu.
Näitust avades tänab tagasihoidlik noor
kunstnik oma toetajaid ja kutsub kohalolijaid
üles näitust jälgima.
Järgnevad õnnitlejad, kelle rivi on pikk ja
sõnavõtud südamlikud. Ingrid –Silvia esimene
õpetaja Merike Salu meenutab oma õpilase
juures just tema omapära ja leidis, et
kunstitundides oli ta sageli hämmastunud, sest
tegelikkuses oleks hoopis temal oma õpilaselt
rohkem õppida.
Kauni kõnega tütre kiituseks esines ka IngridSilvia ema Anne Erikson, kes tuletab meelde,
et esimene mälupilt tütre kunstioskusega seoses

meenub talle ajast, mil pisitütar oli pooleteise
aastane. „Ta joonistas peegelpildis jänese.
Sellel jänesel oli kõik tõetruu ja olemas –
kõrvad, jalad, käpad. Kindlasti mitte ei
sarnanenud joonistatu väikse lapse
kritseldustega, vaid joonistus oli täiesti
arusaadav. Juba siis olin ma mõttes väga
üllatunud.”

Näitusel nähtaval tööd on kõik valminud
ajavahemikus 2004-2007. Hetkel armastab
noor kunstnik küll maalida ning pliiatsi
joonistused jäävad varasemasse aega. Kindlasti
on taoline näitus innustuseks järgnevatele
näitustele, mille tulekut kõik kohalolijad
ootama jäävad.

„See näitus on unikaalne veel ka seetõttu, et
on esimene Saue Gümnaasiumis õppiva
õpilase näitus Saue raamatukogus”, sõnab
raamatukogu juhataja Merike Salu lilli üle
andes.
Ka teised kohalolijad, kes noort kunstnikku
juba lapsepõlvest tunnevad, tõdesid Ingrid –
Silvia vara avanenud kunstiannet ja nentisid,
et kindlasti on üheks teguriks siinkohal
loominguliseks tööks vajaliku soodsa koduse
õhkkonna olemasolu.
” Mäletan, et alati, kui Eriksonide juurde külla
läksin, olid neil joonistuspaberid ja palju
pliiatseid laual lebamas, kes soovis, see sai ka
kohe oma tekkinud emotsioonid paberile
joonistada,” sõnas perekonna sõber Margit Ots.
Saue Raamatukogus väljas olev näitus on
Ingrid- Silvia esimene avalik ülesastumine.

Ingrid-Silvia Eriksoni näitus on Saue
Raamatukogus kõigile huvilistele avatud
aprillikuu lõpuni.
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POLITSEIKROONIKA MÄRTS 2007
V. Teder
Põhja prefektuuri, Lääne-Harju osakond
Kuu jooksul laekus 9 kuriteoteadet, millistest 3 olid vargused
(1 Kuuseheki tänaval ja 2 Sooja tänaval - tööriista vargused). Neljal korral oli tegemist kehalise väärkohtlemisega,
ühel Rootsist varastatud sõiduki arvele võtmise katse ja
1 juhil oli korduv joove sõiduki juhtimisel.
Registreeritud on 23 mitmesugust teadet ning 41 korral
alustatud väärteomenetlust, millistest 1 juhul on narkokahtlusega. Sellega tegeleb vanemkonstaabel A.Lill.
Tundub, et varguste osas mingit kasvutendentsi ei ole,
väärtegudest domineerivad joobnud isikud, liiklusalased
rikkumised ning alaealiste poolt tubakatoodete omamine
ja suitsetamine.
Seoses kevade saabumisega palub politsei lastevanematel pöörata tähelepanu võsukeste käitumisele
liikluses, et jalgratta või rolleriga liigeldes oleks täidetud kõik turvanõuded.

ROLLERITEST JA
SEADUSANDLUSEST
Kõigile on üheselt mõistetav, et autojuht peab tundma
Liikluseeskirja ja Liiklusseadust. Samas peavad
liiklusreegleid tundma kõik liiklejad – jalakäija,
jalgrattur, rulluisutaja, rollerijuht jne.
Leena Pukk, vanemkonstaabel
Põhja Prefektuuri, Lääne-Harju osakond
Tuletaksin kõikidele meelde, et jalakäijana ületatakse
teed selleks ettenähtud kohas (valgusfoor, reguleerimata
ülekäigurada - “sebra” vm), selle puudumisel vaadatakse
enne sõiduteele astumist vasakule, paremale ja veel kord
vasakule ja kui sõidukit ei tule, ületatakse sõidutee. Jalakäija
peab liikuma kõnniteel, selle puudumisel sõidutee
vasakpoolsel teepeenral (lähenevatele sõidukitele vastu).
Jalgrattur, kes sõidab sõiduteel, peab olema vähemalt 10
aastat vana ja 10 – 15-aastasel jalgratturil peab olema
kaasas ohutu sõidu võtete tundmist tõendav tunnistus
(jalgratturi juhiluba). Need nõuded ei kehti õuealal. Samuti
peab jalgratas jalgratas töökorras, mistõttu võiks ratta enne
suurt suve üle vaadata. Kaitsekiivri kandmine jalgratturil ei
ole kohustuslik, küll aga vajalik turvalisuse huvides.
Sõidutee peab jalgrattur ületama jalgsi, jalakäijate
ülekäiguraja kaudu, lükates jalgratast käekõrval!
Jalgratturitele toimub juba mitmeid aastaid igal kevadel
Saue Gümnaasiumis liiklusalane koolitus ja eksam, mille
sooritamise tulemusena saab oma esimese juhiloa.
Mopeedijuht peab olema vähemalt 14-aastane ja 14 – 15aastasel mopeedijuhil peab kaasas olema mopeedi juhiluba.
Mopeedi all mõistetakse sõidukit, mille sisepõlemismootori
töömaht ei ületa 50 cm3 ja valmistajakiirus ei ületa 45 km/

h. Mopeedijuhil ja tema sõidukil sõitjal peavad peas olema
kaitsekiivrid ning mopeedil peab sõites ees põlema valge
tuli. Mopeedi ning sellega võrdsustatud sõiduki juhtimiseks
ei nõuta juhiluba alates 16-aastaselt isikult. Mopeedijuhi
loa saamiseks tuleb pöörduda elukohajärgsesse või isiku
kooli asukohajärgsesse ARK büroosse.
Jalgrattaga ja mopeediga peab sõitma jalgrattateel, selle
puudumisel sõidutee äärmisel parempoolsel rajal (välja
arvatud vasakpöörde sooritamisel). Ratas ja mopeed
peavad olema töökorras.
Jalgrattur ja mopeedijuht ei tohi sõita kõnniteel (piirang
ei kehti alla 10-aastaste jalgratturite kohta), sõita
juhtrauast käega kinni hoidmata, lasta ennast vedada
teise sõidukiga, sõidutada sõitjat, kes ei istu kindlal
istmel.
Iga üksikisiku viisakas liiklemine annab panuse meie
liikluskultuuri parandamiseks ja ohutuse tõstmiseks.
OHUTUT LIIKLEMIST!

KURITEOOHVRITELE MAKSTAVAL
HÜVITISEL ON UUED MÄÄRAD
Alates 1. jaanuarist k.a hüvitatakse kuriteoga tekitatud
varalisest kahjust senise 70% asemel 80%. Hüvitise
piirmäära tõsteti seniselt 50 000 kroonilt 150 000
kroonini. See tähendab, et makstav hüvitis ühele
ohvrile ja kõigile ülalpeetavatele kokku ei või olla
suurem kui 150 000 krooni.
Olga Sepp
Harju Ohvriabikeskuse peaspetsialist
Keila, Keskväljak 5, tel: 67 80 603.
Vägivallakuriteo ohvri matusteks tehtud kulutused
hüvitatakse senise 5 500 krooni asemel 7 000 krooni
suuruses summas, millest arvatakse maha saadud riiklik
matusetoetus (mis on 2007.a. 2 600 krooni).
Riik hüvitab ka psühholoogilisele abile tehtud
kulutused.
Psühholoogilise abi kulude hüvitamise eesmärk on aidata
kaasa mitte ainult raskete vaid ka kergemate kuritegude ja
väärtegude (näiteks perevägivalla juhtumid) ohvrite ning
nende lähedaste kiiremale psühholoogilisele
rehabilitatsioonile ja sotsiaalse toimetuleku paranemisele.
Hüvitise saamise eelduseks on süüteo kohta väärteo- või
kriminaalmenetluse alustamine, s.t et esmalt tuleb kindlasti
pöörduda politsei poole.
Psühholoogilise abi kulud hüvitab Sotsiaalkindlustusamet
ühe aasta jooksul arvates süüteo toimepanemisest. Hüvitist
makstakse kuni ühe kuupalga alammäära ulatuses
(2007.a. 3 600 kr) ühe pereliikme kohta, kuid mitte rohkem
kui kolme kuupalga alammäära ulatuses kogu perekonna
kohta (s.o 10 800 kr).
Vastav taotlus tuleb esitada oma piirkonna ohvriabitöötajale.
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Saue Gümnaasiumi
edukad õpilased
Harjumaa
koolidevahelistel
olümpiaadidel ja
võistlustel märtsis 2007
1. Anne Kruuse
2.Roman Aleksejev
3.Anni Ruul
4.Triinu Uusoja
5.Laura Soosalu
6.Kärt-Johanna Ojamäe
7.Kaspar Süvirand

12 A
11 B
7B
8C
8C
6B
9A

vene keele olümpiaad
I koht
vene keele olümpiaad
I koht
vene keele olümpiaad
I koht
vene keele olümpiaad
I koht
vene keele olümpiaad
II koht
vene keele olümpiaad
III koht
poiste töö-ja tehnoloogiaõpetuse olümpiaad
I koht
8.Mikk Mägi
11 A saksa keele olümpiaad I-II koht
9.Jekaterina Lendjasova 8 A saksa keele olümpiaad I koht
10.Liisi Poomann
12 B vene keele olümpiaad
II koht
11.Elena Lotkova
11 B vene keele olümpiaad
II koht
12.Tiia Annus
9 B tüdrukute võrkpallivõistkond III koht
13.Helen Hunt
9B
14.Kertu Kuldmaa
9B
15.Angelika Kärber
9B
16.Hanna-Kaisa Niid
9B
17.Pille -Triinu Mardim
9B
18.Taali Morel
9A
19.Gloria-Sharon Ilijn
8 C
20.Gerda Joa
8C
21.Getter Mizer
2 A 2 kl. mõistatuste päeval III koht
22.Grete Saar
2 B 2 kl. mõistatuste päeval
23.Jürgen Tümanok
2 B 2 kl. mõistatuste päeval
24.Mari Tensing
9 C Loodusajakirjade viktoriin I koht
25.Karmen Veerme
9C
II koht
26.Sandra-Laura Luhthein 9 C
III koht
27.Hannes Seermaa
10 C
III koht
28.Sandra-Laura Luhthein 9 C Loodusfotokonkurss
III-IV koht

Vabariiklikul vene keele olümpiaadil
1. Liisi Poomann
12 B
2. Roman Aleksejev
11 B

VIII koht
XII koht

JAAN PALUMETS
Saue Gümnaasiumi direktor

14. aprill 2007

Neljapäeval, 26. APRILLIL
Saue Gümnaasiumis

LASTEVANEMATEPÄEV
8.15 KOHTUMINE DIREKTORIGA,
HOMMIKUKOHV
9.10 – 10.55
võimalus külastada
I – IV klassi tunde

19.00 KOOLI

KEVADKONTSERT
LINNARAHVALE
esinevad:
VÄIKESTE TÜDRUKUTE KOOR
☺ LASTEKOOR
☺ TIRTSUTAJAD
☺ NOORTEKOOR
☺ ANSAMBEL SIRTSUD
☺ SG NEIDUDE ANSAMBEL
☺ VÄIKESED VÕIMLEJAD
☺ ÕPETAJAD
☺ NÄITERING

! TEADE !

SAUE GÜMNAASIUM
REGISTREERIB
2007/2008 õppeaastal
Saue linna
elanikeregistrisse kantud
I klassi astuvaid õpilasi
23.aprill kuni 27.aprill 2007
kell 17.00-19.00 (I korrus ruum 122)
Tulge koos lapsega ja võtke kaasa
sünnitunnistuse koopia,
elanike registri tõend ja üks
dokumendifoto

9

/SAUE SÕNA/

MÄLUMÄNG

14. aprill 2007

SAUE KILB 2007
Saue Kilb 2007 on uus ja põnev ettevõtmine, mis tekitanud
sauelaste seas palju jutuainet ja rohkelt ootusärevust.
Kristiina Kotter uuris küsimuste koostaja ja mängujuhi Tenno
Sivadi käest, mida võib Saue mälumängule osalema tulles
oodata.
Kindlasti leidub Saue elanike seas palju aktiivseid kaasalööjaid. Mida peaksid võimalikud osalejad teadma Saue
mälumängust ja milline on Saue Kilb 2007 spetsiifika ?
Mälumäng on liitsõna, mis
koosneb kahest poolest. Minu
meelest on olulisem see teine
pool ehk mäng. Üldiselt ei
taha midagi eriti spetsiifiliselt
küsida - ehk õnnestub mõned
küsimused lausa nii koostada,
et mehhaanilisest mälust pole
tolku. Tuleb rohkem loogilise
tulemusena vastus leida.
Küllap
ongi
sellised
küsimused huvitavamad, aga
neid on ka raskem koostada.
Tegelikult on peaaegu igale
küsimusele vastuse leidmisel
mängus oma loogika. Põhiline
on see, et rahvas tuleb aega
viitma, mitte tööd tegema.
Seetõttu on kõige olulisem tulla mängima nö. valge lehena ja
värske peaga. Mingeid erilisi ettevalmistusi küll pole vaja teha.
See tulebki vahest rohkem kasuks.
Kes võivad turniiridest osa võtta? Kui suured peaksid olema
meeskonnad?
Küllap saavad turniiril osaleda kõik soovijad, sest praktika näitab
- üleliia palju osavõtjaid ei tule nagunii kunagi. Ja kui mõni
seltskond ongi oma asukohalt natuke Saue linna piiridest
väljaspool, siis loodan, et ka neil lubatakse osaleda. Muidugi on
turniir mõeldud eelkõige Saue linna elanikele vaba aja veetmiseks.
Optimaalsemad sõpruskonnad on nii 4-5 liikmelised, siis ei kipu
keegi kedagi segama ja igal juhul on neli või viis pead rohkem
kui üks või kaks. Samas ei tasu ka väiksema seltskonnaga või
lausa üksi tulemata jätta. Kui vähegi võimalik, siis oleks
eelregistreerimine muidugi hea, kuid kui osalusmõte tekib 5 minutit
enne mängu, tulge ikkagi!
Millistest valdkondadest küsimusi võib oodata? Kas peaks
ka osaleja kodus väikest eeltööd tegema?
Küsimused puudutavad traditsioonilisi teemasid, kuid spetsiaalselt
pole küll vaja midagi õppima hakata. Nagu juba ütlesin, on
mälumängus eelis just neil, kes värske peaga mängima tulevad.
Kui nüüd just spetsiaalseid küsimusi otsida, siis ehk mõned Saue
linnaga seotud küsimused tulevad küll, aga nendele oskavad
osavõtjad tunduvalt paremini vastata kui mängujuht ise.
Kui kaua olete juba ise tegelenud mälumängu-dega ja
milliseid silma-paistvaid kohti saavuta-nud?
Õnneks oli mul nooruses muid huvisid piisavalt palju, mistõttu
sellise tubase ala juurde nagu mälumäng jõudsin piisavalt hilja.
Olen sellega tegelenud 1976-st aastast. 1990-ndad jäid peaaegu
tervenisti vahele. Nii et kogustaaþi eriti palju polegi. Ise olen

tüüpiline võistkonnamängija, kuna mulle kõik teemad ja
valdkonnad ühtemoodi huvi ei paku. Võõraid asju on tegelikult
mõttetu pähe ajada - nagunii meelde ei jää! Enda jaoks on
olulisem saavutus vast 2005.aasta Euroopa klubide
meistrivõistluste pronksmedal ehk 3. koht Kalamaja Tsirkuse
võistkonna koosseisus (peale minu veel Virumaa mehed Madis
Replik ja Alar Tiidt ning tallinlanna Anne-Malle Hallik). Mäng toimus
Tallinnas, Viru konverentsisaalis ja medal oli meile kõigile päris
suureks üllatuseks. Üle tähtsustada seda saavutust ka ei tasu,
sest kõlavate nimedega tiitlivõistlusi peetakse päris palju. Neist
ülevaate saamiseks piisab natuke netis surfata. Kuid ega pead
liiva alla tasu ka peita - saavutus on saavutus. Aga kilb ehk
mälumäng on juba selline tegevus, et täna võid olla tipus, homme
aga põrmus. Sest küsida võib ju kõike!
Kuidas julgustaksite inimesi Saue mälumängus osalema?
Julgustuseks vaid vihje, et kui aega leiate ja natuke tahtmist on,
tulge kindlasti kätt proovima. Ikka see vana olümpia-põhimõte:
tähtsam on osavõtt, mitte võit! Kuigi keegi võtab võidu ikkagi ka.
Võidu poole võib alati püüelda. Ja kui algul ei võta vedama, siis
äkki lõpus ei saa enam pidama. Kui ka alguses koguneb õigeid
vastuseid vähe, ei tasu pead norgu lasta, sest võib-olla selle hetke
liidrid hakkavad lõpupoole rohkem eksima.
Mida annab mälumäng inimesele, kes taolise alaga pole
varem isiklikult kokkupuutunud?
Mida mälumäng inimesele annab, seda nii kahe sõnaga ei oskagi
öelda. Eks ta oleneb ka vanusest. Minule on ta juba skleroosi
peletamise eest. Huvitav ajaviide on vast see põhjus, miks tasub
kilvas osaleda. Kindlasti tekib mängu ajal ka suhtlus
mõttekaaslastega. Äkki pannakse mängu vaheajal mingi tähtis
otsus paika, mis viiks Saue linna Euroopa viie rikkaima linna hulka!
Igal juhul edu ja õnne ning kindlasti päikest ka!

INFO
Kavas on korraldada neli vooru ning superfinaal, kus võistlevad
voorudes kaks enim punkte kogunut. Võistkonna suuruseks on
maksimaalselt neli inimest. Komplekteerimisel piire pole, mängijad
ei pea esindama ühte asutust, ettevõtet, perekonda või MTÜd.
Iga voor on jaotatud kaheks poolajaks. Igal poolajal esitatakse
viieste blokkidena kakskümmend küsimust. Seega kokku
nelikümmend. Viis viimast küsimust on varia.Teised
teemad:ajalugu, poliitika, geograafia, loodus, teadus, tehnika,
sport, kirjandus, kunst, teater, muusika, kino.
Võistluse eelvoorud toimuvad Saue Gümnaasiumi söökla
söögisaali ruumides.
Esimene jõukatsumine leiab aset 25. aprillil kell 19.00.
Järgmine voor on 30. mail.
Osavõtutasu ei ole ning kõik osalejad saavad temaatilise meene,
võitjad karika ja medalid.
Osavõtuks saab registreeruda
telefonil 6 790 175 Kristiina Kotter.
e-post: kristiina@saue.ee
Registreerimine ka 25. aprillil võistluspaigal.
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LINNAVALITSUS
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AMETNIKUD

VASTUVÕTUAEG

KONTAKT

Linnapea (linnavalitsuse liige) Ero Liivik

E 15.00-18.00, N 09.00-12.00

6 790 180
ero@saue.ee

E 15.00-18.00, N 09.00-12.00

6 790 180
mati@saue.ee

E 15.00-18.00, N 09.00-12.00

6 790 180
ralf@saue.ee

E 15.00-18.00, N 09.00-12.00

6 790 184
vello@saue.ee

Saue linna kui avalik-õigusliku isiku ees seisvate ülesannete
lahendamine, seadusega pandud kohustuste täitmine ning arengu
kindlustamine, Saue linna täitevorgani (Saue Linnavalitsuse) vahetu
juhtimine, Saue linna esindamine, suhted volikoguga, finants- ja
rahandusküsimused, omandi- ja maareform, haridus ja sotsiaalhoolekanne.
Abilinnapea (linnavalitsuse liige) Mati Uuesoo
Saue linna materiaal-tehnilise infrastruktuuri arendamine vastavalt linna
arengukavale,
ehituse,
maakorralduse,
arhitektuuri,
territoriaalplaneeringuga seotud valdkonna tegevuse koordineerimine.
Abilinnapea (linnavalitsuse liige) Rafael Amos
Hallatavate asutuste teenindamise ja finantseerimisküsimuste
lahendamine, teenistusliku järelevalve korraldamine, ühistranspordi
arengu ja ülelinnaliste ürituste läbiviimise koordineerimine, välissuhete
korraldamine
Vello Toomik (linnavalitsuse liige)
Linnavarade haldamise -, korrakaitse-, heakorra-, keskkonnakaitse-,
jäätmemajanduse valdkond; valdkondade arengusuundade ja eelarve
väljatöötamises osalemine, valdkonda puudutavate aktide täitmise
järelevalve.
Pearaamatupidaja (linnavalitsuse liige) Ingrid Niid
Linnasekretär Jekaterina Tikerpuu

E 15.00-18.00, N 09.00-12.00

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht Heli Joon

E 15.00-18.00, N 09.00-12.00

6 790 173
ingrid@saue.ee
6 790 179
kati@saue.ee
6 790 174
heli@saue.ee

Linna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna arengusuundade väljatöötamine
ja elluviimise tagamine; valdkonna juhtimine, personalipoliitika
põhimõtete väljatöötamine.
Vastutav sekretär, arhivaar Maie Matsiselts

6 790 187
maie@saue.ee

Linnavolikogu, linnavalitsuse ja linnakantselei töö organisatsiooniline
ja tehniline tagamine vastavalt linna põhimäärusele ja asjaajamiskorrale.
Avalike suhete ja kommunikatsiooni valdkonna juht
Kristiina Kotter

E 15.00-18.00, N 09.00-12.00

6 790 175
kristiina@saue.ee

Saue linna imidþi kujundamine, pressikonverentside ja vastuvõttude
organiseerimine. Välissuhtluse korraldamine. Linnaüritused.
Sisekommunikatsioon, info liikumise korraldamine, infolehe
väljaandmisega seotud töö, järelvalve kodulehel avaldatud info üle.
Linnapea abi Kati Ristoja

6 790 180
katir@saue.ee

Organisatsioonisisese suhtekorralduse ja infoliikumise korraldamine,
linnapea ja abilinnapea assisteerimine.
Jurist Elis Haav
Linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusalane nõustamine võlaõiguslikes
küsimustes, normatiivaktide eelnõude väljatöötamine ja Saue
Linnavalitsuse kui ametiasutuse tegevuse seaduslikkusele vastavuse
tagamine, sisekontrolöri ülesannete täitmine

E 15.00-18.00, N 09.00-12.00

6 790 197
elis@saue.ee
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LINNAVALITSUS
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AMETNIKUD

VASTUVÕTUAEG

KONTAKT

Registripidaja Siiri Gelkova

E 15.00-18.00
N 09.00-12.00

6 790 178
siiri@saue.ee

E 15.00-18.00
N 09.00-12.00

6 790 177
margit@saue.ee

E 15.00-18.00
N 09.00-12.00

6 790 196
anneli@saue.ee

E 09.00-12.00
E 15.00-18.00
N 09.00-12.00
N 14.00-17.00

6 790 176
meeli@saue.ee

E 15.00-18.00
N 09.00-12.00

6 790 194
joala@saue.ee

E 15.00-18.00
N 09.00-12.00

6 790 185
inger@saue.ee

E 15.00-18.00
N 09.00-12.00

6 790 190
leo@saue.ee

E 15.00-18.00
N 09.00-12.00

6 790 189
villu@saue.ee

E 15.00-18.00
N 09.00-12.00

6 790 191
kalle@saue.ee

Usaldusväärsete andmete kogumine ja säilitamine linna elanikkonna
kohta, vajalike tõendite ja registriandmete väljastamine, Eesti passi
vahetamine ja isikutunnistuse taotlemine, elukoha, sündide ja surmade
registreerimine.
Kultuuri-, haridus- ja spordivaldkonna peaspetsialist Margit Ots
Omavalitsuse tasandil haridusprobleemide lahendamine, linnaelanike
vaba aja sisustamiseks kultuuri-ja spordielu ürituste koordineerimine
ja uute traditsioonide juurutamine, koostöö organiseerimine erinevate
linnas tegutsevate ringide ja seltside vahel. Linna kultuuri, hariduse ja
spordi arengusuundade väljatöötamine ja elluviimise tagamine.
Lastekaitse ja noorsootöö spetsialist Anneli Ritsing
Valdkond: sotsiaalset, majanduslikku või psühhosotsiaalset abi vajavate
laste, lastega perede või lapsinvaliidide teenindamise organiseerimine ja
teenuste osutamine, abivajajate andmebaasi loomine ja abirahade
väljamaksmise kindlustamine, abivajajate moraalne toetamine, isiku
toimetulekuks vajaliku teabe edastamine, sotsiaalhoolekandeseaduses
kohalikule omavalitsusele eestkosteasutusena pandud ülesannete täitmine.
Sotsiaalabispetsialist Meeli Kallas
Sotsiaalselt mitte toimetulevate elanike, puuetega inimeste, pensionäride
ja eakate teenindamise organiseerimine ja teenuste osutamine,
abivajajate andmebaasi loomine ja abirahade väljamaksmise
kindlustamine, abivajajate moraalne toetamine, isiku toimetulekuks
vajaliku teabe edestamine ning sotsiaalalane nõustamine.
Linnamajanduse ja -ehituse peaspetsialist Andres Joala
Valdkond: Saue linnas asuvate ehitiste ja linna territooriumil toimuva
ehitustegevuse üldine kontrollimine (hoonete ehitus- ja kasutuslubade
väljastamine), liikluskorraldus, tänavavalgustus, teede remont ja ehitus
(kaeveload).
Keskkonna ja halduse peaspetsialist Inger Urva
Linnavolikogu ja linnavalitsuse poolt kehtestatud eeskirjade (heakord,
avalik kord, kasside ja koerte pidamine, kauplemine) täitmise
kontrollimine, ettekirjutuste ja protokollide koostamine, seadusega
lubatud sanktsioonide kohaldamine jm väärtegude menetlemine,
jäätmekäitluseeskirjade täitmise ja jäätmekäitluskava elluviimise
kontrollimine.
Maakorralduse peaspetsialist Leo Sepp
Valdkond: maakorraldusalase tegevuse juhtimine ja korraldamine Saue
linnas, maasuhete ümberkorraldamine vastavalt maareformi seadusele,
maa katastriüksuste ja kinnistuste moodustamine, hoonestusõiguse
seadmine, maaomanike ja maakasutajate õiguste ja kohustuste
kindlaksmääramine ja muu maasuhete reguleerimisega ja maa
kasutamise organiseerimisega seotud tegevus.
Keskkonna ja maakorralduse spetsialist Villu Liiv
Valdkond: maasuhete ümberkorraldamine vastavalt Maareformi
seadusele, maa katastriüksuste ja kinnistute moodustamine, maa
hindamine ja maksustamine, hoonestusõiguse seadmine, maaomanike
ja maakasutajate õiguste ja kohustuste kindlaksmääramine ning
keskkonnatemaatika.
Linnaarhitekt Kalle Koppel
Valdkond: arhitektuuriliste elementide läbivaatamine
kooskõlastamine; projekteerimisload, ümberehitused, reklaam.

ja
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“Kirjakast”
Linnakodaniku
tähelepanek!
Saue Linn on justkui kena linn - kodune
linn ja tore koht, kus elada ja töötada.
AGA….! Paljud meist sõidavad autodega,
marsuuttaksoga, bussiga. Sõidke vahel
rongiga ja jalutage või tõtake keskuse
poole läbi sootuks omamoodi ümbruse.
22. märtsil sõitsime grupi tervisehuvilistega Eesti Tervishoiu Muuseumi
ning tagasi tulime rongiga. Igasuguse
elamuse ja positiivse meeleolu varjutas
meie kalli kodulinna jaamaümbrus.
SEE ON JUBE!
Lugupidamisega
Ulvi Seermaa & Co

Vastab Linnavalitsuse liige
Vello Toomik
Raudteeäärne on küll selline koht, kus
just sageli linainimesi puhkamas või
jalutuskäikudel eriti ei kohta. Paraku on
aga kujunenud nii, et raudtee ja garaaþide
vaheline ala on sinna sokutatud prahi
poolest kogu aeg meie linna murelapseks
olnud.
Ei ole eriti tõenäoline, et see prügi sinna
just talvel rongi akendest satub, aga ometi
teda jätkub – jääb ainult mõistatada kuidas ja kelle poolt…
Olen sõitnud rongiga mõned korrad
Sauelt Tallinnasse ja tagasi, ning pannud
tähele, et taoline prügiuputus algab juba
Balti jaamast. Selles mõttes ei ole ka Saue
jaama ümbrus kahjuks erand.
Pidevat peavalu valmistab ka invaliidist
pensionäriproua kinnistamata maaüksus
Kuuseheki tänaval, jaama lähedal, kellele
paaril eelneval aastal ka sotsiaalvaldkonna poolt abikäsi saadetud.
Varajase kevade saabumisega on prügi
nüüd tõepoolest juba väljas ja nähtaval.
Seetõttu on Saue linnavalitsuse poolt
esitatud pretensioonid nii Eesti Raudtee
AS - le, Kuuseheki tänava majaomanikule ja garaaþiühistutele, kes heakorraeeskirju eiranud.
Ettekirjutuste mittetäitjate suhtes on
algatatud ja algatatakse väärteomenetlusi.
Samas aga tuleb ettekirjutuste tegemisel
ja väärteomenetluste läbiviimisel antud
tähtaegade määramisel arvestada nö
mõistlikkuse piiridega, paraku üleöö ei
sünni midagi, tahame või mitte.
Lõpetuseks – miks mitte taastada ka
aastaid tagasi toiminud heakorrapäev,
kus kõik Saue elanikud saaksid mõnusal
ja vabatahtlikul moel kaasa lüüa linna
korrastamisel? Sest ütleb ju ka vanasõna
– kus viga näed laita, seal tule ja aita…ja
ega see prügi ka mujalt kui Sauelt endast
siia ei tule.
Heameelega näeks taolise ürituse
algatajate hulgas kõiki neid seltsinguid,
klubisid ja organisatsioone ( miks mitte
ka linnakodanikke), kellele linnavalitsus on ühel või teisel moel aasta
jooksul mitmesuguseid toetusi
määranud.
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PÄEVAKESKUSES ON OLNUD HUVITAV AEG!
Kui naistepäeva eel ja naistepäeva järel olid Päevakeskuse külalisteks huvitavad inimesed – doktor Galina
Grossmann kontserdiga, aroomiterapeut Astrid tutvustava seminariga, parapsühholoog Albert Stepanjan oma
karismaatilise isiksusega, siis 9. aprillil oli võimalik
kuulata füüsik Heldur Haldre loengut inimese aurapiltidest.
Kes soovis, see sai ka iseenda aurat lasta pildistada.
Ulvi Seermaa
Päevakeskuse juhataja
Mis ühendab kõiki neid esinejaid? Me ise oleme iseenda
loojad, me mõtleme tihti – ei saa, sellest ei tule midagi välja;
ah, see ei mõju mulle jne ja jne. Tavaliselt ei tulegi oodatud
edu sellise mõtlemise juures. Me oleme iseennast jätnud
kaitseta just tänu negatiivsele mõtlemisele, me ei usu juba
eos. Igas päevas on päikesekiir ja me võime selle leida kui tahame. Kui oskame ennast ja kaaslasi hinnata, siis
hinnatakse meidki - me oleme positiivsed. Samas peame

Albert Stepanjan

TÄHELEPANU
25.06 - 28.06.2007.a.
AHVENAMAALE
SÕITJAD !
Alustame raha kogumisega!
2 200.- krooni palume tasuda
Päevakeskusesse hiljemalt 15.maiks !
Kaasa võtta isikukoodiga dokument
ID kaart või pass!

ka teadma ja tunnistama oma vigu. Me
elame oma vigadega ja
soovi korral saame
ennast muuta, sest
enamasti muudame me
ennast ju ise. Me võime
huvituda naabri pensioni suurusest ja tema
laste sissetulekutest,
kuid mida see muudab?
Me võime nuriseda, et
“Kati” ostab poest nii
kalleid toiduaineid, kuid
tegelikult on see
kadedus, st. ise ma ei
raatsi ja teine on siis
rumal. Pigem on see kiibitsev ümbritseva suhtes. Sama on
lugu palkade avalikustamisega – kui palju vaenu see
inimestes on tekitanud?! Me anname hinnanguid kellegi
tööle – leiame, et selle raha eest ei tee ta küll midagi.
Hullem veel – me leiame, et ta ei tee üldse ju tööd! Me
otsime endale sisu teisi peegeldades oma sisemuses, isegi
aru saamata, miks nii. Hetkeks võiks mõelda – kes olen
mina? Olla iseendaga sõber on üks hea võimalus tunda –
kas kõik, mis ma teen või ütlen meeldib minu sõbrale?
Sõbraga tuleb ka vaielda ja sõbraga on võimalik ära
leppida.
SÕBRALT ON VÕIMALIK ANDEKS PALUDA.
Need huvitavad külalised on tuletanud meelde vanu
tõdesid, mida paraku kipume unustama. Läheme
kergema vastupanu teed, otsides vigu teistest – nii
inimlik tegelikult!
Heldur
Haldre

Varsti on suvi meie õuedel.
Seniks soovin kõigile väikest päikest põue –
soojendamaks mõtteid ja tundeid.
Olge iseendile sõbraks!

9. mail 19.00
Niguliste Kirikus
Õhtumuusika.
Buxtehude.
Kantaadid ja
orelipalad.
Vanamuusika ansambel HORTUS MUSICUS
Helen Lokuta (sopran), Risto Joost (kontratenor),
Andrus Mitt (bass), Peter Van Dijk (orel)
Dirigent Andres Mustonen.
Sooduspilet 100 krooni.
Pileteid võimalik tellida Päevakeskusest
Raha palume tasuda hiljemalt 30. aprilliks.
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SAUE PÄEVAKESKUSE ÜRITUSED APRILLIKUUS
v
18. 04 14.00 Koolitus-seminar enesemassazist!
(palume oma osavõtust teatada
11-ks aprilliks; kui osavõtjaid on vähe, siis jääb koolitus ära)
20. 04 13.00 Seenioritants
20. 04 16.00 Vabastava hingamise sessioon
20. 04 18.00 Ühiskülastus: Nõmme Kultuurikeskuses suur GALAkontsert – Kevadkontsert (10.- krooni).
Esinevad ka Nõmme Päevakeskuse Taidlejad, seenioritants!
23. 04 14.30 Aroomiteraapiast, aroomiõlidest räägib Astrid
24. 04 09.49 Rongiga sõidame tutvuma Ingeri bastioni käikudega. Tellitud giid, kohti piiratud arv, palume registreerida!
Pilet 15.- krooni, piletiraha palume eelnevalt tasuda päevakeskuses!
24. 04 15.00 Mare Liiger‘i loeng: dementsus ja Altzheimeri tõbi
25. 04 15.00 Silvi Mänd loeng: ainevahetushäiretest
26. 04 12.00 Naljakuu sünnipäevapidu koos Saku Päevakeskuse erivajadustega inimestega!
27. 04 13.00 Seenioritants
27. 04 16.00 Seltsing Tammetõru koosviibimine

Psühhoterapeut Petra Poolamets vastuvõtt 20. ja 27. aprillil Koondise 9-1, palume eelnevalt registreerida!
30. 04 KALLID KAASLINLASED, VAADAKE ÜLE OMA KAPID! ALUSTAME PUHASTE JA TERVETE KASUTATUD
RIIETE, JALANÕUDE, MÄNGUASJADE JM TARVILIKU KOGUMIST. SUUREMATE ASJADE ÄRAANDMISSOOVIST
JA KA OMA SOOVIDEST-VAJADUSTEST PALUN ANDKE EELNEVALT TEADA PÄEVAKESKUSE TELEFONIL
6 595 070, 50 87 872 (terve aprillikuu jooksul)
KASUTATUD ASJADE JAGAMINE TOIMUB 03. MAIL ALATES KELLA 10.00-ST!!!
PALUN JÄLGIGE ANTUD KUUPÄEVI, AINULT NIMETATUD AJAL VÕIB TUUA KASUTATUD RIIDEID JA ESEMEID!

VARGAMÄE KUNINGRIIK
13. juunil korraldavad Saue Päevakeskus ja Saue Linna Invaühing reisi Järvamaale.
Külastatakse looduskauneid paiku ja vaadatakse üle Albu ja Jäneda mõisad. Kohalikul giidil on varuks üllatusi! Ilusa ilma korral peame pikniku, kuid
vihmasel päeval saame süüa Jänedal. Edasi suundume Vargamäele, endiselt on meil kaasas giid, kes meile Vargamäe ajaloost ülevaate annab – kellele
see on meeldetuletuseks, kellele uudiseks!
Kell 19.00 algab vabaõhuetendus VARGAMÄE KUNINGRIIK, selle etendusega paneme punkti meie väljasõidule.
Etendus on lavastatud A.H. Tammsaare TÕE JA ÕIGUSE I JA V osa järgi. Mängivad Endla Teatri ja Rakvere Teatri näitlejad Märt Avandi, Madis
Kalmet, Peeter Jakobi, Üllar Saaremäe, Sepo Seeman, Karin Tammaru, Ago Anderson, Eduard Salmistu, Ülle Lichtfeldt, Margus Stalte, Tiina
Mälberg, Tarvo Sõmer, Velvo Väli, Ahti Puudersell, Toomas Suuman, Carmen Mikiver ning Viljandi Kultuuriakadeemiast Kati Ong ja Taavi Lepik.
Kaasa teeb 120-liikmeline ühendkoor.
Registreerimine 6 595 070 Päevakeskuses.
Soovijatel palume tasuda osavõtutasu 225 krooni 23. maiks Päevakeskusesse
(sisaldab piletit etendusele 175 krooni ja 50 krooni omaosalust bussi tellimisel).
Mida me näeme, kui möödunud aastatele ja tehtud tegudele tagasi vaatame? Kas see rõõmustab meid?
Lastel peab kergem saama – teadsid Andres ja Pearu.
Aga tegelikult...?

30. JUULIL TOIMUB EKSKURSIOON PÕLTSAMAALE,
KORRALDAJAKS SELTSING TAMMETÕRU JA
SAUE PÄEVAKESKUS.
Väljasõit Põltsamaa poole algab kell 9.00. Kell 11.00 on kavas Põltsamaa Roosiaia külastamine, näha on võimalik 900-t erinevat roosisorti. Kell
13.00 on plaanitud sõit Põltsamaa Lossi juurde, lossihoovis saame külastada ka muuseumi (pilet 5 krooni) ja jalutada lossipargis. Samas asub
Veinikelder, mida soovijatel võimalik külastada. Veinide degusteerimine maksab 20 krooni, kes soovib lisaks juustu – tasub 30 krooni. Edasi
suundume Luua arboreetumi. Luual on ka väike söögikoht, kus saab linnupetet ja kohvi. Soovitame siiski midagi nosimiseks kaasa võtta, sest Luual
on pikniku koht olemas.
Valiku teete Teie!
OSAVÕTUMAKS 50 KROONI.
REGISTREERIMINE ON ALANUD!
Tel: 65 95 070
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Intervjuu Huvikeskuse spordijuhi Terje Toomingasega.
Saue linna sporditegevuse organiseerimisega ja
koordineerimisega tegeleb Huvikeskuses nüüd
Terje Toomingas.
Saue Sõna: Millised on
Teie tööülesanded Huvikeskuses?
Terje Toomingas: Otsesed
tööülesanded on Saue linna
spordiürituste planeerimine
ja korraldamine koos
kohalike klubidega, spordiringide tegevuse koordineerimine, õpilastele spordilaagrite
korraldamine

20. aprillil kell 19.00
SAUE KOOLIMAJAS

Laulab GERLI PADAR
Klaveril TÕNU NAISSOO
Piletid hinnaga 60 krooni müügil Huvikeskuses
(Saue koolimajas ruum 124)
E-N 15.00-18.00
SAUE HUVIKESKUSE SPORDILAAGER
lastele vanuses 9-11 aastat toimub 5.-8. juunini

koostöös spordiklubidega. Laiemas plaanis Saue linna spordielu
edendamine tervikuna.
Saue Sõna: Kas esimese vaid Saue sporditegevust
koordineeriva inimese tööleasumine tähendab linna jaoks
organiseerimise paranemist või muutub midagi ka sisuliselt?
Terje Toomingas: Loodan väga, et üheskoos spordiklubidega
suudame parandada ning edasi arendada Saue sporditegevust.
Sisulisi muudatusi tuleb eelkõige noortespordis. Huvialakooli
seadus peaks sügisest jõustuma. Riik hakkab laste huvitegevust
rohkem rahastama, sellega seoses on oodata spordiklubide
tegevuses muudatusi. Küsimuse all on ka kooli spordiklubi
taastamine. Linnakodanikele püüame pakkuda rohkem
sportimisvõimalusi ja seda just rahvaspordi näol. Arutusel on
mitmed spordiüritused.

Saue Naisselts korraldab 18. augustil

VÄLJASÕIDU LEIGO
JÄRVEMUUSIKA

kontserdile “Tango öö”
Osalustasu 400 krooni
(sisaldab kontserdi pileti ja bussisõidu)
Täpsem info ja registreerimine
Huvikeskuse telefonidel
65 95 009 ja 52 34 339

KL
OOGAL
KLOOGAL

Osalustasu 500 krooni
INFO JA REGISTREERIMINE HILJEMALT 2. MAIKS
e-post: sauehuvikeskus@hot.ee,
või telefonidel 6 595 009, 52 34 339

TÄHELEPANU HEA INIMENE,
KAUPMEES, ETTEVÕTJA!
Olete oodatud tutvustama – müüma
oma toodangut
26. MAIL
Saue Jaanituleplatsil toimuval

KODULINNA PÄEVAL
SAUE SÕLG 2007
Lisainfo ja registreerimine
hiljemalt 1. 05. 2007
kristiina@saue.ee
Tel: 6 790 175

Algab

TEKSTIILIMAALI
LÜHIKURSUS
kus õpitakse T-särgi kujundamist ja siidimaali
Juhendaja tekstiilikunstnik Ülle Raadik
Osalustasu 120 krooni
Esimesel õppusel 25. aprillil
kell 18.00 ruumis 407
tegeldakse T-särgi kujundamisega
T-särk (uus või juba kasutatud, aga pestud)
PEAB ENDAL KAASAS OLEMA
Täpsem info ja registreerimine
e-post: sauehuvikeskus@hot.ee
Tel: 6 595 009, 52 34 339
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Saue Sõna: Milline on praegu Saue spordielu ja mis sauelasi
ees ootab?
Terje Toomingas: Heameel on tõdeda, et Saue spordielu hakkab
taas hoogu võtma. Noorte- ja koolisport on väga kõrgel tasemel.
Kehalise kasvatuse õpetajad, spordiklubid ja treenerid on teinud
head tööd ning saavutanud märkimisväärseid kohti erinevatel
võistlustel.
Sauel on kaasaegne spordikompleks staadioni ja ujulaga, kuid
ikka jääb sisetingimustes sportimiseks mõeldud rajatisi puudu.
Saue linna arengukava 2007-2013 ümarlaudadel oleme arutanud
multifunktsionaalse sisespordihalli ehitamist, võimalik et koos
Saue vallaga. Äsja valmis tervisespordirada Sarapikus, mida tuleb
kindlasti edasi arendada. Mõtteid on ka Saue Mõisa pargi
taasavamisega tervisesportlastele ning ümber Saue linna
kergliiklustee rajamisest.
Spordiüritusi silmas pidades toimuvad Saue linna
meistrivõistlused (suusatamine, ujumine, jalgpall) plaanipäraselt.
Uue üritusena tuleb spordikavva Sarapiku jooks, mis toimub sel
aastal 14.mail. Kodulinnapäeva “Saue Sõlg” raames on plaanitud
mitmeid sportlikke tegevusi – tänavakorvpall, põnev jalgpall, kus
osalevad ka linnavalitsuse liikmed. Sel päeval on ujula avatud
linnakodanikele tasuta. Kavas on taas korraldada rahvale
meeldinud üritus - “Ööjooks”. Sinna ootame osalema peresid, et
üheskoos spordist ja tervisest rõõmu tunda. “Sportlik Saue Sügis”
– näeb ette tervisespordipäeva, kus toimuvad linnakodanikele
erinevad sportlikud tegevused. Arutanud oleme võimalike uute
sariürituste korraldamist erinevatel spordialadel. Omalt poolt
loodan, et head plaanid ja mõtted teostuvad.
Kevad on käes. Kuna Saue kalendris otsest tervisespordiüritust
aprillis ei ole, on heameel kutsuda teid kõiki osalema Saue valla
Suurele Jüriöö jooksule, mis toimub Tuula küla jaanituleplatsil
21. aprillil ning 22. aprillil traditsioonilisele Rabajooksule, mis
seekord juba 67.
/Vaata ka täpsemat infot jooksude kohta lk.15/
Saue Sõna: Lõpetuseks rahuldage, palun, lehelugejate
uudishimu - kes on Terje Toomingas?
Terje Toomingas: Olen Saue linna kodanik. Spordipisiku sain
juba lapsena oma isalt, kes on kehalist aktiivsust ja tervislikke
eluviise alati väärtustanud ning kellele suurepärase eeskuju eest
väga tänulik olen. Õppisin Saue Gümnaasiumis, mille lõpetasin
2001. aastal. Edasisi õpinguid jätkasin Tallinna Pedagoogika
Ülikoolis kehakultuuri erialal, bakalaureuse diplomi sain 2006.a.
kevadel. Praegu jätkan õpinguid Tallinna Ülikooli magistriõppes.
Töötan kolmandat aastat Saue Lasteaias “Midrimaa”
võimlemisõpetajana, Keila Swimclubi Saue filiaalis
ujumistreenerina ning nüüd ka osalise koormusega Saue
Huvikeskuse spordimetoodikuna. Olen abielus ja kuueaastase
tütre ema. Vaba aega hobidega tegelemiseks väga palju ei jää.
See vähene, mis on, püüan kasutada arukalt ja aktiivselt sportides.
Sportlikku ja päikeselist kevadet teile, armsad sauelased!

67. RABAJOOKS
2007.a Harku raba teedel.
Rabajooks toimub pühapäeval, 22.aprillil 2007.a.
Stardipaik on Pääskülas, Suvila ja Kalda tänava ristmiku läheduses.

Start on avatud kella 11.00 kuni kella 12.00,
Rajale lastakse iga viie minuti tagant.
Finish suletakse kell 13.00. Rabaringi pikkus on 6,3 km.
Soovi korral võib läbida mitu ringi.

RABAJOOKSUST OSAVÕTT ON KÕIGILE TASUTA

14. aprill 2007

SAUE VALLA SUUR JÜRIÖÖ
JOOKS 2007
Saue vallas, Tuula külas, Jaanituleplatsil
laupäeval, 21. aprillil
Jooks toimub põllul ja on kõigile näha.

VÕISTLUSJUHEND
VÕISTLUSTE AJAKAVA:
17.00
algab registreerimine jooksudele
18.00
I lastejooks eelkooliealistele lastele
18.30
II lastejooks nooremale vanusegrupile
19.00
III lastejooks vanemale vanusegrupile
19.45
Teatejooksu registreerimise lõpp

20.00 Suur Jüriöö Jooks - teatejooks
LASTE JOOKSUD
I

Lastejooks kuni 6 aastastele lastele ühisstardist
(distantsi pikkus 200 m)
II Lastejooksul ühisstardist 7 kuni 9 aastastele lastele
(distants 500m)
III Lastejooks ühisstrardist 10 kuni 12 aastastele lastele
(distants 500 m)
Registreerimine kuni kella 18.00
Registreerimisel antakse igale jooksul osalevale lapsele
võistlusnumber.
Võistlusrada on tähistatud ja asub maastikul.
Jooks toimub ühisstardiga. Finiðis fikseeritakse jooksjate järjestus
e koht. Autasustatakse kolme kiiremat distantsi läbinud
jooksjat tüdrukute ja poiste arvestuses vastavalt.
Diplomi saavad kõik distantsi läbinud lapsed.

Suur Jüriöö teatejooks
Võistkond on 8 liikmeline, sh vähemalt 3 naist.
Jooksudistantsi pikkus: 4 x 500 m + 4 x 1000 m.
Teatejooksust osavõtt alates 13. eluaastast.
Võistkondadele fikseeritakse finiðis distantsi läbimise aeg.
Lisaks kiirematele autasustatakse stiilseimaid võistkondi!
Informatsiooni võistluse korralduse kohta jagab kohapeal
õhtujuht Sven Sumberg ja võistluste peakohtunik Jüri Peterson.
MEELELAHUTUSPROGRAMM
Jooksude vaheajal astuvad üles mitmed esinejad.
Õhtu lõpetuseks jalakeerutus ansambli “Puravik” saatel.
Kaitseliit jagab suppi, kohal puhvet söögi ja joogiga.
Parema korralduse huvides toimub hiljemalt 17.aprillini
võistlusele eelregistreerimine e-posti aadressil
sauehuvikeskus@hot.ee või telefonil 55 40 416
Terje Toomingas.
Kui tulijaid on Sauelt rohkem tellime ka bussi, mis viib ja toob
võistlejaid. Loodame saada kokku vähemalt ühe 8 liikmelise
võsitkonna!
MEELDIVATE KOHTUMISTENI !
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VANGAZI – SAUE
MALE-KABETURNIIR
30.-31. märtsil kohtusid Sauel male-kabelaudade taga kahe
sõpruslinna mõttesportlased.
Võidutsesid Saue linna male- ja kabevõistkonnad
Valjo Rattasep
Saue Male- Kabeklubi Juhatuse esimees
Lätimaalt saabusid meile külla Saue sõpruslinna Vangaþi male- ja
kabevõistkonnad. Pingeline matð toimus teist korda,
Võistludpaigaks Saue Gümnaasiumi aula. Partiid kujunesid
tasavägisteks, huvitavateks ning kaasahaaravateks,
saime väärtuslikke võistluskogemusi.

Fotol: (vasakult paremale) Esireas: 1. L.Tohver, 3. K.Sildnik,
4. Õ.-J.Väärtnõu; 2. reas: 1. R.Amos, 2. V.Rattasep, 3. R.Kilp, 4. H.Karin,
5. E.Liivik; 3. reas: 1.V.Lavonen, 2. R.Ristissaar, U.Väärtnõu
4. reas: 1. J.Nõmmsalu, 3. A.Pihlak.

Tavamales (ajakontrolliga 1 tund kummalegi mängijale) 7 laual
(6 meest, 1 naine) saavutasime ülekaaluka võidu resultaadiga
6,5 : 0,5. Meie võistlejatest olid võidukad Raivo Viidu, Leo Tohver,
Jüri Nõmmsalu, Allan Pihlak,
Väino Lavonen ja Kaire Sildnik, viigistas Valjo Rattasep.
Tavamale sõpruskohtumise võitja saab vastavalt juhendile ka
rändkarika – seega jäi karikas seekord Sauele!
Välkmales (ajakontrolliga 5x5 min) peeti 6 laual meestele
individuaalturniir 2-ringilisena. Igal võistlejal
tuli mängida 6 partiid kordamööda laudade paremusjärjestuse järgi
vastase võistkonna iga mängijaga. Siin olid meie
võistlejatest kõige edukamad Raivo Viidu ja Leo Tohver, mõlemad
said 11 punkti 12 partiist. Järgnesid Valjo Rattasep
ja Jüri Nõmmsalu, kes saavutasid mõlemad 6 punkti, ülejäänud meie
võistlejad said punkte vähem.
Sauelased kogusid välkmales kokku 43 punkti, lätlased 29 punkti.
Naised mängisid kiirmalet (ajakontrolliga 15x15 min) 2 ringilisena,
mõlemad partiid võitis meie Kaire Sildnik.
Üldkokkuvõttes kogus Saue võistkond males 49,5 punkti, lätlased
aga 29,5 punkti.
Selline suureskooriline malevõit on seletatav sellega, et võistluseks
valmistusime tõsiselt. Järjekindlalt - üks kord nädalas
- toimus klubisiseselt mängijate omavahel treening, võistlused
miniturniiridena.
Vene kabes (ajakontrolliga 1 tund) mängiti 3 laual (2 meest, 1 naine).
Võit kuulus meie võistkonnale tulemusega 2:1, kusjuures meie
meeskabetaja Urmas Väärtnõu ja naisvõistleja
Õie-Julia Väärtnõu saavutasid mõlemad oma vastase üle võidu.
Vene kiirkabes (ajakontrolliga 15x15 min) peeti mängud 3 laual 2
ringilisena.
Ka kiirkabes võitsime lätlasi tulemusega 8 : 2.
Seejuures kogusid meie meesvõistlejad 6 punkti, läti mehed 2 punkti.
Meie naisvõistleja sai 2 punkti.
Hästi mängis Urmas Väärtnõu, kes sai 3,5 punkti 4 partiist. Helmut
Karin kogus 2,5 punkti. Meie naisvõistleja Õie-Julia Väärtnõu võitis
mõlemad partiid - seega 2 punkti 2 partiist.
Üldkokkuvõttes kogus Saue võistkond kabes 10 punkti, lätlasd
3 punkti.
Jäi kõlama mõte, et järgmine sõpruskohtumine males ja kabes leiab
aset selle aasta lõpus või siis järgmise aasta algul, siis juba sõpruslinnas
Vangaþis.

Vasakul poolel meie naismaletaja K.Sildnik.

Rahvusvaheline logistikaettevõte
DSV Transport AS asukohaga Laagris
otsib seoses tegevuse laienemisega
oma meeskonda:

TÕSTUKIJUHTELAOTÖÖLISI
KANDIDAATIDELT EELDAME:
! vanust vähemalt 18.a.
! ausust ja kohusetundlikust
PAKUME:
! väljaõpet
! vahetustega tööd
! palka üle Eesti keskmise
CV palume saata Pärnu mnt. 535, 76401
Saku vald, Harjumaa või
e-postile: info@ee.dsv.com
Telefon 6 599 916
Faks 6 599 935
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MÜÜA
LÕHUTUD
KÜTTEPUUD
TELLIMINE
TASUTA
LÜHINUMBRIL
1667
www.talumaa.ee
Seoses töömahtude olulise
suurenemisega võtame Keilasse tööle

• TOOTMISTÖÖLISI
• LUKKSEPPASID
KELLE PÕHIÜLESANDEKS ON:
• erinevate juhtmeköidiste valmistamine
• tootmises olevate seadmete remont ja
hooldus

VÕTAME MÜÜKI
kortereid, maju,
krunte SAUEL
K O N S U LT AT S I O O N

TA S U T A !

Tel: 6700 055, 529 1109 Anne Olonen
nommest@online.ee, Tallinn-Nõmme, Jaama 14

EESTI TERMOTEHNIKA vajab

SOOJUSSÕLMEDE VIIMISTLEJAT
Töökoht asub sauel, täistööaeg,
palk kokkuleppel.
Lisa info tel: 6 565 106
info@termotehnika.ee

KUI SA OLED...
• aktiivne ja kohusetundlik inimene
• ei karda teinekord
pingelises olukorras töötada
• eesti keeles saad hakkama ja vajadusel
suudad end arusaadavaks teha
ka vene keeles
• täisealine (töö tootmises vahetustega!!)
… SIIS ANNA ENDAST MÄRKU JA
TULE MEILE TÖÖLE !
Täpsem info telefonil: 6 747 692
e-post: eesti@pkcgroup.com
Võimalik tulla Keila tehasesse
täitma kohataotlusankeeti!!!
Asume aadressil
PKC Eesti AS
Paldiski mnt.31, Keila
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PAIGALDAME
GARDEROOBISÜSTEEME
Hinnad soodsad, garantii
Telefon 50 29 075

SAUE PLEKIKODA
KÕIK PLEKKDETAILID TEIE MAJALE
VIHMAVEERENNID ÜHES TÜKIS KUNI 30m
LUMETÕKKED, PLEKK – JA KIVIKATUSED
OÜ Weltende Tel: 55 43 331
e-post: roofman@hot.ee

Pakume Teile alljärgnevaid teenuseid:
# Rehvitööd autodele, mootorratastele ja
mootorrolleritele.
# Auto/moto iluteenindus (pesu, vahatamine,
poleerimine,tuleklaaside poleerimine, salongi keemiline ja
tavaline puhastus jpm..KEEMILISE PUHASTUSE SEADE
PUZZI 100 SUPER.). Kasutame ainult USA turuliidri ja
kogu maailmas tunnustatud üle100.a. ajalooga firma
Meguiar’s Inc profisarja hooldusvahendeid!
# Autorent nii, juhiga, kui ilma.
# Haagiserent
(kinnine, mõõdud 4,2x1,9x1,2 kandevõime 456kg vints
0,8t,pealesõiduteed)
# Mototehnika hoiustamine talviseks ajaks
(mootorrattad, rollerid)
# Õlivahetus
# Autode ja mototehnika express-, ehk pisiremont
# Auto/moto kulutarvikute müük läbi internetikodulehekülje. Saksa hooldusvahendite ja määrdeainete
(Liqui Moly) müük kohapeal.

LISAKS juba olemasolevatele koostööpartneritele
sõlmisime veebruaris toodete turustamise koostöö/
edasimüügi lepingud firmadega:
BESTNET AS (Tiki-Trailer), veohaagiste müük Sauel.
VIANOR AS, rehvide NOKIAN müük OÜ VANA-VÕIDU
AUTOKESKUS, rehvide CONTINENTAL, BARUM,
GISLAVED müük.

ALATES MÄRTSIST
SUUR VALIK AUTOREHVE MÜÜGIS KOHAPEAL

Võimalus operatiivselt erinevaid mõõte juurde tellida
HINNAKIRJAD kodulehel ja kohapeal kataloogides
tutvumiseks.

OSTES MEILT REHVID ON
REHVIDE TÄISVAHETUS POOLE HINNAGA!

Maksta teenuste eest saab kohapeal nii sularahas, kui
ka deebet-või krediitkaardiga
( Visa V PAY, Visa, MasterCard, Maestro).

Lisainfo ja teenuste broneeringud:
www.crystalservice.ee, info@crystalservice.ee
ASUME SAUEL, NURMESALU 26
AVATUD: E – L 08.00 – 20.00; P 09.00 – 17.00
TÖÖVÄLISEL AJAL KOKKULEPPEL
Tel: 53 426 393, 6 706 381

SAUE SÕNA
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175, faks 679 0193

www.saue.ee
e-post: leht@saue.ee

Tegevtoimetaja: Peeter Eelsaare
Kujundus: H2M Projekt
v
Trükk: Rebellis, tiraaz: 1750

