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Jõulurahu südamesse!
30. novembril kell 16.00 süüdati Saue Keskuse pargis advendiküünal. Laulis Saue poistekoor ning kristliku sõnumiga
esinesid kirikuõpetajad Vahur Utno ja Urmas Viilma. Linnapea Orm Valtson kuulutas välja jõulurahu ning soovis kõigile
sauelastele kauneid jõule. Jõulurahu kestab kuni kolmekuningapäevani, 6. jaanuarini.

Jõuluöö kui ajaheie,
Kõiksus kõrgel, aeg on meie,
Tulevikku kulgev tee,
Viib meid üle vaevavee.
Lootus iialgi ei sure,
Laukas otsa leiab mure,
Naeratus toob tule silma,
Kauniks muudab kogu ilma.

Kallid sauelased!
Soovime teile kaunist jõuluaega
ning edukat uut aastat!
Saue Linnavolikogu ning Saue Linnavalitsus
Foto: Silver Arrak
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Linnavalitsus
Linnapea pöördumine

Linna koduleht uuenes

2008. aasta on jõudmas lõpule.
Mööduv aasta oli Eesti
Vabariigi 90. juubeliaasta, väike juubel oli
ka Saue linnal — 15.
Juubeliaasta
puhul
väärib kindlasti ära
märkimist tõsiasi, et
460 aastat möödus
Saue asustuse esmamainimisest.
Mis jääb lahkuvast
aastast meelde?
Orm Valtson
linnapea
Olgu alustuseks kohe tõdemus, et aasta oli suurepärane.
Vaadates tagasi oma tegevusele linnapeana ja mõeldes
aasta alguses antud lubadusi ning volikogu kõrgendatud ootusi minu suhtes, julgen väita, et aasta oli tegude- ja saavutusterohke. Eesmärk oli üks — tuua Saue linn välja seisaku
olukorrast ja anda arengule uus, mõtestatud sisu. Kindlasti
hindavad seda linnaelanikud ja volinikud, kuid märgiksin ära
järgmist.
Juhtimist üle võttes oli tuba piltlikult öeldes tühi, ei ühtegi ettevalmistatud ehitusprojekti ega hanget. Oli palju kummalisi arveid õigusbüroodelt, kohtuvaidlusi ja lahendamata
probleeme ning ebalev ametnikkond, kes ootas, milline on
järgmine käsk. Vägisi puges pähe lausekatke eelmiselt linnapealt: „Selle seltskonnaga ei suuda sa midagi.“ Tõsi, linnavalitsuse aadressil oli nurinat üksjagu.
Alustuseks aitasin inimestel taastada eneseusu ja me
leppisime kokku uutes koostöö põhimõtetes. Inimesed avanesid ja töö hakkas laabuma.
Kui aasta algus läks uute projektide käivitamisele ja ettevalmistamisele, siis reaalsed, silmaga nähtavad ja käega katsutavad tulemused hakkasid ilmnema teisel poolaastal. Avatud noortekeskusele eraldati 15 miljonit krooni eurotoetust,
aasta lõpuks valmisid ehitusala detailplaneering ja hoone
ehitusprojekt. Kooliõpetajad ja lapsevanemad muretsevad
algkoolis käivate laste ruumikitsikuse pärast. Võin kinnitada,
et tänu ühisele koordineeritud tegevusele on tänaseks linnal
olemas vajalik maa-ala, planeerimine on jõudmas lõppjärku
ja uue maja eskiisprojekt valmis vahetult enne jõule. Vastu
on võetud veemajanduse arengukava, mis võimaldab taotleda vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamiseks eurotoetusi.
Nagu näete, räägin asjadest, mis peavad hakkama toimuma
järgmisel aastal. Ilma piisava ja mõtestatud ettevalmistuseta ei oleks selleks aga mingit lootust.
Vahepeal katkenud hea koostöö ettevõtjate, majaühistute ning MTÜ-dega sai taastatud. On ju ettevõtjad ühelt poolt
meie kogukonna liikmed ja nende panus tööandjana Saue
arengusse on mõõtmatu. Samas vajavad nad infrastruktuuri, et edasi areneda. Volikogu ja linnavalitsus seisavad pahatihti dilemma ees, millist piirkonda eelistada — kas elamute
või ettevõtete piirkonda? Tänu heale koostööle said mööduval aastal lahendatud nii ühtede kui ka teiste mitugi päevakajalist probleemi.
Mööduv aasta oli ka kultuuriaasta. Toimus palju toredaid
kultuurisündmusi, koostöös seltside ja seltsingutega korraldati palju tuumakaid üritusi. Mainin siinkohal Saue sünnipäevakontserti Keskuse pargis, jazz-improvisatsiooni festivali Visioon, Saue Jalgpalliklubi sünnipäeva, folklooripidu
„Saue Sõlg“. Jõudu on kogumas ka perespordiürituste sari
„Sauelane liikuma“.
Kindlasti võiks jätkata seda mitte just lühikest loetelu asjadest, mis tehtud sai ja mis veel tegemisel. Kummatigi usun
ma, et sõnadest palju olulisem on lihtsalt avatud silmadega
jalutada meie kodulinnas ja avastada neid muutusi, mis on
sellel aastal on aset leidnud.
Ja, uskuge mind, muutusi paremuse poole on olnud palju!

Head kaaslinlased,

tänan Teid kõiki selle suure panuse eest, mis te olete andnud meie linna arengusse!
Minu eriline tänu kuulub enam kui kolmesaja kolmekümnele tublile õpetajale, lasteaednikule, noorsootöötajale,
kultuuritöötajale, sotsiaaltöötajale ja linnaametnikule, kes
uskusid, et me koos suudame ellu viia kõik selle, mis koalitsioonilepingus ja arengukavas kirjas. Aitäh!

Soovin teile rahulikku jõuluaega
ja head vana-aasta lõppu!

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Peatoimetaja: Haldi Ellam
Tel. 679 0175, leht@saue.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ

Järgmine number ilmub
16. jaanuaril 2009

Saue Linnavalitsus avas sel nädalal uuenenud kodulehekülje, mille eesmärk on võimaldada linnaelanikel, ettevõtjail
ning külalistel võimalikult aegasäästvalt ning lihtsalt vajalikule infole ligi pääseda. Uus koduleht pakub külastajaile
paremaid võimalusi leida kiiresti üles vajalik info Saue Linnavalitsuse poolt osutatavate avalike teenuste ja hallatavate asutuste kohta ning uudised. Ürituste kalendris saab
punaste kuupäevade peale klikkides infot sel päeval toimuvate ürituste kohta. Põhjalikumalt on kajastatud Saue linna
ajalugu, samuti ettevõtluse arengut ning Saue sõpruslinnasid. Kodulehe uuendamisel on mõeldud ka ettevõtjaile ning
sauelastele, kes tahaksid kodu lähistel tööd leida. Olemas
on tööpakkumiste rubriik, kus ettevõtted saavad avaldada
infot Sauel olevate vabade töökohtade kohta. Koduleht asub
aadressil www.saue.ee.
Kasutajapoolsed kommentaarid ja ettepanekud on igati
teretulnud aadressil leht@saue.ee või saue@saue.ee. 

Lumetõrjest
2008. a novembris
8. detsembril toimus Saue Linnavalitsuses kohtumine, kus
analüüsiti novembri lõpus aset leidnud lumetormi ning linnatänavate lumest puhastamisel ilmnenud probleeme.
Kohtumisest võtsid osa linnavalitsuse liikmed ning hooldusfirma Saumer OÜ esindaja. Arutlusel oli, kuidas sellistest
olukordadest kiiremini ja paremini üle saada ja kas hooldustööde lepingupartner on võimeline olukordi lahendama.
Hooldusfirmal on olemas kolm traktorit ja lisaks autosahk, sahapark täieneb veelgi. Saue territooriumi jaoks on
see normaalse saju korral piisav.
Probleemid:
* kitsastel aedlinna tänavatel tuleks autoomanikel parkida
oma kinnistul, et mitte segada lumetõrjet,
* ühistutel puuduvad lumetõrjelepingud, samuti ei kindlustata autode eemaldamist koristusalalt,
* lasteaeda tuuakse lapsi ikka Kuuma tänava tupiku kaudu, vaatamata sellele, et olemas Kuuseheki — Koondise
ühendustee.
Otsustati kokku kutsuda korteriühistute esindajad, et arutada koos sellistest eriolukordadest tekkivate probleemide
lahendusi ja ka ühistute omavahelisi kooskõlastusi.
Kuivõrd oli ikkagi tegemist eriolukorraga, oli selle tagajärgede likvideerimine ka tavalisest lumetõrjest raskem. Oleme
arvamusel, et ikkagi saadi hakkama, kuigi oli üksikuid teisiti
arvajaid ja sealjuures üsna kärarikkaid.
Muidugi võib olla igal aastal mõnepäevase lumetormi valmisolek kordades ka suurem olla, aga see tähendaks enamiku aasta jaoks mittevajaliku tehnika hoidmiseks ka hooldusfirmale makstavat kordades suuremat teenustasu.
Tähelepanekutest: majaomanikke ja ühistuid on nagu
ikka laias laastus kahte tüüpi — neid, kes saavad aru ka oma
kohustustest ja neid, kas aga näevad ainult vigu ja kiruvad
kõiki. Viimased ei anna vist aru, et taolised ekstreemsed olukorrad on alati rasked kõigile ning virisemise ja kirumisega
kohe kindlasti olukord paremaks ei lähe.
Soovime edaspidiseks head koostööd!
Linnavalitsuse liige Vello Toomik

Käsitööringid ja invaühing
kolivad uutesse ruumidesse
Varem Koondise tänava kortermajas tegutsenud käsitööringid ning Saue invaühing kolivad jaanuari algul parematesse
ruumidesse.
Saue linnale kuuluvas Kütise 4 hoones vabanesid ruumid
ning linnavalitsus otsustas need ära remontida ning anda
ruumipuuduse all kannatava Saue Päevakeskuse käsutusse. Endise alkoholipoe ruumides hakkavad nüüd toimuma
mitmesugused käsitööringid, samuti hakkab seal koos käima Saue invaühing.
Saue abilinnapea Rafael Amose sõnul on tegemist hallatavate asutuste viimase osaga, mis tuuakse elumajadest
ühiskondlikult kasutatavatesse ruumidesse. Käsitööringid
ning invaühing tegutsesid Koondise tänava 5-toalises korteris üle 10 aasta. Uued ruumid on avaramad nii pindala kui
ka võimaluste poolest. Olemas on suur ruum, kus saab võimelda ning tantsida, samuti on olemas kööginurk. Ruumides tehti sanitaarremont, paigaldati uued valgustid ja küttesüsteem. Remont läks maksma ligi 200 000 krooni. Remont
lõppeb 20. detsembril. Pidulik lindi läbilõikamine toimub 23.
detsembri hommikul. Päevakeskuse käsitöökoda kolib uutesse ruumidesse 7. jaanuaril.
Täiendav info Päevakeskuse juhatajalt telefonil 659 5070
(Liivi Lents). 

Linnavalitsuse 28. istung
Saue Linnavalitsuse 28. istung (erakorraline) toimus 9. detsembril 2008. aastal, päevakorras oli:
1. Saue Linnavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni poolt
Saue linna 2009 a eelarveprojekti tehtavate parandusettepanekute kooskõlastamine /otsustati nõustuda volikogu
eelarve- ja majanduskomisjoni poolt esitatud parandusettepanekutega, viia need sisse eelarve eelnõusse ja esitada
volikogu määruse „Saue linna 2009.a aasta eelarve“
eelnõu parandatud kujul volikogusse kehtestamiseks/.
2. Linnapea tänukirjaga autasustamine /korraldus nr 480/.
3. „Aasta tegu“ võitjate kinnitamine /korraldus nr 481/.
4. Projekti „Euroopa Loovuse Nädal Sauel„ läbiviimise komisjon /korraldus nr 482/.
5. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr 483/.
6. „Saue linn 15“ filmi müügihinna kinnitamine /korraldus nr
484/.

Linnavalitsuse 27. istung
Saue Linnavalitsuse 27. istung toimus 3. detsembril 2008.
aastal, päevakorras oli:
1. Saue linna Kuuseheki tn 20 katastriüksuse sihtotstarbe
määramine /korraldus 463/.
2. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linna Töö pst 5 ja
Vana-Keila mnt 80 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine“ /eelnõu suunati kehtestamiseks volikogusse/.
3. Pärnasalu põik 2 asfaltplatsi rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus 464/.
4. Kadakamarja tn 19e alajaama, selle toiteliini, jaotusliinide
ja liitumiskilpide projekteerimistingimuste kinnitamine
/korraldus 465/.
5. Kuuseheki tn 7 lammutustöödele kasutusloa andmine
/korraldus 466/.
6. Ladva tn 1a kõnniteele ja tänavale kasutusloa andmine
/korraldus 467/.
7. Koondise tn 15 renoveerimistöödele kasutusloa andmine
/korraldus 468/.
8. Lehtla 12 üksikelamu laiendamiseks ehitusloa väljastamine /korraldus 469/.
9. Lehtla 12 majandushoone laiendamiseks ehitusloa väljastamine /korraldus 470/.
10. Sünnitoetuste maksmine /korraldus 471/.
11. Õpilase toiduraha kompenseerimine /korraldus 472/.
12. Pensionäridele ja puuetega lastele jõulutoetuse maksmine
/korraldus 473/.
13. Hooldaja määramine /korraldus 474/.
14. Spordiühingutele raha eraldamine /korraldus 475/.
15. Ühingutele raha maksmine /korraldus 476/.
16. Arvestusliku kulu kehtestamine Saue linna haridusasutustes 2009. aastaks /korraldus 477/.
17. Parandusettepanekud 2009. a eelarve projektile.
Saue linna põhimääruse § 59 p 2.2 ja esitatud ettepanekust lähtudes, Saue Linnavalitsus o t s u s t a b:
Teha volikogu eelarve- ja majanduskomisjonile ettepanek
eelarvesse parandusettepanekute lisamiseks vastavalt
täidetud ja protokollile lisatud Saue linna eelarveprojekti
muutmise vormile.
18. Kaubandustegevuse registreerimine /korraldus 478/.
19. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Tule tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine“ /otsustati suunata
eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
20. Saue Linnavolikogu otsuse “Harju maakonna arengustrateegia 2025 heakskiitmine“ eelnõu /otsustati võtta
esitatud eelnõu teadmiseks ja täpsustada õiguslikku alust
maavanema juures/.
21. Linnapea tänukirjaga autasustamine /korraldus 479/.
22. Info
22.1 Elis Haav — perioodil 14.11.2008–27.11.2008 sõlmitud
lepingud.
22.2 Heli Joon — novembris makstud matusetoetused.

Linnavalitsuse 26. istung
Saue Linnavalitsuse 26. istung (erakorraline) toimus 27. novembril 2008. aastal, päevakorras oli:
1. Ridva tn 15 kauplusehoonele kasutusloa andmine
/korraldus nr 462/.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

„Saue Sõna“ täpsustab
Meie lehes ilmunud ühistransporti käsitlevasse loosse puges üks eksitav teave.
Liinil 190 B maksavad pühapäeval ja hilisõhtutel piletid mitte 18 krooni, vaid 25 krooni.
Vabandame ebamugavuste pärast ja püüame
edaspidi olla tähelepanelikumad.
Kena Jõuluaega soovib „Saue Sõna“
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Linna uudised

AASTA TEGU: Matkates
vabariigi 90. aastapäevale

Saue elanike poolt valiti 2008. aasta „Aasta teoks“ Saue
Noortekeskuse poolt korraldatud öömatk „Matkates vabariigi 90. aastapäevale“.
Tänukirjaga autasustati

Üllar Põllu eestvedamisel
23.–24. veebruaril korraldatud öömatkal osalesid lisaks
sauelastele Harku, Keila, Nissi, Tabasalu ja Tallinna noored
ja täiskasvanud, kes läbisid
viie tunniga 12-kilomeetrise
matkaraja ning osalesid 24.
veebruari
varahommikul
Toompeal pidulikul lipuheiskamisel.
Lisaks peaauhinnale otsustas linnavalitsus konkursi raames eraldi tunnustada ka parimat mittetulundusühingut ning
parimat investorit. Kodanike
häälte põhjal tunnistati „Aasta tegu“ parimaks MTÜ-ks
Saue Jalgpalliklubi suvelõpu
rokk-kontserdi „Saue JK10“
korraldamise eest. Parimaks
teoks investeeringute osas tunnistati Keila Tarbijate Ühingu
26 miljoni kroonini ulatunud
investeering Saue Kaubakeskuse renoveerimisse.

Linnavalitsus
kinnitas
konkursi tulemused 9. detsembril toimunud erakorralisel istungil.
Lisaks eespool mainitutele
olid konkursi nominentideks
veel OÜ Trofa Arendus investeeringu eest „Dwell Cafe“
ja „Dwell Home“ kohvikkaupluse ning bürooruumide
rajamiseks, Koondise 15 korteriühistu juhatuse pingutused maja renoveerimiseks ja
Naabrivalve liikumisega ühinemiseks, Saue Noortekeskuse
korraldatud noortekonverents
„Ühised noored“ ning projekt
„Noorte Krimmi eestlaste jälgedes“, Saue Kodu-Uurimise
Seltsingu teemaõhtu „Aegade
sidet luues“ andmaks ülevaadet viie tegevusaasta töötulemustest Saue ajaloo uurimisel
ning Saue Huvikeskuse korraldatud folklooripeo „Saue
Sõlg“ kontsert. 

1.

Silvia Mägi — kauaaegse soome keele ringi juhendamise eest Saue Päevakeskuses

2.

Anne Teetamm — Saue lasteaia Midrimaa edumeelse
juhtimise eest

3.

Saue Jalgpalliklubi — spordiala eduka arendamise ja
noorte seas edendamise eest Saue linnas

4.

Terje Tomingas — projekti „Sauelane liikuma“ idee elluviimise ja eduka arendamise eest Saue linnas

5.

Haagisekeskus OÜ — hea koostöö eest Saue linna Paju
tänava väljaehitamisel

6.

Trofa Arendus OÜ — hea koostöö eest Saue linna Segu
tänava väljaehitamisel

7.

Remoreks OÜ — hea koostöö eest Saue linna Segu tänava väljaehitamisel

8.

Rotos-Kaubandus OÜ — hea koostöö eest Saue linna
Segu tänava väljaehitamisel

9.

Koveti OÜ — hea koostöö eest Saue linna Segu tänava
väljaehitamisel

10.

Glasmir OÜ — hea koostöö eest Saue linna Segu tänava väljaehitamisel

11.

Mira Ehitusmaterjalid OÜ — hea koostöö eest Saue linna Segu tänava väljaehitamisel

12.

Pesmel Eesti AS — hea koostöö eest Saue linna Segu
tänava väljaehitamisel

13.

Keila Tarbijate Ühistu Saue Kaubakeskus — koostöö
eest Saue välisilme kujundamisel

14.

Korteriühistu Koondise 15 juhatuse esimees Tanel
Tamm — korteriühistu tulemusliku juhtimise ja Saue
linna välisilme kujundamise eest

15.

Sandra Žvirbule — teenete eest sõprussuhete arendamisel

Saue minevikust ja tulevikust

Talvekuu viimasel neljapäeval kogunes Saue Gümnaasiumi
aulasse 40–50 inimest, et heita pilk Saue ja selle lähiümbruse
minevikku. Saue esmamainimise 460. aastapäeva märkimiseks
korraldati minikollokvium teemal Saue enne ja nüüd.
Urmas Viilma

MTÜ Sinimustvalge Saue
Algustervituse ütles MTÜ
Sinimustvalge Saue liige Jüri
Tümanok ning andis omapoolseks tervituseks sõna
Saue linnapea Orm Valtsonile. Linnapea pidas oluliseks
rõhutada, et ei temal ega ka
Saue Linnavalitsusel pole üritusega mingeid seoseid. Seda
ütles ta selleks, et tunnustada
kodanikualgatust ja Saue kodanikeühendusi tubli töö eest
ürituse korraldamisel. Tõe
huvides tuleb siiski nentida,

et ilma Saue Linnavalitsuse
rahalise toeta poleks üritus
ilmselt nii esinduslik olnud.
Ajaloolises
ettekandes
tegi Saue linna ümbruskonna külade ja valla minevikku
lühiekskursi
ajaloohuviline Lembit Teinbas. Järgnes
väga sisukas ja kaasakiskuv
ülevaade Saue mõisa minevikust, omanikest ja arhitektuurist kunstiajaloolaselt
Jüri Kuuskemaalt. Toimunud
üritusest mõjutatuna tegi Jüri
Kuuskemaa kaks päeva hiljem põhjaliku ülevaate Saue
mõisast ka oma igalaupäeva-

ses Kuku Raadio Memoria
saates.
Saue tulevikku suunas pilgu
volikogu esimees Valdis Toomast, kes tutvustas Saue raudteejaama hoone renoveerimise
plaane ja selleks vahendite
leidmise võimalusi erinevatest
Euroopa Liidu fondidest.
Sisukas üritus kulmineerus fotovõistluse Saue enne
ja nüüd võitjate ja osaliste
tänamisega Saue Lastekaitse
Ühingu liikmete Anneli Ritsingu ja Monika Liivi poolt.
Paljud konkursi fotodest on
valitud Saue linna 2009. aasta

kalendrisse ning kõigist fotodest on koostatud pilkupüüdev näitus Saue Linna Raamatukogus. Raamatukogus
tervitas kõiki ajalooüritusel
osalejaid Marika Salu Saue
Kodu-uurimise
Seltsingu
poolt serveeritud rikkaliku
kohvilauaga.
Kokkuvõtteks tuleb tõdeda, et Saue ajalugu on sisukas ja mitmetahuline. Selle
uurimine ja linnaelanikele
tutvustamine väärib aega ja
energiat, mida õnneks Saue
erinevate kodanikeühenduste
liikmetel näib olevat. 

Harjumaa kaardistab
tegutsevaid
kodanikeühendusi
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) ning Kodukant Harjumaa viivad maakonnas läbi uuringut,
mis kaardistab reaalselt tegutsevaid MTÜsid ja sihtasutusi. Sügis-talvel loodetakse saada ülevaade olukorrast Lääne-Harjumaal ning kevadel võetakse ette
Ida-Harjumaa ühendused.
Uuringu tegemise vajadus tulenes kahest asjaolust. Esiteks pole mittetulundusühenduste registrist saadud info
ühenduste kohta reaalset situatsiooni kajastav — nagu
senised küsitluse tulemused on näidanud, ei tegutse suur
osa ühendustest juba pikka aega, olgugi et juriidilise isikuna ollakse registris kirjas. Samuti on paljud kontaktandmed vananenud. Teine põhjus on aga selles, et anda
maakonna ühendustele parem võimalus omavahel rohkem
koostööd teha. Uuringus küsime lisaks kontaktandmetele
ka tegevusala, samuti eestvedajate andmeid, kellega saab
koostööhuvi korral ühendust võtta. Andmebaas avaldatakse nii HEAKi kui ka Kodukant Harjumaa koduleheküljel ning
tulevikuplaanidesse kuulub kindlasti ka andmebaasi uuendamine paar korda aastas.
Kahjuks pole võimalik telefonitsi ega posti teel kätte
saada kõiki maakonna ühendusi, sest registris olevad kontaktid on kas vananenud või pole viimase poole aasta andmeid veel saabunud. Seepärast kutsume üles kõiki Harku,
Keila, Kernu, Kiili, Nissi, Padise, Saku, Saue ja Vasalemma valdade ning Keila, Paldiski ja Saue linnade MTÜsid ja
sihtasutusi meile endast teada andma! Helistage meile tel
656 6641 või võtke ühendust e-posti teel juta@hedc.ee.
Küsimused, millele vastust soovime, on üleval ka meie kodulehel www.hedc.ee „Meie tegevus“ rubriigis. Koos teiega
teeme ära suure ja vajaliku töö, millest kasusaajateks parema koostöö eesmärgil olete teie ise!
Ühtlasi paneme kõigile MTÜde ja sihtasutuste esindajatele südamele, et kontrolliksite registris kirjas olevaid
kontaktandmeid. Mõnikord võib kellelgi tekkida vajadus
teie organisatsioonile näiteks midagi olulist saata või edasi öelda, kuid teiega pole võimalik mittekehtivate andmete
tõttu kuidagi kontakti saada. Samuti soovitame, et kui teie
MTÜ või sihtasutus on oma tegevuse lõpetanud, siis tuleks
see likvideerida. Andmete muutmisel registris ja ühenduse
lõpetamisel saame samuti aidata.
Mari-Liis Dolenko
MTÜde konsultant

Täiendavast
ravimihüvitisest
Eesti Haigekassa ravimite loetellu kantud ravimite
puhul maksab kindlustatud isik apteegis enamikul
juhtudest ainult osa ravimi hinnast. Ülejäänud osa
hüvitab apteegile haigekassa. Siiski peab osa patsiente, kelle raviskeemides on kallid ravimid või kes
põevad kroonilisi haigusi, tasuma ravimite eest märkimisväärselt suuri summasid. Seetõttu otsustati
alates 1. jaanuarist 2003 hakata maksma patsientidele täiendavat ravimihüvitist.
Täiendava ravimihüvitisega hüvitab haigekassa kindlustatud
isikule täiendavalt teatud osa kalendriaasta jooksul apteegist haigekassa ravimite loetelusse kantud soodusravimite
ostmiseks kulunud summast. Ravimihüvitise arvestamisel ei
võeta arvesse käsimüügiravimitele ja soodustust mitte omavatele retseptiravimitele tehtud rahalisi kulutusi.
Täiendava ravimihüvitise arvutamise aluseks on summad
vahemikus 6000–20 000 krooni. Sellesse summasse ei arvestata patsiendi poolt tasutud omaosaluse määra, mis on
100%, 90% ja 75% soodustuse puhul 20 krooni ning 50%
soodustuse puhul 50 krooni. Samuti ei lähe arvesse summad, mis ületavad piirhinda või hinnakokkuleppes märgitud
hinda.
Hüvitise saamise eelduseks on, et inimene on ise kalendriaasta jooksul tasunud soodusretseptidega ostetud
ravimite eest üle 6000 krooni. Et täiendavat ravimihüvitist
makstakse kuni 20 000 krooni ületavate summade eest, on
patsiendil võimalik kalendriaastas saada ravimihüvitist maksimaalselt 9500 krooni.
Selleks, et saada ravimihüvitist, tuleb haigekassale esitada vastav taotlus. Ravimihüvitise taotlemiseks piisab, kui
kindlustatud isik või tema seaduslik esindaja on ühe korra
vastavasisulise avalduse haigekassale esitanud.
Kogu info apteegist ostetud soodusravimite kohta sisaldub haigekassa elektroonilises andmebaasis ja selle alusel
toimub ka täiendava ravimihüvitise arvutamine, seega ei
pea patsient muretsema apteegitšekkide esitamise pärast.
Malle Vahtra
Eesti Haigekassa Harju osakonna usaldusarst
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Beebiball toimus 5. detsembril Saue lasteaias Midrimaa. Sel aastal on sündinud 73 beebit.

Vasakult: Karl Riiman, Rasmus Valdek, Norden Pihl, Laura Pikkar,
Ronan Teetamm, Kaur Kondel.

„Koduvideo kodulinnast“

Vasakult: Andre Poolakese, Kenneth Mäe, Roven Juhalu, Raydon Allas,
Rica Renata Ummik, Cris-Eric Kruus.

Fotovõistlus “Saue linn enne ja nüüd” oli populaarne

Kõige tuisusemal novembrikuu päeval, 23. novembril, olid
Saue Noortekeskuses koos huvilised, kes aasta jooksul osalesid filmitegemise koolitusprojektis.
Samas tehti kokkuvõtteid konkursist „Koduvideo kodulinnast“. Konkursile võis esitada kuni 6-minutilisi videofilme või
fotoshowsid, mis kajastavad Saue linna ajalugu, tänapäeva,
linlaste elu ja tegemisi, traditsioone, kultuurisündmusi, mittetulundusühingute tegevust, linna vaatamisväärsusi, loodust
jm. Kokku esitati konkursile 12 filmi, esitatud tingimustele
vastas neist 8 täiskasvanute ja 2 noorte grupis. Filme hindas
žürii koosseisus Sirje Peedu, Erna Gerndorf, Sirje Luberg ja
Rafael Amos.
Noortegrupi võitjad:
I koht Lasse Uustalu film „Minu linn“
II koht Silver Arraku fotoshow „Kuidas on sisustatud Saue
noorte vaba aeg“
Paremad täiskasvanute grupis:
I koht Margit Otsa film-fotoshow „Tamm“
II koht Kalju Siitka ja Heiki Lumiste film „Rongiga Sauele“
III–IV koht Ulvi Urgardi fotoshow „Keskkonnalaager 2008“ ja
Margit Otsa film-fotoshow „Saue saun“
Määrati järgmised ergutusauhinnad:
Sirje Rannametsa film „Teadmiste pärand“
Ülo Penderi film „Saue kiriku kellad“
Marika Salu film „Üks päev Saue Kägaraga“
Saue Naisseltsi eriauhind läks Marika Salu filmile „Aegade sidet luues“.
Filmid olid igaüks omanäolised ning käsitlesid Saue linna elu
väga erinevaid tahke. Näha oli, et projektis osalejad olid aasta
jooksul õppinud filme kokku monteerima nii filmitud materjalist, slaidiprogrammina kui ka neid kaht võtet omavahel siduma. Valitud oli suurepärast taustamuusikat ning seda kenasti
filmi teemaga sobitatud. Soovitusena edaspidiseks — kellel
seekord polnud veel tiitritesse kirjutatud autori nime, valmimise aastat ning kasutatud muusika autorit, võiks seda edaspidi
teha.
Igal projekti käigus valminud filmil on Saue linna ajaloo
talletamise mõttes hindamatu väärtus. Häid filmiideid ja jõudu kõigile jätkamiseks! Huvilised saavad filme vaadata Saue
raamatukogus.
Kogu koolitus- ja filmikonkursi projekti toetamise eest täname Kohaliku Omaalgatuse Programmi ja Saue Linnavalitsust. Projekti koordineeris Margit Ots.

Pärnasalu tänav enne...
Saue Linna Lastekaitse Ühing koostöös Saue Linnavalitsusega
on viimasel viiel aastal korraldanud Saue-teemalise fotovõistluse, mille paremad pildid trükiti ära linna kalendris.
2004. aasta võistlus kandis pealkirja “Saue lapse aastaring.“
Üritus oli seotud Saue linnale „Lapse- ja noortesõbraliku linna“
sertifikaadi omistamisega ja ÜRO lapse õiguste konventsiooni
15. aastapäevaga.
2005. aastal toimus fotovõistlus teemal „Saue — kodune
linn.“ Nende piltide põhjal anti välja 2006. aasta Saue linna kalender, kus esmakordselt olid sees ka Saue linna sõpruslinnad,
nädalapäevad kõigis sõpruslinnade keeltes, samuti märgiti ära
nende riikide iseseisvuspäevad. Seda traditsiooni jätkatakse
siiani.
2006. aastal toimus fotovõistlus teemal „Meie pere lood“ ja
2007. aastal „Saue tammik“.
Selleaastane fotovõistlus kandis pealkirja „Saue enne ja

nüüd.“ Osalejad otsisid välja vanu fotosid ja sama rakursi alt
prooviti pildistada tänaseid objekte. Vanim pilt pärines aastast
1912, see sai žüriilt ühehäälselt eriauhinna.
I koha saanud fotolt leiame Pärnasalu tänava aastal 1949 ja
täna! Auhinnatöö autoriks on perekond Viilma. II koha saanud
foto näitab Tamla talu, III-ndaid kohti jagus suisa 3-le fotole: neis
olid kujutatud eespool mainitud vanimat talu, mis asub Tõkke
ja Vana-Keila maantee nurgal, üks suurepärane pilt Vana-Keila
maanteelt, ja kodumaja Laua tänavas.
Valik pilte, sh auhinnatud ja kalendrisse valitud pildid, on eksponeeritud näitusel Saue raamatukogus.
Täname kõik osavõtjaid ja õnnitleme võitjaid! Kohtumiseni
uuel aastal!
Korraldajatel mõlgub mõttes juba järgmine teema… jälgige
reklaami!
Saue Linna Lastekaitse Ühing

Peomeeleolu saabus Jõululaadaga

Saue Naisseltsi nimel Erna Gerndorf

Saue Naisseltsi ja LC Saue heategevusloterii!

Auhinna saab noortegrupi võitja Lasse Uustalu.

... ja nüüd.

Pühapäeval, 14. detsembril
toimus Saue Gümnaasiumis
esimene Saue Naisseltsi ja LC
Saue (Lõviklubi) korraldatud
jõululaat. Laadal osales 23
erinevat firmat ja üksikette-

võtjat. Pakutava valik oli väga
lai, alates siidisallidest ja Saaremaa leibadest kuni Varraku
kirjastuse raamatute ja täispuitmööblini. Kauplejaid oli
Lääne-Virumaalt, Tahkuran-

nast Pärnumaalt, Saaremaalt
ja Läti Vabariigist. Noortel
laadalistel oli võimalus osaleda töötubades, kus valmistati
jõulukaarte, kaunistati küünlaid ja meisterdati päkapikke.
Saue Naisselts ja Saue Lõviklubi korraldasid heategevusliku õnneloterii, kus iga loos
oli võidukas. Kogutud raha
antakse Saue linna abivajajatele. Jõululaadast võttis osa
ka Saue Gümnaasiumi hoolekogu, kes korraldas heategevuslikku jõulumüüki.
Laadaliste seas liikusid
ringi päkapikud, pakkudes
külastajatele piparkooke ja
sooja jõulujooki.
Laada juhatas meeleoluka
muusikaga sisse rahvamuusikaansambel Saue Kägara.

Esimene laat andis palju mõtteid, mida järgnevatel
laatadel teha teist moodi, teha
paremini.
Kutsun kõiki sauelasi osalema ka järgmise aasta jõululaadal ja pakkuma uusi ideid
ja mõtteid laada paremaks
korraldamiseks.
Tänan Saue Naisseltsi ja
LC Saue nimel kõiki korraldajaid, kes andsid oma panuse
esimese Saue jõululaada kordaminekuks. LC Saue lionid
toetavad laekunud annetustest
Eesti lionspiirkonna kampaania „Aitame ehitada kodu”
raames Põlvamaale Maarja
külla intellektipuuetega noortele kodu ehitamist.
Jaan Palumets
LC Saue president
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Uus kaubakeskus avas uksed!
Reedel, 28. novembril toimus Saue Kaubakeskuse pidulik
avamine. Ridva 15 asuva endise kaubandushoone asemele
kerkinud keskus tunnistati Saue linna poolt investeeringute
osas 2008. aasta parimaks teoks.
Saue linnapea Orm Valtsoni
sõnul kavandati kaubakeskuse laiendust juba 3–4 aastat
tagasi, kui valmis piirkonna
detailplaneering, kuid paraku
peatas omanikevahetus protsessi. „Vahepeal valmis Sauel
lisaks kaks uut marketi-tüüpi kauplust ning konkurents
Saue kaubanduses teravnes
oluliselt Maxima valmimisega,“ räägib ta. „Nii tuli Keila
Tarbijate Ühistul, kellele kaubakeskus kuulub, teha valik,
kas konkureerida samas nišis
konkurentidega või astuda
samm edasi ja pakkuda sauelastele avaramat müügipinda,
laiemat kaubavalikut ning paremat teenindust.“
„Linnapeana olen igati
rahul uuenenud Saue Kaubakeskusega ja esimene tagasiside kaaslinlastelt on
olnud väga positiivne,“ ütleb
Valtson. „Väga hästi annab

Novembri lõpus avati pidulikult uus kaubakeskus,
mis läks maksma üle 26 miljoni krooni.
inimeste hinnangu uuenenud
Saue Kaubakeskusele edasi
kaubakeskuse avamispäeval
kuuldud lause, kui üks naine ütles oma mehele: „Mõtle, kallis, milline pood meil
nüüd on!“.“
Keila Tarbijate Ühistu
marketingi osakonna juhataja
Helle Rätsepa sõnul on juba
praegu vastavatud Saue Kaubakeskuse sortimenti tunduvalt laiendatud ja lisatud väga
palju eksklusiivseid tooteid
just toidukaupade poolele.
„Oleme saanud ka tagasisidet,
et valik on väga huvitav ja
hea, aga loomulikult on kõik
täiendused ja ettepanekud linnarahvalt teretulnud.“

Kauplusehoone rekonstrueerimine algas 2. juunil sel
aastal. Hoones on korralik,
üle 1100-ruutmeetrise pinnaga supermarket, kus lisaks toidukaupadele laienes oluliselt
ka esmatarbekaupade valik.
Müügil on ka ihuhoolduskaubad, kodutekstiil ja raamatud.
Võrreldes varasemaga suurenes värske toidukauba osakaal. Kauplusehoones on ka
veel apteek, lillemüügipunkt,
pakendivastuvõtt ning juuksuri- ja iluhoolduse salong.
Kogu projekti maksumus
koos parklamaa ostuga oli üle
26 miljoni krooni. Saue kaubanduskeskuse toidukaupluses töötab 32 inimest. 

Saue ettevõtlusmaastik rikastub iga aastaga
Tänavu on Sauel kanda kinnitanud mitu suurt
ja tähtsat ettevõtet nagu Haagisekeskus, Hesburgeri logistikakeskus ja Peetri Pizza. Uksi
on avamas OÜ Trofa Arenduse kohvik, restoran ning mööblipood ja pärast renoveerimist
alustas edukalt tööd Saue Kaubakeskus.
Gerli Ramler
Saue Kaubakeskusese omaniku Keila Tarbijate Ühistu
marketingioskonna juhataja
Helle Rätsepa sõnul mängib esinduste avamisel Sauel
suurt rolli linna soodne asukoht Tallinna läheduses ja
hea asend suurte logistikateede kõrval. „Kindlasti on oluline ka Saue linna positiivne
suhtumine ettevõtluse arendamisel ja koostöö ettevõtjatega,“ lausub ta.
Kaubanduskeskuste osas
arvab Rätsep, et Saue linnas
pole elanike arv nii suur, et
siia mahuks veel palju kauplusi. „Tallinna lähedusel on
siin ka oma oluline roll, sest
tahes või tahtmata tõmbab inimesi pealinna väga suurtesse
keskustesse valikuid tegema.
Kui siia aga lisandub veel
suuri kaubandusettevõtteid,
siis jaguneb juba olemasolev
käive paratamatult omavahel
ja nii võib kvaliteedis ja sor-

timendi laiuses hoopis kahju
tekkida.“
Saue Kaubakeskuses töötab 32 inimest, kellest 22 elavad Sauel. „On veel üks lihamees, kes on kirjas Rakvere
LT nimekirjas ja töötab lihaletis, ka Saue linna elanik. Nii
et oleme arvestatav tööandja
kohalikule inimesele,“ nendib
Rätsep.

Hesburger plaanib
Sauel avada
ka söögikoha

Ka Hesburgeri Baltimaade
marketingijuht Kairi Köster
ning Kaido Kaljusaar OÜ-st
Haagisekeskus möönavad,
et kindlaks põhjuseks Sauele
laienemisel on linna logistiliselt väga hea koht.
„Ka ärimaa hind on mingil
hetkel olnud ettevõttete jaoks
soodne,“ lisab Köster. „Meie
logistikakeskuse asukoha valik sai Saue kasuks otsustatud, kuna veame kaupa lisaks
Eestile ka Lätti ja Leetu, see-

ga Pärnu maantee lähiümbrus
oli asukoha valikul määrav.
Praegusest asukohast on kaubaautodel hea oma trajektoori
jätkata, ilma et peaks kuskil
ummikus olema.
Miinuseks on kindlasti
Keila ristmik, kaubaautodel
on üpriski keeruline Saue
poolt tulles vasakpööret teha.
Loodetavasti
lahendatakse
see probleem lähiajal valgusfooriga.“
Hesburger avab kindlasti Sauel ka oma söögikoha.
Täpne aeg, millal ehitamisega
alustatakse, selgub järgmisel
aastal, kuna hetkel tegeletakse
jõudsasti Lätis ja Leedus uute
restoranide
käivitamisega.
Hesburgeri logistikakeskuses
töötab 18 inimest, kellest viis
on pärit Sauelt.
Kaljusaar ütleb, et üheks
põhjuseks, miks nad just
Sauel Paju tänaval oma uue
hoone avasid, on see, et
Haagisekeskus kasvas välja
üle 10 aasta Sauel tegutse-

Fotol Haagisekeskus.
nud Arco Transist. „Tööle
on meil hetkel palgatud 20
inimest ning järgmisel aasta
palkame veel umbes viis töötajat. Töötajatest pooled on
Sauelt,“ lisab ta.

Lisandub
uus mööblikauplus,
restoran ja kohvik

Trofa Arenduse esindaja Tiit
Trofimovi sõnul avavad kohvik Cafe Allee, restoran Loft
ning uue pisike toidupood uksed uue aasta alguses. „Kohvik mahutab umbes 40 inimest ning hakkab pakkuma
hommiku- ja lõunasööke, pit-

sat ning hamburgereid. Suure
lastenurgaga restoran hakkab
samuti hakkab pakkuma kõrgetasemelist sööki ja jooki.
Restoranis on võimalik läbi
viia koolitusi ja seminare ning
see mahutab 120 inimest,“
räägib ta.
Veebruaris alustab tööd ka
uus mööblikauplus,mis hakkab müüma huvitavat mööblit kogu Euroopast ja samuti
Eesti toodangut.
„Hetkel oleme tööle palganud 10 inimest, kellest
pooled on sauelased,“ ütleb
Trofimov. „Arvan, et Saue on
väga hea aura ja asukohaga

linn ning just selle pärast on
siia kolinud väga mainekad
firmad. Siit on väga lihtne
liikuda nii Eesti igasse suunda kui ka mööda Via Baltikat
Euroopasse. Samuti on Saue
väga turvaline ja kaunis linn
ning täiustub iga aastaga.“
Saue on tema sõnul just paraja suurusega, mis aitab ettevõtejatel oma eesmärke palju
paremini saavutada võrreldes
Tallinna linnaga. „Kuna näen
Saue linnas suurt perspektiivi
vaatamata praegustele keerulistele aegadele, alustame
juba kevadel oma keskuse
suurendamisega.“ 
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Tagasivaade edukale 2008. aastale
“Saue Sõna” pöördus Linnavolikogu ja Linnavalitsuse liikmete ning erinevate linna asutuste
juhtide poole palvega hinnata peagi lõppevat 2008. aastat ja heita kerge pilk tulevikku. Allpool läbilõige vastustest, mis ajalehetoimetusele saadeti.
Linnasekretär Jekaterina Tikerpuu
Kantselei põhiülesanded jagunevad mitme valdkonna peale, mis puudutavad nii inimesi kui ka
pabereid: asjaajamine ja dokumendihaldus, personalitöö, õigusteenistus ja õigusaktide väljatöötamine, registriteenistus ja klienditeenindus. Üritused ja ehitused siia valdkonda ei kuulu.
Kokkuvõttes on kantselei hea töö eelduseks kõigi teiste linnavalitsuse valdkondade normaalsele toimimisele, sest avalikus teenistuses peab isegi heategu olema teostatud seadusele tuginedes, nõuetekohaselt dokumenteeritud, vajadusel ka protokollitud ning seda puudutavad dokumendid arhiveeritud.
• 2007. a lõpp ja 2008. a algus tõi kaasa uued juhid ja uued suunad personalitöös. Volikogu
kehtestas linnavalitsusele ja hallatavatele asutustele uued palgakorralduse alused. Muutus
mitu alluvussuhet, mis vajasid vormistamist. Volikogus leidis heakskiidu klienditeenindaja
ametikoha loomise taotlus.
• Edukalt tuli kantselei toime ka hangete läbiviimise korrastamisega ning linnavalitsuse huvide
kaitsmisega lepingulistes küsimustes.

• Lõpule viidi alevivalitsuse aegse arhiivi korrastamine ja 404 toimikut anti üle Tallinna Linnaarhiivi, tegeldi oma valdkonna 2009. a eelarvega koostamisega ja kulude haldamisega,
registrite, aruandluse ja riigikontrolliga.
Saue linna elanikud on haritud ja seadusi tundvad inimesed. Saue Linnavolikogus on 3 endist
linnapead ning neljas on praegu ametis. Saue Linnavalitsuse ametnikud ei saa oma töös lubada
vigu ja loota, et neid ei märgata. Aga kõike saab teha täpsemini ja paremini.

2009

• Ka kantselei loodab järgmisel aastal parandada klienditeenindust, asutusesisest asjaajamist,
dokumendiringlust ja infoliikumist, kuid põhirõhk langeb valimistele. Järgmisel aastal toimuvad kahed valimised: europarlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimised. Ühelt poolt
peab kantselei tagama valimiste tehnilise teenindamise ja teiselt poolt personalitöö valdkonnana kogu linnavalitsuse ametnike töö jätkusuutlikkuse poliitilises tõmbetuules. Ajakirjanduses avaldatud viimaste artiklite alusel võib teha järelduse, et valimisvõitlus on juba alanud.
Lõpetuseks tahaksin kõigile Saue linna elanikele soovida rahulikke jõule ja oskust säilitada väärikus ning kaine mõistus nähtuste hindamisel. Saatku edu kõiki teie ettevõtmisi!

Linnavalitsuse liige Vello Toomik ning keskkonna ja halduse peaspetsialist Inger Urva
• 21. aprillil toimus heakorrakampaania „Saue linn korda“, mille raames korrastati Saue tammiku loodusparki, Sarapiku terviserada ja Keila maantee äärseid haljasalasid. Koristusaktsiooni
olid kaasatud Saue Gümnaasiumi algklasside ja seitsmendate klasside õpilased koos õpetajatega. Osalesid ka Saue linnapea, abilinnapead ja linnavalitsuse liige.
• 3. mail toimus koristusaktsioon „Teeme Ära“. Korrastati Kiviloo elamurajooni metsaaluseid,
Kuuseheki tänava ja raudtee vahelist ala.
• Nii kevadel kui ka sügisel koguti elanikkonnalt tasuta suurjäätmeid, klaasi, elektri- ja elektroonikajäätmeid ja vanarehve. Sügisel toimus puulehtede kogumisaktsioon.
• 26. mail toimus keskkonnaprojekti „Keskkonnateadlikuks läbi praktilise õppe“ raames Saue
Gümnaasiumi õpilastega väljasõit Lahemaa Rahvusparki.
• 10. detsembril toimus klaasipakendi kogumise vajalikkuse ja selle edasise ringlusprotsessiga
tutvumise eesmärgil Saue Gümnaasiumi õpilaste väljasõit Järvakandi klaasivabrikusse.
• 17. ja 31. mail toimus lemmikloomade tasuta marutaudivastane vaktsineerimine.
• Juulis korrastati linnavalitsuse ettepanekul garaažiühistute poolt Kuuseheki garaažide fassaadid. Novembris lammutati Kuuseheki tänava põlengus kannatada saanud elamu.
• Selgitati välja Saue linna Kaunis Kodu 2008, mille võitjaid premeeriti 2. oktoobril toimunud
pidulikul üritusel.
• Koostati eelnõud „Jäätmeveo teenustasude määramise kord“ ja „Saue linna jäätmehoolduseeskiri“.

• Tõhustame järelevalve-alast tööd, jätkame kodukaunistamise liikumist ning ülelinnaliste koristus- ja jäätmekogumiskampaaniate ning keskkonnateadlikkuse tõstmiseks vajalike ürituste, loengute, väljasõitude korraldamist Saue linna elanikele. Jätkub töö hulkuvate loomade
arvukuse vähendamisel, heakorra tagamisel jne.

2009

• 2009. a üheks olulisemaks tööks on olmejäätmete vedamise ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamine ja selleks vajalike õigusaktide väljatöötamine või täiendamine, sh
teenustasude piirmäärade väljatöötamine, ülemineku korra täiendamine, mitteliitunuks lugemise korra tingimuste täiendamine jne. 1. oktoobril 2009 rakendub biolagunevate jäätmete
kogumise kohustus.

Keskkonnateadlikkuse päev Järvakandi klaasivabrikus.

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht Heli Joon
Üldiselt võib 2008. aastaga rahule jääda. Sotsiaalprobleemid leidsid vastavalt olemasolevatele
vahenditele ja võimalustele lahenduse. Oli tavaline aasta, sest Sauel ei olnud veeuputust, põuda
ega muid looduskatastroofe.
• Rõõmu valmistasid lastega pered, kes tulid Saue lasteaeda perekooli lapsevanematele vajalikke tarkusi omandama. Vaatamata elukalliduse ja hindade tõusule on paljud pered otsustanud saada veel peresse lapsi.
• Saue linn toetas lastega peresid, kelle lapsed veel lasteaias ei käi, 2000-kroonise koduse
mudilase toetusega. Lasteaiakohtade nappusel kompenseeriti osaliselt lapse viibimist lapsehoiuteenusel ja eralasteaias kuni 3800 krooniga.
• Rahvastikuministri büroo poolt kuulutati Saue linn kõige lapsesõbralikumaks kohalikuks omavalitsuseks lastetoetuste maksmisel.
• Saue linnas elab kokku 19 üle üheksakümneaastast isikut, eakaimal vanadaamil täitus juulikuus 97 eluaastat.

• Eestkostja määramine raske puudega isikule tema vara kaitseks, kriminaalmenetluse algatamine temalt tahtevastaselt kinnisvara võõrandamise kohta.
• Sotsiaaleluruumidesse on ümber paigutatud 2 peret, sh üks peredest on välja toimetatud
eluohtlikust hoonest.

2009

• Uuelt, 2009. aastalt ootan tõhusat koostööd kolleegide, sauelaste ja koostööpartnerite vahel.
Ootan, et inimestel, kellega suhtlen, oleks rohkem tahtmist mõista, sallida, üksteist ära kuulata. Soovin, et Saue linna jaoks tähtsad otsused oleks läbimõeldud, läbi arutatud ja ka põhjendatud. Soovin Saue elanikele järgmiseks aastaks tähelepanelikkust ja heatahtlikku aktiivsust
oma linna arendamisel. Soovin kõigile tervist, õnne ja armastust!

Pearaamatupidaja Ingrid Niid, raamatupidamine ja finantsarvestus 2008. a
2008. aasta on olnud Saue linnale finantsiliselt edukas. 15. detsembri seisuga oli laekunud 98%
eelarvesse planeeritud tuludest. Ajutiselt vabade vahendite oskusliku paigutusega on linnale teenitud ligi 800 tuhat krooni, linn on maksejõuline ja tasub oma kohustused tähtaegselt.
• Käesoleval aastal hakati regulaarselt koostama ja kohalikus ajalehes avalikustama ülevaateid eelarve täitmisest. Lugejale on antud informatsioon tulude laekumisest, mida on võrreldud jooksva aasta eelarvega ja eelmise aasta sama perioodiga. Ajalehes on antud ülevaade
kulude eelarve täitmisest tegevusalade lõikes ja majandamiskulude lõikes võrdluses eelarvega, samuti investeeringute eelarve täitmisest tegevusalade lõikes. Esitatud infost paremaks
arusaamiseks on kõik diagrammid lühidalt lahti kommenteeritud.
• Linnaelanike, eriti aga haridus- ja huvitegevuse õpilaste vanemate paremaks teenindamiseks
avati täiendavalt kahes pangas arvelduskontod. Avardunud võimaluste kaudu on võimalik mugavalt ja ilma täiendavate teenustasudeta makseid sooritada.
• 2008. aastal muudeti eelarvestamise põhimõtteid — loobuti kulupõhisest eelarvest ja võeti
suund tegevuspõhise eelarve koostamiseks. Raamatupidamises valmistati ette baasmaterjal

järgmiste aastate eelarvete koostamiseks, samuti tugevdati seoseid arengukava ja eelarve
vahel. Põhjaliku seletuskirjaga 2009. aasta eelarve projekt anti volikogule üle juba 10. oktoobril.
• Aasta alguses kehtestatud uute palgakorralduse alustega anti kõikidele hallatavatele asutustele võimalus maksta töötajatele atraktiivset palka. Lõpetati igakuiste lisatasude maksmine
ametnikele.

2009

• 2009. aastal muutub mitu raamatupidamist reguleerivat seadust ja õigusakti, samuti on riigikogus menetlemisel Kohalike Omavalitsuste Finantsjuhtimise seadus, mis seab linnale senisest suuremad nõudmised eelarvete koostamiseks, aruannete koostamiseks ja tegevuse avalikustamiseks. Raamatupidamine on 2008. aastal suutnud luua hea baasi toimetulemiseks
kõikide uute nõudmistega oma valdkonnas, selleks täiendavaid kulutusi tegemata ning järele
andmata arvestuse kvaliteedis.
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Avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna juht Haldi Ellam
2008. aasta maikuu lõpus rahuliku väikelinna Saue Linnavalitsusse tööle asudes ei osanud ma
arvata, et siinne tööpõld niivõrd lai ja väljakutsuv olema saab. Minu tööülesanneteks on Saue
Sõna ilmumise korraldamine, Saue uudiste avaldamine kodulehel ja Saue Sõnas, pressiteadete
avaldamine, suhtlemine sõpruslinnade esindajatega ja väliskülaliste vastuvõtmine ning lisaks
kodulehe administreerimine.
• Üheks esimeseks olulisemaks ülesandeks oli Saue Sõna muutmine tänapäevasemaks ning
edasise ilmumise võimaldamine, sest eelneva kirjastajaga sõlmitud leping lõppes. Seega tuli
lehe edasise ilmumise kindlustamiseks korraldada kaks hanget, sest esimene nurjus. Augustikuus leidsime lehele uue, professionaalse kirjastaja, kellega mõtlesime läbi ning teostasime
lehe uue kontseptsiooni.
• Välissuhete osas olen aktiivselt suhelnud Saue viie sõpruslinna — Quincy-sous-Sénart’i, Egedali, Sollentuna, Kozeletsi, Vangaži — ning potentsiaalse sõpruslinna Montemarciano esindajatega. Juunis ja septembris käisin Saue linna delegatsiooni kuuludes Prantsusmaal ning
Itaalias, kus osalesime Euroopa kodanike kokkutulekul. Viie sõpruslinna esindajad käisid au-

Gümnaasium

gustikuus toimunud Saue linna 15. sünnipäeval. Oktoobris külastas Sauet Egedali kommuuni
delegatsioon ning allkirjastati sõprus- ja koostööleping.
• 15. detsembril sai Saue endale täiesti uue kodulehe. Kodulehe sisukorra ning kontseptsiooni
arendamisel oli olulisemaks eesmärgiks, et kodulehel olev informatsioon oleks kodanikule
lihtsalt leitav, mõistetav ning ajakohane. Loodan, et kodanikel on selle abil lihtsam ning mugavam vajalikku infot leida.
• Tulevikuplaanidest. Lisaks tavapärasele tööle on järgmise aasta suurimaks väljakutseks Euroopa Loovuse nädala korraldamine Sauel. Selle ürituse eesmärgiks on arendada sõpruslinnade
vahelist koostööd nii kaugele, et selles saaksid osa ka Saue kodanikud isiklikult. Tegemist on
projektiga, mille raames soovime Sauele kutsuda mitme sõprusomavalitsuse esindajad ning
igast riigist grupi noori, kes hakkaksid üheskoos millegi ühise loomiseks grupitööd tegema.
Loodan, et see projekt võimaldab sauelastel vahetult kohtuda ning suhelda meie sõpruslinnade kodanikega ning jagada nendega oma kogemusi, arvamusi ning ettepanekuid. Projektist
kirjutan lähemalt järgmise aasta esimestes numbrites.

Raamatukogu

Huvikeskus

Aasta lõpp on alati olnud kokkuvõtete tegemise aeg,
meenutakse möödunud kuid ja kõike, mis südamesse läks ning rõõmu tõi. Nii on see ka koolis.
Oktoobrikuu üritustest on alati kõige tähtsamaks peetud
õpetajate päeva tähistamist. See päev on meie koolis eriline
ka seepärast, et abituriendid saavad siis olla õpetaja rollis,
mis on väikestele lastele uudne ja huvitav. „Need õpetajad
on nagu meie, aga natuke vanemad. Ja muud vahet polegi,”
leiavad nad.
Isadepäeva kui novembrikuu kõige toredamat tähtpäeva
on juba aastaid tähistatud ka Saue Gümnaasiumis. Algklassiõpetajate eestvedamisel on lapsed alati selleks päevaks
ära õppinud palju luuletusi, laule ja tantse. Lisaks oodatakse
isadepäeva nädalat ka seetõttu, et paljud isad tulevad kooli tunde andma. Aga need on hoopis teistmoodi tunnid, kui
õpetaja antavad, sest isad räägivad oma tööst ja hobidest.
Tundub, et isad peaksid lastele tunde andma veel mõnelgi
päeval kooliaasta jooksul, sest siis oleks koolielu palju huvitavam!
Pimedal sügiskuul toimuv Saue Gümnaasiumi sünnipäevapidu on koolis alati palju elevust tekitanud. Üritused, mis
tähtpäevaga kaasnevad, pakuvad mõnu nii tegijatele kui
ka vaatajatele-kuulajatele. Selle aasta sünnipäevaüritused
toimusid novembrikuu viimasel nädalal. Traditsiooniks on
saanud kooli sünnipäeval õpilaste enda tehtud küpsetiste
müük vahetundidel. Oma oskuslikke tulemusi pakkusid nii
nooremad kui vanemad õpilased. 4.–12. klassi õpilased kirjutasid kooli tähtpäevaks luuletusi. Iga klassi esindajad said
loosiga ühe märksõna, mis pidi inspireerima teose kirjutamisel. Hiljem tuli need luuletused ka ette kanda, et õpetajatest
žürii selgitaks välja paremad sulesepad. Üheks põnevamaks
ürituseks on sünnipäevanädalal alati olnud sünnipäevatordi
valmistamine. Sel aastal tegid õpilased ka kavandi koolivormi täiustamiseks. Kõikide klasside ettepanekud pandi üles
kooli aulasse, et nendega oleks võimalik tutvuda kõigil huvilistel.
Kõige ilusam kuu on pimedal ajal alati jõulukuu. Ilmselt
seepärast, et aimatakse millegi ilusa ja uue saabumist. Oodatakse rõõmuga ja see avaldub ka koolitöödes. Õpilased
koos õpetajatega alustavad meeleolu loomist juba detsembri algul. Määratakse ära jõulupidude ajad, õpitakse laule,
tantse ja luuletusi ning loositakse kingipakke. Sel aastal lõpeb teine veerand juba 19. detsembril ja seetõttu peab väga
hoolega tähele panema, et suures ootusajas mõni tähtis
töö tegemata ei jääks. 11. detsembril toimus Keila Miikaeli
kirikus Saue Gümnaasiumi jõulukontsert „Ootusaeg”, kus
esinesid kõik kooli koorid. Kontserdil kõnelesid Keila kirikuõpetaja Marek Roots ja Saue Gümnaasiumi kaplan Urmas
Viilma.
Ilusat jõuluaega kõigile lastele, lastevanematele ja õpetajatele!
Piret Uulma

Saue Huvikeskuse tegevus oli tänavu väga aktiivne,
alates laulukonkursist ja lõpetades väljasõitudega.

Saue Linna Raamatukogu peab oluliseks kõikidele teadmisi
väärtustavatele inimestele vajaliku info kättesaadavuse tagamist. Kasutades raamatukogu veebipõhist kataloogi, võib
Interneti-ühendusega arvutis ilma kodust lahkumata kontrollida, kas teid huvitav teavik on raamatukogus saadaval.
Elektroonilise kataloogiga saab tutvuda aadressil www.lugeja.ee. See teeb oluliselt mugavamaks soovitud raamatute
otsimise raamatukogust.
Siinkohal pöördumine võlglaste poole: Saue Linna Raamatukogu ootab kõigilt oma lugejatelt kauaks kätte jäänud raamatute kiiret tagastamist! Põhjusi selleks on mitu:
teie poolt ammu laenutatud raamatuid ootavad lugemiseks
ka teised, teie kodusesse raamaturiiulisse saab nii rohkem
ruumi ja te ei pea enam enda hingel kandma võlglase tunnet
ning saate võimaluse nautida uusi lugemiselamusi.
Raamatukogu jätkab lisaks oma põhiteenustele — kojulaenutus, kohalkasutus, teatmeteenindus, e-teenindus — ka
kunstinäituste eksponeerimist, näiteks Airin Lehesoo „Meremaalid“, laste joonistused ja pisiplastika teemal „Minu Eestimaa“, kunstiringi “Sirlett“ keraamika ja maalid, aga ka fotonäituste (praegu on avatud “Saue enne ja nüüd“) ja palju muu
huvitava pakkumist, nt „Maailma eri riikide aurahad R. Amose
erakogus“, „Eesti linnad postkaartidel ja fotodel“ jne.
Iga kuu teisel teisipäeval koguneb raamatukogusse Saue
Kodu-Uurimise Seltsing, kellega koos on läbi viidud rida põnevaid kohtumisi huvitavate inimestega ja Saue ajalugu tutvustavaid üritusi („Aegade sidet luues“).
Loodame ka järgmisel aastal jääda sõbralikuks, suure
raamatuvaraga asutuseks, kus inimene saab kohapeal nautida lugemisvõimalust ja kaasa võtta seda, millele kodus kavatseb rohkem aega pühendada. Loodame, et raamatukogu
kogud täienevad jätkuvalt uue kirjandusega ja kõik see on
võimalikult lihtsalt kättesaadav kõigile soovijaile.
Meeldivaid lugemiselamusi! 

Konkurss “Saue Laululaps” toimus tänavu 14. korda ja seal
osales 66 laululast vanuses 3–18 aastat. Lauljaid hindas
kolmeliikmeline žürii koosseisus Mare Väljataga, Heli Jürgenson ja Silver Laas. Lõppkontserdi külaline oli “Kaks takti
ette” 2007. aasta võitja Margus Vaher, kes andis võitjatele
üle lauluvõistluse medalid.
24. mail toimus Jaanituleplatsil folklooripidu “Saue
Sõlg”, kus osales ligi 500 lauljat, tantsijat ja pillimängijat
alates lasteaialastest kuni memmedeni. Kultuuriministeeriumi tänukirjaga autasustati rahvamuusikaansambli Saue
Kägara asutajat ja kauaaegset juhti Harald Matveid. Saue
linna rahvakultuuriauhind — Made Balbati graafiline leht —
läks seekord Saue Folgi eestvedajale Kalev Israelile.
21. mail toimus õppeaasta lõpetamise puhul Saue Huvikeskuse Kunstistuudio ringide õppeekskursioon Haapsalu
kanti, kunstiga seotud paikadesse. Kõigepealt sai külastatud
Taeblas asuvat Ants Laikmaa Majamuuseumi: rookatusega
vana maja, ümbritsetud vaiksest metsapargist, kus puud
istutatud kunstniku ja tema sõprade poolt, kaunis, kirgas
kevadpäev ja lahke giid, kes tutvustas kunstniku loomingut
ja elukäiku — kõik see lõi erilise meeleolu. Seejärel sõitsime
Haapsallu, kus ootas ringkäik ja joonistamistund Iloni Imedemaal. Selles väikeses galeriis on eksponeeritud kunstniku Ilon Wiklandi raamatuillustratsioonide originaalid, mis ta
Eesti riigile kinkis. Ekskursioon lõppes piknikuga Haapsalu
piiskopilinnuses, kus anti õpilastele pidulikult kätte tunnistused. Kooliaasta lõpetamine ekskursiooniga on plaanis muuta traditsiooniks.
3. septembril toimunud infopäev on Saue Huvikeskuses
tähtis sündmus, sest sel päeval tulevad meie ringidesse
uued õpilased. Kooli aulas on oma esinduse avanud kõik
spordiklubid, tantsurühmad ja Kunstistuudio, avatud on
töötoad ja seintele riputatud klubide tegevust tutvustavad
materjalid.
Sügispidu 10. oktoobril tõi koolimajja hulgaliselt sauelasi. Esinesid Nõmme Kultuurikeskuse käsikellade ansambel
Campanelli, keda juhendas Inna Lai, Saue Kägara rahvamuusikaansambel, Päevakeskuse lauluansambel Rukkilill
ning seenioride tantsurühm, kes marssis saali ja tantsis
Straussi hoogsa marsi saatel. 

Elagu tervisesport!

Sarja „Sauelane liikuma“ esimene hooaeg lõppes „Tervisespordipäevaga“. Vaatamata vihmasele ilmale osales sarja lõpetamisel paarsada inimest. Võisteldi „lapsekandmises“, võrkpallis,
jalgratta „vigursõidus“. Sauelane võis külastada ujulat, mõõta
vererõhku ja kolesterooli. Loositi välja hulgaliselt auhindu.
Sarja II hooaeg algas „Saue Õhtujooksuga“, millest võttis
osa 129 võistlejat. Osalejate hulgas võis näha igas vanuses
spordisõpru, tippjooksjaid ja harrastus käijaid. Sarja järgmise
aasta etappidest on kavas suusatamine, korvpall, ujumine,
sõudmine, jalgrattasõit. Kõik tervise ja spordisõbrad on oodatud sarjaga liituma. Etappidest osavõtt on tasuta! 

Õhtujooks.
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Rotiaasta Noortekeskuses
Aasta 2008 hakkab lõpusirgele jõudma. Saue noortekeskuse jaoks on tegemist ühe
edukaima aastaga läbi aegade.
Me tähistasime oma esimest arvestatavat juubelit — jah, juba kümme aastat on Saue linn võimaldanud oma noortele koha, kus koos käia ja kasulikult ning ohutult koos toredate juhendajatega
vaba aega sisustada.
Lisaks oma juubelile tähistasime sel aastal suurejooneliselt ka Eesti Vabariigi 90. aastapäeva — sellele vastu matkates. Ligi 50 noort Saue, Harju, Nissi, Keila, Tabasalu ja Tallinna noortekeskustest matkasid ööl vastu 24. veebruari viis tundi, selle ajaga läbiti 12 kilomeetrit Paldiskist
Klooga-Randa, keskööl lõkke ääres lauldi hümni ja lasti hernesupil ning kuumal teel hea maitsta.
Seiklus lõppes vapramate jaoks Toompeal, osalemisega hommikusel lipuheiskamisel. Matk on
registreeritud ka Eesti Rahva Muuseumis vabariigi 90. aastapäeva tähistava ettevõtmisena.
Ühistegevust ja koostööd teiste noortekeskustega jätkus. Märtsikuu lõpus osalesid 12 Saue
Noortekeskuse aktiivset noort Habaja, Ardu ja Saue noortekeskuste vahelises ühisprojektis “Elu
on tsirkus — ja meie oleme klounid selle sees”. Projekti eesmärgiks oli edendada piirkondlikku
noorsootööd ja luua uusi aktiivseid noorte- ning noortekeskuste vahelisi suhteid, tehes seda tsirkuse ja seikluse kaudu — need valdkonnad on meetoditena uudsed ja huvitavad.
Ajavahemikul 10.–14. märts viidi Saue Gümnaasiumi ja Saue noortekeskust külastavate noorte hulgas läbi küsitlus teemal „Noorsootööst Saue linnas ehk kujundame ise oma noortekeskuse
tuleviku”, mille eesmärgiks oli:
• selgitada välja Saue noorte teadlikkus vaba aja veetmise võimaluste kohta Saue linnas;
• saada ülevaade Saue noorte teadlikkusest noorsootöö valdkonnas (sealhulgas projektid, vabatahtlikkus, rahvusvaheline noorsootöö);
• uurida noorte arvamust noortekeskuse vajadusest üldse ning selle erinevatest funktsioonidest;
• võtta noorte arvamusavaldusi arvesse Saue uue noortekeskuse rajamisel.
Küsimused olid enamasti noorsootöö valdkonnast — teadmised noortekeskusest, vaba aja veetmise võimalused Saue linnas, osalemine noortelaagrites, töömalevates, projektides, vabatahtlik
töö jne. Uuringu tulemustega saab tutvuda noortekeskuses.
Aprillis toimus Saue Gümnaasiumis piirkondlik noortekonverents “Ühised Noored”, mis võttis
kokku 7 kuu jooksul tehtud Saue, Saku, Keila, Kiisa, Kernu, Kose, Jüri, Lagedi ning Riisipere noortekeskuste noorte uurimistööd noorsootöö erinevate valdkondade toimimisest kohtadel. Väga
oluline on, et Saue linna, Keila linna, Saku valla, Rae valla, Kernu ning Kose valla tippjuhtide
poolt allkirjastati piirkondliku noorsootöö memorandum. See annab piirkondlikule noorsootööle
tugeva aluse.
1. juunil, rahvusvahelisel lastekaitsepäeval tähistasid Saue noored ja lapsed ühist pidupäeva.
Jaanitule platsil olid lastetelk, kus toimus joonistusvõistlus ja tehti näomaalinguid, noortealal
demonstreerisid Punase Risti meedikud elustamisvõtteid. Adrenaliini tekitasid keskaegsed võitlejad uhkete kostüümide ja relvadega, vägev võitlus sumokostüümides, kolmepoolne ronimissein
ning ennast näitama tulnud mootorratturid.
Noored said tundma õppida Saue linna, osaledes meeskondlikus pildimängus “Tunne oma
kodulinna”, kus tuli ära tunda linnas varem pildistatud kohad.
Pärastlõunal võlusid kõiki helikopteritega poisid Hobikeskusest.
Õhtupooliku sisustasid noortebändid Chasin Matthew, Melony Green ja MaMa. See oli igati
õnnestunud positiivsust täis päev, millele lisaks noortekeskusele panid õla alla ka Saue linn,
Saue linna lasteaed Midrimaa ning laste päevahoiukeskus Põnni mängumaa.
Koolivaheaja alguse ja noortepäevaga sai avapaugu ka iga-aastane Saue noorte töömalev,
kus sel aastal koguni neljas vahetuses ligi 70 last tööd leidis.
Juba aasta algusest alates tegelesid aktiivsed noored rahvusvahelise noortevahetusprojekti
kirjutamise ning ettevalmistamisega. Projekt ise viidi läbi ajavahemikul 29. juuli–5. august, kuid
sellele eelnes ka väga põhjalik meeskonnatöö koolitus juunikuus Rahula külas, kus „toorest materjalist“ üritas toimivat meeskonda „välja voolida“ koolitaja Margus Alviste.
26.–28. juunil toimusid Paunküla Puhkekeskuses Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse
eestvedamisel Eestis tegutsevate noortekeskuste ja varaaitade ühised esimesed suvepäevad.
Üritusele tuli kokku 28 noortekeskust 140 osalejaga.
Suvepäevad oli ühisüritus noortekeskustele, mille raames liideti mitu head eesmärki — noortekeskuste kohtumine, koolitused nii noortele kui ka noorsootöötajatele ja noortekeskuste kui
varaaitade teavitustöö, et vahendid oleksid veelgi efektiivsemalt kasutatud.
Enne veel, kui 16 noort Krimmi poole teele asusid, jõudsid umbes 60 Saue noort osaleda iga-

Midrimaa tegemised
Saue lasteaia Midrimaa jaoks on peagi lõppev aasta olnud igati hea. Lastepere on
suur ja kõik õpetajate kohad täidetud.

aastases kunstilaagris, Lastekaitse Liidu
puhkekeskuses Pivarootsis, mis tänavu
toimus juba 11. korda. Päevad olid täis
joonistamist, voolimist, viltimist, värvimist
ja loomulikult ka sporti ja muusikat!
Ning siis oligi aeg asjad kokku pakkida ja sõita Krimmi — noorte krimmi-eestlaste jälgi otsima. Kõne all oleva projekti
eelarve oli umbes veerand miljonit krooni,
mis tuli Sihtasutuse Archimedes Euroopa
Noored Eesti Büroolt, kuid õla pani alla ka
rahvastikuministri büroo. Üheskoos Krimmi noortega tehti kunsti, sporti ja koristati
vana eestlaste surnuaeda, aga ka lõbutseti küladiskodel.
Septembrikuu oli noortekeskuse jaoks
puhkusekuu, kuid isegi sel ajal jõudsime
korraldada Krimmi-projekti järelseminari
Saue Mõisas, kus lisaks projektis osalenud noortele võtsid sõna ka Euroopa Noored Eesti Büroo esindaja Kaja Ainsalu ning
Saue linna abilinnapea Rafael Amos.
Sügisene koolivaheaeg tõi endaga
kaasa ekstreemse ja seiklusterohke päeva Ontikal ning Noorte Muusikute Päeva
Hiiumaal, kus ka Saue noortebändid üles
astusid ning millele mõned nädalad hiljem järgnes hiidlaste vastukülastus Saue
Noortekeskuses. Sedapuhku jämmiti
üheskoos, mängiti erinevaid mänge ning
käidi seiklemas Nõmme seikluspargis.
Kokkuvõtteks võib vist julgelt väita, et noortekeskusel on olnud tegus juubeliaasta, mille kõige
tähtsam osa on tegelikult teadmine, et mõne aasta pärast asub see tegus keskus juba hoopis
uutes ruumides, kogunisti uues suures majas. Nimelt osales Saue linn Euroopa Regionaalarengu
Fondi (ERF) rahaliste vahendite jaotamise konkursil, taotledes 15 miljonit krooni uue noortekeskuse ehitamiseks. See raha on nüüd meie jaoks broneeritud ja me tegutseme, et 15 miljonit
ka reaalselt uue keskuse jaoks kätte saaksime. Puuduoleva summa on Saue linn lubanud ise
lisada.
See aga ei tähenda sugugi seda, et me vanades ruumides enam aktiivsed ei oleks, vastupidi,
käesoleva rotiaastaga jätkus Saue Noortekeskuse suurte õnnestumiste rida, mis liigub järgmisel,
ülejärgmisel ja ka kõikidel edasistel aastatel ainult ülesmäge! Lisaks kõigele eespool kirjeldatule
olid noortekeskuse uksed avatud kõigile noortele igal tööpäeval kl 14.00–21.00, v.a suvekuudel.
Projekte kirjutades hankisime Saue noorte tegevuseks lisaraha ligi 360 000 krooni.

Talvine koolivaheaeg Saue Noortekeskuses

Tänavusel jõuluvaheajal on Saue noortekeskus avatud pisut teisiti kui tavapäevadel:
22.–23. detsembril: avatud kõigile kl 11.00–16.00.
24.–28. detsembril: SULETUD — Häid Jõule!
29.–30. detsembril: avatud kõigile kl 11.00–19.00
31. detsembril: avatud kõigile kl 11.00–16.00
2. jaanuaril 2009: avatud kõigile kl 11.00–19.00
22. detsembril kell 16.00 läheme kõik koos metsa jõulupeole, kuhu palume kaasa võtta porgandi metsloomadele jõulupuu ehtimiseks.
Jõuluvanalt paki lunastamiseks palume kaasa tuua loosipaki, maksumusega 30 krooni,
mis sobib kinkimiseks igaühele, olenemata soost ja vanusest.
Kohtumiseni noortekeskuses ja — jõulurõõmu silmadesse!
Kristi Kruus
Noortejuht

Aasta tähtsündmused

Lasteaia ühistest ettevõtmistest oli üheks suuremaks õnnestumiseks kindlasti suur heategevuslik kevadkontsert, mille koogilaada tuludest osteti lastele õue tore kiik. Samuti kevadine
ja sügisene spordipäev, kus lapsed said tegeleda erinevate spordialadega, suuremate lastega
käidi ka ujumas. Külastati tervishoiumuuseumi ja käidi hambaarsti juures.
Väga ilusaks ja populaarseks kujunes vanavanemate pidu, kus esitati vanavanemate lapsepõlvest pärit laule ja tantse.
Läbi aasta käisid Saue lasteaias etendusi andmas erinevad teatritrupid. Vahva lihavõttepühade etenduse andsid lastele ka Midrimaa õpetajad.
Meie lasteaia lapsed kasvavad oma õpetajate eestvedamisel loomingulisteks ja aktiivseteks
ning soovivad lasteaeda lõpetades kooli minna. Abiks on hea koostöö Saue Gümnaasiumiga.

Linna tugi

Kevadiste lõpupidudega saatsime Midrimaalt kooli kolm rühmatäit suureks kasvanud tublisid
lapsi. Nende asemele said õpetajad 4 rühmatäit ehk 92 pisikest, kes meie lasteaias nüüd
usinasti mängivad, õpivad ja toimetavad. Esimest korda meie lasteaia ajaloos võeti ühe sõimerühma asemel vastu lisarühm 3-aastaseid lapsi.
Iga rühm toimetab aastaringselt riiklikust õppekavast ja lasteaia ainekavadest lähtuvalt.
Rühma tegevusi planeerides arvestatakse laste individuaalsete ja eakohaste vajadustega ning
võimaluste piires ka lapsevanemate soovide ja ettepanekutega.

Selleks, et lastel oleks hea ja tore lasteaias olla, kulub väga palju rahalisi vahendeid linna
eelarvest. Suuremateks kordaminekuteks võib nimetada remonti kahes rühmas, kus vahetati välja ka maja algusaastatest olnud mööbel: kapid, voodid, lauad, toolid. Maja madalam
osa katus, kus asuvad köök, saal ning kabinetid, sai veel aasta lõpus remonditud ja välja
vahetati vanad aknad. Kuna maja on suur, siis on igal aastal eelarvesse planeeritud osadele
rühmadele voodipesu ja nõude väljavahetamine. Pealegi kuulub lasteaed tervisekaitse kõrgendatud kontrolli alla, seetõttu vajab kogu
inventar pidevalt uuendamist ja nõuetega
vastavusse viimist. Õppe- ja kasvatustöö
paremaks läbiviimiseks saime osta videoprojektori ja sülearvuti. Alates selle
aasta detsembrikuust särab lasteaial ka
logoga reklaamsilt.
Tänu laste, vanemate, lasteaia töötajate ja Saue linna heale koostööle oli mööduv aasta lasteaia jaoks hea ja edukas.
Soovime kõigile häid pühi!
Anne Teetamm
Saue lasteaia Midrimaa juhataja
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Noored
Elu üliõpilasena Soomes

Noorteühingu VII foorum

Heili Vatsk on Soomes elanud juba aasta ja
neli kuud ning ees seisab veel kaks aastat.
Tema sõnul on elu Soomes päris hea ja tore,
kuid siiski tekib tihti igatsus Eesti, oma pere
ja sõprade järele.
Gerli Ramler
Saue linnavalitsus toetas sel aastal
kolme Saue noort 15 000 krooniga välismaa ülikoolidesse õppima
asumisel.

------------------------------------„Elan linnas nimega Pori, mis
asub Lääne-Soomes, umbes
250 kilomeetrit Helsingist
ning õpin Satakunta University of Applied Science’is,“
räägib Heili. „Pori on Sauega
võrreldes päris suur, elanikke
on umbes 76 000. Linn tundub oma suuruse kohta ikkagi vaikne ja kodune, puudub
suure linna tunne. Päris palju
toimub siin igasuguseid üritusi, kuid linn ärkab ellu eriti
just suvel, kui tänavad on täis
inimesi ja välikohvikuid.“
Üks tuntumaid üritusi
sealses muusikaelus on kindlasti festival Pori Jazz, kus
on esinemas käinud ka Eesti
artistid.
Heili õpib füsioteraapiat
ainsas Soome ülikoolis, kus
on seda võimalik õppida inglise keeles.
Tema grupis on praegu 22
õpilast, kuid see arv võib suureneda vahetusõpilaste näol,
kes vahetuvad iga poole aasta
tagant. „Väga palju toimub
iseseisvat õppimist, kus loengus antakse ülesanne ning ise
tuleb need väikestes gruppides lahendada ning sedakaudu selgeks saada,“ tutvustab
ta oma õppetööd. „Samuti on
suur osa tegevusest praktiline:
alguses on väike osa loengut,
teooriat ning siis proovitakse

kõik praktikas läbi — erinevad võtted ning variandid.“

Ühel kursusel
filipiinlane,
kirgiis ja eestlane

Õppejõud on tüdruku sõnul
väga toredad, mõistvad ning
sõbralikud. Heili jaoks oli
uus ja harjumatu, et õppejõude kutsutakse eesnime või
hüüdnime järgi, suhtutakse
kui sõpra, kuid samas aktsepteeritakse kui õppejõudu.
Satakunta University of Applied Science’it külastab palju
õppejõude ka teistest Soome
ülikoolidest, sest raske on
leida kõigile ainetele õpetajat samast linnast või piirkonnast, kes oleks võimeline
seda ainet õpetama ka inglise
keeles. Samuti on igal aastal
umbes kahenädalane periood,
kus teistest riikidest tulevad
õppejõud loenguid andma ja
tutvustama füsioteraapia erinevaid külgi. Sel aastal olid
külas õppejõud Inglismaalt ja
Hispaaniast.
Koolis on kolm teaduskonda: äri ja kultuur, sotsiaaltöö
ja tervishoid ning tehnika ja
merenduse juhtimine. Ülikool
paikneb viies linnas kokku 10
hoones. Koolis on võimalik
õppida 22 bakalaureuseõpet
pakkuval erialal, millest kaks
on täielikult inglise keeles —
füsioteraapia ning rahvusvaheline äri ja turunduse logistika. Magistriõppe võimalus on
seitsmel erialal. Sotsiaaltöö
ja tervishoiu majas, kus Heili
õpib, õpivad füsioterapeudid,

sotsiaaltöötajad ning õed.
„Ülikoolis on kokku umbes 6500 õpilast, kuid majas,
kus füsioteraapiat õpetatakse,
käib õppetööl ligi 500 üliõpilast. Oma koolis olen ainuke
eestlane, kuid mitte ainuke välisüliõpilane,“ kõneleb Heili.
„Minu kursusel õpib veel flilipiinlane, prantslane ja kirgiis
ning varem on ingliskeelses
programmis õppinud üliõpilasi ka Inglismaalt, Taanist, Hollandist, Belgiast, Hispaaniast,
Egiptusest, Iisraelist, Kanadast
ja USA-st.“

Soome on tervislik

Elu Soomes on üsna sarnane
eluga Eestis, nii et selles suhtes ei võtnud harjumine Heilil
kaua aega. Kuid igapäevaelu
puudutavaid erinevusi on ikka
olemas, näiteks kaupluste lahtioleku ajad — poed töötavad
laupäeval lühendatud tööpäevaga ning pühapäeval on
hoopiski suletud. Aga suvel ja
jõulude ajal on poed lahti ka
pühapäeval.
Samuti on liikluskultuur
palju sõbralikum ning rahulikum kui Eestis. „Algul üllatas
mind veel, kui paljud inimesed kasutavad jalgrattaid ning
isegi talvel külma, lume ja
jääga. Kuid rattad pole uued,
vaid näevad päris vanad ja
lihtsad välja. Rattaid hoitakse
majade juures ja kõiki isegi
ei lukustata, sest vargused on
siin üsna haruldased,“ nendib
ta. „Mis mulle Soomes eriti
meeldib, on tervislik eluviis.
Seda peetakse väga tähtsaks

ning selleks on kõik võimalused olemas ka Poris, alustades
kõikvõimalikest sportimisvõimalustest ja korraldatavatest üritustest, kuni tervisliku
ja mitmekesise toiduvalikuni
poodides ja söögikohtades.“
Soomlased iseenesest on
eestlastele sarnased — valdavalt rahuliku ja vaikse loomusega. Kinnituse sellele saab
Heili arvates eriti siis, kui on
lähestikku soome ja lõunamaa
riikidest tulnud üliõpilased.
„Ma olen tegelikult väga
rahul, et just siia õppima tulin.
Olen saanud palju uusi sõpru
ja tuttavaid ning põnevaid
võimalusi õppimiseks. Oleksin kindlasti valmis ka pikemaks ajaks Soome jääma, et
edasi õppida ja töötada ning
omandada häid kogemusi.
Samal ajal olen mõelnud, et
oleks huvitav ka mõnda teise
riiki õppima või tööle minna,
kuid praegu ei tea veel, kuhu.
Päris palju oleneb ka sellest,
millisele füsioteraapia harule
ma spetsialiseerun, mis osutub valiku tegemise hetkel
kõige huvitavamaks ja meeldivamaks,“ jutustab ta.
Kuidas aga Heili just Soome õppima sattus? „Mul oli
tahtmine õppida mõnes muus
riigis, maailma näha ja ennast proovile panna. Kuivõrd
Soomes on füsioteraapia väga
tugev ja pikaajaliste traditsioonidega ning samuti oli
see Eestile lähedal ja väga
sarnane, tundus see hea valik.
Ja siin leidus ka võimalus õppida inglise keeles.“ 

Saue Muusikakooli
külastasid sõbrad Lätist
Läti Vangaži Muusikakooli delegatsioon külastas 28.
ja 29. novembril Sauet. Sõprade vastuvõtuks valiti reedene päev, et kontserdist saaks osa võimalikult paljud
õpilased. Teisel päeval tutvuti Tallinna vaatamisväärsuste ja näitustega.
Kontserdi avas kell 14.30 tervituslauluga Saue Poistekoor. Suur
tänu poistele ja dirigendile Sirly Illakule! Kontserdist said osa ka
väiksed pikapäevarühma õpilased, kes kontserti tublisti kuulasid. Kontsert oli mitmekülgne ja vaheldusrikas nii pillide kui ka
teoste poolest. Kõlas hulk Läti ja Leedu heliloojate teosed. Loomulikult ei olnud puudust heast klassikalisest ja üldtuntud muusikast. Eriti professionaalselt kõlasid vanemate klasside kitarri
ja puhkpilli eriala õpilaste esitused.
Külastuse käigus tutvuti Saue Gümnaasiumi ja Jazzistuudio ruumidega, käidi ujulas ujumas ja kiideti head koolitoitu.
Päev lõppes suurepärase kontserdi külastusega, kus rahva
ette astusid absoluutselt tipptasemel muusikud: metsosopran Karmen Puis ja pianist Jaanika Rand-Sirp (loe E. Seegeli
artiklit “Novembrikuu kammermuusikaga”). Emotsionaalselt
liigutav kontsert tõi külalistel välja isegi rõõmupisarad. Täname kontserdi eest Eesti Interpreetide Liitu ning toetajaid HOL-i,
Kultuurkapitali ja Saue linna.

Vangaži on Läti väikelinn, mis asub Riia rajoonis, kus on
kokku seitse linna ja 16 valda. Saue ja Vangaži muusikakoolide
vahelised suhted algasid 2002. aastal, kui Saue Muusikakooli
õpilased osalesid Rahvusvahelisel Noore Muusiku konkursil Siguldas. Pärast konkurssi toimus lätlaste soe vastuvõtt ja Saue
õpilaste kontsert Vangažis. Viimane Saue Muusikakooli kontsert
Vangažis toimus 8.–9. novembril 2007. Külastuse käigus osaleti Riia Rajooni muusikakoolide muusikafestivalil Vangažis ja
esineti Sigulda kontserdimajas, kuhu meid taas oodatakse juba
järgmise aasta mais.
Täname Vangaži Muusikakooli peret meeleoluka muusika ja
toreda külaskäigu eest!
Kristiina Liivik
Saue Muusikakool

26. novembril toimus kodanikupäeva puhul Riigikogu uues
konverentsisaalis Noorteühingu Avatud Vabariik VII konverents.
Foorumile „Eesti ja Euroopa julgeolek pärast Kaukaasia kriisi”
kogunes rohkesti noori, kes kuulasid huviga poliitikute ettekandeid.
Esimene esineja, reformierakonda esindav ja Riigikogu väliskomisjoni kuuluv Silver Meikar rääkis lõimumisest ja integratsioonipoliitikast Eestis. Ta tõdes, et Gruusia konflikt lõhestas
mõtteliselt Eesti ning et eestimaalased elavad kahes infoväljas.
Ta märkis, et on venekeelse infokanali avamise poolt. Meikar
pidas oluliseks armastust ja austust oma riigi vastu, mitte passi
ja keelt.
Keskerakonna esindaja Kadri Simson rääkis Eestit kaitsvast
NATO vihmavarjust ja Eesti enda kaitsepoliitikast. Ta arvas, et
meil on parim võimalik garantii Euroopas ja sõjaoht Eestis on
vähe tõenäoline. Küll märkis Simson aga ära muud, palju tõsisemad ohuallikad, näiteks tuumajaamad ja keskkonnareostuse. Rääkides Gruusia konflikti mõjudest, tõdes ta, et konflikti
mõju NATO erinevatele liikmesriikidele on olnud erinev ning loomulikult mõjutas see rohkem Eestit kui Itaaliat.
Euroopa parlamendi liige Tunne Kelam käsitles oma ettekandes Euroopa julgeolekupoliitilisi ohtusid ja nentis, et Eestit
otseselt ohustav probleemide allikas on Läänemeri. „Võtmesõnad ohutuse tagamiseks on: koostöö, teadus, innovaatika,
head suhted ja konkurentsivõime,” ütles ta ja tõi otseste näidetena välja gaasitoru probleemid ja Gazpromi. Küsimuse peale,
kas Euroopa parlamendis energiajulgeoleku küsimusi tõrjutakse, vastas Kelam, et probleem on olemas ja nägi lahendusena
arvestamist ka teiste EL-i liikmete probleemidega, sest sel juhul
vastatakse meile samaga. „Mõrad ja jooned EL-is on olemas!”
tõdes ta.
Eestimaa Roheliste erakonna esindaja Marek Strandberg
rääkis noortele lühidalt praegusest majanduskriisist ja andis
juhtnööre, kuidas sellest välja tulla. Strandberg rõhutas üksteisega arvestamise vajadust ning vajadust vaadata asju ka teise
vaatevinklist, tuues näite autotootja Gerald Fordi tehasest. Nimelt pidi iga töötaja ulatama kaaslasele mahakukkunud tööriista või aitama muul viisil, mitte taotlema eelkõige isiklikku
head töötulemust. Me kõik teame, kui edukas Ford oli!
Selgus, et Kaukaasia kriisiga ei ole muutunud sisuliselt mitte midagi, valukohad ja probleemid meie ühiskonnas on jäänud
üldjoontes samaks. Konverents lõppes väikese ekskursiooniga
Riigikogus, osalejad tutvusid põgusalt Riigikogu ruumide ja ajalooga. Kokkuvõtteks võib öelda, et see oli hästi korraldatud ja
huvitav ning hariv konverents, mis aitas täna toimuvaid poliitilisi
protsesse arusaadavamaks teha.
Simo Andre Kadastu
Saue Gümnaasium, 9 C klass

Välisministeeriumis
Seoses Eesti Vabariigi 90. aastapäevaga külastasid Saue Gümnaasiumi 12. B klassi õpilased kodanikupäeva raames välisministeeriumi lahtiste uste päeva. Külastuse käigus tutvusime ka
vastavatud püsinäitusega välisministeeriumi ajaloost.
Noored jaotati väikesteks gruppideks ning nii-öelda giidideks tulid kaasa välisministeeriumi töötajad. Väljapanekuga
tutvumine algas stendi juurest, mis andis ülevaate ministeeriumi algusaastatest. Nii saime teada, et just Jaan Poska oli Eesti
esimene välisminister. Huvitav oli ka Poska märkmetega riigikaart, millega määratleti Eesti tolleaegne piir.
Edasi liiguti stendi juurde, mis tutvustasid Eesti saatkondi
Londonis ja New Yorgis. Antud saatkonnad muudab märkimisväärseks see, et nende delegatsioonid jätkasid vabatahtlikult
ning aktiivselt Eesti esindamist ka NSVL-i okupatsiooni ajal.
Näiteks Londoni pressis kutsuti Balti riikide diplomaate „fantoomideks”, sest tegelikkuses nende kodumaad sel perioodil
iseseisvatena ei eksisteerinud.
Eesti taasiseseisvumist iseloomustava väljapaneku juures
olid äärmiselt huvitavad taasiseseisvunud Eesti esimese välisministri Lennart Meri kirjad kolleegidele. Silmapaistev oli Meri
telegramm Helsingist, kus osa märkmeid oli lausa tagurpidi kirjutatud!
Näituse vanim eksponaat oli üle 100 aasta vanune palm.
Lisaks olid näitusel New Yorgi saatkonnas kuni 1990-ndate
keskpaigani kasutusel olnud mööbel, Lennart Meri mobiiltelefon (mis meenutas pigem telliskivi!), välisministeeriumi virtuaalkeskkond Second Life ning muud huvitavad ministeeriumi
igapäevatöös kasutusel olnud eksponaadid. Ringkäik lõppes
viktoriiniga, mille 12. B peaaegu täielikult võitis — välja antud
12-st auhinnast tuli tervelt 11 Saue kooli õpilaste kätte!
Päev jätkus konsulaarametnike esitlustega, jagati kasulikku
teavet ja soovitusi välismaal reisimiseks. Suuremale osale kulus kindlasti pähe välisministeeriumi konsulaarosakonna valveametniku mobiiltelefoni number (5301 9999), kuhu välisriigis
hättasattunud Eesti kodanik saab helistada ööpäevaringselt.
Tutvustati ka teisi Eesti kodanikke välisriigis hätta sattumise
korral abistavaid teenuseid ning rõhutati, et enne lühiajalist
välisreisi tuleks end kindlasti registreerida välisministeeriumis,
et näiteks looduskatastroofide või muude probleemide korral
saaks ministeerium ohupiirkonnas viibivaid Eesti kodanikke aidata ja juhendada.
Päev välisministeeriumis oli hariv ning ootame põnevusega
ka meie järgmist visiiti Stenbocki majja!
Rebeka Plees, Piret Seervald, Margus Reimann
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Turvalisus

Kultuur

Üha turvalisem linn — meie ühine panus
Mõni nädal veel ja 2008. aasta on lõppenud. Pöörates pilgu
möödunud aasta sündmustele Saue linnas, võib avalikku korda
hinnata rahuldavaks, vahest isegi heaks.
Vladimir Teder

Saue konstaablijaoskonna juht
Suvi tõi küll probleeme kauplustest varguste näol, huligaanitsemisi ning vandaalitsemisi, kuid tänu valvsate
linnakodanikele on eespool
toodud süütegudes kahtlustatavad isikud tuvastatud. Nad
on võetud väärteo korras vastutusele ja politsei on viinud
süüdlased kohtukulli ette, kes
karistas neid valdavalt arestiga. Üle tuhande krooni kahju
tekitanud
kauplusevaraste
suhtes on alustatud kriminaalmenetlus.

Raskeid isikuvastaseid süütegusid ei ole

Hea meel on tõdeda, et käesoleval aastal seni raskeid või
üliraskeid isikuvastaseid süütegusid Saue linnas registree-

ritud ei ole. Usun, et see on
üks kindlamaid märke turvalisemast elukeskkonnast, sest
tapmised ning traagilised kehavigastused pole tänavu olnud osaks Saue elanike elust.
Kogu Eesti politsei ning
sealhulgas ka Põhja Politseiprefektuur on pööranud
suurt tähelepanu liiklusturvalisusele. Kokku on käesoleva
aasta jooksul koostatud 750
väärteoprotokolli,
millest
suure osa moodustavad liiklusalased väärteod. Politsei
eesmärk siinkohal on ainult
üks: vähendada liikluses raskelt viga saanute ja hukkunute arvu. Iga surm liikluses
tähendab tragöödiat mitmele
perele ning me peame selle vastu võitlema kõik koos.

Hea meel on tõdeda, et kogu
Harjumaal on liikluses hukkunute arv kokku vähenenud
peaaegu poole võrra — eelmise aasta sama ajaga võrreldes on 29 inimest rohkem ellu
jäänud.

Joobes juhid on endiselt suur probleem

Kuritegusid on registreeritud
111, mille sees ka liiklusalased kuriteod ehk korduv mootorsõiduki juhtimine joobeseisundis. Vaatamata politsei
üleskutsetele meedias ja korduvatele spetsiaalselt joobes
juhtide tabamiseks korraldatud politseioperatsioonidele,
on meie hulgas endiselt liiga
palju inimesi, kes ei ole oma
käitumist paremaks muutnud.
Joobeseisundis mootorsõiduki
juhtimine kujutab endast alati
ohtu liiklejate ehk kõigi meie

turvalisusele, ka siis, kui joobes juhil õnnestub mitte vahele jääda. Sellest tulenevalt on
sõidukirooli istudes alati vaja
mõelda, kas tervislik seisund
lubab sõidukit juhtida ning
kas viimasest alkoholi tarvitamisest on möödunud piisavalt
aega. Samuti tuleb kutsuda
korrale ja takistada ka teisi,
kes kavatsevad joobes olekus
rooli istuda. Tuletage palun
nendele meelde, millisesse
ohtu seavad nad enda, Sinu ja
minu!
Head Saue linna inimesed,
ootame teilt alati informatsiooni, mis aitab meil avastada toimepandud süütegusid
või veel parem — neid ära
hoida.
Soovin igaühele teist rahulikku ja turvalist vana-aasta
lõppu! 

Talvekuud on päästeteenistusele töised
Käes on aastalõpu, küünlavalguse ja puudel-majadel sädelevate jõululampide aeg.
Päästetöötajatele on lõppev
aasta olnud hea aasta. Võrreldes möödunud ja ülemöödunud aastaga on palju vähem
inimesi saanud tulekahjus
kannatada või leidnud leekides kurva lõpu. Aga aasta ei
ole veel läbi.
9. detsembri seisuga on
Eestis tules hukkunud 82
inimest, neist 19 Tallinnas ja
Harjumaal. Aastal 2006 jäi
tulle 164 inimest, kellest 40
hukkus Tallinnas ja Harjumaal. 2007. aastal olid vastavad arvud 132 ja 36.
Kui võrrelda tulesurmajuhtumeid kuude lõikes, on
Tallinnas ja Harjumaal kõige
õnnetumad kuud enamasti
talvekuud — november, detsember ja jaanuar. Eelmisel
talvel leidsid peaaegu pooled
ehk 19 surmajuhtumit aset just
nendel kuudel. Traagilisemad
näited on eelmise aasta 4.–5.
detsembrist, kus kahe päeva
jooksul hukkus Tallinnas tulekahjudes kaheksa inimest.
Et jõulukuu tulesära ei
varjutaks kahjutule must
suits, vaadake oma kodus
korraks ringi „tuletõrjuja”
silmadega.
Elav küünla- ja kaminatuli on soe ning hubane. Samas
on lahtine leek varmas kinni
haarama igasugusest kergelt
tuld võtvast materjalist —

süttinud on nii kardinad,
telerid kui ka küünlajalga
ümbritsevad jõulukaunistused. Lahtisest kaminast võib
vaiguse halu praksatusest
lennata söetükk rohkem kui
poole meetri kaugusele põrandale.
Olge tähelepanelik küünlale koha valimisel ja ärge
kaunistage küünalajala ümbrust liigselt, nii torkab ju ka
leegi hubisev ilu paremini
silma. Hoolitsege selle eest,
et kodunt lahkudes oleks
küünlad ja tuli kaminas kustunud.
Kütmise puhul ei saa
unustada, et soovides tuba
mõnusalt soojaks saada, pole
vaja ahju üle kolme päeva
särtskuumaks ajada. Ohutum on kütta sagedamini ja
panna koldesse vähem puid.
Need majapidamised, kellel
korstnad pühkimata, telligu korstnapühkimise teenus
veel enne pühade algust!
Elektrita on elu kujutlematu. Samas on umbes
veerand hoonetes puhkenud
tulekahjudest alguse saanud
kas ülekoormatud juhtmetest,
lahtilogisenud ühendustest,
oma aja ära elanud kodumasinatest või lihtsalt inimlikust
hooletusest. Tuletõrjujate esmane soovitus on — kontrollige, kas teie korteri elektri-

Kapiriiulil pakendis seisnud suitsuandurid tulekahjust
ei päästnud. Tuleva aasta 1. juulist on suitsuandur
kohustuslik.
kaitsmed vastavad nõuetele.
Kui korgid on korras, jääte
lühise või ülepinge korral
lihtsalt hetkeks elektrita, aga
väldite suuremat õnnetust.
Võimalusel hoiduge kasutamast kappide, sektsioonide
või muu mööbli taha peituvaid seinakontakte. Neid on
halvasti näha, raske kontrollida ja kui õnnetus käes, on
keeruline sinna pistetud juhet
välja tõmmata.
Elektrimasinate süttimise
korral on esmatähtis kohe
kaitsmed välja lülitada või
juhe vooluvõrgust välja saada, sest voolu all olevat asja
ilma selleks ette nähtud kustutita kustutada ei või.
Üle poole möödunud aastal Tallinnas tulekahjudel
hukkunud inimestest leiti tühjadest, avatud uste ja
akendega seisvatest hoonetest. Meeldetuletuseks tühjade hoonete omanikele: sea-

dus kohustab sulgema sellise
hoone ukse- ja aknaavad tõkestamaks kõrvaliste isikute
sissepääsu. Teisalt annate
niiviisi võimaluse külma kätte jäänud kodutule inimesele
otsida endale öömaja palju
ohutumas ja soojemas kohas,
kodutute varjupaigas.
Viimase märkusena vajab
meenutamist, et napsise peaga suitsetamisel voodisse või
tugitooli pudenenud hõõguv
sigarett on viimaste aastate statistika järgi olnud üks
olulisemaid inimese surmaga
lõppenud tulekahjude põhjustajatest.
Pritsimeeste suurim soov
on, et pidutuled ja hubane
kaminavalgus jääksidki inimestele ainsateks jõuluaja
tuledeks!
Rahulikku detsembrit soovides,
Põhja-Eesti Päästekeskus
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Mälumängu Superfinaal
Saue Mälumänguklubi alustas linna mälumängu esivõistluste korraldamist eelmisel aastal ja juba siis oli mõte eelvoorude järel korraldada aastalõpu finaal kahe parema vahel.
Kahjuks jäi see toona siiski ainult unistuseks. Käesoleval
aastal läks kõik plaanipäraselt. Kevadel alustasime eelvoorudega ning oktoobris oli viimane voor, mis selgitas paremusjärjestuse alates kolmandast kohast. Finaalikohta väärisid
võistkonnad „Tammetark“ ja „Sammas“. Klubi alustas Superfinaali korraldamist varakult, sest oli selge, et pealtvaatajatega avalik mälumänguüritus nõuab lisaks peamurdmisele
ka atraktiivsust. Ja me leidsime suurepärase lahenduse!
Mängu läbiviijaks ja ühtlasi kohtunikus oli nagu ikka Eesti
Mälumänguliidu juhatuse liige Tenno Sivadi, tema abiliseks
muusikaküsimuste esitamisel ning õhtule jume andmisel sai
näitleja, muusik ja teadjamees Jüri Aarma.
Laupäeval, 13. detsembril 2008 sai Saue Gümnaasiumi
aulas esimene Superfinaal teoks. Saalis valitses jõulueelne
meeleolu. Nurgas säras jõulukuusk, pealtvaatajate laudadel põlesid küünlad ning korraldajate poolt olid piparkoogid
ning karastusjoogid. Avatud oli ka baar, kust sai osta kohvi ja muudki. Finalistid ja peakohtunik istusid laval, et nad
saaksid segamatult oma mälus sorida. Jüri Aarma toimetas
esialgu klaveri taga...
Võistluse sissejuhatuseks rääkis Tenno Sivadi veidi ka
omavalitsuste-vahelise mälumängu „Maakilb 2009“ kulgemisest, on ju tema ka selle võistluse üks läbiviijaid ning
Saue mälumänguritele on see kujunenud üheks peamiseks
ja edukamaks väljundiks üleriiklikul areenil.
Toimunud on kaks vooru. Viimases voorus Nissi kultuurimajas suutsid Saue „Tammetargad“ välja võidelda lausa III
koha üleriiklikus arvestuses. Sauelased kogusid 55 punkti
ning neid edestasid vaid Tartu Karlova (59 p) ja Kolga (56 p).
Sellega suudeti oluliselt heastada ebaõnnestumine I voorus
ning kokku on jõutud 97 punktiga 11. kohale, mis praeguse
seisuga annaks otse koha 15 superfinalisti hulgas. Pidamata on aga veel üks mäng, mille Harju voor toimub 17. jaanuaril 2009 jällegi Saue Gümnaasiumis. Seega on sauelaste
kolmel võistkonnal koduvälja eelis. Praegu on Saue III võistkond Rahvafinaali tasemel 43. kohal ja „Sammas“ natuke
tagapool, 57. kohal. T. Sivadi andmeil on aga Saue kolme
võistkonna kogupunktide summas edukaim omavalitsus.
T. Sivadi tuletas põgusalt meelde ka Saue võistluste eelvoorude tulemusi ning autasustas diplomite, medalite ja
auhinnaraamatutega III koha saavutanud võistkonda „SG4“,
(Endla Lindmäe, Ulvi Urgard, Uku Praks, Malle Liiv, Aet Madison, Kirsti Kadakas, Kairi Kadakas, Urmas Kaup), kes teadupoolest on meie Gümnaasiumi õpetajad. Eriauhinnad said
ka kõigis neljas eelvoorus osalenud Kaido Lasn võistkonnast
„Sammas“, Priit Tähtsalu võistkonnast „Tere“, Katre Amos
võistkonnast „Tammetõru“ ning veel kord Endla Lindmäe.
Kõigis voorudes osales ka „Tammetark“ oma tavapärase
koosseisuga.
Siis läks võistluseks. Kummalgi poolajal esitati 15 tavalist küsimust ning lõpuks veel viiteküsimused, kus punkte
sai vastavalt sellele, mitmenda viite ajal vastati. Kohtunik
oli mõelnud ka pealtvaatajatele — vastata said ka nemad,
tekkinud laudkonniti või ka individuaalselt. Jõulumeeleolu
lõi välja ka härra Sivadi koostatud küsimustes, sest nii mõnegi pealtnäha pika ja keerulise küsimuse vastus oli tõeline pärl — kas jõuluvana, päkapikk või põhjapõder. Nalja sai
omajagu… Tõelise etenduse andis aga Jüri Aarma, kes muusikaküsimustes mängis ja laulis, peamiselt riikide hümne, ja
tahtis teada nende päritolu. Vastamisega saadi suhteliselt
hästi hakkama, kuid viiteküsimuses esitatud lugudega tegi
ta kiiresti selgeks, et muusikast ei tea me tegelikult mõhkugi. Pärast võistluse lõppu rääkis ta hulga huvitavaid lugusid
ning laulis ette koguni Tsaari Venemaa hümni.
Superfinaali võitis „Tammetark“ kooseisus Ralf Amos, Vello Toomik, Sven Sommer ja Villu Liiv 49 punktiga. Võitjaid autasustati medali, aukirja ning raamatuga. „Sammas“ kogus
38 punkti ning teenis II koha. Samas mängisid nad ainult
kolmekesi : Kaido Lasn, Indrek Tibar ja Terje Urgard, sest eelvoorudes mänginud Kadri Steinbach ei saanud seekord osaleda ning see oli nende võistkonnale oluline kaotus. Medali
ja auhinna vääriliseks tunnistati aga temagi. Laudkondade
võistkondadest oli parim Noortekeskus, „Lumememme“ ja
„Tere“ ees. Auhindu jätkus neilegi. Saue Mälumänguklubi
andis välja ka esimesed tänukirjad ja medalid Tenno Sivadile ja Orm Valtsonile.
Kokkuvõttes on hea meel tõdeda, et 2008. aasta tervikuna ja eriti Superfinaal möödusid suurepäraselt. Eks korraldajad ootasid Superfinaalile kaasa elama natuke rohkem
rahvast, kuid kõik kes tulid, ei unusta kindlasti niipea etendust, mille andsid Tenno Sivadi ja Jüri Aarma. Järelikult saab
ka mälumänguvõistlusi korraldada meeldejäävalt!
Saue Mälumänguklubi tänab kõiki, kes osalesid või olid
muul viisil seotud 2008. aasta Saue linna mälumängu võistlusega. Järgmisel kevadel alustame uue võistlusega, mille
statuut jääb ilmselt samaks, mis tähendab, et kevadel ja
sügisel toimuvad eelvoorud ning aasta lõpus toimub Superfinaal. Mälumänguklubi teeb kõik selleks, et korraldustöö
laabuks veelgi paremini. Kõigil mälumängu huvilistel soovitame aga lugeda talvel tarku raamatuid ning kevadel julgelt
võistlema tulla. Samuti võivad kõik soovijad astuda Saue
Mälumänguklubi liikmeks.
Head aasta lõppu ja edukat mälu mälumist Uuel Aastal!
Saue Mälumänguklubi juhatus
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Meelelahutus
Päevakeskuse kava
detsembris ja jaanuaris
19.12.08 kell 15 Seltsingu Tammetõru jõulupidu kohvikus
Merka
20.12.08 kell 19 „Optina Pustõn“ kontsert Jaani Kirikus.
Tellijad saavad piletid kätte Saue Päevakeskusest
22.12.08 kell 15 Eakate jõulupidu Saue Gümnaasiumis.
Kutsed saab kätte Saue Päevakeskusest
22.12.08 Päevakeskus suletakse kell 12
23.12.08 kell 15 Invaühingu jõulupidu Merka kohvikus
30.12.08 kell 19 Aastalõpu Baroki kontsert Rootsi Mihkli
kirikus. Tellijad saavad piletid kätte Saue Päevakeskusest
31.12.08 Saue Päevakeskuses lühendatud tööpäev kuni
kl 13-ni
02.01.09 Saue Päevakeskus suletud
06.12.09 kell 13 Tervisevõimlemine Saue Päevakeskuses
(juh Eve Ello)
08.01.09 kell 17 Represseeritute kokkutulek Saue Päevakeskuses
09.01.09 kell 10.30 Invaühingu koosolek Saue Päevakeskuses
09.01.09 kell 16 „Vabastav hingamine“ Saue Päevakesksuses
14.01.09 alates kl 11 juukselõikus Saue Päevakeskuses.
NB! Vajalik eelnev registreerimine telefonil 659
5070
16.01.09 kell 10.15 Seeniortants Saue Päevakeskuses
19.01.09 kell 19 Vene Teatris Vana Baskini Teater: D.
Churchill ja P. Yeldham „Minu sõbratar Maksuamet”. Lugu sellest, kuidas maksta võimalikult
vähe või üldse mitte tulumaksu ja jääda seejuures ausaks kodanikuks. Osades: Raivo Rüütel,
Egon Nuter, Anne Paluver, Liina Tennosaar jt.
Pileti hind 80–140 krooni. Pileteid saab tellida
Saue Päevakeskusest kuni 29.12.08.
30.01.09 kell 19 Draamateatri suures saalis J. Rulfo
„Pedro Paramo”. Mehhiko lugu mehhiklastest,
kes on samasugused inimesed nagu meiegi.
Maagiline, ilus, sünge, hale ja koomiline ladinaameerika tekst, mida appi võttes peaks olema
võimalik ka oma mõttemustreid muuta. Osades: Ivo Uukkivi, Mait Malmsten, Guido Kangur,
Lembit Ulfsak, Kersti Kreismann, Merle Palmiste
jt. Pileti hind 180 krooni (I ja II rida). Pileteid saab
tellida Saue Päevakeskusest kuni 19.01.09.
Saue Päevakeskus soovib
rahulikku jõuluaega ja head uut aastat!

Publikut rõõmustas
“SaxEst” ja James Werts
9. detsembril jõudis lõpusirgele kontsertide sari
“Saue Kontsertsügis 2008”.

Vasakult: Ivo Lille, James Werts, Meelis Unt,
Lauri Sepp ja Sulev Sommer. Foto: T. Oberg
Kavaga “Jõuluootel” astus publiku ette Eesti tippsaksofonistide kvartett SaxEst koosseisus Ivo Lille (sopransaksofon),
Meelis Unt (altsaksofon), Lauri Sepp (tenorsaksofon) ja Sulev Sommer (baritonsaksofon). Kvarteti külalissolistina astus
sauelaste ette laulja James Werts. Antud kontsert oli Eestis
ainuke!
Kvartett on tegutsenud aktiivselt alates 1999. aastast
ning koosneb fantastilistest muusikutest, kelle tegemistest
ja ettevõtmistest peaks eraldi artikli kirjutama. Mängitakse
erinevat muusikat popist kuni klassikani. Kontserdil esitati
traditsionaalseid jõuluviise omapärastes rütmides ja väga
põnevates seadetes, mis olid spetsiaalselt sellele kvartetile seadnud tuntud eesti muusikud ja heliloojad. Laitmatud
koosmängud vaheldusid virtuoossete soololõikudega. Eriti
südamelähedane oli Saue Muusikakoolile Sulev Sommeri esinemine, kes on Saue Muusikakoolis ka pedagoogina
ametis.
Laulja James Werts säras kontserdil pärlina sõna otseses
mõttes. USA-st pärit laulja ja bassist James Werts elab ja
tegutseb Eestis juba viis aastat. Laulude vahel sai kuulda toredat inglise-eesti segakeelt. Laulja meisterlikkus ja vahetu
suhtlemine publikuga lõid sooja ja sõbraliku meeleolu. Publik elas kaasa ja oli õnnelik.
Täname kõiki, kes sügise jooksul külastasid professionaalmuusika kontserte, eriti muusikakooli peret, õpilasi ja
Saue koolihalduse töötajaid!
Täname 2008. aasta “Saue Kontsertsügise” toetajad,
Harjumaa Omavalitsuste Liitu, Kultuurkapitali ja Saue linna.
Ilusaid Jõupühi ja kohtumiseni uuel aastal!
Kristiina Liivik
Saue Muusikakool

Saue Kilb — III voor
Täname kõiki tublisid vastajaid! Meie kilva esimesed kolm
on pärast kahte vooru:
1. Tiiu Kuuskme
2. Jaanus Kukk
3. Helmut Karin
Jõudu ja edu ka edaspidisel kaasalöömisel!

Teise vooru õiged vastused on järgmised:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lennart Meri “Hõbevalge“.
Taani Hindamisraamatus.
Sauevälja küla.
Prantsusmaa ekspresident Charles de Gaulle.
Üks millimeeter.
Abasama.
Türgi läks üle ladina tähestikule.
Postkaardid.
Pariisi olümpiavõitja kreeka-rooma maadluse sulgkaalus
Eduard Pütsep.
10. Esimene langevarjuhüpe õhupallilt Pariisi kohal.

III vooru küsimused

1. 26. septembril 1987. a ilmus ajalehes „Edasi“ üks üleskutse — kehtestada midagi. Mida kutsuti üles kehtestama?
2. Iga Viini uusaastakontsert lõpeb Custozza lahingus 24.
juunil 1848. a itaallaste üle saavutatud võidu auks Johann
Straussi poolt kirjutatud marsiga. See marss kannab Austria
vägesid juhtinud feldmarssali nime. Kes oli see väejuht?
3. Mille patenteeris esmakordselt 1914. a njuujorklanna Mary
Phelps Jacob?
4. Kuhu paigaldati 1868. a jalakäijatele mõeldud esimene
valgusfoor?
5. Saue mõisa esimene teadaolev omanik oli Westfaalist pärit
Remmert von Scharenburg. Kellelt sai ta lääniõigused?
6. Millal ilmus infolehe „Saue Sõna“ esimene number?
7. 1925. a selgitati esimest korda Eesti kõigi aegade parim
sportlane. Kes see oli?
8. See mees on sündinud Taeblas. Praegu on ta kindlasti kõige rohkem teeniv eesti päritolu sportlane. Kes ja mis alal ta
võistleb?
9. Milline on Euroopa vanim linn?
10. Ühel 1845. a päeval ajas Cristian Friedrich Schönbein oma
laboris maha väävel- ja lämmastikhapet ning kuivatas põranda kuivaks puuvillase põllega. Kui põll oli kuivanud, süttis see põlema. Mille oli keemik avastanud? 

Detsembri sünnipäevad

LJUBOV KIRJUTINA 97
THEODOR TRUUSA 93
MAGDALENA SÖÖDRE 87
OLGA AALISTE 84
HARRI VÄGI 83
HELGA KELL 83
ÜLO PILVIK 82
BENITA ELMERISE PÄRN 81
ELLEN TAMM 81

LAINE TAALBERG 80
MEEDI ZOOVA 80
LINDA PAESOO 80
GALINA KOVALJOVA 75
MAIE PIISKOPPEL 70
TIIT PÄRNOJA 70
GALINA LILIENTHAL 70
ARVO KARI 70

Õnnitleme ja soovime head tervist!

22. dets. kell 15.00
on Saue Gümnaasiumis
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Kammermuusika pärl
28. novembril toimus Gümnaasiumi aulas Saue
Kontsertsügise raames kaunis kammermuusika
kontsert, kus astusid üles metsosopran Karmen
Puis ja pianist Jaanika Rand-Sirp.

Mõlemad muusikud on omandanud Eesti Muusikaakadeemias magistrikraadi (K. Puis laulu erialal Jaakko Ryhäse käe
all 2005, J. Rand-Sirp saateklassi erialal prof Vilma Mallene ja dots Helin Kapteni juhendamisel 2002) ning töötavad
praegu põhikohaga Tartus Vanemuise teatris.
Seekordsel ülesastumisel esitas duo Eduard Oja kammerlaulud „Meri“ ja „Kaks pilvekest“, Richard Wagneri laulutsükli „Fünf Gedichte von Mathilde Wesendonk“ („Viis Mathilde
von Wesendonki luuletust“) ning valiku igihaljad ooperiaariaid Mozartilt, Rossinilt ja Bizet’lt.
Kogu kava esitati hingestatult ja täie pühendumusega
ning algusest lõpuni oli nauditav jälgida esinejate suurepärast ansamblitunnetust. K. Puisil on kauni tämbriga hääl,
mis kõlab ühtviisi hästi nii madalas kui ka kõrges registris,
samuti kiidaksin tema näitlejameisterlikkust muusikasse
sisseelamisel ja head diktsiooni, mis võimaldas ka teksti
jälgimist. J. Rand-Sirbi meisterlik klaverikäsitlus ei jätnud
külmaks ühtegi kuulajat — äärmine täpsus, lugematu hulk
erinevaid värvivarjundeid, eriti tooksin esile orkestraalsed
aariate saated, kus võis lausa ette kujutada, mis pill parasjagu soleerib. Kui kontserdi algusosa koosnes tõsisematest
kammerlauludest, siis teine pool pakkus äratundmisrõõmu
väga tuntud ooperiaariatega, mis teenisid kuulajatelt tormilise aplausi. Erilise tundeküllusega esitatud lisalugu (L. Bernsteini „Time for Us“) tõi nii mõnelegi lausa pisara silma.
Seekordne Saue Kontsertsügise kontsert oli tõeline pärl,
elamus, mis jääb kauaks meelde. Täname kontserdi korraldust toetanud Interpreetide Liitu ja loodame, et kuuleme
neid suurepäraseid muusikuid Sauel ka tulevikus!
Kontserdi eest täname Eesti Interpreetide Liitu.
Toetajad: HOL, Kultuurkapital, Saue linn.
Elina Seegel
Saue Muusikakooli õppealajuhataja kt

Koduste laste jõulupidu
14. detsembril toimus Saue Gümnaasiumi saalis Saue linna koduste laste jõulupidu. Peole olid kutsutud 2007. aastal või varem sündinud eelkoolieas lapsed, kes ei käi lasteaias. Koolimaja fuajees ootas ees punapõskne jõuluvana,
kes iga lapsega veidi juttu ajas või talle pai tegi. Oma hoogsate jõululauludega hoidsid tuju üleval Saue Poistekoori
poisid. Väikesed poisid ja tüdrukud kiikusid ema-isa süles
kaasa ja nii mõnigi neist uudistas laulupoisse lähemalt.
Kontserdi lõppedes kinkis jõuluvana igale pisipõnnile
kommikoti, samuti sai laps endale pehme kollase tähenuku.
Teadmiseks: kui mõni pere ei saanud jõulukontserdil
osaleda, siis lapse jõulupaki saab kätte Saue Linnavalitsusest, kabinetist 107, kuni 12. jaanuarini 2009.
Info telefonil 679 0196 või e-posti aadressil anneli@
saue.ee 

pensionäride jõulupidu
Jõulukuuskede põletamine
Keskuse pargis 8. jaanuaril kell 18.00
Pakume sooja jooki ja piparkooke.
Igale kuusetoojale maiustus!

Hea sauelane!
Toeta veel sellel aastal intellektipuudega lastele Põlvamaale
Maarja külla Eesti maja ehitamist! Iga toetus on oodatud!

Saue Lions Club, a/a 1120262280
märksõna “Aitame ehitada kodu”

Jõululaupäeva
jumalateenistus
toimub Saue kirikus
24. detsembril kell 15.00
Teenivad õpetaja Urmas Viilma,
Erki Kuld ja Vahur Utno
ja samuti esineb
Saue ja Nõmme ühendatud noortekoor.

Tarbijainfo

Tekst

Saue Kaubakeskuse
jõuluhinnad

Soodushinnad kehtivad

19.12-31.12

17.90
106 kr/kg

54.10 kr/kg

140.-
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19. detsember 2008

49.90

19.90
23.40 kr/kg

Müüa
kvaliteetset
puitbriketti
info 5649 6866
www.lumarinfo.ee

Müüa
8 mm puidugraanulit
pakituna 15 kg kottidesse.
Jõuluhind 2850 eek/tonn.
Paigaldame Fujitsu
õhksoojuspumpasid,
tööle garantii.
Asukoht Saue linn.
Huvilistel ette helistada
5805 0050,
info.transkapital.ee

Müüa kuiva küttepuud konteineris
30–50 cm, 690.-/m2

koos kohaletoomisega.
Tarneaeg lühike.
Tellimine
tel. 5340 8290

Müüa
elamukrundid
Välja elamurajoonis
Hind al. 550 000.- kr
Tel. 505 2042

Müüa

sõelutud mulda,
täitepinnast,
liiva ja killustikku
Tranpordivõimalus
Tel: 509 6546

Kõik plekkdetailid
Teie majale
Räästapikkused
vihmaveerennid
ühes tükis.
Plekk ja kivikatused.

Õigusabi ja
raamatupidamisteenus
Tööõigus, äriõigus,
võlaõigus
Tel. 509 0194

Raamatupidamisteenus
Tel. 513 0290
leridas@hot.ee
OÜ Leridas

OÜ Weltende
mail: plekipada@gmail.com,
tel: 554 3331.

Pakun tööd

 Otsin hoidjat paariks tunniks
päevas 2-aastasele poisile Kanama
külas. 5635 4250

Puude
hooldus ja raie
probleemsetes kohtades
nagu kalmistutel,
parkides,
hoonete läheduses jm.
Tel. 712 0538,
e-mail: douglas.fir@mail.ee

Teenus

 VEOTEENUSED kaubikuga
mahutavus 15,6 m3, kaubaruum
4560*1800*1900, kandejõud 2,8t
Kontakttelefon: 515 0485
 RAAMATUPIDAMISTEENUSED
Ettevõtetele ja MTÜdele
Kontakttelefon: 5566 7617
 Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad, garantii.
Tel. 502 9075

Aeg seisma jäi sellesse päeva
ja olematu homse...
Avaldame kaastunnet Silviale
õe Jaime

Kangro

lahkumise puhul
Ansambel Vokiratas

Fekaalivedu,
kogumiskaevude
tühjendus.
Hinnad mõistlikud.

Aja õigus on anda ja võtta,
kuid mälestus on jääv.

Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

Sügav kaastunne omastele

Leida Mikiver

15.10.1931–02.12.2008
Saue Linnavalitsus

