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Unicef: Saue on lastesõbralik linn
ÜRO Lastefondi UNICEF esindaja Eestis Toomas Palu saatis Saue linna juhtidele kirja, milles
teatas, et organisatsiooni eksperdid tutvusid Saue laste ja noorte heaks tehtavaga ja otsustasid
kinnitada linna mandaadi Laste- ja noortesõbraliku linna nimetusele järgnevaks kolmeks aastaks, kuni aastani 2011.
UNICEFi algatatud liikumisega “Laste- ja noortesõbralikud
linnad” (Child Friendly Cities) on ühinenud peaaegu kõik
Euroopa riigid. Liikumise eesmärk on tõsta esile ja tunnustada neid linnu, kus hoolitakse
oma väikestest elanikest ja
nende tulevikust. 2004. aastal
ühines sellega liikumisega ka
Saue. Tunnistamaks Saue soovi muutuda, omistas UNICEF
2007. aastal linnale vastava
sertifikaadi, koos õigusega kasutada selle rahvusvahelise liikumise logo.
Toomas Palu sõnul ei ole
laste- ja noortesõbraliku linna
tiitel autasu, vaid märk, et Saue
linn hoolib oma väikestest kodanikest ja püüab kindlustada
neile parima võimaliku lapsepõlve.
Palu leiab, et Sauel on olemas süsteemne noorsootöö korraldus, linnas on hästi toimiv
koostöövõrgustik, linn toetab
huvitegevust ja noortekeskust,
oluliste küsimuste arutelusse
kaastakse noori, linnavalitsuse
ametid seavad otsuste tegemisel esikohale laste huvid,
linnaametnikele korraldatakse
täienduskoolitust ÜRO Lapse
Õiguste konventsiooni ja lastekaitse alases seadusandluses.
„Loetelu võiks pikalt jätkata. Ka täna ei saa veel öelda,
et Saue linn „on valmis“, kuid
kindlalt saab väita, et Saue
muutub ja osaleb selles laste-

ja noortesõbralikus muutumise
protsessis,“ lisas ta.
„Austatud linnapea, täname
Teie kaudu kõiki asjasthuvitatuid, kes annavad igapäevatöös
oma panuse, et muuta Saue linn
veelgi lapsesõbralikumaks,“
olid Palu tänusõnad.
Hiljuti valmis ka trükis Eesti laste- ja noortesõbralikest
linnadest, kus on lisaks Sauele ära toodud ka Tartu, Pärnu,
Narva, Kunda, Tallinn, Viljandi, Jõhvi, Põlva, Kuressaare ja
Haapsalu. Trükises on ära mainitud Saue Noortekeskuses,
Saue Huvikeskuses ja Saue
Muusikakoolis tegutsevad huviringid, iga-aastased üritused
ning lastelaagrid, sportimisvõimalused Saue Gümnaasiumi
spordikompleksis ja Sarapiku
terviserajal. Samuti on ära toodud Saue Avatud Noortekeskuse hoone rajamise alustamine
ning linna toetus seltsidele ja
klubidele. Rahvastikuministri
büroo uuringu alusel kuulutati
Saue linnavalitsus 2007. aasta
kõige lapsesõbralikumaks ja
lastehoiu osas kõige tublimaks
omavalitsuseks. Lisaks kiideti koduse mudilase toetust,
mida Saue linn ainsana Eestis
maksab. Lastele ning peredele
mõeldud sotsiaaltoetustest saab
lugeda Saue linna kodulehel
www.saue.ee rubriigis „Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid“.
Vaata ka www.unicef.ee. 
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Noorsportlased väärivad kiitust!

Linnavalitsuse 5. istung

5. märtsi pärastlõunal tänas linnapea Orm Valtson
Saue Gümnaasiumi aulas õppursportlasi ja kehalise kasvatuse õpetajaid väga heade sportlike saavutuste eest 2008. aastal — Harjumaa gümnaasiumide hulgas võideti kompleksvõistluse esikoht.

Linnavalitsuse 6. istung

Tunnustuskirja ja „Sauelane
liikuma” logoga spordisärgi
sai 194 tublit noorsportlast.
Harjumaa Spordiliidu tänukiri anti üle järgmistele Saue
Gümnaasiumi õpilastele:
Marliis Odamus — väga
heade saavutuste eest suusaspordis 2008. aastal. Helena
Pruul — väga hea osalemise
eest Harjumaa koolidevahelises komplekssarjas 2008.
aastal. Enelin Pruul — väga
hea osalemise eest Harjumaa
koolidevahelises komplekssarjas 2008. aastal. Karmen
Veerme — väga hea osalemise eest Harjumaa koolidevahelises komplekssarjas 2008.
aastal. Sigrid Käärd — väga
hea osalemise eest Harjumaa
koolidevahelises komplekssarjas 2008. aastal. Martin

Vist — väga heade tulemuste
eest judospordis 2008. aastal.
Mikk Kalamees — väga heade tulemuste eest suusaspordis
2008. aastal. Hannes Allikvee — väga hea osalemise eest
Harjumaa koolidevahelises
komplekssarjas 2008. aastal.
Simo Andre Kadastu — väga
hea osalemise eest Harjumaa
koolidevahelises komplekssarjas 2008. aastal. Anti Ventsel — väga hea osalemise eest
Harjumaa koolidevahelises
komplekssarjas 2008. aastal.
Mihkel Tomson — väga heade saavutuste eest vibuspordis
2008. aastal. Henn Tomson —
väga heade saavutuste eest vibuspordis 2008. aastal. Pearu
Jakob Ojamäe — väga heade
saavutuste eest vibuspordis
2008. aastal. 

Maie Särak läheb linnavolikokku
Andres Pajula asemele
Saue Linnavolikogu liige Andres Pajula 20. veebruaril esitatud avalduse alusel peatas Saue Linna valimiskomisjon ajutiselt Pajula volitused volikogu liikmena. Tema asendajaks
määrati Maie Särak.
Vastavalt Saue linna valimiskomisjoni 2. märtsi 2009.
aasta otsusele nr 20 peatati Saue Linnavolikogu liikme
Andres Pajula volitused volikogu liikmena ajavahemikuks 1.
märts 2009 kuni 1. september 2009. Sellel ajavahemikul
asendab Pajulat valimisliidu „Saue — kodune linn“ liige Maie
Särak. 

Teade korteri
võõrandamise kohta
Saue Linnavalitsus võõrandab vastavalt oma korraldusele
nr 66 25. veebruar 2009 linnale kuuluva korteriomandi
(325/3119 suurune mõtteline osa kinnistu nr 102337)
aadressil Pärnasalu 36-4, Saue linn.
Võõrandamine toimub kirjaliku enampakkumise korras
alghinnaga 411 725 krooni.
Objektiga tutvumine toimub 23. märtsil kell 15.00–
18.00.
Enampakkumised esitada kinnises ümbrikus Saue Linnavalitsuse kantseleisse hiljemalt 2. aprillil kella 10.00ks.
Enampakkumise ümbrikute avamine toimub 2. aprillil linnavalitsuse saalis kell 10.05.
Täiendav informatsioon:
Vello Toomik 679 0183 või e-post: vello@saue.ee.

Saue Sõna kojukandest
Kui leht mingil põhjusel teie postkasti ei jõua, andke
palun teada e-posti aadressil leht@saue.ee või helistage
Linnavalitsusse.
Saue Sõna toimetus

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

Järgmine number ilmub
27. märts 2009

Milline saalitäis noori ja tublisid sportlasi!

Saue on uhke oma sportlaste üle

2008. aasta oli Saue sportlastele igati edukas. Koju toodi medaleid maakonna, vabariigi ja ka Euroopa võistlustelt. Neljapäeval, 26. veebruaril tunnustati 90 Saue paremat sportlast
vastavatud restoranis Lounge Loft. Linnapea Orm Valtson pidas oma kõnes meeles kõiki Saue sportlasi. Tublide saavutuste ja linna esindamise eest spordis sai iga üritusel osaleja
tunnustuse ning Saue linna tassi.
Saue Mälumänguklubi korraldas üritusel sporditeemalise
viktoriini, mille võitis Saue male-kabeklubi.
Suur tänu meeldiva koostöö eest restoranile Lounge Loft!
Õhtu oli väga meeleolukaks ja unustamatu!
Terje Toomingas, Saue Huvikeskuse spordijuht

Linnavalitsuse teated
Saue Linnavalitsus teatab, et
Saue linna Tule tn 24, 24B
ja 24C ning Tule põik 1 ja 3
kinnistute detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiisi
avalik tutvustamine toimub
13. aprillil 2009 algusega kell
17.00 Sauel Tule tn 7 linnavalitsuse hoone III korruse saalis.
Detailplaneering hõlmab Tule tänava ja Kadaka piirkonna
vahelist maa-ala Tule põik tänavast kuni AS-i Paulig krundini
ning nende vahel olevat reformimata riigimaad. Planeeritav
ala koosneb kaheksast eri maaüksusest, millest seitse on
sihtotstarbega riigikaitsemaa ja üks reformimata riigimaa.
Planeeritava ala suurus on 2,9 ha.
Detailplaneeringu eesmärk on korrastada kinnistute
piire vastavalt kavandatavale maakasutusele; muuta maaüksuste sihtotstarvet; määrata maaüksuste kasutusviisid,
ehitusõigused ja piirangud; anda maaüksuste liikluse ja tehnovarustuse lahendused ning muuta nimetatud detailplaneeringu alusel kehtivat Saue linna üldplaneeringut maakasutuse juhtfunktsioonide osas. Riigikaitse maast saab äri ja
tootmismaa. Olemasolevat hoonestust võib laiendada Tule
tn 24, 24B ja 24C maaüksustel. Tule põik tn 1, endist ARK-i
hoonet võib ehitada korruse võrra kõrgemaks. Tule ja Tule
põik tänavatelt rajatakse uus juurdesõit.

***
Saue Linnavalitsus teatab keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest.
Saue linna Ladva tn 2 ja Tõkke tn 1 kinnistute detailplaneering algatati Saue Linnavalitsuse 08.10.2008 a korraldusega nr 360.
Detailplaneeringu eesmärk on Ladva tn 2 kinnistu jagamine 3 väikeelamumaa krundiks ning Tõkke tn 1 linna munitsipaalmaa kinnistu kaudu kavandatavatele elamutele ja
alajaamale juurdepääsuteede planeerimine.
Detailplaneeringuga ei muudeta Saue linna kehtivat üldplaneeringut.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse kaalumiseks teostati ala dendroloogiline uuring
ning anti keskkonnamõju eelhinnang.
Ala dendroloogiline uuring ning keskkonnamõju eelhinnang näitasid, et detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne
olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid ning Saue Linnavalitsus otsustas 25.02.2009 korraldusega nr 59 mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist.
Linnavalitsuse korraldustega saab tutvuda tööpäeviti
Saue Linnavalitsuse kantseleis ning linna koduleheküljel
www.saue.ee.

Saue Linnavalitsuse 5. istung (erakorraline) toimus 20. veebruaril 2009. aastal, päevakorras oli:
1. Linnapea tänukirjaga autasustamine /korraldus nr 55/.

Saue Linnavalitsuse 6. istung toimus 25. veebruaril 2009.
aastal, päevakorras oli:
1. Maa ostueesõigusega erastamise võimalikkusest aadressil Pärnasalu tn 15, Saue linn /korraldus nr 56/.
2. Sauepargi tänava soojatrassi projekteerimistingimuste
kinnitamine /korraldus nr 57/.
3. Rauna Põik 3 elamu uusehituse projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 58/.
4. Saue linna Ladva tn 2 ja Tõkke tn 1 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmine /korraldus nr 59/.
5. Koore tn 13 üksikelamu laienduseks ehitusloa väljastamine /korraldus nr 60/.
6. Pärnasalu 19 ärihoone laienduseks ehitusloa väljastamine /korraldus nr 61/.
7. Tule tn 17 tootmishoone laienduseks ehitusloa väljastamine /korraldus nr 62/.
8. Pärnasalu põik 9 ärihoone laienduseks ehitusloa väljastamine /korraldus nr 63/.
9. Segu tn veetorustikule kasutusloa andmine
/korraldus nr 64/.
10. Tule tn 17 alajaamale ja kaabelliinile kasutusloa andmine /korraldus nr 65/.
11. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Korraldatud jäätmeveo korraldamine Saue linnas” (II lugemine). /Eelnõu
suunati volikogu korrakaitse- ja heakorrakomisjoni/.
12. 36-4 korteriomandi võõrandamise tingimused
/korraldus nr 66/.
13. Kütise tn 4 ruumide üleandmine Saue Päevakeskusele
/korraldus nr 67/.
14. Vara üleandmine /korraldus nr 68/.
15. Saue Linnavalitsuse 12.12.2007 a korralduse nr 466
„Saue Päevakeskuse ruumide üüri ja Teenuste hindade
kehtestamine“ p 1.1 muutmine /korraldus nr 69/.
16. Laste toiduraha rahaline kompenseerimine
/korraldus nr 70/.
17. Hooldajatoetuse taotlemiseks vajalike dokumentide
vormide kinnitamine /korraldus nr 71/.
18. Hooldaja määramine /korraldus nr 72/.
19. Koduse mudilase toetuse maksmine /korraldus nr 73/.
20. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 74/.
21. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 75/.
22. Spordiühingutele raha eraldamine /korraldus nr 76/.
23. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalmaadele”.
/Eelnõu suunati kehtestamiseks volikogusse/.
24. Info. Elis Haav — perioodil 05.02.2009 kuni 19.02.2009
sõlmitud lepingud. Jekaterina Tikerpuu — veebruaris
majandustegevuse registrisse kantud firmad.

Linnavalitsuse 7. istung
Saue Linnavalitsuse 7. istung toimus 04. märtsil 2009. aastal, päevakorras oli:
1. Saue linna Kuuseheki tn 9 katastriüksuse aadressi
määramine ja maakasutuse sihtotstarbe määramine
/määrus nr 5/.
2. Saue linna Pärnasalu tn T1 maa-ala teenindusmaa
määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks
/korraldus nr 77/.
3. Saue linna Pärnasalu tn T2 maa-ala teenindusmaa
määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks
/korraldus nr 78/.
4. Saue linna Pärnasalu tn T3 maa-ala teenindusmaa
määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks
/korraldus nr 79/.
5. Saue linna rongireisijate ooteplatvormi rekonstrueerimise tingimuste kinnitamine /korraldus nr 80/.
6. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linna Diapol
Granite OÜ tootmisterritooriumi detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine“ /Otsustati suunata
eelnõu kehtestamiseks volikogusse/
7. Saue Linnavalitsuse 14.09.2005. a korralduse nr 324
kehtetuks tunnistamine /korraldus nr 81/.
8. Saue linnavolikogu määruse eelnõu „Saue Linna
Raamatukogu põhimäärus“ /Otsustati suunata eelnõu
kehtestamiseks volikogusse/.
9. Spordiühingutele raha eraldamine /korraldus nr 82/.
10. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „2009. a eelarve
muutmine ja lisaeelarve“ (I lugemine) /Otsustati katkestada esimene lugemine/.
11. Koondise 9–1 ruumide üleandmine Saue Linnavalitsusele /korraldus nr 83/.
12. Saue Linnavalitsuse 22.03.2006. a määruse nr 4 „Linnavalitsuse bussi kasutamise kord“ kehtetuks tunnistamine /määrus nr 6/.
13. Saue Linnavalitsuse 23.05.1994. a korralduse nr 37
„Saue lasteaia hoolekogu koosseisu ja põhimääruse
kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine /korraldus nr 84/.
14. Fortum Termest AS nõukogust esindaja tagasikutsumine
/korraldus nr 85/.
15. Info. Perioodil 19.02.2009 kuni 26.02.2009 sõlmitud
lepingud. Veebruaris makstud matusetoetused.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär
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Linna uudised
Tulge arendustöö ümarlauale!
Rahvusvaheline Innovatsioonikeskus „Saue” kutsub
kõiki Saue piirkonna ettevõtjaid ja ettevõtlikke inimesi
ümarlaua arutelule teemal “Eesti ettevõtja ohud ja võimalused globaalses majanduskriisis”.
Ümarlaud algab 2. aprill kell 14.00 restorani Lounge Loft
konverentsisaalis Pärnasalu 19. Nelja tunni jooksul saab
kuulata 45-minutilisi ettekandeid ja osaleda 20-minutilistes
aruteludes.
Osalustasu ühele inimesele 450 krooni (hinna sees loeng,
loengumaterjalid ja kohv suupistetega).
Ürituse eesmärgiks on leida lahendusi Eesti ja eeskätt
Saue sotsiaalmajanduslike probleemide leevendamiseks
(näiteks ettevõtete konkurentsivõime langus, investeerimisvõimetus, tööpuudus jne) ning jätkusuutlikuks toimetulekuks globaalses majanduslanguses.
Üritame üheskoos leida vastuseid järgmistele küsimustele:
• Kuidas kiiresti muutuv ärikeskkond mõjutab meid ja
kuidas meie saaksime efektiivselt mõjutada tegutsemiskeskkonda?
• Missugune inimene ja ettevõtte vajab muutusi?
• Missugused ressursid ja strateegiad tagavad edu muutustes?
Püüame välja selgitada,
• missugused universaalsed põhimõtted ja meetmed — sõltumata sellest, millises majandussektoris tegutsetakse —
võimaldavad äris edu saavutada;
• missugused uuendused aitavad majanduse langusfaasis
ellu jääda;
• kellega koostöös ning missuguste olemasolevate ja lisavahenditega saab tõsta inimeste, organisatsioonide ja
piirkonna strateegilist võimekust.
Mida ettevõtja võiks sellelt ürituselt saada?
Korraldajad julgevad loota, et
• selgema arusaamise majandusolukorrast ja ellujäämise
võimalustest;
• teadmisi, mis aitavad seada selgemaid sihte;
• mõttekaaslasi, kellega üheskoos ja hea tahtmise korral
võib rohkem saavutada, kui üksi oma probleemidega
maadeldes;
• probleemide teist moodi nägemise (mida rohkem osavõtjaid, seda rohkem vaatenurki);
• palju uusi ideid;
• suurema uuendusteadlikkuse ja koostöövõimekuse.
Ümarlaua arutelu juhib majandusuurija-õppejõud ja pikaajalise kogemusega rahvusvaheliste koostööprojektide juht
Valev Reinhold.
Moderaatoriteks on Saue Ettevõtete Liidu juhatuse esimees Harry Pajundi ja Saue abilinnapea Rafael Amos. 

Märt Moll: omavalitsuste
liitmine ei tee meid rikkamaks
Eesti Maaomavalitsuste Liidu rahandusnõunik Märt
Moll kirjutab, et Eesti omavalitsused saavad oma
ülesannetega täitsa hästi hakkama ning suuremate
omavalitsuste loomine ei muudaks kodanike elu paremaks.
Molli hinnangul on arvamus, et ainult maakonnatasandil loodavad omavalitsused oleks piisavalt tugevad kõigi ülesannetega
toimetulemiseks ja elanikkonna säilitamiseks maapiirkondades, ekslik, sest on ka muid võimalusi. Elanikkonna maapiirkondadest lahkumine ja ääremaastumine mammut-omavalitsusüksuste puhul tegelikult suureneb, leiab ta.
„Kas keegi on üldse esitanud küsimuse, miks on omavalitsusüksused väidetavalt haldussuutmatud?“ küsib ta. „Kui
osundatakse, et selle põhjuseks on omavalitsuste ametnike
ebapiisav ettevalmistus ja tase, on see vaid üks väike osa tõest.
Suuremas osas on selles süüdi omavalitsuste praeguse tulubaasi ebapiisavus ja erinevate ülesannete seadusandlusega
ebaotstarbekalt korraldatud täitmine. Et aga riik on oma seadusandlusega kehtestanud omavalitsuste tulubaasi ja andnud
ülesanded, siis omavalitsuste finantsilises võimekuses ei saa
süüdistada omavalitsusüksusi.“
Moll leiab, et haldusreformi eesmärgiks peaks olema suurendada koostöö tegemist omavalitsuste vahel, riigi ja omavalitsuste ning omavalitsuste ja kodanike vahel.
„Seega, eesmärk ei saa olla suured omavalitsused. Kui see
aga on tõesti eesmärk, siis mitte sellepärast, et omavalitsused
oleksid haldusvõimekamad ja rikkamad, vaid selleks, et erakondadel oleks lihtsam saavutada omavalitsuste üle kontrolli,“
lisab ta.
Molli sõnul ei anna kahe vaese omavalitsuse liitmine rikast,
nagu ei anna ka kahekümne vaese liitmine rikast omavalitsusüksust, vaid väheneb vaeste omavalitsusüksuste arv. Elanikele
osutatavate teenuste kvaliteet ja maht ning selleks vaja minevate vahendite hulk muutub vähe.
Artikli täisversiooni (Märt Moll Haldusreformist: liitmine ei
tee omavalitsusi haldusvõimekamaks, vaid suurendab erakondade mõju, 10. 03) saab lugeda Saue linna kodulehel www.
saue.ee uudiste rubriigist.
Lisainfo: alates teisipäevast, 10. märtsist saab haldusreformialase infoga tutvuda siseministeeriumi poolt hallatavas ajaveebis http://haldusreform2009.wordpress.com/
Ajaveebi eesmärk on anda selge ja põhjalik ülevaade haldusreformi kavast ning kommenteerida avalikkuses tõusetunud ja lugejate poolt esitatud küsimusi. Ministeerium kutsub
kõiki huvilisi ajaveebi haldusreformiga põhjalikumalt tutvuma
ning sel teemal kaasa rääkima. 

Erivajadustega inimestele valmis portaal EDUKAS
Portaal EDUKAS on erivajadustega inimestele mõeldud töö- ja koolitusportaal, mille kasutamine on kõikidele tasuta. Portaal on mõeldud eelkõige erivajadustega inimestele, kuid ka kõik teised inimesed on oodatud.
Portaali www.edukas.invainfo.ee kaudu on tööandjatel võimalik leida endale sobivat tööjõudu ning tööotsijatel hõlpsam leida tööd. Samuti on portaalis mitmesugust informatsiooni käimasolevate koolituste kohta, kus saavad osaleda ka erivajadustega
inimesed.
Portaali kasutamine on tasuta. Info portaali kohta saab telefonil 5347 8422 või e-maili teel kylliki@think.ee. 

I klassi vastuvõtt
Saue Gümnaasiumi 1. klassi astujate registreerimine toimub kooli kantseleis alates 1. aprillist 2009 esmaspäevast
neljapäevani kl 9.00–15.00. Dokumendid võib tuua ka õppepäeval 30. aprillil.
Kaasa võtta:
• avaldus (blankett on saadaval ka kooli kodulehel)
• sünnitunnistuse koopia
• 1 foto (õpilaspiletile)
• terviseandmete ankeet (ankeet on saadaval kooli kodulehel)
• tervisekaart
1. klassi astujad saavad kingituseks Saue Gümnaasium mütsi. Avalduses märkida kindlasti lapse mütsi suurus (arvestage
kasvamisvaru!).
***
30. aprillil 2009 kell 18.00 toimub 1. klassi astuvatele lastele õppepäev.
Palume kaasa võtta:
• värvilised pliiatsid
• käärid
• liim
Samal ajal toimub dokumentide vastuvõtt ning lastevanemate koosolek aulas.
Saue Gümnaasiumi 1. klassi võetakse kooli teeninduspiirkonnas elavaid lapsi, väljastpoolt võetakse lapsi vabade kohtade olemasolu korral. 

X klassi vastuvõtt
Saue Gümnaasium on Harju maakonnas tuntud kõrgete
õpitulemustega ja jätkusuutliku arengu põhimõtteid järgiv
tänapäevase õpikeskkonnaga kool.
2009./2010. õppeaastal avatavatesse Saue Gümnaasiumi X klassidesse kandideerijatele toimuvad vastuvõtuintervjuud 7. aprillil 2009. a kell 14.30 kabinetis 105.
Kaasa võtta:
• õpilaspäevik
• 9. klassi klassitunnistuse koopia
• isikut tõendav dokument
Aadress: Nurmesalu 9, Saue linn 76506, Saue Gümnaasium
E-post: kool@saue.edu.ee
Kantselei: 670 9234
http://www.saue.edu.ee/

Ootame abiellujaid!
Harju MV perekonnaseisuosakond asub Tallinnas Rävala pst
8, C korpus II korrus. Vastuvõtuajad:
E ja T 9.00–11.30; 14.00–17.00
K
10.00–12.00; 14.00–18.00
N
9.00–12.00
R
abielude registreerimine graafiku alusel
Abiellujatele tel 660 4584 Vaike Tomingas. Täpsem info Harju MV kodulehel http://www.harju.ee/index.php?id=11205.
Riigilõiv abiellujatele on 300 krooni, pidulik tseremoonia lisaks veel 300 krooni. Loodan, et saate oma kodukandi noortele meist märku anda!
Ette tänades, Eevi

Saue Sõna tähistab
pisikest tähtpäeva

Öörahu rikkumine
tõi kaasa aresti

Hoiate käes Saue Sõna, mis kannab numbrit 300! Olgu
lisatud, et 2009. aasta detsembris saab Saue Sõna
20-aastaseks!

Politsei toimetas laupäeval 22. veebruari öösel vastu pühapäeva kella 1.00 ajal Sauel politseiosakonda 9-liikmelise
alkoholijoobes seltskonna, kes oma tegevusega teiste majaelanike öörahu häiris, teatas Põhja politseiprefektuur. Politsei koostas viiele inimesele väärteoprotokolli. Harju Maakohus karistas ülejäänud nelja inimest arestiga.
„Loodetavasti on see juhtum korralikuks meeldetuletuseks nendele, kes kaaselanike öörahust ega seadustest
midagi ei pea,“ ütles Põhja prefektuuri Lääne-Harju politseiosakonna juht vanemkomissar Kaido Saarniit. „Usun, et
juhtumiga seotud isikutel on hea võimalus enda tegude üle
omaette järele mõelda.“
22. veebruaril toimetas politsei Sauel asuvasse Lääne-Harju politseiosakonda 22-aastase Viktori, 19-aastase
Tuuli, 21-aastase Oliveri, 21-aastase Kristini ja 28-aastase
Kaido, kellele koostati väärteoprotokoll avaliku korra rikkumise eest. Harju Maakohtu otsusega määrati 20-aastasele
Güntherile, 20-aastaseke Endrikule ja 22-aastasele Eimarile
4-päevase aresti. Korteriomanikku, 38-aastast Annelit, karistas kohus 8-päevase arestiga. Majaelanikud on ka varem
nende isikute öörahu rikkumise pärast abisaamiseks politsei poole pöördunud.
Öörahu rikkumise näol on seaduse mõttes tegemist avaliku korra rikkumisega ehk väärteoga, mille eest on ette
nähtud rahatrahv kuni 6000 krooni või arest. Politsei paneb
nädalavahetuse eel inimestele südamele, et öisel ajal oma
tegevusega teiste und ei häiritaks. Selle asemele oleks soovituslik närvi puhata ja lasta seda ka teistel teha. 

Saue Linnavolikogu ja Linnavalitsuse infoleht Saue Sõna hakkas ilmuma 1989. aasta detsembris. Ajaleht maksis 20 kopikat ning ilmus korra kuus. Lehte trükiti tolleaegse Agrotööstuskoondise TKB rotaprindil. Tiraažiks oli tol ajal 500 numbrit
ja esimeseks toimetajaks Tartu Ülikooli filoloogia-haridusega
Silvia Annus.
1994. aasta jaanuaris loobus Saue Linnavalitsus lehe väljaandmisest ning andis selle toimetamise, kujundamise, küljendamise ja trükkimise üle aktsiaseltsile KL.
1995. aasta märtsikuu Saue Sõna avaartiklis kirjutati, et
kuus aastat sauelasi informeerinud Saue Sõna lõpetab ilmumise. Väljaandja AS KL, kes Saue Sõna kõrval andis välja ka
nädalalehte Keila Leht, teatas, et edaspidi hakkab ilmuma ühine ajaleht Harju Ekspress.
1996. aastal võtsid Saue linnavõimud ajalehe väljaandmise uuesti oma õlgadele ja Saue Sõna alustas toimetaja Sirje
Piirsoo juhtimisel uut elu. Novembrist hakkas lehte toimetama Riina Reino (Tammistu). Järgnevatel aastatel on infolehte
toimetanud Kertrud Võsu, Aili Mölder, Juhan Hindov ja Olav
Kruus. 2005. aasta aprillist kuni 2008. aasta juunini toimetas
lehte Peeter Eelsaare.
Praegu on lehe toimetajaks Haldi Ellam ning lehte anname
välja koostöös osaühinguga Editor Grupp. 2008. aasta augus-

tist muutus lehe formaat A3-ks ning leht ise värviliseks. Tiraaž
on 2500. Saue Sõna on kõigile Saue elanikele tasuta.
Käesoleva aasta detsembris saab Saue Sõna 20-aastaseks.
Saue lähinaabrite lehed Saku Sõnumid ning Saue valla leht Koduvald tähistasid 2009. aasta alguses oma 15. sünnipäeva.
Seoses 300. numbri ilmumisega kuulutab Saue Sõna toimetus välja kommentaaride võistluse. Selleks palume Saue
Sõna lugejatel kirja panna kuni 1 lehekülje pikkune kommentaar, meenutus või mälestus, mis on seotud Saue Sõna või kohalike lehtede tähtsusega kogukonna info liikumisel.
Kirjutised võite saata e-posti aadressile leht@saue.ee
või Saue Sõna toimetusse, Saue Linnavalitsus, Tule 7, Saue
76505. Arvesse lähevad kirjutised, mis on saabunud 1. aprilliks. Huvitavamate ja asjalikumate kirjutiste autorite vahel loosime välja kolm raamatut Saue linnast.
Teie Saue Sõna
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Mitmesugust

10 aastat „päikest“ Sauel
Sügiseste pimedate ja niiskete ilmadega tekib vajadus soojuse
ning päikese järele. Meie kliimas võib sooja saada saunas, ent
päikesega nii lihtne ei ole... Sauel peab aga tänavu oma 10. sünnipäeva päikesesäraline solaariumisalong Goldarium Studio OÜ.
Gerli Ramler
1998. aastal otsustas ettevõtja
Pille Kaarlõp rajada Sauele
mõnusa nurgakese, et kõigil
sauelastel oleks mugav võimalus kodu lähedal päikest nautida. „Esimene probleem oli
asukoht. Saue on linnaplaneeringu poolest väga inimsõbralik, tööstuspiirkond ja elurajoon paiknevad eraldi. Aga
elurajoonis, mis on potentsiaalsetele klientide lähedal, ei
leidunud ühtegi sobivat vaba
pinda, tööstuspiirkonda aga
päris minna ei tahtnud,” räägib
Pille. „Ainuke sobilik hoone
tundus tolleaegne AS-i Asmer
kontorihoone. Ja saimegi Mati
Asmeriga kaubale!”
Seejärel sai ruumi veidi kõpitsetud, tervisekaitsest luba
võetud ja 9. märtsil „päikesenurgakesega“ alustatud. Seda
päeva — 9. märts 1999 —
võibki lugeda Pärnasalu 11
asuva solaariumi sünnipäevaks.
„Tol ajal oli tervisekaitse
nõue, et tuleb fikseerida kõik
kliendid nimeliselt koos solaariumis viibitud ajaga,“ meenutab Pille. „Õnneks on meil failid säilinud ja nendelt on näha,
et esimeseks kliendiks oli
Kristi, kes on püsiklient siiani.
Siinkohal tervitused ja tänusõnad talle lojaalsuse eest!”
Pärast hoone omaniku vahetust tehti majale kapitaalremont. Tänaseks on hoone ja
ka siseruumid saanud hoopis
teise ja tänapäevasema ilme:
solaariumiaparaat asub eraldi
ruumis, mitte sirmi taga nagu

algusaastatel. Saku Läte pakub
puhast joogivett ja palmidega
ookeanivaade aitab unustada
pideva sügise akna taga.
Eelmisel kevadel külastas
Goldarium Studio solaariumi
kümne tuhandes klient ning
loomulikult sai sellest „kohaliku tähtsusega suursündmus”.
Juhuse tahtel oli selleks pikaajaline klient Anni. Sündmuse
tegi eriti toredaks asjaolu, et
Annil oli just sama päeval sünnipäev. Esialgu avaldas Anni
imestust, et millistest allikatest
pärineb info tema sünnipäeva
kohta, aga kui ta kuulis, miks
talle tegelikult lilled ja suur
kommekarp kingiti, oli rõõm
kahekordne.

Solaarium —
kas ainult naistele?

Kaarlõpi sõnul oli ta varem arvanud, et solaarium on naiste
lõbu, kuid juba teise kliendina astus sisse meesterahvas.
„Mida aasta edasi, seda rohkem mehi käib! Eks see päikesepuudus pitsitab meid kõiki.”
Tavapärased küsimused uute
klientide poolt on, et kas lambid
on uued, kas solaariumis käimine on ohtlik ja milliseid kreeme
peab kasutama. „Solaariumiteenuse käivitamise eesmärk ei
ole juba algusest peale olnud
kasumi teenimine. Aparaat peab
niipalju sisse tooma, et ta ise ennast ära tasub ja omanik peale
maksma ei pea! Kui küsitakse,
kas lambid on uued, siis vastus
on alati „ei“ — välja arvatud
vahetult pärast lampide vahetust. Aga lampide kasutusaeg on
kontrolli all, sest seda loeb so-

laariumiaparaat automaatselt ja
et kõik kliendid registreeritakse,
siis on kasutatud minutite arvestus lausa dubleeritud.”
Kas kunstpäike on kahjulik? Kaarlõpi sõnul on vastus
„nii ja naa“, sest näiteks kui
jõuluõhtul kõht ääreni täis
süüa, nii et valud sisse löövad,
on söömine ka kahjulik. Ega
me siis selle pärast edaspidi
söömist maha ei jäta. Solaariumiga on sama asi — mõõdukust tuleb pidada!
Meedikud on öelnud, et solaariumis tohib aasta jooksul
käia 52 korda. See tähendab, et
keskmiselt iga nädal üks kord.
Stabiilne valgusteraapia annab
energiat, vähendab stressi, annab nahale ilusa jume ja parandab enesetunnet. Samas liigne
solaariumis käimine võib teatud haigusi aga soodustada;
oluline on kindlasti seansi pikkus. Pärast solaariumi kasutamist peab enesetunne olema
väga hea, meel rõõmus ja tahe
midagi suurt korda saata.
Solaariumiteenust kasutavad muuhulgas ka kliendid,
kellel on probleem psoriaasiga
ning teismelised, kes „maadlevad“ vistrikega. Mõõdu-

kal päevitamisel on tervistav
mõju.
Kindlasti soovitavad spetsialistid solaariumis käies
kasutada kreemi. „Osa kreemidest sisaldab niisutavaid
aineid, mis aitavad vähendada naha kuivust ja kortsude
tekkimist. Teised kreemid on
lisaks niisutavale toimele ka
päevitust soodustavad,” selgitab Kaarlõp. „Silmas tuleb
pidada, et solaariumikreemid
ei ole rannas päevitamiseks
ja vastupidi. Rannakreemid
sisaldavad UV-kiirguse kaitset, kuid solaariumisse tullaksegi limiteeritult UV-kiirgust
saama. Kui kreemitada ennast UV-kiirguse eest kaitsva kreemiga, siis on tulemus
sama, mis kodus laualambi all
päevitades: valge on küll, aga
mõju ei ole. Vastupidine lugu
on solaariumikreemiga rannas
päevitades: randa minnakse
üldiselt pikemaks ajaks ja kui
randa minnes kreemitada ennast solaariumikreemiga, siis
võib väga kergesti tekkida päikesepõletus.”
Saue Sõna soovib solaariumisalongile Goldarium Studio
OÜ ilusat sünnipäeva! 

Karni lihapood avas uksed uutes ruumides
Haldi Ellam

avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna juht
Varem Saue Kaubahoovis tegutsenud Karni lihapood avas
oma uksed aadressil Pärnasalu
19 asuvates uutes ruumides 2.
märtsil 2009.
Kaupluse tegevjuht Ülle
Kasela peab poe eeliseks suurte marketite ees seda, et siin
saab ostja kõik hädavajaliku
kiiresti kätte. Pood on väike ja
perekeskne, ka juurdepääs on
hea. „Kauplusesse on mugav
siseneda noortel emadel lastekärudega ja ka vanuritel. Poodi on võimalik siseneda isegi
ratastooliga. Paar päeva ette
tellides toome ka toidukorvi
koju,“ räägib Kasela.

Poes müüakse palju Karni
lihatooteid, mis on pärit Võrumaalt.
Kasela sõnul on Karni lihatooted pikaajalise sihikindla töö tulemusena saavutanud
oma tuntuse just tänu headele
maitseomadustele. Müügil on
eestimaine toores liha, suitsusingid, täis- ja poolsuitsuvorstid, keedutooted ja kulinaarsed
tooted.
Märkimisväärne hulk toodangust on pärjatud TUNNUSTATUD EESTI MAITSE
kvaliteedimärgiga.
„Suvehooajaks valmistume
juba praegu,“ räägib poe juha-

Kelle lapsed?
Mäletan lugu õpetajast, kes oma rolli kinni jäi ja tänaval vastu tulevalt mehelt küsis: „Teie olete ju ühe minu lapse isa?” Ei,
armas õpetajaproua, see ei ole Sinu lapse isa vaid ühe Sinu
õpilase oma.
Noortekeskuses töötades kuuleme aeg-ajalt, kuidas meie
lapsed on jälle kuskil pahandust ja pättust teinud — prügikaste
ümber lükanud, poodides huligaanitsenud, suitsetanud, joonud või kakelnud ja nii edasi. Kui nüüd päris ausalt öelda, siis
noortekeskuse töötajate lastest elab Sauel vaid üks ja seegi ainult nädalavahetustel. Miks siis on nii, et rääkides Saue linna
noortest, kes kusagil negatiivselt silma paistavad, tembeldatakse nad automaatselt „noorteka” omadeks, samas kui positiivses valguses hiilgavate noorte emadel-isadel rind uhkusest
kummis?!
Kes on täna üldse „tubli noor”? Kas tütarlaps, kellel koolis
hinded korras, pärast kooli mõned spordi- ja huviringid käsil
ning kes õhtusel ajal koos sõpradega Saue tammikus kummiliimi täis kilekottidega sahmerdab? Või „essandik“, kel hinded
kohased korralikule koolipoisile, aga kes suitsetamisest juba
sõltuvusse sattunud? Või teismeline seitsmendik, kel DC tossud ja liibuvad teksad jalas, kuid kes igal reede õhtul koos sõpradega paaniliselt vaba pleissi otsib, et end järjekordselt silmini
pildituks tõmmata?
Ilmselt peame tublide all silmas aktiviste, kes koolis õpilasomavalitsusse kuuluvad ja koolilehte välja annavad. Aga paljukest neid siis tegelikult on?
Saue noortekeskust külastab iga päev ligi 60 noort. Me näeme ja kuuleme nende rohkem kui poolesaja poisi ja tüdruku
ütlemisi ja tegemisi. Me teame, kes kellega käib; kus ja mida
tehti nädalavahetusel; mis on praegu moes. Me näeme alaealisi suitsetajaid, nende sõpru ja vahel ka nende varustajaid.
Alaealistel keelatud nii suitsetamine, tubakatoodete omamine,
omandamine kui ka edasimüümine. Noorsoopolitsei sõnul piisab täiskasvanud pealtnägija teatest politseisse, et alaealine
suitsetajat trahvida. Meie kõigi kodanikukohus on tänaval seaduserikkujat korrale kutsuda või rikkumisest teatada. Kui paljud meist seda aga tegelikult teevad? Paljud seda üldse teha
julgevad? Enamik noortekeskust külastavaid “alaealisi” on vähemalt kaks korda nii suured kui mina. Korrale kutsumise eest
olen kord juba ka ähvarduse välja teeninud.

Foto: babble.com
Miks ma sellest kõigest üldse räägin? Üleskutseks lapsevanematele, sest tegelikult saab ju kõik alguse kodust — ka olukorra
parandamine. Kui paljud lapsevanemad meie keskel tegelikult
teavad, et nende lapsed suitsu, alkoholi ja muidki mõnuaineid
tarvitavad? Tüüpilisest pidude hingest — vesipiibust — ma ei
räägigi. Veel hullem, kui paljud meist oma lapsi ise sigarettidega varustavad (mis on seadusega vägagi keelatud)! Ma tean
noori, kes rohkem kui politseid kardavad seda, et vanemad saavad teada. Ehk tasuks siis oma lapsele pisut enam tähelepanu
pöörata, võibolla annaks veel midagi ära teha, enne kui sõltuvus vältimatuks muutub.
Me ei kritiseeri ega arvusta, me tahame parimat “oma lastele”, nende sõpradele ning väikestele õdedele-vendadele. Oleme
isegi noored olnud ja teame, mida tähendab kuhugi kuuluda ja
“kõva mees” olla. Lihtsalt, vähegi nõrgema iseloomu korral võib
see kurvasti lõppeda. Meenutame kas või lugu sellest, kuidas
üks purjus alaealine teise eluohtlikus seisundis haiglasse sõitis. Meie lapsed!
Lõpetuseks tahaksin nii noortele kui nende eest vastutajatele südamele panna, et alla 16-aastasel alaealisel on keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella
23.00–6.00. Ajavahemikus 01.06–31.08 on alaealisel keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella
24.00–5.00 (Eesti Vabariigi Lastekaitse Seadus).
Nii et hoiame siis üheskoos silma peal, kus ja millal “meie
lapsed” liiguvad!
Kristi Kruus, Saue Noortekeskuse noortejuht

TÄHELEPANU!
tajanna. „Soovime klientidele
pakkuda paremaid suvetooteid
ka teistelt kodumaistelt tootjatelt. Laialt on esindatud ka
Rannarootsi kaubamärk.“
Arke Lihatööstus on Eesti
Lihatöötlejate Assotsiatsiooni
liige ja kasutab oma toodetel
märki AUS KAUP, mis tähen-

dab, et tema tooted ei sisalda
kondilihamassi.
Juustutooted on pärit Põltsamaa Meierei juustumeistritelt. Kilo hind enamikel juustudel jääb 60–69 krooni kanti.
Müügil on Loiri Pagari maitsvad hommikusöögikuklid ja
värske juur- ning puuvili. 

16. märtsil algab Saue Noortekeskuses suvisesse töömalevasse registreerimine. Et tulla töömalevasse, pead Sa olema
13-aastane või vanem. Registreeruda saad igal tööpäeval kell
13.00–21.00. Registreerumiseks pead kohale tulema ise, sest
saad kaasa avalduse lapsevanema jaoks. Täidetud avaldust läheb vaja töölepingu sõlmimisel.
Töömalev töötab Saue linna heakorratöödel tänavu neljas
vahetuses:
I vahetus
08.06–12.06
II vahetus
15.06–19.06
III vahetus
25.06–01.07
IV vahetus
17.08–21.08
Registreerunutega sõlmime töölepingud lapsevanema avalduse alusel 27.04.–06.05.2009.
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Sport
Sauelased esinesid Eestimaa
XI talimängudel suurepäraselt
Põlvamaal Mammastes toimusid 27. veebruarist 1. märtsini
Eestimaa XI talimängud males, kabes, lauatennises, korvpallis
ja suusatamises. Sauelased olid väga tublid ja tulid viiendaks!
Haldi Ellam
Gerli Ramler
Alla 10 000 elanikuga linnade
arvestuses saavutasid sauelased 159,5 punktiga viienda
koha 14 linna seas, jäädes alla
Paidele, Kärdlale, Kiviõlile ja
Elvale.
„Suurte linnadega võrreldes olid Sauest paremad vaid
neli kaheteistkümnest,“ räägib Saue Suusaklubi juhataja
Marko Pruus. Arvesse tuleb ka
võtta, et seekord ei olnud Saue
linn esindatud lauatennises ja
naiste korvpallis.
Kõige silmapaistvamalt esinesid sauelased murdmaasuusatamises: individuaalarvestuses toodi linnale 1180 punkti
ning see andis linnade arvestuses esimese koha! Kõikide
linnade ja valdade arvestuses
andis see punktisumma viienda
koha. Meie meeste korvpallivõistkond sai seitsmenda ja
malevõistkond 11. koha. Eriti
heaks võib veel pidada nii kõrges konkurentsis saavutatud
Terje Odamuse neljandat ja
Marliis Odamuse teist kohta.
„Seda, et tuleme esimeseks suusatamises, ei osanud
loota Harju Spordiliit, me ise
ega ka Saue linn. Pidime lihtsalt punkte korjama minema,
kuivõrd korvpall ja male olid
edasi saanud alagruppidest,“
meenutab Pruus. „Pärast suuri vaidlusi linnavalitsusega

pandi Saue Suusaklubis siiski
pead kokku, et arutada, kuidas
edukalt võistelda. Sellele aitas
ka kaasa Rein Supp, öeldes, et
põhirõhk tuleb panna naiste
võistkondadele, sest sealt oli
loota kõige rohkem punkte —
ja see taktika toimis!“

Foto: Anneli Puusepp
suusatamises 26 linnast ja 69
vallast 730 inimest. Mehi oli
stardis 130 ning Marko Pruus
sõitis välja 38 koha, ent Saue
ei mahtunud paremate punktisaajate hulka.
Reede õhtuks algas äge
lumetorm, mis tegi keeruliseks isegi autodega liikumise
punktist A punkti B. „Pidime
lumes autosid lükkama, aga lõbus tuju aitas, me ei vandunud
alla ja vaatamata looduse vingerpussidele osalesime sellel
suurel võistlusel, kus olid kõik
kohal kõik paremad tegijad,“
möönavad sportlased. „Meil on
hea tiim kujunenud juba rattahooajast, ka Tartu maratonidel
ja Estolopetitel oleme sõitnud
ning nüüd sai seda Mammastes
edukalt kasutatud!“
Suuski hooldas kodus
Aimar Pedari, kes tegelikult
ka ise võistlema kibeles, kuid

kelle võistlused selleks aastaks
seoses Tartu maratonil saadud
liigesepõletikuga otsa lõppesid. Kohapeal olid suusahoolduses suureks abiks Annely
Puusepp ja NV võistkond, kes
hommikul head putru tegid ja
hoolitsesid selle eest, et kõigil
ikka kõhud enne rasket võistluspäeva kenasti täis oleks.
Ööbimiskoha eest vastutas
Marko Pruus. Tänu heale korralduse ja tiimitööle tõi Saue
meeskond Harjumaale OV-le
ainsana 50 maksimumpunkti,
mis kokkuvõttes tõi kolmanda
koha, kaotus teisele kohale oli
vaid üks punkt.
Saue linna jaoks tõid need
50 punkti väikelinnade arvestuses 4–5 koha, mida jagasime
Elvaga.
Suur tänu kõigile, kes aitasid Sauet nii kõrge tulemuse
nimel! 

Saue Taipoksi Klubist tõusevad tähed!
Kristi Kruus
Umbes pool aastat tagasi
hakkas grupp tugevaid Saue
noormehi harrastuse korras
tegelema taipoksiga. Alguses
ei olnud õiget treenerit ega
kohtagi, kus lemmikspordialaga tegelda. Klubi aktiivsetel
liikmetel Kristjan Nöörlaiul
ja Andrus Joal oli tükk tegemist ja läbirääkimisi noortekeskuses ning linnavalitsuses,
et leida treenimiseks sobivaid
võimalusi.
Tänaseks kuulub Saue Taipoksi Klubi Tallinna Taipoksi
Klubi alla ning on ametlikult
tegutsenud ligi kaks kuud. Harrastajaid juhendab treener Janno Uutma. Tallinna klubi alla
kuuluvad veel ka Saku, Tartu ja
Tabasalu Taipoksi Klubid.
Saue klubil on umbes 25
aktiivset liiget ning poisid

on jõudnud osaleda ka kolmel suurel võistlusel. Nende
jaoks esimene harrastajate
meistrivõistlus toimus eelmise aasta oktoobris Tallinnas
Sisekaitseakadeemias, Sauelt
osalesid Artur Mugamäe,
Fred Joa, Andrus Joa, Kristjan Nöörlaid, Tõnu Olmet,
Rene Ott ja Taro Niin. Järgmine, jõuluvõistlus toimus
detsembrikuus samas kohas.
Kolmandad, EST Open Eesti
Meistrivõistlused toimusid
31. jaanuaril ja 1. veebruaril
Kalevi spordihallis, seal haarasid sauekad endale suisa
kõik medalikohad:
Ken Klaid-Nool — kuld
Silver Mihhailov — hõbe
Andrus Joa — pronks
Uhke, kas pole?!
Järgmine suur võistlus, Muay
Thai Conflict toimub 21. märtsil Kadrioru tennisekeskuses,

Mariliis Odamus — TC võistlusklassis 2. koht
Inna Kairite — TA võistlusklassis 10. koht
Laura Soosalu — TA võistlusklassis 21. koht
Terje Odamus — NV IV, 4. koht
Piret Grosthal — NV I, 26. koht
Ülvi Miilmets — NV II, 18. koht
Christian Anton — PC, 36. koht
Hans Kristen Rootalu — PC, 29. koht
Ragnar Teas — PC, 50. koht
Mikk Kalamees — PB, 24. koht
Magnus Lauringson — PA, 34. koht
Rauno Neuhaus — PA, 24. koht
Marko Pruus — M, 38. koht
Tarmo Neemela — MV I, 5. koht
Tõnu Odamus — MV II, 9. koht
Lisaks esindasid Sauet veel Enla Odamus, Indrek Palu, Sinne
Sõmmer, Heidi Raju ja Terje Odamus. PC võistlusklassi teatesõidus sai Saue meeskond (Ragnar Teas, Hans Kristen Rootalu, Cristian Anton) 10. koha. TA klassis said tüdrukud (Laura
Soosalu, Marliis Odamus, Inna Kairite) 4. koha. Naiste klassis
sai Saue võistkond (Sinne Sõmmer, Terje Odamus ja Heidi
Raju) 5. koha. NV klassis tõid Ülvi Miilmets, Enla Odamus ja
Piret Grosthal Saue linnale 14. koha. PA klassis Magnus Lauringson, Rauno Neuhaus ja Mikk Kalamees 8. koha. MV klassis Tarmo Neemela, Indrek Palu ja Tõnu Odamus 19. koha. 

Probleemid
enne võistlust

Nüüd on Saue Suusaklubi
Saue linna suurte linnade seas
suusatamises kaardile toonud,
aga kas ka nelja aasta pärast
uutel mängudel? „Meil tuleb
otsuseid kaaluda ja mõelda,
kuidas edasi minna, samuti leida võimalusi investeerida varustusse, muuta Saue Sarapiku
rada harjutamisväärseks rajaks
ja teha kõva treeningtööd, sest
ega Odamused lõputud masinad pole,“ nendib Pruus.
„Tõid ju nemad suurema osa
punkte, kuid ühel hetkel pole
meil äkki enam kedagi, kes
esikohti tooks!“
Tegelikult oli Saue võistkonda väga raske kokku panna, sest võistluse ajal olid paljud head suusatajad olid tööl
või haiged. Terve nädal sai
pead vaevatud ja kümme korda koosseisu muudetud ning
isegi neljapäeva ööni polnud
veel asjad selged. Õnneks aitas naiskonna teatesõidutiimi
hädast välja Endla Odamus,
kes vaatamata vanusele väga
hästi sõitis! Kokku võistles

Sauet esindasid talimängudel

Fotod: Erakogu
seejärel on tulemas taas harrastajate võistlus Sisekaitseakadeemias — 11. aprillil algusega kell 12.00.
Läheme kõik omadele kaasa elama!
Taipoksist ja Tallinna Taipoksi Klubist loe lähemalt
www.taipoks.ee 

Tervisesport Sauel
Sauel elab nii tervise-, harrastus kui tippsport ja nii on see koguaeg olnud. Aktiivselt tegutsevad spordiklubid ja treeningud.
Üha rohkem on inimesed hakanud huvi tundma oma tervise ja
kehalise võimekuse vastu. Üritustest võetakse osa kogu perega
ja koos sõpradega. Sarapiku terviserada on väga populaarne ja
väga suur huvi on olnud vesiaeroobika ja shapingu vastu.
Terje Toomingas, Saue Huvikeskuse spordijuht

Ujumisvõistluste JUHEND
EESMÄRK
1. Pakkuda võistlemise võimalusi kõikidele ujumishuvilistele.
2. Selgitada Saue 2009. a meistrid ujumises laste, noorte,
täiskasvanute ja veteranide seas.
AEG JA KOHT
Võistlused toimuvad 27. märtsil (lapsed, noored) ja 28.
märtsil 2009. a (juuniorid, täiskasvanud, veteranid) Saue
linna 25 m ujulas.
Võistluste ajakava:
27. märts — LAPSED JA NOORED
Võistlejate registreerimine — 13.00–13.45
Soojendusujumine — 13.30–14.00
Võistluste algus kl 14.00.
Registreerimine
Nimeline registreerimine toimub Saue linna ujulas võistluspäeval, 27. märtsil kl 13.00 kuni 13.45. Registreerumisel tuleb täita osavõtja kaart, mille saab kohapealt. Kooliõpilased
teatavad osavõtust kehalise kasvatuse õpetajatele.
Võistluste vanuseklassid ja distantsid on alljärgnevad:
Lapsed
poisid/tüdrukud — sünd 1999 ja hiljem (kavas 25 m vabaujumine)
poisid/tüdrukud — sünd 1997–1998
poisid/tüdrukud — sünd 1995–1996
(kavas 50 m vabaujumine)
Noored — kavas 50 m vabaujumine
poisid/tüdrukud — sünd 1992–1994
28. märts — JUUNIORID, TÄISKASVANUD, VETERANID
Võistlejate registreerimine — 09.00–09.45
Soojendusujumine — 09.30–10.00
Võistluste algus kl 10.00
Registreerimine
Nimeline registreerimine toimub Saue linna ujulas võistluspäeval, 28. märtsil kl 09.00 kuni 09.45. Võistlustel osalemine on tasuta.
Võistluste vanuseklassid ja distantsid on alljärgnevad:
Juuniorid — kavas on 100 m vabaujumine
noormehed/neiud — sünd 1989–1991
Täiskasvanud — kavas 100 m vabaujumine
mehed/naised I grupp — sünd 1977–1988
mehed/naised II grupp — sünd 1967–1976
mehed/naised III grupp — sünd 1957–1966
Veteranid — kavas 50 m vabaujumine
mehed/naised I grupp — sünd 1947–1956
mehed/naised II grupp — sünd 1946 ja varem
Paremusjärjestus selgitatakse vastava vanuseklassi distantsi määrustepäraseks läbimiseks kulutatud aegade järgi.
Finaalujumisi ei korraldata. Autasustamine toimub pärast
ujumise lõppu. Saue lahtiste meistrivõistluste programmi
raames autasustatakse kõikide vanuseklasside kolme paremat medali ja diplomiga.
Info võistluse kohta: Tarmo Kilk 5646 7383

5

13. märts 2009

Vaba aeg
Vabariigi aastapäev ja karneval Midrimaal

Piduliku sündmuse valmistasid ette ja viisid läbi B-6 Sipsiku rühma lapsed ja õpetajad Anu Mälk ning Reet Suits.

Vastlakarnevalil laulsid ja mängisid lastega
muusikaõpetajad Reet Jürgens ja Kerli Mitt.

Eakate naistepäevapidu Vanamõisas
Saue eakad käisid eelmisel reedel Vanamõisas naistepäevapeol,
ühtlasi toimus sõpruskohtumine kahe omavalitsuse vahel.
Gerli Ramler
„Pidu sujus väga ladusalt ja
kaks tundi möödusid kui linnutiivul,“ sõnab Vanamõisa
Seltsimaja juhataja Katrin
Krause. „Tagantjärele vaadates oleks võinud suhtlemiseks
mõeldud aeg natuke pikem
olla, sest enamiku ajast täitis
kontsert ja pärast mitmed küsisid, et kas see buss ikka peab
nii vara tulema.“
Väga meeleolukad esinejad olid Saue Päevakeskuse
lauljad Rukkilill ja seeniortantsijad, kelle juhtimise all
tantsisid kõik peolised üheskoos seltskonnatantse. Üllatusesinejateks olid Vanamõisa
Seltsimaja flamenkotantsijad,
kes panid jala tatsuma ja käed
plaksuma kõigil, tantsijad teenisid sooja ja tugeva aplausi.
Muide, flamenkotantsijad on
seltsimajas vaid napilt aasta

treeninud ning seda arvestades
olid nad eriti suurepärased!
„Paljud tulid lausa tänama,“ lisab Saue Päevakeskuse
juht Liivi Lents. „Meie lauljad
ja seeniortantsijad ning nende
juhendaja Aime Kaasik olid
väga tublid. Aime on ka suurepärane sõnaseadja ja oskab
rahvast liikuma panna, temale
võib edaspidigi toetuda.“
Esinemiste vahel peeti
maha viktoriin, mis koosnes
kümnest Saue valda puudutavast küsimustest, seega
said sauekad nii mõndagi uut
teada oma naabritest. Viktoriini võitis Saue linna ja valla segavõistkond, auhinnaks
oli Hüüru naiste küpsetatud
kook, mis muidugi tegi suu
magusaks kõigil. Ka linnas
on hästi tublisid küpsetajaid
ja tordimeistreid ning järgmine kord võtame ehk meiegi
midagi kaasa...

Lemmikloomad linnapildis
Lugeja kiri
Olen eluaegne Saue linna elanik ja kolme lapse ema. Muret tekitab koeraomanike hoolimatu käitumine oma lemmikloomade suhtes. Nimelt ei taha osa koeraomanikke (ja neid on juba
viimasel ajal lisandunud), jalutades mööda Saue tänavaid,
oma koeri rihma otsa panna. Olen pöördunud nende poole,
juhtides tähelepanu Saue linnas kehtivatele õigusaktidele ja
eelkõige ohtudele, mida vabalt ringi jooksev koer paratamatult põhjustab, olgu siis loom endale, kui jookseb autoteele või
võimaliku ründe puhul väikeste laste suhtes, kui lapsed jooksevad-kilkavad kõnniteel ja õuealadel. Kurb on see, et siiani olen
saanud koeraomanike sõna otseses mõttes parastava sõimu
osaliseks, õigustuseks tuuakse koera vanust, psüühilisi iseärasusi ja vajadust vabalt ringi joosta.

Kommentaar
Öeldakse, et koer on inimese parim sõber. Enamik täiskasvanuid mäletab oma lapsepõlvest perioodi, mil nad
meeleheitlikult lemmiklooma soovisid. Rõõmustav on
näha väikest loomalast kasvamas, ent loomaga käivad
kaasas ka kohustused.
Koer on kahtlemata truu sõber ja kaaslane, kes on ohu korral
valmis kaitsma oma peremeest ennastsalgavalt. Koera kasvades suureneb tema liikumisvajadus.
Vastutustundlikud peremehed, järgides seadusi ja eeskirju,
jalutavad oma lemmikuid rihma otsas või valivad koerte jooksutamiseks paigad, kus see ei sea ohtu ega häiri teisi kaaslinlasi. Aga eks ole neidki, kes oma koerakese üle ukse „linnaringile” lähetavad või koeraga jalutades looma linnatänavatel

Eesti Äikesevaatlejate Võrk
otsib uusi vaatlejaid
Juba neljandat aastat tegutsev Eesti Äikesevaatlejate Võrk
otsib uusi huvilisi äikesevaatlusi teostama. Äikesevaatlustega võivad liituda kõik huvilised, sõltumata vanusest ja tegevusalast. Oodatud on vaatlejad nii linnadest kui ka maapiirkonnast. Vaatluste läbiviimine ei eelda erialaste teadmiste
ega mõõteriistade olemasolu, oluline on vaid huvi ja valmisolek äikese esinemise korral seda jälgida. Kõige olulisemateks vaatlusteks on äikese esinemiskuupäevade ja kellaaegade määramine. Selleks pole vaja muid instrumente peale
tavalise kella. Samuti saavad äikesevaatlejad kaasa aidata
info kogumisele ohtlike äikesenähtuste ja nende poolt tekitatud kahjustuste kohta oma kodupiirkonnas. Kõik registreerunud vaatlejad saavad aprilli algul tasuta vaatlusjuhendi
ning vaatluslehed.
Huvilistel palume endast teada anda kuni 25. märtsini
2009 tavakirjaga aadressil Sven-Erik Enno, Tartu Ülikooli Geograafia osakond, Vanemuise 46-326, Tartu 51014,
või e-posti aadressil seenno@ut.ee. Kirjas märkida kindlasti
ära oma nimi ja täpne postiaadress. Rohkem infot äikesevaatlejate võrgu kohta koos kokkuvõtetega eelmiste aastate
vaatlustest on saadaval Internetis aadressil web.zone.ee/
funnelcloud/eav.htm.
Möödunud aastal tegutses Eestis 73 äikesevaatlejat, kes
teostasid kokku üle 1000 vaatluse. Harjumaal tegutses 12
vaatlejat, kes saatsid andmeid 161 vaatluse kohta. 

Teadaanded kabe- ja malevõistluste läbiviimiste kohta
Saue Male- ja Kabeklubi korraldab Saue linna 2009. a individuaalsed meistrivõistlused kiirkabes 2-ringilisena. Esimese ringi mängud toimuvad 16. märtsil ja teise ringi mängud
23. märtsil k.a algustega kell 18.00 Saue Päevakeskuses.
Võistluse kolme paremat autasustatakse diplomitega ja auhindadega. Ootame Saue linna kõigi kabehuviliste aktiivset
osavõttu.
***
Saue Male- ja Kabeklubi viib läbi Saue linna 2009. a individuaalsed meistrivõistlused kiirmales. Mängude voorud
toimuvad 30. märtsil ja 6. aprillil k.a algustega kell 18.00
Saue Päevakeskuses. Võistluse kolme paremat autasustatakse diplomitega ja auhindadega. Ootame Saue linna kõigi
malehuviliste aktiivset kaasalöömist.
Valjo Rattasep
Saue Male- ja Kabeklubi juhatuse esimees

Üritus läks kõigi osalenute hinnangul hästi korda ning
kuulda on olnud ainult meeldivaid meenutusi. Kokku sai
ka lepitud järgmine kohtumine — see toimub egiidi all
„tervis“ 24. aprillil Veskitammi Kultuurimajas. 

või haljasaladel rihma otsast vabastavad. Omapäi ringi tuiskav
koer aga ehmatab kaaskodanikke, põhjustades neis õigustatult meelepaha. Korralekutsujad on saanud aga tihtilugu parastava sõimu osaliseks.
Koeraga avalikus kohas viibimisel peab omanik tagama
teiste inimeste ja loomade ohutuse ning vältima koera lahtipääsemist, samuti on koera omanik kohustatud koera tekitatud reostuse koheselt koristama.
Linnainimese jaoks tähendab kevade algus paraku ka koeramusta väljasulamist lumevaiba alt. Õnneks võib üha enam
kohata loomapidajaid, kes oma lemmikute järelt koristavad.
Lugupidamine neile seaduskuulekuse ja linnakeskkonnast
hoolimise eest!
Hoidkem ja hooligem oma loomadest! Eks ole ju ette tulnud
õnnetuid olukordi, kus omapäi jäetud loomad on saanud ka vigastusi või surma. Nii juhtus viimase jõuluaja esimesel pühal,
kui Kuuseheki tänaval sai autolt löögi omapäi hulkunud koer.
Käesoleva aasta 1. jaanuaril leiti Saue linna haldusterritooriumi
läbivalt raudteelõigult rongilt surmavaid lööke saanud kaks koera. Selliseid õnnetusi oli eelmisel aastal teisigi — küll vigastatud
käpaga kassipoeg, taksikoer jne —, aidakem neid vältida.
Hooligem ka oma kaaslinlastest! Kui peremehel on soov
anda koerale rohkem vaba jooksuruumi, võib kasutada rullikul
libisevat reguleeritavat rihma. Innaajal aga hoidkem koerad ketis vältimaks olukordi, kus üle aiapiirde hüppavad isased pulmitamise tuhinas kõrvade lehvides mööda tänavaid emaste juurde
kimavad ja koera haukumise asemel ulub koduõuel tuul.
Inimene peaks olema arukas olend. Loomapidamine on
aga vastutus. Arukast suhtumisest sõltub lemmikloomade pidamise kultuur.
Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist

Saue Kilb VIII voor
Eelmise vooru õiged vastused on järgmised:

1. Otto von Bismarck
2. AS Franz Krull
3. Ernst Kiis
4. Kirjutusmasina (arvuti) klaviatuuril
5. Aspiriin
6. Pealuu
7. Taanlased
8. 1939. a
9. Georg Lurich
10. Ta haigestus vahetult enne võistlust lastehalvatusse ja
suri. Siiski peeti teda meeles ja autasustati postuumselt
samuti kuldmedaliga.

VIII VOORU KÜSIMUSED:

1. Millise Tallinnas asuva mälestussamba modell oli Tiit
Made vanaema Juuli?
2. Milline kuulus eesti helilooja on öelnud: “Muusika on
maailmas meie ümber, nii nagu skulptuur on olemas kivi
sees ja skulptor ainult vabastab selle sealt. Mina vabastan muusika kartulikoorest, interpreet paneb selle patta,
aga Jumal laskis sellel kasvada. Muusika ei ole minu välja
mõeldud.”?
3. 1899. a sai New Yorgis surma Henry Bliss. Sel moel surmasaanute hulgas oli ta maailmas esimene. Kuidas ta
surma sai?
4. Kes oli see USA poksija, kes raskekaallasena on ainuke
maailmameister, kes võitnud kõik oma profikarjääri kohtumised?
5. Kes on need kolm meest, kes ajalehe City Paper poolt nimetati 1999. aastal Baltimaade XX sajandi inimesteks?
6. Pärast Talurahvaseaduse jõustumist moodustati Saue
mõisa piires vald, mis kandis pikka aega nime FRIEDRICHSGOFSKOE VOLOSTNOE PRAVLENIE. Kes korraldasid
vallas asjaajamist?
7. Millised on Saue linna sõprusomavalitsused?
8. Pierre de Coubertini keha on maetud Pariisi, kuid kuhu on
maetud ta süda?
9. Milline lill on valitud Hiina keiserlikuks lilleks? See lill sümboliseerib taoismis ka kevadet.
10. Mis delikatessid on SERRANO ja JABUGO? 
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Kultuur ja meelelahutus
Tähtis teade!

Ma ise ilu tegija…
Saue linna sissesõidul
Tõkke tänaval on kurikaelad bussipeatuse ja
prügikonteineri peal enda
“kunstiandeid” demonstreerinud niisuguste joonistustega, et neid ei ole
sünnis lehes avaldada.
Saue Linnavalitsus palub
mitte sodida meie kõigi
ühisvara, vaid rakendada enda joonistamisannet kas Saue
Noortekeskuse ja Saue Huvikeskuse kunstiringides.” 

SAUE LAULULAPS 2009
5. aprillil kell 12.00 toimub Saue koolimajas
Saue Laululapse lõppkontsert
Lauljaid saadab Hain Hõlpuse bänd

28. märtsil 2009 toimub UUSKASUTUSLAAT

Saue Päevakeskus

Osta, müü ja vaheta!

Saue Päevakeskus jätkab igapäevatööd tavapäraselt.
Alljärgnev on lisaks tavapärasele ringide tööle:

Vanamõisa seltsimajas Allikul, Allika tee 10, kl 11–14.

Eelregistreerimine koha broneerimiseks: katrin@kodukyla.ee

Märts Keila Miikaeli koguduses
15. märts kell 11.00 — 3. paastuaja pühapäev. Jumalateenistus armulauaga.
22. märts kell 11.00 — 4. paastuaja pühapäev. Jumalateenistus armulauaga. Laulab Tallinna Jaani koguduse koor.
29. märts kell 11.00 — 5. paastuaja pühapäev. Märtsiküüditamise 60. aastapäeva palvus-kontsert.

15. märtsil tähistab
Saue Kristliku Vabakiriku kogudus

19. aastapäeva
kell 13.00 Saue kirikus
Kohal külalised
ja tervituste edasiandmine

Toetavad LC Saue ja Saue Naisselts
Korraldab Saue Huvikeskus

Saue koolimajas 24. aprillil kell 19.00
Rakvere teatri komöödia

“Nürnberg”
Keila kultuurikeskuses
VAT Teatri etendust „Nürnberg“, milles mängib peaosa
eesti teatri suurmeister ja vastne riikliku kultuuripreemia laureaat Aarne Üksküla, saab vaadata 16. märtsil
kl 19 Keila kultuurikeskuses.
Tuntud poola kirjaniku, filmistsenaristi ja produtsendi Wojciech Tomczyki lavalugu keskendub ohvrite ja tagakiusajate
suhetele ning tõstatab teema, mis tihtilugu kerkib üles Eestiski: kas, miks ja kuidas on tarvis arveid klaarida kommunistliku minevikuga.
2005. aastal kirjutatud ning Poolas riikliku preemiaga
pärjatud lavastus esietendus VAT Teatris eelmise aasta kevadel. Näidendi tänapäevane ja köitev tekst pakub näitlejaile
häid mänguvõimalusi ja publikule kaasaelamist ning mõtteainet. Tegu on põneva, kriminaalse koega särava looga,
mis pakub teatrivaatajale võimaluse veeta teatriõhtu koos
poolakatega ja vaadata minevikku pilguga, mis avaneb ühe
Varssavi kesklinnakorteri rõdult.
Noor ajakirjanik Hanka külastab pensionipõlve pidavat
sõjaväe vastuluure polkovnikut Stefan Kolodziejd. Ajakirjanik tahab saada informatsiooni ühe vastuolulise saatusega
ohvitseri kohta. Kuid Stefanil on teised plaanid: tema tahab
rääkida oma lugu. Lugu, mis on ajakirjaniku eluga kahtlaselt
tihedalt läbi põimunud.
Mis salapärane minevikusündmus ühendab noore ajakirjaniku ja vana luuraja saatused? Kas erupolkovnik leiab oma
“Nürnbergi”?
„See on kaunis huvitav, väga poolalik ja samas ka meid
puudutav lugu,” on peaosatäitja Aarne Üksküla öelnud Eesti
Ekspressile. Lisaks temale säravad laval veel Katariina Lauk
ja Tiina Rebane. Tüki lavastaja on Aare Toikka, kunstnikutöö
tegi Hardi Volmer.
Loo autor Wojciech Tomczyk ütleb nii: „Mind huvitas
psühholoogiline protsess, kolme läbipõlenud inimese vastastikused suhted, samuti nende suhted Poola Rahvavabariigi ajalooga. See viimane on erakordselt huvipakkuv, lausa eksootiline, sest ehkki sellega tegelevad paljud, on see
suures osas meie jaoks ikka tundmatu. Mind ei huvitanud
seega mitte niivõrd eriteenistused, vaid manipulatsiooni
mehhanism, mida kõigele lisaks kasutatakse niisama, ilma
põhjuseta. Aga kellegi manipuleerimiseks ei pea olema luureohvitser. Iga päev võime veenduda, et meie avalik elu on
mingi kummituslik illusioonide teater, täielik fiktsioon.“ 

MEIE, MEHED
Osades: Ülle Lichtfeldt, Eduard Salmistu, Tarvo Sõmer, Eili
Neuhaus, Volli Käro, Toomas Suuman, Heigo Teder
Lavastaja: Toomas Suuman Kunstnik: Kristi Leppik
Autor: Neil Simon Tõlkija: Hannes Villemson
Üks mees polnud iial kodus, naine ja lapsed olid pidevalt üksi, mees
jõi palju, teenis palju, kulutas kõik tühja-tähja peale, unustas kõik
vajalikud asjad ära, enda järel ei koristanud, tulevikuplaane ei teinud, tänitamist ei talunud, lubadusi ei täitnud. Teine mees oli kogu
aeg kodus, naisele ja lastele rahu ei andnud, mees ei joonud tilkagi, teenis palju, kulutada ei lubanud, midagi ei unustanud, koristas
kõike ja kõigi järelt, kavandas kõike, tänitas pidevalt, lubadusi täitis
liialt. Oma naisi armastasid mõlemad väga. Aga naised läksid ära,
sest ei suutnud sellist elu enam välja kannatada. Need mehed otsustavad koos elama hakata. Ilma naisteta, ilma maailma segava
elemendita. Meeste sõprus peaks ju kõigest üle olema? Kuidas ja
kas kaks meest ühise katuse all koos elades toime tulevad, näeb
juba teatrisaalis. Esietendus oli 7. märtsil 2009.

Piletid hinnaga 145.- krooni ja sooduspiletid 125.- krooni
müügil Saue Huvikeskuses (koolimajas ruum 124)
alates 17. märtsist T, K, N 15.00–18.00
ja Saue Päevakeskuses müügil sooduspiletid 125.- krooni

vesiaeroobika
Nüüd treeningud ka pühapäeviti:
sissepääs 15.45, trenni algus 16.00
Pilet 90 kr, kehtib ka kuukaart
Tere tulemast Saue ujulasse!

Märtsiküüditamise
60. aastapäeval,
25. märtsil kell 15.00
süüdatakse mälestusküünlad
Saue represseeritute
mälestuskivi jalamil.
Järgneb mälestuspalvus
Saue Kristlikus Vabakirikus.
Kõnelevad vaimulikud Urmas
Viilma ja Vahur Utno.

PALJU ÕNNE! MÄRTSI SÜNNIPÄEVAD

EINO METS 95
ARTUR TRUSS 92
HENRIETTE KIVILO 91
ILSE-AURELIE RÄGAPART 85
HELJE KUUS 84
MARTA PIIN 84
ANTS KIPPAR 84
EEVI TRUUSA 83
UNO TÜRK 83

16.03

19.03

18.03

Kontserdil osaleb noor lauljatar
MARILIN KONGO

Sissepääs vaba
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JEVGENI SARING 83
IISE SIMENSON 81
ALFRED JAKOBSON 81
RAIOT SILLA 81
LEO SOOTS 81
LUMME POLTAN 81
ELMAR AULIK 80
PILVI RÄHNI 75
SOFIA EINBERG 75

Sauel müüa
soodsate hindadega
kasutatud Soome

19.03
20.03

25.03
27.03
27.03

04.04

09.04

kell 12.00 Viia Gudelis tutvustab kõikidele huvilistele (sh tööealistele) võimalusi meeskonna loomiseks, müügitööga tegelemiseks ja raha teenimiseks
ilma CV-d esitamata.
kell 10.30–11.30 Kaire Sildnik tutvustab uut Saue
päevakeskuses pakutavat teenust — erimassaaže.
Alates 12.00 massaaž eelnevalt registreerunutele;
soodushinnad eakatele: üldmassaaž 30 minutit —
75 krooni; 60 minutit — 150 krooni; erimassaaž 30
minutit — 100 krooni; 60 minutit — 200 krooni.
Info ja registreerimine 659 5070 ja 5559 5228.
kell 15.00 Silvi Mändi loeng „Kevadeks immuunsüsteemid korda”.
kell 11.00 Ps erivajadustega klientide väljasõit
Haabersti Päevakeskusesse.
kell 11.00 Juuksur (eelnevalt registreerunutele);
soodushinnad eakatele vastavalt hinnakirjale.
Info ja registreerimine telefonidel 659 5070 ja
5565 5690.
kell 11.00 Kepikõnd soovijatele. Väljumine Saue
Päevakeskusest, päevakeskuses ka käimiskeppide
laenutus.
kell 16.00 Seltsingu Tammetõru koosviibimine.
Üllatuskülaline!
kell 19.00 Teater: Rahvusooperis Estonia etendub
Erkki Sven Tüüri ooper „Wallenberg”. Pileti hind
140–375 krooni vastavalt istekohale; piletisoovist
palume teatada hiljemalt 13.03 Saue Päevakeskuses või telefonil 659 5070.
kell 19.00 Vanemuise teatri külalisetendus Eesti
Draamateatris: F. Kafka „Loss”. Lavastaja H. Toompere. Pileti hind 150/160 krooni; piletisoovist palume teatada hiljemalt 20.03 Saue Päevakeskuses
või telefonil 659 5070.
kell 11.45 väljasõit Tallinna Botaanikaaeda näitusele Maailma rahvaste pühad taimed ja palmid.
Osavõtusoovist palume teatada hiljemalt 31.03
Saue Päevakeskuses.

Tähelepanu, reisihuvilised!
28.04 Põnev päev Pandivere lääneosas — mägine
maastik, põlised paigad, sinised järved, uhked mõisad.
Arbavere ja Vohnja mõis, massiivne Kallukse Lodikivi, Undla
mõis; Kadrina: kirikuaed, Vabaduse- ja emakeelesammas,
rahvamaja. Neeruti mäed, järved ja mõis, Kreutzwaldi sünnikoht, Lasila mõis, Porkuni: uhke mõis, paemuuseum iidses
linnusetornis, järved. Väike-Maarja: puukujude aed, lõuna,
kirik, Lurichi kivi, muuseum. Jalutuskäigud ümber sinavate
Äntu järvede (suplus) ja Agelinde muinaslinnusele, kokku ca
3 km. Võimas Kiltsi loss ja Vao mõis haruldase tornlinnusega, vapustav Aavere mõisavare, Tamsalu lubjapark. Kojusõit
Saiakopli, Moe ja Imastu mõisate kaudu.
Väljasõit Sauelt kell 8.00, tagasi jõuame kell 21.00.
Hind sõltub osavõtjate arvust, u 370–400 krooni inimese
kohta. Info ja registreerimine telefonil 659 5070 või Saue
Päevakeskuses. Osavõtusoovist palume teatada hiljemalt
27.03 päevakeskuses või telefonil 659 5070.

Saue Päevakeskus tuletab meelde!
• Jätkuvalt toimub pesupesemise teenuse ja dušiteenuse
osutamine. Lähem info ja registreerimine päevakeskuses
või telefonil 659 5070.
• Jätkuvalt on võimalik üürida päevakeskuse ruume (üritusteks, ringide tööks, teenuste osutamiseks): vastavalt
uuele ja ühtlustatud üürihinnale 50 krooni tund.
Olete oodatud!

pehmeja nahkmööbel
659 6187, 529 1793
Vaata ka:
www.hot.ee/janoreks

AGNES PIKKEL 75
TIIA LIIK 75
RAIVO KALJUVEE 70
EHA KASSMANN 70
EEVA RIIS 70
ENDEL TIRMASTE 70
EVI TRUUSA 70
IGOR OVTŠINNIKOV 70

NB!
On veel 2 vaba kohta Saue Huvikeskuse 25. aprillist kuni
2. maini toimuvale laeva- ja bussireisile Baierimaale.
Reisi maksumus on 7790 krooni.
Huvilistel palun võtta ühendust Sirje Lubergiga,
tel 523 4339 või 659 5009 (tööl), 659 6613 (kodus).

***
Saue Huvikeskuse suvealguse laager õpilastele vanuses
8–12 aastat 8.–11. juunini 2009.
Kavas: ekskursioon, sportmängud, ujumine Laulasmaa
SPA-s, maa- ja ökokunsti üritused, igal õhtul erinev tegevus.
Osalustasu 900 krooni. Info ja registreerimine Saue Huvikeskuses tel 659 5009, e-post: sauehuvikeskus@hot.ee
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Tarbijainfo

Töökuulutuste avaldamine Saue Sõnas tasuta

Saue Kaubakeskus

76.90 kr/kg

38.- kr/kg

35.90

12.50

48.30 kr/kg

23.90
150g.

Tekst

Soodushinnad kehtivad

13.03-15.03

120.-

Kogenud

raamatupidaja
otsib tööd finantsvaldkonnas:
* finantsaruannete koostamine
* tööõigus ja lepingute
koostamine
* maksudeklaratsioonide
esitamine
* raamatupidamine

Otsin tööd

33 aastane naine,
majandusalase rakendusliku
kõrgharidusega,
aktiivne ja õpihimuline.
Soovin rakendada rahvusvahelist
kogemust ja teadmisi

assisteerimise ja
personalitöö alal
Kontakt: 5349 0902
kat.charles@gmail.com

Telefon: 5566 7617

RENDILE ANDA
KAUPLUSE RUUMID
Kauplus-teeninduspind Saue Kaubakeskuse
kõrval, suurusega 30–90 m2

transpordi

või autoremondi

valdkonnas

Mootoriremont
sõidu- ja pakiautodele,
lukksepatööd, keevitustööd
Kontakt telefonil: 515 0485

Mees otsib tööd

üldehituses
pakkuda võib ka teisi töid
Ei oma autojuhiluba.

Lisainfo tel 5661 2600

OLDUSPAKETIGA
MÄRTS – APRILL HO

ÕLIVAHETUS
TASUTA!

Telefon: 5552 5870

ÜÜRILE ANDA SOODSALT
Tootmis- ja laopinnad Sauel, Sooja 5

I korrusel
90 m2 (tõstuks); 108 m2 (tõstuks); 140 m2 või eraldi 70 m2 ja 70 m2;
333 m2, või eraldi 223 m2 (2t telfer) ja 110 m2 (2t telfer, tõstuks)
II korrusel
62 m2; 48 m2; 16 m2; 24 m2

Parim aiatehnika

• Büroopindade ja garderoob-pesuruumi võimalus
• Territoorjum suletud, puldiga värav
• Üürihinnad ajakohased
AS Kavent, info: 501 1134, ravelants@hot.ee

SOODUSMÜÜK!!!
Müüa kuiva küttepuud
laotult konteineris
50 cm ja 30 cm.
Hind koos transpordiga
590.- ja 620.-/rm.
Tellimine tel 5340 8290

Fekaalivedu,
kogumiskaevude
tühjendus.
Hinnad mõistlikud.
Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

Leitud võtmed

Kõik plekkdetailid
Teie majale

Koondise tänava otsast
Tel 5648 1185

Räästapikkused
vihmaveerennid
ühes tükis.
Plekk ja kivikatused.
OÜ Weltende
plekipada@gmail.com
tel 554 3331

Mälestame töökaaslast

Jekaterina Zentšikut

Nüüd avatud Sakus

loomakliinik
Avatud: E–R 12.00–18.00
Eelregistreerimine
tel 5832 5248, 5343 9332
Lisainformatsioon
www.kiipimine.ee

Annan üürile

 Üürile anda 1-toaline korter Sauel,
Kuuma tänaval. 2000+komm, 1/5,
36 m2, remonditud, sisustamata,
avar köök ja rõdu, kelder, KTV Internet, keskküte. Info audisale@hot.ee.

Ost

 Soovin osta või rentida garaažiboksi Sauel Koondise tänaval.
Indrekt@smail.ee 5621 9210

Teenus

 Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad, garantii.
Tel 502 9075

sügav kaastunne omastele
OÜ Saumer kollektiiv

Avaldame südamlikku
kaastunnet kalli venna

Arvo Aldoja
kaotanud Ainole

Helgi, Maire, Eha, Terje,
Rita, Katrin, Eve-Mai,
Veronika, Mai ja Liisa

