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Märtsiküüditamise 60. aastapäev:

Vaadates tagasi minevikku, kindlustame tuleviku
25. märtsil mälestati Eestis ja
Euroopas küüditamise ohvreid.
See on päev, kus vaatame tagasi oma maa ja rahva minevikule, mõtleme oma perekondadele ja põlvkondadele, kellelt
võeti vabadus ja kodud.
Orm Valtson
linnapea

Saue Linnavolikogu esimees Valdis Toomast ning linnapea Orm Valtson asetasid küüditamise 60. aastapäeval,
Saue Vabakiriku juures asuva Eesti vabaduse eest langenute mälestuskivi juurde küüditamise ohvrite mälestamiseks pärja. Järgnes mälestuspalvus Saue Vabakirikus, kus kõnelesid vaimulikud Urmas Viilma ja Vahur Utno.

Räägi mulle oma kuriteost!
Üks legendaarsetest vaimulikest, Harri Haamer, kirjutab oma
raamatus Minu elu on taevas, kuidas teda pärast arreteerimist
Pagari tänaval julgeoleku poolt üle kuulati. Ühel öösel viidi ta
oma kambrist ülekuulamisele. Pärast formaalset nime, isanime
ja sünniaasta pärimist ning üleskirjutamist pöördus uurija major Zaitsev Harri Haameri poole sõnadega: „Noh, nüüd palun
rääkige mulle oma kuritegudest.“ „Kuritegudest?“ küsis süüdistatav. „Just nii, palun rääkige puhtsüdamlikult, mille pärast
teid on arreteeritud ja mille pärast nõukogude võim on sunnitud
teid karistama.“ Kuna pastor Haamer ei suutnud midagi välja
mõelda, mis oleks sundinud nõukogude võimu teda karistama,
siis jätkusid samasisulised ülekuulamised mitme nädala tagant
taas ja taas. Harri Haamer tõdeb oma raamatu selle peatüki
lõpus tabavalt: „Küll nad midagi ikka leiavad, millega mulle oma
kümmekond aastakest väänata.“ Leidsidki! Harri Haamer viidi
Siberisse, kust naasis kodumaale seitse aastat hiljem.
25. märtsil möödus 60 aastat ühest suuremast küüditamisest Eestis 1949. aastal. Pastor Haamer arreteeriti ja saadeti

külmale maale küll varem, kuid põhjused, miks tema ja kümned tuhanded saatusekaaslased Siberisse viidi, olid samad —
nad jäid lihtsalt ette. Isegi arreteerijad ise ei teadnud täpselt,
milles kinnivõetute süü seisnes. Nende nimed olid nimekirjas ja
see oli piisav põhjus. Kindlasti võis ju mõni kambri-, vaguni- või
barakikaaslane oma saatuse jagajalt küsida major Zaitsevi sõnadega: „Räägi mulle oma kuritegudest!“, kuid ilmselt küsisid
seda kõige sagedamini iseendalt küüditatud ise. „Millise kuriteo eest mind välja saadeti?“, tagus põletav küsimus paljude
peas. Täiskasvanu võis veel midagi ehk oletada või välja mõelda, sest oldi ju elatud nii iseseisvuse kui ka natsiokupatsiooni
tingimustes, ja kes teab, milline hoolimatult pillatud lausejupp
idanaabri aadressil, või saksa mundrikandjale talutarest kaasa
antud korvitäis mune võis täna mõnele „heasoovlikule“ naabrile meenuda. Mida panna aga süüks rinnalapsest imikule või
kanderaamiga loomavagunisse transporditud raugale!? Küüditatud inimeste puhul polnud kuritegu, mille eest neid karistati,
oluline. Vajadus „süüdlast“ karistada või ta kõrvaldada oli tekkinud enne, kui „süüdlane“ jõudis kuriteo korda saata. Ja kui ta
kuritegu ka ei sooritanud, siis osutus tema süüks see, kes ta oli
või kelle teised teda nimetasid olevat.

Paljudele jäi see teekond külmale maale viimaseks, kellel
oli õnne, need tulid tagasi. Tulid tagasi ja alustasid uut elu,
aga elasid alalises hirmus, öiste
krabinate, sammude ja koputuste ees. Aeg parandab haavad,
aga armid jäävad, meenutades
meile ikka ja jälle üleelatud
kannatusi, mis jäävad saatma
meid kogu eluks, aga rahvaid
sadadeks aastateks. Küüditajad
tahaksid seda päeva meie rahva

mälust kustutada ja veel täna
60 aastat hiljem otsivad õigustusi oma tegudele.
Meie kohus on aga mitte
lasta sellel päeval ununeda ja
rääkida ikka ja jälle oma rahva ajaloost, et need kohutavad
teod ei korduks. Vabadus on
väärtus, mille hinda oskame
hinnata tihti alles siis, kui seda
meil enam ei ole. Hoidkem siis
seda ja pärandagem edasi põlvest põlve. 

Kurja tegemiseks pole vaja kunagi põhjust, sest kurjuse olemuses on olla kuri ja teha kurja. Just selline oli ja just nõnda tegutses ateistlik-stalinistlik nõukogude võim. Sellist kurjust ei saa
kristlikke väärtusi põhiväärtusteks pidav ühiskond mõista, seda
saab ainult hukka mõista. Kui selline kurjus saab võimu teiste
inimeste üle, siis viib see paratamatult olukorrani, kus vägivallast
saab norm. Seda on tõestanud ajalugu antiikajast peale. Kas oleme kaitstud ajaloo taaskordumise eest sellistes asjades?
Kurjuse koledaimad teod on saadetud korda keerulistel aegadel. Rasked olukorrad toovad paljudes inimestes välja soovi
teisi aidata ja toetada. Kuid rasketel aegadel on rohkem ka neid,
kes just siis tajuvad, et olukord võib tulla kasuks enda ülendamiseks teiste alandamise kaudu. Just sellistel põhjustel on toimunud suurimad reetmised ja äraandmised, mis on toonud valu ja
ülekohut sadadele tuhandetele või isegi miljonitele. Ka praegu
kuulutatakse kõigist meediakanalitest, et viimase kolmveerandsajandi raskemad ajad on käes. See, kuidas läheb minu ligimesel
ja ka minul kui ligimesel nende raskuste keskel, sõltub sellest,
kas sirutan käe teiste toetamiseks või tõukamiseks.
Urmas Viilma
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Linnavolikogu ja Linnavalitsus

14 kuud volikogu esimehena

Valdis Toomast

Saue Linnavolikogu esimees
Saue Linnavolikogu 2008. aasta 24. jaanuari istungi esimene
päevakorrapunkt oli volikogu
esimehe valimine. Olid olemas
põhjused, näiteks seisak linna
arengus, mille tõttu vajas linnavalitsus uut juhti. Otsus langes
senise volikogu esimehe Orm
Valtsoni kasuks. Allakirjutanule aga usaldati vastutus juhtida
Saue linnavolikogu.
Selle 14 kuu jooksul on
toimunud palju muutusi nii
maailmas tervikuna kui ka
Saue linnas. Alles me rääkisime jõukamate heaoluühiskonna riikide sekka jõudmisest,
kõik liikus kasvavas tempos:
palgad, elamuehitus, eestlaste
iive, ettevõtete ja sõiduautode
hulk, SKP ja palju muud.
Olgu see, mis tuli, kas majanduskriis või -surutis, igal
juhul ei räägi me enam totaalsest kasvust, vaid majanduslangusest, pankrottidest, palga
vähenemisest, koondamistest
ja töötusest. Kui aga vaadata
ajalukku, siis majanduses järgnebki tõusule langus, olgu see
siis väiksemamastaapne või
ülemaailmne. Nii läks 1929.
aastal, nii läks 1974. aastal ja
läks ka nüüd. Mingiks lohutuseks pole meile seegi, et kriisis
või surutises pole ainult Eesti
riik või Saue linn, vaid sellega
võitleb peaaegu kogu maailm.

Saue linn
saab hakkama

Me püüame ellu jääda ja kindlasti jäämegi — Saue linn saab
hakkama, olen ma neljanda
põlve sauelasena, kauaaegse
volikogu liikmena ja tänase linnavolikogu esimehena
kindel. Kindlasti ei ole hetkel
põhjust hirmuks, kuid ettevaatlikkuseks küll. Samas ei
ole liiga ettevaatlik olemine
alati kasulik.
Linna ettevõtted töötavad
ja üksikisiku tulumaksu laekumine 2009. aasta esimesel kahel kuul Saue linna eelarvesse
püsis 2008. aasta tasemel, seda
ka naaberomavalitsustes, välja
arvatud Saku vald. Seega on
linna tulubaas 2008. aastaga
võrreldes jaanuaris ja veebruaris samaks jäänud.
Murelikuks teeb, et end
töötuna arvele võtnuid on
võrreldes viimaste aastatega
tuntavalt rohkem — mõne inimese asemel juba üle 60 —,

kuid see ei ole Saue-taolisele
linnale praegu veel katastroof.
Küll on see aga katastroof töö
kaotanud Saue linna elanikele,
kellel soovitan julgelt, valehäbi tundmata, pöörduda oma
murega abi saamiseks linna
sotsiaalhoolekande poole. Lisan, et just töötuse suurenemise tõttu võetigi vastu otsus, et
töökuulutused nii töö otsijale
kui töö pakkujale on Saue linna lehes ja kodulehel tasuta.
Mida toob kaasa kohalikku
eelarvesse laekuva tulumaksuprotsendi vähendamine riigi
poolt, on praegu veel raske
öelda, kuid kindlasti tähendab
see linnaeelarve vähenemist.
Ja eelarve muudatused aprillikuu volikogusse plaanitud
ongi, sealhulgas investeeringute vähendamine. Kahtlen veel
tänagi, kas 2009. aastal Saue
linna eelarvesse plaanitud tulud vähenevad aasta jooksul
nii palju, kui praegu prognoositakse, ja loodan linna heaolu
nimel, et see nii ei lähe.

Tänases seisus
oleks kuritegu
mitte ehitada

Pooldan seisukohta, nagu eespool väljendusin, et tänases
olukorras ei saa ja ei tohigi olla
liiga ettevaatlik. Ühest küljest
on ehituse hinnad all — lausa kuritegu oleks vajaminevat
hoonet mitte ehitada — ja
teisest küljest, kui kõik loobuvad investeerimast, kasvab
pall, mis veerema läinud, üha
suuremaks ning siis saame
meediast lugeda taas ettevõtete pankrotist, koondamistest ja
töötutest. Et Saue pole mujal
maailmas toimuvast isoleeritud, siis ei jää meiegi kõigest
sellest puutumata.
Leian, et Saue linn ei tohiks
praegu lükata gümnaasiumi
juurdeehitust
kaugemasse
tulevikku. Algklasside maja
ehitamine on olnud teemaks
aastaid. Sama kaua on koolis
olnud ruumipuudus. Eelmistel
aastatel keskendus juurdeehituse projekt rohkem muusikakoolile ja ei liikunud edasi,
kuid ühe omavalitsuse jaoks
on siiski prioriteet alushariduse
andmine, mistõttu tänane volikogu ja linnavalitsus on seda
meelt, et kui ehitada, siis ikka
maja 1.–4. klasside õpilastele.
Muusikakooli ruumikitsikuse
saab aga lahendada gümnaasiumis vabanevate olemasolevate ruumide baasil.
Algklasside maja idee on
jõudsalt edasi liikunud. 2008.
aastal ostis linn ligi 2 hektarit
maad, kuhu kooli juurdeehitus
kerkima peaks. Eskiislahendus
nägi ette uue ja vana osa ühendamist galeriiga teise korruse
tasandil. Planeering annaks võimaluse lahendada samuti kaua
aega kõneks olnud läbimurde,
mis ühendaks Nurmesalu täna-

va Tule tänavaga. 2009. aasta
eelarvesse oli ja on veel tänagi
sisse planeeritud laenuvõtmine
kooli juurdeehituse finantseerimiseks, kuid praegu pole selge,
kas laenu üldse võtta saab, sest
riik keelas omavalitsustel laenamise. Samuti ei julge täna
lubada, mida otsustab 17-liikmeline volikogu. Siinkohal on
sobilik märkida, et Saue linn
ei ole end möödunud aastatega
lõhki laenanud, nagu paljud teised omavalitsused. Meie laenukoormus on madal, praktiliselt
olematu.
Positiivsena saan öelda, et
noortekeskuse ehitamiseks,
mida Euroopa Liit finantseerib 15 miljoni krooniga, läheb
kindlasti, sest Euroopa Liidu
projektide rahastamiseks ei
ole riik keelanud omavalitsustel laenu võtta.
Noortekeskuse projekt on
valmimas. Kui Saue elanikud
veel ei ole kursis, siis hoone
kerkib linnavalitsuse lähinaabrusesse, Säästumarketi tagusele platsile. Sinnasamasse on
kavas rajada ka korvpalliplats
ja tenniseväljak. Ehituse muudab küll keerukamaks AS-i
Tallinna Vesi survetrasside
ümbertõstmine, kuid on tegu
riigi poolt tasuta Saue linna
omandisse antud maaga.

Saue linna vanim
värav on räämas

Neljanda põlve sauelasena
läheb mulle väga korda Saue
raudteejaama hoone saatus.
Kui autosid oli vähem, oli
rong peamine kui mitte ainus
transpordivahend, mis Sauet
muu maailmaga ühendas. Kes
Haapsalu–Tallinna suunal sõitis, teadis kindlasti, kus Saue
asub — seda ütles suur silt jaamahoone seinal.
Aastatega on ajalooline
hoone muutunud üsna kulunuks. On halb tunnistada, et
Saue vanim värav on räämas,
uksed-aknad laudadega kinni löödud, mistõttu pidasin
plaani Saue koduloouurijate
seltsiga, kes tunneb puudust
muuseumiruumidest — linn
aga infopunktist —, ja võtsin
ühendust AS-iga Eesti Raudtee, kellele jaamahoone kuulub. Positiivset kuulsin mõlemalt poolt. Koduloouurijatel
oleks ruumide üle hea meel ja
ettevõte ei ole huvitatud hoone
müügist, küll aga pikaajalisele
rendile andmisest.
Tuleb asjaga edasi tegelda,
seda enam, et on võimalus
taotleda finantseerimist Euroopa Liidu meetmetest, nagu
linn ka noortekeskuse rajamise
puhul tegi.

Naabrid on meist
aastatega ette läinud

Minu volikogu esimeheks olemise aega on jäänud nii Saue
linna 15. sünnipäev, mis tõi

külla kõikide sõprusvaldade ja
-linnade esindajad, kui ka Saue
Jalgpallklubi 10. sünnipäeva
tähistamine, kus õhtusel kontserdil oli külastajaid enam kui
paar tuhat. Võrdselt tähtsad on
minu jaoks mõlemad — ühelt
poolt olen põline sauelane ja
teiselt poolt olen alati volikogus sportlike vaba aja veetmise viiside eest seisnud.
Saue Jalgpalliklubi, mille
juhatuse esimees ma loomisest peale olen, sai 10-aastaseks, kuid meeskond pole
kordagi saanud liiga mänge
koduväljakul mängida, sest
täismõõdus jalgpallistaadioni
Saue linnas ei ole. Selles osas
on kõik naaberomavalitsused,
nagu Keila linn, Saku ja Saue
vald, kes 10 aastat tagasi isegi
ei mõelnud (võib-olla, et isegi
ei unistanud) jalgpallistaadioni
rajamisest, meist juba ette läinud. Naabrid on ehitanud ka
teisi suuri spordirajatisi.
Samuti on noorte ja ka vanemate linnaelanike seas, nagu
kogu maalimas, populaarne
tennis, kuid harjutamisvõimalused Sauel tänini praktiliselt
puuduvad.
Rõõmu teeb, et meil on
olemas
kunstmurukattega
väljak, kus 140 jalgpalliklubi
last harjutada saab, kuid mitte
aastaringselt. Saaliaegu on aga
raske saada, sest saal on kõikidele sportijatele üks. Lahendus peituks kilehallis, millega
kooli staadionil olev kunstmuruväljak külmaks ajaks katta.

Ärategemine
pidurdab arengut

Olen aja jooksul tähele pannud, et Saue linnas on jäänud
palju tegemata, paljud toredad
ideed realiseerumata, sest on
tahetud lihtsalt kellelegi n-ö
ära teha. Selline käitumine ei
vii paraku kuhugi ja ei anna
tulemust. Selle asemel, et „ära
teha“, tuleks ja peaks ajama
üht asja, meie ehk Saue linna
asja.
Puudus on olnud (või vähemalt mina tunnen nii) ka lihtsalt heast tahtest midagi linna
heaks ära teha, ilma kõrge palgata ja oma vabast ajast. Siinkohal kutsun sauelasi mõtlema
ja arvamust avaldama, milline
võiks olla Saue linna jaoks see
ettevõtmine, mis tooks sadu ja
sadu meie linna elanikke ühe
mütsi alla, nagu möödunudaastane koristusprojekt „Teeme ära“, mis liitis tuhandeid
inimesi kogu riigis ühise asja
nimel tegutsema.
Arvan, et mida enam on
Saue linnas inimesi, kes meie
linna heaks midagi vabatahtlikult teevad — olgu see liuväli,
mõne haljasala koristamine
kevadel või midagi muud —,
seda parem on Sauel elada,
sest need inimesed ju hoolivad
oma linnast. 

Linnavalitsuse 8. istung
Saue Linnavalitsuse 8. istung toimus 18. märtsil 2009.
aastal, päevakorras oli:
1. Puidu tn 11 üksikelamu projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 86/.
2. Saue linna Tule tn 24 ja 24C ning Tule põik 1 ja 3 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmine /korraldus nr 87/.
3. Viigimarja tn 18 kaabelliinile kasutusloa andmine
/korraldus nr 88/.
4. Spordiühingutele raha eraldamine /korraldus nr 89/.
5. Kohaliku ettevõtluskeskkonna infrastruktuuri arendamise „Piirkondliku konkurentsivõime tugevdamine”
meetmes osalemine /korraldus nr 90/
6. Ühisprojekti „Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku
rajamine” taotluse koostamine ja esitamine EAS-ile
/korraldus nr 91/.
7. Laste toiduraha ja huvitegevuse kulude kompenseerimine /korraldus nr 92/.
8. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 93/.
9. Koduse mudilase toetuse maksmine /korraldus nr 94/.
10. Hooldaja määramine /korraldus nr 95/.
11. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 96/.
12. Saue Linnavalitsuse 10.09.2008. a korralduse nr 332
„Hallatavate asutuste koosseisude kinnitamine“ p 2.4
muutmine /korraldus nr 97/.
13. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue linnas korraldatud jäätmeveole ülemineku kord“ (II lugemine)
/Eelnõu otsustati suunata kehtestamiseks volikogusse/.
14. Info
14.1 Perioodil 26.02.2009–12.03.2009 sõlmitud lepingud.
14.2 Andmed seotud osapoolte kohta 2008. a majandusaasta aruandesse.
Otsustati: Saue Linnavalitsus ei võta endale vastutust
majandustegevuse aastaaruandes seotud osapooltega
andmete kajastamise korraldamise eest, kuna pole
võimalik seaduslikus korras tõeseid andmeid saada ja
neid nõuetekohaselt kontrollida.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Linnavalitsuse teade
Saue Linnavalitsus
teatab keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmisest.
Saue linna Tule tn 24,
24b ja 24c ning Tule
põik 1 ja 3 kinnistute
detailplaneering algatati Saue Linnavolikogu 19. veebruari 2009
otsusega nr 175.
Kehtiva linna üldplaneeringu järgi on
nimetatud kinnistute sihtotstarve riigikaitsemaa, sest tegemist oli Siseministeeriumi valitsemisalasse kuuluva maaga,
kuid tegelikult on planeeri-taval alal kogu aeg toimunud äri
ja tootmistegevus.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute ümberkruntimine nende loogilise kasutamise eesmärgil, maa sihtotstarbe muutmine tegeliku kasutamise järgi, hoonestusõiguse
määramine, tehnovarustuse, liikluskorralduse ja heakorra
lahendamine vastavuses koostamisel oleva Saue linna uue
üldplaneeringuga.
Planeeritaval alal toimuv tegevus ei ole keskkonda oluliselt mõjutava iseloomuga, sest äri- ja tootmistegevus toimub kinnistes hoonetes ning sellega ei kaasne arvestatavat
müra, lõhna ega õhusaastet. Planeeringujärgselt nähakse
jätkuvalt ette keskkonnasõbralikku äri- ja toomistegevust.
Vaadeldava territooriumi keskkonnamõjudesse puutuvat
käsitletakse ühtlasi koostatavas Saue linna üldplaneeringu
keskkonnamõjude strateegilises hindamises.
Lähtudes eelnevast otsustas Saue Linnavalitsus
18.03.2009 korraldusega nr 87 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist mitte algatada.
Linnavalitsuse korraldusega saab tutvuda tööpäeviti
Saue Linnavalitsuse kantseleis ning linna kuduleheküljel
www.saue.ee.

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Peatoimetaja: Haldi Ellam
Tel 679 0175, leht@saue.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ
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Linna uudised
Saue “Tammetark” tuli Harjumaa meistriks!
Saue mälumängurid tulid „Eesti Maakilb“ 2008/2009 Superfinaalis neljandks ning seega said neist Harjumaa meistrid!
Villu Liiv

Saue Mälumänguklubi juhatuse liige
Saue linna esindusvõistkond
„Tammetark“ esines ülevabariigilisel omavalitsuste-vahelisel mälumänguvõistlusel
märkimisväärse eduga.
Superfinaali jõudsime kolme eelvooru kokkuvõttes 11.
kohaga ning lootsime korrata
vähemalt eelmisel kahel aastal
saavutatud häid, 7. ja 8. kohta.
Läks aga hoopis paremini!
Superfinaal toimus 14.
märtsil tavaks saanud finaalipaigas Säreveres Eestimaa 19
„targema“ omavalitsuse võistkonna osavõtul.
Eelmistel aastatel ei ole finaali esimene pool meil eriti
hästi sujunud ning head lõppkohad oleme välja võidelnud
tugeva lõpuspurdiga. Seekord
alustasime kohe edukalt ning
25 küsimuse (I poolaja) järel
olime lausa 3. kohal. Jätkasime kenasti ka teisel poolajal ja
enne viit viimast küsimust olime neljandal kohal, vaid kahe
punkti kaugusel Haapsalust.
Viimase vooru täistabamusega
tõusis kolmandaks aga hoopis Pühalepa vald ning kuigi
me püüdsime kinni Haapsalu,
jäime ikkagi jagama neljandat
kohta.
Superfinaali 6 paremat:
1. Tallinn–Nõmme 75
punkti, 2. Tartu–Karlova 73 p,
3. Pühalepa vald 69 p, 4. Saue
linn ja Haapsalu 66 p, 6. Keila
linn 61 p.
Tulemusega võime vägagi
rahul olla, sest veenvalt edestasime ühte peafavoriiti — Kol-

gat, kes sai vaid 9. koha, samuti Rae ja Harku valda ning
seekord täielikult ebaõnnestunud mitmekordset (ka eelmisel aastal) võitjat Otepääd, kes
kogus 53 punkti ja jäi jagama
neljateistkümnendat kohta.
Meie jaoks kõige meeldivamaks üllatuseks oli aga see, et
kuivõrd olime parim Harjumaa
omavalitsuste hulgas, kuulutati võistkond „Tammetark“
(koosseisus Rafael Amos,
Vello Toomik, Sven Sommer
ja Villu Liiv) Harjumaa 2009.
aasta meistriks.
Tänavune „Maakilb“ oli
sauelaste jaoks igati edukas,
sest linna esindasid koguni kolm võistkonda, kellest
„Sammas“ sai Rahvafinaali Bgrupis 9. ja Saue III 14. koha.
Märkimist väärib, et kolme
võistkonnaga alustas ka Pühalepa vald, kuid lõpuni — seeeest kolmanda kohani! — jõudis neist ainult üks. Seega võib
nentida, et Saue linn ületas
teisi omavalitsusi ka aktiivsuse poolest.
Eduka hooaja ja ühtlasi esimese tegutsemisaasta võttis
Saue Mälumänguklubi kokku
üldkoosolekul 14. märtsil hubases restoranis Lounge Loft.
Klubi 16 liikmest oli kohal
14.
Üldkoosolekul
kinnitati
klubi 2008. majandusaasta
aruanne ning 2009. aasta majandustegevuse
aastakava.
Kinnitati ka käesoleva hooaja
ürituste plaan, milles nähakse

Avati uus toidukoht

Saue linna esindusvõistkond “Tammetark”.
ette jätkuvalt läbi viia Saue
esivõistlusi, mille 2 eelvooru
toimuvad juba aprillis-mais
ning 2 viimast eelvooru ja finaal sügisel.
Kindlalt otsustati osaleda
ka võistlusel „Eest Maakilb“
2009/2010 ning vähemalt kolme võistkonnaga.
Kinnitati klubi 5-liikmeline
juhatus, kuhu lisaks asutajaliikmetele Rafael Amosele,
Vello Toomikule ja Villu Liivile valiti Sven Sommer ja Ulvi
Urgard.
Klubi juhatuse tegevusele
andis üldkoosolek rahuldava
hinnangu.
Ametliku osa järel sai
sõna Eesti Mälumänguliidu
juhatuse liige Tenno Sivadi,
kes andis võistkonna „Tammetark“ liikmetele üle „Eesti
Maakilb“ 2008/2009 auhinnad ning Harjumaa meistrite
diplomid ja medalid. Ühtlasi
saime vähemalt aastaks oma
valdusesse Mõtleja bareljeefiga üsna raske rändkarika, mis

vähemalt mõneks ajaks jääb
meie legendaarsete orienteerujate poolt võidetud Kalevipoja
kuju kõrvale.
Härra Sivadi märkis ära ka
tõsiasja, et tema ei teagi Eestis
teist sellist päris mälumänguklubi.
Samas arvas ta, et veelgi parema tulemuse saavutamiseks
tuleks meil leida võistkondadesse alla 21-aastaseid noori,
kes saaksid osaleda viienda lisaliikmena. Enamik paremaid
võistkondi on selle võimaluse
alati ära kasutanud.
Lõpetuseks teatas ta suurepärase uudise, et Eesti
Mälumänguliit on lõplikult
otsustanud 2009. aasta Eesti
Individuaalsed Mälumängu
meistrivõistlused läbi viia 19.
aprillil Saue linnas.
Täpsem informatsioon selle, Eesti praktiliselt tähtsaima
turniiri toimumise ning Saue
linna esivõistluste esimese
vooru korralduse kohta ilmub
järgmises ajalehes. 

Suurepärane ehitis

Ettevalmistamisel on
2009. a eelarve muutmine
Saue Linnavalitsuse eelarve töögrupp linnapea Orm
Valtsoni juhtimisel arutas 24. märtsil 2009. aastaks
kinnitatud Saue linna eelarve muutmist ja kavandatud
muutmisettepanekuid Linnavalitsusele ja Linnavolikogule esitamiseks.
„Arvestades vastuvõetud negatiivset riigieelarvet, Vabariigi
Valitsuse määrust kohalike omavalitsuste poolt võetavate
laenude piiramise kohta ja tulumaksu laekumise protsendi
vähenemist, tuleb rääkida täna üle 50 miljoni krooni suurusest linnaeelarve kärpest. Riigikogu sammud majanduse
tasakaalustamiseks olid oodatust radikaalsemad ja puudutasid kõiki omavalitsusi väga valusalt, ka Sauet. Vaatamata sellele, et olime koostanud konservatiivse eelarve,
vajab see nüüd ümbertegemist“ kommenteeris linnapea
Orm Valtson.
Töögrupp esitab linnavalitsusele ja volikogule eelnõu,
kus tehakse ettepanek vähendada personalikulusid 10
protsendi võrra, majandamiskulusid 16 protsendi võrra, investeeringuid 53 protsendi võrra ja muid kulusid
21 protsendi võrra. Hetkel ei puuduta ettepanekud sotsiaalvaldkonda. Töögrupp teeb ettepaneku vähendada
valitsemiskulusid 18%. Rahandusministeeriumiga peetud
läbirääkimiste tulemusena on lootus, et Saue linnal võimaldatakse võtta laenu 15 miljonit noortekeskuse ehituse
kaasrahastamiseks, millest aga ei piisa algkooli ehituse rahastamiseks. Samas jätkatakse ettevalmistustöödega algkoolihoone projekteerimiseks. Töögrupp on seisukohal, et
tuleb ära oodata ka lõplik seisukoht haridusministri Tõnis
Luukase algatatud põhikooli- ja gümnaasiumi reformi osas.
Kui haridusministri Tõnis Lukase reform heaks kiidetakse,
siis mõjutab see kindlasti ka Saue hariduselu. Lõplik kärbete suurus ja ulatus selgub peale arutelu koalitsioonipartneritega. Hetkel aga ütleks, et „Tark ei torma“. 2009. aasta
eelarve muutmine peaks volikogusse arutlusele ja otsustamisele jõudma aprillikuus. 

Lugupeetud pensionärid
ja puuetega inimesed!
Kas teil on tulnud ette raskusi pangaautomaadist sularaha saamisel või kaardiga maksmisel?
Kutsume eakaid mõtlema sellele, kui palju teil sularaha tegelikult vaja on. Väga tähtis on turvalisuse küsimus. Tervet
kuupensioni pole mõistlik korraga välja võtta ega endaga
kaasas kanda. Samuti peab olema väga ettevaatlik pangakaardi PIN koodidega — need ei tohi võõraste pilkude alla
sattuda!
Saue Linnavalitsuse sotsiaaltöötajad soovitavad eakatel,
puuetega inimestel ja teistel abivajajatel, kellel on raskusi
pangaautomaadi käsitlemisel või pangakaardiga tehingute
tegemisel, pöörduda Saue linnas asuvatesse Swedbank ja
SEB panga kontoritesse. Pangatöötajad on alati valmis Teid
aitama pangaautomaadi kaudu tehingute teostamisel. Samuti annavad vajadusel nõu ja abi sotsiaaltöötajad Saue
Linnavalitsuses (tel 679 0176, 679 0174) ja Saue Päevakeskuses (tel 659 5070). 

Elektri- ja elektroonikajäätmete kogumisest
4. aprillil 2009 korraldab Saue Linnavalitsus koostöös MTÜ
Eesti Elektroonikaromu ja Nordline Baltic OÜ elektri- ja elektroonikajäätmete ning vanarehvide (vanade autokummide)
kogumise Saue linna elanikelt.
Alates märtsi keskpaigast on Saule Tule põik 1 avatud uus kohvik-bistroo Wunderbar, mis pakub sauelastele ja ümbruskonna
töötajatele mõnusaid hommikusööke, koduseid lõunaid ning
aeg-ajalt ka teiste rahvusköökide värvikaid maitseelamusi.
Uue kohviku idee sündis söögikoha rajaja Rainis Maasingu sõnul ajal, kui samal aadressil asuva vana autobaasimaja
kaasaegseks tootmishooneks renoveeriti. Kuna firma Harmeti
tootmiseks soetatud kompleks on suhteliselt suur, andsid nad
võimaluse Tule tänava poolsesse ehitise ossa rajada kohvikbistroo.
„Tulemusega oleme väga rahul, toitlustuspind on kaasaegselt renoveeritud ning kvaliteetselt sisustatud,“ ütleb Maasing.
„Ka kohti peaks meil jätkuma: kohvik on mõeldud 75 inimesele. Päeval pakume süüa kõigile külastajatele, õhtuti ja nädalavahetustel on võimalik siin sünnipäeva või muid koosviibimisi
pidada.“
Wunderbar on avatud argipäeviti kella 9-16. Hommikuti pakutakse mitmekesist hõrgutavat hommikumenüüd ning alates
kella 11 on oodatud lõunalauda.
Gerli Ramler

Ühel õhtul koju saabudes pidin imetlusest pikali kukkuma:
naabri krunti ümbritses korralik lumest müür koos võimsate
vahitornidega. Midagi nii kaunist ja võimsat pole ma pikka
aega näinud.
Loodan, et naabrid annavad mulle andeks, et luba küsimata selle ehitise linnarahva silmade alla toon. Aga see on
nii ilus asi, mida tahan kindlasti sauekatega jagada. Päris
kõvasti pidi vaeva nägema, et kaitseehitis sellise suursuguse vormi oli võtnud.
Ühtlasi käin välja idee kutsuda Saue Sõnas ellu uus
rubriik, kus tutvustaksime linlastele toredaid ja vahvaid
asju, mis meie linnas silma hakkavad.
Arvan, et just tänastes oludes, kui enamus sõnumeid on
tumedates toonides, on ilusatele asjadele tähelepanu juhtimine hädavajalik. See toob päikesesära meie ellu.
Mida arvavad minu ideest lehelugejad? Kas on piisavalt
toetajaid? Kui jah, siis saame mõtte ellu viia ja üheskoos
rubriigile sobiliku pealkirja välja mõelda.
Kalev Lillo
Aedniku tänavalt

Elektri- ja elektroonikajäätmete hulka kuuluvad:
• suured kodumasinad (külmikud, pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid jms);
• väikesed kodumasinad (tolmuimejad, õmblusmasinad,
röstrid, kellad, kohvimasinad jms);
• kodused IT ja telekomseadmed (personaalarvutid, sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid, automaatvastajad,
printerid jms);
• tarbeelektroonikaseadmed (raadiod, televiisorid, videokaamerad, magnetofonid, muusikariistad jms);
• elektritööriistad (va tööstuslikud);
• elektrilised mänguasjad;
• seire ja valveseadmed (suitsuandurid, kütteregulaatorid, termostaadid jms).
Nimetatud jäätmeid saab üle anda kella 12.00–14.00
Sauepargi tn 1A (endise sauna) kõrval asuval platsil. 
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Noored
Selgusid parimad instrumentalistid
Elina Seegel

Saue Muusikakool
Kevad on traditsiooniliselt
Eesti Muusikakoolide Liidu poolt korraldatavate vabariiklike konkursside aeg.
Erinevate erialade konkursid
toimuvad igal teisel aastal,
seekord võistlevad pianistid ja
puhkpillimängijad. Vabariiklikele konkurssidele eelnevad
regionaalsed eelvoorud, kus
püütakse lõppvoorudesse välja selekteerida parimad noored muusikud. Kokku võttis
Loode-Eesti ja Harjumaa regiooni eelvoorudest sel aastal
osa 93 puhkpilli- ja 61 klaverimängijat.
Vaskpuhkpillimängijate
konkurss toimus Tabasalu
Muusikakoolis 28.veebruaril. Sauelt osalesid trompetist
Joonas Praks (sai diplomi,
õp. Jaak Oserov) ja tromboonimängija Oliver Povel Puusepp, kes saavutas II koha
(edasipääs lindivooru, õp.
Tõnu Soosõrv).
Puupuhkpillimängijate regionaalne konkurss toimus 4.
märtsil Haapsalus. Saue Muusikakoolist osales Laura Pley
(õpetaja Jüri Hargel), kes saavutas II koha (edasipääs ka
lindivooru).
Kuna pianistide konkursil
on alati arvukalt osavõtjaid,
toimus vabariikliku konkursi
eelvoor seekord kahel päeval — nooremad vanusegrupid võistlesid 6. märtsil
Keilas, vanemate vanusegruppide konkursi korraldasime ise Saue Muusikakoolis 7.
märtsil. Žüriisse kuulusid tuntud klaveripedagoogid Tallinna Muusikakeskkoolist —
Maigi Pakri, Marja Jürisson ja
Martti Raide. Meie õpilastest
osalesid konkursil Hele Pukk
ja Sigrit Keerd (õp Marina
Jurtšenko), Johhan Rosenberg

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.

Eliise Lind mängib vabariiklikul konkursil 28. märtsil — hoiame pöialt!
ja Mihkel Alamaa (õp Tiina
Kalvet), Kaie-Mari Hanikat
(õp Elina Seegel). Nooremas
vanusegrupis pälvis III koha
Brita-Liis Oruste (õp E. Seegel) ja 11–12 aastaste vanusegrupis saavutas I koha Eliise
Lind (kes pääses lindivoorust edasi ka vabariiklikule
konkursile, õp Gerli Kirikal).
Žürii tõdes oma järelsõnas, et
seekord olid konkursi nõuded
noortele mängijatele küllalt
rasked ja seetõttu anti kohti
ning eripreemiaid välja ta-

valisest vähem (tulemusi vt
ka meie kodulehelt www.
sauemk.edu.ee). Lisaks andsid žüriiliikmed veel üldiseid
juhiseid edaspidiseks tööks
ning kiitsid meie konkursi
ladusat korraldust. EMTA ja
TMKK klaveriosakondade
projekti “Tõrud ja tammed”
raames olid konkursipäeval
meie külalisteks klaveriõpetajad Kersti Sumera (TMKK)
ja Maie Koldits (G. Otsa nim
Muusikakool), kes andsid lisaks väikesele kontserdile üle

ka eripreemia artistlikuimale esinejale Anneli Lebertile
(Keila Muusikakool).
Vabariikliku
konkursi
lõppvoorud toimuvad 26.–30.
märtsil Tallinnas. Lisaks vabariiklikele konkurssidele toimuvad aprillis veel maakondlikud konkursid kitarristidele,
kandlemängijatele, viiuldajatele ja akordionistidele.
Täname kõiki osalejaid
ning konkursse toetanud Harjumaa Omavalitsuste Liitu ja
Kultuurkapitali! 

Kitarri Kangelane 2009

Piljardi Parun 2009

Pinksi Proff 2009

Tegija Tantsija 2009

I — Henry Härm

I — Ken Tulp

I — Henry Härm

I — Ranon Kriisa

II — Ragnar Kreisberg

II — Henry Härm

II — Ken Tulp

II — Henry Härm
III — Kaspar Karu

III — Dima Kudrjavtsev

III — Kristofer Härm

I — Mihhail Tsvetkov

I — Rainer Roomets

II — Taavi Valdmäe

II — Rauno-Innar Kärt

III — Kristjan Ploompuu

III — Chris Kohava

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

Noortekeskuse jaoks on
koolivaheajad huvitavad ajad.
Meid külastab siis palju rohkem erinevaid ja uusi noori.
Äsja möödunud kevadvaheajal viisime noortekas läbi
terve rea erinevaid arendavaid
turniire ja võistlusi. Eks ikka
selleks, et noortel oleks stiimul, mille nimel ning eesmärk,
mille poole püüelda. Võisteldi

III — Siim-Tõnis Vainrauh

126 krooni
378 krooni
252 krooni

Meeldivat koostööd soovides,
RK Teeninduse OÜ

väga teha ongi? Hommikuti
kaua magada, teleka ees vedeleda, kellegagi kokku saada,
noortekasse loivata... Ja õhtul,
siis kui on pime ja põnev jalutatakse mööda linnatänavaid,
sest paljukest meil ikka on selliseid lapsevanemaid, kes oma
võsukestel koolivaheajal terve
armee sõpru ööpäevaringselt
külla kutsuda lubavad.

Mida teeb Saue noor, kellel on
parasjagu koolivaheaeg? Ilmselt ajab igaüks oma asja —
üks sõidab maale vanaema
juurde, teine käib iga päev linnas shoppamas ja kinos, kolmas hängib niisama sõpradega
Saue linna vahel ja soojendab
bussikate pinke. Mida siin nii

1.–9. klass		
10.–11. klass
12. klass		

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele Hansapanka a/a nr. 221018424457 30. märtsiks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse(laste) nimed ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas, kooli sööklas 01.04.
kella 8.00–15.00. Palume kindlasti registreerida sööjaks ka
nendel, kes soovivad hiljem maksta. Antud aegadel saab sööklas pikendada ka toidukaarte.
Õpilase puudumisest teavitada toitlustusfirmat.
Söökla telefon on 659 6068.
Küsimuste ja ettepanekute korral helistada telefonil
699 2039 (söökla juhataja Ülle Jahesalu).

Parim aeg on koolivaheaeg!
Kristi Kruus

Aprillikuu toiduraha

piljardis, lauatennises, guitarhero’s ja isegi tantsumattidel
ning tulemusena andsime
välja mõned huvitavad tiitlid.
Siin siis tiitli pälvijad Teie ees
(vt tabel).
Soovime kõikidele tiitlivõitjatele palju õnne ning ootame ikka uusi toredaid liikmeid oma perre! 

Aadress: Nurmesalu 9, Saue linn 76506, Saue Gümnaasium
E-post: kool@saue.edu.ee
Kantselei: 670 9234
http://www.saue.edu.ee/

Häid uudiseid olümpiaadilt
Saue Gümnaasiumi õpilased esinesid maakondlikul
majandusolümpiaadil edukalt.
28.veebruaril toimus Tallinna Sikupilli Keskkoolis igaaastane
majandusolümpiaadi Harjumaa voor.
Olümpiaad toimus kahes voorus: 1-teooria kontroll ja 2-internetipõhine
majandusmodelleerimis-simulatsioonimäng
TITAN. Meie kooli õpilased on igal aastal aktiivselt osalenud
ja ka sel aastal saavutasid väga tasavägises 10 osavõtjaga
võistluses edu. II koht — Kristel Tamm ja Ralf Anari (10. klass);
III koht — Ardo Pikkar ja Kaspar Süvirand (11. klass); IV koht —
Triin Samuel ja Erlich Lõwi (11. klass).
Jätkuvat huvi ja entusiasmi ka edaspidiseks meie majandusprobleemidega tutvumiseks ja tegelemiseks.
Virve Rajamäe
Saue Gümnaasiumi majandusõpetaja
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Eesti kelguhoki koondis võitis
maailmameistrivõistluste B-divisjonis esikoha
Kelguhoki B-divisjoni maailmameistrivõistluste finaalis
Hollandis Eindhovenis võitis
Eesti 21. märtsil Rootsit 1–0
ning pääseb seega Vancouveri
2010. aasta Paraolümpiamängude kvalifikatsiooniturniirile.
Gerli Ramler
„Võit tuli meeldiva töövõiduna ja oodatuna, aga mitte
kergelt, sest kaotama ei tulnud
sinna küll keegi! Kuna tegu on
meeskonna alaga, siis kedagi
personaalselt esile tõsta oleks
ebaõiglane, kõik andsid endast maksimumi,“ ütleb Eesti
meeskonna kapten sauelane
Kaido Kalm, kes on kelguhokit harrastanud juba 1994.
aasta sügisest. „Tegime oma
spordiliidu sünnipäevaks kena
kingituse.”
Võiduvärava lõi Tarmo
Eerma, kelle keskjoonelt löödud litter oli rootslaste väravavahile üllatuseks.
Eesti koondise koosseisuks oli: Kaido Kalm (kapten,

tsenter), väravavaht Valeri
Falkenberg, ründajad Aleksander Jarlõkov, Imre Tiitsu,
Alar Õige, Rasmus Penno,
Rain Suursaar ja Ivar Liiv
(tsenter) ning kaitsjad Tarmo
Eerma, Tarmo Kolk, Arvi
Piirioja, Meelis Koppelmann
ja Aare Aasamets. Meeskonna treener on Sergei Toode,
delegatsiooni juhiks oli Eesti
Invaspordiliidu peasekretär
Signe Falkenberg.
Eesti kelguhoki koondise
aitasid MM-ile Elion, EMT,
Olympic Casino, Tallink, Alexela, Ace Logistics, Premia
Jäähall, Tallinna linn, Saue
linn, Rae vald, Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Kul-

Sauelane Kaido Kalm (kõige vasakpoolsem) koos võiduka meeskonnaga.
tuurkapital ja Eesti Paraolümpiakomitee.
Kelguhoki B-divisjoni Maailmameistrivõistlused toimusid
13.–22. märtsini Hollandis,
Eindhovenis. B-divisjonis osales viis meeskonda — Eesti,
Poola, Rootsi, Suurbritannia ja
Holland.
Eestis on kelguhokit harrastatud 1993. aastast ning juba
1994. aastal sai koondis kutse

osaleda Lillehammeri Paraolümpiamängude kelguhoki
turniiril, kus saavutati viies
koht ja fair play karikas.
Sauelt küll Eesti koondises
hetkel teisi mängijaid pole, aga
kõik soovijad on Kalmi sõnul
teretulnud! Muide, klubitasandil võivad kelguhokit ka täiesti
terved mehed ja naised mängida, ainult tiitlivõistlustel peab
olema liikumispuudega. 

Mis on kelguhoki?
Kelguhoki on liikumispuuetega inimestele mõeldud versioon
jäähokist. Kelguhokit mängitakse istudes spetsiaalsel kelgul,
millel on all paar uiske. Mängija jalad ja puusad on kinnitatud kas rihmadega kelgu külge või kasutatakse spetsiaalset
gondlit. Kelgu liikuma panemiseks kasutatakse kahte kuni
meetri pikkust keppi, mille üks ots on varustatud metallteravikkudega ja teine ots hokikepi labaga litri löömiseks. Kelguhoki reeglid on samad nagu suurel hokil, kui erinevuseks on
mänguaeg 3 x 15 minutit. 

Lõppenud suusahooaeg oli sauelastele väga edukas
Tänu Saue Suusaklubi treeneri ja presidendi Marko Pruusi eestvedamisele ning koostööle juba
tuntud Saue suusatajate, partnerite ja Saue Linnavalitsusega said nii suured kui väiksed suusatajad tänavu oma suusaoskusi proovile panna mitmetes suusasarjades ja võistlustel.
Haldi Ellam
Gerli Ramler
Sel aasta võib hooajaga väga
rahul olla, sest vaatamata pikale ja väsitavale talvele toodi
koju palju auhindu, medaleid
ning karikaid.
Pruusi aktiivsus on lühikese aja jooksul innustanud lapsi tulema suusatreeningutele
ja edukalt võistlema, leiavad
Saue Gümnaasiumi kehalise
kasvatuse õpetajad Enla Odamus ja Valdo Pilve.
„See aasta võib hooajaga rahul olla, sest sellist talve ja nii
pikka hooaega pole tükk aega
olnud ja eks ta väsitab ka ära!
Suvel jätkame jooksmise ja
rattavõistlustel osalemisega!“
kommenteeris Pruus tänavust
suusahooaega.
Nii sai Saue Gümnaasium
Harjumaa karikavõitja koolidevahelises teatesuusatamises
32 medalit, Saue linn saavutas
Eestimaa talimängudel esimese
koha, ETV-Swedbanki noorte

Saue suusatamise MV-l
osales nii noori kui ka vanu
suusasarjas sai meie parima
ehk kuuenda koha Mariliis
Odamus, XXV Viru Maratoni
42 km distantsil oli esikohal
Tõnu Odamus ning teisel Terje
Odamus ning 25 km distantsil
teisel kohal Mariliis Odamus.
Väga edukalt osalesid sauekad
ka Keila Suusasarjal.

EMT Estoloppetil
saime teise koha!

EMT Estoloppet 2009 hooaeg
sai sel aastal läbi viidud täisprogrammil ehk ära ei jäänud
ühtegi maratoni. Saue Suusaklubi pani oma tiimi välja Saue
SK nime all, mis saavutas Piletilevi-Grafti järel teise koha.

Saue klubi parimad olid M50
klassis Kanep Urmas (võitis
kuuest maratonist kõik kuus)
ja Tõnu Odamus M 60klassist (viiest maratonist viis esikohta)! Mõedaku maratonil
sai Terje Odamus N40 klassis
teise ja Marliis Odamus N15
klassis samuti teise koha. 

13. märtsil toimusid Saue Sarapiku terviserajal lahtised
meistrivõistlused suusatamises. Sarja „Sauelane liikuma“
raames asetleidnud võistlustest võttis osa palju inimesi, kellest 79 nimed said kirja ka võistluse protokolli.
Saue Suusaklubi juhi Marko Pruusi sõnul oli sel päeval
fantastiline talveilm, paistis päike ja Sarapiku radadel oli
piisavalt lund, et üks korralik suusavõistlus maha pidada.
„Kuigi osavõtjaid oleks võinud rohkem olla, oli lapsi ja täiskasvanuid võistluse korraldamiseks piisavalt ning kõik kohaletulnud jäid üritusega rahule,“ nendib ta.
Tulemused on välja toodud Saue Huvikeskuse kodulehel
www.sauehk.ee 
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Mitmesugust
Kristlik Vabakogudus tähistas sünnipäeva
15. märtsil tähistas Saue kristlik
Vabakogudus 19. aastapäeva.

Naisselts tähistas
sünnipäeva kübarapeoga
20. märtsil tähistas Saue Naisselts Saue Gümnaasiumi aulas oma 15. tegevusaasta täitumist ja kevade
algust peoga „Kevad ja kübarad“.
Vallatutes kübarates peoperenaised tervitasid saabunud
peolisi ja kostitasid neid omavalmistatud suupistetega. Tänati väikeste meenetega koostööpartnereid — Saue Lions
klubi, Saue Folki ja Saue Linnavalitsust.
Muusikalist meelelahutust pakkus laulja Jaan Sööt, tantsuks mängis ansambel „Lustikummut“. Line-tantsu maailmameister Tõnu Koidla pani kogu seltskonna tantsima.
Elevust tekitas ka laudkondadevaheline viktoriinivõistlus.
Saue Naisselts loodi 1994. aasta veebruaris pärast seda,
kui Saue linn tagastas omanikule Saue mõisahoone. Kuna
selle ajani oli mõis olnud sauelastele kultuurikeskuse eest,
kaotasid täiskasvanud sauelased mõisa erakätesse minekul
nii koha kultuurialaseks tegevuseks kui ka kultuuriüritusi
korraldav organisatsiooni. Seetõttu loodigi Saue Naisteselts,
mis 1999.a. nimetati ümber Saue Naisseltsiks.
Oma põhikirjas määratles ettevõtlike naiste organisatsioon oma eesmärkidena noorte — ja pereürituste korraldamise ning Saue linna kultuurilises, sotsiaalses ja majanduslikus elus osalemise.
Viieteistkümne aasta jooksul on Saue Naisselts korraldanud mitmesuguseid kultuuriüritusi, tegelnud heategevuse,
enesetäiendamise ja koolitusega. Koos LC Sauega on toetatud laulukonkurssi „Saue laululaps“ ning korraldatud spordiüritusi. Saue Naisseltsi esinaiseks on Sirje Luberg.

HAMBAD ON OLULISED!
Tänapäevane arvamus on: suu hea tervis on tähtis ka üldtervise seisukohast. Näiteks on statistiliselt tõestatud (Soome ajateenijate uurimisel) seos ülemiste hingamisteede infektsioonide ja tarkusehammast
ümbritseva igemepõletiku vahel, st kurgumandlitelt ja tarkusehamba
igemetaskust on leitud sama haigusetekitaja.
Hulk uuringuid on tõestanud parodontiidi ja südameinfarkti vahelist seost. Uurides veresoontes esinevaid ladestusi, on leitud igeme- ja
hamba ümbritseva koe põletiku tekitajaid, mis põhjustavad veresoonte
kahjustusi. Peab ka meeles pidama, et hambast lähtuvad mädakolded
võivad olla eluohtlikud, sest bakterid võivad levida vereringesse. Tervele
inimesele ei ole see ohtlik, aga kui inimese vastupanuvõime on haiguse
tõttu langenud või organismis on bakterite kinnitumiseks soodsad tingimused (inimesel on südame tehisklapp, veresoonte protees vms), siis
võib tagajärg olla tõsine.
Suu tervis sõltub kolmest asjaolust: resistentne hammas, hea suuhügieen katu kogunemise vältimiseks ja mõistlik toitumine. Hambad on
kaariesele vastupidavamad kui neid korduvalt aplitseerida fluorlakiga.
Katu ja toidujääkide eemaldamine hamba pinnalt peab toimuma iga
päev, et bakterite poolt toodetud hape ei jääks hamba pinnale kauaks
ja ei tekiks hamba pinna demineralisatsiooni. Happeid produtseerivad
bakterid vajavad elutegevuseks põhiliselt süsivesikuid. Määrav on süsivesikute kasutamise viis. Nii öeldaksegi sageli, et pole head või halba
toitu, vaid ainult hea või halb toitumine.
Mis määrab toitumise headuse? Inimesed väidavad küsitlusel, et
kariogeensed toidud on maiustused, kuiv eine, magusad joogid jms. Kui
on uuritud nende toitude kariogeensust selgub, et probleem on keeru-

Eelmise vooru õiged vastused on järgmised:

Russalka
Arvo Pärt
Jäi auto alla.
Rocky Marciano
Janis Rainis, Konstantinas Ciurlionis, Lennart Meri
Vallatalitaja, vallakasakas
Ametlikult kehtivad lepingud järgmiste omavalitsustega:
Sollentuna kommuun, Egedali kommuun, Vangazi linn,
Kozeletsi linn, Quincy-sous-Senarti linn.
8. Olümpiasallu kohas, kus peeti esimesed olümpiamängud.
9. Begoonia
10. Hispaania kuivatatud singid.

Pastor

üks väike mõis “Edelwais”,
kus ameeriklastest jutlustajad
on loonud väikese Piiblikooli,
seal on mitugi Saue koguduse
liiget oma teoloogilisi teadmisi täiendamas käinud. Avaldasime talle selle võimaluse eest
tänu.
Oleme rõõmsad, et meid on
tähtpäevadel sageli külastanud
Saue Linna abilinnapea hr Ralf
Aamos, nõnda seegi kord.
Möödunud aasta oli Saue
Vabakogudusele meeldejääv
just selle poolest, et alates
suvest on kirikukell tornis tähistanud kirikus toimuvaid
sündmusi, olgu need siis pulmad, matused või tavalised
pühapäevased jumalateenistu-

Saue Kilb IX voor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vahur Utno
Kirikutel on ammustest aegadest välja kujunenud traditsioon tänada Jumalat selle
eest, mis meile möödunud
aastate jooksul on osaks saanud. Tähtpäevadel kutsutakse
kokku armsad sõbrad ja tuttavad, et olla koos rõõmsad
ja tänulikud saavutuste eest.
Meil on palju häid sõpru,
kes on eelneval aastal meid
aidanud. Kõiki neid tahtsime
tänada nii isikliku kui ka kollektiivse abi eest.
Suureks üllatuseks oli, et
meid austas oma kohalolekuga Austria Saatkonna konsul
Eestis hr Harald Ulbrich abikaasaga. Nimelt seoses sellega
meenus, et Viini lähedal on
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IX VOORU KÜSIMUSED:

sed. Peale selle on kirikukell
tuletanud end meelde igal
keskpäeval.
Kella hankimine oli eelmisel aastal kogudusele väga suur
väljaminek, mis nõudis hulga
inimeste ja kollektiivide abi,
kes seda väljaminekut sponsoritena toetasid. Sellepärast
tahtsimegi neid kõiki tänada!
Pakkusime kokkutulnutele nüüdisaegset vaimulikku
muusikat. See oli ühtlasi meie

kõigi tänu Taevasele Isale, kes
meie usutunnistuse järgi on
terve elu ja saatuse autor.
Mitmeid sõpru oli tulnud
külla Soomest — meie sõpruskogudusest Forssa linnast.
Seekord üllatas külalispastor
meid oma võrratu pereansambliga.
Tänulik Saue Vabakoguduse pere soovib täna Saue rahvale lootust, mis tuleb usalduslikust vaatest ülespoole. 

Minu Eesti mõttetalgud
1. mail saab teoks Eesti läbi aegade suurim kodanikualgatus
Teeme Ära Minu Eesti. Nii Eestis kui väljaspool Eesti piire ja
virtuaalruumides avatakse sadu mõttekodasid, kuhu oodatakse osalema 100 000 aktiivset inimest eesmärgiga üheskoos Eestimaa paremaks teha.
1. mail avatakse üle Eesti kultuurimajades, koolides ja
paljudes teistes ühiskondlikes hoonetes 400 mõttekoda,
kuhu oodatakse inimesi avatud ruumi meetodil oma mõtteid
avaldama ja nende üle arutlema. Arutelud saavad toimuma
ka Minu Eesti veebikeskkonnas ning mitmetes mõttekodades väljaspool Eestit.
Samuti on teretulnud omaalgatuslikud ehk vabad mõttekojad, kus saab aktuaalsetel teemadel arutleda ilma Minu
Eesti toimkonna poolt ettevalmistatud talgujuhtita.
Registreerumine Minu Eesti mõttetalgutele algab 1. aprillist koduleheküljel www.minueesti.ee kui ka kõigis Eesti
raamatukogudes. 

Murekiri

„Hea inimene”, kes sa 8. märtsi varahommikul tulistasid õhupüssist meie kiisut, siis tea, et sinu tegudel on ka tagajärjed,
mida sa muidugi tahtsidki. Vaene kiisu, kes on alles 8-kuune,
on nüüd ühest silmast ilma, kuid mida tema hing on läbi elanud, seda ei saa me kunagi teada. Kuidas meie, pereliikmete,
süda valutab, teame nüüd väga hästi. Kas ja keda peame selle
eest tänama?! Head loomaomanikud, kes te elate Vana-Keila
mnt lõpus ja selle ümbruses, olge oma neljajalgsete pereliikmetega ettevaatlikud. Iial ei tea, kus neid oht varitseb!

lisem. Rosinaid on peetud väga tervislikuks, kuid neid süües moodustub hamba pinnal rohkesti hapet.
Ja kontrastina — šokolaad, mida
on peetud väga ebasoovitavaks, on
poole väiksema kariogeensusega
kui enamik puuvilju. Toiduained,
mida loetakse kariogeenseteks, on
Saue, Pärnasalu tn 31
suure glükoosi-sisaldusega, seetõttu
Avame varsti!
suus kleepuvad, ning väikese kariostaatiliste elementide (fluor, kaltsium, fosfor, mõned rasvad, kakao polüfenoolid) ja loomupärase kõrge hapete sisaldusega.
Siiski on paljud kariogeensed toiduained toitvad ja maitsvad ja seetõttu tervisele kasulikud. Sellest, kas konkreetne toit on kariogeene või
kariostaatiline, on olulisem viis, kuidas neid tarbitakse. Teaduslikud uuringud näitavad järjekindlalt, et kariogeense toidu kasutamise sagedus
on olulisem kui tema koostis. Nii loom- kui inimkatsed näitavad, et rohkem kui viiekordne kariogeense toidu kasutamine päevas viib kaariese
tekkele. Viimased uuringud näitavad ka, et oluline on tasakaal toidu ja
fluoriidide tarbimise vahel. Harjumaal on fluori sisaldus joogivees 0,8–
1,5 mg, mis ei nõua eraldi suukaudset fluoritablettide manustamist.
Soovitus olekski kasutada fluoriide sisaldavat hambapastat kaks korda päevas ja mitte süüa üle viie korra päevas. Üks kord aastas lasta hambaarstil läbi viia jäävhammastele professionaalne suuhügieen ja pärast
söömist närida kümne minuti jooksul ksülitooliga närimiskummi.
Tiina Hargi, Hambaarst
* Artiklis on kasutatud Hambaarst.ee materjale.
Hambaarstid Ülle Erpais, Tiina Hargi, Signe Kalevik ja Siim Vesingi

1. Kes olid legendi järgi Tshingis-khaani esivanemateks?
2. Tuntud on lugu keelte võistlusest, kus eestikeelne lause
„Mine tasa üle silla“ olla tulnud teisele kohale. Kes aga
1815. a kirjutas selle lause?
3. Milline oli Eesti Vabariigis 1922. a ekspressionistlikus stiilis
rajatud esimene avalik ehitis?
4. Millise maailmakuulsa ajalehe motoks on: “All the News That`s
Fit to Print“ — „Kõik uudised, mis kannatavad trükimusta“?
5. Millise eesti näitleja kohta on Salme Reek öelnud: „Väga
šarmantne näitleja, väga andekas näitleja ja suurepärane
inimene minu jaoks...“ Adolf Shapiro on selle mehe kohta
lisanud: “Kui ta sündinuks kusagil Ameerikas, tunneks teda
terve maailm. Ta mängiks Hollywoodi filmides ja teda saatvad austajannad ei laseks tal limost väljuda, kui ta mõnda
järjekordset prestiižset auhinda vastu võtma sõidab.“
6. Kes Saue Gümnaasiumi õpetajatest saavutas 2005. a VIII
üleriigilisel õpetajate teatrifestivalil „Sillad“ parima naisnäitleja tiitli?
7. 28.–29. mail 2004. a toimusid Sauel selle ala üheksandad
Euroopa meistrivõistlused. Mis alal?
8. Milline riik võttis osa esmalt taliolümpiamängudest ja alles
8 aasta pärast osales esmakordselt suveolümpial? Mis riik
ja mis aastatel?
9. Kes oli see Tallinna linnapea, kes tuli 15-kordseks Eesti
meistriks ujumises?
10. Millise looma liha panid keldid lahingus langenutele hauda
kaasa? Sama looma kujutis ehtis ka muistsete rootsi sõdalaste kiivreid. 

Saue Päevakeskus
01.04
06.04
09.04
9.04
13.04
14.04
22.04
23.04
24.04

28.04

kell 10.30 erinevad firmad tutvustavad oma tooteid
(naiste ja laste riided jne.)
kell 11.00 Dzintarsi ja Vivasani kosmeetikatoodete
tutvustus ja müük, Marati toodete tutvustus ja müük.
kell 10.00 väljasõit Tallinna Botaanikaaeda näitusele
Maailma rahvaste pühad taimed ja palmid. Osavõtusoovist palume teatada hiljemalt 31.03.09
11.00 ps erivajadustega inimesed valmistuvad Ülestõusmispühadeks
ps erivajadustega inimeste kinokülastus
12.00 ps erivajadustega inimeste sünnipäevapidu
kell 13.00 Silvi Mänd terviseloeng — parim toit kevadeks
kell 11.00 kepikõnd soovijatele, väljumine Saue
Päevakeskusest, samas ka käimiskeppide laenutus.
kell 12.00 Veskitammi Kultuurimaja külastus. Üritus
toimub südamenädala raames, kavas teemakohane
loeng ning päevakeskuse ja kultuurimaja kollektiivide esinemine. Kohale saab bussidega nr. 190
(transpordisoovist palume eraldi teatada) palume
eelnevalt registreeruda hiljemalt 15.04.09.
12.04 ps erivajadustega inimeste sünnipäevapidu

Põnev päev Pandivere lääneosas 28. aprill
Mägine maastik, põlised paigad, sinised järved, uhked mõisad.
Arbavere ja Vohnja Mõisad, massiivne Kallukse, Lodikivi, Undla mõis, Kadrina kirikuaed, Vabaduse — ja Emakeelesammas,
rahvamaja. Neeruti mäed, järved ja mõis, Kreutzwaldi sünnikoht, Lasila mõis, Porkuni uhke mõis-peamuuseumi uhkes
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 Ilmastu mõisate kaudu. Väljasõit Sauelt kell 8.00, tagasi jõuame kell 21.00. Hind sõltub osavõtjate arvust: 370–400
krooni inimese kohta. Info ja registreerimine telefonil 659 5070
või Saue Päevakeskuses. Osavõtusoovist palume teatada hiljemalt 27.03.09 päevakeskuses või telefonil 659 5070.

Saue Päevakeskus tuletab meelde
• Jätkuvalt toimub pesupesemise teenus ja dušiteenuse osutamine, juuksuriteenuse osutamine ja massaažiteenuse
osutamine. Info ja eelregistreerimine tel 659 5070
• Jätkuvalt on võimalik üürida päevakeskuse ruume (üritusteks, ringide tööks, teenuste osutamisteks), vastavalt uuele
ja ühtlustatud üürihinnale 50 krooni tund.
Olete oodatud!

Saue Invaühingu koosolek
Tähelepanu! Saue Linna Invaühingu koosolek toimub 7. aprillil
kell 10.00.
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Teated
Kas mu laps on kooliküps?
7. aprillil kell 18.00 toimub loeng lastevanematele
„Kas mu laps on kooliküps?“
Kauaaegne kooliarst dr. Anne Silbaum peab loengu sügisel
kooliteed alustavate laste emadele ja isadele teemal „Kas mu
laps on kooliküps?“ Kõne all on lapse kooliks valmisoleku kehalised, vaimseid ja sotsiaalseid märgid ja pere võimalused kooliks valmistuva lapse päevarütmi, tervislike toitumisharjumuste
ja hingelist küpsemist toetava atmosfääri loomisel.
Loeng toimub 2008.a sügisel Keilas alustanud uues üldhariduskoolis Erakool Läte, mille õppe- ja kasvatustöö rajaneb
waldorfpedagoogikale. Erakool Läte asub lasteaiaga Rukkilill
ühises majas aadressil Kruusa 23 Keila.
Osalemine tasuta, soovijatele annetamise võimalus. Loengu
„Kas mu laps on kooliküps?“ läbiviimist toetavad Haridus- ja
Kultuuriselts Läte ja Hasartmängumaksu Nõukogu.
Lisainfo:
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
Tel 5193 6673
www.erakoollate.ee

Tähtis teade!

28. märtsil 2009 toimub UUSKASUTUSLAAT

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

Kontserdil osaleb noor lauljatar
MARILIN KONGO
Toetavad LC Saue ja Saue Naisselts Korraldab Saue Huvikeskus

Sissepääs vaba

Osta, müü ja vaheta!

Naljakate lemmikloomade
fotode võistlus — naljakuu
Pilte saata: leht@saue.ee
Kestvus: pilte võib saata kuni 12. aprillini.
Parimad 10 pilti avaldatakse Saue Sõnas.
Galerii pannakse ka linnakodulehele. 

Veel on vabu kohti Saue Ettevõtete Liidu
08. kuni 13. maini toimuvale kultuurireisile
„Imeline Viin“ koos Viini ooperiteatri etenduse
La Traviata külastusega (soovijatele).
Reisi maksumus on 3900 krooni + teatripilet.
Soovijatel palun võtta ühendust:
Arno Vester, 509 3085; Malle Aunpu, 516 9346
kuni 10. aprillini

KEVAD-SUVINE LEERIKOOL
algab 18. aprillil kell 11.00
koguduse majas (Paldiski mnt 2)

•
•
•
•

Leerikooli võib tulla vanuses 15 a kuni ...
Leerikool annab võimaluse saada koguduse
täieõiguslikuks liikmeks ja aitab tutvuda kristliku usu põhialustega
Leeriõnnistamine on eelduseks oma laste
ristimisel, ristivanemaks saamisel ja abielu
laulatusel
Leerikursus lõpeb juunis 2009

Oled oodatud!

Info: 5193 1501 (õp. Marek Roots), 604 4808 (kantselei)
keila@eelk.ee

Lauluklubi
17. aprillil
kell 19.00
Saue koolimajas

Karate klubi

IMELINE VIIN

EELK Keila Miikaeli koguduse

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

Eelregistreerimine koha broneerimiseks: katrin@kodukyla.ee
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Juhendaja
Katrin Järvlepp
Olete oodatud!

Nüüd avatud Sakus

loomakliinik

Saue Huvikeskuse suvealguse laager
õpilastele vanuses 8–12 aastat
8.–11. juunini 2009 Kloogaranna Noortelaagris
Kavas: ekskursioon, sportmängud, ujumine Laulasmaa
SPA-s, maa- ja ökokunsti üritused, igal õhtul erinev tegevus.
Osalustasu 800 krooni. Info ja registreerimine Saue Huvikeskuses tel 659 5009, e-post: sauehuvikeskus@hot.ee

vesiaeroobika
Aprillikuus treeningud E, K algusega 19.30, P 16.00
Sissepääs 15 min. enne treeningu algust
Kuupileti hind 9 x 70 = 630 kr; üksikpileti hind 90 kr
Ujula avatud ka 12.04.09 Tere tulemast Saue ujulasse!

Õigusabi
ja raamatupidamisteenus
Sauel

Lisainformatsioon
www.kiipimine.ee

Kui teil on küsimusi juriidilises valdkonnas aga ei tea kuhu või kelle poole
pöörduda, helistage või meilige meile.
Hoiate kokku nii aega kui raha. Samas
ka küsimused ja teenus raamatupidamisvaldkonnas. Hindade suhtes jõuame kokkuleppele.
Juriidilised küsimused 509 0195
Raamatupidamine
513 0290
leridas@hot.ee

Otsin tööd

Otsin tööd

ehituses

transpordi
või autoremondi
valdkonnas

Avatud: E–R 12.00–18.00
Eelregistreerimine
tel 5832 5248, 5343 9332

mees otsib tööd

ehituses
müürsepana, puhtavuugitööd, fassaadid, korstnad,
aiapostid jms.
Kontakt: 5351 2854, Kalle
elbu.flor@mail.ee

Ootame harjutama karated
Trennid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti
kella 18.00–19.00 ajal
Saue Gümnaasiumi spordisaali rõdul
Oodatud on nii poisid kui tüdrukud
alates 10. a vanusest!
Info: 5561 9155, R. Toome

Saue koolimajas 24. aprillil kell 19.00
Rakvere teatri komöödia

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

HALDUSTEENUSED
KORTERMAJADELE�JA ÄRIPINDADELE

RAAMATUPIDAMINE
KORTERIÜHISTUTELE

Nooruslik 35 aastane naine
otsib tööd. Olen töötanud müüjana, hambaravis assisstendina,
büroojuhina, pearaamatupidaja
assistendina ja viimased 5 aastat finantsjuhi abina. Olen nõus
õppima uut ja huvitavat, võimalus viibida töölähtustel, autojuhilube ei oma.
Kontakt: 5625 3094, Anu
anka7@hot.ee

Viimasel kursusel rahvusvahelist
majandust ja ärijuhtimist tudeeriv
üliõpilane soovib leida tööd sekretär-juhiabina. Antud valdkonnas
3-aastane töökogemus. Suhtlen
vabalt eesti, vene ja inglise keeles.
Arvutioskus: MS Office programmid.
B-kategooria juhiluba. Olen aktiivne,
rõõmsameelne, töökas, alati korrektne ja abivalmis. Õpin nädalavahetustel, nii et võimalik töötada ka täiskohaga. Oodatud kõik pakkumised.

Kontakt: 5347 5333, Annely

Olen 35 aastane mees,
lõpetanud Taani Kuningriigis
ehituskooli,
valdan Taani ja Rootsi keelt.

Kontakt telefonil: 515 0485

AS Alliku Saue linna ligidal,
Alliku külas võtab tööle

Sauel asuv ilusalong
otsib kollektiivi

karjaku

KÜÜNETEHNIKUT
ja KOSMEETIKUT

Töö graafiku alusel
ja palk vastavalt toodangule.
Info: 5663 3942

Pikaajalised Saue piirkonnaga
seotud kogemused aitavad meil leida
just Teile kõige paremini sobiva lahenduse.

KINNISVARATEHINGUD
Fred Linnukütt
Maakler
5347 2228

KINNISVARA HINDAMINE

fred@uusmaa.ee

ENERGIAMÄRGISE
VÄLJASTAMINE

tel�626�4250 • bpe@bpe.ee

www.bpe.ee

Mootoriremont
sõidu- ja pakiautodele,
lukksepatööd, keevitustööd

Kontakt telefonil: 5631 7389

KAS SINUL ON JUBA
ISIKLIK MAAKLER?

OST,�MÜÜK,�ÜÜR

Kogenud

raamatupidaja
otsib tööd finantsvaldkonnas:
* finantsaruannete koostamine
* tööõigus ja lepingute
koostamine
* maksudeklaratsioonide
esitamine
* raamatupidamine
Telefon: 5566 7617

Otsin tööd

Palume
CV koos sooviavaldusega
saata e-postiga:
ele@elestuudio.ee

Olen rahulik, aus, korrektne,
usaldusväärne ja hea suhtleja.
Oskan arvutil töötada. Oman
B-kat. autojuhilube. Oman pika
ajalist laos töötamise kogemust.
Samuti olen valmis õppima alati
midagi juurde.
Kontakt: 5648 7610
toomas@krist.ee

Saue Gümnaasium on kaasaegse õpikeskkonnaga
üldhariduskool, kus õpib 850 õpilast.

Pakutav ametikoht
EESTI KEELE- JA KIRJANDUSE ÕPETAJA
Tööülesanded:
* Eesti keele ja kirjanduse
õpetamine
põhi- ja keskkoolis
* Vajadusel klassijuhatamine
Nõudmised kandidaadile:
* Pedagoogiline kõrgharidus
Kasuks tuleb:
* Eelnev töökogemus koolis
Omalt poolt pakume:
* kaasaegset töökeskkonda
* innovaatilisust
* teotahtelist kollektiivi
* konkurentsivõimelist töötasu

Asukoht: Saue linn, Harjumaa
Tööaeg: 8.00–15.00
Pakutav palk: 12 000 krooni
Kontaktandmed:
Kontaktisik: Jaan Palumets, direktor
Aadress: Nurmesalu 9,
Saue, 76506 Harjumaa
Lisainfo telefonil: 507 7883
Faks 970 9234

Tööle asumisaeg augustis 2009
Kõige paremad pakkumised! www.uusmaa.ee

27. märts 2009

Tarbijainfo
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Töökuulutuste avaldamine Saue Sõnas tasuta

Saue Kaubakeskus

Soodushinnad kehtivad

27.03-29.03

18.50

79.-

31.80 kr/L

14.90

19,80 kr/L

48.30 kr/kg

23.90

12.50

NIIDUKIHOOLDUS
150g.

KOHVIK

BISTROO

E- R 9 . 0 0 - 1 6 . 0 0

Tekst

Maits vad ja k o dus ed lõ unad
K üps etis ed o ts e ahjus t
N üüd avatud S auel, Tule põ ik 1
(endine ARK’ i ho o ne)
Võimalus tellida ruume tähtpäevade pidamiseks
Info saamiseks palume helistada 56 63 8888 või www.feeter.ee

on alanud

Oilikom Autokeskus

Sooja 2b, Saue
Tel 659 5394
521 5358

OLDUSPAKETIGA
MÄRTS – APRILL HO

ÕLIVAHETUS
TASUTA!
Parim aiatehnika

•
•
•
•
•

käsipesula- sõidu- ja veoautodele (sise- ja välispesu, poleerimine, vahatamine)
rehvitööd, rehvide müük, hooajaline hoiustamine
lukksepatööd (sõiduautod, kaubikud), autovaruosade ja -tarvikute müük
avariiliste sõidukite remont (ka kindlustustööd), keretööd, värvimistööd
elektritööd, hammasrihmade vahetus, puksiirteenus jpm.

Avatud: E–R 9.00–18.00; L 9.00–14.00 (pesula)
Saestuudio OÜ I Männiku tee 19, Tallinn I E–R 9–18 I Tel 67 22 987 I www.saestuudio.ee

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

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

Sauel müüa
soodsate hindadega
kasutatud Soome

pehmeja nahkmööbel

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

UUS KAUP!
Kinnisvara

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

RENDILE ANDA
KAUPLUSE RUUMID
Kauplus-teeninduspind Saue Kaubakeskuse
kõrval, suurusega 30–90 m2
Lisainfo tel 5661 2600

 Müüa 3-toaline korter Paliveres,
Taebla vallas Läänemaal. Pindala
68 m2 kinnise rõduga, 2 panipaika,
tehtud remont, asub looduslikult
kaunis kohas, parkla.
Tel 479 4131 Valja
 Müüa ühetoaline renoveeritud
korter Sauel. Sobib ka vahetusvariant
3–4 toalise vastu. Tel 505 5300

Teenus

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

