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Saue Mõttetalgud osutusid viljakaks
Nagu arvukates kohtades Eestis ja väljaspoolgi, toimusid 1. mail ka Sauel mõttetalgud, milles
osales 16 särasilmset inimest, alates noortest ja lõpetades eakatega.
Haldi Ellam

avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna juht
Mõttekoja kojavanemaks oli
linnapea Orm Valtson ning
talgujuhiks linnavalitsuse liige
Jüri Tümanok.
Kuigi osavõtjaid oli vähem
kui oodatud, olid kohaletulnud
igati tragid ning ideedest tulvil
ja ettenähtud kahe arutlusvooru
asemel viidi läbi kolm. Kokku
arutleti avatud ruumi meetodil
mitmel päevakajalisel teemal:
• Kuidas saaks Sauel ohutult
ratta ja rulluiskudega liigelda?
• Kuidas lahendada Saue linna
transpordi hajutamise probleeme pikemas perspektiivis?
• Kuidas teha Saue omanäoliseks ja tuntuks üle Eesti?
• Kuidas saada noortel silm
särama ja kuidas korrastada
Sarapiku terviseraja ümbrust?
• Kuidas teha laste ja suuremate elu Sauel põnevamaks, lõbusamaks ja huvitavamaks?
• Kuidas vähendada olmemüra saastet?

• Kuidas luua Sauele keskus?
• Kuidas leida majanduskriisis
siplevale Eestile raha?
• Kuidas korrastada Saue jaamahoonet?
• Kuidas panna kortermaja
ühistus asjad liikuma?
Saue linnapea Orm Valtson ütles mõttetalgute tulemusi kommenteerides, et linnakodanikud
peaksid oma unistuste realiseerimiseks olema aktiivsed ja
kasutama neid võimalusi, mis
on tänapäeval olemas — see
tähendab näitama üles isiklikku aktiivsust ja kodanikuühenduste kaudu taotlema projekti
korras erinevatest fondidest
rahalisi vahendeid.
Tänase Saue Sõna neljandal
leheküljel avaldame kokkuvõtted mõttetalgute vestlusringidest. Andku need lugejaile
mõtlemisainet ning uusi ideid
Saue linna paremaks muutmiseks — linnaelanike, linnavalitsuse ja ettevõtete koostöös!
Jätkub lk 4 

Linnavalitsus ja Linnavolikogu
Saue Linnavalitsus esitas volikogule 2009. a
eelarve muutmise eelnõu
Saue Linnavalitsus esitas volikogu aprillikuu istungile Saue
linna 2009. a eelarve muutmise
eelnõu, kus prognoositakse tulude vähenemist 21,3 miljoni
krooni võrra, kavandatakse finantseerimistehingutevähendamist 29,6 miljoni krooni võrra
ja kulude eelarve vähendamist
50,9 miljoni krooni võrra.
Saue linna 2009. a eelarve
muutmise vajadus tekkis oluliste muudatuste tõttu Eesti
riigi eelarvepoliitika tasandil: riigieelarve muutmine,
KOV-i tegevust mitme mõjutava seaduste muutmine,
laenuvõtmise keelustamine ja
majandusprognooside oluline
halvenemine.
Tulud
Riigieelarve muutmisega vähendati kohalikele omavalitsustele laekuva tulumaksu
eraldise määra 11,94 protsendilt 11,4 protsendile, mis on
2004. a tase; vähendati toetusi
hariduskuludeks tasandusfondi kaudu ja seati piirangud lae-

nude ning muude pikaajaliste
kohustuste võtmiseks. Saue
linna 2009. a eelarves vähendatakse tulude prognoosi
16,4% vt tabel 1.
Finantseerimistehingud
Valla- ja linnaeelarve seadusesse viidi sisse täiendav
paragrahv, millega keelustati
KOV-il laenude ja muude kohustuste võtmine seoses riigieelarve puudujäägiga. Erandina
võib Rahandusministeeriumi
loal laenu võtta EL-toetuste
omafinantseeringute katteks.
Seoses eespool tooduga vähendatakse Saue linna 2009.
a eelarves laenude võtmist ja
võetakse kasutusele 2008. a vabad vahendid, vt tabel 2.
Kulud
2009. a eelarve muutmise
eelnõus on kõikidele tegevusvaldkondadele ja kululiikidele lähenetud individuaalselt ja
eesmärgipõhiselt. On valdkondi, kus kulude vähenemist ei
peeta võimalikuks (sotsiaalne

kaitse, linna heakord, avalik
kord, avalikud tervishoiuteenused). Teistes valdkondades
on üle vaadatud tegevuskavad
ja püütakse peamised eesmärgid täita vähenevate ressurssidega. Investeeringute eelarvet
vähendatakse seoses laenupiiranguga, üle vaadati investeeringute ajakava, kus 2009.
aastal külmutatud investeeringud teostatakse perioodil
2010–2012. Personalikulude
eelarvest on välja võetud vahendid preemiate ja lisatasude
maksmiseks, samuti ei täideta
vakantseid ametikohti. Personalikulusid vähendati kokku
10%, sh ametnikel 13%. Kulude vähenemist kululiikide
lõikes vt tabelist 3.
Tegevusvaldkondade lõikes vähendati (investeeringuid

arvestamata) üldvalitsemise
kulusid 16,7%, hariduskulusid 7,5%, majandusvaldkonna
kulusid 5,1% ja kultuuri ning
vaba aja kulusid 2,8%. Sotsiaalse kaitse kulusid suurendati 0,2%. Riigikaitse, avaliku
korra ja tervishoiu kulusid eelnõus ei muudetud.
Võrreldes kahe möödunud
perioodiga väheneb 2009. aastal linnaeelarve kogumahus
majandamis- ja personalikulude osakaal, suureneb investeeringute, eraldiste ja muude
kulude osakaal, vt tabel 4.
Saue linna 2009. a eelarve
määruse eelnõu ja seletuskiri
on avalikustatud linna kodulehel: uus.saue.ee/index.
php?page=258& 

FINANTSEERIMISTEHINGUD

Eelarve muutmine Muutus

Laenude võtmine

–35,0 milj kr

–70,0%

Kulude katteks suunatud jääk +5,4 milj kr

+134,9%

Tabel 2. Finantseerimistehingute muutmine.
KULUD

Eelarve muutmine

Muutus

TULUD

Eelarve muutmine

Muutus

Investeeringud

–39,0 milj kr

–54,2%

Maksud

–18,0 milj kr

–22,4%

Personalikulud

–6,0 milj kr

–10,4%

Toetused riigieelarvest

–3,5 milj kr

–9,4%

Majandamiskulud

–4,3 milj kr

–13,3%

Muud tulud

–1,2 milj kr

–60,0%

Muud kulud

–1,3 milj kr

–31,1%

Omatulud

+1,3 milj kr

+12,2%

Eraldised

–0,3 milj kr

–2,5%

Tabel 3. Kulude muutmine.

Tabel 1. Tulude muutmine.

Tabel 4. Eelarve kululiikide osakaalu võrdlus eelarve kogumahust perioodil 2007. a (tegelik), 2008. a (tegelik) ja
2009. a eelarve.

Euroopa Parlamendi valimised Sauel
4.–7. juunini toimuvad 27 Euroopa Liidu liikmesriigis Euroopa
Parlamendi valimised, kus teist korda saavad osaleda ka Eesti
kodanikud, et valida kuus liiget kaasa rääkima Euroopat puudutavatel teemadel.
Haldi Ellam

avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna juht
Valimised Sauel
Saue linna territooriumil on
moodustatud
valimisjaoskond Saue Linnavalitsuse
19.08.2002 a määrusega nr 6.
1. Saue linna territooriumil
on üks valimisjaoskond, nr 1.
2. Hääletamisruum valimise
päeval asub Saue Gümnaasiumis, Nurmesalu 9, Saue linn.
3. Hääletamisruum eelhääletamisel ja väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
hääletamisel asub Saue Linnavalitsuses, Tule 7, Saue linn.

Saue Linna jaoskonnakomisjoni liikmed
Saue Linnavolikogu 23. aprilli 2009 otsusega nr 183
moodustati Sauel jaoskonnakomisjon, mille liikmeteks on: Margit Ots, Meeli Kallas, Anneli Ritsing,
Monika Liiv, Rafael Amos,
Haiko Käärik, Diana Kooskora, Vello Krohn. Jaoskonna esimeheks nimetati Tuuli
Urgard. Asendusliikmeteks
nimetati Kirsika Lääts ja
Terje Urgard.

Valida saab:
28. mai–03. juuni: elektrooniline hääletamine algab 28.
mail kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni hääletamise lõpuni 3. juunil kell 20.00.
01. juuni–03. juuni: toimub
eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades kell 12.00–
20.00.
07. juuni — Valimispäev.
Hääletamine toimub kell
9.00–20.00. Toimub ka kodus
hääletamine.
Lisainfo:
Pakkumaks päevakajalist infot
Euroopa Parlamendi valimis-

te kohta Eestis ja teistes ELi
liikmesriikides on 19. jaanuarist avatud valimiste koduleht
aadressil www.valimised2009.
eu. Lehel on ülevaade praeguse parlamendikooseisu tegevusest aastatel 2004–2009,
hääletamiskorrast ja kandideerimistingimustest ning sellest,
kuidas hääle andmine Euroopat mõjutab. Lisainfo Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehelt www.vvk.ee/ep09/
Järgmised valimised Eestis:
Kohalike omavalitsuste volikogude valimised — valimispäev
on 18. oktoober 2009. a. 
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Linnavolikogu 41. istung
Saue Linnavolikogu V koosseisu 41. istung toimus 23. aprillil
2009. Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Saue Linna Raamatukogu põhimäärus (II lugemine)
Ühehäälselt võeti vastu määrus nr 64.
2. Saue linna 2009. aasta eelarve muutmine (I lugemine)
Ühehäälselt otsustati lõpetada esimene lugemine
ja suunata eelnõu komisjonidesse. Juhtivkomisjoniks
määrati volikogu eelarve- ja majanduskomisjon.
Komisjoni istung toimub 07. mail algusega kell 18.00.
3. Koondise 9–1 korteriomandi vahetamine Koondise
13–11 korteriomandiga. Poolt 10, vastu 1, erapooletuid
2, võeti vastu otsus nr 182.
4. Jaoskonnakomisjoni moodustamine. Poolt 13, erapooletu 1, võeti vastu otsus nr 183.
5. Info Saue Linnavalitsuse I kvartali tööst. Info võeti teadmiseks. Kirjalik info volikogu istungi protokolli juures.
6. Info. Harju maavanema ettepanek maa ostueesõigusega
erastamise korraldamise kokkuleppe lõpetamisest.
Alates aprillist 1997. a on Saue Linnavalitsus sõlminud
918 maa ostueesõigusega erastamise ostu-müügilepingut. Käesolevaks ajaks on maade ostueesõigusega
erastamine Saue linnas lõpetatud ja võib nõustuda maavanema ettepanekuga sõlmitud kokkulepe lõpetada.
Info võeti teadmiseks.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud linnakantseleis.
Maie Matsiselts, Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

SEB Saue harukontorit
asendab Postipank
SEB sulgeb 30. aprillist Saue harukontori ning avab
4. maist elektroonilise Postipanga Saue postkontoris
aadressil Kütise 4, vahendab seb.ee.
Kliendid, kes harjumuspäraselt külastasid Saue harukontorit, on oodatud Saue postkontoris avatavasse Postipanka,
kus saab teha kõiki peamisi pangatoiminguid. Postipangas
saab sooritada reaalajas maksekorraldusi, teha sularaha
sissemakseid nii oma kui ka võõrale kontole, võtta välja sularaha, vaadata konto jääki ning tehingute infot, sõlmida erinevaid pangalepinguid ja palju muud.
Postipanga teenuseid saab kasutada postkontori tööajal,
Saue postkontor on avatud esmaspäevast reedeni kella
9.00–18.00 ja laupäeval kella 9.00–13.00. Ööpäevaringselt saab Sauel kasutada SEB-i sularahaautomaati aadressil
Ladva 1A.
Eesti Posti ja SEB-i koostöös sündinud Postipanga eesmärgiks on pakkuda igale inimesele pangateenuseid just temale kõige lähemal asuvas postkontoris. Seda on üheskoos
edukalt tehtud juba üle kümne aasta, mille tulemusena on
218-s postkontoris üle Eesti võimalik sooritada olulisemaid
pangatoiminguid.
Lisainfo: kliendiabi 665 5100. 

Saue linna heakorrapäev
Ülelinnaline heakorrapäev toimub 15. mail 2009. Koguneme jaanituleplatsile kell 11.00. Prügikotte ja kindaid jagatakse kohapeal. Osalejatel registreeruda telefonil 679 0185
või meili aadressil inger@saue.ee
P.S. Heakorrapäevale on registreerunud juba kõik Saue
Gümnaasiumi 1.–8. klassid. 

Kevadtööd Sauel
Ilusad kevadilmad on indu andnud ka paljudele sauelastele,
kes on juba oma koduaiad korda teinud. Saue Linnavalitsus
tänab kõiki linlasi, kes on juba oma aiad ja aiatagused korda
teinud, hoolimata sellest, et heakorrakuu mai on alles alanud.
Lisaks linnaelanikele on usinad olnud ka AS Saumeri töötajad, kes on tänavad talvel kogunenud prahist puhtaks teinud, samuti on lõppenud löökaukude lappimine. Alustatud
on tänavate joonimisega.
Linnavalitsus ootab kõikidelt kinnistute omanikelt oma
valduste korrastamist. Muuseas on linnavalitsus juhtinud tähelepanu ka mitmele firmale, et nad korrastaksid oma klientidele mõeldud parklaid, nii et liiva ja pori ei tassitaks sealt
Saue linna teedele ja tänavatele.
Heakorra tagamisest ning jäätmetest vabanemisest saab
lähemalt lugeda Saue linna kodulehelt www.saue.ee rubriigist Linnakodanikule -> Keskkond -> Jäätmed. 

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

Järgmine number ilmub
22. mai 2009
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Beebiball

17. aprillil 2009 toimus Saue lasteaias Midrimaa järjekordne
beebiball, sel korral oli sünnitunnistuste pidulikule kätteandmisele tulnud 13 uut ilmakodanikku koos oma vanematega.

8. mai 2009

Koerte ja kasside
vaktsineerimine
NB! Seoses 23.05.2009. a toimuva lehekuu laadaga on
koerte ja kasside vaktsineerimine varem väljakuulutatud
kohast — turuesiselt platsilt — üle viidud linnavalitsuse
parklasse.
Vaktsineerimine toimub
16. mail 2009. a kell 10.00–14.00 turuesisel platsil
23. mail 2009. a kell 10.00–13.00 linnavalitsuse
parklas
Võimalik teostada kompleksvaktsiine — 100 kr/isend.
Marutaudivastane vaktsiin tasuta.
Vaktsineerimist teostab volitatud veterinaararst Vladimir
Harkovski. 

Kas valida koerte ja
kasside steriliseerimine?
Paljud loomaomanikud on küsinud, millal steriliseerida oma lemmikloom või kas üldse seda teha.

(Vasakult) Reno Nahkur, Thera Reisberg, Andreas Seervald, Kristof Tammeleht, Gerd Matis Rootalu, Brigitta Laid,
Eva-Liisa Aibast.

(Vasakult) Liise Mirette Karu, Rasmus Valk, Joonas Pajuste, Jette-Lii Hamm, Teressa Tuvi, Ville Kikkas.

Jooksuaja e innaaja vältimiseks on kaks võimalust: hormoonravi ja operatsioon. Hormoonravi puhul kasutatakse
hormoonpreparaate, mis lükkavad innaperioodi edasi.
Ravimi manustamise skeemist tuleb kindlasti kinni pidada, kõrvalmõjuna võivad tekkida probleemid edasisel tiinestumisel või isegi mädane emakapõletik, mille ravimine ei ole
suuresti võimalik ja lõpeb ikkagi operatsiooniga (opereeritakse emakas koos munasarjadega).
Seega on ehk õigem variant koheselt emane loom steriliseerida. Millal on õige aeg? Tänapäevane seisukoht on, et
steriliseerida võib juba varajases eas. See ei takista looma
arengut ja väljakasvamist. Saku Loomakliinikus on praktiseeritud emaste koerte steriliseerimist vanuses 7–8 kuud,
emaste kasside puhul 6 kuud, isaste kasside puhul 5–6
kuud, isaste koerte puhul 6–7 kuud.
Tänaseks ei soovitata enam esimest jooksuaega ära oodata või et peaks ära ootama kindlasti esimesed pojad, opereerida võib varem. Kindlasti ei tohiks operatsioon toimuda
innaajal. Siis on emaka verevarustus intensiivsem, emakas
suurenenud.
Operatsioon kestab emasel koeral ligikaudu 45 minutit,
loom peab olema enne operatsiooni 12 tundi söömata. Arvestama peab, et loom on pärast operatsiooni narkoosist
uimane. Kõhualuse haava kaitseks pannakse selga spetsiaalne ürp, mis kaitseb haava saastumise eest. Loomale
süstitakse operatsiooni järgselt antibiootikume ja valuvaigistit. Loomaomanikul ei ole vaja rohkem ravimeid manustada.
Loomaomaniku kohustus on jälgida, et haava õmblusi ei
“harutata lahti”. Kümne päeva pärast tuleb tulla õmblusi eemaldama. Enne operatsiooni on kohustuslik, et loom oleks
vaktsineeritud (seitse päeva enne seda antud ussirohi).
Emase koera steriliseerimine (kuni 20 kg) Saku Loomakliinikus maksab 2000 krooni, emase kassi steriliseerimine
700 krooni, isane kass 500 krooni, isane koer 1500–1800
krooni.
Saku Loomakliinik ootab oma patsiente aadressil Üksnurme tee 8, Saku. Oleme avatud tööpäevadel kl 12.00–18.00,
laupäeval kl 10.00–14.00. Palume eelnevalt visiidid registreerida telefonidel 5343 9332, 5832 5248. Kuni 15. maini
on loomakliinikus soodushinnad! Vaata lisa: www.loomakliiniksakus.ee 

Teade

Saue Muusikakooli
vastuvõtuinfo 2009

Saue Gümnaasiumi
vastuvõtuinfo 2009

Põhiõppe osakonda pilliõppesse ootame lapsi vanuses 7–12
eluaastat.

Saue Gümnaasium on Harju maakonnas tuntud kõrgete õpitulemustega jätkusuutliku arengu põhimõtteid järgiv tänapäevase õpikeskkonnaga kool.

Õppida saab klaverit, viiulit, kannelt, kitarri, flööti, saksofoni,
klarnetit, trompetit, akordioni, trombooni, tuubat, metsasarve
ja löökpille.
Sisseastumiskatsete konsultatsioonid toimuvad 27. ja 28.
mail kl 17.00–19.00 ruumis 106.
Konsultatsiooniks tuleb õpilasel ette valmistada üks laul.
Konsultatsioon on kohustuslik.
Konsultatsioonidele tulekul kaasa võtta lapse ja vanema isikut tõendav dokument.

Saue Gümnaasium kuulutab välja täiendava vastuvõtu X
klassidesse seoses lisa klassi avamisega 2009/2010 õppeaastal. Kandideerijaid ootame vestlusele 14. mail, kell 15.30
kabinetis 105.
Valitavad õppesuunad Saue Gümnaasiumis:
reaalsuund
humanitaarsuund
inglise keele ja matemaatika suund

Sisseastumiskatsed toimuvad 3. ja 4. juunil kl 17.00–19.00
ruumis 106.

Kaasa võtta õpilaspäevik, 9. klassi klassitunnistuse koopia ja
isikut tõendav dokument.

Saue Muusikakool asub Saue Gümnaasiumis (ruum 108),
Nurmesalu 9.

Aadress: Nurmesalu 9, Saue linn, 76506
E-mail: kool@saue.edu.ee
Kantselei: 6 709 234
http://www.saue.edu.ee/

Informatsioon telefonidel 659 6054 ja 5693 9045
www.sauemk.edu.ee 

Saue Muusikakooli lõpetajate pidulik aktus toimub 16. mail
kell 13.00 Kadrioru Lossis. Üldine lõpuaktus 26. mail kell
18.00 Saue Gümnaasiumi aulas.

TERVISESPORDIPÄEV
24. mail 2009 algusega kell 12.00
Saue Gümnaasiumi staadionil
Kavas on järgmised spordialad:
• Lapsekandmisvõistlus (eelregistreerimisega)
• Sõudmine (ergomeetritel) meestele 1000 m, naistele/
noortele 500 m (eelregistreerimisega)
• Jooksud staadionil 1–12 eluaastat

Toimub sarja „Sauelane liikuma” lõpetamine

Ujula tasuta kasutusvõimalus linnakodanikele
kl 9.00–15.00 (eelregistreerimisega ujulas)
Jälgi reklaami ja vaata kodulehte!
Üritust korraldab Saue Huvikeskus

TULE KINDLASTI, TULE KOOS PEREGA!
Lisainfo ürituse kohta:
Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht
Terje Toomingas 5343 5855 või terje@saue.ee
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Saue Mõttetalgud osutusid viljakaks
 Algus lk 1
Kokkuvõte vestlusringist
Kuidas saab Sauel ohutult ratta ja rulluiskudega
sõita?
Eestvedaja: Kalev Lillo
Osalejad: Grete, Liis, Jürgen,
Keiu, Argo.
* Värskendada ülekäiguradu ehk sebrasid, sest need on
kulunud ja raskesti märgatavad.
* Arendada välja jalgrattateede ringid pikkusega näiteks
kolm, viis ja kümme kilomeetrit. Tänased üksikud rattasõiduks sobilikud lõigud ei moodusta loogilist tervikut.
* Vaja oleks tõhustada
liiklusohutuse-alast koolitust,
näiteks koolis klassijuhatajatundides.
* Välja arendada rattatee
Saue–Tallinn ja ühendada
Saue rattateed naabrite (näiteks Saku) teedega.
* Turvavarustuse kasutamise propageerimine ning selles
kooli kaasamine — kõik peavad mõistma kiivri ja kaitsmete kasutamise vajalikkust.
* Hommikuti lahendada
kooli juures liikluskorraldus
kooli turvamehe abil.
* Luua programm „Sauelane Saue piires rattaga liikuma“
ehk pole vaja käia poes autoga, vaid tuleks säästa loodust
ja liikuda tervislikult.
* Korraldada rattamatku
„Läheme naabritele külla“
(näiteks Keila, Laagri, Saku).
* Noortele korraldada rattaja rulluisuvõistluste seeria.
* Jälgida, et rattateed oleksid sileda asfaltkattega ja aukudeta.
Kuidas teha Saue omanäoliseks ja tuntuks?
Eestvedaja: Keiu Kuresaar
Osalejad: Kalev, Jürgen, Karl,
Arvo jt.
* Üleriikliku tähtsusega
asutuse, projekti rajamine
Sauele.
* Saue võiks olla (saada)
ümberkaudsete asumite tõmbekeskuseks.
* Kasutada mõisa potentsiaali, kaasates era- ja kolmanda sektori.
* Kasutada tuntuse tõstmiseks Saue kooli väga head

poistekoori ja sporditegevust
ning arendada muid olemasolevaid tugevusi.
* Korraldada festivale, näiteks koostöös Pauligi maitseainetega grillfest ja arendada
edasi Noorte Jazzfestivali
koostöös Anne Ermiga.
* Asutada Sauel mõne
kõrgkooli kolledž (näiteks
EKA või tehnikakolledž).
* Rajada riikliku tähtsusega kultuuriasutus, kultuuriprojekt, nagu teater.
* Mudelmoto-alase tegevuse edasiarendamine.
* Luua meiliserver, kus
Saue linna kodanik saab endale aadressi minunimi@
saue.ee.
* Püstitada maamärk Sauele, nagu Eiffeli torn.
* Vanadest, oma aja ära
elanud tammedest teha Sauele
puuskulptuuride park.
* Püstitada milleski rekord.
* Anda Eestile „Teeme ära
2009: Minu Eesti“ mõttetalgutelt hea mõte.
Kuidas saada noortel
silmad särama?
Eestvedaja: Argo Ladva.
Osalejad: Argo, Orm, Haldi,
Jaan, Matti, Ave.
* Koolides võiks taastada
ÜKT-tunnid, alates lumemineku ajast. Igale klassile oma
haldusala, parematele auhinnaks tunnustus ja näiteks klassireis. Pärast talguid võiks olla
pidu — metsadisko.
* Võrkpalliplats projekti
korras korda teha, et noortel
oleks Sarapiku tervisepargis
midagi teha.
* Luua Sarapiku terviseraja
juurde näiteks krossiratta rada
„hüpekatega“ (MXR) ja mäe
otsa lauad ning istumiskohad.
* Prügikolmapäevak ehk
meeskondlik rämpsukogumisvõistlus! Viieliikmelised võistkonnad varustavad end sae,
reha ja prügikottidega ning
võidab see, kes jõuab rohkem
prügi koguda — ekstreemsport.
* Mõttemaailma muutuseks tuleks lehes ja veebilehel
kirjutada artikleid ja jutukesi
ning püüelda selle poole tegevuse kaudu.
* Kooli hoolekogus peaks
neid mõtteid samuti käsitlema.
Kooli hoolekogu võiks olla

üheks eestvedajaks, kes haarab
kaasa õpetajad, direktori jne.
* Noored on väga passiivseks muutunud, oleks vaja
nad arvuti tagant välja saada,
näiteks teha mõttetalgud noortele — kuulata nende ideid,
panna nad ise mõtlema, noorte
seast liidrite leidmine ja noortevolikogude loomine.
* Kaasata koolide huvijuhid.
* Noorte algatusi surutakse
tihti maha — näiteks siis, kui
nad on klassiekskursioonil
alkoholiga patustanud, keelatakse ära ekskursioonid. Silmad ei saagi särada, kui nende
vigadest õppimist ei arvestata.
Seega, et noorte silmi särama
saada, peaksid täiskasvanud
oma eelarvamused maha suruma ja oma suhtumist muutma.
* Uue noortekeskuse puhul on oluline, et noored selle
omaks võtaksid.
Kuidas teha lastele ja
uurematele lastele Saue
elu põnevamaks ja lõbusamaks ning huvitavamaks?
Eestvedaja: Jürgen Tümanok
Osalesid: Karl, Haldi ja külalised.
* Võiksime asutada kino.
* Rajada koostöös Saue linnavalitsusega võrkpalliplats.
* Korraldada samal teemal
koolilaste mõttetalgud.
* Anda lastele Sauel linnavalitsuse võim üheks ööpäevaks.
* Tulevases noortekeskuses võiks olla: lauamängude
kogum, lauajalgpall, Nitendo
Wii komplektid võistluste korraldamiseks, õhuhoki.
* Otsida ajalehekuulutuse
kaudu nendele probleemideringile eestvedaja.
* Teha nikerdamis- ja ettevõtluskeskus Saue noortekeskusesse.
* Luua filmiloomise keskus.
Kuidas vähendada väikelinnades olmemüra
saastet?
Eestvedaja: Ingrid Niid
Osalejad: Leili, Mattis, Jaan,
Ave, Terje, Grete.
Probleemiks on puhkepäevadel varahommikuti puude
saagimine, muru niitmine,
korteri remont; ATV-de, auto-

de ja mootorrataste lärmakas
sõit õhtul.
* Võiks kutsuda üles linnaelanikke pidama puhkepäeviti
kell 22–10 „vaikset tundi“ ja
kuulutada sellest Saue Sõnas,
Saue kooli lehes, Noortekeskuses, linna kodulehel, kodanikualgatuse foorumis, linna
ja kooli teadetetahvlil. Samuti
kaasata teavitamisse pensionäride ühinguid ja naisselts.
* Teavitada korteriühistuid,
et nad informeeriksid elanikke
ja teavitaksid naabreid eesootavast müratekkest, näiteks
enne remonti tuleks panna
trepikotta vastavasisuline kuulutus.
Kuidas leida majanduskriisis siplevale Eestile raha?
Eestvedaja: Anne Väin
Osalejaid: Ingrid, Jaan ja Jüri.
* Riik võiks välja anda Riigi Säästuobligatsioone, intress
peaks katma hetkel kehtiva
inflatsiooni +1%-2%. Obligatsioonide väljaandja peaks
olema Eesti Pank.
* Luua Eesti Säästude
Kindlustusselts, et obligatsioonid oleks kindlustatud ja
garanteeritud.
* Obligatsioonide tähtaeg
oleks lühike — 3 kuud, 6 kuud,
maksimaalselt üks aasta.
* Tuleks võtta võimalikult
kiiresti vastu euro, et meil
oleks võimalik kergemini
müüa oma kaupu ja teenuseid.
* Majanduse vereringe on
raha ja mida kiiremini leiame
Eestis kasutusse lisaraha, seda
väiksemate kahjudega majanduskriisist välja tuleme.
Kuidas teha korda Saue
jaamahoone?
Eestvedaja: Jaan Kalbus
Osalejad: Orm, Matti, Anne,
Ingrid jt.
Tühjalt seisva Saue jaamahoone puhul pole tegemist
muinsuskaitse all oleva objektiga, raudtee haldamise otstarbel seda hoonet vaja ei ole.
Hoone on kinnisasja üks osa
ning vajaks kordasaamiseks
2–5 miljonit krooni.
* Anda hoone 36 aastaks
rendile null krooniga.
* Teha sinna muuseum või
spordiklubi.
* Ühendada hoone kergliiklusteede projektiga ehk saada
toetust eurorahast.
* Luua sinna Seltsimaja
“MTÜ-d” ja pakkuda MTÜdele võimalus ise asja organiseerida Saue Linnavalitsuse
toel.
Küsimust, mis saab Saue
jaamahoonest, vaagisid 28.
aprillil Saue linnavalitsuses ka Saue linnapea Orm
Valtson ning Eesti Raudtee
esindajad.
Kohtumisel arutati, kuidas korrastada jaamahoonet ning mis peaks tulevikus
olema selle ajaloolise hoone
kasutusotstarve.
Praegu

kuulub jaamahoone Eesti
Raudtee valdusesse.
Kuidas panna kortermaja
ühistus asjad liikuma?
Kuidas kaasata korteriühistu liikmeid ning motiveerida aktiivseid inimesi
panustama oma aega ja
energiat?
Eestvedaja: Ave Pilt
Osalejad: Jüri, Leili, Anne,
Ingrid, Orm, Arvo.
* Käia julgelt välja oma
ideed ning kaasata kaasmõtlejaid.
* Luua koos kaasmõtlejatega visioon, millisena soovime
näha oma maja ning majaümbrust viie, kümne aasta pärast? Miks me elame just neis
majades?
* Inimeste kaasamine aktiivse kommunikatsiooni teel
ehk käia ukselt uksele ning
selgitada, et tegemist on inimeste omandiga.
* Koostada küsimustik majaelanikele, kus uurida näiteks,
millised on inimeste probleemid ja soovid seoses maja
ning majaümbrusega.
* Aktiivsete inimeste kaasamine ja motiveerimine ning
sümboolne tasustamine.
* Palgata aktiivne inimene
asja juhtima.
* Vestlused, intervjuud võtmeisikutega.
* Korraldada ühistegevusi — ühised keldrite korrastamised, majaümbruse puhastustalgud, haljastus ja puude
istutamised, grilliõhtud.
* Praegu on rahaliselt soodne aeg teha ehitustöid ning
ühistutele antakse ka pangast
laenu.
* Teadvustada inimesi, et
lisakulutused, mis kaasnevad
majade parendusega on investeering iseendale — küttekulude vähendamise, maja
välisilme parandamisse, maja
terviklikkusesse ja korteri
väärtuse suurenemisse.
Kuidas luua Sauele keskus?

Teema algataja: Haldi Ellam
Osalejad: Leili, Orm, Karl,
Keiu jt.
* Linna keskuseks peaks
olema linna kõige rahvarohkem koht, kus asuvad turg,
kauplused, pangad ja söögikohad — Sauel on selline keskus
välja kujunemisel.
* Erinevalt vanadest ajaloolistest asulatest, on Saue
keskus siiani arenenud väljastpoolt sissepoole ning keskus
ei paista väljastpoolt tulijatele
eriti silma.
* Saue keskuses peaks
kindlasti asuma linnavalitsuse
maja, samuti peaksid seal asuma äri- ja teenindushooned.
* Nagu paljudes linnades,
peaksid
tööstusettevõtted
kesklinnast kolima äärelinna
poole — nagu on näha Tallinna
lähedal. Seega Saue keskuses
paiknevad tööstusettevõtted
peaksid tulevikus asenduma
teenindusettevõtetega.
* Siiani on vähe ära kasutatud mõisa potentsiaali, mis
samuti asub Saue keskuse vahetusläheduses.
* Mõnes Saue keskuses
asuvas hoones võiks paikneda ka kodanikualgatuse abil
MTÜ kaudu renditud ülelinnaline kultuurikeskus.
* Kas me tahame, et Saue
keskus kuuluks vaid linnaelanikele või võiks see ligi
meelitada ka naabervaldade
inimesi?
* Oluline on ka see, et Saue
linn oleks puhas ning inimesed
ja korteriühistud hoiaksid oma
hooned ja aiad korrastatuna,
seda eriti Saue keskuses.
* Kodanikud saavad oma
huvide eest seista ka valimiste teel, valides volikogusse
inimesi, kes esindavad nende
visiooni Saue keskusest.
* Linnavõim saaks omalt
poolt kindlustada selle, et kord
otsustatud keskuse arengusuunda järgitakse iga pisimagi
ehitamise või planeerimisega
seotud õigusaktide vastuvõtmisel. 
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Kultuur
Muinasjutukuninga jälgedes
25. aprillil alustas 44-liikmeline reisiseltskond Sauelt sõitu Baierimaale
läbi Rootsi ja Taani, tagasiteel pidasime bussis maha ka mõttetalgud.
Sirje Luberg
Monika Liiv
Esmalt sõitsime laevaga üle
Läänemere, siis praamiga ja
veel praamiga ning olimegi
Saksamaal! Võtsime suuna lõunasse, kus ootas meid
Baieri Liidumaa ja selle pealinn München. Baierimaal
peatusime kõrgel kaljul asuvas maalilises keskaegses linnakeses Rothenburgis. Edasi
viis teekond läbi imekaunite
Baierimaa külade, saatjateks
ikka Alpi mäed ja aasad. Ümberringi vohavale õitemerele
ja rohelusele pakkusid jahedat
tausta kõikjal kõrguvate mägede lumised tipud. Ja siis kõrguski ta meie ees — muinasjutukuninga Ludwig II müstiline
lemmikloss Neuschwanstein
Pollati jõe sakilisel kuristikuserval keset Baieri Alpide
maalilist maastikku. Külastasime ka Ettali kloostrit — Baieri
rokokoo juveeli, mis tegutseb
tänaseni. Eriliselt meeldejääv
oli Linderhofi loss, mille Ludwig lasi ehitada kui austusavalduse Prantsusmaa kuningate absoluutsele monarhiale,
mida ta imetles ja jäljendas.
Külastasime lossipargis asuvat
Veenusemäe grotti, kus kuningas uhkes üksinduses armastas
paadisõidul nautida oma iidoli
Wagneri muusikat. Suure saksa helilooja loomingu taustaks
on loodud nii maalingud kui
ka paljud ehitised. Erakliku
kuninga Ludwig II elu möödus Wagnerit nautides ja tema
poolt loodud maailmas elades.
Tänu sellele jumaldamisele
möödus ka helilooja elu luksuses!
Seejärel kulgesime taas
mööda käänulisi mägiteid, kus
üks freskodega kaunilt kaunistatud külakene vaheldus
teisega.
Jalutuskäik kärestikulise
mägijõe kaldal jäi laviiniohu

tõttu ära ja seetõttu avanes võimalus näha Alpide kõrgemaid
tippe Austria poolel ja külastada Innsbrucki linna.
Ja siis — Münchenisse.
Imetlesime raekoja kellamängu, tutvusime kuninga residentsiga, mis koosnes erinevatest
õuedest ja saalidest ning kus
saime ülevaate Baieri valitsejate jõust ja jõukusest. Külastasime ka Hofbräuhausi — üht

Euroopa vanimat õllekeldrit.
Müncheni õllekeldrid — eks
need ole kuulsad kohad Euroopa ajaloos nii heas kui halvas.
Õlu on muidugi kvaliteetne ja
kuulus õllefestival on järgimist
leidnud meilgi.
Et meie reisiseltskonnas
olid Saue inimesed ning mitmegi seltsi-ühingu liikmeid,
otsustasime osaleda Minu Eesti mõttetalgutel. Registreerusi-

me mõttekojana „Saue–Baieri
reisiseltskond“. Tavapäraselt
üksluine sõit läbi Poola kujunes seekord põnevaks ja elavaks, täis vaidlusi, arutelusid
ja ajude ragistamist. Kodust
eemal olles näeb kodu isegi
selgemini!
Kõige enam pakkusid kõneainet kohaliku elu küsimused teemal “Kuidas saaksime
oma armsat kodulinna muuta
veel paremaks“. Kõlama jäänud ettepanekud olid:
Jaanituleplatsi ja selle ümbruse korrastamine, kaasates
sellesse kõiki Saue mittetulundusühingud; kuidas muuta
Saue roheliseks linnaks —
puid istutades; kutsuda ellu
aiandusselts; Saue sünnipäev — Teretamise päev;
Saue ajaloo elustamine vabaõhulavastusega jne. Mõtteid
ja ettepanekuid oli palju ning
kõik sai arvutisse ja nõuab
veel läbitöötamist.
Lõpetuseks: Merle Vall
on parim reisijuht, Tensi Reisid on parim reisikorraldaja,
Olerai bussijuhid on parimad
roolikeerajad ja sauelased on
parimad reisikaaslased. Kohtumiseni järgmisel aastal! 
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Mälumängu uudised
Viimase paari nädala jooksul toimus Sauel kaks tähelepanuväärset mälumänguüritust.
19. aprillil korraldas Eesti Mälumänguliit Saue Gümnaasiumi aulas Eesti 2009. aasta üksikmängu meistrivõistlused. Tegemist on ühe tähtsama vabariikliku võistlusega ning
seega osalesid praktiliselt kõik riigi paremad mälumängurid.
Võistlustulle asus 45 kilvarit, sealhulgas 3 sauelast: Rafael
Amos ja Priit Tähtsalu Saue Mälumänguklubist ning Kaido
Lasn. Eesti meistriks tuli Arvo Kreegipuu 83 punktiga 144st võimalikust. Hõbemedali sai parim naiskilvar Anne Ehala
80 punktiga. Sauelastest esines suurepäraselt Rafael Amos,
kes oli võistluse jooksul isegi medalikonkurentsis, kuid kokkuvõttes saavutatud 5. koht 74 punktiga on debüüdi kohta
samuti hiilgav tulemus. Kaido Lasn ja Priit Tähtsalu esinesid
vapralt, kuid kahjuks eelvoorudest edasi ei jõudnud ning jäid
võistlejaterivi lõpupoole.
Eesti Mälumänguliit jäi võistluspaiga ja kohalike korraldajatega igati rahule ning loota on, et sarnaseid tippvõistlusi
korraldatakse Sauel ka edaspidi.
29. aprillil toimus Saue Gümnaasiumis linna 2009. aasta esivõistluste I voor.
Saue Mälumänguklubi poolt korraldatav võistlus koosneb
4 eelvoorust, millest 3 paremat läheb arvesse ning 2 edukamat võistkonda selgitavad linna meistri aasta lõpus toimuvas Superfinaalis.
Küsimuste koostaja ja mängu läbiviija on jätkuvalt Eesti
Mälumänguliidu juhatuse liige Tenno Sivadi.
Seekord asus võistlema 8 võistkonda, kellest 7 on vanad
tuttavad juba eelnevatest aastatest. Tähelepanuväärne on
see, et vastavalt reeglitele ei pea osalejad kindlasti olema
sauelased ning osa võistkondi on saanud olulist täiendust
kaugemaltki. See näitab laienenud huvi meie ürituse vastu
ning samas tõstab kindlasti võistluse taset. Heameel on ka
sellest, et lõpuks ometi osales ka kooliõpilaste võistkond,
kes küll teistele natuke alla jäi, kuid kindlasti jääb see rohkem kogemuste vähesuse kui teadmiste taha. Harjutamine
teeb meistriks!
Võistlus ise kulges erakordselt tasavägiselt. Esimese
poolaja järel edestas „Tammetark“ vaid 2 punktiga võistkondi „Sammas“ ja „Ettur“ ning ka enne viimast viit küsimust oli
nende edumaa jälitajate ees vaid paar punkti. Tundus juba,
et murtakse eelmiste aastate võitja ning Eesti Maakilvalgi
edukalt esinenud „Tammetarkade“ võitude rida, kuid lõpuks
jäid meistrid ikkagi peale.
I vooru lõppjärjestus:
1
Tammetark
60 p
2.–3. Sammas		
53 p
Tammetõru
53 p
4.
SG4 (õpetajad)
50 p
5.
Ettur		
45 p
6.
Tere		
42 p
7.
Noortekeskus
40 p
8.
Noored (õpilased) 21 p
Järgmine voor toimub 27. mail kell 19.00 Saue Gümnaasiumis. Et ees on veel 3 vooru, siis on viimane aeg uutelgi
võistkondadel võitlustulle lülituda!
Villu Liiv
Saue Mälumänguklubi juhatuse liige

Saue Kilb XII voor
Eelmise vooru õiged vastused on järgmised:
1
2.
3.
4.
5.

Põhi
Kuradisild Tartu Toomemäel
@
William Shakespeare
Tartu Ülikooli esimene immatrikuleeritud tudeng 1632.
aastal
6. Henn Põlluaas
7. 1998. aastal
8. Tokio 1964
9. Ain-Alar Juhanson
10. Makara

XII VOORU KÜSIMUSED:

1. Otto Strandman, Johannes Kartau, Jaan Poska, Jüri Jaakson, Theodor Pool, Juhan Kukk, Aleksander Oinas, Nikolai
Köstner, Anton Palvadre. Mis nimekiri see on?
2. Milline keemiline element sai nime kahe eresinise triibu
järgi oma spektris?
3. Mis on limerik?
4. Kelle novelli põhjal väntas Alfred Hitchcock oma kuulsa
filmi „Linnud“?
5. Millise tuntud naise mõttetera on “Parim abikaasa, kes
naisel üldse olla saab, on arheoloog: mida vanemaks naine jääb, seda suuremat huvi ta mehes äratab.“?
6. Saue linna kõrgeim tunnustus on linna teenetemärk. Mitmele välismaalasele on teenetemärk omistatud?
7. Milline tulevane minister on olnud Saue Linnavolikogu
aseesimees?
8. Kes ainsana Eesti maletajatest ja mis aastal võitis pärast
sõda ametlikus partiis Paul Kerest?
9. Esimese eurooplasena ületas kõrgushüppes 2 meetrit
Tallinnas 1913. aastal sündinud mees. Kes ja mis riiki ta
esindas?
10. Milline lind tõi legendi järgi toitu Rooma linna väidetavatele rajajatele Romulusele ja Remusele? 
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Mitmesugust

Meie tüdrukud taas edukad!
15. aprillil toimus juba neljandat korda see imekena üritus Estonia
talveaias — vene romansside konkurss eesti õppekeelega koolidele.
Jelena Laanjärv

Saue Gümnaasiumi õpetaja
Tavaliselt võtavad sellest konkursist osa pealinna koolid,
aga ka sauekad on juba mitu
aastat kutse saanud — ja nii
me ka osaleme. Ja tegelikult
mitte ainult ei osale, vaid toome igalt konkursilt auhindugi
(3. koht, 1. koht ja 3. koht +
eripreemia ,3. koht+ eripreemia). Sama juhtus sel aastal,
saime 2. koha.
Saue Gümnaasiumi 9. klasside tütarlaste ansambel esines
koosseisus CAROL MÄNNAMETS, ANNI RUUL,
KRISTEL PALTS, CARMEN
MÄNNAMETS ja sel aastal
ka INGE-HELENE PELLO,
kes saatis romanssi akordionil. Esitasime J. Jurjevi tuntud
vene romansi „DIN-DINDIN“, mis levinud ka pealkirjaga „Kolokoltšik“ (Kelluke).

Tüdrukud olid võrratud, lummasid žüriid oma musikaalselt
puhta esitusega ja olid ainukesed, kes laulsid 3-häälselt!
Kui küsisin žürii esimehelt
Teo Maistelt, mida tüdrukud
võiksid kõrva taha panna, et
end täiustada, mõtles maestro
ja sõnas: „Mitte midagi! Tüdrukud laulsid väga professionaalselt ja hingestatult kaunilt!“ Ka Keit Pentus polnud

kiitusega kitsi! Kokkuvõttes
2. koht ja 2 eripreemiat: uhked
kingitused Vene Föderatsiooni saatkonnalt, kellele meie
esitus meeldis enim, ja teine
eripreemia tuli Vene Haridusja Heategevusühingute Liidult Eestis. Minu juurde astus
enne autasude kätteandmist
ka ajakirjanik Andrei Babin
ajalehest Molodjož Estonii, ta
ütles, et kui oleks tema teha,

oleks peavõit tulnud Sauele!
Olime liigutatud.
Tüdrukud pälvisid kotitäite viisi kingitusi ja kiitust. Ei
unustatud ka juhendajaid —
vene keele õpetajat Jelena
Laanjärve ja muusikalist juhendajat Grete Põldmaad.
Kool sai tänutäheks kauni
seinaplaadi.
Suurimaks tänuks ja kiituseks juhendajatele ning
konkursi korraldajatele on
kindlasti lauljatüdrukute endi
sõnad, et see üritus on nagu
suur ja uhke pidupäev ning et
järgmisel kevadel tahaks end
taas proovile panna. Meie tublisid lauljaid aga on märgatud
ja juba esinemisigi tellitud: 15.
mail toimub taas üks esinemine teatri talveaias ning mai lõpupoole ka riigikogus.
Palju tänu tüdrukutele
ning soojust ja päikest meile
kõigile! 
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Saue Tammed
võitsid taas Jüriööjooksu!
Seitsmendat korda läks orienteerujate öise teatejooksu peaauhind “Kalevipoeg kivi viskamas” Saue
Tammedele.

25.–26. aprillil Kilingi-Nõmmel toimunud orienteerujate 50.
Jüriööjooksu võitis SK Saue Tammede teatevõistkond koosseisus Jürgen Einpaul, Viivi-Anne Soots, Erkki Aadli, Kirti Rebane ja Peeter Pihl.
Avavahetust jooksnud Jürgen andis teate üle neljandana
ning Viivi-Anne läks rajale rohkem kui kolm minutit võitjast
maas (3.17). Erkile andis Viivi-Anne teate üle aga juba esimesena, umbes minut teistest ees (0.59). Edu hoides saatis Erki neljandasse vahetusse Kirti, teistest ees 1.28. Kirti
kasvatas Tammede edu veelgi ning ankrumees Peeter läks
jälitajate ees metsa eduga 7.03. Peeter tegi kindla peale
jooksu ning finišikoridori ületas võistkond üheskoos, Saue
Tammede lipp jooksjate käes lehvimas.
Tammed on Jüriööjooksu võitnud aastatel 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2008, 2009.
SK Saue Tammed II võistkond, koosseisus Risto Kiilberg,
Marje Venelaine, Andre Nõmm, Anneli Orav, Kaimo Käärmann-Liive, saavutas 11. koha.
1343. aasta Jüriöö ülestõusu aastapäeva tähistamist
öise jooksuga alustasid Spordileht ja spordiühing Jõud 1960.
aastal. Järgmisel aastal toimub Jüriöö jooks Tõrvas.
Kaimo Käärmann-Liive

Saue Muusikakooli õpilaste kontsert
„Kevadhääled“ üllatas erineval moel
26. aprillil toimus Saue Muusikakooli pidulik kevadkontsert,
mis kandis ka kevadist pealkirja — “Kevadhääled“.
Kristiina Liivik

Saue Muusikakooli direktor
Kahe poolega kontsert mahutas endasse soolo, vokaalja instrumentaalansamblite,
orkestri ja koori etteasteid.
Kokku kõlas 24 numbrit 21
esitajalt. Kontsert andis teatava ülevaate kõikidest erialadest, mida koolis õppida saab.
Samas oli huvitav ka mõnda
instrumenti lähemalt vaadata,
nagu nt ksülofon ja vibrafon.
Professionaalselt ja väljendusrikkalt esitas VII klassi õpilane
Janno Tomingas (õp Riho Joonase) ksülofonil ja vibrafonil
G. Gershwini „2 prelüüdi“,
klaveril saatis Kai Tomingas
(vt foto L. Michelson). Samuti
erilist kõlavärvi ja -jõudu demonstreeris puhkpilliorkester,
kasutades esitatavates teostes
löökpillikomplekti
asemel
hoopis võimsamaid löökpille — timpaneid.
Vaadata sai mitte ainult
instrumente, vaid ka Saue
Muusikakooli Puhkpilliorkestri uut esinemisvormi. Vorm
õmmeldi tellimustööna firmas
Olde. Kõik vormi elemendid
on linasest riidest ning kaunistatud orkestri logoga. Vormi soetamine sai võimalikuks
tänu Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse Kohaliku omaal-

gatuse programmi toetusele
ning MTÜ Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkestri projekti taotlusele. Projektist saadi Saue
Puhkpilliorkestri vormi jaoks
toetust 25 000.- krooni. Suur
tänu toetajatele! (vt foto L.
Michelson)
Kevad on parim aeg esitada
aasta jooksul õpitud palasid.
Esinemine suures saalis
laiale publikule ei ole lastele
väga tavapärane ja mugav esinemise viis. Sooloesinemine
on eriti keeruline, sest nõuab
suurt kontsentreerimisvõimet
ja esinemiskogemusi. Esinemistel vajavad meie noored
muusikud suurt tuge, palju
mõistmist ja kaasaelamist. Vanemad on alati oodatud kõikidele kontsertidele.
Solistidena astusid üles:
Karl Ent Pääsuke (trompet),
Eliise Lind (klaver), Ragnar
Teas (kitarr), Tanel Oberg

(saksofon), Kaisa Käosaar
(kannel), Ragnar Uusal (akordion), Liisi Pley (kannel), Joosep Talumaa (kitarr), Anneliise
Kalamees (klaver), Anni Ruul
(viiul), Joonas Praks (trompet), Laura Pley (flööt), Janno
Tomingas (ksülofon, vibrafon), Oliver Povel-Puusepp
(tromboon).
Astusid üles järgmised
ansamblid:
Väikeste viiuldajate ansambel koosseisus Karl Korts,
Annelize Vlassenko, Lisa
Kõllamõts, Evelyn Silde, Raili
Sõrmus, Agnes Peetrik;
Pop-jazz bänd koosseisus
Linda Kanter, Janno Tomingas, Joosep Talumaa, Mairo
Marjamaa ja Tanel Liiberg;
Saue Poistekoori vokaalansambel koosseisus Rasmus
metsva, Martin Vist, ChrisSander Kruuleht, Ranon Kriisa, Joosep Talumaa, Andre

Kesküll, Jasper Alamaa;
Tütarlaste vokaalansambel:
Anni Ruul, Carol Männamets,
Carmen Männamets, Linda
Kanter, Inge-Helene Pello,
Kristel Palts;
Vanemate viiuldajate ansambel: Kati Tamme, Kaia
Triin Pääsuke, Anni Ruul, Karl
Korts, Annelize Vlassenko (vt
pildil).
Esinesid suured koosseisud:
Saue Poistekoor, dirigent
Elviira Alamaa;
Saue Muusikakooli Puhkpilliorkester, dirigent Sirly
Illak.
Suur-suur tänu kõigile
õpetajatele: Jaak Oserovile,
Marina Jurtšenkole, Gerli Kirikalile, Iljo Tomingale, Sulev
Sommerile, Ulvi Kanterile,
Pille Karrasele, Jaak Lutsojale,
Juta Rossile, Mairo Marjamaale, Tiina Kalvetile, Riho Joonasele, Tõnu Soosõrvele, Elina Seegelile ja Sirje Ojaveele.
Suur tänu hea helikujunduse
eest Tarmo Pajusaarele.
Täname ja soovime õnne
kõigile õpilastele ja õpetajatele!
Täname kõiki kuulajaid ja
ootame uutele üritustele!
Muusikakooli info ja uudised kodulehel www.sauemk.
edu.ee 

Sauelane liikuma!
Pühapäeval, 25. aprillil toimus VIII etapp sarjast „Sauelane
liikuma”. Sel korral oli spordialaks jalgrattasõit. Rada kulges
Saue Sarapiku terviserajal ja linna kergliiklusteedel, distantsiks 5 km. Osavõtjate rõõmuks tuli läbida ka mäkketõus.
Imeilus päikesepaisteline ilm tõi starti üle saja spordisõbra,
nende seas ka linnapea Orm Valtson ja volikogu esimees
Valdis Toomast. Osavõtjate seas oli igas vanuses rattureid,
kõige noorem kolmeaastane, kõik läbisid distantsi edukalt.
Liiklust aitasid reguleerida OÜ Roadservice ja G4S Eesti —
suur tänu!
Ühtlasi see oli sarja „Sauelane liikuma” viimane etapp.
Koos liikuda on olnud tore — võitis tervis, sport ja sõprus!
Sarja lõpetamine toimub 24. mail 2009 algusega kell 12.00
Saue Gümnaasiumi esisel platsil. Kavas on mitu spordiala.
Jälgi REKLAAMI! Tule kindlasti, tule koos perega ja võta osa
just sulle meelepärasest sporditegevusest! Osavõtukaardid
palun tuua hiljemalt 20. maiks Saue Huvikeskuse postkasti
(Saue Gümnaasiumis).
Terje Toomingas
Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht

Õnneks on Õnnepank
Õnnepank kasvas välja Teeme ära 2008 rahvaalgatusest,
mis andis kogemuse ja usu, et on asju, mis lihtsalt tuleb ära
teha, ükskõik kui võimatud need alguses ka ei tunduks.
Uue ettevõtmise eesmärk on muuta inimesi õnnelikumaks. Õnnepank lähtub oma tegevuses sellest, et igaühel
meist on oskusi ja teadmisi, millega me saame üksteisele
kasulikud olla ning andes võimalusi neid väljendada, võime
oma elu rikastada heategudega.
Abipakkujate ja abivajajate kokkuviimiseks on loomisel
Õnnepanga veebiportaal, heategude vahendamise turvatud
keskkond, kus kasutajad saavad avada oma isikliku konto —
õnnekonto. Lisaks pakkumiste või vajaduste avaldamisele
saab sellele koguda ja kasvatada heade tegude kapitali,
sest iga heateo eest saab selle tegija Tänutähe.
Õnnepanga üleriigilise võrgustiku loomine on käivitunud.
Võrgustik on vaja luua kõikides maakondades ja linnadesvaldades ning eeskätt nende inimeste jaoks, kel pole võimalust Internetti kasutada. Seetõttu ootab Õnnepank oma
tegusasse meeskonda Harjumaa kohalikke õnnepealikke!
Õnnepealikuks sobib hästi nii igapäevaselt sotsiaaltööga
seotud inimene kui ka lihtsalt oma kogukonda hästi tundev
ja aktiivne liige.
Huvilised, kes tunnevad, et soovivad Õnnepanga tegevusse oma panust anda — palume lahkesti ühendust võtta!
Ragne Rämmal-Orason
ragne81@hot.ee (Lääne- Harjumaa), www.onnepank.ee
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Varia
Saue Kristlik Vabakogudus
Saue Kristliku Vabakoguduse jumalateenistused toimuvad
igal pühapäeval kell 13.00. Kolmapäeviti kell 19.00 koguneb kirikusse juba 19 aastat väike palvetajate grupp, kelle
kohuseks on olnud palvetada igasuguste probleemide pärast, mis iganes hinge vaevab, sealhulgas Saue, meie kodulinna tööde-tegemiste pärast. Leiame, et see on usklike
püha kohus — soovida oma ümbrusele head käekäiku.

Eriteade

Maikuu lõpus, 29.–31. maini toimub Tallinnas Saku Suurhallis kell 18.30 Franklin Graham’i maailmaturnee nimega
“Lootuse festival”. Tegemist on väga suure ettevõtmisega,
mida on ette valmistatud juba hästi kaua ja suure tõsidusega. Tegemist on kõikide Eestis tegutsevate koguduste ühisprojektiga, mis soovib pakkuda ja selgitada tervele ühiskonnale Jumala päästmisplaani, milles on uus lootus.
Projektis on ühises ettevalmistustöös 348 kogudust üle
terve Eestimaa, erinevad konfessioonid on selles ettevalmistuses ühinenud: luterlased, baptistid, usklikud vabakogudustest, ortodoksid ning adventistid.
Kutse Franklin Graham’ile meie maa külastamiseks anti
juba ammu, mitu aastat tagasi. Keegi ei osanud siis veel
uneski näha mingit majanduskriisi ega raskeid aegu. Nüüd
on kogudused ühiselt uskumas, et Jumalal võib olla anda
meile veel lootust rasketest aegadest välja tulla. Niisugune
on selle ürituse kindel eesmärk — anda kuulajatele taevast
lootust ja hingerahu, julgust elada ka rasketel aegadel täisväärtuslikult ja ausalt.
Evangelist Franklin Graham on oma isa, maailmas väga
tuntud evangelisti Billy Graham’i mantlipärija, isa külastas
ka Eestimaad 1984. aastal. Niisuguseid evangeelseid gursaade on tehtud üle maailma 50 aasta jooksul. Väga paljud
inimesed on leidnud usust Kristusesse uue elumõtte.
Üritust ilmestab väga hea muusika mitmegi kuulsa muusiku osavõtul.
Esinema on lubanud tulla Michael
W. Smith, Tõnis Mägi, Dennis Agajamian, Rebecca Kontus ja 500-liikmeline ühendkoor koos sümfooniaorkestriga Eestist. Sissepääs üritusele
on tasuta, kuid kutseid saab kohalikest kogudusest, ka Saue kirikust.
Soovitav on teatada oma tulekust pastorile, siis on ka võimalik kokku leppida ühise transpordi võimalikkuses.
Lisainfot www.lootusefestival.org
Kõigile huvitatutele Jumala õnnistusi soovides,
Saue Kristliku Vabakoguduse juhtkond

Maikuu Keila Miikaeli koguduses
3. mai kell 11.00 — 4. ülestõusmisaja pühapäev. Jumalateenistus armulauaga.
10. mai kell 11.00 — 5. ülestõusmisaja pühapäev. Emadepäeva jumalateenistus armulauaga.
17. mai kell 11.00 — 6. ülestõusmisaja pühapäev. Jumalateenistus armulauaga. Teenib õp Urmas Viilma.
21. mail kell 18.00 — Kristuse taevaminemispüha. Sõna- ja
palveteenistus.
24. mail kell 11.00 — 7. ülestõusmisaja pühapäev. Jumalateenistus armulauaga. Osalevad Eesti Naisliidu liikmed.
Laulab Rahvusraamatukogu naiskoor.
31. mail kell 11.00 — I Nelipüha jumalateenistus armulauaga. Laulab koguduse seenioride koor.
Piibli- ja palvetunnid
Toimuvad 13. ja 27. mail kell 13.00 koguduse majas. 27. mail
piiblitunni külaliseks õpetaja Patrik Göransson.
Meil on ju võimatu jätta räkimata seda, mida oleme näinud
ja kuulnud!“ /Ap 4:20/

Saue Päevakeskus
Saue Päevakeskus jätkab igapäevatööd tavapäraselt.
Alljärgnev on lisaks tavapärasele ringide tööle:
11.05.09, 14.05.09, 15.05.09 kell 10.00–16.00
Kasutatud riiete jagamine päevakeskuses.
14.05.09 Ps erivajadustega inimestele loomaaia külastus.
18.05.09 kell 10.00 Saue Linna Invaühingu eestvedamisel
Villa Benita ja Keila SOS Lasteküla külastus.
19.05.09 kell 15.00 Seltsing Tammetõru korraldab päevakeskuses kohtumise Siiri Oviiriga. Oodatud on
kõik huvilised.
19.05.09 Ps erivajadustega inimeste väljasõit loodusesse.
20.05.09 kell 13.00 Silvi Mänd’i loeng „Kevad — tervisele”.
10.06.09 kell 15.00 Saue Päevakeskuse ringiliikmete kevadpidu. Täpsem info päevakeskusest.
14.–15.07.09 Reis Peipsi põhjarannikule.
14.07.09
• kell 8.00 väljasõit
• Kuldne Peipsi põhjarannik ja Narva jõe ülemjooks, Tammiku rist
• peatumine Mäetaguse mõisas, Jõuga kääbastikul ja
järvedel (suplus).
• Iisaku, ronime kõrgele Tärivere mäe vaatetorni, käime
kirikus ja heatasemelises muuseumis
• kell 13.45 lõunatame
• matkame Rüütli rabas (3 km)
• Kauksis külastame Loodusmaja, jalutame puhkealale,
läbime oja matkaringi ja supleme
• sõidame vaatama põlist Kuru mändi, Katase kadakat ja
Alajõe kirikut
• Majutus Alajõel otse Peipsi rannamännikus, sööme õhtust ja jalutame koos või eraldi piki kõrget luidet ja randa
• soovi korral sauna- ja grilliõhtu
15.07.09
• hommikusöök
• Remniku tammed, jalutuskäik Smolnitsa luidetel, suplusvõimalus
• Vasknarva klooster ja linnusevare
• peatume Jaama kiriku juures ja sõidame läbi Karoli
Permiskülla, kus kell 13.30 lõunatame
• Kuningaküla, piki saarterohke Narva jõe kallast Gorodenkani ja tagasi, Agusalu soo
• otsime üles Kalevipoja haua Kivinõmmel
• jõuame Kuremäe kloostrisse
• matkame Kurtna järvistus ca 5 km, saab jälle supelda
(varus Illuka mõis)
• sõidame koju läbi Ahtme ja Jõhvi tagasi Tallinna jõuame
ca kell 21.30
Loomulikult saab matku lühendada või asendada, aga veidi
käime ikka looduses, sealkandis on see põhiline huviväärsus. Info ja registreerimine hiljemalt 15.06.09. Saue Päevakeskuses või telefonil 659 5070.
22.05.09–25.05.09
Käsitöönaised korraldavad päevakeskuse ruumides käsitöönäituse.

Huvikeskuse info
VIKERKAAR 45
Korduskontsert!
20. mail kell 19.00 Salme Kultuurikeskuses
Pileteid saab trupi liikmete kaudu või tel 5691 7353.
Lauluklubi hooaja lõpetamine koos Aavo trioga
19. mail kell 19.00 Saue lasteaia saalis
Juhendab Katrin Järvlepp
Olete oodatud!

Sauel müüa
soodsate hindadega
kasutatud Soome

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

23.05 2009
kl 09.00–16.00
Saue turu juures

LEHEKUULAAT
Kauplejad üle Eesti!

Info 5805 0167

8. mai 2009

Volbrimöll tõi Sauele
üle 1000 mootorratta
Motoklubi Harley Davidson Club Estonia korraldatud
tsiklimeeste Volbrimöll 2009 tõi Saue tänavaile üle
tuhande mootorratta. Eelmisel neljapäeval Saue vahetus läheduses asuva hotelli Salzburg territooriumil
toimunud peo peaesineja oli Inglise glämmroki ansambel Slade.

Motoklubi juhatuse liikme Andu Kivesti sõnul osales paraadil üle 1000 mootorratta. „Täpse arvu saab, kui paraadist
tehtud film läbi vaadata ning rattad kokku lugeda, ent tänaseks pole me seda veel jõudnud teha.“
Ta lisas, et nii päevane paraad kui ka õhtune pidu kulgesid täiesti normaalselt, mingeid suuri apsakaid ega vahejuhtumeid ei olnud. Peole saabus samuti umbes 1000 inimest, kuigi korraldajad prognoosisid osalejaid 2000 ringis.
„Kindlasti teeme oma Volbrimöllu ka järgmisel aastal, kui
siis enam mitte nii kõvade tegijatega,“ lubas Kivest.
Volbrimöll on traditsiooniline Harley Davidsoni klubi korraldatud motomeeste-naiste hooaja avaüritus, millel on pikk
eeskava. Paraad algas kell 16 Laagri Maksimarketi juurest
ning liikus marsruudil Maksimarket–Saue–Keila–Harku–
Laagri–hotell Salzburg. Vahepeatused tehti nii Sauel kui ka
Keilas, kus mootorrattureid tervitasid linnapead ja linnaelanikud.
Õhtusel peol esinesid Rootsi ansambel Hell Moppers ning
Inglismaalt pärit Slade, samuti toimusid mängud, minichopperi loosimine ja ilusamate tsiklite autasustamine. 
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Tekst
Töökuulutuste avaldamine Saue Sõnas tasuta

Tarbijainfo

Saue Kaubakeskus

8

Soodushinnad kehtivad

8.05-10.05

al. 23.60kr/kg

8.50

98.-

AS PROTTEN F.S.C.

ESINDUSKAUPLUS

MÜÜGIL PROTTEN
kevadkollektsioon 2009. a.
ERINEVAD KOOLILÕPU
ÜLIKONNAD, PLUUSID JA LIPSUD
SUURES VALIKUS NAISTELE
EHTED, VÖÖD, SALLID
Olete oodatud!
Kliendikaardi omanikele SOODUSTUSED
Paldiski mnt 19, Keila
Tel 674 7575
E–R 9.00–19.00, L 10.00–16.00, P SULETUD

79.90

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

 57-aastane mees väljaõppinud puusepp-mööblitisler otsib tööd puusepana
või olen nõus abistama ehitustöödel.
Olen avatud igale pakkumisele. Tel
5561 9082, Einu.
 Otsin tööd transpordi või autoremondi
valdkonnas. Mootoriremont sõidu- ja
pakiautodele, lukksepatööd, keevitustööd.
Kontakt telefonil 515 0485.
 Mtü soovib leida noort algatusvõimelist
toetuste fonditoetajat 18 kuni 30 a. ja 30
kuni 65. a seeniorprogrammide arendajat.
Esitada CV: Abistajarunehiis@gmail.com
 Otsin poole kohaga koristamise kohta.
Olen koolitusega koristaja. Helistada
19.00–21.00 tel 670 9638, Irma Kuusmann

• Büroopindade ja garderoob-pesuruumi võimalus

 OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5, Saue,
otsib laotöötajat (mees, 30-40 a), kelle
tööülesanneteks on kauba komplekteerimine, lao korrashoid. Vajalik tõstukiga
töötamise kogemus ja autojuhilubade
olemasolu. Avaldus koos CV-ga saata:
kuulutus@zoovet.ee

• Territoorium suletud, puldiga värav
• Üürihinnad ajakohased

 OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5, Saue, otsib
laotöötajat (naine), kelle tööülesanneteks
on kauba kleebistamine ja komplekteerimine. Avaldus koos CV-ga saata:
kuulutus@zoovet.ee

AS Kavent, info: 501 1134, ravelants@hot.ee

www.protten.ee

Töö

Teenus
 Liuguksed ja garderoobid. Hinnad
soodsad, garantii. Tel 502 9075
 Pottsepatööd, klassikalised kaminad
ja looduskivi paigaldus. Tel 5803 3448.

TULEME KOHALE JA MÕÕDAME. VALMISTAME NING PAIGALDAME. ÜLE EESTI.

Müük

kevadsoodustus KUNI –25%

RÄTSEPATÖÖNA
JA TASUTA!

 Müüa ilusat kivideta sõelutud mulda.
Hind kokkuleppel. Tel 522 2738, Indrek.

Jaanipäevani vormistatud hinnapakkumistele
katustele suurusega üle 150 m², teeme standardsed
lisaplekid Teie majale sobivates mõõtudes.
Rätsepatööna ja tasuta.

VÕTMED KÄTTE PLEKITÖÖD

Fekaalivedu
(kogumiskaevude
tühjendus)

AS Toode Saue peakontor
Tule 11, Saue 76505
Tel: 659 9400
Faks: 659 9401
e-mail: toode@toode.ee

Hinnad alates 250 kr
Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

WWW.TOODE.EE TASUTA INFOTELEFON: 800 7000

Laupäeval 16. mail
kell 10.00–15.00 Keilas
pakub Saajos AS teile

soodsalt
metalluksi

 Müüa lapsekäru. Hind 500 krooni.
Võib tingida. Tel 5391 1792.

KAS SINUL ON JUBA
ISIKLIK MAAKLER?
Pikaajalised Saue piirkonnaga
seotud kogemused aitavad meil leida
just Teile kõige paremini sobiva lahenduse.

Fred Linnukütt
Maakler
5347 2228
fred@uusmaa.ee

www.saajos.ee
674 7650

Müüa Saue linnas
mulda

Kõik plekkdetailid
Teie majale

Vajadusel
koos transpordiga.

Räästapikkused
vihmaveerennid
ühes tükis.
Plekk ja kivikatused.

Informatsiooni
saab numbrilt
5345 8373, Veljo

SAUE MASSAAŽISALONG
Massöör Kaire teostab kaaniravi, teeb
massaaži lastele, samuti klassikalist,
spordi- ja meemassaaži ning tselluliidivastast massaaži. Massöör Kairel
12-aastane tööstaaž.
Massöör Vallil on pikk staaž ravi alal
ja ta on saanud väljaõppe Hiinas.
Valli tunneb erinevaid Ida ravikunsti
koolkondi. Valli teostab ravipediküüri
ja teeb ka Hiina massaaži.

Mälestame head naabrit

Imbi Kipparit
ja avaldame sügavat kaastunnet omastele
Perekonnad Kermes, Tammert,
Vokk ja Põlluaas

Sügav kaastunne Kairile ema

Imbi Kippari
surma puhul

Sõbrad Saue linna Invaühingust

Samas müügil loodustooted.
Olete kõik oodatud!
Meie aadress: Saue linn, Pärnasalu 11
Info ja registreerimine
tel 656 9949 või 5559 5228
(Swedbank’i kontori majas)
Avatud: E–R 11.00–18.00, L 11.00–15.00

Kõige paremad pakkumised! www.uusmaa.ee

OÜ Weltende
plekipada@gmail.com
tel 554 3331

Meie kaastunne Liiviale abikaasa

Ülo Pilviku
surma puhul
Rühmakaaslased ja juhendaja “Vokirattast”

