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Lumelinn kerkis kui imeväel!
Laupäeval, 9. jaanuaril toimus Saue lasteaias „Midrimaa“ lumelinna ehitus.
Anne Teetamm

Midrimaa juhataja
Lumelinna ehitamise eestvedajaks oli lasteaia hoolekogu ja ehitama tuli kokku 200
inimest — emad-isad, vanaemad-vanaisad, lapsed ja lasteaia töötajad. Üheskoos rajati
lasteaia õuealale 12 suurematväiksemat lumekuju, millest
enamik olid liumäed, lossid,
lohed ja dinosaurused. Hoolekogu seisis hea selle eest, et
oleksid olemas lumehunnikud,
tööriistad ja vesi, kehakinnituse eest hoolitses lasteaia-rahvas. Päeva jooksul joodi 75
liitrit teed, söödi 245 pirukat,
saadi punased põsed ja tunti
rõõmu ilusast talvepäevast.
Koostöös peitub jõud!
Tänan Saue Lasteaia Midrimaa hoolekogu algatusvõimelist ning energilist esimeest
Mati Riimaad, kõiki tublisid
hoolekogu liikmeid, lapsevanemaid ja aktiivseid lasteaia
töötajaid, kes lõid agaralt kaasa suurepärase lumelinna rajamisel! 

Aastal 2009 kasvas Saue linna
elanike arv 79 võrra!
31. detsembri 2009. aasta seisuga oli Saue linnas
6076 elanikku.
2009. aasta alguses oli rahvastikuregistris oma elukohana
märkinud Saue linna 5997 inimest. 2009. aastal sündis Saue
linnas 96 last, see on 15 last rohkem kui 2008. aastal. Poisse sündis 43 ja tütarlapsi 53, nende hulgas oli ka kaksikuid.
2. jaanuaril 2009. a nägi ilmavalgust Saue linna 6000. kodanik — väike Rasmus Reinson.
2009. aastal lahkus meie seast 46 inimest.

Saue Avatud Noortekeskuse projekt sai positiivse rahastusotsuse
SA Innove allkirjastas aasta lõpul otsuse, millega rahuldati Saue Linnavalitsuse esitatud toetuse taotlus projekti
„Saue Avatud Noortekeskuse rajamine“ teostamiseks.
Projekti kogumaksumus on 16 642 599,60 krooni, millest suurem osa (15 miljonit) tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist. Saue
Linnavalitsus peab tasuma projekti kogumaksumusest 9,87%. Projekti kinnitamine meetme „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja
nõustamiskeskuste ning huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamine“ raames loob võimaluse noortekeskuse uue hoone rajamiseks.
Uue noortekeskuse rajamine toob avatud noortekeskuse tegevuse välja keldriruumidest ning ühtlasi mitmekesistuvad noorte võimalused vaba aja veetmiseks.
Kahekorruseline hoone, pindalaga üle 1000 ruutmeetri, kerkib Saue linnavalitsuse ja Saue Mõisa vahetus läheduses paiknevale
krundile. Uues rajatavas noortekeskuses on kavandatud tegevustoad ja polüfunktsionaalne saal, mis loob head võimalused ka regionaalse mõõtmega noorteürituste läbiviimiseks. Tänapäevastele ehitusnõuetele vastav hoone võimaldab noortekeskuse tegevuses aktiivselt osaleda ka liikumispuudega noortel. Saue Avatud Noortekeskus peaks kava kohaselt valmima 2010. aasta lõpuks.
Raul Altnurme, projektijuht

Linnavolikogu ja Linnavalitsus
Linnavalitsuse 32. istung
Saue Linnavalitsuse 2009. a viimasel istungil, mis toimus
23. detsembril, otsustati ehitus- ja kasutuslubade väljaandmise, toetuste maksmise ja linnavalitsuse liikmete tööjaotusega
seotud küsimusi.
Päevakorrapunkt 1
Tule t 32 ja 32A tootmishoone laiendamise ja rekonstrueerimise projekteerimise lisatingimuste kinnitamiseks võeti vastu
korraldus nr 416.
Päevakorrapunkt 2
Kadakamarja t 20 üksikelamule kasutusloa andmiseks võeti
vastu korraldus nr 417.
Päevakorrapunkt 3
Maastiku t 28 üksikelamule kasutusloa andmiseks võeti
vastu korraldus nr 418.
Päevakorrapunkt 4
Tule t 5 korter 55 rekonstrueerimistöödele kasutusloa andmiseks võeti vastu korraldus nr 419.
Päevakorrapunkt 5
Pärnasalu tn 21 rekonstrueerimisele ehitusloa väljastamiseks
võeti vastu korraldus nr 420.
Päevakorrapunkt 6
Kadakamarja t T4 liitumisele madalpingel ehitusloa väljastamiseks võeti vastu korraldus nr 421.
Päevakorrapunkt 7
Tõkke t 30 üksikelamu laiendusele ehitusloa väljastamiseks
võeti vastu korraldus nr 422.
Päevakorrapunkt 8
Kadakamarja t 20 väikeeehitisele kirjaliku nõusoleku andmiseks võeti vastu korraldus nr 423.
Päevakorrapunkt 9
Maastiku t 19 väikeehitisele kirjaliku nõusoleku andmise
kohta võeti vastu korraldus nr 424.
Päevakorrapunkt 10
Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade arvelevõtmiseks võeti vastu korraldus nr 425.

Päevakorrapunkt 11
Saue linna raamatupidamise sise-eeskirja kehtestamise
korralduse eelnõu saadeti II lugemisele.
Päevakorrapunkt 12
Põhivara mahakandmise ja väikevarana arvestamise kohta
võeti vastu korraldus nr 426.
Päevakorrapunkt 13
Reservfondist raha eraldamisest keelduti. Kulude katteks
leida vahendid eelarvest.
Päevakorrapunkt 14
Hooldaja määramiseks võeti vastu korraldus nr 427.
Päevakorrapunkt 15
Sotsiaaltoetuste maksmiseks võeti vastu korraldus nr 428.
Päevakorrapunkt 16
Raske ja sügava puudega laste abivahendite hüvitamiseks
võeti vastu korraldus nr 429.
Päevakorrapunkt 17
Erandkorras jõulutoetuse maksmiseks võeti vastu korraldus
nr 430.
Päevakorrapunkt 18
Koduse mudilase toetuse maksmiseks võeti vastu korraldus
nr 431.
Päevakorrapunkt 19
Ilutulestiku korraldamise loa andmiseks võeti vastu korraldus
nr 432.
Päevakorrapunkt 20
Saue Linna Raamatukogu poolt eriteenuste osutamiseks võeti
vastu korraldus nr 433.
Päevakorrapunkt 21
Saue Linnavalitsuse liikmete tööjaotuse kohta võeti vastu
korraldus nr 434.
Päevakorrapunkt 22
Kuulati informatsiooni sõlmitud lepingutest ning arutati
elanike taotlust bussipaviljoni ehitamiseks ristmiku lähedale,
kaaluti väljaehitamise võimalusi koostöös Saue vallaga.

Õigeaegselt valminud Olerexi
ristmik pälvis tiitli Aasta Tegu

Saue Aasta Tegu 2009 tiitliga pärjatud Olerexi ristmiku ümberehitus jõudis lõpule planeeritud ajaks. Ristmiku rekonstrueerimisega tegelenud Põhja Regionaalse Maanteeameti direktori
asetäitja Peeter Paju sõnul võib tulemusega igati rahule jääda.
Gerli Ramler
„Oleme väga rahul, et suutsime kenasti graafikus püsida ning vaatamata varajasele
külmale saime ka asfalteerimistööd õigeks ajaks lõpetatud. Kohati oli küll kartus, et
see töö jääb uude aastasse,“
ütleb Paju.
10,5 miljonit krooni maksma läinud Olerexi ristmikule
paigaldati anduritega valgusfoorid, täiustati tänavavalgustust ning jalakäijatele
mõeldes rajati kaks ülekäigurada ning kõnniteed. Kokku
sai uue teekatte ning valgustuse 1,4 km pikkune teelõik
alates Kanama viaduktist.
Sauelt viadukti poole sõites
saab nüüd kasutada kahte vasakpöörderada, Keila poole
ühte. Sauele sissesõiduks jäi
üks sõidurada ning viadukti
poolt Keila poole kaks. Lubatud kiirus ristmikul on senise
70 km/h asemel 50 km/h.
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tel 679 0175, leht@saue.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ

„Tegelikkuses on see aga
ajutine lahendus — seniks,
kuni Tallinna ringtee ehitatakse 4-rajaliseks esimese klassi
maanteeks, umbes 20 aasta
pärast,“ räägib Paju. „Selle
aja jooksul muid töid Olerexi
ristmikul pole ette nähtud, kui
vaid ehk Jõgisoo tee ringiehitus. Aga viimast muidugi juhul, kui sealsed suured arendusalad realiseeruvad.“
Vajadus reguleerida sisseja väljasõitu Saue linna piiril
Tallinna ringtee Saue–Keila
maanteel Olerexi ristmikul,
oli tulise küsimusena üleval
juba aastaid, sest põhjustas
pidevalt autode järjekordi ja
avariisid. Paar aastat tagasi palkas Saue linnavalitsus
koguni kõige „tulisematel“
kellaaegadel ristmikule autodevoogu juhtima liiklusereguleerija. Maanteeameti
statistika kohaselt läbib seda
ristmikku keskmiselt 9700
autot päevas. Sauele ning

Järgmine number ilmub
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Sauelt välja sõidab neist ligi
tuhatkond autot.
3–4 aasta pärast
peaks Saue saama
uue sissesõidu
Paju sõnul pole Saue lähistel
tulevatel aastatel palju teedeehitusi plaanis, põhilise ja
suurimana nimetab ta Laagri Maksimarketi taha tuleva
Juuliku–Tabasalu ühendustee osa ehk Topi liiklussõlme. Maantee ehitamine algab kõige varem 2010. aasta
lõpus ning on kavandatud
kolme aasta peale.
„Arvestada tuleb ka Saue
valda suurt äri- ja kaubandus-

keskust kavandava Chester
Universal OÜ arendustega,“
nendib Paju. „Nende arendusega seoses tuleb Leevikese,
jõe ja raudtee vahelisel alal
välja ehitada eritasapindades
ristmik. Ent see tekitab Vanamõisa külale ja Saue linnale
alternatiivse
väljapääsu.“
Juuliku–Tabasalu
planeeritav ühendustee paikneb
Tallinna vahetus läheduses,
läbides kiiresti arenevaid ja
tihedamini asustatud valdu –
Saku, Saue ja Harku. Valdade üheks kasvavaks probleemiks on pidevalt suureneva
liiklusvoo mahutamine olemasolevatele teedele. 

Saue Sõna

15. jaanuar 2010

Linnavalitsuse 1. istung
Saue Linnavalitsuse esimene istung toimus 6. jaanuaril
2010. aastal, päevakorras oli:
1.
Saue linna raamatupidamise sise-eeskirja kehtestamine /korraldus nr 1/.
2.
Muudatusettepanekud 2010. a eelarvesse.
O t s u s t a t i teha volikogu eelarve- ja majanduskomisjonile ettepanek muuta 2010. a eelarve määruse
projekti. Ettepanekud esitati komisjonile eelarve
projekti muutmise vormil.
3.
Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 2/.
4.
Toiduraha ja majutuskulude kompenseerimine
/korraldus nr 3/.
5.
Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu
„Teenetemärgiga autasustamine“
/eelnõu suunati kehtestamiseks volikogusse/.
6.
Info
Detsembris 2009 makstud matusetoetused.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Linnavolikogu 4. istung
Saue Linnavolikogu VI koosseisu neljas istung toimus 17.
detsembril 2009. Päevakorras oli:
1. Volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine /ühehäälselt võeti vastu otsus nr 17/.
Eelarve- ja majanduskomisjoni kinnitati: Rainer Sternfeld, Mati Riima, Harry Pajundi, Raivo Ojapõld, Kalev
Lillo, Matti Nappus.
2. Volikogu arengukomisjoni koosseisu kinnitamine
/ühehäälset võeti vastu otsus nr 18/.
Arengukomisjoni kinnitati: Raido Pikkar, Jüri Tümanok,
Argo Ladva, Harry Pajundi, Riina Tarien, Tõnu Urva.
3. Volikogu hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine /
ühehäälselt võeti vastu otsus nr 19/.
Hariduskomisjoni kinnitati: Jaan Palumets, Signe Laar,
Egle Viilma, Argo Ladva, Andres Pajula, Kristiina Kotter.
4. Volikogu kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine
/ühehäälselt võeti vastu otsus nr 20/.
Kultuurikomisjoni kinnitati: Urmas Viilma, Silver Arrak,
Sirje Luberg, Anne Teetamm, Madis Milling, Ero Liivik.
5. Volikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
/ühehäälselt võeti vastu otsus nr 21/.
Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitati: Malle Liiv, Monika
Liiv, Kristiina Kotter, Jaan Moks.
6. Volikogu spordikomisjoni koosseisu kinnitamine
/ühehäälselt võeti vastu otsus nr 22/.
Spordikomisjoni koosseisu kinnitati: Valdis Toomast,
Marko Pruus, Terje Toomingas, Kelli Kõluvere, Sven
Sommer, Ülo Vatsk.
7. Volikogu keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine
/12 poolthäälega (1 erapooletu) võeti vastu otsus nr
23/.
Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitati: Argo Ladva,
Valdis Toomast, Arvo Rebene, Janne Põlluaas, Madis
Milling, Henri Heinsalu.
8. Volikogu planeerimis- ja ehituskomisjoni koosseisu
kinnitamine /ühehäälselt võeti vastu otsus nr 24/.
Planeerimis- ja ehituskomisjoni koosseisu kinnitati:
Raivo Ojapõld, Argo Kirikal, Rainer Sternfeld, Henn
Põlluaas.
9. Esindajate määramine Saue linna haridusasutuste hoolekogudesse /9 poolthäälega (vastu 5) võeti vastu otsus
nr 25/. Määrati: Saue Gümnaasiumi hoolekogu — Rainer Sternfeld, Saue Muusikakooli hoolekogu — Urmas
Viilma, Saue Huvikeskuse hoolekogu — Madis Milling,
Saue lasteaed Midrimaa hoolekogu — Signe Laar.
10. Saue Linnavalitsuse ametikohtade nimetused ja koosseisud /8 poolthäälega (6 vastu) võeti vastu otsus nr
26/.
11. Fraktsioonide registreerimine /11 poolthäälega (3 erapooletut) võeti vastu otsus nr 27/.
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit fraktsiooni kuuluvad
Urmas Viilma, Valdis Toomast, Monika Liiv, Signe Laar
ja Rainer Sternfeld, kes on ühtlasi valitud fraktsiooni
esimeheks.
Eesti Reformierakonna fraktsiooni kuuluvad Erki Kuld,
Kalev Lillo, Harry Pajundi, Anne Teetamm, Madis Milling
ja Raivo Ojapõld, kes on ühtlasi valitud fraktsiooni
esimeheks.
12. Linnapeale töötasu ja lisatasude määramine
/8 poolthäälega (4 vastu, 2 erapooletut) võeti vastu
otsus nr 28/.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär
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Saue linna 2009. a eelarve täitmine
Saue Linnavolikogu kinnitas 2009. a eelarve
18. detsembril 2008. a ja lisaeelarve 21. mail
2009. a. Eelarveaasta kestel lülitati eelarvesse
sihtvahendeid 241 tuhande krooni ulatuses.
Ingrid Niid

pearaamatupidaja
Eelarve tulude kogumaht
koos lisaeelarve ja sihtotstarbeliselt linnale eraldatud
vahenditega oli 109 036 tuhat krooni, kulude kogumaht
oli 129 947 tuhat krooni ja
finantseerimistehingute kogumaht 20 195 tuhat krooni.
Tulude eelarve täideti 91-protsendiliselt (vt tabel 1), tulusid laekus kokku
99 377 tuhat krooni. Tulude
täitmise mahust moodustasid suurima osa maksutulud:
68 828 tuhat krooni; sellele
järgnesid toetused, sh riigieelarve eraldised, 18 401
tuhat krooni, ja omatulud 11
185 tuhat krooni. Toetustena eelarvesse prognoositud
summade madal täitmine on
põhjustatud EL-i vahendite
viibimisest. Väiksema osa
kogutulude mahust moodustasid muud tulud: 963 tuhat
krooni, sh teeniti linnale tulu
627 tuhat krooni intresside
näol.

Saue linna suurima tuluallika, üksikisiku tulumaksu
laekumine langes teisel poolaastal 2007. aasta tasemele
(vt joonis 1). Kui aastatel
2005, 2006 ja 2007 kolme
viimase kuuga laekus 25%
aasta tulumaksust, siis 2008.
a samal perioodil laekus tulumaksu 24% ja 2009. aastal
vaid 21%. Kokkuvõttes jäi
2009. aastal tulumaksu laekumine 10% võrra madalamaks 2008. a laekumisest.
Kulude eelarve täideti 74-protsendiliselt (vt tabel 2), summas 95 592 tuhat
krooni. Riigikaitse kuludeks
planeeritud eelarve täideti
100%,
haridusvaldkonnas
95%, keskkonnakaitse valdkonnas 93%, majandusvaldkonnas 91%. Madalaim eelarve täitmine, 32%, oli vaba
aja ja kultuuri valdkonnas
seoses Avatud Noortekeskuse ehitustööde viibimisega.
Kogukuludest
kulutati 2009. aastal haridusele
46 444 tuhat krooni ehk 49%
(vt joonis 2), majandusele ja

keskkonnakaitsele
15 696
tuhat krooni ehk 17%, kultuurile ja vabale ajale 11 897
tuhat krooni ehk 12%, üldvalitsemisele 11 595 tuhat
krooni ehk 12%, sotsiaalsele
kaitsele 9 608 tuhat krooni
ehk 10%, avaliku korra tagamiseks 202 tuhat krooni,
riigikaitse toetamiseks 90 tuhat krooni ja tervishoiule 60
tuhat krooni.
Kululiikide lõikes moodustasid suurima osa tegevuskulud summas 76 514
tuhat krooni, sh personalikulud 51 233 tuhat krooni
ja majandamiskulud 25 281
tuhat krooni, järgnesid kulud eraldistele ja sotsiaaltoetustele 10 689 tuhat krooni
ning investeeringuteks 7 843
tuhat krooni. Muude kulude
kandmiseks (sh intressikulu)
kulutati 546 tuhat krooni.
Finantskohustuste täitmiseks
(laenude ja liisingute tagasimakseteks) kulutati finantseerimistehingute eelarvest
4 200 tuhat krooni. 

Tabel 2. Eelarvete täitmine tegevusalade lõikes

Linnakantselei 2009. a tulemused arvudes
Linnakantselei on struktuurüksus, mis teenindab linnavalitsust ja volikogu, ametnikke ja hallatavaid asutusi ning ka linnakodanikke. Kantselei tegevus peab olema erakordselt painduv,
ajakohane ja seaduse muudatustele koheselt reageeriv. Kohalik omavalitsus algab kantseleist
ja linnavalitsuse maine oleneb paljuski kantselei töö korrektsusest. Kantselei tööd märkad
alles siis, kui selles on puudusi.

Statistiliste andmetena kajastub kantselei töö alljärgnevas:

1. Asjaajamise korraldamisel tegeleb kantselei saabuvate dokumentide vastuvõtmise, registreerimise ja täitmise korraldamisega. 31.12.2009. a seisuga menetleti linnavalitsuses
1715 saabunud kirja, enamasti jõuti nendele vastata tähtaegselt. Linnavalitsusele saabunud arvete kooskõlastamise ja täitmisele suunamisega tegeleb samuti kantselei, neid ei
registreerita, kuid nende arv ulatub 4000-ni. Pearaamatupidaja eestvedamisel minnakse
2010. aastal üle elektroonilisele arveldamisele.
2. Seaduse kohaselt tagab kantselei linnavalitsuse ja volikogu istungite ettevalmistamise ja
tehnilise teenindamise. 2009. aastal toimus 32 linnavalitsuse istungit ning 12 volikogu
istungit. Linnavalitsuse poolt võeti vastu 16 määrust ja 434 korraldust, volikogu poolt 9
määrust ja 56 otsust. Istungid on nõuetekohaselt protokollitud ja vastuvõetud õigusaktid
registreeritud, paljundatud ja väljastatud asjaosalistele ning avalikustatud veebilehel.
3. Juriidiliste küsimuste lahendamisel ja õigusaktide ettevalmistamisel on kantselei 2 juristi nii
linnavalitsuse ametnike kui ka linnakodanike nõustajateks. 2009. a tegevuses oli esikohal
linna arengus oluliste hangete läbiviimine ja halduslepingute sõlmimine. Ette valmistati lepingute eelnõud 208 lepingu sõlmimiseks.
4. Kantselei kaudu toimub elanike ja sündide-surmade registreerimine. 2009. a sündis Saue
linnas 96 last ehk 15 last rohkem kui 2008. aastal. Suri 46 linnakodanikku. Elanike arv
2009. a lõpus oli 6076.

Tabel 1. Tulude eelarve täitmine 2009. a

Joonis 1. Tulumaksu laekumised 2005–2009

Joonis 2. Valdkondade kulude osakaal linnaeelarve kogukuludest 2009. a
Kantselei kaudu vormistati ja muudeti registreeringuid majandustegevuse registris.
Registreeriti 25 uut ettevõtlusega tegelejat ja 63 muudatust. Kokku on Saue linnas registreeritud 130 kaubandustegevusega tegelevat ettevõtjat.
5. Valla- ja linnasekretäri õigused notariaaltoimingute tegemisel piirduvad 2009. a II poolest
dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamise ning pensioni, elatisraha ja toetuste
vastuvõtmise volikirja ning pensioni ja toetuste teise isiku arveldusarvele kandmise avalduse tõestamisega. Allkirja õigsuse kinnitamise õigsusega tegelevad 2009. aasta juunist
notarid. Sellest tingituna langes notariaaltoimingute arv 2009. aastal 37-ni.
6. Kantselei üheks juhtimise tugifunktsiooniks on personalitöö koordineerimine ning linnapea
poolt välja antud käskkirjade vormistamine ja asjaosalistele tutvustamine. 2009. a andis
linnapea välja 118 käskkirja. Asutuse asjaajamises oli 2009. a pearõhk andmekaitse ja infoturbe nõuete täitmisel ja sellest tulenevalt koostati ning rakendati 2009. a uued asutuse
asjaajamist ja andmetöötlust puudutavad eeskirjad:
1. Saue Linnavalitsuse 17.06.2009 määrus nr 10 “Saue linna ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste turbekorralduse põhimõtted”
2. Saue linnapea käskkirjadega kehtestati:
3. 27.02.2009 käskkirjaga nr 3 „Teabe asutusesiseseks tunnistamine”
4. 28.05.2009 käskkirjaga nr 5 „Saue Linnavalitsuse asjaajamiskord”
5. 09.06.2009 käskkirjaga nr 8 „Infosüsteemide kasutamise kord”
6. 05.09.2010 käskkirjaga nr 3 „Saue Linnavalitsuse sisekorra eeskirjad“
Personalitööga on seotud uute palgakorralduse aluste väljatöötamine ning sellega kaasnev
asjaajamine.
Linnakantselei 2010. a tegevuse märksõnadeks on asjaajamise digitaliseerimine, paberliku asjaajamise vähendamine ja klienditeeninduse parandamine.
Edukat uut aastat ja toredat koostööd!
Jekaterina Tikerpuu, Linnasekretär
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Haridus ja kultuur
Kuuskede pidulik ärasaatmine
Kaunid kuusepuud, mis meie kodudesse jõulurõõmu ja
pidutuju tõid, said valgusmänguna tänulikult ära saadetud —
kuuskede pidulik põletamise tseremoonia toimus reedel,
8. jaanuaril kell 19.00 jaanituleplatsil.

Piltide autor: Rauno Kais

Kohale tuli ja oma kuuse tõi
lõkkesse vähemalt poolteistsada inimest, eestvedajaiks
olid Saue Huvikeskus ja Saue
Noortekeskus. Tuletseremooniale lisasid pidulikkust Saue
Muusikakooli trummarid oma
kargete rütmidega. Tulega
ümberkäimist õpetas Nõmme
Päästekomando spetsialist.
Kokkutulnuile pakuti piparkooke ja kuuma jooki.
Täname kõiki linnakodanikke, kes võtsid vaevaks
ja tõid oma kuused jaanituleplatsile! 

15. jaanuar 2010

Orm Valtson sai
Harjumaa teenetemärgi
30. detsembril 2009. a toimus Rahvusooperis Estonia Harju maavanema Ülle Rajasalu pidulik aastalõpu vastuvõtt,
kus anti üle Harju maakonna teenetemärgid. Teenetemärgi
üheks pälvijaks oli tänane Saue linnapea ja endine Harju
maavanem Orm Valtson. Teenetemärgiga tunnustatakse
tema pikaaegset tööd avalikus teenistuses nii riiklikul kui
ka kohalikul tasandil. Lisaks Orm Valtsonile said teenetemärgid Tallinna Loomaaia direktor Mati Kaal, Harjumaa
väärikas haridustegelane Enn Kasemaa ja teenekas tantsupedagoog Ilma Adamson.
Vastuvõtul anti rahvusvahelise mainega dirigendile
Tõnu Kaljustele pidulikult üle maakondlik kultuuripreemia
„Harjumaa Kultuuripärl 2009“.
Teenetemärke jagatakse maakonnas alates aastast
1996 ja maavanema vastuvõtt ning Harjumaa Ball toimusid juba 16. korda. 

Väljas talv ja tore jää,
uisutada ülihää..!

Pildi autor: Rauno Kais
Koolimaja juures

Imeilus talveilm
meelitab suusatama
Hästi positiivne on näha paljusid Saue spordisõpru suusaradadel ja seda, et suurepärane ilm õues ei jäta kedagi „külmaks“. Kahjuks on Saue linnas terviseradade maht piiratud.
Sarapiku 1,3 km pikkune terviserada on mõeldud sporti
harrastavatele inimestele, talvel eelkõige suusatajatele. On
loomulik, et ka jalutajad, jooksjad ja kelgutajad tahavad looduses liikuda, ent ruumi peaks jaguma ju kõigile. Sinu sõbralik käitumine on väga oluline, kui oled otsustanud liikuda
terviserajal. Ole nii kena ja arvesta kaaslinlastega, sest suusatajad ootavad, et sissesõidetud rajal ei kõnnitaks. Koeraomanikele tahaks südamele panna järgmist:
* koeraga avalikus kohas viibimisel peab omanik tagama
teiste inimeste ja loomade ohutuse ning vältima koera lahtipääsemist,
* loomaomanik peab tagama järelevalve oma kasvult või
käitumise poolest ohtliku koera üle ning sellisel koeral peab
olema avalikus kohas suukorv peas,
* koeraomanik on kohustatud jälgima, et tema koer ei
reostaks avalikke kohti ja omanik on kohustatud tekitatud
reostuse koheselt koristama.
Lubamatu on terviserajal mootorsõidukiga liikumine ja
alkoholi tarbimine!
Kindlasti ei saa me võrrelda Saue 1,3-kilomeetrist terviserada Keilas või Nõmmel rajatud spordiradadega. Vähesed
finantsvõimalused ei ole piisavad, et sellel aastal spordiradade laiendamist Saue linnas ette võtta. Tulevikus loodab
linn sportimisvõimalusi kindlasti parandada. Plaan on luua
gümnaasiumi ümbrusesse, staadionile ja ka Saue pargi taha
suusaradu.
Veel lähipiirkonna suusaradade kasutamise võimalustest:
1. Saue lasteaia Midrimaa kõrvale sai rajatud 300-meetrine suusarada lasteaia vanematele rühmadele. Suur tänu
Marko Pruusile!
2. Vanamõisa suusarada (1,5 km), Alliku, Vanamõisa külaplats
3. Keila suusarajad (3, 5, 7 km), Keila, Keskväljak 11
4. Saku suusarjad (3, 5, 7, 10 km), rajale pääseb Saku Õlletehase tagant
5. Nõmme Suusarjad (3, 5, 8, 10, 15 km), Külmalliku 15 a
Hoia loodust ja suusarada!
Ilusat suusailma soovides,
Terje Toomingas, Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht

Saue Gümnaasium
pakub võimalust
haridustee jätkamiseks

Pealkirjas viidatud vana laulusalm on sel aastal tõeks osutunud — ilmataat pakub tõesti rohkelt talverõõmu!
Saue Gümnaasiumi juures asuvale korvpalliväljakule
tekkis aktiivsete linnakodanike abiga liuväljak, kus huvilised saavad külmade ilmade jätkudes uisutada kuni kella
9-ni õhtul.
Liuväljaku valmimise eest kandsid hoolt Valdis Toomast
ja Tiit Einberg. Liuvälja kastetakse õhtuti kella 9-10 vahel.
Liuväli on Sauel olnud neljal viimasel aastal.
Tritsud-uisud jalga ja — kohtumiseni liuväljal!

Saue Gümnaasiumis alustab 2010./2011. õ-a
septembrist tegevust õhtu- ja kaugõppeosakond.
Pakume võimalust jätkata õpinguid põhikooli ja gümnaasiumi
klassides.
Vajadusel on võimalik valida ka üksikuid ainekursusi, milles soovitakse osaleda.
Saue Gümnaasiumi õhtu- ja kaugõppeosakonda vastuvõtmisel nõutavad dokumendid:
8.–9. klass
• passi/ID-kaardi koopia (tehakse kohapeal)
• väljavõte õpilasraamatust
• klassitunnistus
• avaldus (seadusliku esindaja avaldus, kui õpilane on alaealine)
• 2 fotot 3x4 cm
Põhikooli võetakse õppima alates 17 eluaastast.
10. klass
• passi/ID-kaardi koopia (tehakse kohapeal)
• põhikooli lõputunnistus
• avaldus (seadusliku esindaja avaldus, kui õpilane on alaealine)
• 2 fotot 3x4 cm
11.–12. klass
• põhikooli lõputunnistus
• väljavõte õpilasraamatust
• eelmise klassi tunnistus/gümnaasiumi õpinguraamat või
kutseõppeasutuse tunnistus koos akadeemilise õiendiga, kuhu on märgitud läbitud üldainete kursuste nimetused, nende maht ja hinded
• passi/ID kaardi koopia (tehakse kohapeal)
• avaldus (seadusliku esindaja avaldus, kui õpilane on alaealine)
• 2 fotot 3x4 cm
Vastuvõtu aluseks on eelneva õppekava läbimise hindamine.
Perekonnanime muutmisel esitada abielutunnistuse koopia.
Registreerimine e-posti aadressil: sekretar@saue.edu.ee
Täpsem informatsioon telefonil 659 6070, 670 9234. 

Haagisekeskuse juures
Alates 18. jaanuarist on kõikidel linnakodanikel võimalik
kasutada Paju tänaval Haagisekeskus OÜ territooriumil
asuvat liuvälja, mis valmis Haagisekeskuse tublide juhtide
ja töötajate abiga.
Valgustatud liuväli on avatud iga päev kl 10.00–21.00
ning uisutada saab tasuta. Liuväljaku juures on avatud ka
väike söögikoht, kus igaüks saab sooja sööki ja jooki. Uisutajate rõõmuks kõlab ka muusika. Liuväljale pääseb Haagisekeskuse väravate kaudu ning parkida saab ettevõtte
hoovis. 
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Kultuur
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Pildi autor: Kati Ristoja

Eakate jõulupidu
Sauel on saanud kauniks traditsiooniks jõulude
eel meeles pidada oma pensionäre. Kõigile üle
70-aastastele antakse võimalus osaleda ühisel
jõulupeol. See meeleolukas aastalõpupidu on
alati rohkelt rahvast kokku toonud.
Armand Nagel
Nii võiski jõulukuu neljandal
kolmapäeval näha kohaliku
gümnaasiumi saali sisenemas
tavatult palju eakaid inimesi — siin toimus päevakeskuse korraldatud jõulupidu.
Peost osasaamise võimalus
oli loodud kõigile. Liikumisraskustega inimesed toodi
kohale ja viidi ära bussiga. Et
peole registreerus üle 200 inimese, tuli korraldajatel nuputada, kuidas sellist inimhulka
saali ära mahutada. Au tuleb
anda taibukatele korraldajatele, kes tavapäraselt eraldi paigutatud laudade asemel lõid
võimaluse nelja pika laua ääres kohad sisse võtta. Istuma
sätiti nii, et oleks, kellega jut-

tu vesta, sest eakate jõulupidu
ongi ju korraldatud selleks, et
suhelda tuttavate ja naabritega, vahetada muljeid ja kuulata uudiseid. Siirad tänusõnad
tulid nendelt eakatelt, kellele
aastatekoorem on käed värisema pannud ja käimisel vaja
kepi tuge ning kel igapäevase
liikumisegagi raskusi. Nüüd
aga — nagu võluväel — rikkalikult söögi ja joogiga kaetud lauad ootasid pidulisi!
Avasõnad ütles linnapea
Orm Valtson, kes muuhulgas
mainis, et nagu kogu vabariigile, oli ka Saue linnale mööduv aasta majanduse languse
ja raskuste aasta. Linnavalitsusel on aga südamelähedane
hoolitseda pensionäride, oma
elutöö teinud inimeste eest.

Nii said pensionärid tänavugi
poole tuhande kroonise jõulutoetuse.
Peoliste silmad läksid särama, kui laulu lõi lahti eakate
lemmiklaulja Voldemar Kuslap. Tuntud viisidele innustas
esineja peolisigi kaasa laulma!
Laulud vaheldusid humoorikate vahepaladega. Publiku
aplausi saatel tulid lavale Marve Rekand ja neli Keila SOS
lasteküla laululast, kes esitasid
kolm ilusat jõululaulu. Ega asjata üks vanaproua öelnud, et
Marve meenutab talle filmist
„Helisev muusika” lastesõbralikku Mariat...
Kui laulud lauldud, söögid söödud ja joogid joodud,
sätiti koduteele. Aga oh üllatust, see polnud veel kau-

geltki kõik! Iga peoline sai
kaasa isetehtud kingikoti,
mille õmblesid sõbrad Keila Päevakeskusest. Koti sees
leidus head ja paremat, aga
ikka sellist, mis selles eas inimesele vajalik: linaõli, mida
nimetatakse lausa elueliksiiriks, tükk mittetööstuslikku
mitmesuguste raviomadustega seepi ja purk nii vajalikku
ja maitsvat mett... Ütlematagi
on selge, et sellise suure peo
korraldamine oleks olnud kahele päevakeskuse töötajale,

Liivile ja Tiinale üle jõu käiv.
Suur tänu Liivile, kes on alles
mõned kuud üle aasta olnud
juhataja rollis, ent on leidnud
siiraid sõpru ja abilisi, kes peo
ettevalmistamisel ja hiljem
otste kokkutõmbamisel —
ilma tasuta, oma vabast ajast
ja heast tahtest! — abiks olid.
Meie tänu kuulub siinkohal
Urve Miggurile, Marve Rekandile, Maire Mugamäele ja
Marii Susile. Tunnustavalt tuleb ära märkida linna sotsiaalja tervishoiuvaldkonna juhti

Heli Joont, kes ei tulnud mitte
pidu pealt kaema, vaid samuti
aktiivselt käed külge lõi.
Kogu südamest tahaks kõigi eakate piduliste nimel tänada selle ilusa ja igati kordaläinud peo korraldajaid Liivit ja
Tiinat ning nende välejalgseid
abilisi! Täname ka lugupeetud
linnapead Orm Valtsoni ja linnavalitsust, kes sellisel raskel
ajal leidsid võimaluse rahaliste võimaluste jagamiseks nii,
et seda jätkus peo korraldamiseks ja kingitustekski. 

Külaseltsi viimase aja tegemistest väärivad esiletõstmist möödunud vastlapäeval
toimunud fotovõistlus „Meie
küla 2009“, mis päädis ühise
supisöömise ning vastlapäeva
tähistamisega Kopli-Juhani
talu ateljeehoones. Samuti mais peetud talgud, mille
käigus asuti parandama ühist
külateed. Sellised ühisüritused kaasavad külas elavate
perekondade kõiki liikmeid
ning mõjuvad positiivselt ka
külaelanike omavahelisele lävimisele.
Kodu-uurimise
seltsing
valmistub kahasse Saue haridusseltsiga Vitalis kevadiseks
sugupuude näituseks ning ettekandepäevaks, milles osalevad ka Saue Gümnaasiumi
õpilased. See on üks osa KOA
projektist „Inimene on kõikide asjade mõõt“, mille raames on seni aset leidnud suguvõsauurimise kursus, gooti
kirja lugemaõppimise kursus

ning arhiivikursus Tallinna ja
Tartu arhiivides. Lisaks on intervjueeritud paljusid põliseid
Saue inimesi ning uuritud arhiivides Saue ja Vanamõisa
talude materjale — kõik selleks, et saada põhjalik ülevaade asualast, mis praegu moodustab Saue linna, alates tema
tekkest, kujunemisest, asustusest, organisatsioonidest kuni
inimesteni.
Valuteemana läbistas meie
ühist kokkusaamist Saue jaamahoone seisukord, teadmatus selle ees, kas hoone jääb
püsima, teadmatus selles,
mis funktsioone Saue jaam
edaspidi endas kannab. Varasematel aegadel on arutlusel
olnud, et Saue jaamahoones
võiks oma koha leida Saue
muuseum, kuid ajaga on mõtted-lubadused tuhmunud, kevadel Saue Sõnas avaldatud
visioon jaamahoonest seal
muuseumi ette ei näe, linnapeal liiguvad jutud ratta- ja

rulluisu laenutuspunktist...
Saue Kodu-Uurimise Seltsing on jätkuvalt seda meelt,
et jaamahoone tuleb taastada
esialgsel kujul saamaks taas
üheks linna väravaks koos
muuseumi ja turismiinfopunktiga ning Lääne-Harjumaa loodus- ja matkaradade
osana. Selles osas toetasid
meie mõtet ka Saue ja Vanamõisa küla esindajad. Kuid
veelgi valusam on tõdemus,
et Saue linn kipub üht oma
ajaloolist hoonet kaotama
nendesse aastatepikkustesse
arutlustesse, mille käigus üritatakse välja selgitada atraktiivseimat või funktsionaalseimat kasutusala. Ja hoone
aina laguneb...
Koosviibimisest jäi kumama ühine huvi ja hool oma kodukandi vastu, koostegemise
tahe, püüdlus arvestada edaspidistes tegemistes oma naabritega, kaasata neid oma üritustesse ja ettevõtmistesse. 

Kohtumine ajalooliste naabritega
Saue koduloolased veetsid oma jõulukuise
koosviibimise toredate külaliste seltsis, jagades
jõuluootust ajalooliste naabritega, endise Saue
küla (nüüd Kanama küla) ja Vanamõisa küla
inimestega.
Evelin Povel-Puusepp

Saue Kodu-Uurimise Seltsing
Ühise Saue valla aegadel oli
tavaks, et valla talvised tähtsündmused (Vabariigi aastapäev, jõulud, aastavahetus,
isetegevuslikud
etteasted)
toimusid kas Saue külas asuvas Saue vallamajas või Vanamõisas asuvas Saue koolimajas (Valges majas). Suvine
Võidupüha ühes Kaitseliidu
Saue maleva paraadiga ning
Saue pritsimeeste sportlikud
peod toimusid aga Saue asunduses Aru tammikus oleval
Kaitseliidu platsil, mida nüüd
Jaanitule platsina teame.
Otsustasime ajaloolisest
tavast veidi kõrvale nihkuda
ning kesk kalendaarset talve
teha üks vahva ja sõbralik ühine õhtu, et lähemalt tutvuda
üksteise tegemistega ning leida need ühised pidepunktid,
kus saaksime koostööd teha
ja vastastikku kaasa lüüa.
On küll nii, et endine Saue
küla, Vanamõisa küla ja nüüdne Saue linn kuuluvad praegu
erinevatesse haldusüksustesse, kuid ajalugu on meil ühine
ning tihedasti läbi põimunud.

Kodu-uurijate seltsingu liikmete hulgas on inimesi, kes
on nendes külades sündinud
ja elanud, õppinud Saue koolis, käinud vallamajas aktustel-pidudel ning palliplatsidel
palli mängimas, on neid, kes
alustanud põlissuguvõsade ja
põlistalude uurimist.
Saime teada, et Vanamõisa küla kavandab 2010. aasta
suvel suurt külakokkutulekut
„Tule kokku, külarahvas!“,
mille keskseks teemaks on
küla põlissuguvõsad ning
-talud. Ürituse eel keskendutakse Vanamõisa perekondade suguvõsa-andmete ning
talude kujunemist kajastavate
materjalide, fotode ja külaelanike isiklike mälestuste
kogumisele. Maikuus on Vanamõisa seltsimajas oodata
suguvõsa- ning külaajaloo
teemalist ettekandepäeva ja
küla põlissuguvõsade sugupuude näitust. Samaks ajaks
loodetakse valmis saada Vanamõisa ajaloole, kujunemisele ning inimestele pühendatud ja fotodega ilmestatud

raamatuga. Nende ürituste
korraldamiseks on oma rahalist abi lubanud Kohaliku
Omaalgatuse Programm ja
Saue vallavalitsus. Vanamõisa külaselts ootab külakokkutuleku ning kaasnevate ürituste korraldusmeeskonnaga
liituma kõiki, kes oma nõu ja
jõu ja kogemustega sooviksid
ürituse õnnestumisele õlga
alla panna.
Nüüdse Kanama küla elanikud ehk MTÜ Saue küla südameasjaks on küla ajaloolise
nime taastamine. Ajaloolistes
ürikutes on Saue küla nime
mainitud juba 1548. aastal,
läbi ajaloo on küla kuulunud
Saue mõisa ning Saue valla
haldusalasse, kuid 1976. aastal muudeti nimetus hoolimatu ametniku käe läbi meelevaldselt Kanama külaks ning
tänapäeval kuulub küla Saku
valda. Vaatamata Saku vallavalitsusele esitatud nimemuutuse taotlusele ning olenemata
vallaelanike toetusest, ei ole
küla nime ennistamine seni
õnnestunud.
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Mitmesugust
Saue mälumängurid
lõpetasid 2009. a hooaja
Superfinaaliga

Sauelane liikuma!
Sarja „Sauelane liikuma” IV etapp — ujumine — toimus pühapäeval, 13. detsembril 2009. Jõulueelses
saginas leidis sportimiseks aega ligi sada inimest.
Kõik ujujad said antud distantsi läbimisega edukalt hakkama. Etapist võtsid osa nii noored kui ka eakamad inimesed,
paljud olid tulnud ujuma koos perega. Oli ka uusi sarjaga
liitujaid. Suur tänu kõigile osavõtjatele ja tänusõnad ka ujula
töökale kollektiivile!
Kohtumiseni sarja V etapil Saue Gümnaasiumi võimlas
24. jaanuaril 2010 algusega kell 12.00. Seekord harjutame
täpsust korvpalliga, väiksematele spordisõpradele visked pisemate pallidega.
Ujumisetapi loosiauhinnad võitsid: Evi Ehelaid (ujumismüts), Ain Osula (ujumismüts), Gert-Mathia Eljas (ujumisprillid), Liis Kurm (ujumisprillid), Lisanna Sooäär (ujumisprillid),
Aleksander Koreljov (ujumisprillid), Katrin Tukmann (ujumisprillid). Auhinnad saab kätte Saue Huvikeskusest või V etapil
Saue Gümnaasiumi võimlas.
Sportlikku ja põnevat aastat kõigile!

Saue Mälumänguklubi korraldas linna esivõistlusi juba kolmandat korda. Esimesel aastal selgus võitja lihtsalt nelja
vooru punktide summas, 2008. aastal otsustasime võitja selgitada Superfinaalis eelvoorude kahe parema vahel. Kuivõrd
ettevõtmine õnnestus suurepäraselt, siis otsustasime esialgu
ka tänavu võitja selgitada kahe parema võistkonna vahel.
Pärast kevadist kahte eelvooru selgus aga meeldiv tõsiasi,
et osalejate arv oli suurenenud ning võistluste tase oluliselt
ühtlustunud. Seoses sellega, et finaali kandideeris vähemalt
5 võistkonda, pidasime õigeks korraldada seekordne Superfinaal kolme parema võistkonna vahel.
Eelvoorude esikolmiku moodustasid ja finaali pääsesid
järgmised võistkonnad: 1. Tammetark 197 p; 2. Ettur 172 p;
3. Sammas 171,5 p.
Superfinaal toimus jõulueelsel laupäeval, 19.detsmbril
kaunilt kujundatud gümnaasiumi aulas. Peakohtunikuks oli,
nagu ikka, Tenno Sivadi ning mängujuhiks ja muusikaküsimuste esitajaks teist aastat järjest teatri- ja laulumees ning
Tarkade Klubi liige Jüri Aarma. Nende meeste koostöö on filigraanne ning paremat paari sellise ürituse läbiviimiseks ei
oska ettegi kujutada!
Võistlus koosnes 13 eelküsimusest, kus tuli etteantud
aastaarvule lisada taliolümpiamängude toimumiskoht, 45
põhiküsimusest kõikvõimalikel teemadel ning 5 muusikaküsimusest, mille esitas Jüri Aarma. Tema poolt ettevalmistatud
muusikalised etteasted olid seekord peamiselt jõuluteemalised ning vastuste äraarvamine valmistas võistlejatele tõsiseid
raskusi.
Osalevad võistkonnad olid väljas oma parimais koosseisudes, vaid Sambal puudus üks nende raudvaradest, Kaido
Lasn, kes siiani oli esinenud kõigis eelvoorudes, kuid finaali
ajal oli seotud hoopis teise mälumänguvõistlusega. Õnneks
oli asendaja olemas ning neljakesi mängisid nemadki. Võistelda said ka pealtvaatajate poolt moodustatud võistkonnad
ning paremad neist olid üsna edukad.
Superfinaal kulges tempokalt ning väga tasavägiselt. Juba
eelvoorud näitasid, et võistkonna Tammetark peamiseks
ohustajaks võib saada võistkond Ettur, ning nii ka läks. Praktiliselt kulges mäng võrdselt peaaegu viimaste küsimusteni,
kuid lõpuks võttis Tammetark (Ralf Amos, Vello Toomik, Sven
Sommer, Villu Liiv) 83 punktiga ikkagi oma järjekordse võidu.
Ettur (Virve Laan, Tiiu Kuuskme, Ants Soosõrv, Urmas
Väärtnõu) oli 71 punktiga teine ja Sammas (Terje Urgard, Kadri Steinbach, Indrek Tibar, Jaanus Kukk) 68 punktiga kolmas.
Kõiki osalejaid autasustati diplomite, medalite ja raamatutega.
Pealtvaatajate hulgast osutus parimaks kaheliikmeline
võistkond Tammetõru, kus Katre Amos ja Paavo Paas said
kahepeale kokku lausa suurepärased 60 punkti! Eriauhindu
jagati veel teisigi.
Kogu mõnusa pärastlõuna jäädvustas Silver Arrak ning
lehes toodud fotol poseerivad kuuse all kõik võistlejad koos
kohtunikuhärrade Aarma ja Sivadiga.
Selle suurepärase võistlusega lõppes üks mälumänguaasta, mis Saue mälumänguritele oli üsna edukas, sest kevadel
saavutas Tammetark ülevabariigilisel omavalitsuste-vahelisel
võistlusel Maakilb 2008/2009 auväärse IV koha ning tuli
ühtlasi Harjumaa meistriks. Novembris algas juba Maakilb
2009/2010 ning Tammetark koguni võitis esimese ülevabariikliku eelvooru 74 punktiga, edestades järgmisi võistkondi
Nõmme/Metsa (67 punkti), Pühalepa vald ning Torgu/Kuressaare (võrdselt 66 punkti) üsna kindla eduga. Meeldiv on see,
et Saue linna esindas koguni 4 võistkonda, Sammas kogus
32, Saue IV 28 ja Ettur 25 punkti. Nende tulemustega ei ole
nad küll väga kõrgetel kohtadel, kuid arvestades Etturi silmnähtavat arengut võib loota, et Maakilva Rahvafinaali nad
ikka jõuavad.
Maakilb 2009/2010 teine, otsustav Harjumaa eelvoor
toimub juba 30. jaanuaril ning jällegi Sauel. Loodame, et
ka koduseinad mälumänguritele natuke abiks on. Võistkonna Tammetark eesmärk on aga kodus edukalt esineda ning
märtsikuises Superfinaalis vähemalt medalite eest võidelda.
Saue Mälumänguklubi jätkab kindlasti ka tänavu linna esivõistluste läbiviimist, kuid sellest kõigest edaspidi.
Head uut mälumänguaastat kõigile!
Saue Mälumänguklubi juhatus

Terje Toomingas
Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht

Saue Male-Kabeklubi
tegevusest 2009. a
II poolaastal
Saue Male-Kabeklubi tegevust 2009. a II poolaastal iseloomustavad järgmised läbiviidud üritused:
• 26. oktoobril ja 2. novembril läbi viidud klubisisesel sügisturniiril kiirmales (ajakontroll kummalegi võistlejale
15 minutit) läks pingelise võistluse tulemusena esikoht
jagamisele, nii kogusid Raivo Viidu ja Uldis Feldmanis
mõlemad võrdse tulemuse 7,5 punkti 9 partiist, kuid
koefitsientide alusel pälvis esikoha Raivo Viidu. Kolmanda koha sai Martin Velling 7 punktiga, ülejäänud võistlejad kogusid punkte vähem.
• 16. ja 23. novembril korraldatud Saue linna 2009. a individuaalsetel meistrivõistlustel vene kabes (ajakontroll
30 min mõlemale mängijale) tuli võitjaks Urmas Väärtnõu, kes sai 4,5 punkti 5 mängitud partiist, teisele kohale platseerus Raul Leeduks 3 punktiga, kolmandat ja
neljandat kohta jäid võrdse tulemusega, 2,5 punktiga jagama Raivo Viidu ja Riho Kilp. Omavahelises järelmatšis
oli parem Riho Kilp, tagades sellega endale kolmanda
koha. Ülejäänud võistlejad said punkte vähem.
• 17. oktoobril läbi viidud Harjumaa 2009. a individuaalsetel meistrivõistlustel kiirmales (osavõtjaid 28) mängiti 7
vooru, kus meie klubi võistlejatest esinesid tublilt Raivo
Viidu, kes sai 7. koha 4 punktiga, sama palju punkte kogus Karel Uurits, kes sai koefitsientide alusel 11. koha,
Enn Veskimäe kindlustas 3,5 punktiga 13. koha.
• 17. novembril toimunud Harjumaa 2009. a võistkondlikel meistrivõistlustel kiirmales saavutas meie klubi I
võistkond koosseisus Raivo Viidu, Martin Velling, Uldis
Feldmanis ja Valve Vahar 4. koha, kogudes matšipunkte ühe võrra vähem kolmandale kohale platseerunud
võistkonnast (määravaks olid matšipunktid), samas,
meie võistkond sai 9,5 partiipunkti 20 mängust, mis oli
ühe partiipunkti võrra rohkem kolmandale kohale tulnud
võistkonnast. Meie klubi II võistkond jäi 3 võistlejaga 6.
kohale, võistkonnas puudus naisvõistleja.
• 22. novembril Kohilas toimunud 33. Aleksander Hammeri mälestusturniiril kiirmales (21 osavõtjat) mängiti 8
vooru. Meie klubi võistlejad esinesid hästi, Jüri Nõmmsalu kogus 4,5 punkti, saades selle tulemusega 8. koha,
Karel Uurits sai 4 punktiga 10. koha ja Raivo Viidu koefitsientide alusel 4 puntiga 12. koha;
• 06. detsembril läbi viidud Eesti meeste kiirmale 2009. a
meistrivõistlustel (osavõtjaid 68) mängiti 8 vooru, meie
klubi võistleja Martin Velling kogus 4 punkti, jäädes selle
tulemusega 30. kohale, Raivo Viidu platseerus 3 punktiga 49. kohale, koefitsientide alusel sai Uldis Feldmanis
3 punktiga 52. koha. Samal päeval, 6. detsembril, toimusid Eesti meeste seenioridele kiirmale 2009. a meistrivõistlused (osavõtjaid 30), mängiti 8 vooru, kus meie
klubi võistleja Enn Veskimäe sai 4,5 punkti, tulles selle
tulemusega 14. kohale.
• 13. detsembril korraldatud Kõo valla XI jõuluturniiril kiirmales (osavõtjaid 54) mängiti 9 vooru, kus osalesid meie
klubi võistlejad: Karel Uurits sai 5,0 punkti, tulles 20. kohale, sama arvu punktidega jäi koefitsientide alusel Jüri
Nõmmsalu 22. kohale.
• 28. detsembril korraldatud klubisisese kaheringilise
jõuluturniiri välkmales (ajakontroll 5 minutit mõlemale
mängijale) võitis Raivo Viidu 13 punktiga 17 mängitud
partiist, teise koha saavutas Karel Uurits 11,5 punktiga
ja kolmanda koha Jüri Nõmmsalu 9 punktiga.
Valjo Rattasep
Saue Male-Kabeklubi juhatuse esimees
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SAUE KILB VIII VOOR
VIII VOORU KÜSIMUSED:
1. Vanas Roomas ütlesid kodanikud üksteisele tihtipeale:
“Vale!“. Mida see tähendas?
2. Milline tänaseks maailmamainega firma õmbles koonduslaagrite vangide tööjõudu kasutades vormirõivaid Wehrmachtile?
3. Kelle valis muusikakanal MTV 2009. a Aasta Naiseks?
4. Soome ühiskonnapoliitika püsib usaldusväärsel ja kodanike poolt heaks kiidetud mängureeglitel, mis tagavad riigis
stabiilsuse. Millised need neli reeglit on?
5. 1992. a võitis Mannheimi filmifestivalil Grand Prix´ üks
eesti film. Milline?
6. Black Jack võttis osa kolme USA presidendi sõjaväelistest matustest — J. F. K. (1963), Herbert Hoover (1964) ja
Lyndon Johnson (1973). Kes oli Black Jack?
7. Maailma ajaloo suurima nominaaliga rahatäht oli kasutusel
Ungaris 1945.-46. a. Tegu oli rahaga, mille number kirjutati
1 + 21 nulli = sekstiljon. Mis oli selle rahaühiku nimi?
8. 1. oktoobril 1962. a alustas Sauel tegutsemist EPT Keila
osakonna lastepäevakodu, mis paiknes kahes kahetoalises korteris. Mis oli päevakodu aadressiks?
9. Oli Eesti olümpiadelegatsiooni esindajaks 1936 GarmischPartenkircheni OM-il. Samas tegutses ta ühel alal ka kohtunikuna. Kes ja mis alal?
10. Rannavõrkpallis peeti esimene võistlus Eestis 2. juunil
1986. a Pirita rannas. Seda ei korraldanud aga mitte toonane Võrkpalliföderatsioon, vaid hoopis ühiskondlik organisatsioon. Milline?

VII VOORU KÜSIMUSED:
1. Mida kutsusid alkeemikud TSAARI (CAESARI) VIINAKS?
2. Millist jooki jõi Faust Goethe romaani keldristseenis? Muide, samast joogist on Schubert komponeerinud ka laulu.
3. Uue aasta vastuvõtt on hiinlaste jaoks vaieldamatult aasta
suurim perekondlik pidu. Teine tähtis perekondlik püha on
SHING MING (Selge ja Ere). Mis üritusega tegu?
4. Kes on see Eesti filmilavastaja, kes sai 2008. a Cannes’i
filmifestivalil Euroopa Talendi auhinna ainuüksi oma ideestsenaariumi eest? Ja mis nüüdseks valminud filmi stsenaarium see oli?
5. Hendrik Relve on öelnud, et Eestis pole ühtegi teist metsa,
parkmetsa ega parki, kus leiduks üheskoos niisama palju
eri puuliikide kasvurekordeid. Seal kasvavatest okaspuudest on 100-aastane Jaapani lehis 39 meetrit kõrge ja ebatsuuga 42-meetrine. Samuti kasvavad seal Eesti kõrgeim
Siberi nulg (38 meetrit) ja valge mänd (37 meetrit).Lehtpuudest on rekordiomanikud hall pähklipuu (28 meetrit),
manzuuria pähklipuu (27 meetrit) ja Amuuri toomingas (21
meetrit). Millisest metsapargist on jutt?
6. Prantsuse Akadeemia loodi juba 1635. aastal, kuid alles
1980. aastal valiti akadeemia esimene naisliige. Kes?
7. Läinud sajandi kahekümnendatel aastatel tegutses Saue
koolimajas ka esperanto keele õpperühm. Mis nime see
kandis?
8. Nimetage Saue sõpruslinna Kozeletsi peamine vaatamisväärsus.
9. 1912. aasta Stockholmi OM-il esindasid Venemaad krahv
Mihhail Sumarokov-Elston ja Aleksandr Alenitsõn. Loos viis
nad avaringis vastamisi ja Alenitsõn andis krahvile loobumisvõidu. Mis alal nad võistlesid?
10. Kolm soomlasest 1936. aasta olümpiavõitjat langes Talve
ja Jätkusõjas. Kes?

VII vooru õiged vastused on järgmised:
1. Lämmastikhappe ja soolhappe segu
2. Tokaj vein
3. Haudade korrastamise pühapäev
4. Veikko Õunpuu,“Püha Tõnu kiusamine“
5. Sangaste parkmets
6. Kirjanik Marguerite Yourcenari
7. Ligilo
8. Jumalaema Sündimise Kirik
9. Tennises
10. Kalle Jalkanen, Lauri Koskela, Gunnar Höckert

Jaanuar
Keila Miikaeli koguduses
• 17. jaanuar kell 11.00 — 2. pühapäev pärast ilmumispüha
Jumalateenistus armulauaga
Järgneb KOHVILAUD ja Juhani Pörsti loeng misjoni teemal
• 24. jaanuar kell 11.00 — 3. pühapäev pärast ilmumispüha
Jumalateenistus armulauaga
• 31. jaanuar kell 11.00 — 3. pühapäev enne paastuaega
Jumalateenistus armulauaga

VAIMULIKUD ÕHTUD
29. jaanuaril (reedel!) kell 19.00 koguduse majas
„Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest
ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest!“ /5Ms 6:5/

Saue Sõna

Teated
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Päevakeskuse
ürituste kava
• 19.01. kell 10.00 Saue Päevakeskuse aktiivil ja käsitööringil on külas
Kristiine Sotsiaalkeskuse aktiiv ja juhtkond.
• 20.01. Külastame Eesti Panka — tasuta ekskursioon ja
muusemi külastus koos giidiga. Buss 190 väljub 11.50
kaubakeskuse bussipeatusest; registreerunutel paluma
kaasa võtta isikut tõendav dokument.
• 22.01. OÜ Silmarõõm pakub võimalust Saue Päevakeskuses kontrollida nägemisteravust ja tellida vastavalt sellele
prille. Vajalik eelnev registreerimine telefonil 659 5070.
• 28.01. kell 10.30 Kohtumine Saue Linnavolikogu esimehe
Valdis Toomastiga.
• TÄHELEPANU REISIHUVILISED!
Reisihuvilised korraldavad 06.06.2010–11.06.2010
reisijuht Jaan Maasingu eestvedamisel bussireisi endisele
Ida-Preisimaale, praegune Poola. Rikka ajalooga järvede-,
kirikute- ja kindlustemaa Vene enklaavi taga. Sõidame
vanadel käänulistel põlispuudega alleedel.
1. päev: Väljasõit kell 7.00, Pärnu–Salaspils–Rundale loss,
Bauska ordulinnus. Pasvalise ja Panevežise kaudu Kaunasesse, jalutuskäik Nemani ja Nerise jõgede ühinemiskohal
asuvas vanalinnas: raekoda, toomkirik, frantsiskaani
klooster, linnusevare. Majutus.
2. päev: Kaunas–Suwalki, läbi Olecko Poola veepuhkusepealinna Gizyckosse, kust algab Mazuuria järvedemaa:
jahisadam ja kaldapromenaad, sobiva ilmaga supleme, 19.
saj Preisi piirikindlus Boyeniga, Hundiurg (Wilczy Szaniec) —
Hitleri sõjaaegne peakorter Gierlozis. Ketrzynis külastame
tähtsat usukeskust, Swieta Lipka (Püha Pärna) jesuiidikloostrit, mille kirikus on liikuvate kujude ja isemängivate
instrumentidega uhke orel 18. sajandist. Käime võimsas
Reszeli piiskopilossis ja jalutame vanalinnas, peatume
Warmia pealinna Lidzbark-Warminski piiskopilossi juures,
möödume Pieniezno (Mehlsack) ususeminarist ning majutume Vene piiri lähistel Braunsbergis ehk Braniewos.
3. päev: Wisla laht, Fromborki (Frauenburg), Koperniku
kodulinn, kus on tema muuseum ja planetaarium, uhke,
toomkirik ja piiskopiloss. Kadynys peatume endises keiser
Wilhelm II suveresidentsis. Elblagis (Elbing) imetleme kaunis retrogooti stiilis taasrajatud linnasüdant. Wisla säärel
supleme ja jalutame Vene piiri äärse Piaski luidetel ning
majutume kuurortlinnas Krynica Morskas.
4. päev: Ida-Pomooria pealinn Gdansk, endine vabalinn
Danzig: uus ja vana raekoda, Neptuni purskkaev, Pikk Turg
kitsaste gooti otsaviilude ja skulptuuridega majad, kirikud,
kaunite treppidega Maria tänav, keskaegne vintsihoone,
võrratu Motlawa kaldapealne, linnaväravad, Suurgildi ja
Börsihoone, Suur veski, turuhoone, 18. saj kindlus, Westerplatteli merekindlus ja II MS alguse lahingu monument,
Oliwa usukeskus ja laululinn Sopot; majutume Gdanski
lähistel.
5. päev: Malborki (Marienburg) rüütliloss (ja tellisehitis),
Saksa Orduriigi võimas keskus (1309–1457), raekoda
(1380) ja 15. saj peakirik, Elblagi kanali unikaalsed
veesõidukite tõsteseadmed. Moragi kaudu maakonnalinna Olsztynisse, ööbime ilusal järvedemaal Mragowos või
Mikolajkis.
6. päev: kojusõit, teeme peatused Elk‘is ja Augustowis
põlismetsas, II MS ohvrite memoriaal. Sõidame Alytuse ja
Kaunase kaudu Šiauliaisse, kus vaatame kuulsat ristimäge
ja seejärel juba Lätis Jelgavas Kuramaa hertsogite talvepaleed ning sõidame läbi Riia õhtuks koju.
Esialgne hind 4000.-, ettemakse 2000.- krooni palume
tasuda enne 15.02.2010. Täpsem info päevakeskuses.
• 05.01–28.01 Psüühiliste erivajadustega inimestele kunstiteraapia (grupiga ja individuaalselt). Huvilistel palume
pöörduda Saue Päevakeskusesse.
• 01.02 kell 18.00 Veskitammi Kultuurimaja kutsub huvilisi
osalema Peep Vainu koolitusel „Kuidas muuta aasta 2010
paremaks”. Piletid hinnaga 250.- müügil Saue Päevakeskuses ja Saue Huvikeskuses.
• Saue Päevakeskuses jätkuvalt avatud Laine Luigese
maalide näitus.
• Neljapäeviti toimub jätkuvalt eakatele bussiring poodi ja
päevakeskusesse, täpsem info 659 5070.

Huvikeskuse
ürituste kava
• 22. jaanuar kell 19.00 Lauluklubi. Laulame tuntud vene
laule.
• 24. jaanuar kell 12.00 Sauelane liikuma! V etapp. Korvpall.
• 29. jaanuar kell 19.00 Folklooripidu. Tutvustame Ukraina
rahvakultuuri.
• Harjumaa meistrivõistlused suusatamises toimuvad
30.01.2010. a Kõrvemaa Matka ja Suusakeskuses
• 5. veebruar kell 19.00 Rakvere Teatri etendus „Elu ja kuidas sellega toime tulla“. Piletid müügil T–N 15.00–18.00
koolimajas, ruum 124
• Jätkuvad Tiffani-tehnika ja klaasimaali kursused täiskasvanutele. Huvilistel palume registreeruda tel 659 5009 või
huvikeskus@saue.ee

Vanemkonstaabel:
süütegude arv
näitab langustrendi
Tagasivaade möödunud aastale
Alanud on uus aasta ja siinkohal teen lühidalt tagasivaate
möödunud aastale. On meeldiv tõdeda, et süütegude arv
näitab langustrendi.
2009. a registreeriti Saue linna territooriumil kokku 86
erinevat kuriteoteadet. Nendest suuremal osal ehk 45 juhul
oli tegemist vargustega. Muuhulgas registreeriti 7 kelmust
ja 7 kehalise väärkohtlemise juhtumit. Kuuel korral alustati kriminaalmenetlus seoses mootorsõiduki juhtimisega
joobeseisundis. Võrreldes 2008. aastaga, mil registreeriti
kokku 127 kuriteoteadet, on olnud märgatav langus. Nagu
näha, moodustavad ikkagi üle poole registreeritud kuritegudest vargused. Kokku tekitati vargustega eelmisel aastal
Saue linnas varalist kahju 726 204 krooni väärtuses.
Oluline langus on toimunud ka registreeritud väärtegude osas. Kui 2008. a registreeriti Saue linnas kokku 830
väärtegu, siis 2009. a tunduvalt vähem — 399. Avaliku
korra rikkumisi registreeriti 2008. a 35, 2009. aastal 23
juhtumit. Väärteo korras karistati mootorsõiduki juhtimise
eest joobeseisundis 2008. aastal 23 isikut ja 2009. a 15
isikut. Vähenenud on ka alaealiste poolt toimepandud õigusrikkumised.
Lõpetuseks tahaks lisada, et kuivõrd ilmastikuolud on
raskendanud liiklemist, palun kõigilt sõidukijuhtidelt ja ka
jalakäijatelt kannatlikkust ja mõistvat suhtumist kaasliiklejatesse. Valida tuleks selline sõidukiirus, mis vastab teeoludele ja juhi kogemustele. Loomulikult tuleks arvestada
ka kõigi teiste asjaoludega, mis võivad mõjutada turvalist
liiklemist.
Lugupidamisega,
Ahti Lill
vanemkonstaabel

Kunagise Harju EPT ja allasutuste töötajate

KOKKUTULEK
12. veebruaril kell 19.00
Saue Gümnaasiumi saalis
Osalustasu 100 krooni palume tasuda 1. veebruariks
Sirje Luberg (tel 523 4339), Lehte Kilp (tel 5343 7433)
või kanda Maie Säraku arveldusarvele:
1108152574 Swedbank

5. veebruaril kell 19.00 Saue koolimajas
Rakvere Teatri etendus

ELU ja kuidas sellega toime tulla
Lavastaja Üllar Saaremäe
Kunstnik Kristi Leppik
Muusikaline kujundaja Heiki Kübar
Osades Helgi Annast, Silja Miks, Marin Mägi, Margus Grosnõi,
Peeter Rästas, Eduard Salmistu ja Toomas Suuman
Piletid hinnaga 125.-/145.- krooni müügil
Saue Huvikeskuses (koolimajas, ruum 124)
T–N 15.00–18.00 ja tund enne algust kohapeal

Muudatused
Tallinna transpordis
Alates 1. veebruarist 2010 ei kehti Tallinna ühistranspordis sõidusoodustused Saue linna paljulapseliste
perede lastele ja lapsevanematele.
Vastavalt Tallinna Linnavolikogu poolt 17.12.2009 vastu
võetud määrusele nr 42 „Tallinna ühistranspordis sõidu
eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” ei kehti alates
1. veebruarist 2010 Saue linna elanikele väljastatud nimeliste sõidukaartide alusel tasuta sõit Tallinna ühistranspordis 3- ja enamalapseliste perede lastele. Samuti ei kehti
alates 1. veebruarist 2010 sõidusoodustus 3-lapseliste perede lapsevanematele.
Alates 1. veebruarist 2010 säilib Tallinna ühistranspordis
tasuta sõidu õigus alljärgnevatel gruppidel (ka Saue linna
elanikud):
• eelkooliealised lapsed,
• puudega laps ja tema saatja,
• sügava puudega 16-aastane ja vanem isik ja tema saatja,
• sügava või raske nägemispuudega isik ja tema saatja,
• 65-aastane ja vanem isik,
• alla 3-aastase väikelapsega sõitja,
• represseeritu ja temaga võrdsustatud isik,
• kaitseväe vormiriietuses ajateenija ning
• Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnu.
Tasuta sõidu õigust tõendavateks dokumentideks on:
Eelkooliealistelt lastelt sõiduõigust tõendavat dokumenti ei
nõuta.
Puudega lastel — Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud
puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga
või õpilaspiletiga;
Sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel — Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga;
Raske nägemispuudega isikutel — Sotsiaalkindlustusameti
poolt väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga;
65-aastastel ja vanematel isikutel — isikut tõendav dokument või pensionitunnistus;
Represseeritutel ja nendega võrdsustatud isikutel — represseeritu tõend;
Vormiriietuses ajateenijatel — Eesti Vabariigi isikutunnistus
(ID kaart) ja väeosa tõend ajateenistuses viibimise kohta;
Tšernobõli aatomielektrijaama (edaspidi AEJ) avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnutel — Tšernobõli AEJ avarii
tagajärgede likvideerimisest osavõtnu tunnistus.
Soodustalongi, soodus-tunnipileti, soodushinnaga sõiduvõi ühiskaardi kasutamise õigus on Tallinna ühistranspordis
(ka Saue linna elanik) õpilasel ning raske või keskmise puudega 16-aastasel või vanemal isikul.
Soodustuse kasutamise õigust tõendavaks dokumendiks
Tallinna ühistranspordis on:
Õpilastel — õpilaspilet või sellega võrdsustatud ISIC Scholar kaart;
Raske või keskmise puudega 16-aastastel ja vanematel
isikutel — Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puuet
tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga.
Tähelepanu! Bussiliinil nr 190 kehtivad endiselt kõik soodustused Saue linnas registreeritud elukohaga pensionäridele, õpilastele, puuetega inimestele, üliõpilastele ja 3ja enamalapseliste perede vanematele!
Lähem info telefonidel 679 0174, 679 0176. 
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Saue Sõna

Teated ja tarbijainfo
29. jaanuaril kell 19.00
Saue koolimajas
koostöös Ukraina Suursaatkonnaga Eestis

15. jaanuar 2010
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Sarja “Sauelane liikuma” V etapp

KORVPALL
24 jaanuaril 2010 algusega kell 12.00
Saue Gümnaasiumi võimlas

FOLKLOORIPIDU
* tutvustame Ukraina rahvakultuuri
* esinevad lauljad, tantsijad ja pillimängijad

Saku jääväljakul toimub:
Laupäeval, 23.01 kell 13.00
II sõpruskohtumine
Sel korral on spordialaks KORVPALL.
Iga osavõtja peab korvi saama 5 viset (distantsivisked),
tingimuseks on vaid see, et visete sooritamine peab mahtuma tunni aja sisse.
Lastele (kuni 13 eluaastat) pallivisked ämbrisse.

Õhtujuht: Rafael Amos

Sissepääs vaba

Ürituse korraldaja:

Tulge

i!
Ära kõhk
le, tule kindlast !

a
koos perega — kõik saavad sellega hakkam

SAUE HOKIKLUBI – SAKU JÄÄHOKIKLUBI
I kohtumine oli 2005 Premia jäähallis

Pealtvaatajatele auhindadega osavusmängud jääl
Päeva juht Madis Milling
ÜRITUSED KÕIGILE PEALTVAATAJATELE TASUTA.
Keelekasteks soe tee!
Üritust toetavad:

SAMAT

Võta kaasa oma osavõtukaart. Kui sul seda veel ei ole, saad kohapealt.

Loosiauhinnad!
Ürituse korraldaja:

Lisainfo:
Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht
Terje Toomingas
5343 5855
terje@saue.ee

Saku
v a l d
läbi r

o

Saue linn
T

R

Ü

K

I

K

O

D

A

helise akna

Tormihoone OÜ
Perioodika

Repro

SAUE SUUSAKLUBI
kutsub suusatrenni!

SAUE UJULA
HINNAD ON JÄTKUVALT ODAVAIMAD!

Kõik poisid ja tüdrukud, olete oodatud teisipäeviti,
kolmapäeviti ja reedeti kell 16.00 suusatrenni!
Suusavarustuse puudumine pole trenni tulemise takistuseks, sest suusavarustuse kasutamine on Saue Suusaklubi poolt trennis käijatele tagatud ning sisaldub trennitasu
sees, mis on 150 kr kuus.
Klubi rendib suuski ka trenniväliselt: lastele 25 kr/h ja
täiskasvanutele 50 kr/h ning lisaks on ka võimalus tellida
individuaaltreener: täiskasvanule 100 kr/h ja lapsele 50
kr/h. Treenerid: Indrek Palu, tel 511 9209 või Marko Pruus,
tel 5342 7606. www.sauesuusaklubi.ee
Sauelane liikuma! ja Saue MV 06.02.2010. a!
Tee trenni ja ole terve!

AVATUD E–R 6.30–22.00
L 9.00–17.00; P 9.00–20.00
Kohtumiseni ujulas — Nurmesalu 9, Saue!

Parimatega Swedbank’i võistlustele:
II ETAPP 23.01.2010 KÄÄRIKU
III ETAPP 13.02.2010 HOLSTRE-POLLI
IV ETAPP 27.02.2010 TAMSALU
V ETAPP 20.03.2010 ALBU
Info ja registreerimine:
Marko Pruus
tel 5342 7606
sauesuusaklubi@hot.ee

SHINDO VENITUSED

KÕHUTANTSU
JA KRIJA HATHA JOOGA
KURSUSED ALGAJAILE

Tunnid toimuvad neljapäeviti kell 19.00–20.00

teisipäeviti Pärnasalu 31
(Põnnimängumaa sissekäik)
17.30 kõhutants
19.00 jooga
Info: annika@laronda.ee
www.laronda.ee
527 0813

Shindo annab uut jõudu ja elurõõmu!
Naerupalli päevahoius, Tõkke 34, Saue
Võta kaasa võimlemismatt!

Rohkem infot: www.naerupall.com või tel 503 5929, Katre
Alates jaanuarist avatud
Sauel uus väikelaste
päevahoid Lustila

Lustilas toimub 23. jaanuaril
kell 10.00–14.00 suur avamispidu,
kuhu ootame kõiki lapsi oma emmede ja issidega.
Peol jagub kõigile üllatusi:
ülimagusad hinnaüllatused, keerlemas on (tasuta)
loosiratas, kus võita palju ja kaotada mitte
midagi. Kohale tulevad üllatuskülalised,
kes mängivad ja lustivad koos teiega,
näomaalingute tegija ja muinasjutuvestja.
Põskepanekuks pakume nikse-näkse.
OOTAME KÕIKI MEIE LUSTAKALE PEOLE!
Rohkem infot meie kohta:
www.lustila.ee; lustila@lustila.ee; tel 5552 1006

KORISTAN
TASUTA VANARAUDA:

pliidid, pesumasinad,
vannid, autoakud,
automootorid, torud jne.
Tuleme ka väikesele
kogusele järele.
Tee oma elamisse ruumi!
Helista: 5346 8430

Fekaalivedu
(kogumiskaevude
tühjendus)
Hinnad alates 225 kr
Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

Alusta uut aastat oma tervise eest hoolitsemisega!

Sakura keha- ja vaimustuudio

pakub erinevaid massaaže:
- üldklassikaline või spordimassaaž (30, 60, 90 min)
- aroomimassaaž –15%
- laavakivimassaaž –15%
- fitness- ja Tai massaaž
Kaaniravi (kõrgevererõhk, soontelaiendid, seljavalud jm)
Jalavannid või ioonpuhastus
Head hinnad! Kinkekaardid.
Lisainfo: tel 5454 4559, www.sakurastudio.ee
Aadress: Sooja 1 (2. korrus), Saue

Otsin tööd

Kinnisvara

 Ahjud, pliidid, kaminad. Sooritatud
edukalt ka ahjuvalmistaja kutseeksam.
Elukoht Sauel. Tel: 5625 0174 Aare

 Anda üürile 1-toaline korter Tule tänavas 5/5. Korter renoveeritud, võimalus
kohe sisse kolida. Üür 2900.- + kommunaalkulud. Lisainfo telefonil 509 0099

 Otsin lisatööd, näit kontori koristamine, sobib õhtune tööaeg. Olen teinud
koristus-puhastustööd USA-s (eramajad ja
hotellid), samuti Eestis. Olen kohusetundlik ja väga puhtustarmastav inimene. Palun tagasisidet aadressil: victoria.tauts@
mail.ee või helistada 5667 4228
 Kvalifitseeritud pottsepp ehitabremondib ahjusid, kaminaid, pliite,
korstnaid. Pakun ka korstnapühkimisteenust. Vaata kodulehte http://www.hot.
ee/tanel12345/. Tel: 5668 1555
 Olen nõus hoidma Teie last. Elan
Sauel koolimaja lähedal eramajas. Lapse
vanus võiks jääda 1–5 aasta vahele.
Sööme kodustehtud toitu ja mängimiseks
on olemas vajalikud mänguasjad. Mängukaaslaseks on vahel ka 5-aastane tüdruk.
Olen elukutselt algklasside õpetaja.
Kontakt: 503 1888

Teade
 Leitud valge isane kass halli-triibulise
sabaga. Kass on hästi hoitud.
Tel: 5348 1390

Teenus
 Müüme odavalt ja toome objektile
kivi, -klaasvilla, penopl., ehitusmaterjale.
Puistevilla paigaldus puhuriga (kivi, klaas)
www.tarnekor.ee, info@tarnekor.ee
tel 5332 1522, 5302 9454,
Keila, Paldiski mnt 21
 Teostan fekaalivedu. Hind kokkuleppel. Tel: 5332 2288

Müük
 Müüa Sauel kanaliga garaažiboks.
Telefon: 5660 7251

Koolitus
 Keilas algavad soome ja inglise keele
kursused algajaile ja edasijõudnuile
(25 õ/t — 1475 krooni),
IV–VII kl õpilastele (abiõpe — teisip).
Info ja reg: info@tarnekor.ee,
tel 5302 9454, 5332 1522 KEILA,
Paldiski mnt 21, II k.

