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Kolmas kohtumine Saue linna ja Saku
valla jäähokimeeskondade vahel – 4:0
Mõneaastase pausi järel taaselustasid kunagise naabritevahelise sõprusmängu traditsiooni
Peter Hiir (Saue) ja Peeter Leidmaa (Saku).
23. jaanuaril, külmal ja päikeselisel laupäeval toimus järjekorras kolmas jäähokilahing
kahe naabri vahel. Arvuka
pealtvaatajaskonnaga
Saku
jääväljakul avasid jäähoki
sõprusmängu Saue linnapea
Orm Valtson ja Saku kauaaegne vallavanem ning praegune
abivallavanem Arvo Pärniste.
Päevajuhina ja kommentaatorina ilmestas üritust Saue
elanik ning volikogu aseesimees Madis Milling.
Mäng toimus tavapärase
harrastajate mängureeglite järgi ja erisuseks oli väljakumängijate arv, st tavapärase viie
väljakumängija asemel osales
meie sõprusmängus neli väljakumängijat (4 mängijat + 1
väravavaht).
Mäng algas ja kestis kuni
lõpuni väga tasavägiselt. Pealtvaatajatel oli huvitav mängijate pingutusi jälgida. Mõlemas
võistkonnas oli järjepidevatel
treeningutel osalevate mängijate kõrval ka selliseid mängijad, kellele jäähoki on lisaharrastuseks teiste põhialade,
näiteks korvpalli, jalgpalli ja
saalihoki kõrval.
Heaks näiteks Saku noorsportlaste huvist hoki vastu
on korvpallurid Antony Enden, Marti Lepik ja jalgpallur
Argo Sikk. Loodame väga,
et nad ühinevad võimalusel
meeskonna
treeningutega,
nagu teeb seda mängus osale-

nud noormängija Kert Aedla.
Noorte päralt on tulevik!
Saue võistkonnas lõid ka
kaasa noorsportlased Raiko
Kiik ja Ander Ader, kes osalevad tavapäraselt Eesti noorte
meistrivõistlustel.
Õnnelike juhuste tõttu sattus Saue võistkonna litter esimesel poolajal Saku väravasse
kahel korral. Sauelaste löödud
väravate autoriteks olid Raiko
Kiik ja Andrus Pihlak. Seisult
2:0 mindigi vaheajale.
Vaheajal anti võimalus
pealtvaatajatel proovida oma
osavust hokikepi ja litri käsitlemisel. Väravale pealeviskeid
tegema kutsuti kaks täiskasvanut, üks tütarlaps ja kaks
poissi. Täpse tabamuseni jõudis ainult üks noormees. Kõiki
julgeid pealeviske sooritajaid
autasustati meenetega.
Teisel poolajal üritas Saku
võistkond aktiivselt kaotust
tasa teha. Tundus, et vahepeal
see isegi õnnestub, kuid Saue
väravavaht Alar Tooming ei
andnud võimalust seda rõõmu
tunda ja tõrjus kõik pealevisked.
Hokis on vaikimisi reegel, et
kui ise ära ei viska, siis visatakse sulle. Nii juhtus ka seekord.
Saue andis omapoolse vastulöögi ja suurendas mängu edu
veel kahe värava võrra. Väravad viskasid Andrei Fjodorov
ja Tarmo Rätter, mängu lõpptulemusena läks kirja Saue
4:0 võit Saku meeskonna üle.

Mängu lõppedes autasustati võitjat, st Saue meeskonda
rändkarikaga. Eraldi tunnustati kõigi juuresolekul Saku
jääväljaku jäämeistrit Heino
Sarapuud pika, 7-aastase kohustundliku töö eest väljaku
hooldamisel.
Mängu jälginud pealtvaatajad said toreda elamuse ja
rõõmsa meele, nautides ilusat
karget päikeselist talveilma,
sooja teed, suupisteid ja head
seltskonda.
Loodame, et üritus innustas
kõiki kohalviibijaid tegelema
selliste vahvate välispordialadega nagu uisutamine ja jäähoki. Saku jääväljaku aktiivne
kasutamine juba praegu näitab
hea spordipisiku levikut. Saue
poolt osalejatel tekkis soov
rajada sarnane väljak ka Sauele. Võib-olla oleks suuremas
plaanis mõistlik luua koostöös
naaberomavalitsustega veelgi
paremad tingimused jääalade
harrastamiseks ning rajada
piirkonda tehisjääväljak.
Vahvale ja õnnestunud
ühisüritusele panid õla alla
Saku vald, Saue linn, Samat
AS, Saku Tehno AS, Peri AS,
Rebellis AS, Riab Transport
OÜ, Tormihoone OÜ, Saku
Õlletehase OÜ, Mark Oil OÜ,
Arcoman.
Kõigi osalejate nimel,

Argo Servet
ja Peeter Leidmaa
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Linnavolikogu 5. istung
Saue Linnavolikogu VI koosseisu 5. istung toimus 21. jaanuaril 2010. a, päevakorras oli:
1. Saue linna 2010. aasta eelarve (II lugemine) /Ühehäälselt otsustati lõpetada eelarve
teine lugemine/.
2. Saue Linnavalitsuse teenistujate palgakorralduse alused (II lugemine) /9 poolthäälega (5
vastu) võeti vastu määrus nr 1/.
3. Saue linna ametiasutuse hallatavate asutuste töötasustamise alused (II lugemine) /12
poolthäälega (3 erapooletut) võeti vastu määrus nr 2/.
4. Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu maksmine /14 poolthäälega (1 erapooletu) suunati eelnõu eelarve- ja majanduskomisjoni/.
5. Saue Linnavolikogu 20.12.2006. a määruse nr 19 kehtetuks tunnistamine /Seoses eelmise otsuse mitte vastu võtmisega polnud vajadust määruse tühistamiseks/.
6. Saue linna teenetemärgiga asutasustamine /14 poolthäälega võeti vastu otsus nr 29/.
7. Audiitori määramine /14 poolthäälega (1 erapooletu) võeti vastu otsus nr 30/.
8. Linnapea puhkusele lubamine /Ühehäälselt võeti vastu otsus nr 31/.
9. Info
9.1 Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine
9.2 Saue linnavalitsuse liikmete tööjaotus /Informatsioonid võeti teadmiseks/.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Maie Matsiselts Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Linnavalitsuse 3. istung

Linnavalitsuse
erakorraline istung
Saue Linnavalitsuse erakorraline istung toimus 14. jaanuaril 2010. aastal, päevakorras oli:
1.
Volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni ettepanekute läbiarutamine
1.1 Saue linna 2010. aasta eelarve osas
1.2 Saue Linnavalitsuse teenistujate palgakorralduse aluste osas
1.3 Saue linna ametiasutuse hallatavate asutuste töötasustamise aluste osas
/Ettepanekud viidi eelnõudesse sisse ja eelnõud suunatati volikogusse kehtestamiseks/
2.
Põhimääruse muutmise ajutise komisjoni moodustamine /korraldus nr 4/.
3.
Info
3.1 Volikogu otsuse eelnõu „Linnapea puhkusele lubamine“ /eelnõu suunati kehtestamiseks volikogusse/

Saue Linnavalitsuse 3. istung toimus 20. jaanuaril 2010. aastal, päevakorras oli:
1. Saue linnas Kiviloo tn 30 kinnisasjaga piirneva maa erastamistoimingute algatamine /
korraldus nr 5/.
2. Saue linnas Kasesalu tn 4 ja Kasesalu tn 10C kinnisasja vahelise maa erastamistoimingute algatamine
/korraldus nr 6/.
3. Puidu tn 16 üksikelamu laienduse projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 7/.
4. Tõkke põik elektriliini ja Elisa Eesti AS seadmete vahelise madalpinge kaabelliini projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 8/.
5. Hoonete ja rajatiste projekteerimistingimuste taotlemise vormid /korraldus nr 9/.
6. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
/korraldus nr 10/.
7. Saue Koolihaldusasutuse jõusaali piletihindade kehtestamine /korraldus nr 11/.
8. Ühingutele raha eraldamine /korraldus nr 12/.
9. Arvestusliku kulu kehtestamine Saue linna huvikoolides 2010. aastaks /korraldus nr 13/.
10. Nõuete lootusetuks tunnistamine /korraldus nr 14/.
11. Invatransporditeenuse osutamine Saue linna liikumis- ja nägemispuudega isikutele /
korraldus nr 15/.
12. Toiduraha, huvitegevuse ja majutuskulude kompenseerimine /korraldus nr 16/.
13. Erandkorras sõidusoodustuste määramine
/korraldus nr 17/.
14. Maamaksust vabastamine ja maamaksusoodustuste määramine /korraldus nr 18/.
15. Koduse mudilase toetuse maksmine
/korraldus nr 19/.
16. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 20/.
17. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 21/.
18. Hooldaja määramine /korraldus nr 22/.
19. Avaliku ürituse korraldamise luba /korraldus nr 23/.
20. Töörühma moodustamine /korraldus nr 24/.
21. Ujula tasuta kasutamine /korraldus nr 25/.
22. Info. Perioodil 31.12.2009 kuni 14.01.2010 sõlmitud lepingud
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Maie Matsiselts, Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Sauel avati elektroonika-romude kogumispunkt
Eesti Elektroonikaromu, Saue linnavalitsuse ning Mokteri bensiinijaama koostöö tulemusena avati statsionaarne
elektroonikaromude kogumispunkt aadressil Sooja tn 2A. Saue elanikud saavad oma elektroonikaromud tasuta ära
anda teisipäeviti ja neljapäeviti kl 16.00–18.00 ja pühapäeviti kl 12.00–16.00.
Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmed sisaldavad ohtlikke aineid. Kui need keskkonda (k.a tavajäätmete prügilasse)
satuvad või kui jäätmeid nõuetekohaselt ei käidelda, võivad need põhjustada tõsiseid tervise- ja keskkonnaprobleeme. Nende
probleemide vältimiseks on hädavajalik tagada, et tekkinud elektroonikaromu ei satuks keskkonda. Kasutusest kõrvaldatud EEkäitlemisel on oluline, et nende kogumine, hoidmine ja käitlemine viiakse läbi vastavaid nõudeid silmas pidades. Loodusvarade ja
energia säästliku kasutamise seisukohast on oluline suunata võimalikult suur kogus elektroonikaromudes sisalduvatest materjalidest taaskasutusse. See eeldab, et kõik osapooled alates tootjatest kuni lõpptarbijateni võtaksid vastutuse nende poolt toodetud,
edasimüüdud või kasutatud EE-seadmetest tekkinud romu kogumis- ja taaskasutussüsteemi ellurakendamises.
Kogumis- ja taaskasutussüsteemi efektiivne toimimine sõltub paljuski EE-seadmete kasutajate teadlikkusest ja süsteemis osalemise aktiivsusest. Vastavalt Jäätmeseadusele peavad tarbijad tekkinud elektroonikaromu muudest jäätmetest eraldi koguma ja
vastavatesse kogumispunktidesse toimetama.
MTÜ Eesti Elektroonikaromu on elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate ühendus. Eesti Elektroonikaromu opereerib üleriigilist
EE-seadmete kogumisvõrku, kuhu tarbijad saavad oma elektroonikaromud ära anda TASUTA. Kõik kogumispunktides kokkukogutavad elektroonikaromud suunatakse edasisse käitlusesse ning taaskasutusse vastavalt õigusaktides sätestatud korrale.
Sauel avatud kogumispunktis vastuvõetavate seadmete nimekirja kuuluvad:
• suured kodumasinad (külmikud, pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid
jms);
• väikesed kodumasinad (tolmuimejad, õmblusmasinad, röstrid, kellad, kaalud, kohvimasinad jms);
• kodused IT- ja telekom-seadmed (personaalarvutid, sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid, automaatvastajad, printerid jms);
• tarbeelektroonikaseadmed (raadiod, televiisorid, videokaamerad, magnetofonid, muusikariistad jms);
• luminofoorlampide valgustid ja sirged luminofoorlambid, kompaktlambid;
• elektritööriistad (v.a tööstuslikud);
• elektrilised mänguasjad;
• seire ja valveseadmed (suitsuandurid, kütteregulaatorid, termostaadid jms).
Kert Kesküla
Eesti Elektroonikaromu

Elektri- ja elektroonikajäätmed tooge Sooja t 3
MTÜ EES-Ringlus annab teada, et on paigaldanud kasutatud
kodumajapidamiste elektri- ja elektroonikaseadmete kogumiskonteineri Saue linna.
Konteiner asub Saue linnas Saumer OÜ territooriumil Sooja tn 3. Konteiner on avatud esmaspäeval ja kolmapäeval
kl 14.00–16.00.
Tasuta võetakse vastu komplektsed (külmikud) seadmed:
1. suured kodumasinad (pesumasinad, pliidid, külmikud, kliimaseadmed, elektriradiaatorid jne);
2. väikesed kodumasinad (tolmuimejad, röstrid, kohvimasinad, faksiaparaadid, telefonid jne);
3. IT- ja telekom-seadmed (arvutid, printerid, koopiamasinad, faksiaparaadid, telefonid jne);
4. audio-video seadmed (televiisorid, kaamerad, raadiod,
muusikariistad);
5. valgustusseadmed (valgustid, kompaktlambid jne);
6. tööriistad, v.a tööstuslikud, (aiatööriistad, puurid, elektriniidukid jne);
7. mänguasjad (elektrirongid, videomängud, elektrilised
spordivahendid jne);
8. seire- ja valveseadmed (suitsuandurid, termostaadid jne).
EES-Ringlus MTÜ
Telefon 642 0579; www.eesringlus.ee

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tel 679 0175, leht@saue.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ
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LUSTILA lustakas avamispidu
23. jaanuari külmal talvehommikul avati suure ja meeleoluka avapeoga väikelaste päevahoid
Lustila, mis asub Saue linnas Pauligi kohvitehase vastas.
Urmo Trei
Lustila OÜ

Pidulikule
lindilõikamisele
olid kohale saabunud ka Saue
linna esindajad, kelleks olid
abilinnapea hr Rafael Amos
ning kultuuri-, haridus- ja
spordivaldkonna peaspetsialist
pr Margit Ots. Külalised-linnajuhid pidasid tulevasi väikeseid lustijaid meeles vahvate
kingitustega.
Saabuvad külalised ei lasknud end segada hommikustest
kangetest miinuskraadidest
ning kohale tuli palju Saue linna ja ka naabervaldade peresid.
Lustila personal oli vist küll
kahjuks külmalõksu jäänud,
aga nende asemel olid kohale
jõudnud vallatud kaunid jänkud, tark kõhukas sebra, armas lepatriinu ja punapõskne
leevike... Kõiki pidulisi ootas
kosutav suupistelaud. Hoogsad rütmid said alguse lõbusa loomade avatantsuga, mis
haaras järgmiste ringmängude
ja tantsudega kaasa kõik külalised, nii suured kui ka väikesed. Lapsed koos emmede ja
issidega osalesid suurel põrandajoonistamise võistlusel, kus
võitjaks tuli KUNST.

Toimusid ka lustakad spordivõistlused nii pallide-sallide-mütside kui ka rõngastega,
meie kõige pisemad oli väga-väga tublid ja selgus palju
tublisid sportlasi.
Kuivõrd talv on natuke
muinasjutuline imede aeg, siis
jõudsid Lustilasse nii muinasjutud kui ka õiget meeleolu
luua aitav näomaalingute tegija.
Tuba täitus elevusega ja
väikeste lustijate silmad lõid

särama, kui käima lükati mullimasin. Hetkega olid lapsed
ümbritsetud mullidest ja lõbus möll võis alata!
Kokkuvõtteks — toimus
üks meeldejääv pidu ning
Lustila pere tänab kõiki uusi
lustihuvilisi, kes kõigele sellele kaasa aitasid ja toredasti
kõikidest tegevustest osa võtsid!
Järgnevalt natuke Lustilast.
Lustila eesmärgiks on pak-

Laulame koos kevadesse
Oleme igatsenud pikki aastaid ilust talve ja
nüüd on see käes! Talv on täies hoos ja külm
teeb üha uusi rekordeid, kuid päevad lähevad
ikka pikemaks ja pikemaks ning peagi koidab
jälle ilus kevad.
Erki Kuld

Saue Kristliku Vabakoguduse juhatuse esimees
Kevad on oodatud ilus aeg,
kus loodus tärkab talveunest
jälle elule. Saue rahvale annab kevade saabumine aga
erilise tooni ja seda teeb Saue
Kristliku Vabakoguduse 20.
aastapäev — käesoleva aasta 21. märtsil. See on päev,
mida tahaksime tähistada
kuidagi eriliselt. See on päev,
kus mõtleme möödunud kahekümnele aastale ja seame
plaane järgmisteks aastateks.
Saue Kristlik Vabakogudus on unikaalne kogudus
mitte ainult Eestis, vaid ka
Euroopas ja kogu maailmas.
See unikaalsus seisneb selles,
et siin on teostunud Jh 17:2021 (Jeesuse ülempreesterlik
palve koguduse tasandil) ...
et kõik oleksid üks. Samuti
on elatud tõeks apostel Pau-

luse sõnad: „Üks Issand, üks
usk, üks ristimine, üks Jumal
ja kõikide Isa, kes on kõikide
üle ja kõikide sees.“ Sellise
ühtsuse järele on igatsenud
kristlaskond läbi sajandite.
Siin töötavad juba kakskümmend aastat koos luterlased,
metodistid, baptistid ja adventistid, teenides sama Jumalat
ja lugedes sama Piiblit. Juba
Martin Lutheri üks reformatsiooni eesmärke oli viia kirik
tagasi algsete Piibli õpetuste
juurde. Sellest veendumusest lähtuvalt sai 1846. aastal
Inglismaal alguse evangeelne
allianssliikumine. Tänaseks
on selle liikumisega ühinenud 128 rahvuslikku allianssosaduskonda (nende seas ka
Eesti Evangeelne Allianss,
kuhu kuulub ka Saue Kristlik

Vabakogudus),
moodustades omakorda 7 regionaalset
võrgustikku (nende seas Euroopa Evangeelne Allianss),
mis ühendavad Ülemaailmse
Evangeelse Alliansiga kokku
umbes 420 miljonit kristlast.
Eesti kogemuses on allianssliikumine ja oikumeenia teineteist täiendamas. Mõlemad
lähtuvad selgelt kristlikest
veendumustest ja eesmärkidest ühisteks teenimisteks,
sõltumata konfessionaalsetest
piiridest. Selle näiteks — juba
mitmel aastal peetud evangeelsed allianssi koosolekud
aasta alguses, mida peetakse
erinevates kirikutes koos teenides. Saue kirikus teenitakse
aga koos juba kakskümmend
aastat. See on suur tänu ja kiituse põhjus Jumala ees!
Nüüd, kui on täitumas
kakskümmend aastat selle
koguduse asutamisest, teeb

kuda Saue linna perede kõige
pisematele lastele — kõige
suurematele silmarõõmudele! — vanuses 1,5–3 aastat
palju mängulusti, kodusoojust, muusikat ja kehalise
arengu võimalusi.
Lustila pere unistus ja soov
on, et iga väikese lustija silm
säraks, tema ema ja isa oleksid õnnelikud ja rahulolevad
ning ühel päeval, kui aeg
selleks küps on, saadaksime
Saue Lasteaeda iseseisva,

enesekindla, mitmekülgselt
arenenud, loova tüdrukutirtsu
või poisipõnni jätkamaks oma
haridusteed.
Lustila pakub päevahoidu
nii pikemateks kui ka lühemateks päevadeks, reedeti ja
laupäeviti pakume eelregistreerimisega ka 1,5–5-aastastele lastele ööhoidu.
Meie väikeste ja suurte
sõprade nimistu täieneb iga
päevaga. Kui sinulgi tekkis
Lustila vastu huvi, siis anna

endast kindlasti märku — kirjutades, joonistades või helistades meile.
KUI LUSTIDA, SIIS …
LUSTILAS! 

kogudus üleskutse kõigile
Saue inimestele, kes on olnud
selle kahekümne aasta kestel seotud Saue kogudusega:
palume võtta ühendust ühise
projektkoori
moodustamiseks, et esineda aastapäeva
Jumalateenistusel Saue kirikus 21. märtsil kell 13.00.
Sama üleskutse kõlab ka kõigile neile, kelles on kristlikku
armastust Jumala vastu, hoolimata sinu konfessionaalsest
kuuluvusest. Ehk oled jäänud
oma elu ja tegevusega eemale
oma kodukogudusest või lap-

sepõlve-kogudusest ning oled
justkui tukk, mis on lõkkest
välja vajunud, mis ehk hingitseb või ainult suitseb. Ära
oota, kuni see kustub, vaid
tule võta ühendust kogudusega ja sa võid kogeda, kuidas
hakkad jälle põlema ja täidad
oma eesmärki, andes valgust
ja soojust. Koguduse eesmärk
ongi koos põleda ja teenida
meie ühist Jumalat. See teenimine algaks projektkoori
loomisega koguduse aastapäevaks. Jumalateenistused
Saue Kristlikus Vabakirikus

toimuvad igal pühapäeval
kell 13.00.
Oled sa noor või vana, sa
oled vajalik Jumalale ja kogudusele! Piibel ütleb: „Taotlege selle linna heaolu, kus te
elate, selle linna heaolu on
teie heaolu.“ Hoolimata sellest, millisesse konfessiooni
sa kuulud, võta ühendust:
sauelinnakirik@hot.ee
või
tel 5695 7848; 5621 7877 või
pühapäeval kirikus pastoriga.
Tule, laulame koos külma
talve ilusaks kevadeks! 
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Kultuur
Eakad „inspekteerisid“ Eesti Panka
Lisaks muudele tegemistele korraldas Saue Päevakeskus
20. jaanuaril kahekümne ühele huvilisele meeldejääva külaskäigu Eesti Panka.
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Salme Roo — 90
Aias lilli lumest lumeni
Truudus mullale, truudus mulda teenivale elukutsele, agronoomiale, on Salme Roo elujõu allikaks. Ise
talulapsena Tartu Ülikoolist ja Eesti Põllumajandustehnikast teadmisi saanuna on tulnud aastaid teha
erialalist ametnikutööd, aga ikka vaid selleks, et aiad
kannaksid saaki ja lilled õitseksid.

Liivi Lents

Saue Päevakeskuse juhataja
Kui Eesti Panga kodulehel
algab panga ajalugu aastaga
1918, mil Maapäev seadustas
marga Eesti Vabariigi rahaühikuna, siis päevakeskuse
inimesed said kuulda panga
ajaloost alates päris algusaegadest.
Eesti Panga poolt pakutust
valisime ekskursiooni panga
ruumides ja muuseumi külastuse. Ekskursiooni panga
ruumides juhtis Märt Karmo,
kellel on kõnemehe andi ja
kogemustega pangatöötajana
palju teadmisi.
Eesti Pank asub arhitektuuriliselt silmapaistvates hoonetes. Eesti Panga hoonestusse
kuulub kuus rajatist. Kaks
vanimat hoonet on tihedalt
seotud Eesti Vabariigi sünniga ja iseseisvumisega, seetõttu võib Eesti Panga hooneid
pidada ka Eesti iseseisvuse
sümboleiks. Need kaks hoonet, mille välis- ja siseilme
ning ajaloo vastu huvi tundsime, asuvad vastavalt Estonia
pst 11 ja 13.
Hoone Estonia pst 11, endine Eestimaa Aadlike Krediidiühingu
pangahoone,
valmis 1904. aastal ning oli
esimeseks tol ajal spetsiaalselt pangana rajatud hooneks

Pildi autor: Koidula Soosalu

Tallinnas. Sakslaste taandumisel 20. septembril 1944 ja
enne Nõukogude vägede sissetungi Tallinna moodustati
selles majas Eesti Vabariigi
valitsus eesotsas Otto Tiefiga.
Suurem osa O. Tiefi valitsuse
liikmeist arreteeriti uute vallutajate poolt peagi.
Kellel suurem huvi ja
rohkem teada-tahtmist, siis
Märt Karmo sõnutsi leiab
lisamaterjali 40. aastate
sündmustest seoses panga
ja riigimeestega ka raamatutest, näiteks Jaan Krossi
“Paigallend” ja Enn Nõu
“Koeratapjad”.

Estonia pst 13 neorenessanss-stiilis hoone valmis
aastal 1909, olles sel ajal Vene
Riigipanga kontor. 24. veebruaril 1918 moodustati siin
Eesti Ajutine Valitsus. Saali
kaunistab maal “24. veebruar 1918”, millel on kujutatud Päästekomitee liikmed
Konstantin Päts, Jüri Vilms ja
Konstantin Konik. Saali eesruumi seintel on Eesti Panga
presidentide portreed.
Saime teada, et kõik Eesti
Panga presidendid, kelle ajal
on toimunud rahareform, on
olnud — vuntsidega!
Pärast ekskursiooni oli

võimalus giidi juhendamisel
külastada muuseumi. Eesti
Panga muuseum kogub, säilitab ja tutvustab Eesti Vabariigis käibinud maksevahendeid
ning Eesti Panga ajalugu alates Eesti Vabariigi loomisest
kuni tänapäevani. Püsiekspositsiooni täiendavad vahakujud, mis kujutavad isikuid
Eestis praegu käibivatelt rahatähtedelt.
Saue Päevakeskus tänab
Tammetõru Seltsingu esinaist
Maie Uhtlikku, kelle mõte
panga külastus oli. Head mõtted ja ettepanekud on päevakeskuses alati oodatud! 

Sauelaste sugupuud näitusele!
Alanud 2010. aasta on tähiseks mitmele väärikale ajaloosündmusele ning tähtpäevale. Ühena teiste seas tuleb esile tõsta 175
aasta möödumist ajast, mil Eestimaa inimesed endale perekonnanime said.
Saue Haridusselts Vitalis

Saue Kodu-Uurimise Seltsing
Väärtustamaks seda tähtsündmust ning oma esivanemaid, korraldavad Saue
Haridusselts Vitalis ja Saue
Kodu-Uurimise Seltsing Kohaliku Omaalgatuse Projekti
ja Saue linnavalitsuse toel
märtsis-aprillis sugupuude
näituse, millest ootame osa
võtma kõiki sauelasi. Osalemiseks ei ole oluline, et teie
juured on Sauelt või selle lähiümbrusest, vaid teie soov
näitusel oma genealoogilisi
töid eksponeerida. Nendeks
võivad olla nii sugupuude
skeemid, kõugutabelid, perekonnakroonikad, suguvõ-

salood kui ka fotoalbumid,
rariteetsed dokumendid, ülevaated suguvõsa kokkutulekutest või muud teemakohased uurimused.
Eksponaatide
vormistamisel palub näituse korraldav toimkond arvestada
järgmisi tehnilisi aspekte: a)
ülesriputatavate tööde maksimaalne kõrgus võib olla
kuni 2 meetrit, laius kuni
1,5–1,6 meetrit. Töö peab
olema nii üla- kui ka alaservas varustatud tugevdusliistuga (sh võimalusega
kinnitada riputusnööri), b)
eksponaatide
kleepimine

või muul viisil seinale kinnitamine ei ole võimalik;
c) perekonnakroonikad, suguvõsalood jm uurimused
peavad olema korralikult
köidetud, et need lähemal
vaatamisel ära ei laguneks;
d) kõik tööd tuleb varustada selle valmistaja nime ja
kontaktandmetega. Samuti
juhib toimkond tähelepanu
Andmekaitse Inspektsiooni
17.11.2009 kinnitatud juhisele „Isikuandmete töötlemine suguvõsa uurimiseks“,
mis hõlbustab teie tööd uurimisprotsessis ning viitab isikuandmete kaitsega seotud
asjaoludele ning tingimustele eksponaatide valmistamisel. Juhisega saab tutvu-

da inspektsiooni kodulehel
http://www.aki.ee/est/ või
paberkandjal Saue linnaraamatukogus.
Näitusega samaaegselt,
25. märtsil 2010 toimub
Saue Gümnaasiumis ettekandepäev, kus on vaatluse
all Saue ja lähiümbruskonna
kujunemine, areng ja inimesed. Teave teemade, esinejate ning täpse ajakava osas
ilmub ettekandepäeva eel.
Täiendavat infot näituse
kohta saab telefonil 5667 5252
(Evelin) või e-posti aadressil
sauelugu@gmail.com. Eksponaadid palume tuua hiljemalt 19. märtsiks 2009 Saue
linnaraamatukokku aadressil
Saue, Nurmesalu 9. 

Kui Kuuseheki tänavale sai hakatud maja ehitama, oli Salme
unistuseks eelkõige OMA AIA saamine — et omandatud teadmisi ja loomingulist nägemust teoks teha. Külvata ja istutada, kasta ja lõputult rohida, austada vana ja otsata otsida
uut, katsetada. Ja siis tulid tasuks õied ja viljad. Omast aiast.
Kuivõrd igapäevases riigitöös tuli ära teha ka bürokraatlik
„aiatöö“, leidis Salme oma teadmistele lisarakenduse. Lõputud nõustamised, loengud, juhendamised — oli alanud
väikeelamute ehituslaine koos sinna juurde aedade rajamisega. Et oleks ilus ja oma aiast saaks aastaringselt head-paremat toidulisa. Salme nõustas viljapuude istutamist, pookimist ja lõikamist. Aiast saab kõike — salatitest maasikateni
ja loomulikult lilli! Tarbeaia liitmine iluaiaga tervikuks on pikki aastaid vaeva nõudev töö. Salme on tegijatele jaganud
õpetuse lisaks küll seemet ja taimi, küll maitsmiseks selle
ja teise sordi vilju...
Tänaseks on Saue väikelinn ilusaid koduaedu täis. Alates
1999. aastast pärjatakse ilusamaid koduaedu Saue Kauni
Kodu tiitliga. Loomulikult on Salme Roo koduaed selle laureaat.
Jõuda tegusana 90. verstapostini on saatuselt suur tasu
ja kingitus. Pikast elust on olnud tema tööruumid viis aastat
ka Saue mõisahoones. Oli eriti armas, et nüüd õnnestus Salmel seda suurt juubelit oma lähedaste ja sõpradega tähistada just mõisa saalis.
Ja juubel, nagu olema peabki: südamlikud õnnesoovid ja
palju lilli. Musitseeris Avo trio. Akende taga lumine ilu ja kuusirp taevas... Salme, talvekuu laps, palju-palju õnne Sulle!
Ja tervist — olla edasi õitsvate õunapuude usku, see toob
kevade!
Koidula Soosalu

Liitu Naiskodukaitsega!
Naiskodukaitse Keila jaoskond kutsub Sind Lahtiste uste päevale 30. jaanuaril 2010 Saue Kompanii
kodusse, Ladva 1 Sauel.
Naiskodukaitse loodi 1927.
aastal ühendamaks isamaalisi naisi. Organisatsioon on
üle-eestiline ja selle tegevus
on mitmekesine ning ringkonniti erinev. Naiskodukaitsega
saavad liituda kõik naised,
kes on vähemalt 17-aastased
Eesti kodanikud.
Naiskodukaitses on võimalik tegelda kuue erineva
valdkonnaga: sport, noortejuhtimine, meditsiin, toitlustamine, propaganda, side ja staap ning formeerimine. Siin saad
Sa omandada oskusi, mida Sul veel ei ole ja anda oma teadmisi edasi ka teistele. Lisaks on võimalik käia mitmesugustel õppustel, kaasa arvatud Kaitseliidu õppused, ise organiseerida ja osaleda teiste korraldatud üritustel.
Tule ise ja võta sõbranna, ema, tütar, vanaema ka kaasa!
Tule ja veeda meeldiv pärastlõuna toredate inimeste seltsis!
Pakume ka suppi ja teed.
Lahtiste uste päev toimub 30. jaanuaril 2010 Saue Kompanii kodus Sauel, Ladva 1 kell 11.00–14.00.
NKK Harju ringkonna Keila jaoskond
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Mitmesugust
Teeme Ära talgupäev toimub 1. mail
Kodanikualgatuse Teeme Ära tänavuse ettevõtmisena toimub
laupäeval, 1. mail üle-eestiline talgupäev. Sel päeval on kõik
eestimaalased oodatud korraldama ja osalema erinevatel talgutel, et vajalikud tööd ühisel jõul ära teha.
„Ideid seekordseks Teeme
Ära ettevõtmiseks tuli palju,
millest ainult üht kõige olulisemat tegu olnuks raske välja
valida. Seepärast otsustasime korraldada üle-eestilise,
vanade heade traditsioonide
kohase talgupäeva, et ükski
vajalik asi tegemata ei jääks,“
ütles Teeme Ära eestvedaja
Rainer Nõlvak.
Võimalus oma Teeme Ära
talgud korraldada ning abilisi
appi kutsuda on aga igal inimesel ja organisatsioonil linnas ja maal, olgu vajalikuks
siis koos koristamine, riisumine, ehitamine, istutamine,

kaunistamine, mõtlemine või
muu tegevus.
“Üle-eestiline talgupäev
on hea võimalus kutsuda teisi
inimesi endale appi, tutvustada oma kodukanti ja näitamist
väärt tegemisi ning talgupäeva lõppedes mõnusalt koos
tehtud tööst rõõmu tunda,“
ütles Kai Krabo, liikumise
Kodukant ja Teeme Ära talgupäeva üks eestvedajatest.
Talgute registreerimine algab kava kohaselt märtsis ja
talguliste registreerimine aprilli alguses.
Teeme Ära talgupäeva
koordineerivad omavahelises

Keila linna 2010. aasta
lahtised MV suusatamises
Aeg ja koht: 14. veebruaril 2010 kell 11.00 Keila Terviseradadel. Registreerimine: Eelregistreerimine kuni 13.02 kella
18.00-ni, skvask@hot.ee. Loosimine 20.00 Võistluspäeval
numbrite jagamine kella 10.00-st. Stardimaks: Eelregistreerunud täiskasvanutel 100 kr, pensionäridel ja õpilastel 30
kr, kuni 10-aastased tasuta. Võistluspäeval registreerunutel
stardimaks vastavalt 200, 60 ja 25 krooni. Firmade ja klubide arvestus. Täpsem info ürituse kohta: www.spordiklubivask.weebly.com või: Priit Idarand, tel 5349 0341, www.
spordiklubivask.weebly.com

Harjumaa 2010. aasta
lahtised MV suusatamises
Aeg ja koht: Võistlused toimuvad 30. jaanuaril 2010 Aegviidus Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses (Tallinna poolt
sõites 32,5 km mööda Piibe mnt). Start on avatud kl 11.00.
Saue linnavalitsuse eest väljub buss kell 9.00, tagasi jõuab
orienteeruvalt kl 16.00. Osavõtjad: Võistlustest lubatakse
osa võtta kõikidel Harjumaa omavalitsusüksuste territooriumil elavatel või töötavatel või Harjumaa koolides õppivatel
või Harju omavalitsusüksuste spordiklubidesse kuuluvatel
sportlastel.
VÕISTLUSTE KAVA JA VANUSEKLASSID
NOORED
M14
1996 ja hiljem sünd
poisid 3 km
N14				
tüdrukud 1,4 km
M16
1994–1995		
poisid 3 km
N16				
tüdrukud 1,4 km
M18
1992–1993		
noormehed 5 km
N18				
neiud
3 km
TÄISKASVANUD
mehed 5 km, 10 km
naised 3 km, 5 km
VETERANIDE I grupp
1961–1970		
M40
mehed 5 km
1966–1975		
N35
naised 3 km
VETERANIDE II grupp
1951–1960		
M50
mehed 5 km
1956–1965		
N45
naised 3 km
VETERANIDE III grupp
1950 ja varem sünd
M60
mehed 5 km
1955 ja varem sünd
N55
naised 3 km
Eelregistreerimine: Võistluse parema korralduse huvides
on suurema arvu võistlejatega esindatud spordiklubidel ja
osalevatel koolidel soovitav teostada arvuline eelregistreerimine distantside kaupa. Arvuline eelregistreerimine on soovitav teostada hiljemalt 28. jaanuariks 2010. 1. e-posti aadressil: harju.spordiliit@mv.harju.ee 2. telefonidel 611 8557
või 611 8556 Võistluspäeval (30. jaanuaril 2010) palume
võistkondadel koos osavõtjakaartidega esitada juhendile lisatud vormi kohane registreerimisleht.
Lisainfo ürituse kohta: www.harjusport.ee

koostöös Riigimetsa Majandamise Keskus, Eestimaa
Looduse Fond, Eesti Külaliikumine Kodukant, Eesti
Muinsuskaitse
Ümarlaud,
Eesti Mittetulundusühingute
ja Sihtasutuste Liit, Õnnepank ja kodanikualgatus Teeme Ära Minu Eesti.
Teeme Ära eestvedamisel
on toimunud prügikoristustalgud 2008. aastal ja Minu Eesti mõttetalgud 2009. aastal.
Mõlemad projektid on leidnud või leidmas järgmist teiste riikide poolt. Loe lähemalt:
www.letsdoitworld.org.
Teeme jälle ära! 

Lisainfo:
Kai Krabo, tel: 5620 7176
Eesti Külaliikumine Kodukant
Mika Orava, tel: 525 1525
Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud
Aigar Kallas, tel: 528 1299
Riigimetsa Majandamise
Keskus
Tarmo Tüür, tel: 5341 1020
Eestimaa Looduse Fond
Urmo Kübar, tel: 522 6504
Eesti Mittetulundusühingute ja
Sihtasutuste Liit
Airi Kivi, tel: 522 6350
Õnnepank
Eva Truuverk, tel: 552 6063
Teeme Ära Minu Eesti

Saue meistrivõistlused
suusatamises 2010
Juhend
EESMÄRK
1. Pakkuda võistlemise
võimalust
kõikidele
suusatamishuvilistele.
2. Selgitada Saue 2010.
a meistrid suusatamises laste, noorte, täiskasvanute ja veteraanide seas.
3. Tutvustada Saue Sarapiku terviseradarada.
AEG JA KOHT
1. Võistlused toimuvad 6. veebruaril 2010. a Sauel Sarapiku rajal, startide algus lastele kl 13.00, vastavalt vanusele. Sõidetakse vabas tehnikas individuaaldistants.
Täiskasvanute sõidud kell 14.00 Sarapiku rajal.
2. Saue Suusaklubi laenutab huvilistele tasuta suusavarustust.
Võistluste vanuseklassid ja distantsid on alljärgnevad:
Lapsed:
P/T8		
P/T10		
P/T12		
P/T14		

2002 ja varem sündinud
2000–2001 sündinud
1998–1999 sündinud
1996–1997 sündinud

0,5 km
0,5 km
1,3 km
2,6 km

Noored:
P/T16		
P/T18		

1994–1995 sündinud
1992–1993 sündinud

2,6 km
2,6 km

Täiskasvanute:
N põhiklass
M põhiklass

1991–1976 sündinud
1991–1971 sündinud

2,6 km
5,2 km

Veteranid:
N35		
N45		
N55		
M40		
M50		
M60		

1975–1966 sündinud
1965–1956 sündinud
1955 ja varem sündinud
1970–1961 sündinud
1960–1951 sündinud
1950 ja varem sündinud

2,6 km
2,6 km
2,6 km
5,2 km
2,6 km
2,6 km

Kõik vanuseklassidesse kuuluvad sportlased tohivad vanuseklasside võistlusprogrammi raames võistelda ainult oma
vanuseklassis.
Eelregistreerunutele on võistlusel osalemine tasuta. Eelregistreerimine (nimi ja sünniaasta) kuni 4. veebruarini kl
24.00-ni e-posti aadressil sauesuusaklubi@hot.ee või Marko
Pruus 5342 7606. Lapsed ja noored saavad ka registreeruda kehalise kasvatuse õpetaja juures.
Autasustamine: iga võistlusklassi võitjat autasustatakse
karikaga, teist ja kolmandat kohta medaliga.
TULE JA OSALE KOOS PEREGA!

29. jaanuar 2010

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. 

Veebruarikuu toiduraha
Saue Gümnaasiumis
1.–9. klass
10.–12. klass

114 krooni
342 krooni

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele: Swedbank, a/a 221018424457 hiljemalt 29. jaanuariks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse(laste) nimed
ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas kooli sööklas 01.02.
kl 8.00–9.15 ja 13.30–15.00. Palume kindlasti registreerida sööjaks ka nendel, kes soovivad hiljem maksta. Antud
aegadel saab sööklas pikendada ka toidukaarte.
Õpilase puudumisest teavitada toitlustusfirmat.
Söökla telefon on 659 6068.
Toiduraha tasumiseks on võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Lepingu sõlmimiseks on vajalik viitenumber. Viitenumbri saamiseks palun pöörduda söökla juhataja poole.
ulle.jahesalu@real.edu.ee
Küsimuste ja ettepanekute korral palume helistada telefonil 699 2039 (söökla juhataja Ülle Jahesalu).
Meeldivat koostööd soovides,
RK Teeninduse OÜ
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Mitmesugust
Saue Noortekeskuse tööd
ja tegemised jaanuarikuus
13. jaanuaril alustas tööd
noortering „Noorpäästjad“.
Ringi tööd juhendab noortejuht Üllar Põld. Lisaks temale
tegelevad poistega oma ala
spetsialistid (vetelpäästjad, tuletõrjujad, parameedikud jne).
Esimene õppetund toimus
noortekeskuses, tutvuti päästjate tööga ning arutati tulevikuplaane. 20. jaanuari kohtumine leidis aset juba Saue
ujulas, kus õpetati noortele
vetelpäästja tarkusi.
27. jaanuaril külastatakse Nõmme Päästekomandot
ja õpitakse tundma päästjate
tööd kohapeal. Noored kogunevad igal kolmapäeval.

Veel on ringis vabu kohti,
kiirustage registreeruma!
21. jaanuaril külastasid
noortekeskust Harju Maavalitsuse, Eesti Noorsootöö
Keskuse ja Eesti Noorteühenduste Liidu esindajad.
Eesmärk oli tutvuda noorsootöö korraldusega Saue
linnas, mida tutvustas abilinnapea Rafael Amos ja noortekeskuse tegemistega, millest rääkisid Erna Gerndorf
ja Kirke Kasari.
Noortekeskuses
jätkub
pool aastat kestev Kodanikukooli projekt, mille eesmärk
on noorte teadmiste suurendamine demokraatlikult toi-

mivast riigist; õpetada noorele võimalusi, kuidas olla
aktiivne ja teadlik kodanik.
21. jaanuaril jälgisid Saue
aktiivsed noored Volikogu

istungit. Noortel avanes esmakordselt võimalus jälgida
Saue linna otsustava kogu
tööd. Järgmiseks on plaanis
tutvuda Riigikogu tööga. 
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SAUE KILB IX VOOR
IX VOORU KÜSIMUSED:
1. Kes oli see muinasslaavlaste armastuse, ilu, viljakuse ja
kevade jumalanna, kelle hoole all olid abielu, naised ja
neiud?
2. 1206. a võitsid sakslased suures lahingus Holmi linnuses
liivlasi. Holmi linnus asus Martinsala saarel. Mis sai sellest
saarest?
3. Mõõkadega I klassi Kotkarist on Eesti Vabariigis nii kõrge
autasu, et enne II ilmasõda said selle ainult kaheksa eestlast ja kaks välismaalast. Kes olid need välismaalased?
4. Automargi DAIHATSU nimi koosneb linnanimest DAI+HATSU
(mootor). Mis tuntud linnanimi on jaapanlastele omamaiselt DAI?
5. Analoogiliselt Saksamaal 1516. a kehtiva Saksa Puhtuseseadusega tahetakse setude poolt kehtestada Seto Puhtuseseadus. Mida see seadus reguleeris Saksamaal ning
mida ta peaks reguleerima setude jaoks?
6. 1926. a kasutas Tallinna–Pääsküla elektriraudteed 3,3
miljonit reisijat. Ent NSV Liidus alles rajati sel aastal esimene elektriraudtee. Millisesse linna?
7. Millal avas Saue linnas uksed Säästumarket?
8. 2005. a veebruaris korraldati Saue BMX Snow Jam. Mida
seal tehti?
9. Sündinud 1894. a Tallinnas arsti perekonnas, õppinud
Toomkoolis ja lõpetanud Peterhofi sõjakooli. Esindas Eestit
ühel alal erilise eduta 1936. a Berliini OM-il. Oma tegelikul
põhialal olid tema saavutused palju suuremad. Kellest on
jutt ja mis alal oli ta rahvusvaheliselt tuntud?
10. Kui tõlkida Pele nimi eesti keelde, siis vastab see ühe Tallinna „Levadia“ jalgpalluri perekonnanimele. Kes on see
jalgpallur?

VIII VOORU KÜSIMUSED:

Doonoripäevad Harjumaal
Juba ühestainsast vereloovutusest muutub maailm paremaks ja abi saavad paljud inimesed. Seda abi võivad
ühel päeval vajada meie lähedased, sõbrad ja tuttavad,
või ka meie ise.
Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus korraldab järgmised
doonoripäevad Harjumaal:
• kolmapäeval, 3. veebruaril kell 10.00–15.00 Tallinna Tehnikaülikooli aulas (Ehitajate tee 5);
• esmaspäeval, 8. veebruaril kell 12.00–15.00 Anija Valla
Kultuurikeskuses (Kreutzwaldi 2, Kehra);
• kolmapäeval, 10. veebruaril kell 10.00–15.00 Keila Tervisekeskuses (Paldiski mnt 17, Keila);
• neljapäeval, 11. veebruaril kell 11.00–15.00 Küberneetika Maja suures saalis (Akadeemia tee 21, Tallinn);
• kolmapäeval, 17. veebruaril kell 10.30–15.00 Tallinna
Tehnikakõrgkoolis (Pärnu mnt 62);
• reedel, 26. veebruaril kell 10.00–13.00 Saku Valla Majas
(Teaduse 1, Saku).
Lisaks alalistele vereloovutuskohtadele Tallinnas Ädala tänavas ja DoonoriFoorumile Foorumi keskuses toimuvad igakuiselt
doonoripäevad Tallinna ja Harjumaa erinevates paikades, näiteks ministeeriumid, linnaosade valitsused, üldhariduskoolid
ja ülikoolid, kaubanduskeskused jpt ning paljud kultuurikeskused ja rahvamajad Harjumaa linnades ja valdades. Koostöös
tehakse ära oluline töö vere kogumisel Eesti haiglate jaoks.
2009. aastal loovutas verd Põhja-Eesti Regionaalhaigla
verekeskuse korraldatud doonoripäevadel Harjumaal 5801
doonorit — see teeb ligikaudu Kose valla jagu elanikke! Nende abivalmis doonorite toel koguti haiglate jaoks aasta jooksul
2581 liitrit verd ning doonorite kogukonnaga ühines tervenisti
1264 uut liiget.
Verekeskus tänab kõigi patsientide nimel heategijaid ning
oma koostööpartnereid selle elutähtsa abi eest!
Eesti haiglate patsiendid vajavad doonoriverd iga päev, sest
verd ei ole võimalik tööstuslikult toota ja vere ainsaks allikaks
on teine inimene. Verd loovutades on Sul võimalus aidata pal-

jusid eluohtlikus seisundis inimesi. Doonorivere toel on võimalik teha ka paljusid operatsioone, mida muidu ei saaks suure
verekaotuse riski tõttu sooritada.
Doonoripäeva külastamiseks tuleks varuda umbes 45 minutit, millest vereloovutus võtab 5 kuni 10 minutit ning ülejäänud aeg kulub ankeedi täitmisele, meditsiinilisele läbivaatusele ning väikesele puhkusele pärast vereandmist. Vereandmine
on valutu ja ohutu protseduur, mille käigus võetakse doonorilt
450 ml verd. See moodustab kõigest 8% kogu täiskasvanu inimese verest. Vere maht taastub kohe, vererakkude arv keskmiselt 72 tunni jooksul.
Loovutades verd saame olla kindlad, et Eesti haiglate verevarud on piisavad. Verepuudus on meie kõigi ühine mure,
sest abivajaja rolli võivad õnnetu juhuse tõttu sattuda ka meie
sõbrad, lähedased ja tuttavad ning doonorivere olemasolust
võib ühel päeval sõltuda ka meie enda elu.
Verekeskus soovitab tutvuda lisainfoga www.verekeskus.ee
Tule doonoriks, kui oled:
* terve, ei põe hetkel mõnda viirushaigust ega tarvita ravimeid
* puhanud ja söönud
* kehakaaluga üle 50 kg
* 18–60-aastane
Viimasest vereandmisest peab olema möödunud meestel 60
päeva ja naistel 90 päeva. Kui Sul on olnud nõelravi, tätoveerimisi või naha augustamisi, saad verd loovutada 6 kuu möödudes.
Vereloovutusele tulles võta palun kaasa pildi ja isikukoodiga isikut tõendav dokument.
Huvitavat
Legendi järgi oli maailma esimeseks doonoriks pelikan, kes
päästis nälgivate linnupoegade elu omaenda verega. Hippokratese aegadest aga teati, et terve ja tugeva inimese veri aitab
haigel vereandja häid omadusi saada. Vahepeale jäi hulk sajandeid, vereringe avastamine ja katsed vereülekanneteks
liikide vahel, kuni 1818. a sooritati Suurbritannias esimene
asendav vereülekanne inimeselt inimesele.
Tule doonoriks ja tee elu suurim kingitus!
Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus
www.verekeskus.ee

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?

VIII vooru õiged vastused on järgmised:
1. Hüvasti!
2. Hugo Boss
3. Lady Gaga
4. Aus, osav, julgustav, hoolitsev
5. „Ainult hulludele ehk halastajaõde“
6. Mehitamata hobune
7. Pöngö
8. Pärnasalu 30
9. Raoul Saue, jäähoki
10. Karskusühing.

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

Saue Sõna

Teated
Huvikeskuse
ürituste kava

Päevakeskuse
ürituste kava

• Rakvere Teatri etendus „Elu ja kuidas sellega toime
tulla“ 5. veebruaril kell 19.00 koolimajas
• „Sauelane liikuma“ suusatamise etapp — 6. veebruaril
kell 12.00 ja Saue MV suusatamises kell 13.00 Sarapiku
terviserajal.
• Kõhutantsu trennid toimuvad neljapäeviti kell 18.00–
19.00 Saue lasteaia võimlemissaalis. Osalustasu 200
krooni kuus. Juhendaja Mai Suvi.
• Joonistamise ja akvarellmaali kursus täiskasvanutele.
4. veebruaril algab joonistamise ja akvarellmaali kursus
täiskasvanutele. Kursus toimub neljapäeviti ruumis 117
(Saue Gümnaasiumi I korrusel), kursus kestab 22. aprillini.
Tasu ühes kuus on 300.- krooni. Joonistame ja akvarellime
esemeid, natüürmorte, interjööri ja loodust. Kasutame akvarellvärve, akvarellpliiatseid, tinte ja tušše. Kõik materjalid
on kohapeal olemas. Osavõtust palume teatada aadressil
huvikeskus@saue.ee. Juhendaja Virve Laan.
• Tiffanitehnikas vitraaži ja klaasimaali kursus täiskasvanutele. 3. veebruaril kell 18.00 algab taas klaasikunsti
kursus, kus saab valmistada vitraaži, tiffanitehnikas vitraaži, ruumilisi esemeid ja ehteid. Samuti on võimalik õppida
klaasimaali ja dekoreerida esemeid klaasi külmvärvidega.
Õpitakse vitraaži kavandamise ja šabloonide valmistamise
reegleid, klaasi lõikamist ja lihvimist, vitraaži kokkumonteerimist ja tinutamist. Vajalikud materjalid kohapeal olemas.
Kursuse hind alates 250.- krooni kuus. Kursus toimub kord
nädalas, kolmapäeviti, ruumis 407 (Saue Gümnaasiumi
IV korrusel). Kursusele on oodatud kõik huvilised. Osaleda võivad ka gümnaasiumi õpilased. Osavõtust palume
teatada aadressil huvikeskus@saue.ee. Juhendaja Ilona
Rõžakova.

• Veskitammi Kultuurimajas Laagris
on koostöö raames avatud sauelase
Laine Luigese maalide näitus.

PALJU ÕNNE!

Jaanuarikuu sünnipäevad
ADELE VOLMAR 90
SALME ROO 90
ELITA-MARIA KALJUVEE 89
VILLEM KOKK 89
LAINE GREENBAUM 88
ULRIKE JÕHVIK 87
ARNOLD RÄGAPART 87
SALME MURU 86
AINO-VERONIKA AASA 85
ELLEN LUTTERUS 85
ELVI ROOSTE 85
MARIA PIHLAKAS 84
ILMARINA UDRIS 83
LYDIA-ARMIIDA ARUJÄRV 82
ALVIINE KALLO 82
HELMI LILLEORG 81
VANDA RAUNISTE 81
UNO KANG 81
IVAN VRONSKI 81
JOHANNES ŠTERNFELD 80
MILVI LEHT 75
VAIKE PRIILAHT 75
AINO TAMMERT 75
ELNAR AASMÄE 75
MALL DIDRIK 70
MARJE HINTSOV 70
TAMARA HUUL 70
ELLE KARIN 70
ENN PÜSS 70

Teadaanne
Saue Kristlikult Vabakoguduselt
Saue Kristliku Vabakoguduse juhtkond teatab, et jumalateenistused toimuvad ka sel aastal igal pühapäeval
kell 13.00.

• 28.01 kell 10.30 kohtumine Saue Linnavolikogu esimehe
Valdis Toomastiga
• 28.01 Ps erivajadustega inimeste kunstiteraapia tööde
näituse avamine päevakeskuses.
• 03.02 OÜ Silmarõõm pakub lisavõimalust kontrollida nägemist ja tellida prille Saue Päevakeskuse uuel poolel. Vajalik
eelnev registreerimine tel 659 5070.
• 11.02 kell 10.30 OÜ Nordel Trade meriinovillast toodete
tutvustus ja müük.
• 15.02 Saue Päevakeskuse ja Kristiine Sotsiaalkeskuse
koostöö raames Kristiine Sotsiaalkeskuses Saue Päevakeskuse käsitöömeistrite tööde näituse avamine. Näitus on
avatud 2 nädalat.
• 01.02 kell 18.00 Veskitammi Kultuurimaja Laagris kutsub
huvilisi osalema koolitusel, mida viib läbi Peep Vain: „Kuidas muuta aasta 2010 paremaks”. Piletid hinnaga 250.- kr
on müügil Saue Päevakeskuses ja Saue Huvikeskuses.
• Veebruarist alustab tööd kunstiring huvilistele, juhendaja
Eve Selisaar: teisipäeviti kell 12.00–13.45 psüühiliste
erivajadustega inimestele, kell 14.00–16.00 kõikidele
huvilistele. Täpsem info ja tutvustus päevakeskuses.
• TÄHELEPANU, REISIHUVILISED!
I — 08.05.2010 Reisihuvilised korraldavad reisi Põhja-Järvamaa mõisad ja huviväärsused. Käime 13 mõisas! Väljasõit kell 8.00. Lühipeatused Jüri kirikuaias, Aruküla mõisas
ja hiidrahnu juures, G. Ernesaksa sünnikohas Perilas ja
Kiviloo mõisas. Ronime Valgehobusemäe torni ja tutvume
uue suusakeskusega, suvel suplusvõimalus, tutvume Albu
mõisa ja selle haruldaste lae- ja seinamaalingutega. 12.45
lõuna Albu toidutares. Vaatame Järva-Madisel kirikut,
vallamaja ja Tammsaare mälestusmärki, tutvume äsja
töökorda seatud Seidla tuuliku ja mõisaga, ning RoosnaAlliku mõisaga. Jätkame Esna mõisa ja iidse Kareda küla
kaudu suure Järva-Peetri kiriku juurde, sealt Müüslerisse
Vabadussõja monumenti ja naljakat Kilplalat vaatama.
Näeme Sargvere mõisa ja Eesti jämedaimat saarepuud,
heidame pilgu ka Põhjaka ja Mäo mõisatele. Külastame
hotelliks renoveeritud Eivere mõisa ja joome kohvi, põikame veel baroksesse Purdi mõisa ja sõidame Nõiakaevu
ja Urge kaudu Sauele. Tagasi Sauel umbes 21.00. Reisi
maksumus koos piletite ja lõunaga 40 inimese puhul 380.krooni. Reisist loobumise korral raha tagasimakset bussi
sõiduraha ulatuses ei toimu!
II — 13.07–14.07.2010 Reisihuvilised korraldavad reisi
Karula Rahvuspark – Valgamaa – Võrumaa – Lätimaa
1. päev kell 8.00 Sõit läbi Rapla, Türi ja Viljandi, peatume
Laidoneri sünnikohas, tutvume Kärstna mõisaga ja põikame mäele kindral Anrepi mälestusmärgi juurde. Tutvume
Helme linnusevare ja koopaga. 13.30 lõuna Tõrvas Musta
Kassi kõrtsis, põikame Kammersaali. Külastame kuulsa
väejuhi Barclay de Tolly hauakabelit Jõgevestes, tutvume
Hummuli mõisaga ja vaatame olulise Vabadussõja lahingu
mälestusmärki Paju mõisa lähedal, teeme bussiringi Valga
ja Valka keskustes, näeme Cimze seminari, ovaalset Jaani
kirikut ja kena raekoda. Veidi on ka vaba aega. Sõidame
majutuspaika Nakatu talus, teel heidame pilgu veel Kaagjärve ja Karula mõisatele. Kell 20.30 on talus õhtusöök,
seejärel saunaõhtu.
2. päev kell 9.00 alustame tutvumist Karula Rahvuspargiga, näeme Lüllemäe kirikuid, ronime Tornimäe ja
Perajärve vaatetornidesse. Külastame Metsamoori talu
ja 11 Karula RP Ähijärve külastuskeskust, saab supelda.
Tutvume Metsavenna taluga ja lõunatame seal, käime
Vastse-Roosa vesiveskit vaatamas. Ületame Läti piiri Apes,
jalutame Euroopa jämedaima remmelga (9,6 m) juurde,
vaatame Vaidava jõe liivakivi- ja Uskani lubjakivipaljandeid
ning pärna, peatume ka Grube kose juures. Ca 16.15
jõuame Korneti mägede ja järvede vahele, ronime Drusku
linnamäele (246 m üle merepinna). Tuleme tagasi Eestisse
ja põikame Krabist Paganamaale (Piiriorg), tagasiteel, ca kl
18 peatume RMK Pähni Loodusmajas, näeme Vana-Roosa
kirikut ja jalutame Vana-Antsla mõisapargis. Sõidame koju
Sangaste, Rõngu (lühipeatus lossivaremetel), Rannu, Meleski ja Põltsamaa kaudu. Sauele jõuame umbes 22.30.
Reisi hind 40 reisija korral 850 krooni. Reisist loobumise
korral tagasimakset bussisõiduraha ulatuses ei toimu!
III Reisihuvilised korraldavad 06.06–11.06.2010. reisijuht
Jaan Maasingu eestvedamisel bussireisi endisele IdaPreisimaale, praegune Poola. See on rikka ajalooga,
järvede-, kirikute- ja kindlustemaa Vene enklaavi taga.
Sõidame vanadel käänulistel põlispuudega palistatud
alleedel. Täpsem info 15.01.2010 Saue Sõnas ja Päevakeskuses. Esialgne hind 4000.- krooni, esimese ettemakse tähtaeg 15.02.10, Swedbank, Tiina Maasing, arve nr
221017570069.
• 29.01 kell 15.00 Tammetõru seltsingu koosviibimine
• 02.02 kell 10.00 Saue Linna Invaühingu koosolek
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Peep Vain ja Alari Kivisaar
avavad hooaja Veskitammi
Kultuurikeskuses Laagris
Veskitammi Kultuurikeskus alustab kultuuriaastat
võimsa avapauguga — uue seminaride sarja avalöök
tuleb Peep Vainult, koolituskorüfeele sekundeerib
oma fotonäitusega tuntud telemees Alari Kivisaar.
Veskitammi Kultuurikeskus on sel aastal
oma tegevuse suunanud pidudelt-kontsertidelt veidi tõsisemale platvormile,
alustamas on koolituste sari, kus fookuses on enesearengu
ja hariduse teemad.
Avaakordina saavad
huvilised 1. veebruari
õhtul osa Peep Vainu
lennukast
esinemisest, kus üheskoos
keskendutakse alanud aasta tähtsatele
eesmärkidele. „Püüame nende uue aasta
lubadustega
süstemaatilisemalt tegelda, et saaks selgeks ja läbi mõeldud
oma tähtsamad tahtmised ning motivatsiooni teemad,“
tutvustab Vain koolituse sisu.
Peep Vain on mees, kes on ennast lummatult kuulama
pannud terve Saku Suurhalli täie rahvast, üllitanud mõne
aasta eest raamatu „Kõige tähtsam küsimus“ — mis figureerib tänagi veel müügi edetabelites — ja muutnud väidetavalt paljude inimeste elukäike. Inspireeriv ja eneseusku
süstiv saab kindlasti olema ka see kolmetunnine loeng
Veskitammi Kultuurikeskuses.
Elu, võimalusi ja ootamatusi vahendab kultuurikeskuses
veebruarikuus ka Alari Kivisaar. Seda, tõsi küll, mitte saalitäie inimeste ees sütitavalt kõneldes, vaid näidates meile läbi kaamerasilma paberile püütud maailmatunnetust.
Tuntud telenägu ja raadiohääl Alari Kivisaar on fotograafiavõrku sukeldudes peamise fookuse suunanud loodusele,
tema loomingust leiab meelolukaid maastikupilte, sekka
taimeilu ja linnurahvast, talletamishetki on püütud nii kodusel maarjamaal kui ka väljapool. Kivisaare fotode näitusmüük avati Veskitammi Kultuurikeskuses 25. jaanuaril.
Alanud 2010. aastast soovib Veskitammi Kultuurikeskus pakkuda sisukat meelelahutust mitte ainult Saue valla, vaid ka Laagri naabruses asuva Tallinna ja lähivaldade
inimestele. Loodetavasti saab Veskitammi Kultuurikeskus
olema kohaks, kuhu on ikka põhjust ja mõtet perega sisse
astuda.
Lisainfo:
Veskitammi Kultuurikeskus
Veskitammi 8, Laagri
Juhataja: Tiia Soosalu
Tel: 679 6786

SAUE UJULA
HINNAD ON JÄTKUVALT ODAVAIMAD!
AVATUD E–R 6.30–22.00
L 9.00–17.00; P 9.00–20.00
Kohtumiseni ujulas — Nurmesalu 9, Saue!

Alates 1. veebruarist
võimalus kasutada ka jõusaali!
Lisainfo Saue Koolihaldusasutuse kodulehel.
Hinnad ülisoodsad!

7

Saue Sõna

Teated ja tarbijainfo
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Suusapäev Sauel
6. veebruaril 2010

Sarja „Sauelane liikuma” VI etapp — SUUSATAMINE
toimub algusega kell 12.00 Sarapiku terviserajal. Läbida tuleb kaks 1,3 km ringi
vabalt valitud stiilis. Lastele kuni 10 eluaastat üks 1,3 km ring. Ajalimiidiks on sel
korral 1 tund.
Võta kaasa oma osavõtukaart. Kui sul seda veel ei ole, saad selle kohapealt.
Loosiauhinnad! Kohapeal on võimalik laenutada suusavarustust.

Saue MV suusatamises
Algusega kell 13.00 toimuvad Saue meistrivõistlused suusatamises (individuaalarvestus, vabastiil), täpse juhendiga saad tutvuda: huvikeskus.saue.ee või www.
sauesuusaklubi.ee. Saue meistrit igas vanusegrupis autasustatakse karika ja teist/
kolmandat kohta medaliga.
Vajalik eelregistreerimine 04.02.2010 kl 24.00-ni: sauesuusaklubi@hot.ee
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Sarjast ja MV osavõtt on tasuta!

Korraldajad:

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

Töökuulutuste avaldamine
Saue Sõnas tasuta
Otsin tööd
 Kvalifitseeritud pottsepp ehitabremondib ahjusid, kaminaid, pliite,
korstnaid. Pakun ka korstnapühkimisteenust. Vaata kodulehte http://www.hot.
ee/tanel12345/. Tel 5668 1555
 37-aastane naisterahvas, positiivne
ja hea suhtlemisoskusega, otsib tööd.
Kogemused müügi- ja teenindusvaldkonnas. Oman juhilube. Arvuti ja interneti
kasutamisvõimalus. Teretulnud on kõik
pakkumised. Tel 5667 3830, Külli,
kylli.lind@gmail.com
 Otsin tööd lasteaia õpetajana.
Eriala omandamisel! Tel 516 0958,
gethemaria@gmail.com

Komplektne raamatupidamine
vastavalt kliendi vajadustele ja ettevõtte eripärale.
Eelmiste perioodide korrastamine, nõustamine.
Alustavale ettevõttele on raamatupidamine
alates 500 kroonist kuus.

Asume Sauel, Sooja tn 1, telefon 513 0290, e-post: leridas@hot.ee

Õigusabiteenused
väikeettevõtetele ja eraisikutele.
Esimene pooltund tasuta.
Asume Sauel Sooja tn 1.
Võta ühendust tel: 509 0194 või e-post: leridas@hot.ee

Treeningud veebruarikuus T ja N
algusega 19.45
Kuupilet 8x70=560 kr., üksikpilet 90 kr.
3 tundi tervisele igal nädalal!

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

KORISTAN
TASUTA VANARAUDA:

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

Teenus
 LIUGUKSED JA GARDEROOBID.
HINNAD SOODSAD. GARANTII.
TEL: 502 9075. VANNITOAMÖÖBEL SEINTELE RUUMI MÕÕDUS. INNOVATIIVSED
KÖÖGID. PROJEKTIST PAIGALDUSENI.

Teade

Pakun tööd

VESIAEROOBIKA

 Soovin leida inimest, kes teeks
eramule aastaringselt järgmisi töid:
Talvel lumetõrje ja liivatamine, suvel muru
niitmine. Kohustuseks on aastaringselt
krundiga piirneva tänavalõigu hooldamine, tänavalõigu pikkus 20 m. Sobib
pensionärile või kellele tahes lisatööd soovivale. Kõik vahendid olemas kohapeal.
Helistada tel 5341 6636

 Sauel asuv hulgimüügi firma pakub
tööd sekretär-raamatupidajale, soovitav
eelnev töökogemus sekretärina. Vajalik
raamatupidamisprogrammi Hansa
Raama tundmine ja inglise keele oskus
suhtlustasandil. Info saata aadressile
milvister@gmail.com

 Palun aita mul koju
jõuda, mind oodatakse! Kui
mind näed ja ära tunned,
helista 5343 9618. Mu nimi
on Roki, olen sõbralik.

Kinnisvara

 Väikeettevõte pakub ajutist tööd
kogemustega ÕMBLEJALE. Töö kirjeldus:
nahktoodete õmblemine kodustes
tingimustes. Nõudmised kandidaadile:
nahaõmblemise kogemus; õmblemiskogemus tootmises; hea, kui omal on
olemas nahaõmblusmasin. Töötasu
vastavalt panusele (tasustamine tükitöö
alusel). Helistada tel 5661 8147

 Müüa 2-toaline korter Sauel, Koondise tänavas uues majas. Otse omanikult.
Hind 565 000 kr. Tingimise võimalus. Tel
564 0503, e-post: hetsu36@hotmail.com

Mälestame head naabrit
ja avaldame kaastunnet

Kuigi läksid igaveseks,
mälestus on jääv…

omastele

Eluaegset head sõpra

Müük
 Müüa ASTELPAJU MARJU
50 krooni/kg. Tellimine tel: 5648 4951

Irene Luua

AUGUST KOPPEL’it

surma puhul

mälestab Ants Kippar perega
ja avaldab sügavat kaastunnet
omastele

Virve perega
Puidu 36

