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Head uut õppeaastat!
Jaan Palumets

Saue Gümnaasiumi direktor
Märkamatult on Eestimaa
kaunist suvest saanud sügis.
Alanud on uus õppeaasta ja
igaühe, nii lapsevanema, õpetaja kui ka lapse hinge täidab
kooliärevus. Saue Gümnaasiumile on uus kooliaasta aga
täiesti eriline — tähistame ju
novembrikuus kooli 25. sünnipäeva!
Oleme püüdnud aastate
vältel anda oma parimad oskused ja tahte Saue laste õpetamiseks ja kasvatamiseks, et
nendest kujuneksid täisväärtuslikud ja elus hästi toime
tulevad kodanikud.
Investeerimine
lastesse
on suurim panus, mis tuleb
riigile ja isale-emale kaarega
tagasi.
Tervitan kõiki algava uue
õppeaasta puhul ja soovin
tarku tegusid ja ilusat kooliaastat! 
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Linnavolikogu 11. istung
Saue Linnavolikogu VI koosseisu
11. istung toimus 26. augustil 2010,
päevakorras oli:
1. Saue linna Vana-Keila mnt 4 ja selle lähiala
detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine /13
poolthäälega (1 erapooletu) võeti vastu otsus nr 48/.
2. Seisukoht Saue linna üldplaneeringu avalikustamise ettepanekute ja vastuväidete kohta /10 poolthäälega
(4 vastuhäält) võeti vastu otsus nr 49/.
3. Pärnasalu tänav T2 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine /ühehäälselt võeti vastu otsus nr 50/.
4. Tule tänav T2 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine
/ühehäälselt võeti vastu otsus nr 51/.
5. Maamõõtja tänav kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine /ühehäälselt võeti vastu otsus nr 52/.
6. Saue Linnavolikogu 18.02.2010 „Pärnasalu tänav T3
kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine“ otsuse nr 33
muutmine /ühehäälselt võeti vastu otsus nr 53/.
7. Saue Linnavolikogu 18.12.2008 „Tule tänava T1 kinnistule
isikliku kasutusõiguse seadmine“ otsuse nr 166 muutmine /ühehäälselt võeti vastu otsus nr 54/.
8. Saue Linnavolikogu 19. märtsi 2008 määruse nr 44
„Saue linna lastetoetuste maksmise kord“ muutmine
/ühehäälselt võeti vastu määrus nr 14/.
9. Info
9.1 Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade
arvelevõtmine
9.2 Saue Linnavalitsuse 2010. a II kvartali tegevusaruanne /informatsioonid võeti teadmiseks/.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Siiri Pertel, Saue Linnavolikogu assistent

Linnavalitsuse 21. istung
Saue Linnavalitsuse 21. istung toimus
1. septembril 2010. aastal, päevakorras oli:
1. Kütise tn 5 korterelamu fassaadide ja katuse
rekonstrueerimise projekteerimistingimuste
kinnitamine /korraldus nr 221/.
2. Kütise tn 15 fassaadide ja katuse rekonstrueerimise
projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 222/.
3. 35/10 kV alajaama kaabelliinile kasutusloa andmine
/korraldus nr 223/.
4. 10 kV alajaama kaabelliinile kasutusloa andmine
/korraldus nr 224/.
5. Kaabelliinile ja 6-35 kV alajaama jaotusseadmele kasutusloa andmine /korraldus nr 225/.
6. Maamõõtja tn 11 elektriliitumise rajamiseks ehitusloa
väljastamine /korraldus nr 226/.
7. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr 227/.
8. Saue linna raamatupidamise sise-eeskirja muutmine
/korraldus nr 228/.
9. Alaeelarvete siseselt muudatuste tegemine
/korraldus nr 229/.
10. Saue Noortekeskuse teenustasude kehtestamine
/korraldus nr 230/.
11. Saue Huvikeskuse teenuste hindade kehtestamine
/korraldus nr 231/.
12. Spordiühingutele raha eraldamine /korraldus nr 232/.
13. Hooldaja määramine /korraldus nr 233/.
14. Hooldaja määramine /korraldus nr 234/.
15. Sünnitoetuse maksmine /korraldus nr 235/.
16. Lasteaiakoha eraldamine /korraldus nr 236/.
17. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue linna 2011.
aasta eelarve“ (I lugemine) /otsustati suunata eelnõu
kehtestamiseks volikogusse/.
18. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue linna 2010.
aasta eelarve muutmine“ (I lugemine) /otsustati suunata
eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
19. Saue linna arengukava muutmine /Arengukava tegevuskava muutmine /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks
volikogusse/.
20. Arvamus kavandatava tegevuse kohta /korraldus nr 237/.
21. Koondise tänava kõnnitee ja platside asfalteerimine
/otsustati: 1) Ehitada välja asfaltkattega parkla kinnistule
Koondise tn 18T, 2) Rekonstrueerida Koondise tänava
kõnnitee lõigul Tule tn – Kütise tn, 3) Projekteerida ning
vajalike rahaliste vahendite olemasolu korral asfalteerida
Noortekeskuse ehitustööde käigus hoone taha jääv mänguväljakute ala/.
22. Info
22.1. Sõlmitud lepingud. Elis Haav esitas ülevaate sõlmitud lepingute kohta.
22.2. Augustis makstud matusetoetused. Heli Joon andis
ülevaate augustis makstud matusetoetustest.
22.3. Tunnistuse väljastamisest. Arutati Saue linnas sündivatele lastele tunnistuse andmist.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

TEADE
10. maist kuni 7. juunini 2010 toimus Saue linna üldplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku käigus
esitati kirjalikult Saue üldplaneeringu kohta märkusi ja ettepanekuid kokku viielt inimeselt.
5. juulil 2010 toimus Saue linna üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Arutelu käigus uusi
ettepanekuid ei esitatud.
26. augustil 2010 toimunud Saue Linnavolikogu istungil vaadati üle Saue linna üldplaneeringu tulemused ja otsustati lugeda üldplaneeringu avalikustamine kordaläinuks.
Tehtud ettepanekud ja nende alusel üldplaneeringusse tehtavad muudatused olid järgmised:
• Saue linna idaosas asuva Männiku kinnistu puhul täpsustati maakasutuse otstarvet spordi- ja puhkeasutuste planeerimiseks.
• Tehisjärve kavandamist linna läänenurka ei peetud põhjendatuks, sest see jääks nii raudteelt kui ka maanteelt tuleneva kõrgendatud tasemega müra ja õhusaaste tsooni ning ei oleks lähedal asuvale elamupiirkonnale nii tõhusaks kaitseks, kui üldplaneeringus ette nähtud kaitsehaljastus.
• Saue linnakeskuse ala laiendamist Kuuseheki tänava maaüksuseni peeti põhjendatuks, sest keskuse alasse haaratav väike
haljasala võib kanda ka muud keskuse maa juhtotstarbele sobivat funktsiooni. Keskuse ala laiendamist keskuse pargi ja Koondise tänava ääres ei peetud põhjendatuks, sest tegemist on esimesel juhul välja kujunenud pargi ja teisel juhul elamuid tänavast
eraldava haljasalaga, mis peab linnakeskuses juures säilima.
• Kadaka piirkonda vaba aja ja virgestusmaa sihtotstarbega täiendava maa-ala planeerimine pole otstarbekas tulenevalt kehtestatud detailplaneeringutest. Samuti asub kõnealuse elamuala vahetus läheduses Saue tammik ning Sarapiku tervisekompleks.
• Pärnasalu tänava ja Vana-Keila maantee ristmiku maa-ala tähistamist liiklussõlmena loeti põhjendatuks. Üldplaneeringu maakasutuskaardile kanti vajalik liiklussõlme märgistus.
• Saue linna idapiiril oleva Ärma kinnistu tänavate paigutuse muutmist üldplaneeringus ei peetud otstarbekaks, sest üldplaneeringuga määratakse teede ja tänavate põhimõttelised asukohad, mis täpsustuvad detailplaneerimise ja projekteerimise käigus.
Vastav märge on ka üldplaneeringu seletuskirjas. Selle ettepaneku tegija teatas, et ei nõustu selgitustega ning vastuväide jääb
maavanema lahendada.
• Saue linna läänenurka, Töö pst 10 ja 49 ning Meistri tänava äärde üksikelamu-maa või ärimaa juhtotstarbe ettenägemist ei peetud õigustatuks ebasobivate keskkonnamõjude, ühendusteede puudumise ja linnakeskusest kaugele jäämise tõttu. Ettepaneku
tegijale selgitati, et välistatud ei ole osa maa-ala piiratud kasutuselevõtmine. Selleks tuleks aga detailplaneeringu eskiisi alusel
hinnata vastavaid keskkonnamõjusid. Ettepanekute tegija teatas, et ei nõustu selgitustega ning vastuväide jääb maavanema
lahendada.
Arvesse võetud ettepanekud Saue linna üldplaneeringu põhilahendust oluliselt ei muutnud ja täiendavaid kooskõlastusi ei nõudnud
ning need kanti parandustena üldplaneeringu projekti maakasutuse kaardile ja seletuskirja.
Järgnevalt esitatakse Saue Linna üldplaneering maavanemale heakskiidu taotlemiseks.

Teade Saue linna
Vana-Keila mnt 4 ja selle
lähiala detailplaneeringu
avalikustamisest
Saue Linnavolikogu 19.06.2008 otsusega nr 151 algatatud
detailplaneering haarab Saue linna keskosas Saue Gümnaasiumi krundi ümber paiknevat 5,23 ha suurust maaüksust.
Planeeringu eesmärgiks on lahendada kooliümbruse ala
arenguprobleemid. Detailplaneeringuga jagatakse planeeritav maa-ala kaheks hoonestusõigusega sotsiaalmaaks,
millest läänepoolsemale on kavas ehitada algkoolihoone;
üheks üksikelamumaaks; transpordimaaks, Nurmesalu
tänava ja Tule põik tänava ühendamiseks ning selle äärde
koolile vajaliku autoparkla rajamiseks; maa-tulundusmaaks
jne. Planeeringuga haaratud kaitsealuse Saue tammiku piirid ja kasutusrežiim jäävad endiseks. Detailplaneeringuga
määratakse planeeritaval alal hoonestusõigused ja piirangud ning lahendatakse tehnovõrgud, juurdesõidud ja autode parkimine.
Vana-Keila mnt 4 maaüksuse detailplaneering muudab
kehtestatud Saue linna üldplaneeringut.
Detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne on saanud heakskiidu Keskkonnaameti Harju–Järva–Rapla regioonilt. Detailplaneeringule maavanema
järelevalves ei määratud täiendavaid kooskõlastusi. Detailplaneering on vastu võetud ja esitatud avalikustamiseks
Saue Linna-volikogu 26.09.2010 otsusega nr 48.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Sauel Tule
tn 7 teise korruse fuajees linnavalitsuse tööpäevadel 17.
septembrist kuni 18. oktoobrini 2010.
Detailplaneeringu avalikustamise avalik arutelu toimub 25. oktoobril 2010 algusega kell 18.00 Tule tn 7 kolmanda korruse saalis.

Teated detailplaneeringute
algatamise kavatsustest:
Seoses Laagri–Padula–Saue kergliiklustee rajamisega kavatseb Saue Linnavalitsus algatada detailplaneeringu maaüksustel, milledele kergliiklustee paigutamine nõuab detailplaneeringut. Detailplaneering haaraks Saue linna loodeservas
raudtee lähedal asuvaid maaüksusi: Tõkke tn 1, 2, 2A, T1,
6A, 6B ja 6C ja Tõkke tn1//Tõkke–Ladva maaüksusi ning
nende vahele jäävaid Suurevälja tee lõike. Planeeritava maaala suuruseks on 2,36 ha. Tõkke tn 2 ja 2A maaüksused kavatsetakse jagada transpordimaaks ja kaitsehaljastuse maaks.
Lisaks kavatsetakse maaomaniku soovil moodustada Tõkke
tn 2A maaüksusel üks väikeelamu krunt ning maaomaniku
ja Tõkke tn 6A, 6B ja 6C maaomanike kokkuleppe korral teha
nende elamukruntidele juurdelõiked kuni olemasoleva pinnaseteeni raudtee ääres. Tõkke tn T1 maaüksust kavatsetakse
laiendada Tõkke tn // Tõkke–Ladva maaüksuse arvelt, et
sinna mahutada kergliiklustee ning Tõkke–Kuuseheki–Ladva
ristmiku lähedale jääva kurvi õgvendus. Suurevälja tee ja Suurevälja tee T1 transpordimaad jäävad endiste piiridega. Detailplaneeringu eskiis pannakse üles Saue linna veebilehele.
Seoses uute maaomanike sooviga kavatseb Saue Linnavalitsus
algatada detailplaneeringu Pärnasalu tn 22A maaüksusel.
Detailplaneeringuga jagatakse 0,51 ha suurune elamumaa
kaheks üksikelamu krundiks. Detailplaneeringuga määratakse
nende kruntide hoonestusõigus ja piirangud ning lahendatakse
tehnovarustus ja juurdepääsud. Detailplaneering annab võimaluse sellel maaüksusel kahe üksikelamu püstitamiseks. Detailplaneeringu eskiis pannakse üles Saue linna veebilehele.

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tel 679 0175, leht@saue.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ
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Elektriraudtee käivitas uue piletimüügisüsteemi, võttes kasutusele
ka Elektriraudtee Sõidukaardi
Esmaspäeval, 6. septembril alustasid Elektriraudtee
klienditeenindajad piletite müüki uue piletimüügisüsteemi
kaudu, mis tänu uuele puutevabale kiipkaardile tõstab oluliselt
reisija ostumugavust ja -võimalusi.

Juba varahommikust alates
on kõik elektrirongiga reisijad saanud tasuta uue Elektriraudtee Sõidukaardi, juhul kui
nad sellele kas perioodikaardi ostavad või vähemalt 100
krooni laevad. Elektriraudtee

Sõidukaart ise on puutevaba
kiipkaart, mis töötab piletikandjana elektrirongides. „Põhimõtteliselt on Sõidukaart
nagu ID-kaart, kuhu reisija
ostab pileti. Samas on Sõidukaardile võimalik ka raha laa-

dida, saades nii hiljem rongis
sularahavabalt arveldada,“ kirjeldas uut piletikandjat Elektriraudtee avalike suhete juht
Norbert Kaareste. Samuti on
tema väitel lihtsam ja soodsam
Sõidukaardile uusi piletitooteid luua ja pakkuda.
Kaareste sõnul on Elektriraudtee uue piletimüügisüsteemi puhul tegemist ainulaadse
süsteemiga Eestis ning tulevikus peaks sarnaseid piletimüügisüsteeme rakendatama ka
teistes Eesti ühistranspordi ettevõtetes. „Kes on näiteks Soomes ühistranspordiga sõitnud,
siis teda peaks meie rongides
valdama äratundmisrõõm —
RTT ja Webmedia arendatud
süsteem on suures osas sarnane teiste Põhja-Euroopa riikide
ühistranspordi piletimüügisüsteemidega,“ sõnas Kaareste.
Elektriraudtee IT-juhi Toomas Sikki sõnul on esimesed
tunnid möödunud süsteemi
suuremate tõrgeteta ning jät-

kuvalt on nii Elektriraudtee
kui ka süsteemi rentija RTT
tehniline personal reageerimisvalmis igasugustele riketele, mis võivad tekkida.
„Kõigist häiretest seoses
meie uue piletimüügisüsteemiga palume julgelt teada anda
meie kodulehele www.elektriraudtee.ee. Ka täiendusettepanekud on oodatud,“ lausus
Sikk. Eelkõige puudutab see
pilet.elektriraudtee.ee müügikeskkonda, trükiseid jms.
Rohkem infot Elektriraudtee Sõidukaardist leiate aadressilt www.elektriraudtee.ee/
soidukaart
Norbert Kaareste
Elektriraudtee AS
avalike suhete juht
tel +372 673 7413
mob +372 5326 9554
skype: norbert.kaareste
e-post:
press@elektriraudtee.ee
http://www.elektriraudtee.ee/
press

Saue linna ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni laiendamine

Lasteaia järjekorda
saab näha ühest tabelist

1. juulil saabus Saue Linnavalitsusele kauaoodatud ja rõõmustav teade Keskkonnainvesteeringute Keskusest: Saue linna taotlus vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamise osaliseks
rahastamiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvuse Fondi vahenditest tunnistati nõuetele vastavaks ja otsustati see rahuldada.
Vastavalt kavandatule peaks lähiajal algama projekteerimistööd. Linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava
näeb ette kõigile elamutele võimaluse loomise liitumiseks
ühisveevärgiga. Projekteerimistööde käigus võetakse kindlasti ühendust ka kinnistuomanikega. Mingeid avaldusi torustikega liitumiseks linnavalitsusele esitada ei ole vaja.
Ehitustööd algavad 2011. aasta teisel poolel ja peaksid lõpule jõudma 2013. aastaks.
Tööd on suuremahulised, välisabi selleks ette nähtud üle
55 miljoni krooni ja omaosalus projekti kogumaksumusest ligi
20%. Ettenähtud omaosalus kaetakse linnaeelarve vahenditest, tänavatorustike ning liitumispunktide väljaehitamise
eest linnaelanike käest raha ei küsita.
Millal ehitusjärg teie kodutänavale jõuab, selgub ehitushanke käigus ning mingeid eelistusi pole. Küll seatakse
eesmärgiks organiseerida tööd nii, et need võimalikult vähe
häiriks linlaste igapäevaelu. Kahjuks ebamugavused seoses
paljude tänavate üleskaevamisega on aga vältimatud. 

2010. a septembrist jõustunud linnavalitsuse määruse kohaselt on lasteaia Midrimaa järjekord koondatud
ühtsesse tabelisse ja nähtaval aadressil: http://midrid.
saue.ee/.

Saue Gümnaasium
annab hea hariduse

Saue Linnavalitsus ja Saue Päevakeskus jagavad Punase
Risti poolt eraldatud kuivaineid Saue linna elanikele nende
toimetuleku parandamiseks. Makarone, jahu ja kaerahelbeid
jagatakse Saue Päevakeskuses Kütise 4, tööpäeviti kl 9–17,
tel 659 5070. Saue Linnavalitsuse sotsiaaltöötajad (Tule tn 7)
jagavad kaerahelbeid linnavalitsuse lahtiolekuaegadel, tel
679 0174, 679 0176.
Kui Te vajate toiduabi või kui Te teate kedagi, kes Saue linnas seda vajab, siis palume pöörduda meie poole.

Tänavuse aasta paremate koolide edetabelis on Saue Gümnaasium riigieksamite tulemuste põhjal 25. kohal. Mullu pingereas 35. kohal olnud Saue Gümnaasium on tõusnud 10
koha võrra.
Meie kooli riigieksamite keskmine hinne on 70.54 mulluse
68.44 asemel. Vene keele riigieksami keskmine tulemus viis
Saue Gümnaasiumi Eesti 10 parema kooli seas esikohale ja
ajaloo riigieksami keskmine tulemus oli 82.25, mis on edetabelis paremuselt viies tulemus. 

Saue linna koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord reguleerib linna koolieelsesse lasteasutusse
koha taotlemist, lasteaeda laste vastuvõtmist ja lasteaiast
väljaarvamist.
Lasteaia järjekorra küsimustes palume pöörduda kultuuri-,
haridus- ja spordivaldkonna peaspetsialisti Margit Otsa poole:
679 0177, e-post: margit@saue.ee.
Lasteaeda registreerimiseks tuleb esitada avaldus Saue
Linnavalitsusele, avalduse vorm on saadaval Internetis ja
linnavalitsuse infolauas. Avalduse võib saata elektrooniliselt
e-posti aadressil: midrid@saue.ee; posti teel: Saue Linnavalitsus, Tule 7, 76505, või tuua linnavalitsuse infolauda. 

Punane Rist jagab
abivajajatele kuivaineid

Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
Tel 679 0174

10. september 2010

Head ettevõtjad!
Juulis kinnitati lõplikult Eesti ühinemine euroalaga
1. jaanuarist 2011. See tähendab, et järgmise aasta
algusest võetakse Eestis kasutusele uus raha — euro,
st euro pangatähed ja euromündid.
Selleks, et tõsta sularahakäitlejate teadlikkust uuest vääringust, viib Eesti Pank sügise jooksul läbi infoseminarid kõigis
Eesti maakondades. Loengute sihtrühmaks on kaupmehed
ja ettevõtted, kes otseselt tegelevad sularahaga. Seminaridel
antakse ülevaade euro sularaha kujundusest ja turvaelementidest, õpetatakse eristama valeraha õigest ning antakse kaasa vastavaid infomaterjale.
Oodatakse Harjumaa nii väikeste kui ka suuremate ettevõtete esindajaid infoseminaridele, mis toimuvad:
30. septembril kell 10.00–12.00 Eesti Pangas, eelregistreerimine kuni 27.09
7. oktoobril kell 10.00–12.00 Eesti Pangas, eelregistreerimine kuni 4.10
15. novembril (vene keeles) kell 10.00–12.00 Eesti Pangas, eelregistreerimine kuni 11.11
6. detsembril kell 10.00–12.00 Eesti Pangas, eelregistreerimine kuni 2.12
Palun teatage oma osalemisest Eesti Panga telefonil
668 0900 või e-posti teel: karolina.vatlik@eestipank.ee
Koolitus on osalejatele tasuta!
Lisainfot euro tuleku kohta leiad aadressil: euro.eesti.ee
Ajakava kõikide maakondlike koolituste kohta leiate euroveebist. 

Infopäeval leidsid kõik soovijad endale sobiva huviringi
Infopäev laste ja noorte vaba aja veetmise võimalustest Saue linnas toimus 6. septembril Saue Gümnaasiumi aulas ja võimlas. Külastajaid saabus rohkesti ja
kohale tuldi koos peredega.
Saue Huvikeskuses olid esindatud kunsti-, tantsu- ja spordiringid. Huvi erinevate ringide vastu oli suur ja grupid täitusid
juba esimese tunni jooksul. Eriti suurt elevust tekitas sellel sügisel alustav Robootika ring — arvutiga juhitavate robotitega.
Kohapeal pakkus lastele tegevust Saue Huvikeskuse Kunstistuudio. Iga soovija võis käsipressiga trükkimist proovida. Huvilised said ka malet mängida.
Oma esinduse olid välja pannud Saue linnas laste ja noortega tegelevad asutused ja spordiklubid. Kohal olid Saue
Gümnaasium, Saue Lasteaed Midrimaa ja Saue Avatud Noortekeskus, kes kutsus külalisena kaasa töötajad Päästeameti
Nõmme Päästekomandost. Nad tutvustasid sügisel alustavat
Päästeringi, mille vastu oli infopäeva külastajatel suur huvi.
Spordiklubidest olid esindatud Vibuklubi Sagittarius, Saue
Tenniseklubi, Saue Võrkpalliklubi, Saue Huvikeskuse ÜKE,
Keila Swimclub’i Saue filiaal, Rattaklubi Plekk-Liisu, Keila
Korvpallikool, Kergejõustikuklubi Tipp, Karate-klubi KIMURA
SHUKOKAI, Saue Male-Kabeklubi, Saue Suusaklubi. Enamik
kohaletulnutest leidis endale meelepärase treeningugrupi.
Infopäeva korraldas Saue Huvikeskus.
Tel: 659 5009, e-post: huvikeskus@saue.ee ja koduleht:
huvikeskus.saue.ee
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Slovakid külastasid Sauet
17.–20. augustil viibisid Saue Poistekooril külas OZVENA koorikollektiivid eesotsas peadirigendi proua Vilma
Krauspeovaga.

21. kuni 30. augustini viibis Saue Poistekoor reisil, mille
peamine eesmärk oli osalemine Rahvusvahelisel Noortekooride
festivalil PANNONIA CANTAT Kaposvaris, Ungaris.

Kõige olulisemaks ülesastumiseks oli loomulikult konkursil
osalemine, mis poistekoorile
tähendas osalemist folkloori
kategoorias. Lisaks konkursiesinemisele tuli poistel üles
astuda veel neljal korral, üks
esinemistest toimus 2010. aasta Euroopa Kultuuripealinna
Pecsi peaväljakul asunud Türgi
mošees. Pärast esinemist osalesid poisid ja noormehed veel
ka festivali raames toimunud
workshop’ides, mida juhendasid konkursi žüriiliikmed.
Oleme uhked meile osaks
saanud tohutu menu üle! Meie
auhinnapagasisse
kuuluvad
sellelt konkursilt: II koht folkloori kategoorias, eripreemia
parima atmosfääri tekitamise
eest konkursil ning publiku
Grand Prix. Vahvad sõnad
lausus ka festivali peakorraldaja Ádám Kenéz: „Kui sellest
festivalist kunagi midagi meenutatakse, siis on see kindlasti
Saue Poistekoori esinemine,
mis liitis palju lapsi ja noori
ning suurendas nende huvi
koorimuusika vastu.“
Kogu reis — 4430 ülipõnevat kilomeetrit — läbiti väga
suurepärases seltskonnas! Siinjuures vahendan muljeid reisist
ja käidud kohtadest, muljetajate kirjutiste kaudu.
Karl Kuusiku
Kogu sellest reisist meeldis
Ungaris Kaposvari linnas toimunud festival! Kuigi festivali
esimesed päevad olid üsnagi
rahulikud, siis ei osanud ette
kujutadagi, et saame endale
sellise populaarsuse ja nii suured auhinnad. Paljud koorid
olid meist vaimustunud ning
meie neist. Festivali lõpetamine oli minu jaoks erakordne:
laulda ja tantsida vanalinna
peatänaval purskkaevude juures — see oli lihtsalt võimas.
Festivalil jäid enim silma tüdrukutekoorid, kes laulsid väga
hästi ning lõid mõnusa feelingu. Siiani on meeles koos
lauldud laulud ja tantsud, mida
sai tantsitud. Suure üllatuse tõi
meie esitatud laul „Kikilips“,

mida laulsid paljud tüdrukud
nii tagasiteel ööbimiskohta kui
ka seal ööbimiskohas.
Andres Taats
Mulle meeldis veepark, kus
käisime kaks korda! Äge oli ka
see, kui laulsime „Äm piud“
ja „Kikilipsu“, kus eriti hästi
„läks peale“ see, et tegime liigutusi, nii et tüdrukud kiljusid!
Saime tuttavaks ka sakslastega,
kes tegid kõigile diskot, mis oli
väga äge. Lahe oli, kui saime
Raekoja platsil kätte oma auhinnad. Tegime Markusega
(9-aastane), kes oli mu kukil,
suurt tantsu rahva keskel.
Tänan oma koori, Elviirat,
Ulvit, Gerlit, bussijuhte ning
kahte giidi (kes olid väga toredad! ): Dorit, kel tuli pisar
silma, kui jätsime temaga hüvasti :( ja Ritat, kes tegi Viinis
meile ekskursiooni, ja lapsevanemaid, kes olid nõus kaasa
sõitma :)
Martin Rattasepp
Bussisõit ei olnudki tüütu, sest
kogu aeg oli midagi teha. Bussis sai väga palju nalja. Kõige
lahedam oli bussiga mägede
vahel sõita.
Egert Meriste
Mulle meeldis see, et sain näha
erinevaid linnu ja väga lahedaid kohti! Ka meie giid Dori
oli väga lahe, ta oli kogu aeg
rõõmus. Festivalil oli veel üks
koor Eestist ja me suhtlesime
nendega ka. Meil oli kaks toredat bussijuhti: üks oli natuke
lühemate juustega, tema nimi
oli Tõnno, ja natuke pikemate
juustega oli Andres. Bussisõidul nägime palju mägesid.
Veepargis oli ka väga tore. See
oli väga lahe reis!
Bussijuht Tõnno Toomra
Kui siiamaani üldjuhul õpilastega reise oleme kutsunud
hellitavalt
„terroristivedudeks“, siis seekord oli küll
väga positiivne seltskond pardal. Kindlasti tahaks tänada
kasvatajaid — „kupjaid“, kes
seda kollektiivi näiliselt ilma

eriliste pingutusteta ohjasid!
Väga meeldiv oli, et ei kõheldud ette võtta paarikilomeetrist
jalgsimatka veeparki ja lasti ka
„juhtivtöötajatel“ rihma lõdvemaks lasta. Väga meeliülendav
oli näha niivõrd rohkete auhindade üleandmist sugugi mitte
nõrkade kollektiivide ees!
Priit Norak
Reisi juures meeldis mõnus
soe ilm, mis muutus varsti
küll lämmatavaks, aga lõpuks
tuli ka jahedam ilm. Meil jäi
üle ka palju vaba aega ja seda
sai sisustada linnas tšillimisega. Parim oli see, et me olime
publiku lemmikud! Kohalikud
olid väga sõbralikud ja vastutulelikud. Parim linn reisil oli
ikkagi Kaposvar, sest ma õppisin seda tundma peaaegu sama
hästi kui Sauet.
Ago Henry Altjõe
Minule jäi Ungarist meelde
eelkõige meeldiv seltskond ja
ilusad tüdrukud! Kuid samuti
oli tore tõdeda, et meie aastatepikkune laulude harjutamine
tõi meile ühe teise koha, eripreemia ja publiku Grand Prix.
Lõppkokkuvõttes jäin reisiga
väga rahule ja loodan, et tuleval aastal külastame mõnd
sama huvitavat riiki.
Gerli Kirikal
Minu jaoks oli selle reisi üks
suuremaid väärtusi väga tore,
hea huumorimeelega, sõbralik
ja üksteist hoidev seltskond.
See oli kindlasti ka üheks põhjuseks, miks meid festivalilgi
eriliste ovatsioonidega vastu
võeti ja miks leidsime oma
koorile nii palju uusi fänne.
Tänan kõiki reisikaaslasi —
laulupoisse, lapsevanemaid,
Ulvit, Elviirat ja haruldaselt
vahvaid bussijuhte selle toreda
koos veedetud aja eest! Usun,
et kõik asjaosalised said suve
lõpul mõnusate positiivsete
emotsioonidega laetud!
Ulvi Kanter
Mulle meeldib, et reis alati liidab poisse. Tore, et nad suutsid

ennast maksimaalselt kokku
võtta (tulemused räägivad ise
enda eest!). Eraldi vaatamisväärsus on muidugi Viin. Nii
palju kultuuri kui selles linnas,
annab otsida. Fantastiline oli
ka meie giid Rita.
Suur-suur tänu bussijuhtidele ja emadele, kes olid kaasas. Ka ilm lisas reisile boonuspunkte, sest saime mõnuga
nautida veeparki ja Balatoni
järve.
Ruth Pääsuke,
Kaur Eriku ja Karl Enti ema
Eriti jäi meelde poiste hea
esinemine. Juba esimesel
kontserdil võitsid nad publiku
südamed. Konkursiesinemisel võtsid poisid end tõsiselt
kokku ja esitasid kõik laulud
väga hästi. Saue poistest said
kõigi tüdrukute lemmikud ja
„Kikilipsust“ tõeline hitt. Seda
tõestas ka žürii poolt üksmeelselt välja antud publiku Grand
Prix. Auhindade jagamiselt jäi
veel meelde see, kui juba enne
Grand Prix saaja nimetamist
hakkasid saksa tüdrukud skandeerima: „Estland! Estland!“.
Seega läks publiku preemia
tõesti õigele koorile!
Vahva oli ka viimase õhtu
Ungari-stiilis tantsupidu, kus
vihuti kohalikku rahvatantsu ja
suheldi uute sõpradega. Veel jäi
positiivsena meelde, et poisid
said terve reisi jooksul omavahel hästi läbi ja suured mängisid
ka väikestega. Arvan, et poisid
said väga positiivse emotsiooni
ning on kindlasti nõus järgmise
reisi nimel pingutama.
Karin Paemre,
Markuse ema
Viimasel gala-õhtul linna peaväljakul oli üli-mega-super
tunne olla publiku hulgas, sest
see, mis toimus selja taga teiste
kooride ja publikuga, kui sauekad hakkasid väljaku treppidel
“Kikilipsu” jaox asendit muutma … niisugust temperamentsete rahvaste paabeli kisakoori
ei ole võimalik kirjeldada! Uskumatult uhke tunne oli! Poisid
tulid, nägid ja võitsid — kõigi
südamed. Saue linnarahvas
võib uhkust tunda, et on olemas
eestvedajaid, kes sellises vanuses poistega nii väixele linnale
nii suurt reklaami teevad! Aitäh
Elviira, Ulvi & Gerli ning Saue
Poistekoori poisid!
Suur-suur tänu kogu poistekoori ja eestvedajate poolt Saue
Linnale, Saue Muusikakoolile,
lastevanematele ja personaalne
tänu Kristiina Liivikule, Monika Liivile ja Rafael Amosele.

Slovakid tutvusid Saue linnaga, Tallinna Vanalinnaga, külastasid Kadrioru parki, Tallinna Lauluväljakut ja Saue ujulat.
Koos Saue Poistekooriga anti meeleolukas kontsert Tallinna
Matkamaja suurepärase akustikaga saalis, kus kõlas rida
huvitavaid slovaki rahvalaulu töötlusi, aga ka Aafrika traditsionaalide töötlused. Kontserdil tuli põnevalt esile slovakkide
teistsugune häälekool, eriti meeshäälte puhul. Saue Poistekoorile oli see väga oluline esinemine enne konkurssi Ungaris. Suur tänu kõigile, kes ei pidanud paljuks tulla kuulama
külalisi ja ka oma, Saue linna poisse. Pärast kontserti toimus
slovakkide ja Saue poiste meeleolukas ühispidu Sauel.
Suur tänu giid Katrin Staldele, kes (taas kord!) slovakkidele väga toreda ekskursiooni läbi viis — mööda Tallinna
Vanalinna, Kadrioru parki ja Tallinna Lauluväljakut, nii et külalistel oli palju head, mida Eestist meenutada.
Elviira Alamaa
Saue Poistekoori dirigent

Saue Muusikakooli
1. klassi õpilased

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Verner Vichmann — löökpillid, õp R. Joonase
Märt Tender — akordion, õp J. Lutsoja
Henri Korts — viiul, õp J. Ross
Sofia Vinkel — viiul, õp J. Ross
Edgar Koroljov — trompet, õp J. Oserov
Timo Erendi — akordion, õp J. Lutsoja
Sett Puusepp — löökpillid, õp R. Joonase
Siim Tänavots — kitarr, õp P. Ojaveski
Anett Pajur — kitarr, õp G. Merioja
Daniil Emilian Zakurakin — klaver, õp E. Seegel
Janari Olev — kitarr, õp I. Toming
Helena-Stina Rekand — kitarr, õp P. Ojaveski
Richard Rain Kõiv — akordion, õp J. Lutsoja
Karita Vinni — klaver, õp T. Kalvet
An-Marie Leius — flööt, õp J. Hargel
Martin Saar — kitarr, õp I. Toming
Johanna Kristina Leetmaa — klaver, õp T. Mäss
Jan Erik Alliksaar — kitarr, õp G. Merioja
Liis Pormeister — viiul, õp J. Ross
Siim Pender — klaver, õp M. Jurtsenko
Jaan Vanaaseme — basskitarr, õp T. Liiberg

Muusikakool soovib kõigile õpilastele ilusat õppeaastat!
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Kergejõustikuklubi TIPP Saue grupi 2010. a tegemistest

Uueks hooajaks ladusime põhja Tamsalu talvelaagris. Hommikused trennid möödusid suusatades
ja õhtuti tegelesime kergejõustiku aladega Tamsalu kooli maneežis koos kohalike kergejõustiklaste
ja treener Liivi Rüngiga. Vabal ajal mängiti lauatennist, kabet-malet ning võeti mõõtu mälumängus.
Ester Legonkov

KJK TIPP treener

Hooaja avavõistlustel, Harju
MV sisekergejõustikus võitis
Karmen Veerme naiste 60 m
jooksu ajaga 8,41 sek ning
kaugushüppes oli Karmen teine. TB vanuseklassis saavutas
Liisbeth Salutee kolmanda
koha 60 m jooksus ja kõrgushüppes ning oli teine kaugushüppes. Tulemused vastavalt
8,65 sek, 1.50 m ja 4.61 m.
Liisbeth osales Eesti B vanuseklassi mitmevõistlusel, kus
tugevas konkurentsis tuli kaheksandaks.
6. märtsil toimusid klubi
auhinnavõistlused.
Poiste
B vanuseklassi tublimaks oli
Henri Richard Talgre, kes oli
esimene nii kaugushüppes kui
ka kuulitõukes. Henri hüppas
kaugust 5 meetrit ja 1 cm ning
tõukas neljakilost raudmuna
10.98. Teise koha sai ta 60
m jooksus tulemusega 8,38.
Poiste C vanuseklassis jõudsid esikolmikusse Erik Orastu ja Jürgen Tümanok. Erik

oli kolmas 60 m jooksus (aeg
9,55) ja Jürgen tõukas kuuli
8.09 m. Poiste D vanuseklassis saavuutasid meie poisid
kolmikvõidu 60 m jooksus ja
kuulitõukes. Emil oli esimene kuulis, tõugates 2 kg kuuli
8.16 m, 60 m jooksus ajaga
8,92 ning kaugushüppes. Rainar Teas oli teine kuulitõukes
ja kaugushüppes ning kolmas
60 m jooksus. Kevin Telliskivi sai teise koha 60 m joooksus ja oli kolmas kuulitõukes.
Liisbeth Salutee oli TB vanuseklassis teine suurepärase
tulemusega kõrgushüppes —
1.60 ja 60 m jooksus 8,51
sekundiga ning oli komas
kuulitõukes tulemusega 7.93
m. Doris Õunapuu oli kuulitõukes Liisbethi ees teine,
tõugates 8.39 m. Tüdrukute
C vanuseklassi 60 m jooksu
võitja oli Christyn Liiva ajaga
9,10. Kolmanda koha sai Christyn kuulitõukes. D vanuseklassi tüdrukutest tuli kolmekordseks võitjaks Liss Viilma,
kõrgushüppes 1.20, kaugushüppes 3.88 ja 60 m jooksus

Pildil Harju TV 10 kaugushüppe 6 paremat:
Liss taga paremal, Laura-Liisa ees paremal
ja Christyn ees vasakul.

Rainar (vasakul) ja Emil FJG mängudel kaugushüppes
võistkondlikult teisel kohal.

ülinapi võiduga Merili Urva
ees, ajad vastavalt 9,75 ja 9,76
sek. Kolmanda koha kaugushüppes sai Merily Palmissaar
tulemusega 3.63.
18. märtsil võistlesid Harjumaa koolid sisekergejõustikus. Et neljandate klasside
poisid-tüdrukud on usinad
harjutajad, siis kuni viiendate
klasside võistkondade arvestuses panime välja kaks võistkonda. Tüdrukud piirdusid
seekord kolmandate kohtadega: Christyn Liiva 60 m jooksus suurepärase ajaga 9,19,
Martina Eerme kaugushüppes
4.01 ja Liss Viilma kõrgushüppes 1.20. Poistest tuli võitjaks Rainar Teas kõrgushüppes 1.30. Emil Ojaperv pidi
kahel korral Kuusalu võistleja Kent Serikovi paremust
tunnistma. Isiklikud rekordid
nii 60 m jooksus kui kaugushüppes — 8,87 sek ja 4.47 m.
6.–7. klasside arvestuses oli
üllatajaks Ranon Kriiisa, kes
võitis kõrgushüppe 1.60ga ja
oli kuulitõukes kolmas tulemusega 10.43. 8.–9. klasside
arvestuses üllatas Liisbeth
Salutee meid viiemeetrise
hüppega, võiduhüpe oli 5.16!
Kõrgushüppes 1.55 ja tasuks
teine koht. Gümnaasiumi arvestuses oli meie parimaks
Karmen Veerme, kelle teise
koha lennukas hüpe oli vaid
1 cm lühem kui Liisbethil. 60
m läbis Karmen 8,38ga, mis
tagas talle esikoha. Gerda Joa
võistles oma lemmikalal kuulitõukes ja oli teine. MaikelEnok Oll kordas oma isiklikku
marki 60 m jooksus — 7,51 ja
kolmas koht.
Nõmme
kevadjooksul
võtsid mõõtu Nõmme klubi
ja Harjumaa sportlased. Meile
tõid medalid Teele Tammemets, Rainar Teas ja Merili
Urva.
Koolidevahelisel murdmaa-teatejooksul olid võidukad kuni 5. klasside tüdrukud
Martina Eerme, Merili ja Helen Urva, Merily Palmissaar
ning Liis-Marleen Verilaskja. Sama vanuseklassi teine
võistkond jäi peaaegu olematu vahega neljandaks. 8.–9.
klasside tüdrukud olid kuni
viimase vahetuseni medalis
kinni, aga lõpumeetritel tuli
tunnistada vastaste tugevust ja
leppida neljanda kohaga.
Mais kohtusid Saku kooli
staadionil klubi noorimad
Sakust, Sauelt ja Keilast.
2002–2001 sündinud tüdrukute seas oli Anett Nuudi teine
kaugushüppes ja kolmas 200
m jooksus, Teele Tammemets
kolmas 60 m jooksus. Poistest oli Sett Puussepp kolmas

palliviskes ja 60 m jooksus.
2000–1999 sündinud tüdrukutest olid võitjad Merili Urva
60 m ja 200 m jooksus, Liss
Viilma kaugusehüpps, Helen Elmelo palliviskes. Poiste seas võitsid kaks esikohta
nii Rainar kui ka Emil. Nagu
ikka, Emilile võidud 60 m
jooksus ja kaugushüppes ning
Rainarile palliviskes ja 200 m
jooksus.
Harjumaa MV kergejõustikus toimusid Kosel. TB
vanuseklassi võistleja Liisbeth Salutee oli 100 m teine
tõkkejooksus, kolmas kaugushüppes ja 100 m jooksus.
Naiste arvestuses saavutas
Karmen Veerme kettaheites teise ning 100 m jooksus
ja kaugushüppes kolmanda
koha. Maikel-Enok Oll hüppas kaugust 6.23, mis tagas
talle teise koha, ning jooksis
tugevas vastutuules 100 m
ajaga 11,77 — auhinnaline
kolmas koht. TB vanuseklassis rõõmustas meid pikkade
odakaartega Doris Õunapuu.
Tulemuseks mõõdeti 28.61
m ja teine koht! Kettaheites
oli Doris kolmas. PB 1500 m
jooksus Harold Vilsonile teine
tulemus. PB teivashüppes tuli
võitjaks Rainar Teas, ületades
2.50. Teine oli 2.30ga Rasmus
Tammemets.
Saue Gümnaasium osales
võistlussarjas TV 10 Olümpiastarti. Vabariiklikel etappidel jäi seekord viies koht
meie laeks — Martin Rattasepp poiste vanemas grupis
palliviskes 66.25 m ja Patrick
Kummer nooremate poiste
kettaheites tulemusega 27.39
m. Esimese 20 sekka jõudsid
Emil Ojaperv, kes oli ajaga
10,23 PN 60 m tõkkejooksus
üheksas ja tõketeta sama pikal
maal 8,86ga B finaali viies
ning kõrgushüppes tulemusega 1.30 sai Emil 14. koha;
Ranon Kriisa 9. koht PV 60
m tõketes tulemusega 9,78,
kettaheites 30.86 ja 11.koht;
Patrick Kummer 8.16 m ja
13. koht PN kuulitõukes; Erik
Orastu oli PN kettaheites üheteistkümnes; Christyn Liiva
19. koht TN 60 m jooksus ja
sama pikal tõketega distantsil
11. koht ajaga 10,78 sek ning
palliviskes 17. koht; Rainar
Teas PN teivashüppes 10. koht
2.40 m; Rasmus Tammemets
19. koht PV teivshüppes; Doris Õunapuu TV kuulitõukes
18. koht, palliviskes tulemusega 46.04 m neljateistkümnes ja kettaheites 12. koht.
TV 10 OS Harjumaa
etappide edukamad olid Emil
Ojaperv, kes oli esimene nii 60
m kui ka 60 m tõkkejooksus;

Rainar teivast hüppamas.
Patrick Kummer II kettaheites ja kuulitõukes ning Jürgen
Tümanok III PN kuulitõukes;
Ranon Kriisa II 60 m tõketes;
Martin Vist III PV kaugushüppes; Christyn Liiva I TN
60 m tõketes, II kõrgushüppes
tulemusega 1.25 ja viies kaugushüppes tulemusega 4.06
m; Liss Viilma III kaugushüppes tulemusega 4.15; LauraLiisa Liiu IV kaugushüppes
4.11 m; Doris Õunapuu IV nii
palliviskes kui ka kettaheites;
Elina Liiva IV 600 m jooksus;
Rainar Teas I PN kõrgushüppes 1.35ga ja teivashüppes.
Õppeaastale pani ilusa
punkti osalemine Finlandia
Junior Games mängudel
Helsingis. Head vormi demonstreeris Emil Ojaperv,
kes 11-aastaste poiste seas
sprintis 60 meetrit 8,76 sekundiga, hüppas kaugust 4.68 ja

kõrgust 1.34. FJG mängudel
võistlevad väljakualadel kaheliikmelised võistkonnad.
Emil sai lisaks jooksu kullale, kaugushüppe hõbedale ja
kõrgushüppe pronksile koos
Rainar Teasega võistkondliku
kulla kõrgus- ja hõbeda kaugushüppes. 9-aastaste tüdrukute kaugushüppes sai Anett
Nuudi võistkondliku hõbemedali. 11-aastaste tüdrukute
kuulitõuke finaali jõudis Karmen-Maria Kotter.
Suvelaagrid Otepääl olid
teadmiste ja oskuste kogumiseks, et uuel hooajal natuke
kõrgemaid sihte seada. Suur
tänu Saue Gümnaasiumi direktorile hr Jaan Palumetsale,
kes on meile laagrite organiseerimisel ja läbiviimisel
abiks olnud. Palju tänu ka
toredatele lapsevanematele ja
Saue Linnavalitsusele. 

AUSTATUD
MÄLUMÄNGUSÕBRAD
Saue linna I individuaalsed lahtised esivõistlused mälumängus
toimuvad 29. septembril 2010. a
algusega kell 19.00 Saue Gümnaasiumis aadressil Nurmesalu
tn 9. Võistlust juhib tuntud mälumängur Tenno Sivadi.
Ootame rohket osavõttu!
Saue Mälumänguklubi juhatus

Saue Sõna

Vaba aeg
Huvikeskus

Huvikeskus

Ürituste kava täiskasvanutele,
sügisel 2010

Õpilastele 7–18 a 2010./2011 õ/a

• Line-tants (keskaste)
Trennid toimuvad alates 5. septembrist pühapäeviti kell
19.00 Saue Gümnaasiumi saalis. Juhendaja Kaie Seger.
• Salsa
Juhendaja Pirje Laagus
• Kõhutants
Tunnid toimuvad alates 7. oktoobrist neljapäeviti kell
18.00–19.00 Saue Lasteaia võimlemissaalis. Juhendaja
Mai Suvi.
• Rahvatants
Saue Simmajad, segarühm ja naisrühm. Juhendaja Ulvi
Mägi. Ootame uusi tantsuhuvilisi! Kalev Israel tel 507
8758
Saue Kägara naisrühm. Alates 8. septembrist E, K kell
20.00 Saue Gümnaasiumi saalis. Juhendaja Elena
Kalbus.
• Rahvamuusika ansambel
Saue Lasteaias. Juhendaja Reet Jürgens tel 522 3635
• Keraamika täiskasvanutele
Alates 13. septembrist esmaspäeviti 18.30–21.00 Saue
Gümnaasiumis, keldrikorruse keraamikaruumis. Ootame
ka uusi osalejaid! Juhendaja Virve Laan.
• Klaasikunsti kursus täiskasvanutele
Tunnid toimuvad alates 5. oktoobrist teisipäeviti kell
18.00 ruumis 407 Saue Gümnaasiumi IV korrusel.
Võimalik on õppida tiffanitehnikat ja klassikalise vitraaži
valmistamist ja klaasimaali.
Kutsume osalema ka gümnaasiumiõpilasi. Õpilased saaksid alustada kell 16.00.
• Tekstiilimaal täiskasvanutele
Neljapäeviti alates 7. oktoobrist kell 18.00–20.00 Saue
Käsitöökeskuses. Ootame osalema ka gümnaasiumiõpilasi. Juhendaja Ülle Raadik
• Joonistamise kursus täiskasvanutele
Kursus toimub alates 6. oktoobrist kolmapäeviti kell
18.30–21.00 Saue Gümnaasiumi I korrusel ruumis 117.
Juhendaja Virve Laan.
Kõikidesse huviringidesse vajalik eelregistreerimine Saue
Huvikeskuses tel 659 5009, e-post: huvikeskus@saue.ee

Saue Huvikeskuse üritused
• Lauluklubi alustab uut hooaega
24. septembril kell 19.00 Saue Gümnaasiumi saalis
Juhendaja Katrin Järvlepp
Ootame uusi huvilisi!
• Etendus “MINU SÕBRATAR MAKSUAMET”
29. oktoobril kell 19.00 Saue Gümnaasiumi saalis
Lavastaja: Eino Baskin / Näitejuht: Ivo Eensalu
Kunstnik: Jaak Vaus (“Ugala”)
Osades: Raivo Rüütel, Egon Nuter, Anne Paluver, Liina
Tennosaar, Inga Allik ja Vello Janson või Ivo Eensalu
Autor: Donald Churchill & Peter Yeldham /tlk Jüri Karindi
Kestus: 2 tundi ja natuke
Originaali pealkiri: „My Friend Miss Flint“
Piletid hinnaga 125 /150 krooni müügil Saue Huvikeskuses E–N 15.00–18.00: Saue Huvikeskus, ruum 124
Saue Gümnaasiumi I korrusel. Telefon 659 5009, e-post:
huvikeskus@saue.ee

Saue Huvikeskuse huviringid on Haridusministeeriumi
koolitusloaga. Huvihariduse õppeaasta algab 6. septembril ja lõpeb 31. mail. Koolivaheajad on vastavuses
üldhariduskooli vaheaegadega. Huviringis õppimiseks
on vaja sõlmida leping lapsevanema ja Saue Huvikeskuse vahel. Ringid on tasulised.
• Showgrupp Vikerkaar-Saue
juhendaja Elo-Marika Kongo
Tantsutrennid esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 16.00–
20.00 Saue Gümnaasiumi saalis.

Saue Huvikekuse KUNSTISTUUDIO ringid:
• Keraamika
õpetaja Reet Vester
alates 9. septembrist neljapäeviti kell 15.00 I grupp
ja kell 16.30 II grupp Saue Gümnaasiumi ruumis 407.
Voolitakse savist pisiplastikat ja reljeefe, valmistatakse
kruuse, vaase, taldrikuid jm. Põletatakse ja glasuuritakse
ning õpitakse erinevaid keraamika töövõtteid.
• Meisterdamine erinevatest materjalidest
õpetaja Made Kaares
Teisipäeviti 12.00–15.00 Saue Huvikeskuse keraamika
töötoas, keldrikorrusel. Õpitakse tarbekunstitehnikaid ja
töövõtteid. Meisterdatakse erinevatest materjalidest: savi,
kips, puu, papp, paber, vill ja looduslikud materjalid.
• Joonistamine, maalimine, kompositsioon
õpetaja Virve Laan
alates 7. septembrist teisipäeviti kell 15.00–17.00 ruumis
nr 117. Õpime joonistama erinevate vahenditega, maalime akvarell- ja kattevärvidega, kujundame pilte, vorme,
plakateid ja katsetame mitmesuguseid kõrgtrükitehnikaid
erinevatel materjalidel.
• Käsitööring — tekstiilimaal
õpetaja Ülle Raadik
Alates 7. oktoobrist neljapäeviti kell 16.00–18.00 Saue
Käsitöökeskuses Kütise tn 4. Õpitakse siidimaali ja teisi
toredaid tekstiilitehnikaid. Ülle Raadik liitub meie õpetajatega sellest sügisest. Ta on tunnustatud tegevkunstnik ja
kannab tiitlit Aasta Tekstiilikunstnik 2000. Tema erialaks
on kujundustekstiilid: kardinad, padjad, voodikatted.
Ta valdab erinevaid siidimaali ja trükitehnikaid. www.
ulleraadik.eu
• Meisterdamine — puutöö
alates III klassist, õpetaja Valmar Kaur
Poiste käsitööklassis, ruum nr 120 kolmapäeviti kell
15.10–16.40
• Meisterdamine — robootika
IV–V kl, õpetaja Valmar Kaur neljapäeviti kell 15.10–
17.25 Saue Gümnaasiumi arvutiklassis

Saue Huvikeskus:

SPORT

• Male, treener Valjo Rattasep, kolmapäeviti, ruumis nr
314 kell 15.00–17.15
• Tennis, treener Ülo Vatsk. Treeningute ajakava saab
treenerilt.
• Üldkehaline ettevalmistus, treener Terje Toomingas,
teisipäeviti 15.00–16.00

10. september 2010

Saue Päevakeskuse
ürituste kava
• 10.09 Reisi- ja kultuurihuvilised korraldavad
väljasõidu Olustveresse ja Viljandisse.
• 14.09 kell 12.00 Saue Päevakeskuse sünnipäeva kontsert
ja Lia Lumilad’i kunsti näituse avamine.
• 16.09 kl 10.00–16.00 Kasutatud riiete jagamine päevakeskuse ruumides.
• 06.10 kl 10.20 Nõmme Lunastaja ja Rahu Kiriku külastus
õpetaja Ove Sanderi juhtimisel. Sõidame 9.50 Kaubakeskuse peatusest väljuva bussiga nr 190.
• 08.10 Saue Päevakeskuse tantsuansambel „Senjoriitad”
esineb Saue Huvikeskuse ja Saue Päevakeskuse ühispeol.
• 12.10 Saue Linna Invaühing ja Saue Päevakeskuse reisihuvilised korraldavad reisi Eesti põhjarannikule: Purtse kindlus,
tehismäed, Saka mõis. Lõuna Toila Spaas. Reis jätkub::
Ontika Pank, Jelissejevi lossiplats. Päev lõpeb Toile termides:
3 tundi auru-, soola-, aroomi-, katuse-, infrapuna-, soome
saunas ja leilisaunas, mullivannis ja basseinides. Õhtuks
koju! Reisi hind pensionäridele 475.-. Giid Arne Timm.
• 29.10 KUMU-s Eesti pagulaskunsti näituse külastus. Muuseumi pilet maksab 40.- krooni ja ekskursioon on tasuta.
Sõidame 9.50 Kaubakeskuse peatusest väljuva bussiga
nr 190.
• 31.10 kl 13.00 Salme Kultuurikeskuses Estonia solistide
esituses operetimeloodiad. Pilet maksab 70.- krooni.
Alates septembrist jätkavad tööd ringid (kõikidesse ringidesse on oodatud uued liikmed!):
• Naisansambel „Rukkilill” esmaspäeviti algusega kell 10.00.
• Tervisevõimlemine teisipäeviti ja reedeti algusega kell 9.15.
• Tantsuansambel „Vokiratas” kolmapäeviti algusega kell
18.00.
• Tantsuansambel „Senjoriitad” reedeti algusega kell 13.00.
Järgmine kord 17.09.
• Naisvõimlemine teisipäeviti algusega kell 13.00. Järgmine
kord 21.09.
• Inglise keele klubi esmaspäeviti algusega kell 14.30.
• Käsitööring alustab 17.09.
• Erivajadustega inimeste tervisevõimlemine teisipäeviti
algusega kell 11.00.
• Soome keele huviliste olemasolu korral võimalik ka soome
keele klubi. Huvilistel palume pöörduda Saue Päevakeksusesse.
Võimalus tellida linaseemne õli – 40.- kr pudel ja linaseemnejahu – 15.- kr 0,5 kg. Need hinnad kehtivad veel aastal 2010.
Saue Päevakeskuse ruumides jätkab teisipäeviti kell 20.00–
21.30 ja neljapäeviti kell 19.00–20.30 Kundalini jooga, esimene treening 21.09 algusega 20.00.
Saue Päevakeskuse ruumides jätkab tööd FIE Kaire Sildnik:
23.09 Massaaž, edaspidi neljapäeviti üle nädala.
27.09 Pediküür, edaspidi esmaspäeviti üle nädala.
Registreerimine Kaire Sildniku telefonil 5559 5228.
24.09 kell 17.00 seltsingu Tammetõru koosviibimine.

Spordiklubid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korvpall poistele Keila Korvpallikool, treener Olev Baar
Jalgpall Saue Jalgpalliklubi, treener Lauri Nuuma
Võrkpall, treener Urmas Joa
Karate, treener René Toome, Karate-klubi KIMURA SHUKOKAI
Ujumine Keila Swimclub, treener Kersti Rahamägi
Suusatamine Saue Suusaklubi, treener Marko Pruus
Vibulaskmine Vibuklubi Sagittarius, treener Kristin Nestor-Alviste
Kergejõustik Kergejõustikuklubi Tipp, treener Ester
Legonkov
Jalgrattatreening Plekk-Liisu Rattaklubi, Indrek Palu
Õpilaste registreerimine vabadele kohtadele Showgruppi
Vikerkaar-Saue, Kunstistuudio- ja spordiringidesse
ning lepingute sõlmimine lapsevanemaga toimub
Saue Huvikeskuses E 11.00–18.00 ja T–N 15.00–18.00

ÕMBLUS- ja KÄSITÖÖTARVETE POOD

VESIAEROOBIKA

SAUE KAUBAKESKUSES
AVATUD
E–R 10–19, L 10–15

Septembri kuukaart maksab 420.- krooni
(70.- krooni kord), üksikpilet 90.- krooni

Pakume niite nööpe, nõelu, lukke, lõnga,
vardaid, pitse, helkurpaelu ja palju muud
nipet-näpet.

treeningud algavad 14. septembrist
T ja N 19.45
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Mitmesugust

Loomaarst vastab

Töömalevlased uurivad,
mida see töömalev
igal suvel Sauel toimetab

Tere, mina olen Uuno, olen 7 aastane. Vaatasin telekast Beethoveni koera filmi ja tahaks nüüd omale ka
kangesti kahte suurt ja karvast koera. Isa ütles, et läheb siis kodust ära, kui me koerad võtame oma korterisse. Ema arvas, et ehk saame ühe väikese koera
ainult võtta, rohkem ei mahu. Aga ma nii väga tahaks
koera. Mis nüüd teha?

Esmalt küsitlesime Diana Kooskorat,
Saue Koolihaldusasutuse majandusjuhatajat
1. Kas te olete teinud suuri muudatusi Saue Gümnaasiumis? „Me oleme teinud remonditöid, aga töömalevlased on
koristanud seda prügi, mis on tulnud ehitusel, ning nad aitavad ka Saue kooli koristajaid.“
2. Kas töömalevlased on oma tööd hästi teinud? „Töötada tuleb südamega ja hästi. Ma arvan küll, et nad on hästi
töötanud.“
3. Kas töömalevas on ka midagi naljakat juhtunud? „Eks
neid naljakaid seiku on ikka ette tulnud, näiteks mõned lapsed on tööletuleku „sisse maganud“.
4. Mida te soovite töömalevaga saavutada? „Hoida oma
kooli korras ning näidata lastele, et töötegemine ei olegi väga
lihtne. Muidugi, lapsed saavad töökogemusi ning ka väikese
taskuraha ja võivad uhkust tunda, et just nemad on koolile
oma poolt väikese panuse lisanud.“

Kulla Uuno, arvan et sul tuleb ema ja isaga pisut pikemalt plaani pidada ning küllap te siis ka kokkuleppele
jõuate, nii et kõigil oleks hea meel. Olen selles päris
kindel.

Teiseks küsitlesime Erna Gerndorfi,
Saue Noortekeskuse juhatajat
1. Rääkige natukene endast ja töömalevast. „Saue Noortekeskus korraldas töömalevat juba 11. korda ning igal aastal
on malevas olnud 70–110 last. Malevasse pole vaja kunagi
noori otsida ja pole vaja mõelda erilisi reklaaminippe, kuidas
malevat reklaamida. Pigem on nii, et malev täitub mõne päevaga ning kohti jääb puudugi. Saue linn on töömaleva korraldamisel väga toetav — linn soovib, et Saue noored hoolitseksid
ise oma kodulinna heakorra eest, saaksid siit oma esimese
töökogemuse ja taskuraha, õpiksid hoolima oma kodukohast.
Linn rahastab töömalevat. Malevlastele pakuvad tööd ka koolihaldusasutus, noortekeskus ja lasteaed. Siinkohal suur-suur
tänu nii koolihaldusasutuse kui ka lasteaia töötajatele, samuti
linnapoolsele juhendajale Inger Urvale malevlaste juhendamise ning neile töökogemuste õpetamise eest!“
2. Kast te olete mõnikord ka Saue noortes pettunud?
„Mina pole kunagi noortes pettunud ja olen kindel, et Sauel
halbu lapsi ja noori polegi.“
3. Kas teie arust on maleva teisel vahetusel piisavalt tööpäevi? „Nii tööpäevade kui ka malevlaste arvu määrab see,
kui palju on parajasti tööd pakkuda ning millised on rahalised
võimalused.“
4. Kuidas te olite selle aasta töömalevaga rahul? „Kool,
lasteaed, linn ja ka noortekeskus on saanud malevlaste abiga
värskema ning puhtama, seega — töömalevlastega saab väga
rahul olla.“

Kolmandaks ma küsitlesime Inger Urvat,
Saue linna heakorra peaspetsialisti
1. Kas te olete uhke saavutuste üle töömalevas? Miks?
„Olen uhke selle üle, et Saue noortele on loodud võimalus
töötada linna kaunimaks ja kodusemaks muutmise nimel
ja et noored on aktiivsed. Olen uhke, et Saue Noortekeskus
töömaleva vankrit väga jõuliselt veab ja et on olemas osaliste
koostöötahe. See on parim viis keskkonnateadlikkuse tõstmiseks, sest sellise tegevuse kaudu õpitakse loodust hoidma ja
hindama.“
2. Kas Saue noored on töö malevas tublid? Miks Te nii
arvate? „Saue noored töömalevlased on end linna heakorratöödel osalemisega heast küljest näidanud. Noorte kätetöö
tulemusena on linn puhtamaks ja värvikamaks muutunud,
seeläbi ka kodusemaks — ja see teadmine teeb rõõmu.“
3. Mida Te olete Saue linnas kõige rohkem muutnud?
„Keskkonnateadlikku suhtumist. Arusaama, et inimene on
osa loodusest ja linna elukeskkonna mõjutaja ning et metsaalused ei reostu ilma hoolimatu inimtegevuseta. Põhimõtet,
et kui linnaelanik ise tegutseb, loob ja hoolib, siis linna metsaalused ja koos sellega elukeskkond muutuvad puhtamaks ja
meie elanikud oskavad seega oma kodukohta ja metsi paremini väärtustada.“
4. Mis te arvate, milline näeb välja Saue kevadel? „Kui
mulda istutatud krookusesibulad varajasest mahaistutamisest hoolimata kevadel õide puhkevad, siis usun, et see saab
kaunis välja nägema.“

Birgit Kruusmaa, töömalevlane
1. Kas sa oled ka varem töömalevas käinud? „Ei ole, olin
esimest korda.“
2. Kuidas sulle meeldis töömalevas ning mida sa seal tegid? „Töömalevas oli minu arust väga lahe, varem arvasin, et
seal on igav, aga oli päris tore, sai palju kogemusi. Milliseid
töid tegime? Istutasime lillesibulaid ning koristasime Noortekeskuse ja Linnavalitsuse ümbrust nii rohust kui ka prügist.“
Küsitlesid:
malevlased
Birgit Kruusmaa,
Eliise Lind,
Karmel Kuusk
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September
Keila Miikaeli koguduses
• 5. september kell 11.00 — 15. pühapäev pärast nelipüha.
Jumalateenistus armulauaga. Jutlustab prakt Peeter Krall.
Jumalateenistuse järel KOHVILAUD
• 12. september kell 11.00 — 16. pühapäev pärast nelipüha. Jumalateenistus armulauaga.
• 19. september kell 11.00 — 17. pühapäev pärast nelipüha. Jumalateenistus armulauaga.
• 26. september kell 11.00 — 18. pühapäev pärast nelipüha. Jumalateenistus armulauaga
PIIBLI- JA PALVETUNNID EAKATELE
algavad taas 22. septembril kell 13.00 koguduse majas
VAIMULIKUD ÕHTUD
algavad taas 29. septembril kell 19.00 koguduse majas
„On ju seegi Jumala and igale inimesele, et ta võib süüa
ja juua ning nautida head, hoolimata kogu oma vaevast.“
/Kg 3:13/

Maailm on põnev koht tänu siin elavate taime- ja loomaliikide rohkusele, taime- ja loomaliigid omakorda koosnevad
huvitavatest, väiksemate või suuremate erinevustega isenditest. Nii ka koerad ja kassid, kelle tõuge esineb maailmas
tuhandeid. Veelgi rohkem esineb aga tõutuid koeri ja kasse,
kellel on äratuntavad mitme eri tõu tunnused ning kes seetõttu on tihtipeale eriti värvikad ja vahva väljanägemisega.
Kui Teile on hakanud mõni tõug eriti meeldima ja tahaks
kutsika endale kohe-kohe koju tuua, hingake sügavalt sisse
ja korrake endamisi Karlssoni tuntud fraasi: „Rahu, ainult
rahu!“ Ja nüüd proovige vastata mõnele küsimusele: Kas ma
ikka olen valmis looma võtma? Mis mu pere sellest arvab?
Kas mul on olemas sobilikud tingimused looma pidamiseks?
Millise suuruse ja iseloomuga loom võiks mulle sobilik olla?
Kas mul on TEMA jaoks aega?
Kui küsimustele on vastused leitud ja Te olete sobiva tõu
valinud, käige kindlasti võimaluse korral vaatamas mitut pesakonda, jälgige rahulikult kutsikate käitumist ja uurige iseloomu. Kutsika võtmisega kaasnevad rahalised ja ajalised
kulutused, sest iga koer vajab täisväärtuslikku toitu, hoolitsust, arstiabi ja koolitust. Koera peab sotsialiseerima, temaga tuleb käia jalutamas, teda PEAB kasvatama, et temast
saaks normaalne ühiskonnaliige. Keti otsas või maja hoovis
vahetpidamata klähviv koer tüütab varsti ära nii pererahva
kui ka lähinaabrid. Kui Teie pereliikmeks on koer, ei ole Te
enam oma aja peremees. Ka selle pereliikme peale peab
mõtlema 24/7.
Kas krants on tugevama tervisega kui tõukoer? Üldiselt
on segavereline koer tugevama tervisega kui tõukoer. See
aga ei tähenda seda, et tema eest ei peaks hoolitsema ning
teda õigesti toitma ja koolitama. Tähelepanu ja hoolt vajab
ta sama moodi kui kallis ja haruldane tõukoer.
Loomaarstid oskavad nimetada paljudele tõugudele iseloomulikke probleeme ja haigusi. Osa haigustest on päriliku
iseloomuga ning üldjuhul peab sellised koerad aretusest
kõrvaldama. Nende haiguste väljaselgitamiseks ning koerte
aretuskõlbulikkuse määramiseks on erinevad tõuühingud
välja toonud pärilike haiguste nimekirjad, mille suhtes tuleb või on soovitav koeri enne aretusse laskmist uurida. Nii
näiteks peab enamikule suurt tõugu koertele tegema puusa- ja küünarliigese düsplaasia uuringud. Paljudel tõugudel
on soovituslik läbida silmapõhja uuringud sealsete pärilike
muutuste edasikandmise välistamiseks (dobermannid,
puudlid, Jack Russelli terjerid, kokkerspanjelid, collie’d).
Teised haigused on sellised, millele teatud tõugudel on
eelsoodumus just oma kehaehituse tõttu. Näiteks taksidel
on tänu pikale kerele ning seetõttu selgroole langevale suuremale koormusele oht selgroolülide vaheliste ketaste nihkumiseks ning nn taksihalvatuse tekkeks. Soodusteguriks
on looma ülekaal ning vähene treenitus, sagedamini esineb
see probleem emastel taksidel.
Rippuvate kõrvadega koertel on suurem soodumus kõrvaprobleemidele, eriti kui kõrvad on rasked ning kuulmekäik
karvane.
Paksu ja tiheda aluskarvaga koertel esineb tihedamini
nahaprobleeme. Sellistel tõugudel tuleb eriti tähelepanu
pöörata õigele karvahooldusele ning jälgida, et karvavahetuse ajal ei tekiks nahapinnale vanast vildistunud karvast
klompe. Allergiate pärilikkus ei ole täielikult tõestatud, kuid
on teada terveid pesakondi ja suguvõsasid koeri, kes kõik
suuremal või vähemal määral allergiatest põhjustatud nahavõi seedeprobleemide käes kannatavad. Iiri setteritel esineb
gluteenitalumatust.
Seda loetelu võiks jätkata, kuid las see jääda ... Tõin mõned näited tõugude eripärast, mida võiks silmas pidada.
Koera või kassi perre võttes saate endale kiindunud sõbra järgnevaks 10–15 aastaks, kui teda sõbrale vääriliselt
kohelda.
Õigeid valikuid soovides,
Teie,
Raimond Strastin
loomaarst
Saue Loomakliinik
Sooja 1 Saue, tel 600 3382
Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi, päevakirurgia.
Hill’s ja Royal Canine lemmikloomatoit.
Avatud E–R 13.00–19.00, L 10.00–14.00
www.sauekliinik.ee
Saue Loomakliinikus kõik Royal Canin’i tooted
septembris –15%!!!
UUDIS!!! Kolmapäeviti nüüd pensionäridele kliiniku
visiiditasu ainult 75.- krooni (tavahind 175.-)

7

Teated ja tarbijainfo

Saue Sõna

10. september 2010

8

SAUE ÕHTUJOOKS
toimub reedel, 10. septembril 2010. a

• Start on kell 20.00 Saue Gümnaasiumi ees.

• Võistlusnumbreid saab kätte kuni kella 19.45-ni.
• Jooks toimub Saue linna tänavatel distantsiga 3,5 km.

• Õhtujooks on avaüritus sariüritusele „Sauelane liikuma” (koosneb erinevatest
etappidest, mitmel spordialal). Osalema on oodatud kõik huvilised!

• Karikatega autasustatakse kolme paremat naist ja meest ning
iga vanusegrupi võitjaid.

• ERIAUHINNAD (tingimuseks osavõtjate eelregistreerumine) — peredele, kust
osalevad kõik liikmed; suurima osavõtjaskonnaga kollektiivile, asutusele, koolile
jms; parimale kostüümile! Raja iga läbija osaleb loosiauhindade jagamisel!

• Põhijooksu eel on lastejooksud (1–12-aastastele) staadionil: 270–1080 m,
algusega kell 19.00.

• Täpse juhendiga saab tutvuda Internetis: huvikeskus.saue.ee

• Osavõtt jooksule on eelregistreerimisega kuni 09.09.2010. a kella 17.00-ni TASUTA.
Eelregistreerimisel märkida võistleja nimi, sünniaeg, klubi/firma/kool/kollektiiv;
perearvestuses märkida pereliikmed ja osalusprotsent: terje@saue.ee.

õbra
koos s
Tule

Üritust toetab programm
“Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010–2011”

a!
um
neme Saue üheskoos liik

Tule kindlasti!

või perega ja pa

Ürituse korraldab

Lisainfo ürituse kohta: Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht Terje Toomingas, 5343 5855

Otsin tööd
 Teostan pottsepatöid. Klassikaliste
kaminate ja looduskivide paigaldus.
Töödest pildid. Transport, materjal
meie poolt kohale toimetamisega.
Tel: 5803 3448, Ain.
 Kodude koristus ja akende pesu.
Mob: 5809 8230
 19-aastane tütarlaps otsib tööd.
5552 0121.
 Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike puude ja okste raiet. Tööd
teen tõstuki ja köistehnikaga. Puude
üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 5616 9864

Pakun tööd
 On pakkuda tööd Sauel, alates
oktoobrist: TELEMARKETINGI SPETSIALST. TÄPSEM INFO JA KANDIDEERIMINE: http://www3.hr-manager.
net/jmtieto/Candidate/ApplicationInit.
aspx?ProjectID=124. IT JUHT / LOOVJUHT. TÄPSEM INFO JA KANDIDEERIMINE: http://www3.hr-manager.net/
jmtieto/Candidate/ApplicationInit.
aspx?ProjectID=126
 On vaja ausat ja hoolsat koristajat
Sauele eramajasse alates oktoobri
algusest. Koristamist vajavad 2 korrust,
kokku ca 200 ruutmeetrit. Koristamas
tuleks käia 1 kord nädalas. Tasu kokkuleppel! CV palume saata: siim.salme@
jm.ee. Võtame ise ühendust!
 Erimell AS võtab tööle müügiesindaja (autojuht, C-kategooria).
Asume Sauel, Sooja tn 4A. Kontakt:
670 9400, 5341 1999, 501 7349.
CV palume saata: info@erimell.ee

Kinnisvara
 Müüa kanaliga garaažiboks
(alt tühi), soojustatud, tööstusvool,
riiulid, kinnistu. Telefon: 5660 7251
 Müüa garaažiboks pindalaga 22
ruutmeetrit, asukohaga Kuuma tn
7A, Saue linn. Hind kokkuleppel, otse
omanikult. Info telefonil 552 3379
 Müüa või üürile anda 2-toaline
korter (52,8 m2) otse omanikult.
Hind kokkuleppel. Info tel: 5665 9975

Südamlik kaastunne
Mihklile lastega

Valentina Šternfeldi
surma puhul
Perekond Kuningas, Haljaste,
Antin, Elving ja Kuus

 Anda üürile 3-toaline korter.
Info: 516 7367

Müüa
 Küttepuude müük.
Kontakt: 5607 2337
 Müüa telliskive 600 tk,
3 krooni tükk, ja roostevabast terasest
200-liitrine veepaak 300 kr.
Kontakt: 5377 4491
 Müüa kartulit Princess 4.-/kg, alates 25 kg toome tasuta koju! Tellimine:
525 5527
 Tähelepanu! Lõpumüük
27. aug – 29. sept. Rõivad, jalanõud
ja muu kaup. Allahindlus 20, 30, 40%
Saue Kaubahoovi müügisaali lõpus.
Avatud T–L, 10.00–17.00

Südamlik kaastunne
omastele

Valentina Šternfeldi
kaotuse puhul
Linda ja Inger perega

Südamlik kaastunne
Urve Miggurile

ema
surma puhul
Ansamblid
„Vokiratas” ja „Senjoriitad”
ning Saue Päevakeskus

