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Saue linna 2011. a eelarve projektist
Saue linnavalitsus andis
21. oktoobril volikogule üle
2011. a eelarve projekti
Saue linna 2011. aasta koondeelarve tulude maht on
8,1 miljonit eurot (126,6 miljonit krooni), finantseerimistehingute maht 0,7 miljonit eurot (10,5 miljonit
krooni) ja koondkulude maht 8,8 miljonit eurot (137,1
miljonit krooni).
2011. a eelarve projekti näol on tegemist seni suurima investeeringute eelarvega Saue linnas. Investeeringute maht
tõuseb 2011. aastal ligi 3,1 miljoni euroni (50 miljoni kroonini) ja jätkub samas mahus 2012. aastal. Investeeringute
tegemiseks saadakse EL-i fondidest kahe aasta peale kokku
vahendeid 3,6 miljonit eurot (56 miljonit krooni). 2011. aastal on linna peamisteks prioriteetideks:
• Alustada linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitustöödega;
• Alustada koolihoone projekteerimist;
• Jätkata projekti „Saue–Padula–Laagri kergliiklustee“;
2011. aastal säilitatakse kõik linnaeelarvest makstavad
sotsiaaltoetused ja -soodustused. Jätkuvalt heal tasemel
tagatakse avalike teenuste kättesaadavus ja linna üldine
heakord.
Eelarve projekti ja seletuskirjaga saab tutvuda ka kodulehel: http://uus.saue.ee/index.php?page=214& 

Määrus
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse“ §22 lõike 1 punktide
1 ja 8, §22 lõike 2 ja 3, §38
lõike 1 alusel ja kooskõlas
“Valla- ja linnaeelarve seaduse“ §2 lõikega 1, §8 lõikega 1,
§12 lõikega 1 ja §16 lõikega 3,
Saue linna põhimääruse §59.
§ 1. Kinnitada Saue linna
2011.aasta eelarve tulud, finantseerimistehingud ja kulud (eurodes ja kroonides).
Vaata tabel 1 lk 3.
§ 2. Kinnitada Saue linna investeeringute kava
Määrusega kehtestatakse Saue
linna investeeringute kava
vastavalt lisale 1.
§ 3. Kassatagavara
Määrata kassatagavara suuruseks 320 000 eurot (5 000 000
krooni).
§ 4. Soetuste summad ja kohustuste võtmise piirang
1. Majandamiskulude eelarve arvelt võib teha soetusi
summas kuni 2000 eurot (ilma
käibemaksuta) soetuse kohta
(30 000 krooni);
2. Investeeringute eelarve
investeerimisprojektide ja -objektide 2011. a summad sisaldavad nii kapitaliseeritavat kui
ka kuludesse kantavat osa;
3. Vastavalt Valla- ja linnaeelarve seaduse muudatusele
01. märtsist 2009. a ei või linna valitseva mõju all olevad
üksused võtta kapitalirendi- ja
faktooringkohustusi, teenuse
kontsessiooni kokkuleppest
tekkivaid kohustusi, pikaaja-

lisi kohustusi tarnijate ees ja
muid pikaajalisi kohustusi,
mis nõuavad tulevikus raha
väljamaksmist.
§ 5. Volituste andmine linnavalitsusele
1. Eelarvesse sihtotstarbeliselt laekunud riigieelarve eraldised, lepingute alusel linnale
eraldatud vahendid ja saadud
annetused võib linnavalitsus
lisada eelarve tuludesse ja vastavatesse kuludesse pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist
või annetuste saamist, informeerides sellest volikogu.
2. Linnavalitsusel kinnitada
alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt klassifikaatorile.
3. 2011. aasta eelarves kavandatud omatulude enamlaekumisel saab enamlaekunud
omatulusid kasutada üksnes
läbi linnaeelarve muutmise
Saue Linnavolikogus.
4. Lubada linnavalitsusel
teha muudatusi ametiasutuste struktuuris ja teenistujate
koosseisus volikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja
palgafondi piires.
5. Lubada linnavalitsusel
osaleda eelarveaastat ületavates europrojektides, mille
omaosaluse summa ei ületa
6 500 eurot aastas (100 000
krooni).
§ 6. Assigneeringute sulgemine, eelarveaastal laekumata
jäänud tulude arvestamine
ja 2010. aasta lõpul kulusid
ületava tulude summa kasutamine
1. Mitte sulgeda alljärgnevaid 2010.a eelarveaasta

lõpuks kasutamata jäänud assigneeringuid:
1.1 Saue Gümnaasiumi
juurdeehitus 127 823 eurot
(2 000 000 krooni).
2. Sulgeda 2010.aasta lõpuks käesolevas paragrahvis
nimetamata muud kasutamata
jäänud assigneeringud ja arvata need linna eelarve rahaliste
vahendite jäägi hulka.
3. Eelarveaasta lõpul kulusid ületava tulude summa
arvata eelarve rahaliste vahendite jäägi hulka.
4. Määrata välisrahastusega seotud finantseeringud ja
nende arvelt tehtavad kulud
ülekantavateks.
§ 7. Määruse rakendamine
1. Kinnitada 2011.a toetuste suurused alljärgnevalt:

1.1 sünnitoetus 127,82 eurot (2000 krooni);
1.2 koduse mudilase toetus 63,91 eurot (1000 krooni
kuus);
1.3 lastehoiuteenuse toetus
190 eurot kuus (2973 krooni);
1.4 1.klassi õpilase ühekordne koolitoetus 63,91 eurot
(1000 krooni);
1.5 hooldajatoetus raske
puudega isiku hooldajale 25,56
eurot kuus (400 krooni);
1.6 hooldajatoetus sügava
puudega isiku hooldajale 38,35
eurot kuus (600 krooni);
1.7 matusetoetus 191,73
eurot (3000 krooni).
2. Määrus jõustub 3. päeval
peale avalikustamist. Määrust
rakendatakse 01. jaanuarist
2011. a. 

Saue linna 2011. a
investeeringute kava
Investeeringute
kava kokku, sh

3 132 745 eurot
(49 016 820 krooni)

Euroopa Liidu
vahendite arvelt

EL

1 814 281 eurot
(28 387 330 krooni)

Võõrvahendite
(laenu) arvelt

L

441 768 eurot
(6 912 170 krooni)

Tagastatavate
maksude arvelt
(arvestuslik)

MT

409 336 eurot
(6 404 720 krooni)

Linnaeelarvest

LE

285 085 eurot
(4 460 610 krooni)

2010. a ületulevate
vahendite arvelt

ÜT

127 823 eurot
(2 000 000 krooni)

Riigieraldiste arvelt

RE

54 452 eurot (851 990
krooni)

Vaata ka lk 3
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Linnaelu
Linnavolikogu 13. istung
Saue Linnavolikogu VI koosseisu 13. istung
toimus 21. oktoobril 2010. a, päevakorras
oli:
1. Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalmaadele /ühehäälselt võeti vastu otsus
nr 55/.
2. Saue linna Diapol Granite OÜ tootmisterritooriumi detailplaneeringu kehtestamine /ühehäälselt võeti vastu otsus
nr 56/.
3. Esindajate määramine VII Eesti Spordi Kongressile
/13 poolthäälega (volikogu liige Valdis Toomast taandas
ennast) võeti vastu otsus nr 57/.
4. Saue linna 2011. aasta eelarve (I lugemine) /ühehäälselt
otsustati suunata eelnõu volikogu istungi II lugemisele
ning määrata eelnõu juhtivaks komisjoniks eelarve- ja
majanduskomisjon/.
5. Saue linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise
kord (I lugemine) /ühehäälselt otsustati suunata eelnõu volikogu istungi II lugemisele ning määrata eelnõu juhtivateks
komisjonideks kultuurikomisjon koos spordikomisjoniga/.
6. Volikogu määrustes krooni arvestamine eurodeks, piirmäärade muutmine linnavara eeskirjas /12 poolthäälega
(1 vastuhääl) võeti vastu määrus nr 17/.
7. Info
7.1 Saue Linnavalitsuse III kvartali tööaruanne
/informatsioon võeti teadmiseks/
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Siiri Pertel, Saue Linnavolikogu assistent

Linnavalitsuse 25. istung
Saue Linnavalitsuse 25. istung toimus
20. oktoobril 2010. aastal, päevakorras oli:
1. Tule tn 24A laiendusele kasutusloa andmine
/korraldus nr 287/.
2. Viigimarja 18D kasutusloa andmine
/korraldus nr 288/.
3. Kadakamarja 10 kasutusloa andmine /korraldus nr 289/.
4. Ühingutele raha eraldamine /korraldus nr 290/.
5. Saue Gümnaasiumi 25. sünnipäevapeo piletihinna kehtestamine /korraldus nr 291/.
6. Sünnitoetuse maksmine /korraldus nr 292/.
7. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 293/.
8. Toiduraha ja huvitegevuse kompenseerimine
/korraldus nr 294/.
9. Hooldekodusse paigutamine /korraldus nr 295/.
10. Koduse mudilase toetuse maksmine /korraldus nr 296/.
11. Koolitoetuse maksmine /korraldus nr 297/.
12. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade
arvelevõtmine /korraldus nr 298/.
13. Kriisikomisjoni moodustamine (II lugemine)
/korraldus nr 299/.
14. Seisukoht sõiduplaanide kavandite kohta
Saue–Tallinna–Saue liinil /korraldus nr 300/.
15. Riigilõivu tagastamine
16. Info
16.1 Avaliku huvi puudumine Pärnasalu 22 kinnistu osas
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Puulehtede kogumine
Saue Linnavalitsus korraldab puulehtede tasuta kogumise
linnaelanikelt alljärgnevatel kuupäevadel ja kellaaegadel:
05.11.2010
kell 8.00–16.00
06.11.2010
kell 11.00–15.00
Puulehed tuleb paigutada kilekottidesse ja transportida
AS-i Saumer platsile aadressil Sooja tn 3 (kontaktnumbrid:
659 6520 või 505 9509).
NB! Arusaamatuste vältimiseks palume kilekottidesse teisi
jäätmeliike mitte sokutada. Vastu võetakse ainult puulehti, sh
okkaid!!!
Tasulist transpordi võimalust pakub AS Saumer, tel
505 9509. Puulehtede äravedu on võimalik tellida ka AS-ilt
Ragn-Sells, seda juba tasu eest. AS-i Ragn-Sells kontaktnumber on 15155, e-posti aadress telli@ragnsells.ee.
Vaata lisaks www.ragnsells.ee. 

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

Järgmine number ilmub
19. novembril 2010

Bussiliini nr 190
piletihindade muutusest
Hulk aastaid on sauelastele bussisõidu teenust pakkunud AS Harjumaa Liinid. On olnud raskemaid ja paremaid aegu, ent omalt poolt oleme püüdnud teha kõik,
et inimesed sõiduga rahule jääksid.
Kolm aastat tagasi kehtestati Harjumaa Ühistranspordikeskuse poolt meie maakonnas ühistranspordi hinnatsoonid.
Saue linn kuulub teise tsooni ning pileti hind kõigil avalikel
liinidel on 22 krooni. Liinil nr 190 on praegused, 18-kroonised piletihinnad kehtinud alates 21. juulist 2008. a.
AS Harjumaa Liinidest mitteolenevatel põhjustel on tänaseks tekkinud veo omahinna objektiivsed muutused. Ühistranspordi teeninduse osutamise kulud on oluliselt suurenenud. Riigieelarve tasakaalu huvides tõsteti mootorikütuse
aktsiis 2009.–2010. a 0,983 kr/liitrilt, samas suurenes ka
käibemaks. Kujunenud oludes on AS Harjumaa Liinid sunnitud viima sõidupiletite hinnad vastavusse Harjumaa ühistranspordi teise hinnatsooni piletihindadega, see tähendab
22 kroonile.
Uute üksikpiletite hindade puhul on arvestanud Harjumaa
Ühistranspordikeskuse poolt kehtestatud hindu ja tariife
ning järgmisel aastal kavandame kasutusele võtta reisijatele
kiipkaardid sularahata tehinguteks. Kõikidest üksikasjadest,
mis seonduvad kiipkaadi kasutuselevõtmisega, antakse teile teada Saue Sõna ja Saue linna kodulehe vahendusel.
Bussipiletite hindade kujundamisel oleme seadnud eesmärgiks sularaha osakaalu vähendamise bussides, kuivõrd
müntide käitlemine on oluliselt kallim kupüüride käitlemisest (seoses euro tulekuga toimub sularahas põhiarvlemine
müntides) ja piletimüügile kuluv aeg bussis oluliselt pikem.
Samas soovime tagada, et sularahata arvlemise korral
(kiipkaardiga maksmisel) ei toimuks olulist hindade kasvu
ning hinnad jääksid samale tasemel nii eelnevalt kehtinud
hindade kui ka võrreldes teiste vedajate hindadega Tallinna
lähisuundades.
Uued piletihinnad alates 1. detsembrist 2010. a:
Üksikpilet

22,00 EEK (1,40 EUR);
(praegu 18 EEK)

Üksikpilet kiipkaardiga
(allahindlus 15%)

18,70 EEK (1,20 EUR);
(praegu 18 EEK)

Üksikpilet kiipkaardiga
(allahindlus 10%)

19,80 EEK (1,27 EUR);
(praegu 18 EEK)

Üksikpilet, soodus

15,00 EEK (0,96 EUR);
(praegu12 EEK)

Üksikpilet, soodus,
kiipkaardiga –15%

12,75 EEK (0,81 EUR);
(praegu 12 EEK)

Üksikpilet, soodus,
kiipkaardiga –10%

13,50 EEK (0,86 EUR);
(praegu 12 EEK)

Kuukaart

320,00 EEK (20,46 EUR);
(praegu 320 EEK)

Kuukaart, soodus

220,00 EEK (14,06 EUR);
(praegu 220 EEK)

Loodame mõistvale suhtumisele ja meeldivale koostöö jätkumisele.
AS Harjumaa Liinid

Teede äärest tuleb kivid
ära koristada!
Talve tulek on endast juba esimese lumesaju näol märku andnud, mistõttu muutub aktuaalseks teede talvine hooldus.
Meie lepingupartner Tänavapuhastuse AS on lubanud anda
endast parima, et hoida teed normaalselt sõidetavad, kuid
neil on ka mure.
Paljud linnakodanikud on sõidutee ja oma kinnistu piiri
vahel paiknevatele haljasaladele paigutanud kive, et tõkestada autode sõitmist murule.
Talvel on sellised maasse kinnikülmunud kivid teehöövlitele ja sahkadele väga ohtlikud ning võivad mehhanismi
mitmekski päevaks rivist välja viia.
Palume linnarahval, kes on kive teeäärtesse paigutanud,
need sealt ära toimetada.
NB! Teede ja tänavate hooldust Saue linnas teostab 2010. a
korraldatud riigihankel soodsaima pakkumise teinud Tänavapuhastuse AS.
Kui on mure teede ja tänavate lume- ja libedusetõrjega,
siis palume helistada Tänavapuhastuse AS-i ööpäevaringsel dispetšeri telefonil 506 6459 või edastada info e-postil:
info@tap.ee.
Korteriühistute esimeestel soovitame panna vastav info
ka trepikodades paiknevatele infotahvlitele. 
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JAH lugemisele!
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu algatusel tähistatakse kõigis Eesti raamatukogudes igal aastal 20.–30.
oktoobrini raamatukogupäevi, nii ka Saue Raamatukogus. Lugemisaastal 2010 kandsid need nime “Jah
lugemisele”.
20. oktoobril, ettelugemispäeval „Tähekese tähed” lugesime
ajakirja Tähekese lugusid.
21. oktoobril olid lastel külas lastekirjanikud Kerttu Soans
ja Artur Jurin. Kirjanikud rääkisid oma elust, lugesid ette lõike
oma raamatutest ning vastasid laste ohtratele küsimustele.
Artur Jurin joonistas lisaks vahvaid pilte, mis tekitasid lastes
veel kaua rõõmsat elevust.
Autogramme kirjutati raamatutesse, laste koolipäevikutesse, käte peale ja mujale. Saalitäis lapsi võttis kirjanikud kiiresti omaks. Õhkkond oli väga mõnus. Kirjanike abiga tunnustasime ka raamatukogu külastavaid suuremaid raamatusõpru.
Kindlasti oli lastel — ja miks mitte ka õpetajatel — väga tore
kohtuda selliste vahvate lastekirjanike ja nende raamatutegelastega.
„Tuntud inimene raamatukogus” on sündmus, mil kutsutakse ühel päeval aastas raamatukogu tööga tutvuma, raamatute laenutamisel kätt proovima ja lugejatele raamatuid
soovitama omakandi tuntud inimesi. 29. oktoobril tutvus raamatukogu tööga lähemalt ja teenindas lugejaid Saue linnapea
Orm Valtson. Kiirväljaõpe raamatukogutöös — ja külastajatel
oligi võimalus saada veidi teistsuguseid lugemissoovitusi või
siis niisama mõtteid vahetada. Meie raamatukogus oli taoline
üritus esmakordne, pakkudes elevust nii lugejatele, raamatukogutöötajatele kui ka ametit proovinule.
3. novembril olid Sauel külas kirjanikud Aapo Ilves, Heiki
Vilep, Hannes Varblane ja Jüri Kaldmaa.
Soovime teile häid lugemiselamusi ning ootame kõiki raamatusõpru raamatukokku!
“Me elame raamatutele, see on kõige ilusam saatus selles
korralagedas ja manduvas maailmas.” — U. Eco „Roosi nimi”.

Meeldetuletuseks!

26. novembrini on Saue Linna Raamatukogus avatud näitus „Kaitseliit 85 aastat Sauel” ja Tallinna Nõmme Noortemaja noorte kunstnike näitus „Suvi Prangli saarel.”
Marika Salu, Saue raamatukogu juhataja

Saue Sõna on Noortekeskuse hoone ehitusel pidevalt silma
peal hoidnud. 2. novembri seisuga võib tõdeda, et fassaaditööd on valmis, ehitajad tegelevad praegu usinalt siseviimistlus- ning plaatimistöödega.
Oodata pole enam palju — Noortekeskus peaks plaanide
kohaselt valmima detsembrikuu teises pooles. Seda, et ehitustööd edenevad vastavalt plaanile, on kinnitanud ka hoone
ehitaja, Facio Ehituse AS.

Tule Saue Gümnaasiumi
25. sünnipäevapeole!
Armsad kooli vilistlased, endised ja praegused õpetajad, olete oodatud Saue Gümnaasiumi 25. sünnipäevale laupäeval, 27. novembril 2010. aastal. Sünnipäevapidu toimub vanas heas koolimajas Nurmesalu 9.
Juubeliürituse pilet maksab eelmüügist ostes 24. novembrini 150 krooni, kohapeal 200 krooni (arveldamine ainult
sularahas). Eelmüügist ostes tuleb teha ülekanne Saue Linnavalitsusele a/a 10220028782015. Märksõnaks on „Vilistlaspidu, oma nimi ja lõpetamise aasta”.
Eelmüügist saab juubelipeo pileti osta ka kooli kantseleist sularaha eest tööpäeviti kl 9.00–16.00.
Kontsert-aktuse algus kell 17.00 kooli aulas.
Kutsetega külalistele on sissepääs tasuta.
Kooli juubeliks valmib raamat (õpetajate ja vilistlaste
mälestused, õpilastööd) ja hulk teisi koolimeeneid. Lisaks
töötab sünnipäeval koolimajas mitu puhvetit, aulas toimub
tants, klassides on avatud õpilaste käsitöö- ja kunstinäitus,
on võimalik teha klassipilte. Üllatused!
Vilistlastel palume saata aadressile anulauri@saue.edu.
ee või kaasa võtta koopiaid oma kooliaegsetest fotodest.
Kindlasti märkida pildi juurde lend ja aasta. Fotodest valmib
ühine meenutuste stend.
Vaata ka: www.saue.edu.ee
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Linna uudised
Tabel 1.
TULUD

KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI

2011. a
eelarve
projekt EUR

2011. a
eelarve
projekt EEK

3 125 379

48 901 560

Investeeringud

181 509

2 840 000

sh 2010-st ületulevad

127 823

2 000 000

Saue Lasteaed “Midrimaa”

997 728

15 611 050

sh personalikulud

754 822

11 810 400

2011. a
eelarve
projekt EUR

2011. a
eelarve
projekt EEK

HARIDUS, sh

MAKSUD

4 106 324

64 250 000

Füüsilise isiku tulumaks

4 026 434

63 000 000

79 890

1 250 000

644 287

10 080 920

6 391

100 000

Laekumised haridusasutuste
majandustegevusest

414 702

6 488 700

Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest

100 550

1 573 260

Maamaks
KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGID
Riigilõiv

Laekumised spordiasutuste
majandustegevusest

48 892

765 000

77

1 200

Elamu- ja kommunaalmajanduse tulud

23 008

360 000

Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest

4 793

75 000

45 874

717 760

2 881 243

45 081 660

9 394

146 990

Laekumised sotsiaalasutuste
majandustegevusest

Üüri- ja renditulud varadelt
TOETUSED
Sihtotstarbelised toetused
jooksvateks kuludeks
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetuseks kokku, sh
Eesti riigilt jm institutsioonidelt

1 852 628

28 987 330

Haridusteenuste ostmine

3 615 100

Saue Koolihaldusasutus

460 582

7 206 550

sh personalikulud

220 182

3 445 100

sh personalikulud

225 956

3 535 450

Saue Noortekeskus

191 304

2 993 250

sh personalikulud

118 403

1 852 600

65 587

1 026 200

Vahetus(üli)õpilase stipendium

4 106

64 250

SOTSIAALNE KAITSE, sh

419 251

6 559 810

Saue Linnaraamatukogu

Sotsiaaltoetused

245 210

3 836 700

sh personalikulud

50 203

785 500

Sotsiaalteenused

1 790

28 000

Saue Huvikeskus

122 346

1 914 300

sh personalikulud

1 790

28 000

sh personalikulud

79 928

1 250 600

Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused

4 397

68 800

Kohaliku tähtsusega kultuuriüritused, seltsitegevus

98 713

1 544 530

Toetus Saue Linna Invaühingule

3 196

50 000

sh personalikulud

5 177

81 000

Eakate sotsiaalhoolekandeasutused

17 077

267 200

Toetus Saue Kirikule

3 835

60 000

Saue Päevakeskus

57 724

903 170

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI
TEENUSED, sh

841 771

13 170 870

sh personalikulud

42 432

663 910

Saue Linnavolikogu

88 837

1 390 000

5 152

80 600

sh personalikulud

73 115

1 144 000

256

4 000

Saue Linnavalitsus

581 685

9 101 400

2 120

33 160

sh personalikulud

Beebiballi korralduskulud

522

8 160

300 000

Sotsiaalse kaitse haldus

82 585

1 292 180

Intressi- ja viivisetulud hoiustelt

12 782

200 000

sh personalikulud

74 417

1 164 380

100 000

TERVISHOID

5 240

82 000

10 226

160 000

MAJANDUS
ja KESKKONNAKAITSE, sh

3 587 173

56 127 070

409 336

6 404 720

Investeeringud kokku

2 922 476

45 726 820

sh Veevarustuses

2 665 385

41 704 220

19 173

300 000

-959

-15 000

Kulude katteks suunatud jääk

464 089

7 261 420

sh sulgemata assigneeringud
ehk ületulevad 2010 aastast

127 823

2 000 000

FINANTSEERIMISTEHINGUD
KOKKU

671 927

10 513 390

Hoiuste vähendamine

sh personalikulud

Tänavate korrashoid
Liikluskorraldus
Transpordikorraldus
Planeerimine
Jäätme- ja heitveekäitlus

14 061

220 000

158 181

2 475 000

2 109

33 000

123 030

1 925 000

sh personalikulud

3 835

60 000

Keskkonnakaitse

34 257

536 000

sh personalikulud

1 023

16 000

Tänavavalgustus

87 559

1 370 000

Elamu- ja kommunaalmajandus

56 907

890 400

sh personalikulud

2 582

40 400

Hulkuvate loomade püüdmiskulud

2 876

45 000

Saue linna 2011. a investeeringute kava
Nimetus

11 868 380

231 047

7 164 720

-3 645 200

758 529

VABA AEG, KULTUUR,
RELIGIOON, sh

Saue Muusikakool

19 173

-232 971

81 000

14 892 873

457 908

Laenude tagasimaksed muudele residentidele

5 177

951 828

Varade müük

6 912 170

sh Kaitseliidu Harju Malevkonna
Saue Kompanii

sh personalikulud

MUUD TULUD

441 768

81 000

450 000

Ravikindlustusega hõlmamata
isikute ja töötute kaitse

Laenude võtmine muudelt
residentidelt

300 000

5 177

265 000

15 947 340

2011. a
eelarve
projekt EEK

19 169

MUU RIIGIKAITSE

16 937

1 019 221

2011. a
eelarve
projekt EUR

AVALIK KORD

28 760

Mittesihtotstarbelised toetused
jooksvateks kuludeks (§ 11)

FINANTSEERIMISTEHINGUD

2 367 100

Puhkepargid, mänguväljakud

sh personalikulud

8 089 762 126 577 300

151 285

Investeeringud

600 000

EELARVE TULUD KOKKU

sh personalikulud

4 791 900

28 387 330

Eespool nimetamata muud
tulud

2 605 850

18 387 810

38 347

Saastetasud ja keskkonnale
tekitatud kahju hüvitus

166 544

306 258

1 814 281

6 391

Valdkonna haldamine

1 175 196

Saue Gümnaasium

EL-lt jt välisvahendite arvelt

Rendi- ja üüritulu mittetoodetud
põhivaradelt
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Katteallikas

Tabel 2.
Kogumaksumus

2011.a

430 157

6 730 500

Reservfond

82 126

1 285 000

Valitsussektori võla teenindamine

71 581

1 120 000

Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris

17 542

274 470

EELARVE KULUD KOKKU

8 761 689 137 090 690

Kodanikeühendused
kohtusid taas
Saue linnas on saanud huvikeskuse eestvedamisel
meeldivaks tavaks mittetulundusühingute ja seltsingute igasügisesed kokkuvõtvad kokkusaamised.
Seekord kogunesid seitsmeteistkümne kodanikeühenduse
esindajad Kopli-Madise tallu. Kohtumisel linnapea Orm Valtsoni
ja abilinnapea Rafael Amosega arutati järgmise aasta eelarvet
ning kultuuri- ja spordikollektiivide tegevuste rahastamist.
Eelarve eelnõus ei ole võrreldes selle aasta eelarvega eespoolnimetatud summasid — vaatamata üldisele kokkuhoiule —
vähendatud.
Huvitav mõttevahetus arenes nii spordi kui ka kultuuri ümarlaudades. Seminaris osalejad said praktilisi teadmisi Uku Visnapuu läbiviidud interaktiivsest loengust ja juhtimismängust.
„Mäng on tõesti üks võimas viis õppimiseks, aga see eeldab
ka kaasatulevat gruppi ning mul on heameel, et teie rahval on
seda huvi, sära ja haakumist,“ tõdes Uku Visnapuu õppetöö
lõppedes.
Järgmine samalaadne kokkusaamine on kavas korraldada
järgmise aasta sügisel.
Sirje Luberg, Huvikeskuse juhataja

HARIDUS
Gümnaasiumi juurdeehitus

ÜT

1 917 349 EUR (30 000 000
EEK)

127 823 EUR (2 000 000 EEK)

Koolihaldusasutus:
Individuaalsete ventilatsioonisüsteemide paigaldamine
klassidesse, ekraan aulasse, videoprojektor, videokaamera, spordiinventari uuendamine vastavalt huviringide ja võimlemisõpetajate tellimustele, lavakardinate ja
akende eesriiete väljavahetamine

LE

37 581 EUR (588 010 EEK)

37 581 EUR (588 010 EEK)

RE

16 105 EUR (251 990 EEK)

16 105 EUR (251 990 EEK)

Saue Huvikeskuse huviringide õpilastel oli koolivaheajal võimalus tavaliste koolitundide asemel minna tutvuma Eesti Ajaloomuuseumiga Maarjamäe lossis.

MAJANDUS, KESKKONNAKAITSE, ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS
ÜVK kokku, sellest
EL-sihtfinantseerimine

EL

Tagastatavate maksude arvelt

533 359 EUR (83 545 258
EEK)

2 665 385 EUR (41 704 220
EEK)

55 988 203 EEK

28 387 330 EEK

MT

13 924 209 EEK

6 404 720 EEK

Võõrvahendite (laenu) arvelt

L

13 632 846 EEK

6 912 170 EEK

Teede ehitus, sh kergliiklustee

LE

199 571 EUR (3 122 600
EEK)

199 571 EUR (3 122 600 EEK)

RE

38 347 EUR (600 000 EEK)

38 347 EUR (600 000 EEK)

LE

51 129 EUR (800 000EEK)

19 173 EUR (300 000 EEK)

LE

51 129 EUR (800 000EEK)

28 760 EUR (450 000EEK)

Jäätmejaam
KULTUUR, VABA AEG
Sarapiku tervise- ja puhkekompleksi edasiarendamine

Tummfilmi lavastamine
Maarjamäe lossis
Osalesime ka programmis „Eesti esimesed”, mis lahtiseletatult tutvustas eesti esimesi filme ja nende režissööre. Uudistasime endisaegseid kaameraid ja filmiprojektoreid ning
vaatasime kinosaalis vanu tummfilme. Kõige lõbusam osa
oli ise tummfilme lavastada. Lapsed jagati gruppidesse ja iga
seltskond sai loosiga filmi pealkirja. Varuks oli ka rekvisiite ja
riideid. Kui kõik olid lühikesel ettevalmistusajal hoolega rolle
harjutanud, esineti oma lavastusega publiku ees. Uued tummfilmid õnnestusid igati ja said vaatajatelt tulise aplausi. Muuseumikülastus lõppes väikese viktoriiniga, kus iga osaleja sai
teada, kui palju talle uusi teadmisi meelde oli jäänud ja ühtlasi
kuuldut veel üle korrata. Kes osalesid, neile sai filmi- ja kinoajalugu pisut tuttavamaks.
Virve Laan, Saue Huvikeskus

Saue Sõna

Vaba aeg
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Päevakeskus Nõmme Lunastaja ja Rahu Kirikus
Nii nagu kõik aastaajad tänavu, on ka sügis tõeline ilus sügis.
Väljas on küll külm. aga värvikirev ja päikeseline. Sellise
ilusa sügisilma soosingu saatel käis Saue Päevakeskuse
rahvas seekord Nõmmel.
Liivi Lents

Päevakeskuse juhataja
Päevakeskus on siiani tutvunud Eestis elavate vähemusrahvuste kirikute ja kogukondadega, nüüd oli sihtpunktiks
meile eestlastele kõige omasem luteri kirik, täpsemalt
Nõmme Rahu Kogudus oma
kahe kirikuga. Ühel sama ilusal ja päikeselisel kevadpäeval sattus allakirjutanu vastamisi Nõmme Rahu Koguduse
õpetaja Ove Sanderiga, kes
oli nii lahke ja kutsus sauelasi kirikute ja kogukonna
tööga tutvuma. Et sauelastel
oli just saabunud igakevadine
aiatööde hooaeg ja üritusi oli
nii palju, siis jäi see ilus retk
sügisesse.
Kui päevakeskuse rahvas
Õie tänavale Lunastaja kirikusse jõudis, oli kirikuõpetaja
juba kohal ja esimesed muljed
saadi kirikuaiast.
Kui paljudele oli uudiseks
see, et niisugune kirik on Tallinnas üldse olemas, siis neil,
kes selles kirikus varem kontserdil käinud, oli seni teadmata kiriku ajalugu.
Kuivõrd allakirjutanu eeldab, et selle väikese väärika
kiriku lugu võib pakkuda huvi
ka rohkematele sauelastele, siis sai nõuks võetud Ove
Sanderi poolt räägitut Saue

lehes vahendada. Teatavasti
oli 20. saj 20. aastatel Eestis,
iseäranis Nõmmel märkimisväärne saksa kogukond. Saksa kirik asutati aastal 1932 ja
aastal 1939 lahkus suurem
osa baltisaksa aadlikest Eestist Saksamaale. Nõukogude
ajal oli endise saksa koguduse
kiriku majal palju funktsioone: moeateljee, ladu ja lõpuks
olid seal kooli tööõpetuse ruumid. Maja omandas seesmiselt ka funktsioonile vastava
ilme: ehitati vahelagi, kuid
majakarp ise lagunes. Selleks ajaks, kui Nõmme Rahu
Kogudusele pakuti uusi kiriku ruume lagunenud kiriku
majakarbi näol, oli kirik peaaegu päästmatus seisus. 90.
aastatel juhtuski nii, et pisike
saksa kogukond Eestis, kelle
jõud maja taastamisest üle ei
käinud, andis maja Nõmme
Rahu Kogudusele. Lepingu
allkirjastamise hetkel oli eesti
kogudusele maja taastamiseks
õpetaja Ove Sanderi sõnul
vaid paarsada krooni selleks,
et ehitustöid alustada. Tänu
annetajatele, soome sõpradele,
Eesti riigile ja Rahu koguduse
aktivistile sai maja läbi raskuste ja igasuguseid probleeme trotsides valmis. Praeguse
kiriku hoone projekteeris Fredi Tomps ja tööde teostajaks
oli Eesti Projekt.

4. mail 2008 toimus pidulik kiriku sissepühitsemine.
Vanast hoonest oli lõpuks alles jäänud väga vahe — osa
seinu. Kiriku sisemus on sisuliselt uus: lae kõrgus on tõstetud, rõdu on suurendatud.
Kui erilisi valgusteid märkab
iga kirikusse tulnu koheselt,
siis kiriku tekstiilidele juhtis
Ove Sander eriti tähelepanu.
Kiriku tekstiilidel on kindlad
värvid: roheline, valge, lilla
ja punane, ning kiriku tekstiili atribuutikasse kuuluvad
muuhulgas stoola ning altari
ja kantsli kate.
Nõmme Lunastaja Kiriku
tekstiile on seega kolm eset
neljas värvis, kuid erinevaid
värvitoone on üle 300 ja kaks
inimest on neid valmistanud
kaks aastat. Väidetavalt on
need esemed telgedel kootud,
ükski ese ei korda teist, kuigi
neil kõigil on kujutatud just
Lunastaja kiriku sümboleid.
Kohalkäinutel oli siiralt kahju, et kaasas ei olnud Saue käsitööprouasid, kes oleks vast
osanud esemeid asjatundlikult
hinnata. Meie, ülejäänud, saime vaid ahhetada, kui kuulsime, et nimetatud tekstiilide
hinnaks on umbes pool miljonit krooni ja ainuüksi kapp,
kus neid hoitakse, maksis
ümmarguselt 80 000 krooni.
Kapp koos väärt tekstiiliga

toodi Eestisse Soomest Kuopio linnast. Kiriku sisustuses ongi vist ainult valgustus
Eesti päritolu. Orel on toodud
Saksa väikelinnast, millise
olid üle võtnud islamiusulised. Luteri kirik jäi tühjaks ja
orel pääses õnnelikult hävingust ning saabus soodsa hinna
eest Eestisse. Kuigi töö oreliga veel jätkub, on Ove Sander
sellise asjade käigu üle siiralt
õnnelik.
Saue rahvas sai kuulata
orelimängu, loeti lõpupalve
ja edasi tuli sügiseses päikesepaistes jalutuskäik lähedalolevasse Nõmme Rahu Kirikusse. Kui Lunastaja kirikut
võib pidada minimalistliku
ekspressionismi esindajaks
Eestis, siis Rahu kirikust õhkub vähemalt seesmiselt kodukootust ja maalähedust.
Enne Rahu Kirikusse sisenemist käisime pastoraadihoones, mille vilgas tegevus
ja lai haare meid tõsiselt üllatas. Selgus, et Saue Päevakeskusel ja Nõmme kogudusel
on nii mõndagi ühist. Nõmme
kogudus on küll võrreldamatult suurem, kuid inimeste
eelistused on sarnased. Mõlemad on kohaks, kuhu on tore
kokku tulla, üksildastel ja üksikutel suhelda, probleemidest
rääkida ja vastastikku üksteist
toetada. Kusjuures peaae-

gu iga kokkusaamise juurde
kuulub söök. Pühapäevakool,
supiköök ja diakooniatöö
kiriku pastoraadi hoones ei
üllatanud eriti kedagi, aga toimiv ja tegutsev, vähe sellest,
ka efektiivne AA rühm (anonüümsed alkohoolikud) oli
tõesti üllatuseks. Valdavalt on
koguduse diakooniatöö vabatahtlik — eelkõige seetõttu, et
hoonete ülalpidamine on kallis, ainuüksi küte maksab mitukümmend tuhat kuus. Ajad
aga on rasked nii koguduse
liikmetele kui ka tervele Eesti
ühiskonnale.
Rahu kiriku ajalugu on
seotud Nõmme keskse figuuri Nikolai von Glehniga, kes
muuhulgas oli ka ärimees.
Tema ärilised ettevõtmised
küll kõik ei õnnestunud ja nii
juhtuski, et Nikolai von Glehni poeg Manfred von Glehn,
olles ise saanud baptisti koguduse liikmeks, leidis kahele
isa poolt rajatud tööstushoonele uue funktsiooni. Ühest
sai Nõmme baptisti koguduse
maja ja teisest Nõmme Rahu
Kirik, kus leidsid koha valdavalt Nõmme luterlased.

Kiriku sisustusest väärib märkimist Eesti vanim mehhaaniline orel (kirikus on kaks
orelit), milline pärineb aastast
1844 ja mille täpne koopia,
samuti Tartus Kessleri töökojas valmistatud, asub Alaskal.
Kirikumaalid on teinud tuntud väliseesti kunstnik August
Mölder, kelle abikaasa maalid
kogudusele kinkis.
Ka selles kirikus saime
kuulda orelimängu ning meie
koosviibimine lõppes ühisauluga. Õnneks oli päevakeskuses rahva hulgas ka lauluansambli liikmeid. Tänu nende
kõlavatele häältele ja teistele
usinatele kaasalauljatele tuli
see päris kenasti välja.
Aitäh õpetaja Ove Sanderile ja huvilistele, kes Nõmme
kirikute ja koguduse töö vastu
huvi tundsid.
Otsustasime, et külaskäik
Nõmme kirikutesse ei jää
viimaseks. Koju jõudes avasime koheselt Rahu koguduse
kodulehe ja saime teada, et
20. novembril kell 16.00 on
esimene võimalus Lunastaja kirikus kontserti nautida.
Rõõmsa kohtumiseni! 

Vaatamata vapustavatele sügiselamustele oli ikka buss
see hea soe koht ja varjupaik.
Oli möödas suurem osa reisist.
Aga nüüd siis hoopis teistsugused elamused — suundusime Toila SPA termidesse. Seal
nautisime kõike pakutavat —
seitset erinevat sauna, basseine, mullivanne, veemassaaže
jne. Nii mõnelgi meie seast oli
see esimene kord käia spaas,
aga nüüdsest arvasid paljud, et
tuleks seda mõnu endale uuesti lubada.

Oli hämar õhtupoolik, kui
rõõmus reisiseltskond alustas
koduteed, saateks laulud ja
hea tuju ning bussiaknasse piiluv kuusirp. Lõppemas oli üks
ilus ja seikluslik reis.
Olime tutvunud või taastutvunud kauni Ida-Virumaa
loodusega, mis pakub igal aastaajal meeldejäävaid elamusi.
Tore reis sai teoks tänu Elena
Kalbuse algatusele, giidi heale
organiseerimistööle ja Saue
reisihuviliste
entusiasmile.
Uute huvitavate reisideni!

Reis sügisvärvides põhjarannikule

Ühel vihmasel varahommikul kogunes traditsioonilisse
kohta — Saue Kaubakeskuse ette grupp reisihuvilisi. Algas
Saue invaühingu ja päevakeskuse ühisreis põhjaranniku
kaunitesse ja huvitavatesse paikadesse.
Tiina Univer

Päevakeskusest
Seekord oli giidiks meile mitmeid sisukaid reise korraldanud Arne Timm ja bussijuhiks
eelmistest reisidest tuttav Ants.
Taaskohtumise rõõm vanade
tuttavatega lõi kohe reisi algusest peale meeldiva õhkkonna.
Varsti pärast väljasõitu alustas
Arne oma tööd: rääkis kohtadest, mis jäid meie teele, esitas reisiseltskonnale küsimusi
Eesti looduse kohta. Selgus,
et nii mõnelegi küsimusele
teadis vastust ainult giid. Selline väike „mälumäng” tekitas
reisijate seas rõõmsa elevuse.
Lõbusas meeleolus jätkus sõit
esimese peatuseni — Viitnani.
Ikka jälle kuulsime uut infot ja

huvitavaid fakte Eesti rahvusparkide kohta. Vahepeal imetleti bussiaknast sügisvärvides
möödavilksatavat metsa ja
pilvede vahelt piiluvat päikest.
Olime kursis hommikul kuuldud ilmateatega — tugev tuul,
kohati sajab vihma ja lörtsi.
Mida rohkem ida poole, seda
rohkem hakkas ilmaennustus
täide minema. Jõudsime oma
esimesse sihtkohta — Kalvi mõisa. Paljudel olid selle
mõisaga seotud omad mälestused — koht ju käidud ja
tuntud. Kuivõrd mõisa peremehed on suhteliselt hiljuti
vahetunud, oli mõis suletud ja
meil ei õnnestunud mõisahoonesse pääseda. Käisime ümber
uhke lossi, kuulasime giidi juttu, pildistasime kaunist mõisa-

parki. Tuul aga aina tugevnes
ja juba oligi vihmasadu kohal.
Vaatamata sellele, nautisime
ilusat merevaadet ja oli selge,
et peatselt on merel juba sügistorm täies hoos. Järgmiseks
sihtkohaks oli Saka mõis, mis
töötab hotellina. Tutvusime
ümbrusega ja veidi ka siseruumidega. Julguseprooviks
oli vaatetorni ronimine — tuli
ületada kõrgusekartus, võidelda üha tugevneva tuulega
ja vastu nägu sadava vihmaga. Aga julgeid leidus! Vastutasuks hingemattev vaade
tormisele merele... Peatselt
kogunesime jälle oma sooja
bussi, kus giidi jutu saatel veeresime Toila poole, et jõuda
kokkulepitud ajaks lõunasöögile. Sattusime vihma ja lörtsi

käest hubasesse Toila spaasse.
Seal pakutud lõunasöök oli nii
koguse kui ka maitse poolest
kõigile meelepärane! Nüüd
oleks kulunud ära lõunauinak,
aga reisiprogramm nägi ette
teisiti — liikumine, küll mõõdukas, seisnes jalutuskäigus
Toila-Oru pargis. Minek mööda kaunist pärnaalleed, vastu
tuult, seismine Oru lossi endisel asukohal, vaade tormisele
merele ja giidi huvitav jutt —
see kõik pani reisiseltskonna
trotsima tuult, külma ja vihma.
Ka seal sai tehtud ilusaid pilte
tõelisest kuldsest sügisest. Veel
üks väike üllatus — käik Toila
sadamasse. Nii kõrgeid ja raevukaid laineid ei saa nautida
mitte iga päev! Olime vaimustuses sellest looduse stiihiast!

Saue Sõna

Kultuur ja Sport
Sauelaste heast esinemisest Harjumaa
2010. a meistrivõistlustel kiirmales
Valjo Rattasep

Saue Male-Kabeklubi juhatuse esimees
16. oktoobril k.a toimusid
Tallinna Malemajas Harjumaa 2010. a individuaalsed
meistrivõistlused
kiirmales, nii täiskasvanutele kui
ka noortele. Täiskasvanute
grupis võistlesid mehed ja
naised üheskoos ning noorte
grupis — analoogselt täiskasvanutele — tuli mängida poistel ja tüdrukutel
üheskoos. Arvestust peeti
neis gruppides eraldi, eraldi toimus ka autasustamine medalite ja diplomitega.

Noorte osas peeti arvestust
koguni kolmes vanuseklassis: 1) kuni 10-aastased, 2)
kuni 14-aastased ja 3) kuni
18-aastased. Võistlused viidi
läbi Šveitsi süsteemis 7 vooruna, ajakontrolliga 15 minutit mõlemale mängijale.
Võistlusest võtsid osa
Saue Male-Kabeklubi meesmängijad ja kaks õpilast
Saue Gümnaasiumi Huvikeskuse maleringist. Võistlused
olid küllaltki tasavägised ja
põnevad.

Pingeliste võistluste tulemusena selgus, et meie Saue
maletajad olid kokkuvõttes
üsnagi edukad, iseäranis
noored. Nii saavutas kuni
14-aastaste poiste vanusegrupis Vallo Arukaevu
märkimisväärse teise koha
tulemusega 4,5 punkti 7
partiist, noorte 16 osavõtja
hulgas tuli talle üldarvestuses 3. koht. Tublilt esines
kuni 18-aastaste tüdrukute
vanusegrupis Geelia Landes, kes sai samuti teise
koha tulemusega 4 punkti
7 mängust, üldarvestuses
kuulus talle 7. koht.

Ka täiskasvanute osas
(25 osavõtjat) esinesid meie
klubi maletajad hästi. Meie
klubi maletaja Martin
Velling saavutas 6. koha
resultaadiga 4,5 punkti
7 partiist, tublid olid ka
meie võistlejad Raivo Viidu ja Karel Uurits, kes said
kumbki 4 punkti, tulles
selle tulemusega koefitsientide alusel vastavalt 10. ja
12. kohale.
Kokkuvõttes olid saue
maletajad neil võistlustel
igati tublid! 

Sauelased võimlesid ja tantsisid
Rahvasport on Eestis küllalt populaarne ja rõõmustav on see,
et Tallinna linn korraldab igal aastal Kristiine spordihallis
tervisepäevi. Tänavu toimus see 28. oktoobril juba
viieteistkümnendat korda.
Armand Nagel
Nagu eelmisel aastal, kutsuti
ka seekord osalema Saue linn.
Oh aegu ammuseid... Olime
ju meie, sauekadki, 16 aastat
tagasi Tallinna kodanikud,
siis aga lõime suurest vennast
lahku ja moodustasime oma
väikese, aga armsa Saue linna, mis tänu linna oskuslikule
ja targale juhtimisele on tõusnud vabariigi kõigi omavalitsuste seas väärikale neljandale kohale.
Tundus, et seekordsel
spordipäeval olid osalejaid
rohkem kui varasematel aastatel — umbes 250 spordist ja
liikumisest lugu pidavat inimest. Kahjuks tuleb tõdeda,
et mehi oli vähe — neid võis
ühe käe sõrmedel üles lugeda.
Pidulikule avadefileele järgnes Kristiine Linnaosavalitsuse juhi Mihhail Korbi tervitus osalejatele. Omapoolsed
soojad soovid tervisepäeva
õnnestumiseks andis edasi
Tallinna abilinnapea Merike
Martinson. Tugeva aplausi
teenis ära ka doktor Vassiljevi
juhtmõte — sport on tugeva
tervise alus. Nüüd järgnes karatekade etteaste, kes näitasid
kuidas on võimalik jagu saada pätist, kes ründab kas noa
või revolvriga.
Ja oligi käes aeg, mil kõik
need kaks ja poolsada osalejat
alustasid ühist tervisevõimlemist. Vaatepilt oli võimas,
kuid samas võis tõdeda suuri
erinevusi — igaüks tegi harjutusi oma võimete ja oskuste kohaselt, mõnel õnnestus
paremini, mõnel veidi keh-

vemini. Selge oli aga see, et
keha sai soojaks ja tuju heaks.
Olgu öeldud, et igal linnaosal olid erinevates värvides
särgid. Selleks, et sellises
rahvahulgas omi ära tunda ja
üles leida, kui vaja. Meie helekollased, Saue päevakeskuse logoga särgid olid kaugelt
äratuntavad. Natuke tumedamate toonidega särke kandsid
Mustamäe ja Kesklinna sportlased. Meie üritusele olid külla tulnud Tallinna Lepatriinu
Lasteaia lapsed. Särasilmsed
põnnid esinesid laulu „Põdramaja” saatel.
Kel soovi ja tahtmist oli,
sai teada oma vererõhu, kolesterooli ja veresuhkru taseme.
Edasi sisustasid päeva
rahvatantsurühma Vokiratas
tantsijad Elena Kalbuse juhendamisel. Kokku esitati
viis tantsu. Väga tore oli näha
aastates naisi nii rõõmsalt ja
särasilmselt oma oskusi näitamas. Kui tervisepäeva alustasime tervisevõimlemisega,
siis nüüd asus võimlemist juhendama Arigato spordiklubi
treener, väga valju muusika
saatel, nii et kümnekonna
minuti pärast paljud osalejad
olid sunnitud katkestama... ei
pidanud tempole vastu.
Oma etteastega rõõmustasid silma flamenkotantsijad,
kes said maha kolme tantsuga, kusjuures iga tantsu puhul
olid erinevad peakatted. Nende hoogne tants pani seelikud
lehvima.
Kui lavale asunud EveMall Saar palus käed tõsta
neil, kellel seeniortants võõ-

ras pole, kerkis kätemets.
Kes sel alal võhikud, neil oli
raske staažika õpetaja juhistega sammu pidada ja seeniortantsudes kaasa lüüa. Kätte
jõudiski selle päeva kõige põnevam, meeliülendav hetk —
loosiga pidi selguma, kellele
naeratab õnn, kes sõidab üle
lahe Soome, kes saab maiustuseks purgi mett või muud
head-paremat.
Sauelastest
naeratas õnn Vokiratta tantsijale Veerale, kes võib nüüd
nii keha kui ka jalgu kreemiga
toita. Veera oligi võidu auga
ära teeninud, sest tema tegutses kahel rindel: oli rahvatantsija ja kui tants tantsitud,
kehastus ümber võimlejakssportlaseks. Veel soosis fortuuna tantsija Tiiut — ta sai
võimaluse ööbimiseks hotelli
sviidis, kahele inimesele.

Kolm tundi oligi nagu linnulennul möödunud. Tervisepäeva lõppedes ei jagatud
küll diplomeid, kuid kõiki
gruppe tänati kingikottidega,
millest leitud banaanid maitsesid imehästi.
Hästi läbimõeldud ja suurepäraselt korraldatud tervisepäev süvendas veendumust, et
spordiga alustada pole kunagi
hilja. Suur elamus oli juba
seegi, et sellises nüüdisaegses
suures spordisaalis sai võimelda, tantsida, teisi vaadata
ja ennast näidata.
Suur tänu Kristiine linnaosa valitsusele, kes selliseid
sisukaid ja väga vajalikke tervisepäevi korraldab ja meid
osalema kutsub. Tänusõnad
kuuluvad ka Elenale, tänu
kellele meil oli võimalus seal
osaleda. 

MEELEOLUÕHTU
Loome meeleolu lauldes ja tantsides
Katrin Järvlepa ja Ann Alase
eestvedamisel
Oodatud on nii laulu- kui ka
tantsuhuvilised!
Saue Gümnaasiumi saalis
5. novembril kell 19.00
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Saue Kontserdisügisel
säras pianist Hando Nahkur
19. oktoobri õhtul toimus Saue Kontserdisügise sarjas
teine kontsert: Saue Gümnaasiumi aulas esines Eesti
noorema põlvkonna säravaim pianist Hando Nahkur,
kes praegu elab ja tegutseb Ameerika Ühendriikides.
Toimunud kontsert oli ainulaadne, kuivõrd sel
sügisel esines H.
Nahkur vaid ühe
soolokontserdiga Eestis. Paljude
kokkulangevuste
tõttu õnnestus
H. Nahkur siiski
Sauele esinema
kutsuda.
H. Nahkuri esitatud kava koosnes F. Copini, E.-S. Tüüri, F.
Liszti teostest. Kava ülesehitus võimaldas kuulajal nautida
Chopini muusika kõla esteetikat, Liszti teoste virtuoossust ja
efektsust ning tänapäeva Eesti muusika värvirohkust ja professionaalsust. Nahkuri perfektne esitus ja tehniline meisterlikkus ei jätnud külamaks ühtki kuulajat, muusika haaras nii
professionaale kui ka päris algajaid.
Lisaks suurepärastele pianistlikele oskustele saavutas
Hando Nahkur publikuga väga hea kontakti. Teoste esituse
vahepeal tutvustas pianist oma kava ja suhtles publikuga.
Kava valikut põhjendas pianist maailmakuulsate heliloojate
sünnitähtpäevade tähistamisega ja esinejale endale isiklikult
tähtsate teostega. Näiteks kontserdil esitatud E.-S. Tüüri Sonaat on H. Nahkurile väga oluline teos, sest professionaalsel
tasemel klaveriteoseid ei ole eesti heliloojad väga palju kirjutanud. Seega Tüüri sonaat oli Nahkurile positiivne leid, mida
ta hea meelega maailmas ka esitab. E.-S. Tüüri sonaat on salvestatud ka H. Nahkuri uuele plaadile. Publik tänas pianisti
pika aplausi ja korduvate tagasikutsumistega. Pianist tänas
publikut veel lisapaladega. Pärast kontserti oli võimalus soetada autogrammiga uus CD-plaat.
Igalt müüdud CD-plaadilt annetas Hando Nahkur viiskümmend krooni muusikakoolile, kokku kakssada viiskümmend
krooni. Suur tänu Handole meeldiva tähelepanu ja üllatuse
eest!

Toome lugejateni mõned andmed
Hando Nahkuri eluloost

Hando Nahkur on lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli aastal
2001, kahel erialal (klaver ja löökpillid). 2001. a jätkas Hando
õpinguid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias pianisti, dirigendi ja arranžeerijana, teda juhendasid prof A. JuozapenaiteEesmaa, A. Sööt ja O. Ehala.
2003–2006 täiendas Nahkur ennast mainekas Yale’i Ülikoolis, kust teenis Certificate in Performance kraadi.
Õppinud 2006–2008 New Englandi Konservatooriumis
Bostonis ja Yale’i Ülikoolis. Praegu õpib Hando Artist Diploma
programmis TCU Ülikoolis Texase osariigis USAs.
Nahkurit on autasustatud rea preemiatega rahvuslikel ja
rahvusvahelistel pianistide konkurssidel.
2005. a autasustas Toronto Eesti Kunstidekeskus Nahkurit Kuld Teenetemärgiga.
Nahkur on olnud solist ja stipendiaat mitmelgi rahvusvahelisel muusikafestivalil ja meistrikursusel. Ameerikas
on soolokontserdid ja esinemised viinud Nahkurit enam kui
kahekümne kahte osariiki ja Euroopas kolmeteistkümnesse
riiki. Hando on olnud solist paljude orkestrite ees Eestis ja välismaal. Hando uus CD-plaat DeusExClavier, mis produtseeriti
ERP plaadifirma poolt, valmis mais 2010. Rohkem infot Hando Nahkuri kohta leiab tema koduleheküljelt, mis asub aadressil www.handonahkur.com
Täname Eesti Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapitali kontserdi toetuse eest ning Saue Muusikakooli, Saue linna ja Saue
Koolihaldusasutust kaasabi eest kontserdi korraldusel. Eriline
tänu suurepärasele publikule!
Kohtumiseni taas 16. novembril kell 18.30! Esinevad: Andreas Lend (tšello) ja Maarit Saarmäe (klaver).
Vaata www.sauemk.edu.ee
Kristiina Liivik, Saue Kontserdisügise projektijuht

Hea Saue Gümnaasiumi vilistlane!

Kui Sa soovid osaleda kooli 25. aastapäeva
vilistlaskoori etteastes, siis oled oodatud

Sissepääs vaba

pühapäeviti kell 11.00–12.30

Korraldavad Saue Huvikeskus ja Saue Päevakeskus

Saue Gümnaasiumi aulasse kooriproovi.
Info: Grete Põldma, gretepoldma@saue.edu.ee
Info juubeliürituste kohta: www.saue.edu.ee

5

Saue Sõna

Mitmesugust
Saue Päevakeskus

28. oktoobril 2010. a toimunud Eesti Reformierakonna Saue
linna piirkondliku organisatsiooni üldkoosolekul valiti juhatuse uueks esimeheks Raivo Ojapõld. Lisaks temale valiti
juhatusse Orm Valtson, Harry Pajundi, Rafael Amos, Madis
Milling, Kalev Lillo ja Risto Sulu. Külalisena võttis koosolekust
osa Riigikogu liige Kalle Palling, kes rääkis elektrienergia hinnakujundusest ja energeetika suundumustest Eestis.

IRL Saue osakond

kutsub kõiki liikmeid ja koostööhuvilisi
koosolekule-mõttetalgutele
Teeme kokkuvõtteid aastaga tehtust
ja teeme mõttearendust teemal

SAUE...???...PEALINN
Koosolek toimub
06. novembril 2010 kl 11.00–14.00
Café Allee, Pärnasalu 19, Saue

Filmiklubi
alustab!

Lisainfo:
Jüri Tümanok tel 5668 0600

Kohtumine valijatega!
18. novembril 2010 kell 10.30 Saue Päevakeskuses.
Aasta pärast valimisi Linnavolikogus (opositsioonis): Andres
Pajula, Matti Nappus, Henn Põlluaas, Ero Liivik, Tõnu Urva

Loomaarst vastab
Minu kass tõi mõni aeg tagasi 12 poega
ilmale. Tahaks nüüd talle operatsiooni
lasta teha, et ta enam poegi ei saaks.
Kas see operatsioon on kassile väga
ohtlik?
Kindlasti mitte! Kasside kastratsiooni (sterilisatsiooni) loetakse üsna tavapäraseks kirurgiliseks protseduuriks ja seda kasutatakse
tema efektiivsuse tõttu järjest rohkem.
On välja arvutatud, et üks emane kass
võib olla hea tahtmise juures seotud olla
20 000 soovimatu järglase ilmaletulekus 5
aasta jooksul. (Arvesse võttes nii tema enda
pesakondi kui ka tema tütarde ja tütretütarde järglasi. Emane kass poegib keskmiselt 3
korda aastas, pesakonnas keskmiselt 5–6
poega).

Mõned põhjused, mis operatsiooni kasuks räägivad:

1. Õues käivad kassid kaovad päevadeks,
suhtlevad kahtlaste “sõpradega”, võitlevad ja
tulevad lõpuks nälginuna koju haavu lakkuma, et siis tervenenult taas uutesse seiklustesse sukelduda. Emased rahunevad mõneks
ajaks, poegivad 2 kuu pärast ja lähevad siis
uuele ringile ...
2. Alates 6 kuu vanusest võib emane kass
tuua ilmale 3 pesakonda aastas, igas 5-6
poega. See tähendab, et peate leidma igal
aastal 18 usaldusväärset ja hoolivat peret,
kuhu kassipojad anda.
3. Opereerimine ei muuda kassi paksuks,
paksuks teeb ülesöötmine! Teie kass on hea
hiirepüüdja ka pärast operatsiooni.
Operatsioon muudab kassi kodusemaks ja
seega ka meeldivamaks lemmikloomaks.
4. Kass ei pea tingimata ühe korra sünnitama enne operatsiooni, opereerida võib kassi
juba alates 6. elukuust. Opereeritud kassi ei

Hei Sina, tegus noor, kes Sa
oled huvitatud sellest, kuidas
sünnivad multikad ja filmid.
Meil on midagi just Sinu
jaoks! Kolmapäeval, 10. novembril alustab Noortekeskuses tegutsemist filmiklubi,
mille eestvedajaks on noor
ja aktiivne sauelane Feliks
Vacht. Niisiis, kui Sa tahad
kaasa rääkida noorte elu
haaravatel teemadel ning
jäädvustada olulised asjad
ka filmilindile, siis ootame
Sind kolmapäeval Filmitoas!

ohusta kunagi emakapõletik (vanemate kasside sagedane tervisehäda) ning suhteliselt
ebatõenäoline on ka piimanäärmekasvajate
teke.
Isase kassi lõikus — kastratsioon. Operatsioon tehakse üldnarkoosi all, eemaldatakse
mõlemad munandid. Haavad paranevad kiiresti, erilist hooldust ei vaja.
Emase kassi lõikust nimetatakse ekslikult
sterilisatsiooniks, kuid on oma olemuselt samuti kastratsioon (ovariohüsterektoomia).
Seda tehakse üldnarkoosi all, eemaldatakse
emakas ja munasarjad. Haava paranemine
võtab aega umbes 1 nädala. Et kass ei pääseks ise oma “haava hooldama”, on vajalik
krae või vastav kostüüm.
Sterilisatsioon — muna- või seemnejuhade läbilõikamine või ligeerimine. Ei ole veterinaarmeditsiinis populaarne, sest kaitseb
küll soovimatute järglaste eest, kuid looma
seksuaalkäitumine ei muutu.
NB! Ärge toitke kassi sel päeval, mil ta operatsioonile viite.
Kui toote ta arsti juurest veidi uimasena
koju, ärge pange teda diivanile ega mõne
muu kõrgema koha peale, kust ta võib alla
kukkuda ja ärge laske narkoosist “poolpurjus” kassi õue.
Narkoosist ärkav loom vajab sooja. Kui teid
ootab ees pikk sõit loomaarsti juurest koju,
siis mässige kass sooja teki või räti sisse. Kodus soovitan panna kass teki alla, radiaatori
lähedusse või põrandaküttega tuppa.

Karateklubi
Kimura Shukokai
ootab poisse ja tüdrukuid vanuses 7–14 a
algajate karate trenni
Info: René Toome,
5565 9155, e-post:
renetoome001@gmail.com

• 14. novembril kell 12.00 Isadepäeva-eri! Staadionijooks
sarja Sauelane liikuma raames.
• 28. novembril kell 16.00 Küünalde süütamine Saue
linna jõulupuul Keskuse pargis.
• Klaasikunsti kursus täiskasvanutele
Ootame klaasikunstihuvilisi täiskasvanuid ja gümnaasiumiõpilasi osalema klaasikunsti kursusel. Tunnid toimuvad
teisipäeviti alates kl 17.30 ruumis 407 Saue Gümnaasiumi IV korrusel. Võimalik on õppida tiffanitehnikat ja
klassikalise vitraaži valmistamist, ehete valmistamist ja
klaasimaali.
• Veel on vabu kohti kultuurireisile Saksamaale 9.–15.
maini 2011 DRESDEN–STOLPEN–SAKSIMAA ŠVEITS–
SORBID–WACKERBARTH–MEISSEN–WERNIGERODE–
GOSLAR–POTSDAM–BERLIIN Nõiduslik Harzi mäestik,
Saksimaa legendid, lossid, portselan ... Uuenenud Berliin ja Elbe Firenze – Dresden. Huvilistel palun helistada
hiljemalt 10. novembriks tel 659 5009, 523 4339 või
e-post: huvikeskus@saue.ee
• 3. detsembril kell 19.00 Saue koolimaja saalis Rakvere
Teatri etendus E.-E. Schmitt OSCAR JA ROOSAMAMMA:
KIRJAD JUMALALE Kahes osas; kestus 2 tundi
Lavastaja Üllar Saaremäe
Kunstnik Kristi Leppik
Tõlkija Indrek Koff
Osades Üllar Saaremäe
ja Ines Aru
10-aastane Oscar on
haige. Nii haige, et tema
kehal on jõudu vaid loetud päevadeks. Õnneks
on olemas Roosamamma, kes pakub Oscarile välja mängu — elada iga järgmist
päeva nii, nagu oleks see kümme aastat. Teismeliseiga,
armumine, abieluvõlu ja -valu, laste sünd ja lahkumine kodust, vanaduse helge väsimus — need pakuvad
Oscarile rõõmu ja annavad julguse vaadata vastu oma
saatusele.
Piletid hinnaga 125/ 145 krooni müügil
Saue Huvikeskuses (Saue koolimajas ruum 124)
E–N kell 15.00–18.00.

T. 16.novembril 2010
kell 18.30
Saue Gümnaasiumi aulas

Õigeid valikuid soovides,
Teie
Raimond Strastin
loomaars

6

Huvikeskus oktoobris

• Tähelepanu keelehuvilised!
Inglise keele klubi teisipäeviti algusega kell
14.30
Saksa keele klubi esmaspäeviti algusega kell 15.00
Soome keele klubi esmaspäeviti algusega 10.00.
• Avatud Lia Lumilad’i kunsti näitus.
• 05.11. kell 19.00 Saue Gümnaasiumi saalis meeleoluõhtu.
• 10.11. US ART Gallery’s Richard Uutmaa näituse külastus. Näituse pilet maksab 10.- krooni, ekskursioon galeriis
tasuta. Sõidame 11.50 Kaubakeskuse peatusest väljuva
bussiga nr 190.
• 11.11. kell 10.00 trikootoodete ja kosmeetika müük.
• 12.11. kell 15.00 Saue Linna Invaühingu 10. aastapäeva
pidu. Omaosalus 30.-krooni.
• 15.11. kell 14.00 isadepäeva kontsert.
• 18.11. kell 10.30 kohtumine Mati Nappusega.
• 20.11. kell 16.00 Nõmme Lunastaja Kirikus kontserdi ühiskülastus. Esinevad Nõo kiriku meeskoor ja Tallinna Peeteli
koguduse koor. Kontsert tasuta.
• 26.11. kell 13.00 Saue Päevakeskuse kollektiivid esinevad
Pirita Sotsiaalkeskuses.
• 26.11. kell 17.00 Tammetõru Seltsingu koosviibimine.
• 09.12.2010 kell 13.00 korraldavad muusikahuvilised
muusikali „Helisev muusika” ühiskülastuse Nokia Kontserdimajas. Pileti hind 356.-krooni.
• 10.–11.12.2010 Reisi- ja kultuurihuvilised korraldavad
jõulureisi Riiga ja Siguldasse. Ööbimine Riias hotellis Latvija.
Reisi hind 850.- krooni.
• 22.12.2010 kell 19.00 Teatrihuvilised korraldavad ühiskülastuse Rahvusooperisse „Estonia” etendusele „La Traviata”.
Pensionäridele hind 174.- krooni (4., 5. rida). Maksta saab
kuni 30.11.2010.

ELIITKONTSERDID

Reformierakondlaste
koosolekust

5. november 2010

SAUE KONTSERDISÜGIS 2010

Andreas Lend (tšello)
Maarit Saarmäe (klaver)
Kavas: J.Brahms, D. Šostakovitš

Täname:
Saue linn
Saue Muusikakool

Pilet: 25.-/50.-

Saue Sõna

Mitmesugust
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ÖÖKLUBI
Kuldsed
Vanamõisa Seltsimajas
Allika tee 10, Alliku küla

8kümnendad
12.novembril
sissepääs alates 20.00

DJ SILVER TAMM
BÄND PLUTOONIUM
ÜLLATUSESINEJAD

Avatud Baar, pilet 150.- koos suupistelauaga
Info: ave@kodukyla.ee, 51 407 61

21.11 Kell 12.00

Lastehommik
Vanamõisa
Seltsimajas
TIBU DISCO
SUUR DISKOTRALL
DJ TIBU JUHTIMISEL

MÄNGUD,
VÕISTLUSED,
AUHINNAD

PEREPILET 25.-

PARIMA DISCOSTAARI
JA PARIMA KOSTÜÜMI VALIMINE

IGALE DISCOTAJALE
JÄÄTIS PREMIA POOLT
Allika tee 10, Alliku küla
info: ave@kodukyla.ee
51 407 61

TASUT
A

!!!

4. DETSEMBER
ALGUSEGA KELL 12.00

TULE KOOS PEREGA JA OSTA
OMA JÕULUKINGITUSED
JÕULUTURG TOIMUB SAUE VALLAS
VANAMÕISA SELTSIMAJA HOOVIS.
MÜÜGIL KÄSITÖÖ NING
TERVISE-, TOIDU
JA LASTETOOTED.
MTÜ
VANAM
VANAMÕISA
KÜLA

PÄEVA JUHIB LÕBUS JÕULUSOKK
PÄKAPIKULA, VÕISTLUSED, MÄNGUD
TÖÖTOAD SELTSIMAJAS:
HELIDEMAAILM PÄKAPIKULAS
KÜPSETAMINE
MEISTERDAMINE
KUUSEKAUNISTUSTE TÖÖTUBA
KAUPLEJAKS REGISTREERIMINE: AVE@KODUKYLA.EE, TEL 5140761, 6780921
ENNE 1.DETSEMBRIT REGISTREERUNUTELE KOHAMAKS 50 KROONI.

Saue Sõna

Teated ja tarbijainfo
STAADIONIJOOKS

korraldab koostöös Sünni ja Imetamise
Eesti tugiühinguga SAUE PÄEVAKESKUSES (otsapoolne uks, sissekäik Kütise
tänava poolt)
LOENGUD järgmistel teemadel:

Reedel, 5. novembril kell 10

Imiku uni.
Unerütmid ja söömisrütmid.
Uinumine ja ärkamine.
Reedel, 19.novembril kell 10

Suurem tissilaps, 1. osa.
Miks ja kui kaua imetada
või millal lõpetada?
Uni, toit ja päevakava.
Ema ja lapse vajadused.
Räägib imetamise nõustaja Jana Kima

Tule kindlasti!

ks!
perega ja teeme is
s
u
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t
adepäeva spor
Tule
Võta kaasa oma osavõtukaart.
Kui sul seda veel ei ole, saad selle vormistada kohapeal.
Starti saab tulla kuni kella 13.00-ni. Sarjast osavõtt on tasuta!
Ürituse korraldab:

Oodatud on nii lapseootel emad, imikute ja väikelaste emad ja isad, vanaemad ja vanaisad, ühesõnaga — kõik, keda päevateema köidab.
Olete oodatud kuulama ja kaasa mõtlema!
Üritus on osalejatele tasuta.
Lähem info tel 679 0196
Anneli Ritsing, lastekaitse ja noorsootöö spetsialist

Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht
Terje Toomingas
+372 5343 5855
terje@saue.ee

Soojuspump või konditsioneer on just see, mida vajate.

Novembris on lõikuskuu!

Baresco Kliimaseadmed OÜ pakub kvaliteetset ja mõistliku hinnaga kliimaseadmete paigaldust ja hooldust. Meie leiame teile parima lahenduse!

Kuupilet 9 x 70 = 630 kr; üksikpilet 90 kr.
Saue ujula juures töötab iga päev

Selle kuulutuse esitamisel lemmikloomade
steriliseerimine ja kastreerimine –15%!

SAUE LOOMAKLIINIK

Novembrikuus vesiaeroobika treeningud T, N algusega 19.45

Sobivad kõik raamatud,
igas seisukorras ja keeles.
Tee riiulitele ruumi!
Tel 5346 8430

Fekaalivedu
(kogumiskaevude
tühjendus)
Hinnad alates 250 kr
Tel 5346 8430
Geotrans OÜ
Otsin tööd

 Teostan pottsepatöid. Klassikaliste
kaminate ja looduskivide paigaldus.
Töödest pildid. Transport, materjal
meie poolt kohale toimetamisega.
Tel 5803 3448, Ain.
 19-aastane tütarlaps otsib tööd.
Tel 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

Kas teie kodus või kontoris on suvel palav ja talvel külm?

VESIAEROOBIKA

Raamatud, mida
teil vaja pole,
viime tasuta
jalust ära.

Kui tuled titaga, võta kaasa aluslina või tekike.

Lisainfo ürituse kohta:

Vaata tehtud töid www.baresco.ee
ja küsi lisainfot telefonil 5332 0665.
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SAUE PEREKOOL

Sarja “Sauelane liikuma” III etapp —
isadepäeva-eri toimub 14. novembril 2010
Saue Gümnaasiumi staadionil algusega kell 12.00.

Staadionijooksul tuleb läbida ca 1 km, jooks toimub ilma ajavõtuta.
Osalema on oodatud kõik huvilised! Isadele ja vanaisadele,
kes osalevad koos lapse või lapselapsega — eriauhind!

5. november 2010

Lemmikloomade vaktsineerimine,
ravi, päevakirurgia.
Hill’s ja Royal Canine lemmikloomatoit.
NB! Kolmapäeviti pensionäridele visiit
ainult 75.- (tavahind 175.-)

jõusaal

Hinnad väga soodsad!

Täpsem info http://koolihaldus.saue.ee/ või tel 659 6669

Sooja 1, Saue, tel. 600 3382
E–R 13.00–19.00, L 10.00–14.00
www.sauekliinik.ee

 Soovin leida Sauel 7. klassi õpilasele
vene keeles järeleaitamise õpetajat.
Kontakt: 5680 5253
 OÜ Trailer Service, asukohaga Sauel,
võtab tööle kogemustega veoautode ja
treilerite elektriku ja remondilukkseppasid. Täiendav info tel 513 1178
 OÜ Parkimisjoon otsib oma kollektiivi teekatte markeerijat. Vajalik on
eelnev ehitusalane kogemus ja B-kategooria juhilubade olemasolu. Lisainfo
telefonil +372 511 0404 ja www.parkimisjoon.ee, CV ja sooviavaldus palume
saata: oliver@parkimisjoon.ee
 Saue ettevõte Barem OÜ otsib oma
nooruslikku ja meeldivasse töökollektiivi õmblejaid. Soovitav eelnev
töökogemus, täpsem väljaõpe kohapeal. Kandideerimiseks palun saata CV
aadressil info@barem.ee
 Otsime Sauel asuvasse elamusse
kord nädalas rõõmsameelset ja abivalmis koduabilist. Helistada numbril
5822 7926

Kinnisvara

 OSTAN ÜHETOALISE KORTERI SAUEL,
1. või 2. korrusel; tel 528 0682, Merike
 Soovin osta garaaži Sauel. Telefon
5668 5058, Priit
 Noor pere soovib osta soodsalt
krunti või maja Saue või Saku vallas.
Telefon 5664 2718, ayyryy@hot.ee, Airi’
 Üürile anda garaaž (kanaliga) Sauel
raudtee ääres. Ühendust võtta tel 659
5200 või SMS tel 5698 0286.
 Müüa 2-toaline korter Sauel. III
korrus, 52 m2. Toad eraldi, läbi maja
planeering. Hind 530 000.-.
Kontakt: 5558 1121.

Müüa

Saue Haridusselts VITALIS korraldab

Saue Haridusselts VITALIS korraldab

EMAKEELE
RIIGIEKSAMI (KIRJAND)

MATEMAATIKA
RIIGIEKSAMI

08.11 – 14.11

 Müüa turbabriketti (Tootsi) ja puitbriketti (ümar, kandiline). Transport
Sauel tasuta. Tel 5359 3615
 Müüa lõhutud küttepuid: lepp —
500 kr/ rm, sanglepp — 550 kr/ rm,
metsakuiv okaspuu — 500 kr/ rm.
Puud on saetud ja lõhutud, 50 cm
pikkused halud. (Puud on märjad.)
Transport alates 10 ruumist tasuta,
(laotud koormasse). Tel 506 2645

olete oodatud

ettevalmistuskursuse

ettevalmistuskursuse

50-tunnine kursus algab 1. detsembril 2010 ja
kestab aprillini 2011. Toimumisaeg: kolmapäeviti
17.30–19.00
Saue Gümnaasiumi ruumis 312

Kursus algab 30. novembril 2010
ja kestab maini 2011.
Toimumisaeg: teisipäeviti 17.00–19.00
Saue Gümnaasiumi ruumis 209

Lisaks on võimalus kirjutada 6-tunnine proovikirjand
(kokku lepitud laupäeval),
millele järgneb individuaalne tagasiside.

Kursuse juhendaja: Sirje-Tiiu Kreek

Pizzatakso 12.00-21.00 tel. 58338003

Kursuse maksumus ühele osalejale
1800.- krooni.
Osalussoovist palume teatada
e-postiga: shs2@hot.ee
või telefonil 528 1677

*soodustused ei laiene pizzataksole

Kursuse juhendaja: Anu Kell
Kursuse maksumus ühele osalejale 1800.- krooni.
Osalussoovist palume teatada e-postiga:
shs2@hot.ee või telefonil 528 1677

Peetri Pizza 20.sünnipäevale!
Sünnipäevanädalal suur(28cm)pizza

väikese(20cm)pizza hinnaga!!

Saue,Sooja 1 E-P 10.00-21.00 tel.6741963
www.peetripizza.ee

Armas Ave perega,
südamlik kaastunne kalli

EMA
kaotuse puhul
„Trolli“ rühma kasvatajad
ja lapsevanemad
Avaldame sügavat kaastunnet
omastele Saue Sõna endise
peatoimetaja

Peeter Eelsaare
surma puhul
Sõbrad ja kolleegid
Saue Linnavalitsusest

