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Saue linna eelarve võeti vastu

Linnaelu

2011. aasta
linnaeelarve
on vastu võetud
Saue linnavolikogu kinnitas
Saue linna eelarve 2011. aastaks. Koos investeeringutega on
eelarve koondtulude maht 8,5
miljonit eurot ja koondkulude
maht 9,6 miljonit eurot. Investeeringute katteks ja koondeelarve
tasakaalustamiseks kasutatakse
võõrvahendeid (laenu) ja reserve.
Käesoleva eelarve näol on tegemist seni suurima investeeringute
eelarvega Saue linnas.

Loe lk 3 ja 4

Noored

Noorte
puhkpilliorkester
võitis kulddiplomi
XIV Rahvusvaheline Puhkpilliorkestrite konkurss toimus 6.–9.
jaanuaril Prahas. Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester Harry ja Sirly
Illaku juhtimisel võitis kulddiplomi. Kõikide kategooriate arvestuses tunnistati konkursi parimaks
dirigendiks HNPO dirigent Harry
Illak. Loe lk 5

Selgunud on Harjumaa
2010. aasta tegijamad
sädeinimesed, organisatsioonid ja teod!
30. detsembril tunnustati
Harju maavanema aastalõpu-vastuvõtul eelmise
aasta tegusaimaid inimesi, organisatsioone ja silmapaistvaid tegusid.
Nagu ka varasematel
aastatel, valiti võitjad välja Harjumaa mitme arendusorganisatsiooni poolt
üheskoos: Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus,
Harjumaa Omavalitsuste
Liit, Harju Maavalitsus ja
Kodukant Harjumaa. Lisaks paluti arvamust ka
EVEA-lt ja EMSL-ilt.
Kandidaate nominentideks said esitada kõik
Harjumaa inimesed, ka
organisatsioonid ja omavalitsused. Kõik, kes Harjumaalt esitati, ka kandidaatideks registreeriti.
Üheks kandidaadiks oli
ka Saue Muusikakooli direktor Kristiina Liivik.
AASTA SAAVUTAJA —
KRISTIINA LIIVIK!
Kristiina on Sauel ja
Tallinnas toimuva rahvusvahelise muusikafestivali
Visioon projektijuht juba
aastaid. Tema on ka üks
Harjumaa sümfooniaorkestri loomise idee algatajaid ja tulihingelisi eestvedajaid.

Hea lugeja! Tänases lehes on teile tutvumiseks ära toodud Saue Kultuur
linna 2011. aasta eelarve. Eelarve koostamise aluseks on kohaliku Mälumängurid
annavad tuld
omavalitsuse korralduse seadus, kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seadus, Saue linna põhimäärus, linna arengukava
ja Eesti Reformierakonna ning Erakonna Isamaa ja Res Publica
Liit vahel sõlmitud koalitsioonilepe, rahandusministeeriumi ja
Eesti Panga prognoos Eesti majandusele 2011. aastaks.
2011. aasta 1. jaanuarist hakkas Eestis kehtima uus, enamikus Euroopa Liidu riikides
kasutusel olev raha — euro,
ning tulenevalt sellest on
Saue linna eelarve esmakordselt koostatud eurodes.
Saue Linnavalitsus esitas
2011. aasta eelarve volikogu 2010. aasta 21. oktoobril
toimunud 13. istungile I lugemisele. Ligi kolm kuud oli
eelarve projekt avalikustatud
linna koduleheküljel. Eelarve
läbis volikogus kolm lugemist. Lugemiste vahel toimus
kaks Saue Linnavolikogu ja
eelarve- ja majanduskomisjoni
koosolekut tehtud muudatusettepanekute läbivaatamiseks.

Käesoleva eelarve näol
on tegemist seni suurima investeeringute eelarvega Saue
linnas. Kogu eelarvest on investeeringuteks ette nähtud
3,9 miljonit eurot, mis moodustab eelarve mahust ligi 40
protsenti.
2011. aasta esimeses pooles tuleb lõpetada Avatud
Noortekeskuse hoone ehitustööd ning sisustada kõik
ruumid, aasta teises pooles
peavad valmima kõik välisrajatised. Samuti algavad teisel poolaastal ühisveevärgi ja
-kanalisatsioonitööd, mis on
planeeritud lõpetada 2013.
aastaks. Teede ja tänavate
ehitusse ning korrashoidu

on eelarves ette nähtud 0,2
miljonit eurot ning see sisaldab ka kergliiklustee ehitust
Saue–Padula–Laagri. Eelarves on 0,1 miljonit eurot Saue
Gümnaasiumi juurdeehituse
projekteerimiseks. Investeeringute tegemiseks saadakse
vahendeid EL-i fondidest ja
võõrvahenditest.
Üks asi linna arengus on
investeeringud rajatistesse,
kummatigi ei tohi betooni ja
torude kõrval ära unustada
meie inimesi, kelle huvides
me tegutseme. Ka uuel aastal
jätkame senises mahus haridusteenuse osutamist ning
sotsiaalsete
riskirühmade
toetamist. Linlastele paku-

me ka palju üritusi, millest
osa traditsioonilised, mõned
aga esmakordsed. Linna
sünnipäeval kutsume ellu
Saue Savipäeva ning 1. juulil
korraldame Sauel Harjumaa
puhkpillipäeva. Juuli algul
osaleme oma noortekollektiividega Noorte Laulu- ja
Tantsupeol.
Usume, et 2011. aasta eelarve tagab linna tervikliku
ja jätkusuutliku arengu ning
linnaelanik saab linnalt igati
kaasaegset teenust ja tuge.
Lugupidamisega,
Harry Pajundi
linnapea

Saue linna 2010. aasta esivõistlused mälumängus lõppesid Superfinaaliga 4. detsembril Saue
Gümnaasiumi aulas. Võistlus kulges enneolematult tasavägiselt,
kusjuures kahele ametlikule finaalivõistkonnale ei andnud sammugi järele pealtvaataje hulgas
osalenud Tammetõru laudkond.
Lõpuks võitis ikkagi Tammetark.
EestiMaakilb 2010/ 2011 Superfinaalis 12. märtsil Säreveres
on Saue Tammetarkadel kaitsta
eelmise aasta sarja üldvõitja ning
Harjumaa meistri tiitel.

Loe lk 6

Kultuur

Slovakkias
Ungarit otsimas
Eesti Kunstiakadeemia on juba
30 aastat korraldanud ekspeditsioone soome-ugri erinevatele
asualadele. Möödunud aastal
käis 7-liikmeline noorterühm
uurimas nende ungarlaste elu-olu
ja ajalugu, kes on ajalooliselt sattunud elama Slovakkia aladele.
Ekspeditsioonil kogutud materjalide põhjal on koostatud näitus
„Ungarit otsimas“, mida saab
nüüd näha Saue raamatukogus.

Loe lk 7
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Sauelane arvab
Väljas on ilus talveilm.
Kuidas kasutate talveolusid sportimiseks?
Valdo Pilve
Saue Gümnaasiumi õpetaja
Koolil olemas 60 suusakomplekti. Igapäevaselt toimuvad väljas suusatunnid 3 klassikomplektile korraga.
1.–3. klassi jaoks on väike harjutusring kooli juures.
Alates 4. klassist käime Sarapikus. Probleemiks Vana-Keila mnt
ületamine laululava juurest. Ülekäigurada kurvi peal, maantee ääres
kõrged lumevallid. Tee ületamine on ohtlik! Samas peavad õpilased
suusad jalast ära võtma. 4.–5. klassidel on probleemiks saabaste
kinnitamine suuskadele, sest kõndides pakib suusasaabaste all lumi
kinni ja klamber ei kinnitu.
Lahendusena näeme tunneli rajamist. Väga käidav koht aastaringselt.
Jaanus Beilmann
Saue elanik
Minu sport algas klubinoortele suusatehnika lihvimisega juba oktoobri lõpus Lapimaal Luostos. Edasi,
detsembri keskpaigast alates on minu sport koosnenud
Nõmme Spordiklubi murdmaasuusatajate ja SK Biath-

lon laskesuusatajate noorte sportlaste suuskade määrimisest igal nädalavahetusel, kaasa arvatud 1. jõulupüha ja 1. jaanuar. Et lisaks
aktiivsele, distsipliini ja täpsust nõudvale hobile on ju veel ka päevatöö Piletilevis ja väikesed lapsed, siis tuleb leppida selle füüsilise
koormusega, mis tuleb paljudest suuskade nühkimise tundidest, ning
siis võistluste ajal värskes õhus raja ääres noorsportlastega ergutamisega kaasnevast kaasajooksmisest. Hing ihaldab aga endalegi
rahulikke, tundide pikkuseid suusasõite lubada, kõigis neis kaunites
Eestimaa paikades, kus siiani raja ääres on tulnud kiibitseda. Lisakoormust pakub veel väiksemate lastega esimeste suusasammude ja
mõnusate kelguliugude püüdmine. Ikka jalgel ja värskes õhus ja igal
sammul jala alt ära vajuval lumel!
Tiina Jugala
AS Sami
Ma ei ole eriti talviste olude sõber, aga vähemalt 1–2
korda nädalas teen ca viiekilomeetrise Olerexi kõnniringi Sauel, kas keppidega või ilma. See on lisaks esmaspäevasele Pilatese trennile, teisipäevasele Shindo
trennile ja kolmapäevasele võimlemisele.

Sõidusoodustust
omavatele isikutele
bussisõidupileti hinna
hüvitamise ajutine kord
Seoses üleminekuga bussiliinil Saue–Tallinn–Saue piletite
kompenseerimise uuele korrale, peavad sõidusoodustust
omavad isikud alates 1. veebruarist 2011. a sõidukis sõidusoodustust omava tõendi ettenäitamisel ostma sõidupileti
sularaha eest.
Veebruarikuu sõidupiletid tuleb sõidusoodustust omava
isiku või tema esindaja poolt kompensatsiooni saamiseks
esitada märtsikuu jooksul koos taotlusega ja paberile liimitult
linnavalitsuse infolauda.
Taotlusele ja nõutud kombel paberilehele kinnitatud piletitele lisaks tuleb esitada ka sõidusoodustust võimaldav
tõend.
Taotluste vormi kinnitab Saue Linnavalitsus ning need on
saadaval Saue linna koduleheküljel ja paberkandjal linnavalitsuse infolauas, päevakeskuses ja gümnaasiumi kantseleis. 

Hüvastijätt jõulukuuskedega

Saue Linnavolikogu
määrus
Saue, 21. jaanuar 2011, nr 2

Sõidusoodustust omavatele isikutele bussisõidupileti hinna hüvitamise ajutine kord
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse“ § 30 lg 1 p 2 ja Saue Linnavolikogu 20.01.2011
otsusest nr 68 lähtudes.
§ 1. Määruse eesmärk
Määrusega reguleeritakse sõidusoodustusi omavatele Saue
linna elanikele kommertsliinidel sõitmise kulutuste hüvitamine.

Erna Gerndorf

Saue Noortekeskuse juhataja
Igal aastal kaunistab meie
kodu jõulupuu. Oleme käinud
kuusekesi perega metsast otsimas, turult valimas ja rõõmustame alati, kui ilus see kuusk
on! Jõulupuud aitavad peredes
luua kena pühadetunde ning
kaunistavad meie kodu mitu
pikka nädalat. Ja siis on pühad
läbi …
Saue linnal on kena komme tunda pärast pühi veel kord
rõõmu jõulukuuskedest ja jätta
nendega uhkelt hüvasti. Nii
lõõmas ka sel aastal võimas
tuli kaitseliitlase Mati Nappuse hoole all jaanitule platsil.

Oma kuuskedega oli hüvasti
jätma tulnud arvukalt linnakodanikke. Tore oli märgata nende hulgas palju noori peresid!
Lisaks tulelõõmale lõid
meeleolu noored trummarid
Kevin Telliskivi, Karl Kristjan Kuimet, Verner Vichmann,
Sett Puusepp ja Erik Herman
Isop. Trummareid juhendas ja
musitseeris ka ise kaasa Saue
Muusikakooli õpetaja Riho
Joonase.
Piparkookide ja sooja joogi
eest hoolitses Saue Huvikeskus. Kohtume järgmisel aastal
jälle! 

Teade
Lume- ja libedusetõrjet Saue linna haldusterritooriumil
teostab Tänavapuhastuse AS.
Kui teil on mure teede ja tänavate lume- ning libedustõrjega, palume helistada Tänavapuhastuse AS-i ööpäevaringsel dispetšeri telefonil 506 6459 või edastada info e-postiga: info@tap.ee 

Marsruuttakso nr 208 sõidab taas
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tel 679 0175, leht@saue.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ
Järgmine number ilmub
11. veebruaril 2011

OÜ Arne Auto taastab marsruudiliini nr 208 alates 1. veebruarist. Sõidame kümme ringi päevas
marsruudil SAUE LINN–SAUE VALD–MUSTAMÄE–SOLARIS. Sissesõit ja väljasõit Sauevälja teelt.
Pileti hinnad: Saue linna sees 0,50 EUR ja SAUE–TALLINN 1,10 EUR. Meeldivat sõitmist!
Teie,
Arne Auto

§ 2. Sõidukulude hüvitamise kord
1. Sõidukulud kompenseeritakse kalendrikuus Saue–Tallinna–Saue bussiliinidel ostetud sõidupiletite või kalendrikuud hõlmava kuukaardi alusel. Arvestatakse Saue linna
teenindavates bussides markeeritud pileteid.
2. Sõidusoodustust omavad isikud, kes on sõitnud Saue–
Tallinna–Saue bussiliinidel ja ostnud pileti või kuukaardi,
kleebivad (kinnitavad) ostetud sõidupiletid või kuukaardi
linnavalitsuse poolt koostatud taotluseblanketile. Taotlusele märgitakse isiku nimi, elukoht, sooduskaardi number, isiku pangaarve, bussipiletite üldmaksumus. Taotlus
esitatakse linnavalitsuse infolauda.
3. Taotlusele lisatakse linnavalitsuse poolt väljastatud sõidusoodustuse kaart.
4. Taotlused sõidudokumentide kompenseerimiseks tuleb
esitada linnavalitsusele hiljemalt sõidusoodustuse kasutamisele järgneva kalendrikuu jooksul.
5. Taotluse esitamine registreeritakse soodustust omavate
isikute nimekirja märke tegemise ja taotluse esitaja allkirjaga.
6. Taotlustel esitatud andmete õigsuse kontrollimist korraldab sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht.
7. Sõidusoodustuste väljamaksed teostab linnavalitsuse
raamatupidamine sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juhi
poolt koostatud väljamakselehtede alusel ning raha kantakse üle taotleja poolt esitatud pangaarvele hiljemalt
sõidudokumentide esitamisele järgneva kuu jooksul.
§ 3. Rakendamine
1. Käesolev kord kehtib kuni kiipkaartidele üleminekuni.
2. Määrus jõustub 01.02.2011.
Harry Pajundi
Linnapea
Jekaterina Tikerpuu
Linnasekretär
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Linnavolikogu ja Linnavalitsus
Linnavolikogu 17. istung
Saue Linnavolikogu VI koosseisu
17. istung toimus 20. jaanuaril
2011. a, päevakorras oli:
1. Saue Politseijaoskonna info
/informatsioon võeti teadmiseks/.
2. Saue linna 2011. aasta eelarve
/III lugemine/
/11 poolthäälega (6 erapooletut)
võeti vastu määrus nr 20/.
3. Saue lasteaia Midrimaa
põhimäärus /II lugemine/
/ühehäälselt võeti vastu määrus nr 21/.
4. Saue Linnavolikogu 20.10.2010 määruse nr 17 „Volikogu määrustes krooni arvestamine euroks, piirmäärade
muutmine linnavara eeskirjas” lisade nr 1 ja 2 muutmine /11 poolthäälega (6 vastuhäält) võeti vastu määrus
nr 22/.
5. Saue linna jäätmehoolduseeskiri /I lugemine/
/ühehäälselt otsustati suunata eelnõu volikogu II lugemisele ning määrata edasise arutelu juhtivaks komisjoniks
keskkonnakomisjon/.
6. Saue Linnavolikogu 15.04.2010 otsuse nr 40 „Ühistranspordi sõidusoodustuste kompenseerimine” kehtetuks tunnistamine /ühehäälselt võeti vastu otsus nr 68/.
7. Kommertsliinidel sõidusoodustuste kehtestamine
/ühehäälselt võeti vastu määrus nr 23/.
8. Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemine
/ühehäälselt võeti vastu otsus nr 69/.
9. Audiitori määramine /ühehäälselt võeti vastu otsus
nr 70/.
10. Volikogu planeerimis- ja ehituskomisjoni esimehe valimine /häältelugemiskomisjoni protokolli nr 2 alusel, osutus
11 poolt- ja 2 vastuhäälega valituks Argo Ladva ning võeti
vastu otsus nr 71/.
11. Volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine /9 poolthäälega (3 erapooletut ja 1 vastuhääl,
kohal 13 volikogu liiget) võeti vastu otsus nr 72/.
12. Saue linna uue põhimääruse väljatöötamise ajutise
komisjoni koosseisu muutmine /12 poolthäälega (1 erapooletu, kohal 13 volikogu liiget) võeti vastu otsus nr 73/.
13. Jaoskonnakomisjoni moodustamine
/10 poolthäälega (3 vastu, kohal 13 volikogu liiget) võeti
vastu otsus nr 74/
14. Info
14.1 Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine
14.2 Rahvakohtukandidaatide esitamine
/Informatsioonid võeti teadmiseks/
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Siiri Pertel
volikogu assistent

Linnavalitsuse 2. istung
Saue Linnavalitsuse 2. istung
toimus 12. jaanuaril 2011.
aastal, päevakorras oli:
1. Saue Linnavolikogu määruse
eelnõu „Kommertsbussiliinidel
sõidusoodustuste kehtestamine“ /otsustati suunata eelnõu
kehtestamiseks volikogusse/.
2. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Ühistranspordi soodustuste
kompenseerimine“ /otsustati
suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
3. Volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni 2011. a eelarveprojekti muutmise ettepanekute läbiarutamine /otsustati
suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
4. Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemine
/otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

2011. a EELARVE SELETUSKIRI
Linnaeelarve 2011. aasta põhitegevuse tulude maht on 5,8
miljonit eurot ja põhitegevuse kulude maht 5,7 miljonit eurot.
Koos investeeringutega on eelarve koondtulude maht 8,5 miljonit eurot ja koondkulude maht 9,6 miljonit eurot. Investeeringute katteks ja koondeelarve tasakaalustamiseks kasutatakse võõrvahendeid (laenu) ja reserve.
Käesoleva eelarve näol on tegemist seni suurima investeeringute eelarvega Saue linnas. 2011. aastal alustatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitöödega, tööd on planeeritud lõpetada
aastal 2012. Investeeringute tegemiseks saadakse vahendeid
EL-i fondidest ja võõrvahenditest. Riigieelarvest eraldatavad vahendid on käesolevas eelarve projektis arvestatud 29.12.2010.
a avalikustatud eraldiste mahus.
2011. aastal on linna peamisteks prioriteetideks ÜVK ehitustöödega alustamine; koolihoone projekteerimine; projekti
„Saue–Padula–Laagri kergliiklustee“ jätkamine; Saue uue
Avatud Noortekeskuse uste avamine noortele; hallatavate asutuste auditite läbiviimine; linnavara haldamise struktuuri tõhustamine.

Tulud

Saue linna eelarveline tulubaas summas 8 509 158 eurot
koosneb olulises mahus maksutuludest, järgnevad toetused Eesti riigilt ja Euroopa Liidult, omatulud ning muud tulud.
Saue linna maksumaksjate arv oli kõige kõrgem 2008. aastal.
2010. a lõpus hakkas maksumaksjate arv taas suurenema,
kuid ei ulatunud 2007. a tasemele.

Kulud

2011. aasta eelarve kulude kogumaht on 9 659 438 eurot.
Majandusliku sisu järgi (vt tabel 3) on planeeritud tegevuskuludeks 5 075 384 eurot (52,5% eelarve mahust); investeeringuteks 3 910 600 eurot (40,5%); eraldisteks 519 306 eurot
(5,4%); muudeks kuludeks, sh reservfond ja intressimaksed
154 148 eurot (1,6%).
Seoses algavate linna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrgu ehitus-laiendustöödega on suurim kulude osakaal 2011.
a majanduse tegevusalas. Järgnevad kulutused haridusele,
kultuurile ja vabale ajale, üldvalitsemisele (sh reservfond ja intressimaksed) ning sotsiaalsele kaitsele. Oluliselt madalamad
on olnud kulutused muudele tegevusaladele, sh avalik kord,
riigikaitse ning tervishoid.
2011. aasta septembrist suureneb Saue Noortekeskuse
koosseis 3,5 ametikoha võrra. Saue Gümnaasiumis suureneb
pedagoogi ametikohtade arv 3,17 ning Saue Muusikakoolis 0,3
ametikoha võrra, Saue Päevakeskusesse lisandub 1,0 koosseisuväline ringijuhi ametikoht. 2011. a eelarvesse palgatõusu linna eelarvest makstavatele ametikohtadele ei planeerita.
Haridusvaldkonna eelarvest tagatakse haridusteenus kokku 1350 lapsele, sellest alusharidusteenus 440 lapsele (350
Saue linna munitsipaallasteaias, 55 eralastehoius, 35 teiste
omavalitsuste munitsipaallasteaedades ja eralasteaedades) ja
põhi- ja keskharidus 910 õpilasele (790 Saue Gümnaasiumis,
120 teistes haridusasutustes); uuendatakse kooli arvutiparki ja
infovahendeid; alustatakse gümnaasiumi juurdeehituse projekteerimisega ja jätkatakse õpilaste toetamist seoses õpingutega
vahetusõpilasena välismaal.
Sotsiaalse kaitse eelarvest abistatakse elatusvahendite
kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud inimesi, osutades neile vajalikus ulatuses vältimatut sotsiaalabi; tagatakse Tallinna linna noorte õppekeskuses „JUKS”
päevahoiuteenusel viibivate Saue linna puuetega noorte kulude tasumine; toetatakse raske või sügava liikumispuudega
isikute invatranspordi kasutamist transpordiks õppe- või hoolekandeasutusse; toetatakse Saue Linna Invaühingut; jätkatakse
üldhoolekodu teenuse osalist rahastamist vähekindlustatud
eakatele ja/ või puuetega isikutele ja toetatakse lastekodudes
olevaid Saue linna lapsi; jätkatakse sünni-, kooli- ja koduse
mudilase toetuse ja matusetoetuste maksmist; tagatakse 350
tunni ulatuses tugiisikuteenuse osutamine lastega peredele;
tagatakse töötutele 100 tunni ulatuses heakorra- või üksikute
eakate abistamistöid ja jätkatakse toiduainete jagamist vähekindlustatud isikutele ja töötutele; toetatakse ravikindlustuseta
isikutele meditsiiniteenuste ostmist.
Majanduse ja keskkonnakaitse eelarves suurendatakse
prügi sorteerimise võimalusi ja arendatakse jäätmekäitlust vastavalt kehtivatele õigusaktidele, kaasates korteriühistuid; korraldatakse elanikelt vanarehvide, elektroonika ja suurjäätmete
tasuta vastuvõtt kaks korda aastas; alustatakse jäätmejaama
planeerimisega.
Vaba aja ja kultuurivaldkonna eelarvest jätkatakse jaanituleplatsi ja Sarapiku terviseraja rekonstrueerimist, toetatakse
Saue linnas tegutsevaid MTÜ-sid, toetatakse Noorte Töömalevat ja Saue kirikut. Seoses uue maja valmimisega planeerib
Saue Noortekeskus pakkuda esmakordselt järgmisi huviringe:
filmi-fotoring (multimeedia), ballett, aeroobika, DJ ja noortebändid, loovus, võimlemine, grilliklubi ja kokandus.
Üldvalitsemise eelarves kajastatakse linnavolikogu ja -valitsuse, üldise reservfondi, laenuintresside tagasimaksete ja
üldiste avaliku sektori ülekannete (Harjumaa Omavalitsuste
Liidule, Eesti Linnade Liidule jms) kulusid. 2011. aastal alustatakse linna arengukava tegevuskava täpsustamist ja eelarvestrateegia koostamist perioodiks 2012–2017; tõhustatakse
linnavara haldamise struktuuri; vähendatakse dubleerivaid tegevusi ning -juhtimisüksusi.
Saue linna 2011. aasta täismahus eelarvega on võimalik tutvuda Saue linna kodulehel www.saue.ee – Linna juhtimine –
Avalik teave – Eelarve
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Saue Linnavolikogu määrus
Saue, 20. jaanuar 2011, nr 20

Saue linna 2011. aasta eelarve
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). Vt tabel 1.
§ 2. Kinnitada Saue linna investeeringute kava
Määrusega kehtestatakse Saue linna investeeringute kava
vastavalt lisale 1.
§ 3. Kassatagavara
Määrata kassatagavara suuruseks 320 000 eurot.
§ 4. Soetuste summad ja kohustuste võtmise piirang
1. Majandamiskulude eelarve arvelt võib teha soetusi summas
kuni 2 000 eurot (ilma käibemaksuta) soetuse kohta;
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, pikaajalisi 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.
§ 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;
1.2 Avatud Noortekeskuse ehitamine 575 205 eurot;
1.3 ÜVK projekteerimine 221 696 eurot;
1.4 Sotsiaaltoetused 8 420 eurot sh puuetega laste lapsehoiuteenus, puuetega laste hooldajatoetus ja toimetulekutoetus;
1.5 Saue Gümnaasiumi tegevuskulud 80 261 eurot sh personalikulud 76 953 eurot. Ülekantav summa sisaldab riigieelarve
eraldist summas 79 299 eurot ja laekumist Harju Maavalitsuselt summas 962 eurot;
1.6 Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate Saue Muusikakooli ja Saue Gümnaasiumi kollektiivide kulud summas 2 148
eurot;
1.7 Saue Noortekeskuse arendamiseks annetatud vahendid
summas 4 075 eurot ja 2011. a jätkuva projekti „ANK Pakkumus“ kasutamata vahendid summas 141 eurot;
1.8 Saue Muusikakooli tegevuskulud summas 352 eurot, mis
oli planeeritud 06.–09.01.2011 toimuva XIV Rahvusvahelise
Puhkpilliorkestrite Konkursi osavõtutasuks;
1.9 Lumekoristusega seotud täiendavate kulude katteks eraldatud 3 547 eurot.
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.
5. 2010. aasta eelarve tuludesse planeeritud EL-i toetus Avatud Noortekeskuse ehitamiseks summas 417 300 eurot lugeda 2011. a eelarve tuluks.
§ 7. Määruse rakendamine
1. Kinnitada 2011. a toetuste suurused alljärgnevalt:
1.1 sünnitoetus 127,82 eurot;
1.2 koduse mudilase toetus 63,91 eurot kuus;
1.3 1. klassi õpilase ühekordne koolitoetus 63,91 eurot;
1.4 hooldajatoetus raske puudega isiku hooldajale 25,56 eurot kuus;
1.5 hooldajatoetus sügava puudega isiku hooldajale 38,35
eurot kuus;
1.6 matusetoetus 191,73 eurot.
2. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist. Määrust
rakendatakse 01. jaanuarist 2011. a.
Valdis Toomast
Volikogu esimees
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Tabel 1.
2011. a

Keskkonnakaitse

34 257

MAKSUD

4 106 324

sh personalikulud

1 023

Füüsilise isiku tulumaks

4 026 434

Tänavavalgustus

87 559

Elamu- ja kommunaalmajandus

56 907

TULUD

Maamaks
KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGID
Riigilõiv

79 890
644 287
6 391

sh personalikulud

2 582

Hulkuvate loomade püüdmiskulud

2 876

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest

414 702

Valdkonna haldamine

166 544

Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest

100 550

sh personalikulud

151 285

Laekumised spordiasutuste majandustegevusest
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest
Elamu- ja kommunaalmajanduse tulud
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest
Üüri- ja renditulud varadelt
TOETUSED
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetuseks kokku, sh
Eesti riigilt jm institutsioonidelt

48 892
77
23 008
4 793
45 874
3 300 639

AVALIK KORD

18 594

MUU RIIGIKAITSE

5 752

sh Kaitseliidu Harju Maleva Saue Kompanii

5 752

VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON, sh

1 340 406

Investeeringud

608 040

Puhkepargid, mänguväljakud

16 937

25 590

Saue Muusikakool

232 292

2 269 928

sh personalikulud

221 075

38 347

Saue Noortekeskus

191 759

EL-ilt jt välisvahendite arvelt

2 231 581

sh personalikulud

118 717

Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks (§ 11)

1 005 121

Saue Linnaraamatukogu

65 587

457 908

sh personalikulud

50 203

Varade müük

19 173

Saue Huvikeskus

123 243

Intressi- ja viivisetulud hoiustelt

12 782

sh personalikulud

80 825

Kohaliku tähtsusega kultuuriüritused, seltsitegevus

98 713

MUUD TULUD

Rendi- ja üüritulu mittetoodetud põhivaradelt
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitus
Eespool nimetamata muud tulud
EELARVE TULUD KOKKU

6 391
10 226
409 336
8 509 158

sh personalikulud

5 177

Toetus Saue Kirikule

3 835

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED, sh

842 418

2011. a

Saue Linnavolikogu

Laenude võtmine muudelt residentidelt

441 768

sh personalikulud

Laenude tagasimaksed muudele residentidele

-232 971

Saue Linnavalitsus

582 332

sh personalikulud

430 804

FINANTSEERIMISTEHINGUD

Hoiuste vähendamine

-959

88 837
73 115

Kulude katteks suunatud jääk

942 442

Reservfond

82 126

sh sulgemata assigneeringud

606 176

Valitsussektori võla teenindamine

71 581

FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU
KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI
HARIDUS, sh
Investeeringud
Saue Lasteaed “Midrimaa”

1 150 280
2011.a

Haridusteenuste ostmine

306 258
1 244 096

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

Võõrvahendite (laenu) arvelt

L

441 768 eurot

Tagastatavate maksude arvelt
(arvestuslik)

MT

409 336 eurot

4 106

Linnaeelarvest

LE

262 716 eurot

2 148

2010. a ületulevate vahendite arvelt

ÜT

511 499 eurot

Riigieraldiste arvelt

RE

53 700 eurot

995 426

Saue Koolihaldusasutus

482 951

sh personalikulud

225 956

SOTSIAALNE KAITSE, sh

429 918

Sotsiaaltoetused

255 877

Sotsiaalteenused

1 790

sh personalikulud

1 790

Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused

4 397

Toetus Saue Linna Invaühingule

3 196

Nimetus

Katteallikas

Kogumaksumus

2011. a

Gümnaasiumi juurdeehitus

ÜT

1 917 349 EUR

127 823 EUR

Koolihaldusasutus: Individuaalsete ventilatsioonisüsteemide paigaldamine klassidesse, ekraan
aulasse, videoprojektor, videokaamera, lavakardinate ja akende eesriiete väljavahetamine

LE

15 212 EUR

15 212 EUR

RE

15 353 EUR

15 353 EUR

17 077

Saue Päevakeskus

57 724

HARIDUS

sh personalikulud

42 432

sh personalikulud
Ravikindlustusega hõlmamata isikute ja töötute kaitse
sh personalikulud

5 152
256
2 120
522

2 231 581 eurot

Lisa 1.

Eakate sotsiaalhoolekandeasutused

Beebiballi korralduskulud

3 910 600 eurot

Euroopa Liidu vahendite arvelt

sh personalikulud

Laulu- ja tantsupeo kollektiivid

9 659 438

158 388
1 006 747
763 599

Vahetus(üli)õpilase stipendium

17 542

EELARVE KULUD KOKKU

3 204 694

sh personalikulud
Saue Gümnaasium

Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris

MAJANDUS, KESKKONNAKAITSE, ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Sotsiaalse kaitse haldus

82 585

ÜVK kokku, sellest

sh personalikulud

74 417

EL-i sihtfinantseerimine

EL

1 814 281 EUR

Tagastatavate maksude arvelt

MT

409 336 EUR
441 768 EUR

TERVISHOID

5 240

5 339 515 EUR

MAJANDUS ja KESKKONNAKAITSE, sh

3 812 416

Võõrvahendite (laenu) arvelt

L

Investeeringud kokku

3 144 172

Ületulevate vahendite arvelt

ÜT

sh Veevarustuses

2 887 081

Teede ehitus, sh kergliiklustee

LE

Tänavate korrashoid

19 173

Liikluskorraldus

14 061

Transpordikorraldus
Planeerimine
Jäätme- ja heitveekäitlus
sh personalikulud

158 181
2 109
126 577
3 835

Jäätmejaam

2 887 081 EUR

221 696 EUR
199 571 EUR

199 571 EUR

RE

38 347 EUR

38 347 EUR

LE

51 129 EUR

19 173 EUR

LE

51 129 EUR

28 760 EUR

1 071 100 EUR

579 280 EUR

KULTUUR, VABA AEG
Sarapiku tervise- ja puhkekompleksi edasiarendamine
Avatud Noortekeskuse ehitus

ÜT/EL

Saue Sõna

Noored
Noorte puhkpilliorkester
võitis kulddiplomi

Jõuluball

XIV Rahvusvahelisel Puhkpilliorkestrite konkursil Prahas
6.–9. jaanuaril 2011 võitis Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester
(HNPO) Harry ja Sirly Illaku juhtimisel kulddiplomi. Konkursi
kõikide kategooriate arvestuses tunnistati konkursi parimaks
dirigendiks HNPO dirigent Harry Illak (www.hnpo.ee).

Kristiina Liivik

Saue Muusikakooli direktor
6.–9. jaanuarini 2011. a osales
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester XIV Rahvusvahelisel
Puhkpilliorkestrite Konkursil
Prahas, mis kuulub Euroopa
puhkpillimuusika katusorganisatsiooni CISM poolt aktsepteeritud konkursside hulka.
Orkestrid võistlesid neljas kategoorias: middle, higher, topp
ja fanfaare orkestrite klassis.
Konkursil osales kokku
19 orkestrit 9 riigist: Poolast,
Saksamaalt, Itaaliast, Hollandist, Itaaliast, Tšehhist, Sloveeniast, Belgiast ja Eestist.
Konkurssi hindas rahvusvaheline kuueliikmeline žürii.
Žürii hindas osalejaid vastavalt konkursi reglemendis
määratud punktisüsteemile.
Vastavalt punktide koondsummale jagas žürii nelja tüüpi
diplomeid: kulddiplom kategooria üldvõiduga, kulddiplom, hõbediplom või pronksdiplom.

Konkursil
keskmises
(middle) kategoorias osales
kokku 7 orkestrit, kulddiplomi
said Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester (467 punktiga) ja
I Filarmonici orkester Itaaliast
(490 punktiga), kes saavutas
ka antud kategooria üldvõidu.
Žürii poolt tõsteti HNPO
kavas esile Ott Kaski arranžeeritud liivi rahvaviisi „Puhu,
tuul“ (dirigent Harry Illak)
ning solist Mairo Marjamaad
altsaksofonil. Lisaks kandis
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester ette James Swearingeni teose „Seagate Overture“ (dirigent Sirly Illak), Ott
Kaski arranžeeritud Cyrillus
Kreegi „Mu süda, ärka üles“
eesti vaimuliku rahvaviisi ainetel (dirigent Harry Illak).
Kohustusliku loona oli kavas
„Schlessicher Tanz“ Vladimir
Studnicka (dirigent Harry Illak), kus pälvis tunnustuse solist Kristel Liiv flöödil.
Orkestri dirigent Harry Illak tõstab esile kulddiplomi
pälvimise olulisust: „Punkti-

dearvestuses jäime küll alla
Itaalia orkestrile, kuid tegu oli
ikkagi täiskasvanute orkestriga
ning ainult punktide järgi neile
alla jääda ei olnud häbi. Tõsiasi, et saime kulddiplomi rahvusvahelisel konkursil on aga
märkimisväärne. Harjumaa
Noorte Puhkpilliorkestrile on
see suurim saavutus rahvusvahelisel tasandil.“
19 konkursil osalenud dirigendi hulgast konkursi parima
dirigendi karika pälvinud Harry Illaku sõnul tõi orkestrile
edu just Eesti muusika ettekandmine ning kava valik sai
tunnustuse ka žürii poolt.
„Tagasisidelehtedelt
tuli
välja, et meid peeti selle konkursi suurüllatajaks pikkade
konkurssidel osalemise traditsiooniga orkestrite vahel.
Meid nimetati isegi uueks tulijaks,“ rääkis dirigent.
Parima dirigendi tiitli saanud Harry Illak juhatas konkursi orkestrite ühislugu Františka
Kmochi „Muziky, Muziky“.
Konkursi üldvõit kõikide
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kategooriate arvestuses läks
Hollandi
fanfaarorkestrile
Fanfare Monte Corona Kronenberg.
Täname kõiki orkestri
mängijaid, aga eriti Saue linna puhkpillimängijaid: Kadi
Särgava, Alvar Mölder, Sirly
Illak, Mairo Marjamaa, Märt
Viljaste, Marti Michelson,
Joonas Praks, Oliver PovelPuusepp, Eero Särak, MartinEero Kõressaar, Karl Kristjan
Kuimet, Ago Luberg, Holger
Marjamaa, Kaarel Liiv.
Sügav kummardus Saue
Muusikakooli dirigentidele
Harry Illakule ja Sirly Illakule
uskumatu võidu ja hindamatu
panuse eest!
Suur tänu ka neile, kes
toetasid meie esinemist konkursil: Saue linn, Harjumaa
Kultuurkapitali Ekspertgrupp,
Kultuurkapitali
Helikunsti
Sihtkapital,
Hasartmängumaksu Nõukogu, Harjumaa
Omavalitsuste Liit, Saue
Muusikakool, ja kõik Harjumaa Omavalitsused. 

Igal aastal enne talvist koolivaheaega toimub Saue
Gümnaasiumi jõuluball. Traditsioon sai alguse juba
aastaid tagasi. Jõuluball on südamlik koosolemise
võimalus, mis lähendab tervet gümnaasiumiastme
õpilaskonda ja õpetajaid.

Varasematel aastatel on ball aset leidnud kas Saue Gümnaasiumis või Saue mõisas. Seekord otsustasid abituriendid korraldada see Saue Lounge Loft’is. Meie jaoks oli reserveeritud terve ülemine korrus, kuhu oli kohale tulnud
umbes 100 inimest. Seekord oli balli teemaks Punane Vaip.
Ballikülalised särasid võrratutes kostüümides, igaüks oli
omapärane ja silmapaistev. Õhtujuhid Kadi Viidik ja Marko
Bogoljubov tervitasid kõiki ballikülalisi südamliku kõnega.
Pärast kaunist avavalssi esines bänd, toimusid mängud ning
õnneloosid. Õhtu peaesinejaks oli flamenkotantsuduo.
See oli ilus ja jõuline, täis emotsioone ja kirge, mis haaras
kõiki pidulisi. Nii nagu tavaks, valiti ka seekord balli kuningas
ja kuninganna. Tiitli pälvisid Keit Marjamaa ja Triinu Uusoja.
Nende ülesandeks oli tordi lahtilõikamine ning kuninga ja
kuninganna valss.
See oli pidu täis soojust ja lõbusaid hetki. Sündmus, mis
valmistas kõigile rõõmu ja tõi vaheldust igapäevaellu. Julgen
öelda kõigi osalenute nimel, et seda kaunist pidu meenutatakse heldimusega ka aastate pärast.
Soovime tänada balli häid toetajaid: Santa Maria, AS
Saue Auto, AS Sami, Tallinna Sadam, OÜ Ploomid ja Saue
Lounge Loft.
Triinu Tammer
abiturient

Toiduraha
Veebruarikuu toiduraha Saue Gümnaasiumis:

1.–9. klass
10.–12. klass

7,22 €
21,85 €

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele: Swedbank, a/a nr 221018424457 hiljemalt 29. jaanuariks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse(laste) nimed
ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas, kooli sööklas
01.02. kl 8.00–9.15 ja 13.30–15.00. Palume kindlasti registreerida sööjaks ka nendel, kes soovivad hiljem maksta.
Antud aegadel saab sööklas pikendada ka toidukaarte.
Õpilase puudumisest teavitada toitlustusfirmat, söökla
telefon on 659 6068.
Toiduraha tasumiseks on võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Lepingu sõlmimiseks vajaliku viitenumbri saamiseks palun pöörduda söökla juhataja poole: ulle.jahesalu@real.edu.ee
Küsimuste ja ettepanekute korral helistada telefonil
699 2039, söökla juhataja Ülle Jahesalu.
Meeldivat koostööd soovides,
RK Teeninduse OÜ
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Kuidas Riia linnas elatakse
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Uus hooaeg algas edukalt

9. detsembri varahommikul avanes kõrvaltvaatajale omapärane vaatepilt: läbi tugeva tuisu ja kõrgete hangede rühkis Saue
poe poole optimistlik seltskond reisihimulisi, et külastada meie
naaberriiki Lätit.
Anne-Liis Liivik
Eelmisel ööl alguse saanud
lumetorm Monika tekitas
palju kahtlusi, kas tee on
ikka sõidetav. Meie hirmud
hajutas aga läbi hangede
meieni jõudnud reisibuss.
Väikese hilinemisega, roolis
sümpaatne bussijuht Aivo,
ning giidiks oli meile juba
varasemast tuttav Katrin.
Kribinal-krabinal astusime
bussi. Kohad ja pinginaabrid
leitud, reis võis alata.
Teel Riiga tegime paar
kohvipeatust ja lõunaks jõudsimegi kohale. Terve linn oli
tõeliselt kaunis jõulurüüs ja
sätendas uhkelt. Siin ja seal
torkasid silma ehitud jõulupuud. Kõik nägi välja fantastiliselt ilus! Ka meil oleks
neilt palju õppida.
Aega viitmata asusime
koos Katriniga jalutuskäigule vanalinnas, mille tänavad
olid üpris lumised. Uudistasime ka jõuluturgu. Saime
võrrelda meie ning nende
hindu. Seejärel läksime sööma Lidosse. See on üks Läti-reisi püha osa — Lidos valitses tõeline jõulumeeleolu.
Lisaks rikkalikule toiduvalikule oli ka, mida vaadata.

Ööbimiseks oli reisifirma
Hecato reisid broneerinud
meile kohad kesklinnahotellis Radisson Blue Latvija. Hotelli akendest avanes
suurepärane vaade talvisele
jõuluehtes maailmalinnale:
justkui peopesal seisid Vabadussammas, Toomkirik ja
Peetri kirik.
Õhtu jäi meil enda sisustada. Osa seltskonnast läks
Kunstimuuseumisse,
osa
Toomkirikusse. Õhtu oli küll
talviselt tuuline ja külm, aga
siiski ei raatsinud jätta kõndimata õhtuses vanalinnas.
Öö oli julgete ja nooruslike
päralt, keda ootasid ööklubi
ja Casino.
Pärast rikkalikku hommikusööki — jälle ratastele. Väike bussiekskursioon
kesklinnas ja turukülastus.
Järgmiseks võtsime suuna
Gauja rahvusparki Siguldas.
Teel põikasime Gutmani
koopa juurde, kus ammutasime endale pudeli allikavett.
Seejärel külastasime muinasliivlaste juhi Kaupo linnuse
kohale ehitatud Turaida lossi,
kus praegu asub muuseum.
Järgnes kodutee. Seltskond oli, sõltumata vanusest,
väga nooruslik ja tore. 

Mälumängurite tegemistest
Saue Mälumänguklubi juhatus
Saue linna 2010. aasta esivõistlused mälumängus lõppesid
Superfinaaliga 4. detsembril
Saue Gümnaasiumi aulas. Eelvoorude põhjal olid lõppvõistlusele jõudnud võistkonnad
Tammetark, Ettur ja Sammas,
kuid kahjuks jätsid haigused,
muud üritused ja lihtsalt tuisune ilm oma jälje ning Sammas
ei jõudnuki võistlema. Kahetsusväärselt hõrenenud olid ka
kaasaelajate read, kuigi mängu
juhtisid tuntud mälumängurid
Tenno Sivadi ja Jüri Aarma,
kusjuures viimane esitas oma
muusikalisi küsimusi ja etteasteid temale omase sädelusega.
Superfinaali avas ning soovis õnne ja edukat esinemist
ka vabariiklikel võistlustel verivärske linnapea Harry Pajundi, kes seejärel esimese poolaja
ka pealtvaatajate hulgast koostatud võistkonnas Tammepakk
kaasa võistles.
Võistlus kulges seekord
enneolematult
tasavägiselt,

kusjuures kahele ametlikule
finaalivõistkonnale ei andnud
sammugi järele ka pealtvaataje hulgas osalenud Tammetõru
laudkond.
Lõpuks võitis ikkagi Tammetark (Rafael Amos, Vello
Toomik, Sven Sommer, Villu Liiv) 61 punktiga. Teiseks
tuli Ettur (Virve Laan, Tiiu
Kuuskme, Urmas Väärtnõu,
Toomas Kilgas) 59 punktiga
ning sama arvu punkte kogus ka parim pealtvaatajate
võistkond Tammetõru (Katre
Amos, Erkki Ilves, Siim Aas),
kuid reeglite tõttu said nad
vaid eriauhinnad ning selle
aasta pronksmedalid jäidki
kahjuks välja andmata.
Saue kilvarid on ennast
kindlalt kinnitanud Eesti mälumängukaardile ning selle
tunnistuseks toimus EestiMaakilb 2010/ 2011 Harju regiooni II eelvoor 11. detsembril järjekordselt Saue linnas.
Tammetark oli mäletatavasti I

vooru järel kindel liider, kuid
nagu spordis ikka, ei suuda
keegi alati võita ning seekord
ei aidanud koduseinadki. II
voorus saavutas Tammetark
vabariigi ulatuses siiski soliidse 9. koha ning läheb kokkuvõttes Superfinaali teisena.
Kahe eelvooru paremad:
1. Tartu/ Karlova 151 p; 2. Saue
Tammetark (Rafael Amos,
Vello Toomik, Villu Liiv, Indrek Salis) 150 p; 3. Räpina/
Kuke 146 p; 4. Pühalepa 144 p;
5. Kolga/ Kuusalu 138 p;
6. Keila linn 137 p. Kokku lõi
üle vabariigi kaasa 59 võistkonda. Samas ei maksa kogutud punktid ega kohad midagi,
sest Superfinaal algab kõigile
võrdselt.
Väga hästi esines II voorus
ka Saue Sammas (Kaido Lasn,
Indrek Tibar, Endla Lindmäe,
Terje Urgard), kes kahe vooru
summas saavutas 100 punktiga 31. koha ning jõudis ühtlasi
Rahvafinaali A-gruppi, kust 3
paremat jätkavad samuti Superfinaalis üldvõidu nimel.

Kolmas Saue võistkond Ettur andis natukene tagasi ning
nende lõplik koht selgub Rahvafinaali B-grupis.
Praeguseks on vahetult lõppenud ka Rahvafinaalid, mis
toimusid 22. jaanuaril 2011
korraga Raikkülas ja Tabiveres. Saue Sammas mängis
küll tublilt ja saavutas A-grupis 43 punktiga 12. koha, kuid
Superfinaali siiski ei jõudnud.
Ettur kogus 38 punkti ja sai
B-grupis 5. koha.
Nende täpsed kohad lõplikus paremusjärjestuses ei ole
momendil veel teada.
EestiMaakilb 2010/ 2011
Superfinaal toimub 12. märtsil Säreveres ning Saue Tammetarkadel on kaitsta eelmise
aasta sarja üldvõitja ning Harjumaa meistri tiitel. 

15. detsembril toimunud Rakvere Jõuluvõistlusel olid võistlustules E, D ja C vanuseklassi lapsed. TE vanuseklassis oli
Anett Nuudi 60 m jooksus ajaga 9,9 s teine ja 60 m tõkkejooksus ning kaugushüppes kolmas. Teele Tammemets oli
teine kaugushüppes. Silver Milpak oli teine PE 60 m tõkkejooksus ja kaugushüppes. Emil Ojaperv (pildil) võitis PD 60
m jooksu 8,2 s, 60 m tõkkejooksu 9,5 s, kaugushüppe 4.50
m ja kõrgushüppe 1.40 m. 60 m jooksus oli Kevin Telliskivi
ajaga 8,9 s kolmas. Head kiirust näitsid TD tüdrukud Merili
Urva ja Elys Anette Gerke — 60 m jooksu ajad vastavalt 9,3
ja 9,4 sekundit. TC vanuseklassis kogus Christyn Liiva kolm
neljandat kohta — 60 m 8,5 s, 60 mtj 10,3 s ja kaugushüppes.
Laura-Liisa Liiu oli kaugushüppes kolmas 4.13 ga ja kõrgushüppes 1.35-ga neljas.
21. detsembril Audentese Jõuluvõistlusel PC vanusegrupis oli 8,56 sekundiga veel D vanusegruppi kuuluv Emil Ojaperv neljas, kaotades kolmandale vaid 0,01 sek. Kaugushüppe lõppedes ohkas Emil: „Jälle neljas!” Ranon Kriisa sai PB
60 m jooksus ajaks 8,09 s ning tõukas 4-kilost kuuli 10.94 m.
Liisbeth Salutee oli TB kaugushüppes 4.79-ga kaheksas.
2. jaanuaril SK Kivilind tehniliste alade I etapil TC kuulitõukes oli Karmen Maria Kotter viies ja Christyn Liiva kuues.
PC samal alal Rainar Teas kuues ja ületas teivashüppes 2.30.
60 m tõkkejooksus Emilil jälle 0,01-sekundiline kaotus kolmandale! Rasmus Tammemets PB 150 m jooksus neljas.
Tšikavõistlustel PB 60 m jooksu B-finaali võitis Ranon
Kriisa 8,16 sekundiga. TA kaugushüppes jõudis finaali Liisbeth Salutee, kelle laeks jäi seekord 4.86 ja 7. koht.
Kuivõrd Harjumaa TV 10 Olümpiastardi I etapp toimub kuu
hiljem vabariiklikust etapist, siis osalesime 5. jaanuaril Tallinna TV 10 OS I etapil. Meie õpilased ei ela ega õpi Tallinnas,
seega võistlesime väljaspool arvestust ja autasustamisele
meil asja ei olnud. PN (poisid nooremad) 60 m jooksus sattusid ühte jooksu vanad sõbrad — meie klubist Emil Ojaperv ja
Audentese klubist Karl Erik Laanet. Sedakorda jäi omavahelise mõõduvõtmise seisuks 2 : 0 Karl Eriku kasuks. Emili 8,63
andnuks II koha. Kevin Telliskivi 9,43 oli kuues tulemus. Hea
jooksu tegi kolmanda klassi poiss Silver Milpak, aeg 9,74. PN
kõrgushüppes ületas Emil 1.40 ja Kevin Telliskivi 1.25. PN
teivashüppes Rainar Tease 2.40 oli 20 sentimeetrit parem
võitja tulemusest. Kuulitõukes oli Rainari 7.72 m kolmas ja
Emili 7.36 m neljas tulemus. PB võistleja Rasmus Tammemets ületas teivashüppes 2.80 m.
Vabariiklikul I etapil Tartus saavutas
Emil Ojaperv TV 10 OS nooremate poiste
kõigi aegade kümnenda tulemusega Karl
Erik Laaneti järel teise koha! Ajad 8,36 s ja
8,31 s. Laura Häling oli TN 60 m B-finaalis
ajaga 9,36 kolmas. Nooremate poiste seas
oli Martin Vendelin kuulitõukes 7.64-ga kahekümnes. 21. koht
kuulus Kevin Telliskivile PN 60 m jooksus. 22. koha said 60
m jooksudes Henrik Kummer vanemate poiste ja Merili Urva
nooremate tüdrukute seas. Oma isiklikke rekordeid kohendasid
Laura-Liisa Liiu ja Kristofer Härm. 25 esimese grupi kooli seas
saavutas Saue Gümnaasiumi võistkond 5. koha.
Harjumaa Meistrivõistlustelt toodi 5 kuld-, 3 hõbe- ja 3
pronksmedalit. Ranon Kriisa võitis PB 60 m jooksu ajaga 7,88
s, 60 mtj 9,40 s ja kõrgushüppe 1.74 m. Ranon tõukas kuuli
(4 kg) 11.94 m, mis oli teine tulemus. Kolmanda koha saavutas
ta 300 m jooksus ja kaugushüppes. PB teivashüppes kuulus
II koht Rasmus Tammemetsale tulemusega 2.90 m. Liisbeth
Salutee võistles südikalt, võites TA kaugushüppe 4.94-ga ja
60 m jooksu 8,49 sekundiga. Et alad kattusid, siis kõrgushüppeks enam püssirohtu ei jätkunud ja tuli leppida 1.45ga ning
kolmanda kohaga. Harold Vilson sai tõketega 60 m distantsil
teise koha. Isiklikke rekordeid parandasid Laura-Liisa Liiu, Andre Kesküll, Ken Tulp, Doris Õunapuu ja Gerda Joa.
Ees on Eesti MV sisekergejõustikus, Harjumaa I ja II etapp
TV 10 Olümpiastardi sarjas ning Harjumaa Meistrivõistlused
koolidevahelises kergejõustikus, TV 10 OS II ja III vabariiklik
etapp. Jääme ootama uusi edukaid starte.
Ester Legonkov
KJK TIPP treener
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Kultuur
Näitus „Ungarit otsimas“
Saue Linna Raamatukogus
Grete Soosalu
Üle kolmekümne aasta on
Eesti Kunstiakadeemia korraldanud soome-ugri ekspeditsioone, mille eesmärgiks
on leida ning dokumenteerida rahvakunsti seisukohalt
huvipakkuvat materjali etniliselt õiges keskkonnas,
kasutades joonistusi, fotosid,
ülesmõõtmist. Välitöödel kogutud materjalide ja sellest
inspireeritud loomingu põhjal korraldatakse näitusi ning
üliõpilaskonverentse.
2010. aasta ekspeditsiooni materjalide põhjal valminud näitus on selle aasta alguseks jõudnud Saue
Raamatukogusse.
2010. aasta augustis sõitsid
seitse EKA üliõpilast, sealjuures ka allakirjutanu, lisaks neli
TÜ Viljandi Kultuurikolledži
õpilast ja juhendajad Slovakkiasse, et tutvuda sealse
vähemusrahvuse — ungarlaste — rahvakunstiga. Ekspeditsioon Slovakkia ungarlaste
juurde oli järjekorras 33. ja
seni kõige läänepoolsem sihtkoht. Suurem osa soome-ugri
rahvaid elab ju Vene Föderatsiooni aladel — marid, komid, vepslased, Pihkva oblasti setud, saamid, mordvalased,
neenetsid, handid, vadjalased,
udmurdid jne — ning seetõttu
suurem osa ekspeditsioone on
seni Eestist ida poole suundunud.
Paljudele, ennekõike noorematele, võib Slovakkia
esmapilgul tunduda soomeugrilaste uurimiseks ebaloogilise sihtkohana, kuid selgitust tuleb otsida ajaloost:
I maailmasõja lõpuni oli Ungari kuningriigi (mis oli osa
Austria-Ungarist) pindala tänasega võrreldes kolm korda
suurem. 1920. aasta Trianoni
rahulepinguga jagati kaks
kolmandikku sellest etnilisi
ja keelelisi piire arvestamata vastloodud riikide Tšehhoslovakkia ja Jugoslaavia
ning Ukrainia, Rumeenia ja
Poola vahel. Selle tulemusena sattus suur osa ungarlasi
elama teistesse riikidesse.
Täna moodustavad ungarlased Slovakkias arvukaima
vähemusrahvuse, peaaegu
10% kogu rahvastikust (u
520 000 inimest). Enne meid
olid EKA tudengid ka varem
külastanud väljaspool Ungarit elavaid ungarlasi — seda
nii Ukrainas (1986) kui ka
Rumeenias (2000).
Meie ekspeditsioon 2010.
aasta augustis külastas pikemalt kahte küla — Nitra
linna lähedal asuvat Kolon’i
(slovakkia keeles Kolíňany)
ning Ungari piirist vaid um-

28. jaanuar 2011
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Saue Huvikeskuse
ürituste kava
• Akrüülmaali kursus
täiskasvanutele
Kahekuuline akrüülmaali kursus toimub alates 2.
veebruarist kuni 30. märtsini 2011, kolmapäeviti kell
18.30–21.00 Saue Gümnaasiumi I korrusel ruumis 117.
Õpime akrüülmaali tehnikat, kompositsiooni, värviõpetust
ja värvide segamist. Maalime natüürmorti, maastikku, linnavaadet, portreed ja koopiaid tuntud kunstnike töödest.
Osaleda võivad algajad ja edasijõudnud. Kursuse maht
on 24 tundi . Tasu ühes kuus 22.- eurot. Maalimisvahendid on kohapeal olemas. Juhendaja: Virve Laan
• Kultuurireis Saksamaale
Veel on mõned vabad kohad kultuurireisile Saksamaale 9.–15. maini 2011. DRESDEN–TOLPEN–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 tel 659 5009, 523 4339; e-post: huvikeskus@
saue.ee

Saue Huvikeskuse üritused

• 11. veebruaril kell 18.00 Kohtumine Katrin Karismaga
koolimaja saalis. Kavas: väike kontsert, vestlusring, kohvilaud. Sissepääs 1 EUR. Korraldab: Saue Naisselts
• Kuressaare Teatri etendus 4. märtsil kell 19.00 Saue
Gümnaasiumis: Arthur Miller “HIND”. Lugu ühest pärandusest ja kahest vennast, kes seda jagatud ei saa. Tõlkinud: Valdek Kruuspere. Lavastaja: Heiti Pakk. Kunstnik:
Rein Nettan. Osades: Guido Kangur (Eesti Draamateater),
Riho Kütsar („Vanemuine”), Elina Reinold, Aarne Mägi.
Kohusetundlik politseinik. Pettunud naine. Edukas kirurg.
Majatäis möödunud aegade mööblit ja veel rohkem
mälestusi koormaks kaelas. Ingli asemel, kes neid sellest
vabastama peaks, ilmub välja halenaljakas, aga elutark
kaupmees. Kaks võõraks jäänud venda jagavad isalt
päritud varandust ja kaevavad minevikus, et jõuda tõeni
ja teineteiseni. Lugu on ühtaegu igapäevane ja igavene.
Kohati tõsine, kohati naljakas nagu elu ise ... Esietendus
toimus 3. oktoobril 2010 Kuressaare Linnateatri suures
saalis. Piletid hinnaga 8.- /6.40 € müügil Saue Huvikeskuses E–N 15.00–18.00

Saue Päevakeskuse
ürituste kava

bes 15 kilomeetri kaugusel
asuvat Martos’i (slovakkia
keeles Martovce). Materjalide kogumiseks tutvusime
külaeluga, külastasime kodusid ja külamuuseume. Igaüks meist valis vastavalt oma
erialale või huvidele teema, mida täpsemalt uurida.
Tekstiilitudengid pildistasid
ja joonistasid üles riietusesemeid ning nende detaile,
tikandeid; meie arhitektuuritudengitena mõõtsime üles
traditsioonilisi maju. Vanemate külaelanike vahendusel
tutvusime kohalike pulma-,
matuse-, veinikasvatus- ja
jahitraditsioonidega.
Meeleolukamateks mälestuseks jäid minu jaoks
Kolonis ühe vanatädi hoovis
„läbimängitud“
pulmapidu, Zsere küla platsilt leitud
hunnik põletamiseks mõeldud rahvariideid, sõbralikud
Martosi noored ning maalilised telkimiskohad Tatrates.
Enne Eesti tagasisõitu
peatusime paariks päevaks
Ungaris, kus toimus iga viie

aasta järel peetav Rahvusvaheline Soome-Ugri kongress,
millest võtsid osa sajad soome-ugri keelte, rahvaste ja
kultuuride uurijad üle maailma — alates Komi vabariigist, Saksamaa ja USA-ni
välja. Tagasiteeks valisime
marsruudi läbi ungarlaste külade Ida-Slovakkias, Ukraina
piiri ääres, kus peatusime lühidalt.
Slovakkias kogutud materjalidest valmis eelmise
aasta oktoobriks näitus, mis
oli üleval Rahvusraamatukogus. Täna võivad kõik huvilised tutvuda sellega Saue
Raamatukogus. Näitus esitleb nii ekspeditsioonil uuritut
(joonised, fotod, skeemid) ja
leitut (rahvariided) kui ka
reisist inspireeritud loomingut, näiteks Lea Armväärti
Koloni postmarkide seeria
ning Marika Alveri ja Maria
Aua raamitud päevapiltide
installatsioon.
Ekspeditsiooni dokumentatsioon ja suurem osa leidmaterjalidest jõuab lõpuks

Tartusse Eesti Rahva Muuseumi.
EKA-st osalesid ekspeditsioonil Aet Ader (arhitektuur), Marika Alver
(kultuuriantropoloogia), Lea
Armväärt (kujunduskunst),
Maria Aua (fotograafia),
Mikk Freiberg (sepakunst),
Grete Soosalu (arhitektuur)
ja Reet Volt (arhitektuur).
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiast olid ekspeditsioonil
Anneli Arro, Karolina Lehtma, Gerly Karu (rahvuslik
tekstiil) ja Annes Edur (rahvuslik ehitus).
Ekspeditsiooni juhiks oli
Kadri Viires (EKA soomeugri uurimisprogrammi juht
ja Rahvakunsti ja kultuuriantropoloogia
õppetooli
dotsent) ning teda aitasid
Jean-Loup Rousselot (antropoloog) ja Jaan Muutra
(bussi- ja reisijuht). Slovakkias kohapeal olid meil abiks
Reka ja Hajnalka (võõrustajad Nitra ülikooli poolt) ja Ildiko (eesti filoloogia tudeng
Ungarist). 

• 03.02 kell 11.00 ps erivajadustega inimestele Hiina uusaasta karneval
• 14.02 kell 12.00 sõbrapiruka päev. Kõik sõbrad koos küpsetistega on oodatud!
• 23.02 kell 12.00 Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine
• 25.02 kell 15.00 Saue Päevakeskuse kollektiivid esinevad
Sõmeru Päevakeskuses. Buss väljub Saue Kaubakeskuse
eest kell 13.00. Kell 19.00 Rakvere Teatri etendus „Eksperiment õhupumbaga”. Hind 17.50 €, maksmise tähtaeg
04.02.11.
• 27.06–30.06.2011 korraldavad reisihuvilised Jaan Masingu eestvedamisel reisi Soome Saimaale! Lähem info
eelmises lehes ja päevakeskuses. Lisatasu eest sissepääsupiletid ja söögid (sööme valdavalt oma toitu). Registreerimine ja täpsem info päevakeskuses. Esialgne hind 141.- €.

Jõulurõõm ja jõulumure
Möödas on kaunis jõuluaeg ja jõulukuusedki enamikul välja
viidud. Linna ja paljude kodude aknaid ja maju ehivad aga
veel mõned nädalad kaunid tuled. Kuivõrd lasteaed jääb pargiserva, kuhu linna jõuluvalgustus ei ulatu, otsustasime osta
lasteaia pargipoolse peaukse kõrvale oma kaunile kuusele
jõulutuled. See kaunis kuusk paistis oma valgustusega ka lasteaia saali, kus toimusid kõikide laste jõulupeod. Rõõmustasid lapsed, lapsevanemad, meie peokülalised ja ka need, kes
lasteaiast möödusid.
Kuid ehmatus oli mõne päeva pärast suur ja tundus lausa uskumatu — meie kauni kuuse all olid murtud oksad ja
suured kingajäljed ning kuusk oli pime ... Tundus võimatu, et
keegi on võtnud meie kuuselt tuled. Kurvastusest üle saanud,
pöördusime politseisse, kes ka kohe meie murele reageeris
ning kohale tuli. Kas tõesti on keegi võimeline jultunult varastama lasteaia territooriumilt lastele palju rõõmu valmistanud
tuled?! Jõuluajal, kui tehakse heategusid, sirutab keegi käe
vara järele, mis on ju eeskätt lastele rõõmuks. Tundub uskumatu, et sellisel teel saadud tuled kusagil kellelegi rõõmu võivad valmistada.
Meie õpetame lastele: võõraid asju ei tohi võtta ja kui midagi paha juhtub, tuleb andeks paluda ja need tagastada.
Meie lasteaiapere jääb ootama ja lootma uue aasta imesse …
Anne Teetamm
Saue Lasteaed Midrimaa

Teated ja tarbijainfo
Jaanuari sünnipäevad
ADELE VOLMAR			
SALME ROO				
ELITA-MARIA KALJUVEE		
VILLEM KOKK			
LAINE GREENBAUM		
ARNOLD RÄGAPART		
SALME MURU			
ELLEN LUTTERUS			
ELVI ROOSTE			
MARIA PIHLAKAS			
ILMARINA UDRIS			
LYDIA-ARMIIDA ARUJÄRV		
ALVIINE KALLO			
VOLDEMAR TAMM			
HELMI LILLEORG			
VANDA RAUNISTE			
IVAN VRONSKI			
UNO KANG				
JOHANNES ŠTERNFELD		
SELMA KOLK			
BJÖRN LINDEBERG 		
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PALJU-PALJU ÕNNE!
TÄHELEPANU!

Saue Sõna

Minu kassil on paari päeva pärast kastreerimise operatsioon. Kuidas tema eest pärast operatsiooni hoolitseda? Kas võib teda juba õhtul õue lasta?

Alates 2011. aasta 1. jaanuarist õnnitletakse
ajalehes „Saue Sõna“ Saue Linnavalitsuse poolt
80-aastaseid ja vanemaid Saue linna elanikke.

Taani kvaliteet (Premium klass)
ja taskukohane hind
Wildelife koeratoit
			
Caramira koeratoit
(Regular)

Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi, päevakirurgia.
Hill’s ja Royal Canine lemmikloomatoit.
Kolmapäeviti pensionäridele kliiniku visiiditasu
ainult 75.- (tavahind 175.-)
Sooja 1, Saue, tel 600 3382
E–R 13.00–19.00, L 10.00–14.00
www.sauekliinik.ee

30 min seljamassaaži —
13 eurot

Helistada
tel 506 5259

Lisainfo: www.sakurastudio.ee
tel 5454 4559 Svetlana
Aadress: Sooja 1 (2. korrus), SAUE

 19-aastane tütarlaps otsib tööd.
Tel 5552 0121
 Olen 19-aastane hakkaja noormees,
kes elab Sauel ning otsib tööd.
Tel 5324 5735, Rainer
 Teostame majade katustelt lume
lükkamist ja räästaist purikate
eemaldamist. Omame turva- ja
ronimisvarustust ja kogemusi ohtlikel
ronimistöödel. Tel 5616 9864
 25-aastane naine otsib tööd Sauel
või Keilas. Elan Saue lähedal. Eelnev
kogemus klienditeenindaja/ müüja/
kassapidajana ja tehases elektroonika
koostajana. Kõik pakkumised oodatud
e-mailile: mirjam.lipstok@gmail.com
 Otsin põhitöö kõrvalt Sauel lisatööd,
peamiselt õhtusel ajal. Pakkumisi saab
teha anzelika.metsaaar@gmail.com või
helistada 5358 4091

Saue ujula ja jõusaal
Avatud iga päev!

AVATUD E–R 6.30–22.00
L 9.00–17.00; P 9.00–20.00
Kasuta soodsat võimalust sportimiseks!
Kohtumiseni — Saue, Nurmesalu 9
Tel 659 6669; http://koolihaldus.saue.ee//

VANA BASKINI TEATER
25. veebruaril kell 19.00 Saue koolimajas

Vassili Sigarev „Valedetektor“
Komöödia kahes vaatuses

Lavastaja ja tõlkija: Jaak Allik
Kunstnik: Jaak Vaus
Muusikaline kujundaja: Olev Ehala
Mängivad: Merle Jääger, Andres Lepik, Egon Nuter
Piletid hinnaga 10.-/ 7,99 EUR
müügil Saue Huvikeskuses (koolimajas ruum 124)
E–N 15.00–18.00

 Teostan kodude koristust.
Mob: 5809 8230
 Tere! Olen 22-aastane noor naine,
kes otsib lapse kõrvalt kodust tööd.
E-post, kuhu saab pakkumisi saata, on:
nooni14@hot.ee, 5691 2506

pakub
erinevaid massaaže

 Otsime toredat hoidjatädi märtsis
1,5-aastaseks saavale pisipiigale.
Asume Saue linnas. Harjutamise aeg
alates veebruarist 2–3 korda nädalas,
täistööaeg alates märtsi keskpaigast.
Tasu vastavalt kokkuleppele. Rohkem
infot telefonil 514 8014.
 OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5, Saue, otsib positiivse suhtumisega laotöötajat
(naine, 25–40), kelle tööülesanneteks
on kauba komplekteerimine ja paigutamine. Avaldus koos CV-ga saata:
kuulutus@zoovet.ee
 OÜ Feeter otsib oma Saue
bistroosse Wunderbar täistööajaga,
kogemustega KLIENDITEENINDAJAT/
KASSAPIDAJAT. Kasuks toob ka
külmköögitoitude ettevalmistamise ja
serveerimise oskus. Lisaks otsime oma
kollektiivi ka täistööajaga positiivset
NÕUDEOPERAATORIT/ KORISTAJAT.
Kandideerimiseks palume saata sooviavaldus koos CV-ga e-mailile info@
feeter.ee ; küsimuste korral helistada
telefonile 5663 8888.

Müüa
 Müüa turbabriketti (Tootsi) ja puitbriketti (ümar, kandiline). Transport
Sauel tasuta. Tel 5359 3615

Ostan
 Ostan sõiduauto, kuni 200 EURi.
Võib olla katkine või mitte sõitev.
Tel 5638 1773

Pakun tööd
 Otsin lastele soome keele õpetajat,
Sauel. Tunnid vähemalt 2 korda nädalas. Asjaga on kiire! Kontakt: Rutta mob
+372 5662 7218 (ainult nädalavahetusel), Edward mob +372 5691 0006

Saue Puit
(Kesa 20, Saue linn) müüb

 Otsin 1,5-aastasele poisile hoidjat,
kes aeg-ajalt saaks last hoida. Telefon:
5669 3781

hinnaga alates 2300.- kr/tonn

Karateklubi Kimura Shukokai
ootab poisse ja tüdrukuid vanuses 7–14 a
algajate karate trenni

SAUE GÜMNAASIUMI
VÕIMLASSE

Trennid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti
Saue Gümnaasiumi rõdul kl 18.00–19.00.
Samuti oodatakse täiskasvanute trennidesse mehi ja naisi,
teisipäeviti ja neljapäeviti kl 19.00–20.00.

Hinnad on väga soodsad!
Tel 659 6519; Diana@saue.ee; Diana Kooskora

Info: René Toome, 5565 9155,
e-post: renetoome001@gmail.com

Veel on võimalik üürida treeninguaegu

Sakurastuudio

Soovin
üürida
maja Sauel
pikemaks ajaks

 Teostan pottsepatöid. Klassikaliste
kaminate ja looduskivide paigaldus.
Töödest pildid. Transport, materjal
meie poolt kohale toimetamisega.
Tel 5803 3448, Ain

Treeningud veebruarikuus: 1.–22.02;
T, N algusega 19.45
Kuupilet 7 x 4.50 = 31.50 eur,
üksikpilet 5.75 eur

5 kg kõigest
7,99 €
10 kg kõigest 23,50 €
18 kg kõigest 25,40 €

SAUE LOOMAKLIINIK

Otsin tööd

VESIAEROOBIKA

8

Soodsa hinnaga
lemmikloomatoit
nüüd ka Sauel!

Loomaarst vastab:
Tavaliselt saab klient oma looma kliinikust kätte juba ärkvel
olekus. Sellegi poolest tuleb hoida looma kindlasti soojas,
eriti külmadel kuudel looma transportimisel kliinikust koju.
Koju jõudes peab jälgima järgnevaid asjaolusid:
1. Kuivõrd narkoosiained väljuvad kehast alles ... 24 tunni
möödumisel, siis võib loomal esineda sellel ajal OKSENDAMIST, TAHTMATUT URINEERIMIST, LOIDUST, VAARUVAT
KÄIKU. See kõik on seoses narkoosiainetest tekkivate
kõrvalmõjudega ja on paratamatult normaalne osa opijärgsel perioodil.
2. HOIA KASS SOOJAS!!! Hea oleks asetada kass omaette
nurka, mille lähedal oleks mõni küttekolle või all põrandaküte. Kassile tuleks alla panna puhtad, pehmed ja soojad
materjalid. Hea oleks ka pärasoole kaudu kehatemperatuuri mõõta (normaalne 37,5 ... 39,5). Sageli on opi-järgsel perioodil temperatuur just alumisel piiril või alla selle,
seda eriti mahajahtumise korral.
3. VESI VABALT SAADAVAL!!!
4. SÜÜA MITTE ANDA!!! (et vältida oksendamist.) Seda eriti
esimesel päeval pärast oppi. Süüa võib anda alates järgmisest päevast.
5. Et haav paraneb 10 ... 14 päeva, siis tuleb sellel ajajärgul
kassile rohkem hoolt ja tähelepanu pöörata. Ideaalsel juhul peaks ka õuekass sel ajal toas elama. Aeg-ajalt tuleb
jälgida ka haava seisukorda (kas on liigset punetust, turseid või mädase nõre eritust).
6. Kõikvõimalike küsimustega tuleb pöörduda loomaarsti
poole.
Õigeid valikuid ja rahulikke jõule soovides,
Teie,
Raimond Strastin
loomaarst

28. jaanuar 2011

puitbriketti
Saadaval 35-kilosed
ja 500-kilosed kotid.
Transport Saue piires TASUTA.

Kontakt: 505 0194

Endist rindevõitlejat, leegionär

Johannes Kerget
mälestavad
Saue vabadusvõitlejad

Südamlik kaastunne
Mare Rabale kalli

isa
kaotuse puhul
Saue Kägara tantsurühm

