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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Elektriraudtee
laiendab
piletivalikut
Ettevõtte pakutavad uued
piletitooted on päevapilet,
kvartalikaart ning soodus-kuukaart õpilastele ja
pensionäridele.
2010. aasta 6. septembril tutvustas Elektriraudtee AS oma klientidele
ettevõtte uut elektroonilist
piletikandjat „Elektriraudtee Sõidukaart“. Tänaseks
kasutab
Elektriraudtee
Sõidukaarti iga kolmas
Elektriraudtee klient.
„Soovist tõsta ettevõtte
peamise piletikandja atraktiivsust klientide silmis,
laiendab Elektriraudtee
oluliselt kaardile müüdavate piletitoodete valikut,“
sõnas Elektriraudtee müügijuht Norbert Kaareste.
Uute toodetena tutvustatakse päevapiletit, 90
päeva kaarti ning 30 päeva sooduskaarti.
„30 päeva sooduskaart on toode, mida on
Elektriraudtee
tänased
sooduspiletiga reisijad —
õpilased, tudengid, pensionärid — oodanud ning
ettevõttel on hea meel
vastav toode lõpuks turule
tuua,“ selgitas Kaareste.
Olulise muudatusena
müüakse alates 1. augustist kõiki 30 päeva ja 90
päeva kaarte ainult internetis, aadressil pilet.elektriraudtee.ee. „Rongis, nii
nagu Tallinna bussideski,
jääb võimalus soetada
vaid üksik- ning päevapileteid,“ täpsustas Kaareste.
Erandkorras jääb rongi
alles 30 päeva tavakaart,
mida saab jätkuvalt rongist osta.
Ühtlasi kaotab Elektriraudtee ID-kaardile müüdavate 30 päeva kaartide
senise piletihinna soodustuse, sest ettevõttel on
täna olemas oma elektrooniline piletikandja.
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Võidule mõeldes
ja jaanikul lustides
Võit on alati magus, võidu hind ei iial.
Kui vaikivad kahurid ja
kuivab kaotusvalu silmavesi, adub võitja, et priiuse
altarile on toodud ülikallis
voonakene. Aga vähesed
lähevad taplusesse tapluse
enese pärast, ikka seab saatus oma püünispaelad vapratele ja iidne paleus, mille
nimel mõõgad on ristatud
ning mille eest mehi loogu
langenud, on üks — VABADUS. See ühteaegu õrn
ja karm, ühtede poolt ihaldatud ja teiste poolt neetud
tung, mis rahvaid ja maid
on edasi kandnud.
Eestlaste vabadusjanu on
kestnud sajandeid. Ajaloo
rajutuultes on Maarjamaal
vahetunud vallutajad, surmakülve on idandanud katkud, küüditatud on kümneid
tuhandeid inimesi. Ja ainsa
valguskiirena näitas rahvale
teed tulevikku ürgne tahe —
VABADUSTAHE.
Eesti on sajandite vältel
olnud nii lähedalt kui ka
kaugemalt tulijatele ihaldatud sihiks. Vaenulikud väed
üritasid korduvalt meie
maad vallutada ning rahvast
anastada. Ent isegi siis, kui
maa oli okupeeritud, ei õnnestunud võõrvõimul meie
rahvast murda. Eestlaste
vabadusiha ja trots olla ise
peremees on andnud meile
üha uut tahet ja jõudu täita
ammust unistust oma riigist.
Saatuse helde käsi on
jaanilaupäeval meile ka ühe
suurema sõjavõidu kinkinud.
23. juunil 1919. aastal
saavutasid Eesti ülemjuhatuse all võitlevad väed Võnnu all oma kõige hiilgavama
võidu Vabadussõjas.
Noore Eesti riigi sõdurid tõid riikliku iseseisvuse
välja Vabadussõja tulest.
Seitse aastakümmet pärast
Tartu rahulepingut, mida on

hiljem nimetatud Eesti riigi
südametunnistuseks, laulis
meie rahvas end vabaks.
Meie jaoks tähendab
Võidupäev mitte sedavõrd
sõjalise strateegia triumfi
kui just igipõliste unistuste
täitumist. Olla vaba inimene vabal maal, nautida ise
oma töö vilju, rajada kodu
ja kasvatada lapsi — mis
võiks olla veel kaunim ühe
väikese rahva jaoks!
Ja Looja andis meile
juba teise suure võimaluse
viimase aastasaja jooksul.
Nüüd sõltub meie edasine
käekäik vaid meie endi arukusest, töökusest ning ühtekuuluvusest.
Saue linnas asetati võidupühal pärjad Eesti iseseisvuse eest langenute
mälestuskivi jalamile ning
kristlikus vabakirikus toimus pidupäeva jumalateenistus.
Jaanitule läitis Eesti Vabariigi presidendi poolt läkitatud Võidutulest Saue
linnapea Harry Pajundi.
Seekord olid sauelastel
külas Moldova Vabariigi
suursaadik Eesti Vabariigis
Victor Guzun ja Ukraina
Registrikasakaväe delegatsioon.
Jalakeerutuseks mängis
ansambel Justament. Pidu
kestis pikalt üle kesköö. 
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Linnaelu

Tulud ja kulud
2010. aastal
Masu mõju Saue linna tulubaasile oli suurim 2010. aasta märtsis–aprillis: registreeritud oli 280
töötut, aasta lõpuks 173. Saue
Linnavalitsus oli sellise olukorra
tekkeks siiski 2010. aasta eelarvet tehes valmistunud ja õigeaegne kulude piiramine tagas
kokkuvõttes probleemideta majandusaasta. Aasta lõpul oli deposiitidel ja arveldusarvetel kokku
26,7 miljonit krooni.

Loe lk 3

Kultuur

Edukas Visioon.
9. korda
Juuni algul toimus Tallinnas ja
Sauel juba 9. korda Rahvusvaheline Noorte Jazzimprovisatsiooni
festival Visioon. Festivali esmaseks ideeks oli anda noortele
esinemisvõimalusi ja pakkuda
kuulamiselamusi. Üheksa aastaga on festivalil esinenud rohkem
kui 100 ansamblit.

Loe lk 4

Haridus

Mente et corde
”Austatud koolilõpetajad! Te ei ole
lõpus ega alguses. Olete teel, millel on käidud enne teid ja tullakse
teie järel. Soovin teile head teed
ja palju õnne, Saue Gümnaasiumi
24. lend! Ikka ja alati mõistuse ja
südamega, ikka ja alati Mente et
corde.” Need sõnad lausus lõpetajatele koolidirektor Jaan Palumets. Kes lõpetasid kooli medaliga ja millised kolm A-d koolipapa
kaasa andis?

Loe lk 5

Kultuur

Invataidlejad
kohtusid Viljandis
Puuetega inimeste vabariiklikke
kultuurifestivale Viljandis korraldatakse igal aastal ja tänavune
oli juba 16. Saue–Keila 14-liikmelisele invataidlusrühmale oli see
aga viies kord osaleda.

Loe lk 5

Kultuur

Puhu, tuul! puhub
Noorte Laulupeole
tuule sisse
II Harjumaa Puhkpillipäev „Puhu,
Tuul“ toimub 1. juulil Saue linnas.
Harjumaa Puhkpillipäeva korraldaja on Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester. Orkestrid esinevad
Saue linna Jaanituleplatsi lavadel
ja Saue linna eri paikades. Üritusel osaleb 15 orkestrit rohkem
kui 500 mängijaga Harjumaalt,
mujalt Eestist ja ka välisriikidest.
NB! Täna ongi 1. juuli!!!

Loe lk 7
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Kolmas
Beebiball
17. juunil toimus Saue lasteaias Midrimaa 2011. aasta
kolmas beebiball.
Sel korral said pidulikult
sünnitunnistuse 8 beebit — 5
poisi ja 3 tüdrukut. Palju-palju õnne kõigile!
Kokku on sellel aastal sündinud 27 last, kellest 13 on
poisslapsed ja 14 tütarlapsed.
2010. aastal registreeriti esmakordselt Saue linna ajaloos
102 sündi. Sündis 67 poissi
ja 35 tüdrukut. Ajalooliseks
tegi eelmise aasta see, et esmakordselt nägid Saue linnas
ilmavalgust kolmikud. 

Pildil (vasakult): Mirella Jürgenstein, Märten Ott Saar, Adele Maivel, Romet Ristissaar, Karl Tammsalu, Andry Malmström, Mattias Perling,
Grete-Mariete Lilienberg.

Kooliaasta lõpp Saue
Gümnaasiumi algklassides
On olnud tõeliselt töökas ja huvitav õppeaasta, aga nüüd
viimaks on soe suvi käes ja õpilased koolivaheajale saadetud. Ometi oli ka kooliaasta lõpp meeleolukas, sest viimasel aktusel sai tunnustatud kõige tublimaid õppijaid.
Kiituskirjaga väga heade tulemuste eest õppetöös said
järgmised õpilased:
1. klassid: Liis Pormeister, Birgit Veldi, Karoliina Allmets,
Kenneth Roomets, Ken Martin Aunpu, Hanna Borkvel, Liilia Kärner, Kätlin Ots, Markus Rätsep, Andreas Tähnas,
Tanel Palmsaar, Laura-Liisa Kümnik, Mariliis Tarja, LiisiLotte Saar, Kaisa Kerlin Petuhov, Melissa Melani Oruste,
Miina-Triin Hanikat ja Maria Raudsepp.
2. klassid: Mari Hõbemets, Britte Christina Avalo, Kermo
Kiisa, Karina Koort, Marie Helen Matsina, Karina Pärtel,
Kätlin Rajamäe, Mona-Riin Reiner, Teele Tammemets,
Yanet Kommesaar, Eliise Koroljov, Ida Maria Min, Kati
Põdra, Lisette Reins, Triinu Saaremägi, Richard Tinkus,
Stehvan Grahv, Kristofer Erik Vilhelm Henriksson, Kristo
Kangur, Henri Korts, Aron Liiv, Emma Marii Martin, Angelica Närep, Paula Ojala, Janari Olev, Mailis Paluveer ja
Enrico Tulp.
3. klassid: Alexis Alliksaar, Rasmus Kuningas, Markus Lehtsalu, Heneliis Notton, Aleksandra Ojapõld, Anett Pajur,
Annika Rohtmets, Martin Saar, Tuuli Soosalu, Karen
Tammsaar, Märt Tender, Maria Kristina Eerme, Gethe
Maria Eljas, Elys Anette Gerke, Lisa Kõllamõts, Antti Lilleorg, Mariliis Maivel, Tanel Neemre, Rasmus Strastin,
Amanda Teetamm, Karolin Kleen, Gertrud Soone, Lisanna Sooäär.
4. klassid: Karin-Margareth Epner, Ereth Karjama, Liisa
Kase, Richard Rain Kõiv, Evelyn Pil, Greta Reino, Iris
Robyn Talgre, Argo Aasjõe, Anette Laamann, Karoliina
Männiste, Hele Pukk, Kerstin Põld, Reiko Roopärg, Mailis
Rästas, Brigitta Toomingas, Karl Korts, Marieta Kivi, Elina Kutter, Brita-Liis Oruste, Maryn-Liis Rüütelmaa, Verner
Vichmann ja Marcus Pärtel.
Kõige-kõige tublimatele toimus 6. juunil traditsiooniline
preemiaväljasõit, mis seekord viis Pärnu Tervise Paradiisi
veekeskusesse. Oi, lõbu ja lustimist oli laialt!
Kallid õpilased ja lapsevanemad, kaunist suve ja — kohtumiseni 1. septembril!
Saue Gümnaasiumi algklassiõpetajad

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

Järgmine number ilmub
26. augustil 2011

Laulu- ja tantsupeolised
saavad elektrirongides
tasuta sõita
Elektriraudtee AS annab elektrirongides tasuta sõidu õiguse
1.–3. juulini peetava XI noorte laulu- ja tantsupeo „Maa ja
ilm“ osalistele.
Elektriraudtee rongides on A-tsooni piires laulupeo nimelise osavõtjakaardi ettenäitamisel sõit tasuta ajavahemikus
27. juuni kuni 3. juuli.
XI noorte laulu- ja tantsupidu toimub 1.–3. juulil Tallinna
lauluväljakul. Laulu- ja tantsupeoliste rongkäik algab 3. juulil
kell üheksa Vabaduse väljakult ja kulgeb tavapärasel marsruudil: Vabaduse väljak, Pärnu maantee, Narva maantee ja
Pirita tee.
Lisainfo: Norbert Kaareste
Elektriraudtee AS, müügi ja kommunikatsioonijuht
tel +372 673 7413
mob +372 5326 9554
skype: norbert.kaareste
e-post: press@elektriraudtee.ee

Saue õpilaste edu
fotovõistlusel
Saue Gümnaasiumi 11.A klassi õpilased Hans-Toomas Saarest ja Mikk Kalamees olid edukad võistlusel „Läänemeri
muutustes”. Nende fotoseeria „Baltic Sea and its watershed
in changes” hinnati publiku lemmikuks, samuti sai pildiseeriale lisatud essee žüriilt kõrge hinnangu.
Pilte võistkonna töödest näeb siin:
http://bsc.recestonia.ee/EN/competition/works/
t=anne%202/
Võistlesid 3–5-liikmelised grupid Soomest, Lätist ja Eestist vanuses 16–18 aastat. Osavõtjad valisid asukoha Läänemere rannal või vesikonnas.
Viie nädala jooksul tehti igal nädalal valitud asukohast
foto, mille tulemusena valmis viiest fotost koosnev seeria.
Võistlejatel tuli märgata ja kirjeldada valitud asukohas ilmnevaid, Läänemerega seotud muutusi. Pildiseeriale lisati
ingliskeelne, muutusi kirjeldav tekst (1–4 lehekülge). Võimalikud teemad olid kevadine üleujutus, kevade saabumine,
majandustegevus ja selle mõju Läänemerele, erosioon jpm.
Võistlus algas Rahvusvahelisel Veepäeval, 22. märtsil ja
lõppes 22. aprillil 2011.
Vastavalt võistluse tulemusele on Hans-Toomas ja Mikk
kutsutud seminarile „Kunst ja keskkond”, mis toimub Tallinnas ja Aegna saarel 9.–11. augustil. Seminari sisuks on
looduse pildistamine ja hea foto saladuste õppimine. Juhendavad elukutselised fotograafid.
Nii võistlust kui ka seminari korraldab SA REC Estonia
(Kesk- ja Ida-Euroopa Regionaalse Keskkonnakeskuse Eesti
esindus).
Ulvi Urgard
Saue Gümnaasiumi õpetaja-metoodik

Koolitoetusest
Ootame 2011. aasta koolitoetuse avaldusi esimesse
klassi astujate vanematelt.
Vastavalt Saue Linnavolikogu 19. märtsi 2008 määrusele
nr 44 „Saue linna lastetoetuste maksmise kord“ ja Saue linna
eelarvele makstakse Saue Linnavalitsuse poolt 2010 aastal
esimesse klassi astuvate õpilastele koolitoetust 63,91 eurot.
Toetuse saajateks on kõik 2011 a septembris esimesse
klassi astuvad õpilased, kelle elukoht on registreeritud Saue
linnas. Lisaks on nõutav mõlema lapsevanema registreeritud elukoht Saue linna elanike registris. Kui üks vanematest
ei ole registreeritud Saue linna elanike registris, makstakse
koolitoetust 50% kehtestatud toetuse suurusest (ei kehti lahutatud, mittekooselavate ja surnud vanemate kohta). Toetuse taotlemiseks palume lapsevanematel, kelle laps astub
2011. aastal esimesse klassi, esitada linnavalitsusele hiljemalt 30. septembriks 2011 kirjalik avaldus.
Koolitoetuse taotluse blanketid on kättesaadavad Saue
Linnavalitsuses ja Saue linna koduleheküljel www.saue.ee
/sotsiaalhoolekanne — avalduste blanketid — koolitoetuse
taotluse blankett/. Koolitoetus makstakse välja avalduses
esitatud arveldusarvele ajavahemikul 1. oktoober kuni 30.
november 2011.
Heli Joon
sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht; info tel 679 0174

Suvi jõudis Midrimaale
Kätte on jõudnud kaunis suvi. Lasteaias on suur kiire
möödas ja lapsigi ainult paari rühma jagu. Meenutades seda kiiret kevadet, tahaks tänada paljusid inimesi, kes kõik on kaasa aidanud meie kordaminekutele.
Kõigepealt tänan hoolekogu liikmeid meeldiva koostöö eest
möödunud õppeaastal ning abi eest talgute korraldamisel ja
aktiivse kaasalöömise eest. Tänan kõiki lapsevanemaid küpsetiste annetamise eest kevadpeole, mille müügist saadud
tulu oli 891,10 eurot. Saadud raha eest plaanime teha lastele rahvariideid. Eraldi suur-suur tänu lapsevanem Leho Valmasele, kes toetas kevadpeol lasteaeda helitehnikaga. Tänu
temale oli kevadpeo kontserti kõigil võimalik kuulata. Palju
rõõmu valmistas ka Sipsiku rühma lastevanemate poolt organiseeritud batuut, mille tulust 20% ehk 44 eurot annetati
lasteaiale. Veel kord suur tänu kõikidele, kes meie lasteaia
kevadpeo kordaminekule kaasa aitasid!
Alates 27. juunist kuni 12. augustini töötab lasteaias
ainult suverühm. Suvel on lasteaed avatud kl 7.30–18.00.
Avatud on Pokude rühm. Suverühma võtame ainult eelnevalt
registreeritud lapsi. Kõik rühmad on taas avatud alates 15.
augustist 2011.
Tänan lasteaia Midrimaa kollektiivi, kõiki lapsi ja lapsevanemaid kordaläinud 2010./2011. õppeaasta eest! Soovin
kõikidele ilusat suve!
Anne Teetamm
Saue Lasteaia Midrimaa direktor
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Linnavolikogu ja Linnavalitsus
Linnavolikogu 22. istung
Saue Linnavolikogu VI koosseisu 22. istung
toimus 16. juunil 2011. a, päevakorras oli:
1. Saue linna 2010. aasta majandusaasta aastaaruande kinnitamine /II lugemine/; /11 poolt (2 erapooletut)
võeti vastu määrus nr 28/.
2. Saue Linnavolikogu 20. mai 2010 määruse nr 10 „Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetamise
kord“ muutmine /I lugemine/; /ühehäälselt otsustati saata
eelnõu volikogu II lugemisele ning määrata edasise arutelu
juhtivaks komisjoniks sotsiaalkomisjon/.
3. Linnapea puhkusele lubamine /ühehäälselt võeti vastu
otsus nr 84/.
4. Välislähetused /9 poolthäälega (4 ei hääletanud) võeti
vastu otsus nr 85/.
5. Volikogu revisjonikomisjoni koosseisu muutmine
/volikogu otsustas võtta informatsiooni teadmiseks/
6. Info
6.1 Kokkuvõte Saue Linnavolikogu eelarve- ja planeerimiskomisjoni tööst 2010. aastal /informatsioon võeti teadmiseks/.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Siiri Pertel, volikogu assistent

Linnavalitsuse 19. istung
Saue Linnavalitsuse 19. istung toimus
15. juunil 2011. aastal, päevakorras oli:
1. Saue linna Koondise tänav T3 maa-ala teenindusmaa määramine maa munitsipaalomandi taotlemiseks
/korraldus nr 166/.
2. Tule tn 50 mööblimaja projekteerimise lisatingimuste
kinnitamine /korraldus nr 167/.
3. Viigimarja tn 18/E kolme korteriga ridaelamule kasutusloa
andmine /korraldus nr 168/.
4. Tammetõru tn 91 ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 169/.
5. Rahalised kingitused Saue Gümnaasiumi 12. klassi lõpetajatele väga heade õppetulemuste eest
/korraldus nr 170/.
6. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr 171/.
7. Üliõpilase välisõppe stipendiumi määramine
/korraldus nr 172/.
8. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse eraldamine
/korraldus nr 173/.
9. Hooldekodusse paigutamine /korraldus nr 174/.
10. Lastelaagrite maksumuse kompenseerimine vähekindlustatud peredele /korraldus nr 175/.
11. Hooldaja määramine /korraldus nr 176/.
12. Hooldaja määramine /korraldus nr 177/.
13. Hooldaja määramine /korraldus nr 178/.
14. Koduse mudilase toetuse maksmine /korraldus nr 179/.
15. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 180/.
16. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 181/.
17. Avaliku ürituse korraldamise luba /korraldus nr 182/.
18. Info
18.1. Sõlmitud lepingud
Jurist Elis Haav andis ülevaate sõlmitud lepingutest.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Linnavalitsuse 20. istung
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Saue linna 2010. a majandusaasta aruanne
Harry Pajundi
Saue linnapea

Hea lugeja!
2010. aasta oli kogu riigi
jaoks suure muudatuse aasta. Valmistusime üle minema
Eesti kroonilt Euroopa Liidu
ühisrahale — eurole. Täitmaks ühisraha kasutuselevõtmise tingimusi, tuli riigil
rakendada rida rahandus- ja
majandusalaseid meetmeid.
Olulist mõju avaldas ka aasta esimeses pooles maailmas
jätkunud
majanduslangus.
Alles aasta teine pool hakkas
näitama mõningaid stabiliseerimise märke.
Eestit tabanud majanduslanguse mõju Saue linna tulubaasile oli maksimaalne 2010.
aasta märtsi-aprillikuus, kui
Saue linnas oli 280 registree-

Ingrid Niid

Pearaamatupidaja
Seisuga 30.12.2010 oli Saue
linna varade maht 175 miljonit krooni, kohustuste
maht 23 miljonit krooni
ja netovara 152 miljonit
krooni. 2010. aastal oli Saue
linnal tegevustulusid 98
miljonit krooni ja kulusid
tehti 93 miljoni krooni ulatuses. Aasta lõppes 5-miljonilise positiivse tulemiga.

ritud töötut, moodustades ca
10% Saue linna maksumaksjatest. Aasta teisest poolest
hakkas töötute arv vähenema,
olles aasta lõpuks 173. Töötute selline osakaal avaldas
olulist mõju ka tulumaksu laekumisele. Saue Linnavalitsus
oli sellise olukorra tekkeks
õnneks juba 2010. aasta eelarvet tehes valmistunud ja õigeaegne kulude piiramine tagas
kokkuvõttes probleemideta
majandusaasta. Tänu väga
säästlikule majandamisele täideti kulueelarve 73,7-protsendiliselt, aasta lõpul oli deposiitidel ja arveldusarvetel kokku
26,7 miljonit krooni.
2010. aasta detsembrikuus
jõudis volikogusse kinnitamisele pikka aega töös olnud uus
Saue linna üldplaneering. Planeeringus arvestatakse Saue

linna tasakaalustatud säästliku
ja keskkonnahoidliku ruumilise arenguga. Kehtestati Saue
linna Vana-Keila mnt 4 ja selle
lähiümbruse detailplaneering,
mis võimaldab viia lõpuni
algkoolihoone projekteerimise ja alustada Saue Gümnaasiumi
laiendamisprotsessidega. 2010. aastal jätkusid
Avatud Noortekeskuse ehitustööd. Hoone valmimine ja
välistööd aga lükkusid 2011.
aastasse. 2010. aasta juulis
saadi Saue linna ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni laiendamiseks heakskiit EL-i Ühtekuuluvusfondist tagastamatuks
abiks. Ehitustööde algus on
planeeritud 2011. aasta lõppu. Jätkusid tööd ühisprojekti
„Harjumaa kergliiklusteede
võrgustiku rajamine“ elluviimisel — Saue–Padula–Laag-

ri kergliiklustee ehitus. Saue
linnale eraldatav toetussumma vastavalt heakskiidetud
eeltaotlusele on 12,6 miljonit
krooni.
2011. aastalt ja sellele
järgnevatelt aastatelt ootame
majanduse stabiliseerumist
ning pööret tõusu suunas.
Juba alustatud projektid Euroopa Liidu toetusrahade abil
viiakse lõpule. Kuivõrd Saue
linna omatulu olulist kasvu
lähiaastatel ette näha ei ole,
siis saab olla uute investeeringute, renoveerimisprojektide ja ürituste korraldamise
katteallikaks ainult täiendav
toetusraha.
Saue Linnavalitsus tänab
kõiki linlasi ja asutusi, kes
andsid oma panuse möödunud
aastal visiooni „Saue — Kodune linn“ teostamisel. 

Linna tulude ja kulude
eelarve täideti võrdselt 74
protsendi ulatuses. Linna
eelarvest tasustatavate töötajate keskmine arv vähenes
aastaga 5,4 töötaja võrra,
tööjõukulud vähenesid 3,3
miljoni krooni ehk 6,5 protsendi võrra. Linnaelanike
arv vähenes aastaga 47
isiku võrra, samas lisandus
72 maksumaksjat.
Peamised investeeringud
2010. aastal olid:

• Avatud
Noortekeskuse
ehitus 7,2 miljonit krooni
• Teede ehitus (sh parklate
asfalteerimine) 1,4 miljonit krooni
• Sarapiku tervise- ja puhkekompleksi edasiarendamine 0,6 miljonit krooni
• Saue Gümnaasiumi soojasõlme rekonstrueerimine
0,2 miljonit krooni
Reservfondist tehti linnavalitsuse korraldustega 11
eraldust kokku 0,9 miljoni

krooni ulatuses, sellest 64
protsenti suunati haridusvaldkonda, 19 protsenti kultuuri ning vaba aja valdkonda.
Reservfondist tehti eraldisi
82 protsendi ulatuses majandamiskulude katteks, 10 protsendi ulatuses sotsiaaltoetuste
katteks ja 7 protsendi ulatuses
investeeringute katteks.
Saue linna 2010. aasta
majandusaasta aruanne on
avalikustatud Saue linna kodulehel. 

Tabel 1. Saue linna 5 aasta peamised majandusnäitajad (tuh kr).
2010. a

2009. a

2008. a

2007. a

2006. a

175 556,1

170 782,6

158 419,7

145 119,8

132 856,0

Bilansi näitajad
Vara aasta lõpus
Kohustused aasta lõpus

23 161,7

25 617,8

19 179,2

15 394,8

20 150,2

152 394,4

145 164,8

139 240,5

129 725,0

112 705,8

Tegevustulud

97 991,5

98 854,4

110 191,4

94 482,8

76 970,2

Tegevuskulud

92 543,7

95 343,6

104 361,3

79 339,0

66 856,6

Tegevustulem

5 447,8

3 510,8

5 830,1

15 143,8

9 447,2

-513,1

79,1

72,7

-433,6

-666,4

7 917,8

3 044,6

25 183,3

7 037,5

5 481,8

108 464,8

109 035,6

108 712,5

80 797,4

70 841,1

96 080,1

99 376,8

110 137,4

92 758,3

76 096,4

Netovara aasta lõpus
Tulemiaruande näitajad

Finantstulud ja –kulud
Põhivarainvesteeringud (tasumine)
Eelarve ja selle täitmise näitajad
Eelarve tulude maht
Eelarve tulude täitmine
Eelarve kulude maht

125 557,6

129 946,7

125 471,5

87 937,2

72 280,1

Eelarve kulude täitmine

92 552,7

95 598,1

114 617,2

79 240,5

66 339,1

Finantseerimistehingute maht

17 092,8

20 911,1

16 759,0

7 139,8

1 439,0

-3 527,4

20 911,1

16 759,0

7 141,2

1 461,0

Finantseerimistehingute täitmine

Saue Linnavalitsuse 20. istung toimus
21. juunil 2011. aastal, päevakorras oli:
1. Riigihanke „Saue linna tänavate ja haljasalade
aastaringne hooldus“ töövõtulepingu lõpetamisest /Saue
Linnavalitsus otsustas: Seoses Tänavapuhastuse AS-i
avaldusega riigihanke „Saue linna tänavate ja haljasalade
aastaringne hooldus“ lepingu lõpetamiseks ja vajadusega
tagada heakord Saue linna territooriumil teha Tänavapuhastuse AS-ile ettepanek täita lepinguga ette nähtud kohustusi kuni 30.09.2011 (incl). Maikuus teostatud tööde
eest tasuda esitatud arve alusel vastavalt lepingule/.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Teade detailplaneeringu algatamisest
Saue Linnavalitsuse 01.06.2011 korraldusega nr 149 algatati Saue linna Tule tn 20 kinnistu detailplaneering. Detailplaneering haarab Saue linna keskosas asuvat AS-ile SAMI kuuluvat Tule tn 20 kinnistut, sihtotstarbega tootmismaa ja pindalaga
20 795 m2. Detailplaneeringuga soovitakse muuta kinnistu ehitusõigust krundil oleva suurima tootmishoone laiendamiseks.
Samuti soovitakse määrata piirangud ning lahendada teed, tehnovõrgud, haljastus ja heakorrastus. Sealjuures kavandatakse
krundi edela- ja loodepiiri äärde kaitsehaljastuse rajamine. Algatatud, Tule tn 20 kinnistu detailplaneering ei muuda kehtivat
Saue linna üldplaneeringut.
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Festival Visioon 2011 tutvustas
noori ja professionaale Eestist ning mujalt
2.–4. juunini 2011 toimus Tallinnas ja Saue
linnas juba üheksandat korda Rahvusvaheline
Noorte Jazzimprovisatsiooni festival Visioon.
Kristiina Liivik

Festivali Visioon korraldaja
www.noortejazz.ee
Festival Visioon sai alguse
2003. aastal, kui Saue Muusikakooli jazzansambel Jazz
Beats tuule tiibadesse sai.
Festivali esmaseks ideeks oli
anda noortele esinemisvõimalusi ja teisi kuulata. Üheksa
aastaga on festival pakkunud
esinemisvõimalusi rohkem
kui 100 ansamblile. Paljudest
festivalil Visioon noortest on
tänaseks saanud tublid Eesti
muusikud. Festivali kavas on
alati ka professionaale, kes
esinevad koos noortega. Tänavuse Visiooni peaesinejate
seas oli hulk suurepärased
jazzpianiste Eestist ja Gruusiast.
2011. a festivalil Visioon
esines kolmel päeval — neljas esinemispaigas 19 kontserdiga — 12 omanäolist
noortebändi ning neli peaesinejate ansamblit.
Noorteansamblite seas oli
esinejaid Tallinnast, Sauelt,
Tartust, Viljandist, Tabasalust,
samuti Lätist. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Ansambel, keda juhendab Jaak
Sooäär, koosnes Eesti muusikamaailmale juba tuntud
mängijatest: Laura Põldvere,
Silver Laas, Mairo Marjamaa,
Joel-Rasmus Remmel, Ara
Yaraljan ning Kaspar Kalluste.
Sadu kontserte andnud mängijad esinesid selles koossisus
esmakordselt. Esinemiseks
ette valmistatud kava oli väga
omanäoline, mis hõlmas erinevaid jazzistiilide elemente
ning haaras huvitavate muusikalahenduste ja kõlavärvidega. Abrahamś Cafe sai tänavu üheaastaseks. Ansambli
akordionist Kaspar Uljas pani
bändi kokku 2010. a Visiooniks, mis oli pühendatud akordionile. Aastaga on ansambel
teinud suure arengu ning osav
idamaiste meloodiate ja rüt-

Jaak Oserov.

mide segunemine folk- ning
jazzhelikeelega annab muusikale värskuse ja eksootika.
Esmakordselt astus Visioonil
üles trompetist Mikk Uusmäe oma Bändiga. Mikk ja
tema kaaslased lõpetasid tänavu G. Otsa nim Muusikakoolis II kursuse. 2011. aasta
oli suunatud ka kauni kõlaga
pilli — trompeti esitlemiseks.
Nauditav oli kuulata noort
professionaali — Joel Remmeli Triot. Joel Remmel saavutas 2011. a Elioni ja Jazzkaare „Noore Talendi“ tiitli.
Igal aastal osalevad Visioonil sõbrad ja õpetajad Riia
Toomkoorikooli
jazziosakonnast. Sellel aastal osales
I kursuse ansambel 9-liikmelises koosseisus. Võimas ja
energiline esitus ei jätnud külmaks ühtki kuulajat. Andekad
noored muusikud tulid kokku
eksperimendi korras, sellest
ka bändi nimetus — Lossi
tn eksperiment. Ansambel
Late’s 5 koosneb G. Otsa
nim Muusikakooli muusikutest, kelle esitus oli põnev
ladinarütmide ja jazzmuusika
sünergia poolest. Rõõmustav on see, et bändi löökpillimängija Janno Tomingas
alustas jazzmuusikaga just
Saue Muusikakoolis. Õdedest ja vendadest Nõmmanitest koosnev pereansambel
CRASH koosneb 10–15-aastastest noortest muusikutest,
keda juhendab Eesti tuntud
jazzmuusik Toivo Unt. Ansambel üllatas sütitava kavaga ning siira, pühendunud
suhtumisega. Eriline tänu vanematele laste innustamise ja
kaasaelamise eest! Ansambel
Funkoes on Rocca al Mare
kooli ning Tabasalu MK õpilaste bänd. Festivalil esinesid
nad esmakordselt, kuid on
esinenud juba mitmes Eesti
paigas ja Soomes. Eriliseks
üllatajaks tooksin välja Bändi
saksofonisti Carl Stefan Tuuliku. Improvisatsiooni ja rocki

segu, groovi ja energiat pakkus 2011. a kevadel loodud
Vasktraatne Vasarköis. Ansambli liikmete seas on kaks
Saue MK vilistlast — MartinEero Kõressaar ning Oliver
Povel Puusepp. Omanäolise
koosseisuga üllatas Tabasalu Muusikakooli Saksofonikvartett, keda juhendab
saksofonist ja Tabasalu MK
direktor Kalev Konsa. Kvartett üllatas põneva repertuaari,
suurepärase häälestuse ning
andekate mängite poolest.
Festivalil astus üles ka Saue
Muusikakooli Jazzosakonna Ansambel, keda juhendab
saksofonist Mairo Marjamaa.
Ansambel koosneb II ja III
aasta õppuritest. Ansambli
koosseis on mõnevõrra eriline, kuivõrd koosseisu kuulub
ka kaks viiulit. Suurt naudingut pakkusid eripärasele
koosseisule leiutatud seaded,
õpilaste musitseerimine ning
rõõm jazzist!
Festival ei piirdunud vaid
noortega. Suur rõõm oli kuulata professionaale. 2011. a
peaesinejateks olid Dini Virsaladze Trio Gruusiast, Kristjan Randalu USA-st, Jaak
Oserov&Tõnu Naisso Bänd
ning Urmas Lattikas&Bänd.
Dini Virsaladze on Gruusias tuntud, armastatud ning
kõrgelt hinnatud jazzpianist,
helilooja ja õppejõud. Dini
Virsaladze Trio kutsusid Eestisse Gruusia Iseseisvumise
Aastapäevaga seoses BORJOMI firma ning Gruusia
Saatkond. Külalised esinesid
2. juunil Estonia Talveaias.
Dini Virsaladze oli väga tänulik Eesti publikule sooja
vastuvõtu eest ning soovis ka
edaspidi Eestis kontsertidega
esineda.
Festivali suureks favoriidiks oli Kristjan Randalu
oma soolokontserdiga Saue
Gümnaasiumi aulas. Maailmaklassi pianist on pälvinud
maailmas kõrget tunnustust

Kristjan Randalu.
ning võitnud mainekaid konkursse. Ta kuulub esmaklassiliste maailma jazzpianistide
hulka. Kristjan Randalu kava
koosnes tema enda loomingust või seadetest. Tipptehnikaga pianist kasutas kõiki
klaveri
improvisatsiooni-,
kõla- ning kujundamisvõimalusi. Tund ja 15 minutit
kestnud etteaste peatas aja
ning viis kuulaja teise maailma, kus on oma toimetused,
rõõmud ja ülevad unistused.
Maailmas on väga vähe jazzpianiste, kellel on kujunenud
välja oma muusika- ja mängustiil. Soolokontserdi idee
tuli sellest, et kummutada
müüt jazzmuusika lihtsusest,

Saue MK bänd 2011 restoranis Lounge Loft.

mida sageli kiputakse võrdlema klassikalise mängutasemega. Kristjan Randalu esitus
näitas väga kõrget taset, kuhu
on siiski võimalik jõuda vaid
suure töö ja pühendumise
kaudu. 3. juunil toimus Kristjan Randalu õpituba, kust said
inspiratsiooni nii osalejad kui
ka kuulajad.
2011. a Visiooni üheks teemaks oli kauni pilli — trompeti — populariseerimine.
Visioonil esitlesime Eesti
parimat jazztrompetisti Jaak
Oserovi, kes esines Estonia
Talveaias kavaga „Trompetissimo“ koos Tõnu Naissoo,
Taavo Remmeli ja Brian Melviniga. Väga heal tasemel
jazztrompetit kuuleb Eestis
harva. Kontsert võlus kaunite
ballaadide ja tehniliste soolodega. Jaak Oserov on lisaks
kõrgele pillimänguoskusele
ka suurepärane pedagoog. On
suur au, et Jaak Oserovi käe
all saavad õppida ka Saue
MK õpilased.
Festivali Visioon lõpetas
restoranis Loft Lounge Urmas Lattikas ja tema Bänd,
kuhu kuuluvad Mihkel Mälgand, Tanel Ruben ja Mairo
Marjamaa. Urmas Lattikas

esitas omaloomingut vastvalminud plaadilt „Ööliblika
Tants“. Publik nautis omapärast mängustiili, muusikute
kõrget tast ning andekat heliloomingut.
Esmakordselt tegutsesid
Visioonil noored ajakirjanikud, Saue MK õpilased Inge
Helene Pello ja Karl Kristjan
Kuimet, kes tegid kõikide esinejatega intervjuud ning küsitlesid ka kuulajaid. Intervjuusid saab lugeda kodulehel
www.noortejazz.ee
2011. a Visioon õnnestus
tänu pühendunud mängijatele, juhendajatele, korraldajatele — eriline tänu Ulvi Kanterile! — ning toetajatele.
Täname toetuse eest: Saue
linn, Eesti Kultuurkapital,
Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium,
Saue Muusikakool, Hotell
Salzburg, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Harju Maavalitsus, BORJOMI, Gruusia
Saatkond Eestis, Saue Koolihaldusasutus, Restoran Loft
Lounge.
Täname kõiki kuulajaid!
Kohtumiseni järgmisel Visioonil aastal 2012! 
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Lõpetas Saue Gümnaasiumi 24 lend
Iga inimese elu on nii keeruline ja kummaline nähtus, et seda ei suuda üks väike, lühike sõna
kuidagi täielikult haarata. Ja nii on inimene mõelnud välja veel hulga erinevaid metafoore, mis
lõpuks ikkagi kõik sedasama tähendavad ning samuti piisavaks ei osutu.

12.B

12.A

Jaan Palumets

Saue Gümnaasiumi direktor
Me ütleme — elutee. Ning
kirjeldame seda kord sirge,
kord käänulisena, kord sileda, kord konarlikuna, justkui
oleks kogu elu üksainus minemine.
Me ütleme — eluküünal.
Ja loome kujutluses pildi
lõputust hulgast põlevatest
küünaldest, millest mõne
leek on hele ja valgusküllane, teine jälle vaid vaevaliselt
hingitsev, justkui oleks kogu
elu üksainus põlemine. Me
räägime veel, et elu on nagu
kunstiteos, mille igaüks ise
peab kokku seadma lõputust
hulgast mosaiigikildudest,
justkui oleks kogu elu üksainus otsimine.
Ometi on elu see kõik
kokku — nii minek kui ka
põlemine, otsimisest rääkimata ja veel palju-palju ütlemata asju.
Täiuslikult lihvitud briljandil peab olema 58 tasapinda.
Gümnaasiumiaastate vältel oleme koos ja eraldi avastanud uusi ja uusi tasapindu.
Lisaks tublidele ja tulemuslikele õppijatele tahan täna
esile tuua ka õpilasi, kes gümnaasiumiaastate vältel on aktiivselt osalenud igapäevases
koolielus.

12.A klass

Eerik Mägi, Keit Ausner,
Raili Kaasik ja Kadi Viidik — alati valmis esindama
oma klassi ja kooli.
Iti-Lee Neuhaus, Egle
Palm ja Merke Pilve — tublid sportlased ja abituriendid,
kellega kokku lepitud tegevused muutusid alati ka tegudeks. Kogu klass oli gümnaasiumiastme jooksul väga
teotahteline ja mitmepalgeline. Ühtekuuluvustunne, oma

seisukohtade eest seismine
oleks kindlasti vajanud veel
ühte toredat koosveedetud
aastat!

12.B klass

Sõbralikud ja töökad noored
inimesed. Eraldi tahan ära
märkida Krismar Epnerit, Tõll
Simsonit ja Anu Viisperti.
Noortekoori töös osalesid
aktiivselt Jaanika Lehtsalu,
Keit Marjamaa, Triinu Tee,
Triinu Tammer, poistekooris
Jaan Kängsepp. Kooli sporditegevuses lõid aktiivselt
kaasa Gerda Joa, Rene Ott,
Lea Press, Sirle Sagur, fotograafia ja maalimisega tegelesid Siiri Saarma ja Kadri
Samuel. Paljud õpilased tegutsesid aktiivselt ka Kaitseliidu ridades.
Te kõik olete aastaid vaeva
näinud, omandades teiste loodud väärtusi ning kujundades
väärtuseks iseennast. Nüüd
peate oma õpinguid jätkates
saama loojaiks, kelle arengust
ja tööst võiksid rõõmu tunda
ka teised.
Ilmselt ei ole see just kõige õigem koht ja auditoorium
rääkida hea hariduse rollist
tänases maailmas. Kui põhikooli lõpus võib veel tekkida
küsimusi õppimise vajalikkusest ja keegi eriti nõu ka anda
ei saa, siis täna teate te seda
isegi, et haritud inimene on
varandus, mis aitab meil kõigil edasi minna.
Kooliharidus saab alguse
tähtede õppimisest — iga täht
viib edasi sõnade ja tekstide
igavikuliste mõteteni. Eesti
keele tähestikus on 32 tähte.
Kui tahaks täna meelde
tuletada kõiki olulisi sõnu,
mis igaühega seotud, kestaks
meie aktus väga pikalt.

Aga kõige alguses on A.

Selle alguste algusega annaks teile, lugupeetud lõpe-

tajad, kolm olulist sõna, mis
võiksid olla ka teie elu suured sõnad. Neid ei saa aga
panna pingeritta, pigem on
nad seotud.
Ausus — kõige laiemas ja
sügavamas tähenduses. Me
oleme ausad siis, kui mistahes valikut, otsust tehes oleme valmis vastutama kõigi
tagajärgede eest. Sageli on
raskem olla aus enese vastu, see nõuab meelekindlust
ja võimet tunnistada enese
ekslikkust. Olla inimene ei
tähenda ilmeksimatust, vaid
võimet õppida luhtumistest.
Avatus — teadmistele,
kogemustele, muutumistele
ja mitte ainult enese omadele, vaid kuulata ja näha tuleb
ka teisi, nende teadmisi ja
mõtteid, teha koostööd sellisel viisil, et sünniks midagi
uut. 2 x 2 on 4 ainult korrutustabelis. Elu korrutustabelis võib tulemus olla 6 või 7
või veelgi rohkem.
Armastus — kõige sügavam inimlik tunne. Ainult
võime armastada annab olemisele mõtte, värvid, valguse. See võime õpetab märkama ja mõistma elu imet
kõikjal enese ümber, avab
loomingu lätted.
Kool on nagu hüppelaud
elluastumiseks ja me ei saa
teha muud, kui teid hoovõtul julgustada. Näidaku need
kolm A-d teile valgust, kui
kõik näib pime, andku tuge,
kui tunnete end lootusetult
nõrgana, lisagu rõõmu, kui
elu tundub lõpmatult kurb.
See on parim, mida saame
teile kaasa anda ellu, mis mõnikord on habras kui jää, võimas kui ookean ja avar kui
taevalaotus. Imeväike lihvitud teemant sätendab heledamalt kui terve hulk lihvimata
teemante. On ju parem teha
vähem, aga hästi, kui palju ja
halvasti.

Lp õpetajad!

Tänan Teid aastate vältel südamega tehtud töö eest.
Austus ja aukartus õpetaja elukutse ees on ikka Eesti
kooli edasi viinud.
Austatud koolilõpetajad!
Te ei ole lõpus ega alguses. Olete teel, millel on käidud enne teid ja tullakse teie
järel.
Osa sellest on aga päris
uus ja teie jäljed on esimesed.
Soovin teile head teed ja
palju õnne, Saue Gümnaasiumi 24. lend!
Ikka ja alati mõistuse ja
südamega, ikka ja alati Mente et corde.
Tänan tähelepanu eest! 

Saue Gümnaasiumi
lõpetasid medaliga:
12.A klass
Laura Pley — kuldmedal;
tunnustatakse kiituskirjaga
„Väga hea õppimise eest”
ning kooli tänukirjaga kooli
muusikaelu edendamise eest
ja osalemise eest kooli neidude rahvatantsurühma töös.
Eerik Mägi — hõbemedal;
tunnustatakse Saue Gümnaasiumi kiituskirjaga,
kiituskirjaga „Väga heade
tulemuste eest saksa keeles,
inglise keeles, matemaatikas,
keemias, majandusõpetuses“, tunnustatakse Harju
Maavalitsuse tänukaardiga
eduka esinemise eest üleriigilise saksa keele olümpiaadi
Harjumaa voorus — I koht.

Kaisa Norak — hõbemedal;
tunnustatakse Saue Gümnaasiumi kiituskirjaga, kiituskirjaga „Väga heade tulemuste
eest eesti keeles“.

12.B klass
Triinu Uusoja — kuldmedal;
tunnustatakse kiituskirjaga
„Väga hea õppimise eest”
ja kiituskirjaga „Väga heade
tulemuste eest majandusõpetuses“.
Birgit Toode — hõbemedal;
tunnustatakse Saue Gümnaasiumi kiituskirjaga.

Saue Gümnaasiumi lõpetajad 2011
12.A klass

1. Laura Pley (kuldmedal)
2. Eerik Mägi (hõbemedal)
3. Kaisa Norak (hõbemedal)
4. Keit Ausner
5. Marko Bogoljubov
6. Keity Hannus
7. Raili Kaasik
8. Sandra Kliimann
9. Karel Koppel
10. Karin Kullerkupp
11. Anne-Mari Käär
12. Mario Letta
13. Alina Maslova
14. Jonas Nahkor
15. Iti-Lee Neuhaus
16. Marge Nikitin
17. Mikk Nurme
18. Karol Nõulik
19. Egle Palm
20. Merke Pilve
21. Maria Põldmäe
22. Rainer Rohtmets
23. Ahto Salumets
24. Rainis Tammar
25. Helen Tikkenberg
26. Tiina-Riin Uulma
27. Sander Vananurm
28. Riin Vent
29. Kadi Viidik
Klassijuhataja Elle Viljaste

12.B klass

1. Triinu Uusoja (kuldmedal)
2. Birgit Toode (hõbemedal)
3. Ralf Anari
4. Krismar Epner
5. Gerda Joa
6. Henri Kapp
7. Silver-Kaupo Kuusk
8. Jaan Kängsepp
9. Cristhel Leets
10. Jaanika Lehtsalu
11. Jekaterina Lendjašova
12. Triin Malva
13. Keit Marjamaa
14. Rene Ott
15. Nikolai Pahhomov
16. Lea Press
17. Johannes Põlluaas
18. Aivar Romandi
19. Siiri Saarma
20. Sirle Sagur
21. Kadri Samuel
22. Matti Silla
23. Tõll Simson
24. Laura Soosalu
25. Kristel Tamm
26. Triinu Tammer
27. Triinu Tee
28. Kadi Treubladt
29. Elis Vaiklo
30. Anu Viispert
Klassijuhataja Heiti Lumiste
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Varia
Põgus ülevaade Saue Gümnaasiumi
noorkergejõustiklaste tegevusest 2011
Ester Legonkov

Saue Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja
ja KJK TIPP Saue grupi treener
1. osa ilmus eelmises lehes.
Kolme kooli kohtumine toimus sel aastal Sauel. Tahan
kiita oma tublisid abilisi —
Ken Tulp, Karmen Maria
Kotter, Doris Õunapuu, Harold Vilson, Merily Pamissaar,
Christyn Liiva, Emil Oaperv,
Erik Orastu, Liss Viilma,
Kaidi Betti Käärik, Elisabeth
Valdmann, Laura-Liisa Liiu ja
Johanna Rae —, kes said oma
esimesed tuleristsed kohtunikena ja tegid seda väga hästi.
Kolm kooli on: Saue, Saku ja
Keila. Võistlevad I–II klasside ja III–IV klasside lapsed
60 m jooksus, kaugushüppes,
palliviskes ja staadioniringi
jooksus.
I–II klassi poiste seas võitis
neli hõbemedalit Kaspar Reiman, Jan Erik Vaiksalule kuld
270 jooksus. 60 m jooksus oli
esimene Kermo Kiisa ja Kaspari järel oli kolmas Naatan
Puusepp. Naatan oli kolmas
ka staadioniringi jooksus.
Kermo Kiisale pronksmedal
kaugushüppes. Hea viskekäsi kindlustas pronksmedali I
klassi poisile Rocco Ennile.
Tüdrukutest oli kolmekordne
võitja Teele Tammemets. Karmen Koha võitis palliviske, oli
60 m jooksus teine ja staadioniringi läbimises kolmas.
III–IV klassi tüdrukutest
teenis Laura Häling kuldmedalid jooksudes ja hõbeda kaugushüppes. Kaugushüppe võitis Helen Elmeleo. Palliviskes
oli Helen teine ja Andra Anett
Vester kolmas. Poistest lõpetas
esimesena kaks staadioniringi
Silver Milpak. Sten-Marten
Toom üllatas ilusa pallikaarega — 41 meetrit! Ja esikoht.
Silverile pronksmedal kaugushüppes.
Kui eelmisel aastal võistlesime Sakus, siis järgmisel
aastal loodame kohtuda Keila
uuel staadionil.
Noorte heitjate seeriavõistlustel on pärast kolmandat etappi meie Doris Õunapuu
teisel kohal. Märkimist väärivad Dorise 9.68 m kuulitõukes ja 33.28-meetrine odakaar
ning Patrick Kummeri 9.81 m,
tõugatud 4-kilose kuuliga ja
28.58 m tulemus kettaheites.
Harjumaa TV 10 Olümpiastarti võistlussari koosneb
neljast üksikalade etapist ja
mitmevõistluse finaalvõistlusest, kus võistlevad nooremad
(11–12-aastased) ja vanemad
(13–14-aastased) poisid ning
tüdrukud. Siit ka vanuseklasside nimed PN, PV, TN ja TV.
Esimese ja teise etapi kahekordseks võitjaks tuli Emil

Ojaperv PN 60 m ja 60 m tõkkejooksus aegadega 8,51 s ja
9,65 s, teivashüppes võitjaga
sama tulemuse saanuna teine
koht ja kuulitõukes oli Emil
kaheksas. Laura Häling oli TN
60 m ja 60 m tõkkejooksus teine aegadega 9,49 s ja 11,34 s.
Christyn Liiva oli teine TV
60 m tõkkejooksus 11,41 s
ja kuulitõukes 8.04 m. 60 m
jooksus kuulus Christynile 5.
ja kaugushüppes 6. koht. Henrik Kummer oli neljas PV 60 m
jooksus, Laura-Liisa Liiu TV
kauguses 4.34ga samuti neljas
ja TV 60 m tõkkejooksus viies.
Liss Viilmale viiendad kohad
TN 60 m ja 60 m tõkkejooksus. TN kõrgushüppes ületasid Liss, Elisabeth Valdmann
ja Merily Palmissaar 1.20 m,
olles 6.–8. kohal. Kuuendad
kohad PN ja TV kuulitõukes
kuulusid õde-venda Egert ja
Hanna-Stina Meristele. Egert
oli PN 60 m jooksus 10. TN
60 m tõkkejooksus jõudsid
esikümnesse lisaks Laurale
(2.) ja Lissile (5.) ka Helen Elmelo (8.) ja Merili Urva (10.).
Merili jõudis esikümnesse ka
60 m distantsil, ajaga 9,73 s oli
ta seitsmes. Kristofer Härm oli
PV teivashüppes 8. ja tõkkejooksus 9. kohal. Erik Orastu
oli 9. PV teivashüppes.
Kui punktid kokku arvutati — kas tõesti I koht?! Jah,
9519 punktiga Saue Gümnaasiumile! Järgnesid Kuusalu
8453 ja Ääsmäe 7196. Jüri
koolil 7173 ja edasi Kose,
Loksa, Raasiku ja teised koolid. Kolmanda-neljanda etapi
edukamad alad olid kaugus- ja
kõrgushüpe. PN kõrgushüppes olid autasustamisel kuuest
kolm sauekad. I koht Emil
Ojaperv — 1.33 m, IV Rainar Teas 1.29 m ja VI Kevin
Telliskivi 1.25 m ning 9. koht
kuulus Egert Meristele. Egert
jooksis PN 1000 m 3.35,1 min
ja tasuks III koht. PN kaugushüpe oli tulemuste poolest
rõõmustav. I koht 4.96ga!
Emilile, III koht Rainar Teasele 4.38 m ja 9. koht Silver
Milpakile 4.11ga. Rainar Teas
oli PN kettaheites II ja palliviskes VI. Palliviske 10. koht
kuulus Emil Ojapervele. TN
kaugushüppes oli I Liss Viilma 4.23ga ja II Laura Häling
4.11ga. Laura-Liisa Liiu oli II
TV 600 m jooksus ja kõrgushüppes suurepärase tulemusega 1.41 m ning Christyn Liiva
kõrgushüppes 1.29ga kuues.
Christyn oli kuues ka palliviskes ja 9. kettaheites. PV
palliviskes V koht Edi Krimsile. PV vanuseklassis võistlev
Patrick Kummer heitis kilost

ketast 28.24 m ja oli III ning
kuulitõukes üheksas Karl Hõbessalu järel. Erik Orastu oli
PV kettaheites samuti üheksas. Üheksandad kohad võitles
välja ka Liismarleen Verilaskja
TV palliviskes ja kõrgushüppes. TN 600 m jooksus Elisabeth Valdmann VI.
Ka sel etapil oli Saue I kohal
9491punktiga, järgnesid Kuusalu, Jüri, Ääsmäe ja teised.
Harjumaa TV 10 OS mitmevõistluse finaal toimus 6. juunil
Kuusalus. Nooremad tüdrukud
võistlesid kuuevõistluses, vanemad tüdrukud 8-võistuses ja
poisid 9-võistluses. Nooremad
poisid alustasid kettaheitega.
Emil Ojaperv heitis oma hooaja parima tulemuse 24.20 m.
Joosta tuli vastutuult. Meie
poiste jooksu ajal puhus tuul
vastu lausa 3,6 m sekundis.
Kuigi Emil sai päeva parima
aja, ei jäänud me ajaga rahule,
aeg vaid 8,78 s. Samas jooksus
võistelnud Silver Milpak jooksis võimsa isikliku rekordi —
9,24 s. Kaugust hüppas Emil
ka vanematest poistest kaugemale, 5 meetri joonest lahutas
ainult 2 cm. Kui kaasvõistlejad olid kõrgushüppes võistlemise lõpetanud, alustas Emil
hüppamist. Kõrgused alistusid
kergelt kuni 1.38ni. 1.42 teisel katsel, samuti 1.46 teisel
katsel. Kui latt tõsteti 1.50le,
mahtus
lühikesekasvuline
Emil kenasti lati alla seisma,
mis tekitas Emilis aukartust ja
lõpptulemuseks märgiti protokolli 1.46 m. Ka kuulitõukes
tuli uus isiklik rekord. Tõkkejooksus, seekord jälle 3 meerit
sekundis vastutuulega joostes,
jäi isiklik tippmark kaugele —
vaid 9,84 s. Kaasvõistlejatest ei
suutnud keegi alla 10 sekundi
aega välja joosta. Teivashüpe ja
1000 m jooks valmistasid pettumuse. Pika ja väsitava päevatöö lõpptulemus oli meeldiv
ja rõõmustav — Emil Ojaperv
esimene 4996 punktiga, mis
ületab vabariikliku normi 996
punktiga. II koht jäi peaaegu
1000 punkti kaugusele. Kevin
Telliskivi oli 3141 punktiga 12.
ja Silver Milpak 2958-ga 16.
1000 m jooksis Silver julgelt,
vedades oma jooksu algusest
lõpuni, aeg 3.46,12 min. Nooremate tüdrukute 60 m jooksud
olid huvitavad ja kiired. Meie
tüdrukud sattusid erinevatesse
jooksudesse ja neil õnnestus
oma jooksud ka võita. Talviste etappide põhjal eeldasin, et
võitlus esikohale toimub Liss
Viilma ja Laura Hälingu vahel. Öeldakse, et pole mõtet
enne võistlust medaleid kaela
riputada. Nii seegi kord. Kõrgesse mängu sekkusid Elisabeth Valdmann koos Kuusalu
tüdruku Marite Ennustega. Alles kolmanda klassi lõpetanud

Laural õnnestus kõrgushüpe,
1.22 m oli isiklikust rekordist
2 cm parem. Kahjuks teistel
aladel mõjutas vastutuul õblukest tüdrukut. Aga Liss ja
Elisabeth võistlesid tugevat
vastutuult trotsides südilt ja
tulemusedki olid enamvähem
võrdsed. 60 m aeg mõlemal
9,59 s, kõrgushüppes 1.34 m,
tõkkejooksus 11,42 ja 11,23 s,
kaugushüppes jäi peale Liss.
Palliviskes möödus meie tüdrukutest Marite Ennuste 100
punktiga, visates 39 meetrit,
meie tüdrukutel kirjas 30.10 m
ja 30.18 m. Otsustavaks sai
600 m jooks. Elisabeth jooksis
ennastsalgavalt aga üldvõidust
jäi puudu vaid 63 punkti. Seega
oleks pidanud poolteist staadioniringi läbima mitte 2.00,63ga
vaid 1.56,76ga. Elisabethi teine
koht oli superüllatus. Kolmanda koha sai kõigil aladel südilt
võistelnud ja isiklike rekordite
lähedasi tulemusi näidanud
Liss Viilma. Enamikul aladel
isiklikke rekordeid püstitanud
Kaidi Betti Käärik oli üheksas.
Vanemate tüdrukute võistlus läks meie tüdrukute edu
tähe all. Kaugushüpe oli üsna
tasavägine. Parim Kernu tüdruk 4.41ga, teine Christyn
Liiiva 4.38 ja kolmas LauraLiisa Liiu 4.34. 60 m tõketega
ja tõketeta distantsidel said
kõik staadionil olijad imetleda Christyni ilusat ja võimsat
jooksu. Kuulitõukes samuti
uus rekord — 9.26 m. 600 m
jooksus tore üllatus — 2.02,92
min. Kõrgushüppes suutis
Laura-Liisa Liiu lõpuks ometi
oma võimed realiseerida. Ta
parandas senist rekordit 9 sentimeetriga. 1.50 alistus kergelt
ja kohe esimesel katsel. Punktide kokkulugemisel Chistyn
Liiva esimene ja Laura-Liisa
Liiu viies!!!
Vanemate poiste esikohavõitlusse seekord meie poisid
ei sekkunud. Aga Erik Orastu
andis endast parima ja lõpptulemuseks 4168 punktiga
9. koht. Neist punktidest aga
piisas, et Saue kool võitjana
Harjumaa TV 10 OS võistlussarjast väljuks. Saue G 36
604 punkti, Kuusalu KK 35
731, Jüri G 31 396, Ääsmäe
PK 30 467, Kose KK 30 287,
Loksa G 28 798, Kernu PK
25 695. Järgneval 15 koolil jäi
punktisaak kesisemaks.
15.–16. juuni TV 10 OS vabariiklikku finaali pääses Saue
kool üheksandana.
Harjumaa Spordiliidu võistluste protokolle on võimalik sirvida aadressil www.harjusport.
ee. Kergejõustikuliidu kodulehelt www.ekjl.ee näeb nii maakondlike kui ka vabariiklike
võistluste tulemusi, lisaks leiab
edetabeleid.
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Invataidlejad Viljandis
Puuetega inimeste vabariiklikke kultuurifestivale Viljandis korraldatakse igal aastal ja tänavune oli juba
16. Saue–Keila 14-liikmelisele invataidlusrühmale oli
see aga viies kord osaleda.
Laupäeva, 14. juuni hommikul — pärast kolmetunnist bussisõitu — olimegi festivali toimumiskohas, Viljandi Maagümnaasiumis. Ega meile antudki aega ringi vaadata, kohemaid
paluti saali.
Viljandi maavanem Lembitu Kruuse avas selle vabariikliku tähtsusega suursündmuse. Viljandi linna volikogu esimees Tarmo Loodus ütles, et sellel festivalil kuuleb ja näeb
alati heatasemelisi esinemisi, mis väärivad edaspidi siit festivali osalejate ringist väljaviimist laiemale viljandlaste ringile tutvustamiseks.
Esimestena said loomulikult õiguse esineda toimumiskoha oma taidlejad — Viljandi Invateater „Karlanda”, kelle
esituses nautisime meeliülendavat kolmveerandtunnist luulekava „Armastuse kütkes”.
Ja siis oligi järg meie käes. Lähtudes puuetega Inimeste Koja soovitusest, valis Elena Kalbus kodu-teema. Marve
Rekandi juhendatud kolmeliikmelise muusikalise kollektiivi
koosseis oli järgmine: Mirell Leinsalu — laul, Andres Tarja —
süntesaator, Marve Rekand — kitarr. Liikumise seadis Elena
Kalbus. Kolmest osast koosnevast etteastest vääris kiidusõnu laul „Kui jaamast lahkub rong”. Žürii leidis meie esinemise tänukirja väärilise olevat.
Lõunasöögi järel jätkas Haapsalu Kojateater etendusega
„Saamuel sõidab Brasiiliasse”, mis tugines Oskar Lutsu naljaloole, kus naeruvääristati esimese Eesti Vabariigi aegset
riigikogu valimiskampaaniat. Oh üllatust — jõuka taluperemehe asemel osutus riigikokku valituks saunanaine. Teiste
kõrval elasid oma rolli sisse ja mängisid ülimalt edukalt kärbsed — kaks kaksikust lasteaiatüdrukut.
Ja oligi aeg otsida üles hotell „Oma kodu”, kus me ööbisime. Sealt kõrge mäe otsast, kolmanda korruse aknast
alla järvele ja supelrannale kaedes võis tõdeda — ilus oled,
Eestimaa.
Järgnes ülimalt rikkalik õhtusöök Männimetsa külalistemajas ning puhke- ja tantsuõhtu, kus keegi ei jätnud kasutamata võimalust tantsida ning lõbutseda sealse kõrgetasemelise orkestri saatel. Orkestri hingetõmbehetki kasutas ära
Jõgeva „Mustlane”. Nende rahvariided ja ülimalt temperamentsed tantsud panid rahva kaasa elama ning aplodeerima. Haapsalu Kojateatri kloun-mustkunstniku esinemine oli
samuti võrratu.
Järgmisel päeval andsid tooni Pimedate Ühingu liikmete
esinemised, nii naisansambel „Hoia mälestust” kui ka laulusolist Svetlana Gulikusova. Äramärkimist väärib Pärnu Kurtide Ühingu pantomiimigrupi ülesastumine.
Müts maha ja sügav kummardus selliste inimeste ees,
kes vaatamata oma raskele puudele suudavad säilitada elurõõmu ja teotahet!
Kuidagi ei saa jätta märkimata Narva „Kannikese” esinemist — meeste jõulist laulu ja ühe mehe lusikate-klõbistamise-heli, mida ei ole võimalik kirjeldada. Seda peab ise
nägema-kuulma!
Festivali lõpetas laulusolist Allan Laur oma südantliigutavate lauludega.
Südamlikud tänusõnad on ärateeninud Saue–Keila invaühingu taidlusrühma juht Elena Kalbus ja muusikaline juht
Marve Rekand, samuti Saue Linnavalitsus, kes invaühingut
rahaliselt toetas.
Armand Nagel
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Kaunis kodu
Armand Nagel
Mõistes, et õppimine ja kogemuste vahetamine on elus
edasijõudmise aluseks, organiseerib Saue linna keskkonna ja halduse peaspetsialist
Inger Urva igal aastal õppeja huvireise teistesse omavalitsustesse. Tänavu juunikuu keskel toimus väljasõit
Lahemaa Rahvusparki ja
Kunda linna.
Sõiduaja
ökonoomseks
ärakasutamiseks tuletas Inger Urva meelde, kuhu on
meie linnas võimalik ära
anda elektroonikajäätmeid,
vanu rehve ja muud sarnast.
Et meil jäätmejaam puudub,
siis on klaas- ja plastjäätmete
tarvis linnas paigaldatud 35
kilomeetrit, kuhu aga ei tohi
panna loputamata taarat, sest
seistes, töötlemist oodates, lähevad nad lehkama.
Oma teekonda alustasime
Oandu looduskeskuse muuseumist. Suurtes avarates
ruumides oli kõik väga oskuslikult eksponeeritud. Väljapanek algas Eestis kasvavatest
puudest väärtushinnangu järjekorras. Siit sai näha, milleks
puitu peale kütte kasutatakse.
Nii saime teada, et muusikariistu (kandled, viiulid) tehakse ainult kuusepuust, parimaid
laaste korvide punumiseks aga
saadakse haavast. Näha sai ka
kõiki metsatööriistu, puidust
valmistatud tünne, astjaid, kaljanõusid.
Edasi saime ettekujutuse
Kõlu talu tegemistest-toimetustest. Naised ja lapsed korjasid talvel langetatud puudelt
käbisid, mis kuivatati ja trummeldati selleks, et seemned
kätte saada ja lõpuks tuulati.
Seemned kas müüdi või vahetati vajaliku kauba vastu.

Teine tuba näitas kobraste
elu — millest nad toituvad ja
milliseid hinnalisi nahku neilt
saadi. Ja oh imet — siin korraldas giid viktoriini: pidime
ära arvama, milline väljaheide
kuulub kitsele, milline põdrale jne. Väikestes klaasnõudes
olid näha kõikide meie metsades elavate loomade roojad. Äratundmist ootasid ka
kõik taimed, vetikad, karbid,
milledest mõned pidavat isegi
söödavad olema.
Tutvuda saime ka metsahärra majaga, kus uksest sisenedes ehmatas meid karu
topis. Näha sai metsaülema
kabineti sisustust, tema rõivaid. Igal aastal pidavat üliõpilased tulema ja läbi mängima tolleaegse metsatöölise
rasked elu ja töötingimused.
Selga pannakse rasked kasukad ja kogu töö tuleb teha tolleaegsete tööriistadega.
Läbi sõitsime ka Altja kalurikülast, kus nägime vanu
kalurite võrgukuure ja restaureeritud rookatusega kõrtsihoonet, kus meilgi oli võimalus lõunastada.
Oma reisi lõpetasime
Kunda linnas, mis sai linna
õigused 63 aastat tagasi. Kui
varem tunti Kundat kui Eesti
üht tolmusemat linna — sealse tsemenditehase tõttu —,
siis alates 1996. aastast, mil
paigaldati uued filtrid, on puud
jälle rohelised, mida meiegi
võisime tõdeda. Ja talvel olevat lumi valge. Saime imetleda
kaunist vaadet kõrgelt kaldalt
merele ja Kunda sadamale.
Meil avanes võimalus külastada Kunda linnas kahte
kaunist koduaeda. Mõlemaid
aiaomanikke on autasustatud ja nad on käinud ka presidendi vastuvõtul. Kahjuks
ei õnnestunud meil nendega

kohtuda ja vestelda. Esimese aia oli oma äranägemise
järgi rajanud ja kujundanud
aiaomanik ise ning visa ja järjekindla tööga suutnud luua
kauni aia. Peale kiviktaimla
ja lillepeenarde püüab pilku
kaunis aiamajake kamina ja
grillimispaigaga. Tuleb tõdeda, et neil on tarbeaed ehk toidulisa andev pisike aed väga
oskuslikult — madala puidust
taraga — iluaiast eraldatud.
Oma aiale lisa on võetud aia
tagant „eikellegimaalt”, kus
õitseb nägus lodjapuu ning
sellel hooldatud territooriumil
on mänguruumi nii lastele kui
ka suurtele.
Ometi ei saa läbi „virisemata“. Teatavasti aeda sisenedes annab esmamulje
hooldatud (igal nädalal niidetud) muru, mida kahjuks meil
näha ei õnnestunud ...
Teise aia puhul jäi mulje,
et aia kujundamisel on vaja
läinud vastava ala spetsialisti

teenust. Kindlasti on siinsel
aiaomanikul ka kopsakam
rahakott, sest nägus ja kallis
piirdeaed ning ukse ees valvav suur lõviskulptuur räägivad iseenda eest. Lisaks
pikkadele ja liigirohketele
lillepeenardele oli siingi suvemaja koos kamina ning
grillahjuga. Maja taga aga
kõrvaliste pilkude eest varjatud terrass lamamistoolide
ning päevitamise võimalusega.
Aiale annab ilu ja võlu eeskätt veesilm. Siinne veekogu
purskkaevudega oli pilkupüüdev, vesi puhas, tagatud
vee äravool, veevahetus jne.
Veetaimed olid valitud igati
sobilikud.
Tuleb tõdeda, et mõlema
aia puhul oli kõik ilus, igati
kauni kodu vääriline. Reis oli
huvitav, õpetlik ja andis ehk
mõnelegi meist uusi ideidmõtteid. 

Saue Päevakeskuse
ürituste kava
• 05.07.2011 kl 10.00–14.00 Riiete, pesu
ja jalatsite müük päevakeskuses
• 23.07.2011 Raereisid korraldavad reisi Vormsi
saarele. Hind pensionäridele 26.45 €. Hinna sees transport, reisisaatja ja giid, praam, lõunasöök. Lähem info ja
reisikava päevakeskuses. Registreerimine ja maksmine
kuni 15.07.2011.
• 23.07.11. Saue Päevakeskuse invataidlusrühm esineb
Hüürus Mati Kalapoe juures Grill fest’il.
• 05.08.–07.08.2011 Raereisid korraldavad reisi
Kuramaale, külla liivlastele. Hind koos sissepääsudega
pensionärile 103 €. Hinna sees buss, giid-reisisaatja,
ööbimine koos hommikusöögiga. Lähem info ja reisikava päevakeskuses. Registreerimine ja maksmine kuni
15.07.2011.
• 18.08–19.08.2011 Reisihuvilised korraldavad reisi
Edela-Eestisse ja Manilaiule. Hind 62 €.
• Tähelepanu! Saue Linna Invaühingu järgmine koosolek
toimub 2. augustil algusega kell 10.00.

1. juuli 2011

„Puhu, tuul“ puhub Noorte
Laulupeole tuule sisse
II Harjumaa Puhkpillipäev „Puhu Tuul“ toimub 1. juulil
Saue linnas. Harjumaa Puhkpillipäeva korraldaja on
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester. Orkestrid esinevad Saue linna Jaanituleplatsi lavadel ja Saue linna
eri paikades.
Üritusel osaleb 15 orkestrit rohkem kui 500 mängijaga
Harjumaalt, mujalt Eestist ja ka välisriikidest: Harjumaa
Noorte PO, Viljandi Muusikakooli PO, Vabariiklik Orkestrijuhtide PO, G. Otsa nim. Muusikakooli ja Saue Muusikakooli PO,
Rapla Maakonna PO, Keila–Tabasalu PO, Kose PO, Mjölby
PO (Rootsi), Inčukalns’i PO (Läti) jt.
Maakondlik üritus Harjumaa Puhkpillipäev toimub Noorte ja Üldlaulupidude aastatel just sel ajal, mil Tallinnasse ja
selle ümbrusesse saabub palju kollektiive. Noorte Laulupeo
üldjuhtide käe all esitatakse koond- ja puhkpillorkestrite teoseid 2011. a laulupeo repertuaarist.
Puhkpillipäeval osalevad sellel aastal ka sümfooniaorkestrid: Harjumaa Sümfooniaorkester (dir Harry Illak ja Hando Põldmäe) ja Viljandi Sümfooniaorkester.
Ajakava:
14.00 Orkestrite kontserdid Saue linna eri paikades (Keskuse park, Saue Linnavalitsus, Saue kirik, Saue lasteaed jt.)
15.00 Vabariikliku Orkestrijuhtide Puhkpilliorkestri kontsert Saue kiriku ees
17.00 Mjölby Noorte Puhkpilliorkestri TATTOO-esinemine
Saue linna Keskuse pargis
17.30 Politsei- ja Piirivalveorkestri TATTOO-esinemine
Saue linna Keskuse pargis
18.00 Rongkäik Keskuse pargist Saue linna Jaanituleplatsile
18.15 Pidulik avamine, tule süütamine, orkestrite esinemised Jaanituleplatsi kahel laval
22.00 Ühendorkestrite esinemine Jaanituleplatsil
Õhtujuht on Madis Milling. Üritus on kõigile tasuta! Tule
ja puhume laulupeole tuule sisse! Toetajad: Saue linn, EAS,
Eesti Kultuurkapital, Politsei- ja Piirivalveorkester, ERR
Kristiina Liivik
II Harjumaa Puhkpillipäeva projektijuht
Info: www.hnpo.ee

Rauna tänavalt

LEITUD KÜÜLik

Seoses suvepuhkustega on

Saue Perearstikeskus
1. juunist kuni 31. augustini
avatud järgnevalt:
E–N 8.00–16.00 R 8.00–15.00
Jänku ootab omanikku või head inimest,
kes talle kena kodu pakuks!
Info tel 679 0180 või e-postil saue@saue.ee

Saue Linna Raamatukogu
1. juunist kuni 31. augustini avatud
E, T, N 10–18; K 10–19; R 10–17
Laupäeval, pühapäeval — suletud
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Teated ja tarbijainfo

Saue Sõna
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TÄHISTAME

27. augustil 2011
Jaanituleplatsil
• Savipäeva avamine linnarahvale kell 12.00
• Rakukeraamika — see on Jaapanis 17. sajandil väljakujunenud keraamiliste
nõude valmistamise tehnika. Rakukeraamika põletuse käiku on võimalik
jälgida kõigil huvilistel. Põletused toimuvad kogu päeva vältel.
• Keraamika müük kell 12.00–15.00
• Voolimise töötuba lastele ja peredele kell 12.15–15.00
• Kontsert kell 12.30–15.00

Esinevad:
Saue Muusikakooli Puhkpilliorkester
Tabasalu Muusikakooli vanamuusika ansambel
Saue Kägara rahvamuusikaansambel
Korraldab Saue Huvikeskus

JOSERA lemmikloomatoit
nüüd ka Sauel!
Soodne tutvumishind järgmistele toodetele:
Josera Adult Culinesse kassitoit 3 kg 17,30 € -15%
Josera Adult Miniwell koeratoit 4 kg 18 € -15%
Josera Adult Optiness koeratoit 15 kg 42 € -15%

SAUE LOOMAKLIINIK

Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi, päevakirurgia,
Hill’s, Josera ja Royal Canine lemmikloomatoit
Kolmapäeviti pensionäridele kliiniku visiiditasu
ainult 5 € (tavahind 12.-)
Sooja 1, Saue, tel 600 3382; www.sauekliinik.ee
E–R 15.00–19.00, L 10.00–13.00

NB! Suveperioodil 13.06.–21.08.2011
on kliinik laupäeviti suletud

Müün

 KÜTTEPUUD, PUITBRIKETT, PELLETID www.polarheat.ee Tel 5649 9499

Ostan

 Ostan Sauele garaaži, 18–50 m2.
Kontakt: 5669 8863

Kinnisvara

 Müüa kaks 2-toalist korterit Sauel.
Üks korterelamus, 52,5 m2, toad läbi
maja, suur köök ja esik, III korrus.
Teine uues kolme korteriga ridaelamus,
40,8 m2, terrass, tagaaed, avatud köök,
kamin, võimalus osta koos kodutehnika
ja mööbliga. Otse omanikult. Helista
509 8944.
 Müüa Sauel 4-toaline korter, rõduga,
kolmekorruselises majas ja kolmandal
korrusel. Tel: 562 2324, 6861346

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
 25-aastane naisterahvas otsib tööd
Sauel või Keilas. Olen avatud kõikidele
pakkumistele: tiiu.tuisk@mail.ee
 Ohtlike puude langetamine ja kändude freesimine. Tel 5347 4029
 Kodude koristus ja akende pesu.
Tel 5809 8230

Pakun tööd

 Väike sõbralik kollektiiv Sauel otsib
oma perre: *AUTOJUHT-HOOLDUSTÖÖLIST *AUTOJUHT-TRAKTORISTI
Võimalus töötada osalise või täistööajaga. Lisainformatsioon tel: 659 6520;
505 9509; e-post: info@saumer.ee
 Usin-TR OÜ otsib oma meeskonda
uusi töötajaid: komplekteerija-autojuht;
kokk; köögi abitööline; nõudepesija
kohvikusse tööajaga 11.00–15.30
Töö vahetustega, asukohaga Keila,
Tehase 1; CV saata eve.piberman@usin.
ee või helistada tel 679 7069
 Ettevõte palkab üldehitaja ja abitöölisi ehitusele. Enda tutvustus ja palgasoov
saata palun e-postile info@eprodukt.ee
või helistada telefonil 5349 9156
 AS SAMI pakub tööd osalise tööajaga
MAJAHOIDJALE. Ettevõtte territooriumi ja
haljasalade hooldus, jooksvate remonditööde teostamine, tehase väravate avamine ja sulgemine. Vajalik B-kategooria
autojuhiluba. Tule tn 20, Saue,
tel: 670 9040, sami@sami.ee

ARMSAD VANEMAD!

Teie pisipõnn saab koha
Rahula külas Pihlaka lastehoius.
Ees ootavad kuus rõõmsat mängukaaslast
ja sõbralikud hoidjatädid.
Küsi lisa: telefon 514 4608; e-post: allan.pihlak@gmail.com

Fekaalivedu
5191 6171

