Saue Sõna

Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Algab 2400
rahvaloendustöötaja
värbamine

Statistikaamet kuulutas
välja värbamiskonkursid rohkem kui 2400
inimese leidmiseks aasta lõpus algava rahva- ja
eluruumide loenduse
läbiviimiseks.
„Eesti oludes on tegemist väga
suuremahulise värbamisega.
Selleks, et igasse kodusse
jõuaksid paremad rahvaloendajad, asus augusti alguses
üle Eesti tööle ka 25 personalitöötajat,“ rääkis 2011. aasta
rahva ja eluruumide loenduse
personalijuht Palmi Lindjärv.
Esimene konkurss algas
16. septembril 132 piirkonnajuhi otsimiseks. Piirkonnajuhi
ülesanne on juhtida 15–17
rahvaloendajat ja tagada,
et tööplaan saaks täidetud.
Piirkonnajuhid
värvatakse
ajavahemikuks 05.12.2011–
23.04.2012.
23. septembril avatakse
konkurss 90 andmetöötluse
operaatori värbamiseks, kes
asuvad tööle Tallinnasse ning
kelle tööülesanne on korrastada ja töödelda loendusel
kogutud andmeid. Operaatorid
värvatakse
ajavahemikuks
15.12.2011–04.04.2012.
Kõige suurem töökonkurss
2200 rahvaloendaja leidmiseks kuulutatakse välja 3.
oktoobril. Rahvaloendaja töö
algab 6. veebruaril koolitusega
ja kodudesse inimesi küsitlema lähevad nad alates 16.
veebruarist.
Rahvaloendaja
töö lõpeb 2. aprillil 2012.
Kõikidelt
kandideerijalt
oodatakse head eesti (olenevalt piirkonnast ka vene)
keele oskust kõnes ja kirjas,
head suhtlemisoskust, arvutikasutusoskust, ausust ja
usaldusväärsust. Kandideerimise täpsemad tingimused
leiab www.REL2011.ee rubriigist „Vabad töökohad”.
Eestis toimub rahvaloendus tänavu 31. detsembrist
järgmise aasta 31. märtsini.
Esimese kuu jooksul toimub
elektrooniline rahvaloendus
ehk e-loendus, kus Eesti alalised elanikud saavad vastata
küsimustikule internetis. Neid,
kes e-loendusel ei osale, külastavad 16. veebruarist 31. märtsini rahvaloendajad.
2011. aastal toimub rahvaloendus Eesti alal üheteistkümnendat korda. Varasemad
loendused on toimunud 1881.,
1897., 1922., 1934., 1941.,
1959., 1970., 1979., 1989.
ja 2000. aastal. Aastatel 2010
ja 2011 toimuvad rahva ja eluruumide loendused enamikus
maailma riikides.
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Saue Õhtujooks 2011
Laupäeval, 10. septembril 2011 toimunud Saue Õhtujooksul
osales 338 jooksuhuvilist. Rõõm oli näha, et jooksjaid oli kohale tulnud üle Eesti.

Linnaelu

Saue vaksal
teisaldati tükkhaaval
Saue jaamahoone lammutamine
toimus vastavalt lammutusloale
ning lepingu järgi lõppes likvideerimine 15. septembriks 2011. Lammutusfirma otsustas jaamahoone
tükkhaaval lahti võtta, et võimalusel
tulevikus hoone uues kohas kokku
panna. Hoonealune plats on kavas
heakorrastada — siluda ja külvata
maha muru. Loe lk 2

Ühisveevärgist
ja -kanalisatsioonist
Saue linnas puudub ligikaudu 20%
elanikkonnast ühisveevarustuse ja
-kanalisatsiooniteenuse tarbimise
võimalus. Juba sel aastal alustatakse järgmise aasta lõpuni kestvate
töödega vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamisel linna nendesse piirkondadesse, kus neid veel ei olnud.

Loe lk 3

Kergliiklustee ehitus
läheb lahti
Äsja sai allkirjastatud leping Sauele
uue kergliiklustee ehitamiseks ning
juba järgmisel kevadel saab ohutult
jalgrattal või rulluiskudega Sauelt
Padulasse ja Laagrisse sõita. Uus
tee tuleb valgustatud, puhkekohtade ja istumispinkidega, luues kõigile
täiendavaid sportimisvõimalusi.

Loe lk 3

Põhidistantsi eel jagas Tiit
Idarand nõuandeid rulluisutamise kohta ja tehnilisi oskusi
huvilistele. Prooviti erinevaid
tõukeid, pöördeid ja ülejalasõitu. Staadionil toimusid
lastejooksud 1–12-aastastele.
Lapsed olid väga tublid, aplausi vääris koguni 152 pisikest
jooksusõpra! Iga osavõtja sai
linnavalitsuselt meene ja suu
magusaks šokolaadimedaliga.
Vanusegruppide kolme paremat autasustati medaliga.
Loe lk 6

Kultuur

Päevakeskus sai 17!
„17 aastat ühe riigi ajaloos on kaduvväike, kuid nooruki elus tundub
see aeg pikk olevat. 17 aastat ühe
päevakeskuse jaoks näitab, et keskus on saanud küpseks, omandanud oma traditsioonid ja kogunud
enda ümber oma seltskonna. Saue
Päevakeskus on tulvil küpsust ja
samal ajal ka noorukiuljust,“ sõnas
linnapea oma kõnes sünnipäevalapsele. Loe lk 4

Haridus

Jaan Pillav on
Lääne-Harjumaa
aasta noorsootöötaja
Noorsootöötajate iga-aastasel kokkusaamisel — sedapuhku juba teist
aastat! — valitakse ka Lääne-Harjumaa aasta noorsootöötaja, sel aastal sai selle tiitli Saue noortekeskuse uus noortejuht Jaan Pillav. Palju
õnne! Loe lk 5

Otsi Hea Eeskuju
kandidaate!
Alanud on kandidaatide esitamine
konkursile Hea Eeskuju 2011, millega tunnustatakse koolinoori, kes
muudavad kodukanti ja elukeskkonda paremaks. Kandidaate saab
esitada kuni 16. oktoobrini.

Loe lk 5

Saue Sõna

Linnaelu
Ettepanekuid konkursile
„Aasta tegu“ saab teha
1. novembrini
Saue Linnavalitsus korraldab igal aastal konkursi „Aasta tegu“, mille eesmärgiks on väärtustada linnale ja
linlastele olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust,
mis on aasta jooksul linna arengut ja tuntust positiivselt mõjutanud; tunnustada ettevõtmise eestvedajaid
ning ergutada linnaelule kasulikele tegudele teisigi tegijaid.

Konkursile võivad ettepanekuid esitada kõik Saue linna elanikud ja juriidilised isikud. Kirjalikus ettepanekus palume
põhjendada, mille poolest just see tegu, ettevõtmine või
sündmus on olnud eriline, ning märkida ära ka sündmusega
seotud isikud või ettevõtted, kes tunnustamist vääriksid.
Ettepanekud palume esitada hiljemalt 1. novembriks
2011 Saue Linnavalitsuse kantseleisse (Tule 7, 76505
Saue).
Konkursil „Aasta tegu“ osalevad ettevõtmised, mis on
toimunud esitamisega samal kalendriaastal. Esitatud ettepanekute alusel koostab Linnavalitsus nimekirja, mis avaldatakse küsitlusena Saue Sõnas, Saue linna kodulehel ning
sedelitel. Igaüks saab valida hääletamisel nimekirja kantud
variandi vahel, tehes kastikesse märkme hääletaja arvates
enim väärt teo ja tegija kohta. Iga hääletaja saab hääletada
ainult üht tegu ja/ või tegijat. Hääletaja lõikab sedeli välja
ning toob või saadab selle täidetult Saue Linnavalitsusse,
Tule 7.
Sedeleid on täitmiseks ka raamatukogus ja linnavalitsuses. Hääletada saab ka Saue linna kodulehe vahendusel.
Konkursile esitatuid hindab komisjon, kelle koosseis kinnitatakse linnavalitsuse istungil. Komisjon hindab esitatud
ettepanekute põhjendusi ning hääletamisel saadud hääli ja
esitab 3 enam hääli saanud ettepanekut motiveeritult linnavalitsusele kinnitamiseks. Võitjate nimed avalikustatakse volikogu esimehe ja linnapea aastalõpu-vastuvõtul, kus võitjaid
tunnustatakse aukirja ja esemeliste auhindade või rahalise
preemiaga. Konkursi võitnud tegu ja tegijad avalikustatakse
Saue Sõnas ja linna kodulehel Internetis.
2010. aastal pälvis Saue linna „Aasta teo“ tiitli Töö pst ja
Rauna tn ristmiku kõrval olevale haljasalale rajatud mänguväljak, mille autoriks on Saue linna elanik Tiit Mägi.
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Saue vana vaksalihoone
teisaldati tükkhaaval

Maaomanikud,
kontrollige oma valdusi!

Tänavu likvideeritakse lõplikult Saue vana raudteehoone. Hoonealusest alast on plaanis teha muruplats.

Saue Linnavalitsus kutsub kõiki Saue elanikke ja ettevõtteid kontrollima, kas nende territooriumil olevad tuletõrje veevõtukohad, kanalisatsioonikaevud või muud
ohtlikud augud on kindlalt suletud.
Ilmad muutuvad järjest sombusemaks ja pimedamaks ning
kurikaeltel on aina lihtsam tegutseda kaevukaante vargusega. Lahtisesse kanalisatsioonikaevu kukkumine võib aga
lõppeda ääretult traagiliselt. Lisaks inimestele on avatud
kaevud väga ohtlikud ka lemmikloomadele.
Linnavalitsus meenutab, et objekti ohutuse eest vastutab
omanik, kelle kohus on tagada, et tuletõrje veevõtukohad
on kindlalt suletud ja tähistatud ning kanalisatsioonikaevud
luukidega kaetud. Kui märkate kusagil ohtlikult avatud kaanega veevõtukohta või kanalisatsioonikaevu, teatage sellest
julgesti Saue Linnavalitsusele telefonil 679 0180 või e-posti
aadressil saue@saue.ee.

„Saue jaamahoone lammutamine toimus vastavalt lammutusloale ning lepingu järgi lõppes likvideerimine 15. septembriks 2011,“ sõnab Eesti Raudtee tütarettevõtte EVR
Infra ehitiste ameti juhataja Endel Vatter.
Tema sõnul otsustas lammutusfirma jaamahoone tükkhaaval lahti võtta, et võimalusel tulevikus hoone uues kohas
kokku panna. Kas ja kus hoonet tulevikus näha saab, ei oska
hetkel veel keegi öelda. Hoonealune plats on kavas heakorrastada — siluda ja külvata maha muru.
Saue abilinnapea Mati Uuesoo lisab, et linn vaksalihoone lammutamist ei nõudnud, kuid rahuldas majaomaniku
Eesti Raudtee taotluse seda teha. „Linna soov oli, et vanast
raudteehoonest võiks saada kena koht, kuid omanikul puudus huvi ja mõtted seda renoveerida ning võimalike rentnike
jaoks oleks pikalt tühjana seisnud maja korrastamine liiga
kalliks läinud,“ selgitab ta. „Loodame, et lagunenud ja koleda maja asemele tekib linna kaunis roheline ala.“
Paljud Saue elanikud tunnevad kindlasti perroonist ida
pool seisnud, peaaegu sajandivanuse jaamahoone lammutamise pärast kurbust, sest jaam oli koos Saue mõisaga linna vanemaid hooneid ning tähelepanuväärne linna kujunemise ajaloos. Kahjuks oli vana vaksali tänaseks juba aastaid
tühjana seisnud maja väga halvas seisukorras.
Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilane Anne Kruuse kirjutas
aastaid tagasi oma kursusetöös Saue jaamahoonest: „Jaamahoonet ei ole tegelikult mõtet hakata restaureerima. Pakun välja, et selle asemele võiks mälestusmärgina kaduvast
raudteekultuurist püstitada tänapäevasema ehitise sama
koha peale tänaste materjalidega, mis sobiks uute europerroonide ja -rongidega. Olgu ta siis ratta- ja rulluisulaenutus
või hoopis Saue linna nüüdisaegne muuseum ja väljapanekute „saal“ klaasi, metalli, betooni ja ehk isegi puitu kasutades. See võiks sümboliseerida seal kord asunud hoonet.
Hea arhitekt leiaks ka põhjalikuma kaalumise järel võimaluse kasutada vana hoone iseloomulikke elemente nagu viilkatus, valgmikud või risaliit, ajakohaselt.“
Tõenäoliselt 1917. aastal ehitatud Saue jaamahoonel on
pikk ja kirev ajalugu — 1926. aastal avati Saue raudteejaamas uus postiagentuur nimega „Saue vaksal“, kus toimus
liht- ja tähtkirjade vastuvõtt ning väljaandmine, postivahetus ja muud postioperatsioonid, lisaks telefonipunktile. Hilisemal ajal on hoone funktsioneerinud ka kasutatud riiete
kauplusena ja elamuna.
Saue jaamahoone ei kuulunud muinsuskaitse ega muude mälestiste nimistusse.
Gerli Ramler

Tänukirjaga austamine
Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30
lg 1 p 2, Saue linna põhimääruse § 14 p 1 ja p 5 ning „Kaunis Kodu 2011“ konkursi komisjoni ettepanekule annab
Saue Linnavalitsus alljärgneva korralduse:
1. Avaldada tunnustust ning autasustada Saue linna
tänukirja ja messingplaadiga linnasisese konkursi „Kaunis
Kodu 2011“ võitjaid:
1.1 Helle ja Maido Volber, kelle koduaed aadressil Viigimarja tn 14, Saue linn, saavutas I koha;
1.2 Jaanika ja Vitali Lokk, kelle koduaed aadressil Kuusemetsa tn 37, Saue linn, saavutas II koha;
1.3 Riina ja Rein Lepik, kelle koduaed aadressil Puidu tn
8, Saue linn, saavutas III koha;
1.4 Korteriühistu Koondise tn 15, mille territoorium aadressil Koondise tn 15, Saue linn, tunnistati parimaks korterelamute kategoorias;
1.5 OÜ Remo KV, mille territoorium aadressil Tule tn 21,
Saue linn, tunnistati parimaks ettevõtete kategoorias.
2. Tänukirjad üle anda „Kaunis Kodu 2011“ pidulikul üritusel.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Harry Pajundi, Linnapea
Jekaterina Tikerpuu, Linnasekretär
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Saue Gümnaasiumi
aula nimetamine
Saue Kontserdisaaliks
Vastavalt Saue Gümnaasiumi, Saue Huvikeskuse, Saue
Muusikakooli, Saue Linna Raamatukogu ja Saue Koolihaldusasutuse ettepanekule annab Saue Linnavalitsus alljärgneva korralduse:
1. Nimetada Saue Gümnaasiumi aula Saue Kontserdisaaliks.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
Harry Pajundi, Linnapea
Jekaterina Tikerpuu, Linnasekretär

Küttepuitu
saab osta järelmaksuga
2011. aasta viimaseks kvartaliks on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) reserveerinud eraisikute ostusoovide täitmiseks kuni 15 000 kuupmeetrit küttepuitu.
Tulles vastu tarbijate soovidele on
eraisikutel esmakordselt võimalus
küttepuidu eest tasuda järelmaksuga.
„RMK koostööpartneri vahendusel saavad tarbijad
tasuda küttepuidu
tellimuste eest ka
osade kaupa, mis
võimaldab jagada
ühekordset
suuremat kulutust pikema aja peale,“
selgitas RMK puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi. Teenuse osutajaks on finantseerimislahendusi pakkuv Cofi AS.
RMK-st saab eratarbija osta kolmemeetriseid küttepuid,
mida ostja peab ise parajaks saagima ja kuivada laskma.
„RMK küttepuidu varud on eraisikute vajaduste rahuldamiseks piisavad, seda jätkus meil nii eelmisel talvel kui kindlasti ka tänavu,” ütles Ulvar Kaubi ja lisas, et ka hinnatase
on praegu tarbijasõbralik.
Poole koorma ehk 10 m3 kolmemeetriste küttepuude kojutellimisel on hind 45 eurot kuupmeetri kohta koos käibemaksuga, täiskoormal (24 m3) on kuupmeetri hind 36 eurot.
Tulenevalt veokaugusest lisandub kaugemale kui 50 km
transpordi eest 4 eurot.
Ostetud küttepuidu eest saab tasuda ettemaksuga või
4–12 osamaksega. Järelmaksu taotleja peab olema eraisik
vanuses 24–70 aastat. Järelmaksu intress on 24,9% aastas, arvestatuna lepingu jäägilt, lisaks on lepingu sõlmimise
tasu 15 eurot ja igakuine haldustasu 0,9 eurot. Igakuiste
osamaksete tasumine toimub lepinguga koos sõlmitava otsekorralduslepingu alusel. RMK juhib tähelepanu, et tegemist on finantsteenusega, mille täpsete tingimustega saate
tutvuda siin: www.rmk.ee/teemad/puidu-muuk/kuttepuit/
osamaksetega-tasumine.
RMK-lt küttepuidu ostmise tingimused on avaldatud www.
rmk.ee/teemad/puidu-muuk/kuttepuit/kuttepuidu-tellimine. Tellimiseks tuleb helistada üldisele tellimusnumbrile
676 7676 või saata tellimuskiri aadressile kyte@rmk.ee.
RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne
majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa majandamise ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK
looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel,
viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.
Lisainfo:
Ulvar Kaubi
RMK puiduturustusosakonna juhataja
telefon 513 7042
e-post: ulvar.kaubi@rmk.ee
www.rmk.ee

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tel 679 0175, leht@saue.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ
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Linnavalitsus
Linnavalitsuse 26. istung
Saue Linnavalitsuse 26. istung toimus
7. septembril 2011. aastal, päevakorras oli:
1. Saue Linnavolikogu 19.02.2009 otsuse nr 177
„Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kinnitamine“ p 2 muutmine /otsustati suunata
eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
2. Vee-ettevõtja kinnitamine, tegevuspiirkonna kehtestamine /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
3. Saue linna Viigimarja tn 20 detailplaneeringu algatamisest keeldumine /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
4. Tänukirjaga autasustamine /korraldus nr 241/.
5. Saue Linnavolikogu otsuse Töö puiestee T1 isikliku kasutusõiguse seadmise eelnõu /otsustati suunata eelnõu
kehtestamiseks volikogusse/.
6. Saue linna 2012. a eelarve /otsustati suunata eelnõu II
lugemisele/.
7. Saue linna 2011 a eelarve muutmine /otsustati suunata
eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
8. Arengukava 2012–2017 tegevuskava /otsustati suunata
eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
9. 2011. aasta alaeelarve kuluartiklite muutmine /korraldus nr 242/.
10. Saue linna Kungla tn 2 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine /otsustati suunata
eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
11. Kivipõllu tn 7 üksikelamu laienduse ja rekonstrueerimise
projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 243/.
12. Kasesalu tn 6 elektrivarustuse kaabelliini projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 244/.
13. Raudtee kontaktliini rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 245/.
14. Nurmesalu tn 9 õppekorpuse edelapoolse tiiva ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 246/.
15. Tammetõru 39 T1 tänava projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 247/.
16. Ehitusloa väljastamine Pärnasalu tn 25 /korraldus nr
248/.
17. Ehitusluba Laagri–Padula–Saue kergliiklustee Saue linna
lõigu rajamiseks /korraldus nr 249/.
18. Koolikohustuse tagamise kord /otsustati suunata eelnõu
II lugemisele/.
19. Nelja Valla Kogust väljaastumine, lepingu lõpetamine
/otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
20. Sotsiaaltoetuste taotlemise avalduste vormide kinnitamine (II lugemine) /korraldus nr 250/.

Saue linna ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni
laiendamine
Saue linnas puudub ligikaudu 20% elanikkonnast ühisveevarustuse ja
-kanalisatsiooniteenuse
tarbimise võimalus. Seega tarbitakse vett lokaalsetest puur- või salvkaevudest, reovee kogumiseks
kasutatakse
kogumiskaeve ning selle äravedu
korraldavad erakapitalil
põhinevad ettevõtted.
514 kinnistut Saue linnas asuvad ühisveevärgiga katmata alal.
Ühiskanalisatsiooniga on ühendamata 463 kinnistut. Arvestades leibkonna suuruseks 2,7 inimest, võime eeldada, et ühisveevärgi teenusest on ilma 1169 inimest, kanalisatsioon aga
puudub 1215 inimesel.
2009. aastal esitas Saue Linnavalitsus Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise projekti rahastamise
toetuse taotluse Keskkonna Investeeringute Keskusele (KIK).
Investeeringute rahastamiseks võis vahendeid saada Euroopa
Ühtekuuluvusfondist. 2010. aasta suvel saabus positiivne vastus. Projekti eesmärgiks on rajada 2013. aastaks ühisveevärgi
ja -kanalisatsioonisüsteemid koos liitumisvõimalustega linna
territooriumil asuvatele hoonestatud kinnistutele, kus see võimalus seni puudub. Projekti tulemusena ehitatakse 18,1 km
veetorustikke, kaks reoveepumplat ning 15 km reoveekanalisatsiooni torustikke.
Projekti tehnilise ettevalmistamise aluseks on Saue linna
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2009–2020. Tegevuse konkreetseks eesmärgiks on saavutada Saue linna
peaaegu täielik kaetus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, mille tulemusena:
- paraneb elanikkonna elukvaliteet;
- väheneb reoveest tingitud keskkonnareostuse oht;
- paraneb tuletõrje veevarustuse kvaliteet;
- täidetakse Saue linna ÜVK arengukava lühiajalise investeeringute eesmärk;
- täidetakse kehtivad nõuded.
Projekt on jaotatud etappideks tegevuse iseloomu (hanked,
projekteerimine ja ehitus) alusel. Arvestades projekti elluviimise ajatelge, otsustati hanke läbiviimisel ühildada projekteerimis- ja ehitustööd. Projekti teostamise riskide vähendamiseks
jagati Saue linn kolmeks piirkonnaks ning kuulutati igale piirkonnale ehitaja leidmiseks välja eraldi projekteerimis-ehitus
hange.
Tänaseks on hanke dokumendid avatud ning käib nende
läbivaatamine. Projekteerimis-ehitustööde teostamisele esitas
pakkumuse kuus äriühingut ning ehitusjärelevalve teostamiseks kolm äriühingut.
Eeldatavasti kuulutatakse nii piirkondade projekteerimisehitushangete kui ka ehitusjärelevalve hanke võitjad välja juba
septembri lõpuks. Juhul, kui väljakuulutatud otsuseid kahe nä-
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Linnaelu

dala jooksul ei vaidlustata, saab hakata võitjatega allkirjastama vastavaid lepinguid. Reaalsete ehitustöödega saab algust
teha juba selle aasta viimastel kuudel ning praeguste kavade
kohaselt peavad ehitustööd olema lõpetatud hiljemalt 2012.
aasta lõpuks.
Kaevetöödega lõhutud teekate taastatakse. Kahjuks on
abikõlbulik, st projektis ette nähtud, ainult asfaldi parandamine kaeveala ulatuses, mitte tänavate täielik asfalteerimine.
Tänavate täismahus taastamine algab 2013. aastal ning selle
rahastamine toimub täielikult linnaeelarve vahendite arvel.
Ehitusalad Saue linnas jagab kaheks Rauna tänav, kolmandaks tööpiirkonnaks on Kiviloo elamuala.

Kuidas eeltoodu puudutab sauelast?

1. Kaevetööde ajal muutub Saue linna liikluskorraldus ning
kindlasti on piiratud või raskendatud ligipääs neile kinnistutele, mis piirnevad tänavatega, kus parasjagu ehitustööd
käivad.
2. Pärast torustike paigaldustööde lõppemist ning trassiosade
täitmist ei hakata koheselt taastama ehituseelset olukorda.
Arvestama peaks paratamatusega, et tuleb sõita-käia killustikkattega teedel. Täidetud trasside osad vajavad aega
vajumiseks ning liigne kiirustamine maksab tulevikus teekatte kvaliteedi arvelt kätte.
3. Tarbijate (kinnistu omanike) liitumispunktid Saue linna veeja kanalisatsioonitrassidega ehitatakse kinnistu piirile või
vahetusse lähedusse. Trassid liitumispunktist majja peab
kinnistu omanik ehitama kinnitatud projekti alusel oma vahenditega.
4. Liitumine antud projekti käigus ehitatud Saue linna vee- ja
kanalisatsiooni trassidega on kuni 2013. aasta lõpuni tasuta. Alates 2014. aastast liituvate kinnistute omanikel tuleb
tõenäoliselt tasuda liitumistasu. Summa suurusest saame
rääkida pärast projekti teostumist.
Saue Linnavalitsus hoiab linnakodanikke töödega kursis Saue
Sõna, linna kodulehe ning Facebook’i vahendusel.
Mõistvat suhtumist ja kannatlikku meelt soovides,
Harry Pajundi
Saue linnapea

KOMMENTAAR:
„Tõstad segisti kangi ja vesi voolab, vajutad kempsus veepaagi nupule ja asi tahe. Loomulikud mugavused ning ei
mingit peavalu vee kvaliteedi ega kogumiskasti tühjendamise pärast. Mugavused nagu linnale kohane. Kahjuks ei saa
peaaegu kolmandik Saue linna peredest sellist „luksust“
täna veel kasutada. Aga ükskord peab ju see olukord muutuma. Ja muutubki. Juba sel aastal alustatakse järgmise aasta
lõpuni kestvate töödega vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamisel linna nendesse piirkondadesse, kus neid veel ei olnud.
Eks kaevamised ja torude maassepanek tekitavad teatud
ebamugavusi, aga kui tööd lõpule jõuavad, on meile kõigile
tagatud mugavam ja inimväärsem elu. Ning hea uudisena
olgu öeldud, et aasta jooksul pärast trasside valmimist on
ühtsesse süsteemi liitumine tasuta.“
Raivo Ojapõld
Saue linnavolikogu reformierakonna fraktsiooni esimees

21. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 251/.
22. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 252/.
23. Aniisi tn T1, Aniisi tn T2, Kadakamarja tn T1, Kadakamarja tn T2, Kadakamarja tn T3, Melissi tn, Muskaadi tn
T1,Muskaadi tn T2, Viigimarja tn T1, Viigimarja tänav T2,
Viigimarja tänav T3 ja Viigimarja tänav T4 tänavavalgustuse Saue linnale üleandmise ja kinnistutele Saue linna
kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ja
volituste andmine /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
24. Hallatavate asutuste koosseisude kinnitamine /otsustati
suunata eelnõu II lugemisele/.
25. Saue Linnavolikogu 18. mai 2006. a määruse nr 8
„Saue Noortekeskuse põhimäärus“ § 2 p 3 muutmine
/otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
26. Tule tn 6–23 korteriomandi võõrandamine /otsustati
suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
27. Saue Gümnaasiumi aula nimetamine Saue Kontserdisaaliks /korraldus nr 253/.
28. Info
28.1 Matusetoetuste maksmisest august 2011.
Heli Joon andis ülevaate augustis makstud matusetoetustest.
28.2 Sõlmitud lepingud.
Elis Haav andis ülevaate sõlmitud lepingutest.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Saue saab
uue kergliiklustee
Äsja sai allkirjastatud leping Sauele uue kergliiklustee
ehitamiseks ning kavade kohaselt saab juba järgmisel
aastal ohutult jalgrattal või rulluiskudega Sauelt Padulasse ja Laagrisse sõita.
„Arvestades Saue linna väiksust, on tegelikult siin kergliiklusteedega päris hea seis ning vastavalt võimalustele oleme
püüdnud neid juurde rajada. Lisaks on meil palju väikemajapiirkondade õuealasid, mis on jalakäijatele ja jalgratturitele
liiklemiseks suhteliselt ohutud,“ ütleb Saue abilinnapea Mati
Uuesoo.
Paraku piirab tema sõnul vaba maa vähesus ja tänavate kitsus kergliiklusteede rajamist.
Saue–Padula–Laagri kergliiklustee Saue osa ehitamiseks
taotles linn Euroopa Liidu programmilt toetust ning kuulutas
välja riigihanke tööde teostamiseks. Samal ajal kuulutas riigihanke välja ka Saue vald ning parim pakkumine tuli mõlemale
AS-ilt Baltifalt. „Ühe ettevõtte tegutsemine tagab teatud kindluse, et töö saab tehtud ühtlase kvaliteediga ja ühtlases tempos,“ ütleb abilinnapea.
Uus tee algab Saue raudteejaama juurest ja läheb paralleelselt Kuuseheki tänavaga. Pärast raudteeäärseid garaaže
suundub kergliiklustee üle raudtee, kuid ülekäigu valmimise
tähtaeg pole veel kindel, sest see oleneb kokkuleppest Eesti
Raudteega. „Kui saame lahendatud mõned maaomandiprobleemid, on plaanis kergliiklusteed pikendada Keila poole kuni
Töö puiesteeni ja sealt edasi kulgeks tee mööda valla maad,“
sõnab Mati Uuesoo.
Saue kergliiklustee valmib olenevalt ilmastikuoludest loodetavasti järgmisel aastal. Uus tee tuleb valgustatud, puhkekohtade ja istumispinkidega, luues kõigile täiendavaid sportimisvõimalusi.

KOMMENTAAR:
„Olen aastaid seisnud selle eest, et Harjumaal arendataks
välja kogu maakonda ühendav rattateede (ametliku terminina kergliiklustee) võrgustik. Täna on Saue linna vahel võimalik teha mõnekilomeetriseid ringe, kuid ühendus teiste
Harjumaa rattateedega puudub. Olen siiralt õnnelik, et kui
valmib Saue–Laagri rattatee, siis on loodud ühendus Saue
valla ja Tallinna rattateede võrgustikuga. Pikemas perspektiivis ka Harku, Saku ja Kiili valla rattateedega. See loob täiendavad võimalused ohutult tervisesporti harrastada. Ühtlasi
tunnustan linnavalitsuse tegevust uute investeeringute tegemisel — rattatee rajamine, algklasside maja ehitusega edasiliikumine ning loomulikult vee- ja kanalisatsioonitrasside
rajamisega alustamine.”
Kalev Lillo
Saue oma Riigikogu liige
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Kultuur
Saue Päevakeskus sai 17-aastaseks

Saue Päevakeskuse sünnipäevakontsert möödus ülevas meeleolus — Noortekeskuse saal oli esinejaid ja kuulajaid-vaatajaid
täis ning sõnavõtte ja laule-tantse jätkus mitmeks tunniks.

Gerli Ramler
Pärast keskuse juhataja Liivi Lentsi tervitussõnu astus
kõnega üles Saue linnapea
Harry Pajundi: „17 aastat ühe
riigi ajaloos on kaduvväike,
kuid nooruki elus tundub see
aeg pikk olevat. 17 aastat ühe
päevakeskuse jaoks näitab, et
keskus on saanud küpseks,
omandanud oma traditsioonid
ja kogunud enda ümber oma
seltskonna. Saue Päevakeskus on tulvil küpsust ja samal
ajal ka noorukiuljust. Linnavalitsuse poolt soovime, et
kõik teie täna toimuvad tegevused leiaksid aset ka edaspidi ning et neid tuleks aina
juurde. Palju õnne!“
Kontserdiosa avas naisansambel Rukkilill Harald Matvei juhendamisel. Järgnes
invataidlejate esinemine Elena Kalbuse juhtimisel. Saue
Päevakeskust tuldi tervitama
ka kaugemalt — Lääne-Virumaalt Sõmerust olid kohal
naisansambel Elurõõm ja eakate tantsurühm Kanarbiku
Õied. Tantsurühma juhendaja
Linda Hein märkis oma sõnavõtus: „Kui ilus vanus on
17 — kui omaenda noorust
meenutada! Mäletan, kuidas
siis liblikana ringi lendasin,
aga aeg on teinud oma töö ...
Olge terved, olge armastatud
ja olge ise teiste vastu armsad!“
Seejärel esitas mitu tantsu
Elena Kalbuse juhendatav
rahvatantsurühm Vokiratas
ning pisikesed lapsed Keila
SOS Lastekülast andsid samuti koos laulu ja tantsuga
üle oma südamlikud tervitused Saue Päevakeskusele
sünnipäeva puhul. Üllatusesinejatena astusid lavale Allan
Laur ja Marve Rekand, kes
esitasid üheskoos laule tuntud Eesti heliloojate sulest.
Kontserdi lõpetas põlisele
sauelasele Armand Nagelile sünnipäevaks pühendatud
laul ansamblilt Rukkilill.
Õnne, tervist ja tegutsemislusti, kulla Saue Päevakeskuse pere! 

Saue Sõna
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Lions-klubi alustas
uut tegevusaastat
Uus kooliaasta on alanud ja ka Saue lionid lõpetasid
oma suvepuhkuse, et jätkata heategevusele suunatud
tegevust. 8. septembril toimus Saue mõisas LC Saue
uue tegevusaasta esimene kokkusaamine.
Koosoleku juhatas sisse 2011./2012. lions-aasta president
Ülo Kesküll, kes algatas kohe uue aasta tegevusprogrammi
arutelu. Kokkusaamise lõpus sai see ka kohalolijate poolt
ühehäälselt vastu võetud.
Klubi rahalise seisu kohta andis aru laekur Henn Vaher,
kes seda ametit on pidanud korduvalt — ta on seda teinud
väga hästi ja jätkab laekurina ka uuel tegutsemisaastal. Koosviibimise protokoll sündis kõigi silme all ja arvutinuppudel
sibasid kiirelt sekretär Tõnu Kumari kogenud näpud. Kauni
Saue mõisa taustal sündis ka LC Saue ühispilt, mida saame
eksponeerida järgmises aastaraamatus.
Meie klubi tahab aidata abivajajaid ja selleks kogume
rahalisi vahendeid eeskätt oma liikmete sissemaksete näol.
Samas oleme algatanud ka muid tegevusi, näiteks korjanduskarbid Saue kaubakeskuses ja Maximas. Klubi poolt teeme
nende kaupluste juhtidele sügava kummarduse, sest korjanduskarpide oma kaupluse ruumidesse lubamise näol aitate
oluliselt kaasa heategevusürituste korraldamisele Saue linnas.
Oleme rahalisi vahendeid kogunud ka üritusel „Saue Sõlg”
ning iga-aastasel lionite aastapeol Charter Night. Lisaks on
igaühel võimalus teha omanimelisi annetusi klubisse, kus
meie laekur Henn Vaher on alati valmis neid arvele võtma.
Siinkohal sobiks eeskujuks Saue elaniku ja meie kunagise
liikme Daniel Märtmaa isiklik ettevõtmine, kelle aktiivse selgitustöö tulemusel annetasid 13 inimest klubi arvele 395 eurot,
mis on väga märkimisväärne. Klubi siiras tänu neile kõigile!
Need vahendid kukuvad sajaprotsendiliselt heategevuseks.
Klubi tegi omalt poolt aga Daniel Märtmaale ettepaneku tulla
klubi auliikmeks.
Eelmisel aastal toetasime Saue lastele uisuväljaku rajamist, Saue laululapse konkurssi ja Saue Gümnaasiumist võrsunud üliõpilast, kes praegu õpib Tartu Ülikoolis. Selleaastase
toetuse saajad on veel selgitamisel.
Kallid Saue elanikud! Tahame kinnitada, et oleme alati teie
kõrval. Kui tunned soovi tulla klubi liikmeks, siis saad selleks
soovi avaldada. Uskuge, et elu teeb värvikamaks erinevate
eluvaldkondade esindajatega kohtumine klubi koosviibimistel, osalemine piirkondlikel üritustel ja mis peamine — teadmine, et teed head neile, kes seda vajavad.
Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni Eesti piirkonna D120 selleaastane moto on „Elab klubi, elab lionism”.
Annetuste ülekandmiseks lisame klubi arveldusarve:
1120262280 (ära märkida kindlasti ka annetaja nimi ja kontakt).
1997. aastal asutatud LC Saue lions-klubisse kuulub 20
liiget. LC Saue kuulub Rahvusvahelise Lions-Klubide Organisatsiooni Eesti piirkonna koosseisu. See organisatsioon ühendab ülemaailmselt tegutsevaid Lions-klubisid ning koordineerib heategevustööd vastavalt organisatsioonis kehtestatud
reeglitele ja eeskirjadele. Ülemaailmselt on lionite arv 1,35
miljonit inimest, Eestis on selle organisatsiooniga ühinenud
1310 väga tegusat liiget.
LC Saue kohta info saamiseks kirjutage, palun, meie sekretärile Tõnu Kumarile: ekumari@online.ee.
Aidu Ots, Lions-klubi LC Saue pressisekretär

KOP-i uue taotlusvooru
tähtaeg on 3. oktoober
Harju Maavalitsus ootab taotlusi kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisvooru. Taotluste esitamise
tähtaeg on 3. oktoober.
Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on toetada kohalikku arengut ja piirkondade konkurentsivõime kasvu kohalike
elanike initsiatiivi, kogukonna kaasamise ja koostöö tugevdamise kaudu.
Taotlejad võivad olla nii maa- kui ka linnapiirkonna mittetulundusühendused, sihtasutused ja seltsingud (v.a linnapiirkond), mille asutajaks või liikmeks ei ole riik ega kohalik
omavalitsus.
Programmi tegevusvaldkondadeks on kogukonnaliikmete
koolitamine ja kohaliku arengu kavandamine; kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamine ning kohaliku elukeskkonna parandamine.
Toetuse suurus ühele projektile on kuni 1600 eurot. Taotleja omafinantseering või tema koostööpartnerite kaasfinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.
Taotlused tuleb esitada Harju Maavalitsusele aadressil
Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn (Maret Välja, IV korrus, kabinet 146, telefon 611 8773, e-post maret.valja@mv.harju.ee).
Taotlused peavad olema esitatud komplektselt koos kõigi
taotlusankeedil nimetatud kohustuslike dokumentidega. Programmist toetuse taotlemise kord ja taotlusvormid on saadaval
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel www.eas.ee.
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Haridus
Meie Jan Pillav on Lääne-Harjumaa
aasta noorsootöötaja!
12.–13. septembril olid noortekeskuse uksed suletud, sest kõik
noortejuhid osalesid piirkondlikul noorsootöötajate kokkutulekul Kallaste talus.
Kristi Kruus
Tegemist on traditsiooniks
muutuva sündmusega, mis
leidis aset juba teist aastat
järjest. Lisaks noorsootöötajate iga-aastasele kokkusaamisele valitakse võistluse
käigus ka Lääne-Harjumaa
aasta noorsootöötaja. Valijateks on noortest koosnev
žürii.
Lisaks Saue töötajatele olid esindatud ka Keila,
Saku, Kernu, Nissi, Keila
valla ja Rae valla noorsootöötajad.
Eelmisel aastal Saue korraldas ja Keila võitis. Seekord oli vastupidi — keilakad korraldasid väärt ürituse,
mille lõpus krooniti aasta
noorsootöötajaks Saue noor-

tekeskuse tuttuus noortejuht
Jan Pillav.
Võistlejaid oli kokku 7 ja
nad pandi proovile erinevatel
aladel: igaüks pidi läbi viima
tutvumis- või jäälõhkumismängu, jagama oma oskusi
ja teadmisi esmaabi vallas,
meisterdama kodutööna sotsiaalse sisuga raadioreklaami, juhtima meeskonda fotojahil, tutvustama oma hobi
ning osalema noorsootöö
teemalises Kuldvillakus.
Osalejad olid kõik omanäolised ja erinevad, aga
väga võrdsed.
Seekord tuli võit Sauele ja
järgmisel aastal on korraldamise järg Saku käes.
Palju õnne võitjale ja suur
aitäh korraldajatele! 

Toiduraha
Oktoobrikuu toiduraha Saue Gümnaasiumis:

1.–9. klass		
10.–12. klass		

5,76 €
18,40 €

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele: Swedbank, a/a 221018424457 hiljemalt 29. septembriks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse (laste) nimed
ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas kooli sööklas
03.10. kl 8.00–9.15 ja 13.30–15.00.
Palume kindlasti registreerida sööjaks ka nendel, kes
soovivad hiljem maksta.
Kui õpilane on haige või puudub, palume teatada (puudumise algus ja lõpp) tel 659 6068 või e-posti aadressile ulle.
jahesalu@real.edu.ee.
Õpilane võetakse toidult maha alates teatamisele järgnevast toidupäevast. Kasutamata päevade toiduraha summa
arvestatakse järgmise perioodi ettemaksuks. Järgneva kuu
toiduraha tasumisel palume kogunenud ettemaksu summa
teil endil maha arvestada ning lisada maksekorralduse selgitusse vastav päevade arv.
Koolilõuna hind Saue Gümnaasiumis on 1,15 €.
1.–9. klassini kompenseerib riik 0,78 €, lapsevanem
maksab 0,37 € juurde. 10.–12. klassi õppuri eest maksab
lapsevanem 1,15 €.
Toiduraha tasumiseks on võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Lepingu sõlmimiseks on vajalik viitenumber. Viitenumbri saamiseks palun pöörduda söökla juhataja poole:
ulle.jahesalu@real.edu.ee
Meeldivat koostööd soovides,
RK Teeninduse OÜ

Algas koolinoortele
suunatud konkurss
Hea Eeskuju
Alanud on kandidaatide esitamine konkursile Hea
Eeskuju 2011, millega tunnustatakse koolinoori, kelle pealehakkamine, sihikindel töö ja võime kaasa
haarata teisi, on muutnud meie kodukanti ja elukeskkonda paremaks.

Välismaa eksperdid tutvusid
meie haridussüsteemiga
13. septembril külastasid Saue Gümnaasiumi 14 riigi SOS Lastekülade ühingute programmidirektorid. Neid huvitas, kuidas
on Eesti haridussüsteemis arendatud kooliharidust, et see on —
lähtuvalt rahvusvahelistest PISA uuringute tulemustest — märkimisväärselt kõrge Euroopa ja kogu maailma kontekstis.
Gerli Ramler
Saue Gümnaasiumis tutvustasid kooli direktor Jaan
Palumets ja koolijuhtkonna
liikmed Albaania, Aserbaidžaani, Bulgaaria, Horvaatia,
Tšehhi, Ungari, Kosovo,
Läti, Leedu, Makedoonia,
Poola, Serbia, Usbekistani ja
Venemaa delegatsiooni liikmetele koolis aastatega loodud tugevat süsteemi.
Jaan Palumetsa sõnul
hämmastas külalisi Eesti
koolide võimalusterohkus,
mis on loodud õpilastega tegelemiseks: meie tugisüsteemid ning võimalused õpiraskustega, käitumisraskustega
ja koduõppel olevate laste
aitamiseks. „Erivajadustega
õpilastele tuleb rohkem tähelepanu pöörata,“ nendib
direktor. „Meie koolil pärsib
seda praegu küll ruumipuudus, aga see on ääretult oluline.“
Külalised kiitsid Saue
Gümnaasiumi head varustatust tehniliste ja infotehnoloogia-alaste õppevahendite-
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Konkursi võitjale on välja pandud stipendium 1300 € väärtuses, mis on mõeldud õpingute alustamiseks ülikoolis, mõnes
muus kõrgkoolis või täiendõppeks huvikoolides.
Esitatud kandidaatidest kirjutatud lugusid hindab žürii
Riigikogu esimehe ja konkursi patrooni Ene Ergma juhtimisel
ning paljude noorteorganisatsioonide ning ühiskonnategelaste osavõtul. Ene Ergma sõnul on kaks aastat korraldatud
konkurss näidanud, kui palju on ettevõtlikke noori, kes panustavad Eesti ühiskonna arengusse juba täna.
Hea Eeskuju 2010 konkursi võitis Tartu tüdruk Oliivia Narits, kes on oma südameasjaks võtnud AIDS-i ja HIV-alase
teadlikkuse tõstmise. Oliivia sõnul andis tiitel talle hulganisti
enesekindlust, et sarnase olulise, kuid tihti välditava teemaga edasi tegelda. Lisaks on stipendium suureks abiks edasiõppimisel.
„Hea Eeskuju kandidaate saavad esitada kõik inimesed,
kes usuvad, et kandidaadi tublid teod vääriksid tunnustust.
Kandidaatide esitamiseks on vaja saata tema lugu ning põhjused, miks on just see noor tiitlit väärt, Hea Eeskuju žüriile,”
selgitas tänusündmuse korraldaja Merilin Piipuu.
Kandidaate saab esitada kuni 16. oktoobrini. Tänusündmuse auhinna-gala toimub noortekonverentsi Lahe Koolipäev raames 3. novembril Pärnu Kontserdimajas. 20-le Hea
Eeskuju lõppvooru pääsenule kingib Tallink Laheda Koolipäeva merel. Hea Eeskuju 2011 võitja esitaja sõidutab Evenor Londonisse.
Kes on Saue Head Eeskujud?
Uuri lisa kodulehelt: www.noortekonverents.ee

Savinõude näitus

ga ning loomulikult tekitas
palju elevust ja huvi e-kool,
mida paljudes riikides pole.
„Eesti haridussüsteemi pole
küll kellegi ees vaja häbeneda,“ nendib Jaan Palumets.
Lisaks Sauele külastasid
väliseksperdid Keila kooli
ja Põltsamaa Gümnaasiumi,
kus toimib hariduse koostööprojekt toetamaks koolide

hariduslike erivajadustega
õpilaste haridusteed. Tutvuti
ka Saku Gümnaasiumi, Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi ja Reaalkooli,
haridusministeeriumi ja Hariduse Tugiteenuste Keskuse tegevusega. Kalle Kütis
ministeeriumist
tutvustas
riigi tegevust koolisüsteemi
arendamisel ja õpilaste tule-

musi PISA uuringute valgusel. Osalejad nentisid kõikjal
Eesti kõrgeid tulemusi ning
leidsid, et meilt on palju õppida.
Rahvusvahelise nädalase
koolituse Eestis korraldas
SOS KDI haridusüksus eesotsas selle juhi Sirje Raagmetsa ja hariduseksperti
Meeli Pandisega. 

Saue Raamatukogus on oktoobri esimese nädala lõpuni lahti
Savipäeval valmistatud keraamikanõude näitus. Lisaks saab
imetleda ka tekstiili- ja taaskasutusõpetaja Evelin Vokseppa
huvitavaid tekstiilitöid. Avatud on ka Helle Vahteri kaunis fotonäitus. Raamatukogu on avatud E–R 10–18, L 10–17.
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Sport
Saue Õhtujooks avas sarja
„Sauelane liikuma“ viienda hooaja

Terje Toomingas

Saue Huvikeskuse sporditegevuse juht
Positiivseid emotsioone ja
energiat stardi eel andis Saue
Poistekoori esitatud laul
„Maateadus”. Saue Õhtujooksu 2011 avas Saue linnapea härra Harry Pajundi, kes
ei pidanud paljuks ka ise 3,5
km jooksudistantsil osaleda.
Saue Õhtujooksu võitis Peeter Pihl spordiklubist
Saue Tammed, edestades 13
sekundiga klubikaaslast Lauri Malsroosi, kes tuli ajaga
11.50,4 teisele kohale. Kolmanda koha saavutas Jaanus
Gross spordiklubist Sagittarius ajaga 12.09,4. Naistest oli
parim Sportkeskuse esindaja
Susan Pihelgas tulemusega
14.58,5. Teise ja kolmanda
koha saavutasid vastavalt
Terje ja Marliis Odamus Saue
Spordiklubist.
Vanusegruppide võitjaid
autasustati karikatega. Lasteja noorteklassis autasustati ka
teist ja kolmandat kohta Saue
Õhtujooksu medaliga. Palju

õnne võitjatele! Iga osavõtja
sai Saue Huvikeskuse tunnustuse eduka osalemise eest
sarja „Sauelane liikuma“ avaüritusel.
Perede jooksuvõistlusest
oli tulnud osa võtma 26 aktiivset perekonda, keda autasustati karikaga. Pered, kes
enne autasustamist lahkusid,
saavad karika kätte Saue Huvikeskusest.
„Parim kostüümi” auhind
läks tiimile „Pintsud”, kes
olid tulnud jooksule võidusõidu võistlusdressiga. „Suurima
kollektiivi” esikoht läks Saue
Poistekoorile. Osavõtult teisele kohale tuli lõbus ja värvikas tiim „Naerupall” ning
kolmanda saavutasid kiired
orienteerujad — „Saue Tammed”. Saue Õhtujooksu 2011
lõpuprotokolliga saab tutvuda
aadressil: huvikeskus.saue.ee.
Täname kõiki, kes Õhtujooksu toimumisele kaasa
aitasid, sh järgmisi toetajaid-

osalejaid: Saue Poistekoor,
KT Timing, OÜ Roadservice,
Goodmark, G4S Eesti, Saue
Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajad (kes spordivahendeid võimaldasid), Sirje Luberg, Lehte Kilp, Siiri
Gelkova, Õrne Teidla, Kristel Tamm, Jaan Toomingas,
Hendri Korju, Kristiina Sekljutskaja ja Karmen Veerme.

Koostöös spordiklubiga
Saue Tammed toimub sarja
„Sauelane liikuma” järgmine
etapp 8. oktoobril 2011 algusega kell 12. Spordialaks on
orienteerumine, start antakse
Saue Jaanituleplatsil. Tule
kindlasti, rada on jõukohane
igale osavõtjale!
Suur tänu kõigile osavõtjatele! Võitis tervis ja sport!

Saue VK ootab uusi liikmeid
treeningutele!

Kui Sulle meeldib võrkpall ja Sa oled
seda varem harrastanud, siis tea, et oled
oodatud Saue VK treeningutele
esmaspäeviti kell 19.15 ja neljapäeviti
kell 20.45 (nii mehed kui ka naised).
Aivar Tamm
Saue VK
e-post: aivar.tamm@ingman.ee
tel: 504 7483
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Saue Male-Kabeklubi
esimene poolaasta
möödus edukalt
1. 7.–14. märtsini toimunud Saue linna 2011. aasta meistrivõistlustel välkmales võidutses Ardi Tedrema 21,5 punktiga,
teisele jäi Raivo Viidu 19 ja kolmandaks Karel Uurits 18,5 punktiga.
2. 21. märtsil võitis Saue linna meistrivõistlused males-kabes kaheringilise välkturniirina Raivo Viidu 10 punktiga. Teise
koha saavutas Valjo Rattasep 7 ja kolmanda Allan Pihlak 6
punktiga.
3. 11.–18. aprillil toimusid Saue linna meistrivõistlused
kiirmales (ajakontrolliga 15 minutit kummalegi mängijale), kus
ülekaaluka võidu saavutas Ardi Tedrema absoluutse tulemusega 9 punkti 9 mängust. Teise koha pälvis Raivo Viidu 8 ja
kolmanda 6,5 punktiga Karel Uurits.
4. 26. märtsil leidis klubi initsiatiivil aset malematš Saue ja
Saku Maleklubi vahel. Seekord võidutses tugevakoosseisuline
Saku maleklubi tulemusega 25 punkti. Saue Male- ja Kabeklubi sai 11 punkti. Kahjuks puudus meie võistkonnast kaks tugevat maletajat. Meie võistlejatest olid paremad Ardi Tedrema ja
Raivo Viidu.
5. Klubi eestvedamisel toimus 20. mail sõpruskohtumine
kiirmales Saue ja Saku Gümnaasiumi õpilaste vahel. Võitjaks
tuli tugevuselt ühtlane Saue võistkond 22 punktiga, Saku võistkond sai 14 punkti. Meie mängijatest oli kõige tublim MihkelEduard Luude (5 punkti 6 mängust). Neli punkti said Geelia
Landes, Vallo Arukaevu ja Karl Juhan Küling ning 3,5 punkti
Markus Grossthal.
6. 7. ja 14. veebruari korraldati Saue linna meistrivõistlused kiirkabes, kaheringilisena. Võitjaks tuli ülekaalukalt Urmas
Väärtnõu, kes sai tulemuseks 10 punkti 11 mängust, teisesena
kogus Raivo Viidu 7,5 ja kolmandana Riho Kilp 5,5 punkti.
7. 2. ja 9. mail toimusid Saue linna meistrivõistlused välkkabes, kuueringilisena (ajakontroll 5 minutit kummalegi võistlejale), kusjuures arvestati nelja parema ringi tulemusi. Meistritiitli sai Urmas Väärtnõu (19,5 punkti 20 mängust), teise koha
pälvis Raivo Viidu 13,5 ja kolmanda Riho Kilp 11,5 punktiga.
8. 26. veebruaril toimusid Tapal Eesti Linnade talispordi
raames võistkondlikud male- ka kabevõistlused, kus osales
males 9 võistkonda ja kabes 11 võistkonda. Mängud toimusid
ringsüsteemis (ajakontrolliga 15 minutit kummalegi mängijale) ja igal võistkonnal tuli kõikide võistkondadega läbi mängida. Saue 5-liikmeline malevõistkond saavutas 22 punktiga 4.
koha, kaotades kolmandale kohale vaid 0,5 punkti. Edukamad
oli Ardi Tedrema, Valve Vahar ja koolinoor Geelia Landes. Kabevõistkond sai 8. koha, edukamateks mängijateks olid Urmas
Väärtnõu, Õie Väärtnõu ja koolinoor Triin Pääsuke.

Saue Male-Kabeklubi mängijad
olid aktiivsed ka klubivälistel võistlustel

1. 7. veebruaril toimus 99 võistleja osavõtul Laagris tugevakoosseisuline kiirmaleturniir, kus mängiti 8 vooru. Meie klubist
osales 8 võistlejat, kellest kaks olid Saue Gümnaasiumi koolinoored. Paremad: Ardi Tedrema 4,5 punktiga (32. koht), Uldis
Feldmanis 4 punktiga (45. koht) ja Karel Uurits 4 punktiga (47.
koht). Koolinoor Markus Grossthal sai 2,5 punkti.
2. 20. veebruaril leidis Võnnus aset kiirmaleturniir „Nipernaadi“ 63 osavõtjaga. Ardi Tedrema saavutas 7. ja Valjo Rattasep 39. koha.
3. 19. veebruaril toimus Rapla 22. kiirmaleturniir 29 osavõtjaga. Uldis Feldmanis sai 5. koha, Ardi Tedrema 6. ja Jüri
Nõmmsalu 19. koha.
4. 12. märtsil korraldatud Rae valla kiirmaleturniiril osales
79 võistlejat. Meie klubi edukamad olid Ardi Tedrema (24. koht)
ja Raivo Viidu.
5. 19. märtsil toimus Viljandis L. Braschinski mälestusturniir kiirmales 67 osavõtjaga. Klubi ainus esindaja Adri Tedrema
kogus 4 punkti, saavutades 30. koha.
6. 16. aprillil viidi Põlvas läbi V. Tusovi V mälestusturniir kiirmales 35 maletaja osavõtul. Ardi Tedrema sai 5,5 punkti (11.
koht) ja Raivo Viidu 5 punkti (17. koht).
7. 24. mail leidis aset 60 võistlejaga Suure-Jaani kiirmaleturniir. Ardi Tedrema sai 28. koha, Uldis Feldmanis 35. ja Karel
Uurits 48. koha.
8. 28. mail kindlustas Ardi Tedrema klubi ainsa esindajana
Jõgeva kiirmaleturniiril 41 osavõtja seas endale 4,5 punktiga
15. koha.
9. 30. mail toimus Keilas 76 osalejaga kiirmaleturniir. Meie
edukamad olid Ardi Tedrema 5 punktiga (16. koht) ning Uldis
Feldmanis ja Raivo Viidu 4 punkti (vastavalt 42. ja 44. koht).
10. 5. juunil viidi Tallinnas Nõmme Noortemajas läbi Eesti
2011. aasta teised meistrivõistlused males-kabes (ajakontrolliga males 5 minutit ja kabes 3 minutit mõlemale mängijale).
11 voorus osales 22 mängijat. Raivo Viidu sai 21 punktiga 10.
koha.
11. 11. juunil toimus Rakvere linna kiirmaleturniir 70 osavõtjaga, mängiti 8 vooru. Meie kolm paremat olid Ardi Tedrema
5,5 punkti ja 16. koht, Uldis Feldmanis 4,5 punkti ja 20. koht
ning Raivo Viidu 3,5 punkti ja 42. koht.
Tunnustame meie klubi maletajat Ardi Tedremad, kes on olnud
väga aktiivne ja ühtlasi ka edukas võistleja tänavu klubivälistel
võistlustel!
Valjo Rattasep
Saue Male-Kabeklubi juhatuse esimees
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Teated
TEATER

Jäägu meie vahele
29. oktoober 2011 kell 19.00
Saue Kontserdisaalis
Lavastaja: Ivo Eensalu
Kunstnik: Jaak Vaus
Osades: Maria Klenskaja (Eesti Draamateater)
või Ene Järvis, Marika Korolev, Eva Püssa (“Vanemuine”),
Raivo Rüütel ja Madis Milling
Autor: Alan Ayckbourn/ Tlk: Jüri Karindi
Etendus kestab 2 tundi.
Piletid hinnaga 8 ja 10 eurot müügil Saue Huvikeskuses
E–N kell 15.00–18.00

Saue Huvikeskuse
ürituste kava
• 7. oktoober kell 18.00 Saue Kontserdisaalis Sügispidu. Esineb
ansambel LAINE
• 8. oktoober kell 12.00 Saue Jaanituleplatsil „Sauelane
liikuma“ orienteerumise etapp
• 14. oktoober kell 19.00 Saue koolimajas Lauluklubi uus
hooaeg. Juhendaja Katrin Järvlepp

Täiskasvanud Õppija Nädala raames toimuvad
avatud töötoad

• 13. oktoober kell 18.30 Tekstiilist ehete valmistamine.
Juhendaja tekstiilikunstnik Evelin Voksepp
• 17. oktoober kell 18.30 Omanäoline pakend. Juhendaja
käsitööõpetaja Tiina Sillar.
Töötubadesse on vajalik eelregistreerimine,
e-post: huvikeskus@saue.ee, tel 659 5009

Saue Huvikeskuse KUNSTISTUUDIO õppegrupid

Saue Päevakeskuse
ürituste kava
• 22.09.11. Terviseedendajad korraldavad
Viimsi Tervisekeskuse külastuse. Sõidame 9.50 Saue
Kaubakeskuse juurest väljuva bussiga nr 190. Vajalik
eelnev registreerimine, osalustasu pensionärile 5 €
• 30.09.11. Saue Päevakeskuse kollektiivid („Senjoriitad”
ja „Rukkilill”) esinevad Salme Kultuurikeskuses eakate
festivalil. Tasuta piletid festivalile on saadaval kõikides
Apotheka apteekides, kohapeal pileti hind 2 €
• 06.10.11. Politseimuuseumi külastus. Sõidame 11.50
Saue Kaubakeskuse juurest väljuva bussiga nr 190.
Registreerimine päevakeskuses.
• 13.10.11 kell 11.00 Kaire Kivipõld viib läbi vestlusringi
teemal „Turvaline vanadus“
• 03.11.11. kell 11.00 Hingedepäeva kontsert
• 07.11.11. Naljasõbrad korraldavad oktoobripühad
nõukogulikus laadis KGB kohvikus. Osalustasu 20 €
inimese kohta (täpsem info päevakeskuses). Hinna sees
päevakohane lõuna, eritellimusel Saue Päevakeskusele
etendus ja muuseumi külastus. Vajalik eelnev registreerimine
• 13.12.11. Reisihuvilised korraldavad reisi jõulueelsesse
Stockholmi. Külastame sealset päevakeskust Tellusfrtidscenter ja loome sõprussidemeid. Osaleme Lucia-päeva kontserdil ja tutvume linnaga. Osalustasu 42 € (hinna
sees laevapilet edasi–tagasi, hommiku- ja õhtusöök ning
Stockholmi bussipilet). Registreerimine päevakeskuses,
raha saab maksta kuni 10.10.11.
• 30.09.11. kell 16.00 Seltsingu Tammetõru koosviibimine
• 04.10.11. kell 10.00 Saue Linna Invaühingu koosolek
• 05.10.11. kell 16.00 alustab eakate jooga. Täpsem info:
5669 9215, Jane Tuul
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Emmeline Rannik
on Saue vanim elanik

Palju õnne kõigile!

• Keraamika, õpetaja Reet Vester. Teisipäeviti kell 14.15 ja
kolmapäeviti kell 13.20 Saue Gümnaasiumi ruumis 407.
Voolitakse savist pisiplastikat ja reljeefe, valmistatakse
kruuse, vaase, taldrikuid jm. Õpitakse erinevaid keraamika
töövõtteid, põletatakse ja glasuuritakse.
• Meisterdamine, õpetaja Made Kaares. Teisipäeviti kell
12.00–15.00 Huvikeskuse keraamika töötoas. Õpitakse
erinevaid tarbekunstitehnikaid ja töövõtteid. Meisterdatakse
erinevatest materjalidest, sh savi, kips, puu, papp, paber, vill ja
looduslikud materjalid.
• Tarbekunstiõpe, õpetaja Evelin Voksepp (algklasside
õpilastele). Neljapäeviti kell 13.30 Huvikeskuse keraamika
töötoas. Õpime kasutama erinevaid materjale, tehnikaid ja
töövõtteid. Õpime loometöö nutikaid ja keskkonnasõbralikke
lahendusi. Valmistame endale, perele ja sõpradele kingitusi.
• Tekstiil ja taaskasutus, õpetaja Evelin Voksepp (põhikooli
õpilastele). Neljapäeviti kell 15.30 ruum 407. Teeme: tekstiili
ülejääkidest kaelakee, münditasku, vildist peakatte, maalime
kangast, töötleme ümber rõivaesemeid ja teeme muid
huvitavaid asju. Ootame õpilasi osalema uuel huvialal!
• Skulptuur, õpetaja Anneli Lupp. Esmaspäeviti kell 15.00
Huvikeskuse keraamika töötoas. Tutvume põhiliste
modelleerimisvahendite, materjalide ja võtetega. Teeme
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ümarplastikat ja reljeefi. Modelleerime natuuri, mälu ja
fantaasia järgi. Kombineerime looduslikke ja tehismaterjale.
• Joonistamine, maalimine, kompositsioon, õpetaja Virve
Laan. Teisipäeviti 15.00–16.30 ruum 117 ja kolmapäeviti
kell 15.15–16.30 Huvikeskuse keraamika töötoas. Õpime
joonistama erinevate vahenditega, maalime akvarelli
ja kattevärvidega, kujundame pilte, vorme, plakateid ja
katsetame mitmesuguseid kõrgtrükitehnikaid erinevatel
materjalidel.

Täiskasvanutele

• Keraamika, esmaspäeviti kell 18.30 Huvikeskuse keraamika
töötoas. Juhendaja Anneli Lupp
• Keraamika, teisipäeviti kell 18.30 Huvikeskuse keraamika
töötoas. Juhendaja Virve Laan
• Klaasikunst, tiffanitehnika, kolmapäeviti kell 18.00 ruumis
407. Juhendaja Ilona Rõžakova
• Rahvamuusika ansambel, neljapäeviti kell 19.00 Saue
lasteaias. Juhendaja Reet Jürgens
• Rahvatantsurühm Saue Kägara, esmaspäeviti ja
kolmapäeviti kell 20.00. Saue koolimaja saalis. Juhendaja
Elena Kalbus
• Rahvatantsurühm Saue Simmajad alustab 3. oktoobril,
naisrühm kell 19.00 ja segarühm kell 20.30 Saue
Noortekeskuse saalis. Juhendaja Ulvi Mägi
• Joonistamise kursus täiskasvanutele algab 5. oktoobril ja
toimub kolmapäeviti kell 18.30–21.00 ruumis 117 Saue
Gümnaasiumi I korrusel. Kursus on kahekuuline (kokku 24
tundi) ja kestab kuni 30. novembrini. Õpime joonistama
esemeid ja materjali. Harjutame erinevate joonte ja pindade
kasutamist materjalide edasiandmiseks. Uurime hele-tumeda
gradatsiooni ja selle võimalusi vormi ning ruumi kujutamisel.
Joonistame inimest. Skitseerime üksteist. Joonistame modelli
järgi. Kasutame erinevaid joonistusmaterjale ja proovime
omal käel järgi, milline materjal sobib kiireks visandiks,
milline pikaajaliseks töötamiseks. Parema tulemuse nimel
kombineerime erinevaid materjale. Kõik materjalid on
kohapeal olemas. Tasu ühes kuus on 19.- €. Grupi suurus 12
inimest. Osavõtust palume teatada aadressil huvikeskus@
saue.ee. Juhendaja Virve Laan
Saue Huvikeskus, ruum 124 Saue Gümnaasiumi I korrusel
E–N kell 12.00–18.00; Telefon 659 5009
e-post: huvikeskus@saue.ee; www.huvikeskus.saue.ee

Te vajate
oma hobiks ruume?
Meil ongi just pinda üle …
Saue Ettevõtete Liidu eestvedamisel käivitus aastaid tagasi
Saue linna kodulehel edukalt rubriik töö pakkumise ja otsimise kohta. Saue linnapea Harry Pajundi hinnangul oleks
aeg astuda samm edasi — avada uus rubriik tühjalt seisvate
üüripindade rentimiseks soodsatel tingimustel.
„Meie linnas on palju erinevate huvidega inimesi, kellel
puuduvad ruumid oma huvitegevusega tegelemiseks. Samas on rida ettevõtteid, kel on käes tühje, kasutamata ruume,“ selgitab Harry Pajundi. „Me võiksime need kaks poolt
omavahel kokku viia — ruumide omanikud saaksid raha teenida või heategevusega tegelda ning ruumivajajad leiaksid
lahenduse oma probleemile.“
Kui keegi on huvitatud oma vabade pindade väljaüürimisest, saatke palun aadressile siiri.raagmets@saue.ee info
pakutava pinna kohta. Soovitatav oleks näidata, millisele
tegevusele pakutav pind oleks sobilik (vaba aja harrastus,
tootmistegevus, ladu vms), küte, põranda pind (m2) ja põrandakattematerjal, ruumi kõrgus, lisaseadmed, riietusruumide
olemasolu ja pesemisvõimalus ning muidugi kontaktandmed. Samamoodi ootame teateid, mis puudutavad ruumide
otsimist koos väikese kirjeldusega, kuhu ja milliste nõudmistega pinda otsitakse.

Kasutagem võimalust vabad pinnad teenima panna!

SAUE PEREKOOL korraldab
koostöös Sünni ja Imetamise
Eesti tugiühinguga
SAUE NOORTEKESKUSES
LOENGUD

Reedel, 23. septembril kell 10

IMIKU TOITMINE
ESIMESEL ELUPOOLAASTAL
Imetamise nipid. Kas laps saab piisavalt piima?
Mida teha murede korral? Kuidas aidata,
kui teemaks on nutune laps,
tissistreik, gaasivalud, unemured jms

Reedel, 7. oktoobril kell 10

LISATOIT RINNALAPSELE
Millal, kuidas ja mida pakkuda?

Juttu veab imetamise nõustaja Jana Kima
Oodatud on nii lapseootel emad, imikute
ja väikelaste emad-isad, vanaemad ja vanaisad —
kõik, keda päevateema köidab.
Olete oodatud kuulama ja kaasa mõtlema.

Kui tuled titaga, võta kaasa aluslina või tekike.

Üritus on osalejatele tasuta.
Lähem info tel 679 0196
Anneli Ritsing, lastekaitse ja noorsootöö spetsialist
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Saue Sõna

Teated ja tarbijainfo
Sarja „Sauelane liikuma” II etapp

Orienteerumine
Koostöös spordiklubiga Saue Tammed
toimub laupäeval, 8. oktoobril 2011 algusega kell 12.00
Saue Jaanituleplatsil valikorienteerumine.

23. september 2011
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Sügispidu
7. oktoobril kell 18.00
Saue Kontserdisaalis
Esinevad:

Ansambel LAINE

koosseisus
Merle Lilje, Krista Grinbergs-Raigla, Sirje Põllu
Rada on JÕUKOHANE KÕIGILE spordihuvilistele.
Lastele on avatud nöörirada.

Tantsurühm Senjoriitad
Aime Kaasiku juhendamisel

Võta kaasa sarja osavõtukaart! Kui sul seda veel ei ole, saad selle kohapealt.

Tule kindlasti!
!
ma
perega ja paneme Sa
s
o
o
k
ue üheskoos liiku
Tule
Sarjast osavõtt on tasuta!
Ürituse korraldajad:

Lisainfo ürituse kohta:
Terje Toomingas
Saue Huvikeskuse sporditegevuse juht
+372 5343 5855
terje@saue.ee

Jalakeerutuseks

Saue Kägara
rahvamuusika ansambel
Avatud kodumaise veini baar

Sissepääs vaba!

Korraldab: Saue Huvikeskus

SAKURASTUUDIO

pakub erinevad massaaže.
Tervenda ja tugevda oma keha
ja vaimu enne talve tulekut!
Lisaks nahahooldused ja
tselluliidiravi naistele.
Massaažiteenused
allahindlusega!
Helista ja küsi 5454 4559
Info: www.sakurastudio.ee
Asume Sauel,
Sooja tänav 1 (2. korrus)

Viime TASUTA ära
teie vanad kodumasinad
ja vanaraua
(pliidid, pesumasinad,
radiaatorid,
vannid, torud jne).
Demonteerime.
Hoolsad töömehed.
Tel: 5593 9504

Fekaalivedu
5191 6171

Karateklubi
Kimura Shukokai
ootab poisse ja tüdrukuid
vanuses 7–14 a karate
trenni
Trennid toimuvad
teisipäeviti ja neljapäeviti
Saue Gümnaasiumi rõdul
kl 18.00–19.00.
Samuti oodatakse edasijõudnute ja
täiskasvanute trennidesse mehi ja naisi,
teisipäeviti ja neljapäeviti
kl 19.00–20.00.
Info: René Toome, 5. dan, 5565 9155,
e-post: renetoome001@gmail.com

Müün
 KÜTTEPUUD, PUITBRIKETT,
PELLETID www.polarheat.ee
Tel 5649 9499
 Müüa turbabriketti (Tootsi)
ja puitbriketti (ümar, kandiline). Transport Sauel tasuta.
Tel 5359 3615
Kinnisvara
 Noor pere soovib üürida
Saue linnas 3-4 toalise korteri
või majaosa pikemaks ajaks.
Soovitavalt möbleerimata ja
ilma kodutehnikata v.a. pliit ja
ahi. Tel 5665 1487
 Maja projektid, detailplaneeringud. Maja mõõdistamine, maja paberid korda!
Tel 522 0023, M. Mikk
Otsin tööd
 19-aastane tütarlaps otsib
tööd. Tel 5552 0121
 Raamatupidamisteenus
väikefirmadele ja korteriühistutele. OÜ Karren, tel 514 6500

 Raamatupidamisteenus.
Tel 5669 2596, lea.telerea@
mail.ee
 Teostan pottsepatöid.
Klassikaliste kaminate ja
looduskivide paigaldus. Töödest
pildid. Transport, materjal meie
poolt kohale toimetamisega.
Tel 5803 3448, Ain
Pakun tööd
 Otsin gümnaasiumiõpilasele
inglise keele koduõpetajat
1–2 korda nädalas. Info telefonil 516 1434, Terje Vist
 Otsin inimest, kes annaks
kord nädalas (1,5 tundi)
matemaatika järelaitamistunde 10. klassi tütarlapsele.
Tel 515 8880
 Metallitöötlemisettevõte
Sauel võtab tööle: keevisõmbluste lihvija; lukksepa ja
abitöölise. Soovijatel helistada
tel 5596 5889 või saata e-mail:
peeter.lehe@stera.com
 RATSUTAMISKESKUS
(2,5 km Sauelt) pakub tööd
tallitöötajale. Soovijatel helistada telefonil 522 8872.
 Tööpakkumine veoauto
remondilukksepale.
Tel 510 6575, 516 8225.
Aadress: Tule 21, Saue
Saue Auto AS

Avaldame sügavat kaastunnet
Toivo Võsu’le

Mälestame

Oktoobris
kassitoitude
allahindlus:
WildLife kassitoidud -50%
Hill’s kassitoidud -20%
SAUE LOOMAKLIINIK
Sooja 1, Saue tel 600 3382
Avatud E–R 15.00–19.00;
L, P suletud
www.sauekliinik.ee

isa
surma puhul
Lionsklubi LC Saue

Roland Maurerit
ja tunneme kaasa abikaasale
Seltsing Saue Vabadusvõitlejad
Saue Päevakeskus

