Saue Sõna

Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Tulemus
ei tule tööta,
viies koht
ei vaevata!
Sügisene tibude lugemise aeg pidavat see õige
olema. Ju siis seepärast
Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia oma
iga-aastased kohaliku
omavalitsuse üksuste
võimekuse indeksid just
oktoobris avaldabki.
Nõnda ka sel aastal. Ja nii nagu
mullu ning tunamullugi, käivitus
koheselt raevukas mõtteavalduste voog omavalitsuste haldusreformi asjus. Aga las käratsejad
käratsevad, meil on vaja oma
linna elu edendada ja tulevikuks
plaane seada.
Niisiis, mis on uuringu teostajate mõistes võimekus? Vastan: võimekuse all mõistetakse
kohalike omavalitsuste võimete
summat (potentsiaali) midagi ära
teha. Nii lihtne see asi ongi.
Meedias juba kajastatu järgi
on Eesti kuus võimekamat linnavalda aastatel 2007–2010 järgmised: Viimsi vald, Rae vald, Tallinna linn, Saku vald, Saue linn ja
Harku vald. Kui vaadata eelmise
aasta analüüsi, siis leiame Saue
linna jällegi viiendalt kohalt, kus
teda edestab Tallinn ning järgneb Kuressaare. Esikümnest on
aastatel 2007–2010 välja langenud Pärnu ja Keila linn, nende
asemele on tõusnud Kuressaare
linn ja Ülenurme vald.
Suurema tõusu on kolme
aasta jooksul teinud Kihnu vald,
Sangaste vald ja Vormsi vald.
Suurim langeja on aga kahjuks
Harjumaa üks valdadest — Vasalemma, kes on kaotanud 76 kohta ning asub praegu 127. kohal.
Languse peamiseks põhjuseks
on valla finantsolukorra nõrgenemine ja elanike suhtelise heaolu
taseme vähenemine. Üllatavalt
kesistel kohtadel on kaks Ida-Virumaa suurlinna: Narva 88. kohal ja Kohtla- Järve 64. kohal.
Eriline heameel on tõdeda,
et elanikkonna heaolu komponendis on Saue linn uuringu
põhjal saavutanud 2. koha. Selles komponendis hinnatakse inimeste kui kohaliku omavalitsuse
olulisemate liikmete võimekust
heaolu luua. Mõõtmisobjektiks
olid elanike tulud, töökohtade
olemasolu ja toimetulek. Suur
tänu teile, sauelased, et te oma
tööde-tegemistega olete meie
kodulinna heaolu-uuringus sedavõrd austusväärsele kohale
tõstnud!
Inimeste heaolu ja turvalisuse oluliseks määrajaks on ümbritseva keskkonna stabiilsus.
Viimase kuue aasta jooksul on
Saue linn Geomedia uuringute
kohaselt olnud alati esikaheksas
ning kolmel aastal ka esinelikus.
Vaid mõtestatud ja sihikindel
tegutsemine on olnud meie edu
allikas. Linnavalitsus on kindel,
et sarnaselt koos tegutsedes ja
üksteiselt nõu küsides jätkame
ka eelseisvatel aastatel sama
kindlalt.
Detailsema informatsiooniga
saab tutvuda: http://www.siseministeerium.ee/haldussuutlikkus/

Harry Pajundi
Saue linnapea
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20.–30. oktoobrini toimuvad
raamatukogupäevad!
Kätte on jõudnud suur sügis ja koos sellega ka iga-aastased
raamatukogupäevad. Raamatukogu on kohtumispaik kõigile
ja kõigega. Selle toreda mõtte kinnituseks kannavad raamatukogupäevadki tunnuslauset „Kohtume raamatukogus!”.

Marika Salu

Saue Linna Raamatukogu juhataja
Kuivõrd raamatukogu asub
Saue Gümnaasiumiga ühes
majas, siis on oluline mitte ära
unustada, et õpilaste seast kasvab meie tulevane täiskasvanud lugeja. Lapsed on sagedased raamatukogu külastajad.
On hea teada, et raamatukogu
külastamine, raamatute laenamine, lugemine ning kirjanikega kohtumised annavad lastele teadmisi ja toovad palju
rõõmu. Koos sellega areneb ja
kujuneb lapsel püsiv lugemishuvi.
18. oktoobril toimus kohtumine rea tuntud lasteraamatute autori Heiki Vilepiga. Jutte on ta kirjutanud nii
poistele kui ka tüdrukutele,
nii mudilastele kui ka algkooliealistele lastele, nii kunstmuinasjutte kui ka realistlikke
jutustusi. Heiki Vilep on lastele kirjutamise põhjusena muu
hulgas ära toonud järgmist:
„... lastele kirjutades ei teki
kiusatust salata või valetada.
Nende maailm on helge, puhas ja otsekohene. Romaani
kirjutades paned raamatusse
tahes tahtmata väga palju iseennast, samas fakte ära jättes,
ilustades, liialdades jne. Lastel pole selle kõigega vähimatki pistmist, nende maailm

on küll fantaasiaküllane, aga
siiski veel vahetu.“
19. oktoobril oli meie õpilaste külaliseks lastekirjanik
Leelo Tungal. Teda tuntakse
eelkõige armastatud lastekirjanikuna, ta on kirjutanud
proosat ja luulet kõikidele
vanuseastmetele. Tungal tegutseb ka lasteajakirja „Hea
Laps” peatoimetajana.
Kirjanikud saavutasid kohe
kuulajatega hea kontakti ja
lapsed nautisid nende etteloetud katkeid suure kaasaelamisega. Palju elevust tekitas
autogrammide küsimine-jagamine. Kindlasti oli lastel väga
tore kohtuda selliste vahvate
lastekirjanike ja nende tegelastega!
21. oktoobril tunnustab raamatukogu juba kuuendat aastat
paremaid noori lugejaid — kes
ei ole aasta jooksul piirdunud
vaid kohustusliku kirjanduse
laenutamise ja lugemisega —
tiitliga Raamatusõber 2011.
Paljude teiste ettevõtmiste
seas on päev „Tuntud inimene raamatukogus”, mil
kutsutakse raamatukogutööga
tutvuma, raamatute laenutamisel kätt proovima ja lugejatele raamatuid soovitama
omakandi tuntud inimesi.

Saue Linna Raamatukogus on
teil reedel, 21. oktoobril alates kella 14-st harukordne
võimalus laenutada raamat
Saue linnapea Harry Pajundi või aselinnapea Rafael
Amose vahendusel.
20. oktoobril, üleriigilisel
ettelugemise päeval „Lugemine lubatud”, lugegem ette
kodus, koolis, raamatukogus
ja igal pool mujal ning mitte
ainult sel päeval! Sügisel on
pere rohkem kodus ja koos lugeda oleks pimedatel õhtutel
tore tegevus.
Näitus Paitab kaisukaru
sinu peos, räägib muinasjuttu unenäos. (L. Tungal)
Theodore Roosevelt, Ameerika Ühendriikide 26. president,
sai oma eluajal palju märkimisväärsega hakkama, kuid
ilmselt elab ta kõige kauem
maailma mälus tänu mängukarudele. Just tema järgi
nimetas üks mänguasjatootja
kaisukaru teddy bear’iks, kui
Roosevelt keeldus jahil maha
laskmast karu, kes oli talle
tapmiseks kinni püütud.
27. oktoobril on rahvusvaheline
kaisukarupäev,
mille eesmärk ongi mänguloomade kaudu jagada häid
emotsioone neile, kes seda vajavad. Kaisukarud pole sugu-
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gi ainult laste pärusmaa, need
nostalgilised mänguasjad kosutavad ka paljude tõsiste ja
andunud täiskasvanud austajate hingi.
Rahvusvaheline kaisukarupäev on tähtpäevade kalendris
1980. aastast, kui organisatsioon Kogu Maailma Head
Karud selle algatas. Koos Saue
Kodu-uurimise Seltsinguga
jagame seda meeleolu teiega
näitusel Paitab kaisukaru sinu
peos, räägib muinasjuttu unenäos. (L. Tungal)
Lisaks kaisuloomadele on
väljas ka näitus karuteemalistest raamatutest. Kutsume kõiki näitust vaatama ja lugema
mõnusaid karulugusid! Tulge
ja tutvuge meie karude maailmaga. Aitäh kõigile, kes tõid
oma kaisukaru meie näitusele!
Raamatukogus saab veel
tutvuda väljapanekutega „Uut
ja huvitavat” ning „Uut Eesti
autoritelt”.
Raamatukogu on üheks
võimalikuks
kohtumispaigaks, tulge avastage uusi
maailmu! Loodame, hea lugeja, et Sulle siin meeldib, et
Sulle saab harjumuseks tulla
siia ajalehti-ajakirju lugema,
õppekirjandust või juturaamatuid koju laenutama. Soovime
Sulle palju sisukaid tunde raamatute seltsis. 

Linnaelu

Kaunimad kodud
selgunud!
Selleks korraks on Kauni Kodu
konkurss taas läbi — 13. oktoobril
toimus pidulik üritus, kus tunnustati
tänavuaastase konkursi paremaid.
Toredamate individuaalaedade kõrval hinnati ka kortermajade ja ettevõtete ümbruse ilu ning heakorda.
Kes on paremad?

Loe lk 2

Haridus

Noortekeskus
täiskäigul
Septembri alguses avanesid sauelastele uue noortekeskuse uksed ja
ühtlasi avardusid ka huvitegevuse
võimalused. Täna töötab noortekeskus juba täiskäigul, aga oodatud on
ka need noored, kes ringidesse ei
kuulu — nimelt on noortekeskuses
palju erinevaid võimalusi koos sõpradega vaba aja lahedaks sisustamiseks.

Loe lk 3

Linnavalitsus
2012. a linnaeelarve
eelnõu

Saue linnavalitsus andis 20. oktoobril Volikogule üle Saue linna
2012. aasta eelarve eelnõu. Selle
järgi prognoositakse tulevaks aastaks natuke suuremaid tulusid kui
tänavu, samuti peaks eelarve eelnõu järgi pisut kasvama põhitegevuse kulud.

Loe lk 4

Kultuur

Harry Illak aitab
puhkpillimuusikat
väärtustada
Eesti puhkpilliorkestrite dirigent,
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia õppedirektor Harry Illak on
teinud Sauel silmapaistvat tööd
puhkpillide populariseerimise osas,
töötades aastaid Saue noorte puhkpilliorkestri dirigendina.

Loe lk 5

Mälumäng

Kes on tublimad
ajuragistajad?
4. oktoobril toimusid Sauel koolinoorte II meistrivõistlused mälumängus, kus osalesid 9ndate ja
11.–12ndate klasside võistkonnad.
Tasavägise võistluse võitis 12.A
klass, kes saab õiguse esindada
sama või kombineeritud võistkonnana Saue Gümnaasiumi üleriigilisel koolinoorte mälumänguturniiril.

Loe lk 6

Saue Sõna

Linnaelu
Kaunid koduaiad on kogu linna ehteks

Saue linnas elavad tublid inimesed, kes armastavad ilu enda
ümber ning muudavad oma koduaia eest hoolitsemisega kaunimaks kogu meie linna. 13. oktoobril toimus Saue linna konkursi Kaunis Kodu pidulik tunnustuste jagamine.
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Töötukassast
saab taotleda ettevõtluse
alustamise toetust

Inger Urva
Aastast aastasse võib tõdeda,
et inimesed on aedade rajamisel muutunud enesekindlamaks ja aia kujundamisel
lähtutakse oma vajadusest nii
funktsionaalse kui ka emotsionaalse poole pealt. Eneseusalduse kasvuga on aiad
muutunud eripalgelisemaks.
Igal aiaomanikul oli Kauni
Kodu konkursil rääkida omapärane ja huvitav kujunemislugu ning aia seostest inimeste elude ja maitsetega. Väga
südantsoojendav on näha, et
konkurss on Saue elanike seas
oodatud ja suurt populaarsust
võitnud ning sündmusel osaleti peredega.
Esimese koha saanud perekond Volberite koduaeda
sisenedes peatus pilk inglaslikult pöetud tihedal murul
ja seal paikneval, ehitustööde
käigus välja kaevatud kivimürakal. Taamal kaunid lillepeenrad. Ei puudunud tarbeaedki, mis tänu oskuslikule
planeerimisele aiakujundusse
sulandus. Kõik tööd olid aias
hästi tehtud ning eks nähtud
tulemuski rääkis iseenda eest.
Teise koha vääriliseks
hinnatud perekond Lokkide
iluaeda iseloomustas romantiline joon. Looklevatel peenardel võis näha kasutatud
taimede rohkust ja värvikirevust. Maja taga vulises kaunis
veesilm ning seal leidus koht
nii tarbeaiale kui ka nelja särasilmse lapse mängumaale.
Kolmanda koha saanud
perekond Lepikud on oma
aia kujundamisel ära teinud
suure töö: kuigi kodu soetamisel oli krunt võsastunud ja
tööpõld näis lõputu, on aiast

Ettevõtluse alustamise toetus on töötutele mõeldud
rahaline abi, mille eesmärgiks on töötu motiveerimine
ning toetamine ettevõtlusega alustamisel.

I koht — Helle Volber

II koht — perekond Lokk

Toetust võivad taotleda Töötukassas arvele võetud töötud,
kes on vähemalt 18-aastased, on läbinud ettevõtluskoolituse või omavad kutse- või kõrgharidust majanduse alal või
ettevõtluskogemust.
Toetuse maksimaalne suurus on 4474 eurot ühe taotleja
kohta. Toetuse piirmääraks on kuni 100% abikõlblikest kuludest. Ühise projekti võivad kirjutada ka mitu taotlejat ning
sellisel juhul on võimalik summat mitmekordistada. Taotlejate arvu osas piiranguid ei ole.
Kui soovite toetust taotleda, pöörduge julgelt Töötukassa
projektispetsialist-kliendihalduri poole, kes aitab teil välja
selgitada toetusmeetmesse sobivuse ning aitab projektidokumentatsiooni koostamisega. Küsige julgelt: 626 3236 või
kliendihaldur@projektid.ee
Lisainfo:
http://www.tootukassa.ee/index.php?id=12502
ja www.projektid.ee/idee

Päevakeskus
saab elektriauto
Saue Linnavalitsus esitas sotsiaalministeeriumile avalduse elektriauto Mitsubishi i-MIEV saamiseks; auto on
ette nähtud kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate
jaoks.

III koht — perekond Lepik
kujundatud mõnus olemise
koht looklevate peenarde,
oskuslikult kasutatud taimmaterjali, tarbeaia, päikese
ja vihma eest varju pakkuva
puhkemajaga.
Kaunima Kodu kortermaja tiitli saavutanud KÜ
Koondise 15 hoolitsetud lillepeenrad on pilgupüüdjaks
möödakäijatele ja seda tänu
korterelamu juhatusele, elanikele ja nende seast esile kerkinud aktivistidele, kes loodud

Otsime Aasta tegu!
Saue Linnavalitsus korraldab igal aastal konkursi „Aasta tegu“, et 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.
Konkursil „Aasta tegu“ osalevad ettevõtmised, mis on
toimunud esitamisega samal kalendriaastal. Ettepanekud
palume esitada hiljemalt 1. novembriks 2011 Saue Linnavalitsuse kantseleisse (Tule 7, 76505 Saue).
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 ning linna kodulehel. 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.

ilu ja majaümbruse heakorra
eest hoolt kannavad, nii muru
niitmisel, peenarde rohimisel
kui ka lume rookimisel.
Mitte iga ettevõte ei pea
vajalikuks panustada heakorda/ haljastusse, ent tänane
tunnustuse saaja OÜ Remo
KV on seda suure hoole ja
armastusega teinud. Silma
rõõmustas säilitatud kõrghaljastus ja vaimukalt kujundatud puhkenurgad koos kõikjal
valitseva puhtusega.

Ümbruse korrasolekuks ei
ole vaja mitte ainult raha, vaid
tahtmist selleks oma vaba
aega kulutada, pisut ilumeelt
ja fantaasiat ning kõige olulisem — töökaid käsi. Kindlasti jäid paljud kaunid koduaiad
meil seekord veel tunnustamata. Eestlastele omase tagasihoidlikkusega tihtipeale
oma aeda võõrast ei kutsuta,
seetõttu tänusõnad linnarahvale, kes kaunitest aedadest
märku annavad! 

Sotsiaalministri 04.10.2011 käskkirja nr 111 alusel eraldatigi linnale tasuta kasutusse üks elektriauto, mis läheb Saue
Päevakeskuse käsutusse.
Autot kasutatakse seoses avahooldus- ja sotsiaaltransporditeenuste osutamisega abivajajatele. Elektriauto saadakse riigilt tasuta kasutamiseks, linnavalitsuse kohustuseks on sõlmida kasko- ja liikluskindlustuse lepingud ning
tasuda auto kasutamise, hooldamise ja remondiga seotud
kulud. Autode laadimissüsteemide väljaehitamise kulud tasub SA Kredex.
Päevakeskuse poolt pakutavat koduhooldusteenust osutatakse hetkel hooldustöötaja isikliku sõiduautoga. Kaugemate sõitude tegemiseks tellib linnavalitsus sotsiaaltransporditeenuse erinevatelt teenusepakkujatelt.
Elektriauto jõuab Saue linna hiljemalt 31. juuliks 2012.
Auto jääb linna kasutusse vähemalt 2015. aasta lõpuni.
Lähemalt elektriautode eraldamise kohta sotsiaaltöötajatele loe sotsiaalministeeriumi kodulehelt www.sm.ee
Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht

Koolikappide kasutamine
lastele nüüd tasuta

Tule tn eskiisi
avalik tutvustamine

Saue linnavalitsus otsustas tulla vastu Koolihaldusasutuse taotlusele ja muuta alates 1. jaanuarist lastele
kooliasjade jaoks mõeldud hoiukappide kasutamise
korda.

Saue Linnavalitsus teatab, et Saue linna keskosas Tule tn
20B, 22, 22C, 22D, Tule põik 4 ja Tule tänav 20T maaüksusi
haarava detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi avalik tutvustamine toimub 1. novembril 2011 algusega kell 17
Sauel Tule tn 7, linnavalitsuse hoone III korruse saalis.
Detailplaneeringuga liidetakse maaüksused üheks kinnistuks (Saue EPT AS), määratakse uued ehitusõigused
ja piirangud. Täpsustatakse kinnistusisesed teed, tehnovõrgud, haljastus ja heakorrastus. Kinnistuväliseid teid ja
tehnotrasse ei muudeta. Detailplaneering muudab kehtivat
Saue linna üldplaneeringut kinnistu Tule põik 4 maa sihtotstarbe muutmise osas.

„Et lapsed ei peaks iga päev kõiki kooli- ja trenniasju kodu
ning kooli vahet seljas tassima, on Koolihaldusasutus ostnud
tasapisi koolikappe, kuhu saab oma asju öömajale jätta,“ räägib Koolihaldusasutuse juhataja Ivo Sandre.
Kuivõrd kappe oli vähem kui nende soovijaid, kehtestas
Saue linnavalitsus vastavalt hoiukapi suurusele kasutamistasu — 19 ja 9 eurot õppeaasta eest —, et selekteerida välja
kappe enim vajavad lapsed.
„Aasta tagasi jõudsime olukorrani, kus kapi soovijaid oli
vähem kui kappe,“ sõnab Sandre. „Ja vaatamata mitte üleliia
paksule planeeritavale 2012. aasta linnaeelarvele, otsustas
linnavalitsus vastu tulla Saue Koolihaldusasutuse taotlusele
ja tühistada tasu võtmise koolikappide kasutamise eest.“
Nüüdseks on kapp lapse käsutuses kogu koolis õppimise
ajaks tasuta, ainult võtmetega tuleb hoolas olla, sest kaotatud võti tuleb endal asendada.

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

Järgmine number ilmub
4. novembril 2011
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Saue Sõna

Linnavalitsus
Linnavalitsuse 28. istung
Saue Linnavalitsuse 28. istung toimus
5. oktoobril 2011. aastal, päevakorras oli:
1. Noortekeskuse ruumide kasutamise tasu
/korraldus nr 271/.
2. Saue Linnavolikogu eelnõu „Saue linna 2012 eelarve“
/otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
3. Ettepanekud 2011 eelarve muutmiseks /otsustati esitada
Saue Linnavolikogu eelarve- ja majanduskomisjonile muudatusettepanekud 2011 a. eelarve muutmiseks/.
4. Tule tn 22A bensiinitankla elektrivarustuse kaabelliini projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 272/.
5. Saue Linnavolikogu eelnõu „Saue linna Kungla tn 2 ja Jälgimäe
tee T1 kinnistute detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine“ /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks
volikogusse/.
6. Ehitusloa väljastamine Tammetõru tn 49
/korraldus nr 273/.
7. Ehitusloa väljastamine Kungla tn 2 elektri liitumine
/korraldus nr 274/.
8. Hallatavate asutuste koosseisude kinnitamine
/korraldus nr 275/.
9. Hooldaja määramine /korraldus nr 276/.
10. Saue Linnavalitsuse 01. detsembri 2010 määruse nr 4 „Saue
Päevakeskuse teenuste osutamise tingimused ja hinnad“ lisa
muutmine /määrus nr 8/.
11. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 277/.
12. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 278/.
13. Saue Linnavolikogu eelnõu „Ruumide tasuta kasutusse andmine“ /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
14. Tule tn 7 keldriruumide kasutamise kord
/otsustati suunata eelnõu II lugemisele/.
15. Riigihanke „Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
laiendamise FIDIC inseneri ja omanikujärelevalve teenuse“
(viitenumber 126856) pakkujate kvalifitseerimine, vastavaks
tunnistamine ja eduka pakkuja kinnitamine
/korraldus nr 279/.
16. Riigihanke „Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise projekteerimis- ja ehitustööde“ (viitenumber 126713)
osa 1: Saue linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide
laiendamise projekteerimis- ja ehitustööd Saue linnas Rauna
tn-st Keila mnt poole jääval alal, pakkujate kvalifitseerimine
ja kvalifitseerimata jätmine, vastavaks tunnistamine ja eduka
pakkuja kinnitamine
/korraldus nr 280/.
17. Riigihanke „Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise projekteerimis- ja ehitustööde“ (viitenumber 126713)
osa 2: Saue linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide
laiendamise projekteerimis- ja ehitustööd Saue linnas Rauna
tn ja Tule tn vahelisel alal, pakkujate kvalifitseerimine ja kvalifitseerimata jätmine, vastavaks tunnistamine ja eduka pakkuja
kinnitamine
/korraldus nr 281/.
18. Riigihanke „Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise projekteerimis- ja ehitustööde“ (viitenumber 126713)
osa 3: Saue linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide
laiendamise projekteerimis- ja ehitustööd Kiviloo linnaosas,
pakkujate kvalifitseerimine ja kvalifitseerimata jätmine ja
vastavaks tunnistamine
/korraldus nr 282/.
19. Saue Linnavolikogu otsuse „Telje tänava kinnistule isikliku
kasutusõiguse seadmine“ eelnõu /otsustati suunata eelnõu
kehtestamiseks volikogusse/.
20. Info
20.1 Info matusetoetuste kohta
Heli Joon andis ülevaate septembris makstud matusetoetustest.
20.2 Sõlmitud lepingud
Elis Haav andis ülevaate sõlmitud lepingutest.
20.3 Avaliku ürituse korraldamise luba /otsustati lubada
müüa alla 22% alkoholisisaldusega alkohoolseid jooke
laadakorraldaja nõusolekul/.
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Beebiball!

Midrimaa lasteaias toimunud oktoobrikuisel Beebiballil said
Saue linnavalitsuse poolt pidulikult eridisainiga sünnitunnistused kätte kaheksa uut ilmakodanikku. Kokku on tänavu 10.
oktoobri seisuga sündinud Saue linna 67 last. Soovime kõigile
titadele ja emmedele-issidele palju õnne!

Ballil osalesid järgmised beebid: (vasakult) Kerda Anett Hiiemäe, Maris Hinn, Artur Musthallik, Ekke Loikmaa, Gustav Põder, Grete Liiv, Frederik Unt, Karmen Rüüt.

Noortekeskus töötab täiel võimsusel

Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud
veebilehel ja linnakantseleis.

Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Linnavalitsuse 29. istung
Saue Linnavalitsuse 29. istung toimus
12. oktoobril 2011. aastal, päevakorras oli:
1. Saue MTÜde seminari osalustasu kehtestamine
/korraldus nr 283/.
2. Saue Linnavalitsuse 06.10.2010 korralduse nr 278 „Saue
lasteaia Midrimaa teenustasude kehtestamine“ punktide 1.1,
1.2, 1.3 ja 1.4 kehtetuks tunnistamine /korraldus nr 284/.
3. Saue Linnavolikogu otsuse „Saue linna teenetemärgiga autasustamine” eelnõu /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks
volikogusse/.
4. Saue Linnavalitsuse 02.03.2011 korralduse nr 50 „Saue Koolihaldusasutuse teenuse hindade kehtestamine“ punkti 3.10
kehtetuks tunnistamine /korraldus nr 285/.
5. Avaliku ürituse korraldamise luba /korraldus nr 286/.
6. Info
6.1. Ettepanekud 2011. aasta lisaeelarve muutmiseks
/OTSUSTATI kinnitada esitatud muudatusettepanekud ja viia
need volikogu määruse eelnõusse ning esitada lisaeelarve
eelnõu volikogule II lugemiseks/.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud
veebilehel ja linnakantseleis.

Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Kristi Kruus
2. septembril avanesid Saue
noortele uue noortekeskuse
uksed ja uued soodsad võimalused veeta huvitavalt ja
arendavalt vaba aega. Noortekeskuses tegutsevad paljud
huvitavad ringid, mida juhendavad nii noortele aastaid
tuttavad noortejuhid kui ka
sügisest tööle asunud uued
spetsialistid.
• Kunstiring — juhendab
Monika Liiv

• Matkaring — juhendab
Üllar Põld
• Päästering — juhendab
Üllar Põld
• Aeroobika — juhendab
Kristi Kruus
• Fotoring — juhendab
Silver Arrak
• Inglise keele ring — juhendab Maria Liiv
• Loovusring — juhendab
Liina Luberg
• Nätering — juhendab
Liis Enson
• Kokaklubi — juhendab

Liis Enson
• Trummituba — juhendab Jan Pillav
Ringide nimekirjad on kenasti täitunud ja seltskonnad
on kirjud ning vahvad. Huvilisi on nii palju, et aeroobika,
kunstiring ja inglise keele ring
toimuvad kahele vanuserühmale.
Lisaks toimetavad meie
majas veel Viimsi Sulgpalliklubi, Eesti Tantsuagentuur,
MTÜ Kelfiriuse Trikituba ja
JJ-Street.

Ühtlasi anname teada, et
koolivaheajal saavad lapsed
puhata igasugusest õppetööst
ning ka ringid sel ajal EI TOIMU!
Ootame iga päev ka neid
noori, kes ringinimekirja ei
kuulu — meil on palju erinevaid võimalusi veeta sõpradega koos lahe õhtupoolik või
hoopis ise mõni vahva üritus
korraldada!
Kui tahad saada ürituse korraldamise kogemust, siis tule
Mardipäeva Peo meeskonda!

Saue Sõna
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2012. aasta eelarvest

Saue linnavalitsus andis 20. oktoobril volikogule üle 2012. aasta eelarve eelnõu. Põhitegevuse tulude kogumahuks prognoositakse 6 105 649 eurot ning põhitegevuse kulude kogumahuks
6 101 221 eurot. Põhivara planeeritakse 2012. aastal soetada 7 323 886 euro ulatuses, mis kaetakse 4 669 367 euro ulatuses sihtfinantseeringuga. Investeerimistegevuse ülejäänud osa kaetakse võõrvahendite ja likviidsete varade arvelt.
Harry Pajundi
linnapea

2012. aasta eelarve koostamist reguleerib alates 1.
jaanuarist 2012 rakenduv
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus
(KOFS). Seaduse eesmärgid
on muuhulgas:
1) eelarvekorralduse kaasajastamine;
2) eelarvekorralduse ja finantsarvestuse
põhimõtete
ühtlustamine ja tekkepõhise
eelarvestamise regulatsiooni
kehtestamine;
3) eelarvestruktuuri muutmine vastavaks raamatupidamises ja erasektori finantsjuhtimises
rakendatavatele
esitlusviisidele;
4) keskpika eelarvestamise
põhimõtete rakendamine koos
tulemuspõhise eelarvestamise
aspektidega;
5) arengukava koostamise
ja eelarveprotsessi läbipaistvus ning avalikkusele pidev
informatsiooni edastamine;
6) finantsdistsipliini tagamine;
7) KOVi ja temast sõltuvate üksuste finantstegevuse käsitlemine ühtse tervikuna;
8) finantsjuhtimise moderniseerimine;
Seadus annab esmakordselt võimaluse ja regulatsiooni omavalitsuse eelarve koostamiseks tekkepõhiselt, mis
on kassapõhisest täiuslikum
ja võimaldab objektiivsemalt
võrrelda eelarve täitmist ja
majandusaasta tulemit.
Saue linn osutus valituks
tekkepõhise eelarve pilootprojekti. Saue linna 2012.
aasta eelarves on kõik tulud
ja kulud planeeritud tekkepõhiselt, st tehingud kajastatakse
selles perioodis, millal planeeritakse nende toimumine,
sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või nende
eest tasutakse.
Tulenevalt seadusest on
eelarves seatud eesmärgid ja
indikaatorid eesmärgi täitmise mõõtmiseks. Esmakordselt
koostati eelseisva nelja aasta
eelarvestrateegia, kus on vastavalt seadusele välja toodud
arvestuslikud tulemid ja netovõlakoormuse määrad. Perioodi 2012–2016 eelarvestrateegia arvulised näitajad,
investeeringukava ja finantskohustuste prognoos koos arvestuspõhimõtete lühiülevaatega on esitatud informatiivse
materjalina eelarve juurde.
Tulumaksu oluliselt mõ-

jutavaks teguriks on maksumaksjate arvu ja sissetulekute muutus. Maksu- ja
Tolliameti andmetel oli Saue
linnas 2010. aastal keskmiselt
2835 maksumaksjat (vt Tabel
2). 2011. aastaks tulu saajate
arvu muutuse olulist kasvu ei
planeerita, prognoosi suurendatakse 2 protsenti. Sissetuleku kasvu planeeritakse 2012.
aastaks 4 protsenti.
Teiseks oluliseks näitajaks
on tööga hõivatute ja töötute
arv. Saue linnas oli registreeritud töötuid kõige rohkem
2010. aasta märtsikuus — 280
registreeritud töötut. 2011.
aastal on registreeritud töötute
arv aasta algusega võrreldes
vähenenud 38 protsenti, seisuga 30.09.2011 oli Saue linnas
109 registreeritud töötut (vt
Tabel 3).
Põhitegevuse
kuludest
6 protsenti on arvestatud
toetusteks (sotsiaaltoetused,
eraldised, liikmemaksud jm)
ning 94 protsenti muudeks
tegevuskuludeks (kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud ning kulud jooksvale remondile, sisseostetavad
haridus- ja sotsiaalteenused,
personalikulud, toiduained,
inventar ja IT jms).
Toetuste eelarvest 70
protsenti on planeeritud sotsiaaltoetusteks, 23 protsenti
mittetulundusühingutele tegevustoetusteks ja 7 protsenti
erinevate organisatsioonide
liikmemaksudeks (Harjumaa
Omavalitsusliit, Eesti Linnade
Liit, Harjumaa Ühistranspordikeskus jt). Saue Linnavolikogu 22.09.2011 otsuse nr 94
alusel ei osaleta alates 2012.
aastast Nelja Valla Kogu töös.
2012. aastal suurendatakse sotsiaaltoetuste määrasid
keskmiselt 4 protsendi võrra,
toetuste määradest tulenevad
täiendavad
väljaminekud
kasvavad võrreldes 2011.
aastaga rohkem kui 13 000
euro võrra.
Muud tegevuskulud kokku suurenevad 2012. aastal
võrreldes 2011. aastaga 6 protsenti. Olulise tegevuskulude
kasvu põhjustab uue noortekeskuse haldamine, mille finantseerimine linnaeelarvest
kasvab 53 protsendi võrra.
Vastavalt Saue Linnavolikogu
25. augusti 2011. aasta määrusele nr 29 ostetakse 2012. aastal lapsehoiuteenust sisse 12
kuu vältel aastas (2011. aastal
11 kuud). Sisseostetava lapsehoiuteenuse ühe kuu hind
tõuseb 191,73 eurolt arvestus-

likult 195 euroni. Põhi- ning
keskharidusteenuse sisseostmiseks planeeritakse eelarve suurenemist 13 protsendi
võrra.
Võrreldes varasemate perioodidega lisanduvad 2012.
aasta eelarvesse kulutused
Kadaka elurajooni tänavavalgustuseks ning tänavate
hooldamiseks ja sotsiaaltöö
edendamiseks Saue linnale
eraldatava elektriauto kasutamiseks.
Saue Linnavalitsuse ja
tema hallatavate asutuste koosseisudes on kokku
257 ametikohta (vt Tabel 4).
Personalikulude katteks on
eelarvesse planeeritud kokku
3 411 197 eurot.
2012. aastaks astmepalkade
sisulist muutmist ei planeerita,
volikogule on esitatud eelnõu
astmepalkade ümardamiseks
1 eurosendi täpsusest 1 euro
täpsuseni.
2012. aastal lisandub kokku 10,5 ametikohta, nendest
Saue Gümnaasiumi koosseisu 8,0 pedagoogi ametikohta,
Saue Päevakeskuse koosseisu
0,5 tugiisiku ametikohta, Saue
Noortekeskuse koosseisu 0,5
tehniku ja 1,0 administraatori
ametikohta ning Saue Huvikeskuse koosseisu 0,5 kunstiõpetaja kohta. Täiendavate
ametikohtade arvelt suurenevad personalikulud 116 230
euro võrra.
Haridusvaldkonna mahukaimaks investeeringuks
on algklasside maja ehituse
alustamine võõrvahendite arvelt 2012. aastal, mis jätkub
2013. aastal. Saastekvootide
müügitulu arvelt rekonstrueeritakse klasside ventilatsioonisüsteemid. Linnaeelarve arvelt parendatakse
gümnaasiumi võimla valgustust, ehitatakse koolipedagoogide tarbeks riietus- ja
duširuum ning vahetatakse
välja saali toolid, uuendatakse liikumistegevuste mitmekesistamiseks Saue Lasteaia
„Midrimaa“ mänguväljakut.
Saue Gümnaasium planeerib
projektitoetuse vahenditest
soetada programmjuhtimisega frees- ja treipingi.
Kultuurivaldkonnainvesteeringutena on planeeritud
Saue Noortekeskuse õueala
ehitamine ja seadmete hankimine projekti vahenditega,
linnaeelarve arvelt soetatakse
Saue Muusikakooli akordion
ning linnaelanike vaba aja ja
sportimisvõimaluste mitmekesistamiseks
arendatakse

Tabel 1. Saue linna 2012. aasta koondeelarve.

Tabel 2. Tulumaksu laekumise andmed.

Tabel 3. Registreeritud töötud Saue linnas 2007–2011 (seisuga 30.09.2011).
Allikas: Eesti Töötukassa.

Tabel 4. Ametikohad 2011–2012.
edasi Sarapiku puhkeala.
Tehnilise infrastruktuuri
(taristu) olulisemaks investeerimisobjektiks on Saue
linna väikeelamupiirkonnas
ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide laiendamine, ehitustööd on planeeritud
teostada kolme piirkonnana
2012. aasta jooksul. Töid rahastatakse Euroopa Liidu toetuse ja võõrvahendite arvelt.
2012. aastal jätkatakse Tule
tänava — Nurmesalu tänava

läbimurde ehitustöödega ja
torutöödejärgse teede taastamisega, tööd jätkuvad 2013.
aastal ning rahastatakse osaliselt riigilt avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks
laekuvatest vahenditest. Linnaeelarve arvelt jätkatakse
kergliiklusteede rajamist ja tänavavalgustuse uuendamist.
Elu- ja looduskeskkonna
investeeringutena
teostatakse linnakujundust, pikendatakse Kütise 4 kaldteed.

Linna turvakaamerate võrgustiku planeerimist alustatakse
2012. aastal ning kaamerad
on planeeritud soetada 2013.
aastal. Linna sissesõiduteedele kavandatakse ühtses stiilis
kujundatud linnaväravaid ja
linnasiseste tänavate äärde
ühtlased viidad infoga vaatamisväärsuste, linnaasutuste ja
ettevõtete kohta.
Eelarve projekti ja seletuskirjaga saab tutvuda linna kodulehel www.saue.ee 

Saue Sõna
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Harry Illak: puhkpillimuusika
väärtustamine noorte seas on oluline
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Laine ilmestas
Huvikeskuse sügispidu

Eesti puhkpilliorkestrite dirigent, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia õppedirektor Harry Illak on Sauel teinud silmapaistvat arendustööd puhkpillide populariseerimise osas. Aastaid Saue noorte puhkpilliorkestri dirigendina töötanud Illak
hindab töös väga oma kogemuse jagamise ja hoiakute kujundamise võimalust.

Tänavu 50ndat sünnipäeva
tähistanud Harry Illaku esimene orkestri ette astumine
leidis aset just Sauel. „1991.
aastal arvas Saue Seadistustööde Valitsuse direktor,
et ettevõttel võiks olla oma
puhkpilliorkester ning mind
paluti seda juhtima — kuigi
olin alles kuuke tagasi alustanud õpinguid dirigeerimise
erialal. Täna ma selliseid tükke kaasa teha ei julgeks, sest
mul puudus nii kogemus kui
ka repertuaaripagas,“ jutustab
mees. „Kui ettevõte mõned
aastad hiljem tegevuse lõpetas
ja orkester laiali läks, hakkasin
muretsema, sest ilma järelkasvuta puhkpilliliikumine kestma ei jää. Nii asutasin Saue
Gümnaasiumis rühmaõppeks
mõeldud orkestristuudio Saue
Yamaha Band (nimetus kasutatava metoodika järgi), kus
7–11-aastased lapsed alustasid
kõik koos puhkpilliõpinguid.
Pisik sai külvatud õigele pinnasele, sest väga suur osa neist
noortest on jäänud pillimängu
juurde.“
Edasi läks orkestri administreerimine juba Saue Muusikakooli alla. Tänaseks on
Harry Illakul olnud hea võimalus anda jäme ots üle oma
tütrele, Sirly Illakule, kes läks
isa teed, õppides samuti dirigeerimist.
„Terve elu olen ma tegelenud põhiliselt noortekollektiividega ning lõiganud niiöelda loorbereid laste pealt,
sest dirigent elab suures osas
mängijate tublidusest, ise saab
vaid muusikuid motiveerida,“
sõnab praegu Viljandi noorte
sümfooniaorkestrit ja Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestrit
juhatav Illak. „Aga pean tunnistama, et ettevõtmised Saue
Seadistustööde Valitsuse, Saue
Muusikakooli ja Harjumaa
Noore Puhkpilliorkestriga on
olnud minu jaoks kui trepp
korduvalt laulupeo üldjuhi
dirigendipulti. Viimati sain
sedasorti au osaliseks tänavu
XI noorte laulu- ja tantsupeo
„Maa ja Ilm“ puhkpilliorkestrite dirigendina.“
Noortega töötades on Illaku
sõnul oluline iga väiksemagi
saavutuse märkamine — et
motiveerida lapsi. Igas esituses
on momente, mis hästi läks ja

Ansambel Laine.

Foto: Tonio Tamra

Gerli Ramler

Tantsurühm Senjoriitad.

Harry Illak 2011. a Saue Puhkpillipäeval.
esiletoomist väärib ning muu
jutu hulgas saab rääkida ka,
mida järgmisel korral paremini teha.
„Kultuuri väärtustamine
ühiskonnas algab sellest, kuidas ühiskond väärtustab kultuuriõpinguid. Oludes, kus
lapse muusikaalane koolitamine lasub suures osas vanemate
õlgadel ja riigi panus on suhteliselt tagasihoidlik, ei saa sinisilmselt loota, et kultuurinähtusi laiemalt piisavalt hinnatakse
ja mõistetakse selle olemuslikku sisu,“ mõtiskleb Illak.
„Kahjuks on tänaseks muutunud kultuurialane haridus elitaarseks. See peaks aga olema
elementaarne ja normaalne.
Kõigil lastel võiks siiski olla
ühesugune võimalus tegeleda
spordi, kunsti ja muusikaga.
Siis antakse elule võimalus
selekteerida, mis on noore
inimese tegelikud tugevaimad
küljed. Meie demograafilises
situatsioonis peaksid igale lapsele olema avatud võimalikult
paljud uksed, et üles leida kõik
võimalikud anded.“
Tee viiulist metsasarveni
„Muide, minu esimene instrument oli juhuse tõttu viiul, sest
konservatooriumi keelpilliüliõpilasest naabril oli vaja koolipraktikas reaalselt õpetada,“
muigab Illak. „Õppisin viiulit
mitu aastat. Praegu mängib
minu noorim poeg Tallinna
Muusikakeskkoolis
samal
pillil, mille omal ajal mulle
isa Virtsu kaubamajast ostis.
Sattus lihtsalt hea eksemplari
peale.“
Viiuli õppimise võimaluse
kadudes kodu lähedal sai veidi

õpitud ka akordionit. Siis läks
Illak Tallinna Muusikakooli katsetele, kus teda suunati
metsasarve juurde, mis on jäänud tema lemmikinstrumendiks. „Selle kapriisse instrumendi kohta öeldakse, et tegu
on jumaliku pilliga — mängija
teeb, mis suudab, aga ainult
jumal teab, mis välja tuleb,“
naerab ta.
Kuigi metsasarveõpingud
olid edukad, plaanis Illak pärast sõjaväeteenistust minna
õppima loodusteaduseid, sest

metsasarve puhumiseks mahti
üha vähem. Heas vormis püsimiseks peab pillimänguga aga
järjekindlalt tegelema — seda
ei saa ette ega tagantjärele
teha.
Illak lisab, et tema õnn on
olnud, et ta on saanud tööd
teha n-ö mõlemal pool dirigendipulti: „Tean, mis on pillimängijale vastik ning tean,
mida dirigendilt oodatakse.
Samuti tean dirigendina, milliseid tundeid võib mees orkestri ees ühe või teise ilmega

„Selle kapriisse instrumendi
kohta öeldakse, et tegu on
jumaliku pilliga — mängija
teeb, mis suudab, aga ainult
jumal teab, mis välja tuleb.“
tema suureks huviks oli ja
on botaanika ning zooloogia.
„Mul on alati olnud kodus rohkem kui üks akvaarium, alati
peab elav hing majas olema
ning lill peab õitsema,“ jutustab dirigent, kes siiski jõudis
pärast mõningaid keerdkäike
erialaliselt muusikuteeni. „Ja
teiseks suureks hobiks on mul
reisimine, uute põnevate kohtade ja inimestega tutvumine.
Tänu oma tööle olen saanud
palju ringi rännata, sest konkurssidel ja kontsertreisidel on
pidanud palju ja väga huvitavates paikades käima.“
Tänaseks on kontakt pilliga jäänud küll kaugemaks.
Aeg-ajalt mõtleb Illak, kuidas
ennast motiveerida mõnes
orkestris ise kaasa mängima.
Tiheda kalenderplaani tõttu on

esile kutsuda. Orkestris peab
igaüks aru saama oma rollist,
teadma, kuidas operatiivselt
võtta vastu olulisi otsuseid,
kui palju kehtivad kokkulepped ja kui suur on igaühe individuaalne panus. Lihtsalt headest mängijatest suurepärast
muusikalist elamust pakkuva
orkestri komplekteerimiseks
ei piisa — tähtis on loodav
õhustik, suhtlemine ja orkestri
„sisemine keemia“.“
Oma ala fanaatik
Oma tööst lähtuvalt tuleb Harry Illakul palju muusikat kuulata, aga ta teeb seda väga heal
meelel. „Professionaalse kretinismi tõttu analüüsin muidugi
kogu aeg, et millega kuulajat
rabada püütakse. Olen kriitik
isegi meelelahutuskontserdil,

Pool sajandit tagasi loodud ansambli Laine viimase koosseisu
kolm säravat daami — Merle Lilje, Krista Grinbergs-Raigla ja
Sirje Põllu — võlusid oma südamliku esituse ja parimate paladega Saue publikut 7. oktoobril toimunud sügispeol. Tore, et
kunagise menuansambli laulud tänagi kaunid kuulda on!
Saue taidlejatest rõõmustasid silma tantsurühma Senjoriitad elurõõmsad ja nooruslikud tantsijad Aime Kaasiku juhendamisel. Pärast esinemist kutsuti ühisesse tantsuringi ka
pealtvaatajad ja selgeks sai mitu lihtsamat tantsu.
Peolised said tantsu keerutada Reet Jürgensi juhendatud
Saue rahvamuusikaansambli Saue Kägara saatel.
Sirje Luberg
Saue Huvikeskuse juhataja

mõte töötab pidevalt ning tahaksin muutuda aina ideaalsemaks,“ jutustab tänavu CISM
aktsepteeritud Rahvusvahelisel Puhkpilliorkestrite konkursil parima dirigendi eripreemia
saanud mees. „Sama natüürmorti joonistab iga kunstnik
erinevalt ning mitte seepärast,
et nad ei oskaks ühtemoodi joonistada, vaid paberile
pannakse pilt nii, nagu antud
kunstnik seda näeb. Muusikaga sama lugu — iga ettekanne on täiesti erinev, sest kogu
maailma ilu ja valu on inimeste jaoks erinev.“
Illaku hinnangul muutub
aga maailm meie ümber ülikiirelt ning samamoodi probleemid, millega on vaja tegelda.
Kui 15 aastat tagasi läks põhiline energia pilliotsingutele,
millel mängida saaks, siis täna
jäävad valikud kinni raha taha.

Kui varem oli palju tegemist
repertuaari nuuskimisega, siis
nüüd võib igaüks tellida, mida
tahab. „Ma ei ole kunagi esitanud laulupeole või muudelegi kontsertidele lugusid, mis
mulle isiklikult pelgalt meeldivad, vaid valimi tihti määrab
repertuaari lisaväärtus — lugu
peab sobima kontseptsiooniga
ning muutma puhkpillimuusikat paremaks. Juhuslikkus on
siin välistatud.“
Lisaks petetakse sageli end
liiga palju, nendib Illak. Näiteks Eesti puhkpillikonkursid
paistavad farsid — isikkoosseisuline muutus on väike, aga
nimi on uus ehk võisteldakse
justkui iseendaga. See pole
aga Illaku sõnul edasiviiv jõud
ning just seetõttu peab ta saavutusi väljaspool Eestit palju
suuremaks kordaminekuks kui
kohalikke võite. 

KOMMENTAAR:
Olles Saue Muusikakooli ja Harjumaa puhkpilliliikumise üks
alustalasid, on Harry Saue linnale väga oluline inimene, kellega seondub puhkpillimuusika ja kõik selle ümber toimuv.
Harry professionaalne lähenemine muusikale, sõbralik ja
positiivne ellusuhtumine innustavad noori mängijaid pilli mängima ja harjutama, väljakutseid vastu võtma ja vastutama. Ta
on karismaatiline isiksus, kelle ümber toimub pidevalt midagi.
Harry entusiasm ja aktiivsus on nakkav ja haarav, mis ergutab
ja ei lase norgu vajuda ka kõrvalseisvaid inimesi.
Kristiina Liivik
Saue MK direktor, Harry Illaku kolleeg ja sõber

Saue Sõna

Varia
Korea võitluskunst taekwondo jõudis Sauele
Septembris alanud taekwondo treeningud toimuvad Saue Gümnaasiumis. Treeneriks on Marokost pärit, eksootilise välimuse ja
nimega Badreddine Lamdaghri Alaoui. Maroko linnas Mohammedias eraõiguse alal ülikooli lõpetanud Badreddine naudib Eestimaa talvesid ning kinnitab, et taekwondo on osa tema elust.
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Orienteerumine
läks väga hästi!
Laupäeval, 8.oktoobril 2011 toimus sarja „Sauelane
liikuma” teine etapp — orienteerumine.

Kuidas sa Sauele elama sattusid?
Armastus võib teha imesid.
Mu naine on eestlanna ja me
elasime mõnda aega Marokos, kuid soovisime, et meie
laps sünniks siin, Eestis. Tulin
Eestisse 2011. aasta alguses,
just enne seda, kui meie tütar
sündis.
Millega tegelesid Marokos
enne Eestisse tulekut?
Töötasin müügijuhina trükija pakendifirmas. Töö nõudis
palju keskendumist ja kannatlikkust, füüsilist ja vaimset
pingutust. Leidsin tasakaalu
regulaarsest sportimisest ja
taekwondost. Lisaks treeneritööle oli mul palju teisigi ülesandeid: vastutasin kommunikatsiooni ja välissuhtluse eest
enam kui 100 klubi ühendavas
taekwondo liigas, treenisin liiga noortemeeskonda ja kuulusin täiskasvanute omasse ning
olin komisjoni liige, mis tegeles taekwondo arendamisega.
Millised on su tulevikuplaanid?
Mu unistus on õpetada kõike
õpitut ning jagada teadmisi
kolleegide ja õpilastega. Treenida kõrge tasemega sportlasi,
kes esindaks Eestit lähitulevikus rahvusvahelistel võistlustel ja miks mitte 2016. aasta
olümpiamängudel Rio de
Janeiros. Tahan aidata kaasa
taekwondo tutvustamisele ja
levikule, lüüa kaasa erinevates
spordi- ja kultuurialastes tegevustes nii Sauel kui ka üldse
Eestis. Ja loomulikult tahan
selgeks õppida eesti keele,
tunda siinset kultuuri — ma ju
elan nüüd siin!

Mis on taekwondo?
Taekwondo on Korea võitluskunst, mille ajalugu ulatub tagasi enam kui 2000 aasta taha.
Ammustel aegadel kasutasid
inimesed taekwondod, et kaitsta end metsloomade rünnaku
eest, hiljem aga vaenlase vastu
võideldes. Taekwondo filosoofia paljuski seotud Korea mentaliteediga. Korea on maa, mis
oma ajaloo vältel ei ole kordagi enda naaberalade hõivamise
eesmärgil naabritega sõdinud.
Seega võib ka taekwondod kasutada üksnes enese- või oma
lähedaste inimeste kaitse eesmärgil. Taekwondo filosoofia
on rajatud sellistele eetika- ja
vaimuprintsiipidele nagu aupaklikkus, kannatlikkus, kõikumatu vaim, enesekontroll ja
ausus.
Aegade
jooksul
on
taekwondo muutunud rahvusvaheliseks
spordialaks.
Olümpiakomitee
tunnustas
taekwondod 1980. aastal ja
täisväärtuslikuks olümpialaks
sai võitluskunst 2000. aastal
Sydneys. Paljude inimeste
jaoks, kes taekwondod harrastavad, on see aga palju enamat kui ainult võitluskunst.
Taekwondo tähendab neile

sotsiaalset suhtlusvõrgustikku,
elusstiili, kus võtmesõnadeks
on austus, usaldus ja distsipliin, tähendab enesekaitset ja
turvalisust.
Kas taekwondo on ohtlik?
Ei. Treenitakse kogu keha —
suurendatakse
painduvust,
arendatakse vastupidavust ja
kiirust ning kasvatatakse jõudu. Võistlustel, millel osalemine on vabatahtlik, pööratakse
suurt tähelepanu vigastuste
vältimisele, jälgides reegleid
ja kasutades enesekaitsevarustust. Kui võrrelda taekwondod
teiste kontaktspordialadega,
nagu jalg- või käsipall, esineb
seal väga vähe vigastusi.
Mis muudab selle ala nii populaarseks?
Ala sobib igaühele — vanale
ja noorele, mehele ja naisele.
Taekwondo meeldib paljudele just seetõttu, et minimaalse
energiahulga abil on võimalik
genereerida maksimaalset jõudu. Kõige sagedamini kirjeldatakse taekwondod kui välkkiireid lööke ja fantastiliste
hüpete tehnikat, mis muudab
ala lõbusaks, kiireks ja sportlikuks. Kuid arvatavalt teeb

ala populaarseks just see, et
õpitakse praktilist enesekaitset, treenitakse kogu keha ja
leitakse uusi sõpru.
Mida tähendab sinu jaoks
taekwondo?
See on osa minu elust. Alustasin taekwondo treeningutega viieaastaselt, kui vanemad
soovisid oma liigagi aktiivse
lapse energia pöörata õigesse suunda, ning et mul oleks
ka huvitav hobi. Õpetaja kiitis mind mu soorituste eest
ning juba 14-aastaselt sain
taekwondos musta vöö. Olin
tollal kõige noorem musta vöö
omanik oma piirkonnas. Seejärel keskendusin võistlemisele
ja olin palju aastaid erinevates
kategooriates Maroko meister
taekwondos. Treenerina alustasin 2000. aastal. 

Infot treeningute kohta
saab Badreddine Lamdaghri Alaoui e-posti aadressil
badr@tkd.ee.
Loe taekwondo kohta lisa
Eesti Taekwondo Liidu leheküljelt http://tkd.ee/

Saue koolinoorte mälumängu võitis 12.A klass
4. oktoobril toimusid Sauel koolinoorte II meistrivõistlused mälumängus, kus osalesid 9ndate ja 11.–12ndate
klasside võistkonnad. Tasavägise võistluse võitis 12.A
klass, kes saab õiguse esindada sama või kombineeritud võistkonnana Saue Gümnaasiumi üleriigilisel koolinoorte mälumänguturniiril.
Saue Mälumänguklubi juhatuse liikmete poolt koostatud küsimused olid väga põnevad. Näiteks: milline aadlitiitlitest on
kõrgeim, kas a) parun, b) hertsog, c) krahv?, millisel riigil on
lühim raudtee maailmas? või kes kirjutas juba koolipoisina legendaarse romaani „Hüvasti, kollane kass!“?
12.A klassi võistkond koosseisus Hans Toomas Saarest,
Mirjam Arrak, Helen Kalmist ja Kristel Palts läks juhtima juba
esimeses voorus ja võitis 55 punktiga. 11.B võistkond, kus osalesid Kati Tamme, Vladimir Tšmir, Daniel Helmdorf ja Marko Avarand, lõpetas teisena 50 punktiga. III koha sai 12.B klassi võistkond ehk Merilin Nurmsalu, Kaia Riga ja Simo Andre Kadastu,
Märten Matsu, kellele sobisid hästi kirjandusega seotud küsimused. Ikkagi humanitaarid!
9ndikud olid gümnasistidele tugevateks konkurentideks! Eriti tubli oli 9.B klassi võistkond (Madis Voitk, Regina Siniorg, Carolin Väin ja Anna-Grete Konsap). Mullused võitjad 11.A klassist (Kert Paidre, Sander Siniorg, Valle Morel ja Mart Jõesaar) jäid
seekord neljandale kohale. Nemad aga osalevad edukalt Saue linna võistlustel ja esindavad seal SG-d.
Ulvi Urgard

Ilus sügisilm meelitas kohale igas vanuses spordihuvilisi. Mõni
neist oli tulnud läbima oma elu esimest orienteerumisrada.
Koostöös spordiklubiga Saue Tammed said huvilised läbida
rada valikorienteerudes, kus maha oli pandud 15 kontrollpunkti, läbida tuli neist 13. Valikorienteerumise rajal olid ka
üllatusauhinnad! Punktis nr 35 oli 10 šokolaaditahvlit kümnele esimesele punktiläbijale!
Lastele ja noortele oli avatud 1,3-km-ne nöörirada. Oli ka
osavõtjaid, kes läbisid mõlema raja kõik punktid. Kõik huvilised mahtusid kontrollaega ning kahe tunni jooksul sai 110
osavõtjat fikseeritud lõpuprotokolli. Protokolliga saab tutvuda
Saue Huvikeskuse kodulehel: huvikeskus.saue.ee.
Suur tänu kõigile osavõtjatele! Aitäh spordiklubi Saue Tammed headele inimestele, kes ürituse läbi viisid: Kaimo Käärmann-Liive, Lauri Malsroos, Hille Tasa, Lembe Lutterus, Merle
Peterson, Ethel Madalik, Ekvard- Allan-Matis Joakit, Riho Kilp,
Ingrid Kuningas.
Kohtumiseni sarja „Sauelane liikuma” III etapil Saue Gümnaasiumi staadionil 13.11.11. a algusega kell 12! Lisainfo:
huvikeskus.saue.ee
Terje Toomingas
Saue Huvikeskuse sporditegevuse juht

Saue eakad lõid rahvusühenduse BEREGINIA
Uue seltsi loomise mõte ei tulnud üleöö. Aastaid tagasi
Saue Päevakeskusesse tööle tulles arutlesime nii mõnigi kord toonase juhataja Tiiu Kuuskme ja hiljem ka
Ulvi Seermaaga vajaduse üle kaasata tegevusse Saue
linna muukeelseid pensionäre. Millegipärast see mõte
ei teostunud ...
Lisaks kultuuritööle puutun küsitlustööd tehes Saue linnas
sagedasti kokku eakate vene keelt kõnelevate inimestega.
Seega tean, et vajadus ühineda ei ole kuhugi kadunud. Soov
ühinemiseks küpses tõenäoliselt selleks suveks, mil paar eakat inimest pöördusid vastava ettepanekuga Saue Linnavalitsuse töötajate poole. Tänu Meeli Kallasele ja Rafael Amosele
kutsutigi huvilised esimesele kokkusaamisele ning üksmeelselt otsustati, et ühenduse loomine on igati õige samm ühiste eesmärkide seadmisel. BEREGINIA (tõlkes: hoidja, kaitsja)
loomise kuupäevaks sai 29.09.2011.
Järgmine kokkusaamine kujunes juba rahvusühenduse
organiseerimiseks ning vormistamiseks. Uus vastloodud selts
on vabatahtlik ühendus ja sinna võivad kuuluda Saue linna nn
venekeelsed pensionärid. Suhtluskeeleks ühenduses on küll
vene keel, ent meelsasti räägivad kohaletulnud ka eesti keelt.
Esialgu kaardistatakse ühiseid huve, soove ja vajadusi.
Põhieesmärgiks on pakkuda eespool nimetatud inimestele regulaarselt, kord kuus mõnusat ajaveetmist Saue Päevakeskuses. Koostöös Päevakeskuse juhataja Liivi Lentsi ja
perenaise Tiina Univeriga plaanime külla kutsuda Saue Linnavalitsuse töötajaid, huvitavaid inimesi Sauelt ja kaugemalt,
korraldada loenguid, külastada kontserte ja näitusi, reisida.
Päevakeskuse ringid, olgu see siis tantsimine, laulmine, võimlemine, keeleõpe või käsitöö, on avatud kõigile Saue linna elanikele, olenemata emakeelest.
Teisel kokkusaamisel valiti BEREGINIA viieliikmeline juhatus ning rahvusühenduse eestvedajaks valiti Elena Kalbus.
Elena Kalbus
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Sünnipäevad oktoobris

Saue Kontserdisügis 2011
kontserdid
novembris–detsembris

HELMUT LEPPIK		
AINO MARU			
LINDA VARIK			
ENDLA KURGPÕLD		
MAIMU PALUMETS		
JÜRI-UUDO RINNE		
MARGARITA VACHT		

Saue Kontserdisaalis, Nurmesalu 9
• Teisipäev, 1. november kell 18.30
Aare Saal (bariton) ja Piia Paemurru (klaver); pilet 4/ 2 €.
Kontsert koostöös Pille Lille Muusikute Toetusfondiga
• Reede, 4. november kell 16.15
Soolokontsert: Holger Marjamaa (klaver). Kontsert tasuta
• Teisipäev, 15. november kell 18.30
Kristina Kriit (viiul) ja Malle Maltis (elektroonika) pilet 4/
2 €. Kontsert koostöös Eesti Interpreetide Liiduga
• Teisipäev, 6. detsember kell 19.00
Oleg Pissarenko Trio ja Guido Kangur; Lõppkontsert. Pilet
4/ 2 €
Häid muusikaelamusi!
Saue Muusikakool

Saue Päevakeskuse
ürituste kava
• 24.10.11 kell 12.00 Ülo Pender näitab
filme suvistest sündmustest
• 25.10.11 kell 13.00 Helve Reet Ree näituse avamine
• 26.10.11 Meriton Hotell SPA külastus
• Sõidame 10.50 Saue Kaubakeskuse juurest väljuva
190. Bussiga; osalustasu 6 € pensionärile; vajalik eelnev
registreerimine
• 03.11.11 kell 11.00 Hingedepäeva kontsert
• 04.11.11 kell 16.00 Bereginja koosviibimine
• 07.11.11 korraldavad naljasõbrad oktoobripühad nõukogulikus laadis KGB kohvikus
• 15.11.11 korraldab Saue Linna Invaühing reisi sarvilise
tarva linna
• 18.11.11 korraldavad kultuurihuvilised Rae reisidega
reisi Suure-Lähtru mõisa kuulama vene romansse ja
mustalasromansse. Osalustasu 15 €, maksta saab kuni
31.10.11.
• 13.12.11 korraldavad reisihuvilised reisi jõulueelsesse
Stockholmi
• 19.12.11 Saue linna eakate (70 ja enam eluaastat)
jõulukontsert Saue Gümnaasiumis. Registreerime
01.11–01.12.2011 Saue Päevakeskuses
• 28.10.11. kell 16.00 Seltsingu Tammetõru kogunemine
• 01.11.11. kell 10.00 Saue Linna Invaühingu koosoleku
raames loeng „Mälu”, lektor Maire Kivimurd

Ettevaatust —
A-viirushepatiit!
A-viirushepatiit ehk kollatõbi algab sageli gripilaadsete haigusnähtudega ning võttes arvesse, et gripihooaeg ei ole veel
alanud, palub Terviseamet erilist tähelepanu pöörata oma
tervisele ja esimesel võimalusel lasta perearstil end uurida
laboratoorselt A-hepatiidi viiruse (HAV) suhtes.
Samuti on tähtis välja selgitada võimalik seos Viljandi linna või maakonnaga, kus viiruse levik on olnud eriti aktiivne.
Tähelepanu: esimeseks profülaktiliseks meetmeks haiguse leviku tõkestamisel on isiklike hügieeninõuete täitmine, seda eriti kätepesuna pärast tualeti kasutamist, enne
sööma asumist, enne toidu valmistamise alustamist jne.
Kindlasti peaks vältima suupiirkonna puudutamist mustade kätega ning pesemata puu- ja köögiviljade söömist.
Parima kaitse A-viirushepatiidi vastu annab vaktsineerimine. Vaktsiini manustatakse kaks doosi 6–18-kuulise intervalliga. Immuunsus kujuneb ühe kuu jooksul 94–100%
vaktsineeritutel pärast esimese annuse manustamist ja
kõigil vaktsineeritutel pärast teise annuse manustamist. Immuunsuse kestvus pärast vaktsineerimist on vähemalt 20
aastat.
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Võistlusele ootame fotosid linlaste peretraditsioonidest.

Pildid võivad olla nii vanad kui ka uued,
fotod esivanemate tegevustest ja harrastustest on väga teretulnud!
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Palju-palju õnne!

Hindamine toimub kolmes kategoorias:
lapsed, noored ja täiskasvanud.
Digifotod suuruses vähemalt 1 MB
(pikem külg vähemalt 2000 pikslit)
saata e-posti aadressil anneli@saue.ee
või edastada salvestatuna infokandjale
Saue Linnavalitsusse kab 107,
Anneli Ritsingule
või Saue Noortekeskusesse
Monika Liivile.
Igalt osavõtjalt kuni 6 fotot!
Tööde esitamise viimane tähtaeg
on 23. oktoober 2011
Fotokonkursile laekunud töid premeerib
asjatundlik žürii täiskasvanute,
noorte ja laste kategoorias.
Huvitavamad fotod trükitakse ära
Saue linna 2012. aasta kalendris!
Korraldajad:
Saue Linnavalitsus, Saue Linna Lastekaitse Ühing
Info võistluse kohta:
tel 529 2820 Anneli, 504 3382 Monika

Saue Huvikeskuse
ürituste kava
Saue Huvikeskuses täiskasvanutele:
• Tekstiil ja taaskasutus
Tulge, tuunime seismajäänud rõivaesemetele uue
väljanägemise, meisterdame juurde ehteid ja muid
omanäolisi detaile. Kursus toimub alates 20. oktoobrist
neljapäeviti kell 18.00 ruumis 407 Saue koolimajas.
Kuutasu 10.- €. Juhendaja tekstiilikunstnik Evelin Voksepp
• Klaasikunsti kursus täiskasvanutele
Tunnid toimuvad kolmapäeviti kell 18.00 ruumis 407 Saue
Gümnaasiumi IV korrusel. Võimalik on õppida tiffanitehnikat,
klassikalise vitraaži valmistamist ja klaasimaali. Kutsume
uusi osalejaid, oodatud on ka gümnaasiumiõpilased!
Kuutasu 16.- eurot. Juhendaja Ilona Rõžakova
• Keraamika
Tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 18.30–21.00 Saue
Huvikeskuse keraamika töötoas. Ühe korra tasu 6.- €.
Ootame osalejaid! Juhendaja Anneli Lupp
• KEVADINE PÕHJA-POOLA REIS (IDA-PREISIMAA)
30.04–04.05.2012 (5 päeva)
Põhja-Poola alal on palju endisest Ida-Preisimaast.
Poolakad on oma sõjasaaki, nn trofeesse suhtunud väga
hästi. Kuivõrd ajalugu võimaldas neil käsitada Preisi alade
hõivamist nende taasliitmisena Poola riigiga, võimaldas
see ka kogu paikse pärandi tingimusteta tunnistamist
oma rahvuslikuks kultuurivaraks. Selle päästmiseks,
taastamiseks ja säilitamiseks on siin tehtud ja tehakse suuri
jõupingutusi. Lisaks väikelinnadele, lossidele, raekodadele,
kirikutele ja kloostritele saame näha ka kauneid
looduspaiku — järvedemaad, Heli poolsaart ja Slowiski
rahvusparki. Hind: 319 EUR. Reisisoovist teatada hiljemalt
20. oktoobriks Sirje Lubergile, e-post: huvikeskus@saue.ee;
tel 659 5009, 523 4339. Täpsem info reisi kohta on Saue
Huvikeskuse kodulehel www.huvikeskus.saue.ee

TEATRIETENDUS

JÄÄGU MEIE VAHELE
29. oktoobril kell 19.00
SAUE KONTSERDISAALIS
Autor: Alan Ayckbourn/ tõlkinud Jüri Karindi
Lavastaja: Ivo Eensalu
Kunstnik: Jaak Vaus
Osades: Maria Klenskaja (Eesti Draamateater)
või Ene Järvis, Marika Korolev, Eva Püssa („Vanemuine“),
Raivo Rüütel ja Madis Milling
Piletid hinnaga 8.-€ ja 10.-€ müügil
Saue Huvikeskuses (SG ruum nr 124) E–N 15.00–18.00
Piletite broneerimine tel 659 5009

Saue Haridusselts VITALIS korraldab

hiina keele kursused (algtase)
50-tunnine kursus algab laupäeval,
5. novembril 2011 ja kestab 28. aprillini 2012
Esimene kokkusaamine:
Toimumisaeg: 11.00–12.30
Saue Gümnaasiumi ruumis 404
Kursuse juhendaja: Yang Li
Kursuse maksumus ühele osalejale 100 €
Osalussoovist palume teatada
e-postiga: shs2@hot.ee või telefonil 528 1677

Saue Haridusselts VITALIS korraldab

kokanduse kursused
60-tunnine kursus algab 2. novembril 2011
ja kestab 21. märtsini 2012
Toimumisaeg: kolmapäeviti kl 18.00–20.15
Saue Gümnaasiumi ruumis 408
Kursuse maksumus ühele osalejale
100 € + toiduainete maksumus
Osalussoovist palume teatada
e-postiga: shs2@hot.ee või telefonil 528 1677

Loomaarst vastab
Minu koera sõber on kährik, juba mitu aastat. Käib koeral õhtuti külas, sile ja viisakas loom. Viimati, kui teda
nägin, oli teine kuidagi karvutuks jäänud ja kärnas. Äkki
on vaene loom kärntõve saanud? Mis minu koerast
nüüd saab?
Kirjeldatud pildi järgi tundub küll, et tegemist on rebastel ja
kährikutel laialt levinud kärntõve ehk koerte sügelistõvega.
Haiguse põhjustajaks on naha sügelislest — Sarcoptes canis, kes elutseb naha pindmises kihis epidermises. Emane
lest uuristab naha sisse käike ja muneb sinna päeva jooksul
mõned munad. Lestad elavad mõnusasti peremehe nahas
1–3 kuud, väliskeskkonnas neile väga ei meeldi — seal hukkuvad nad paari päeva jooksul.
Koera nakatumine toimub kas kontakti teel haige loomaga või siis kokkupuutel saastunud pindadega. Selleks piisab,
kui koer metsas jalutades rebase värske magamiskoha või
peatuskoha üles leiab ja seal pisut ringi tuustib.
Haiguse peiteperiood on kuni 3 nädalat. Koertel algab
haigus tavaliselt peapiirkonnast — kõrvade servadelt, ninaseljalt, kulmudelt, levides sealt siis kerele edasi. Iseloomulik
on tugev sügelus, mille tõttu koer nühib ennast peaga vastu
maad, sügab tagajäsemetega ohjeldamatul kohti, kuhu ulatab. Tugeva sügeluse tõttu hakkavad karvad piirkonniti välja
langema, hilisemas faasis nahk sügamise tõttu pakseneb ja
marrastub. Nahale tekivad kõõmavad, koorikutega kaetud
piirkonnad.
Diagnoosi paneb arst omaniku jutu, kliinilise pildi ja nahakaabete alusel. Kaapest otsitakse haiguse põhjustajat,
sügelislesta, kuid ei pruugita alati leida.
Raviks kasutatakse tänapäeval erinevaid lesta vastu
toimivaid preparaate, mida saab täpilahusena looma turja
nahale panna nagu tavalist kirbu- ja puugirohtu. Ravi korratakse tavaliselt 2–3 korda. Jahikoertel kui riskirühmal võib
kasutada nimetet ravimit ka profülaktilise vahendina. Millist
preparaati ja kui sageli kasutada, ütleb teile juba teie loomaarst.
Õigeid valikuid soovides, Teie
Raimond Strastin
loomaarst
Saue Loomakliinik
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Saue Sõna

Teated ja tarbijainfo

Saue
Pärnasalu 31
Hitehi maja I korrus
670 9015
www.moisahambaravi.ee

LASTELE HAMBARAVI TASUTA!
KAARDIMAKSE!
NOVEMBRIST UUED VASTUVÕTUAJAD:
E 9.00–19.00
T 14.00–19.00
K 9.00–17.00
N 9.00–17.00
R 9.00–16.00

uut liiget

Sobid meile hästi, kui:
• Sul on erialane või muu kõrgharidus
• Sul on avatud noorsootöö kogemus
• Sul on sündmuste korraldamise ja avaliku
esinemise julgus ning kogemus
• Sa oled enesekindel, algatusvõimeline,
koostöövalmis ja tegus
• Sa saad töötada ka õhtustel tundidel ja
nädalavahetustel
Meie juures saad:
• mõnusa meeskonna liikmeks
• töötada vastvalminud suures noortekeskuses
• osaleda erinevatel erialastel koolitustel
• noorsootöömaastikul konkurentsivõimelist
töötasu
Kui Sa arvad, et ootame just Sind, siis saada
oma CV ja motivatsioonikiri aadressil Koondise
20, Saue 76505 või noortekeskus@saue.ee

HAMBAD ON OLULISED!
Ootame Teid!

Kandideerimistähtaeg: 18. november 2011
Lisainfot küsi julgelt: 609 1587 ja 5918 5556

Pakun transportteenust suure kaubikuga
• Hind Tallinnas ja lähiümbruses 12 eurot tund
• Pikemad sõidud 35 senti km
• Juht on vajadusel laadimisel abiks
• Kontakt 5666 6335, Kristo
• E-post: pro.grupp.transport@gmail.com

Hinnad alates 15 €
Küsi kindlasti pakkumist!
Tel 5346 8430,
Geotrans OÜ

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

Saue noortekeskus ootab oma meeskonda

OLEME AVATUD KA IGA KUU
KOLMANDAL LAUPÄEVAL 9.00–14.00

FEKAALIVEDU
(kogumiskaevude
tühjendus)

21. oktoober 2011

Saue ujulas novembrikuus
teisipäeviti ja neljapäeviti
algusega kl 19
Üksikpilet 5.75 €,
kuupilet novembris 40.50 €,
10 korra pilet 45 €.
Tere tulemast
ujulasse ja jõusaali!

Harmet OÜ
otsib
Saue tehase
meeskonda

LAOTÖÖLIST
Sooviavaldus ja CV saada
4. novembriks 2011
e-postile:
personal@harmet.ee
Lisainfo tel 666 0420

Müün
 KÜTTEPUUD, PUITBRIKETT,
PELLETID www.polarheat.ee
Tel 5649 9499
 Müüa turbabriketti (Tootsi)
ja puitbriketti (ümar, kandiline). Transport Sauel tasuta.
Tel 5359 3615
 Müüa lõhutud küttepuud:
segapuu 35 €/ rm (okaspuu
ja haab), kask 40 €/ rm. Puud
on saetud ja lõhutud, 40 cm,
45 cm, 50 cm pikkused halud.
Transport alates 10 ruumist
tasuta. Laotud koormasse.
Tel 506 2645
 Saue Puit müüb puitbriketti
hinnaga alates 145 eurot/ tonn.
Saadaval 35-kilosed (5,75 eurot)
ja 700-kilosed kotid (100 eurot).
Transport Saue piires TASUTA.
Tel 506 5937
Kinnisvara
 Välja üürida 3-toaline korter
Sauel alates detsembrist.
Tel 512 5940
 Noor pere soovib üürida
Saue linnas 3–4 toalise korteri
või majaosa pikemaks ajaks.
Soovitavalt möbleerimata ja ilma

Teatame sügava kurbusega,
et lahkunud on kallis isa ja vanaisa

VILLEM KOKK
22.01.1921–10.10.2011
Leinavad poeg Enn ja pojapojad

kodutehnikata v.a. pliit ja ahi.
Tel 5665 1487
 Maja projektid, detailplaneeringud. Maja mõõdistamine, maja paberid korda!
Tel 522 0023, M. Mikk
 Tuleohutusekspertiisid,
kasutuslubade vormistamine,
tuleohutusalane konsultatsioon,
tulekustutite kontroll.
Tel 5346 0035, info@tulipunane.ee
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
Pakun tööd
 Otsin lapsehoidjat 1,1-aastasele tüdrukule neljaks päevaks
nädalas, T–R 13.30–18. Aleksandra Voroshilova 5666 3145
 Sauel asuv päevahoid
otsib oma perre täiskohaga lapsehoidjaid. Sooviavaldus ja CV palun
saata: signe@naerupall.com

Kauaaegset naabrit

VILLEM KOKK’i
mälestab perekond Uhtlik

