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Statistikaameti
küsitlusuuringud
toimuvad
aasta läbi
Statistikaamet korraldab elanike küsitlusuuringuid aasta läbi ning
ukse taha tulnud küsitleja tuvastamiseks on
mitu võimalust.
„Hiljuti ajakirjandusest läbi
jooksnud
libaloendajate
teema on inimesed õigusega valvsaks muutnud,“
märkis
Statistikaameti
välitööde talituse juhataja
Heidi Pellmas. „Tõepoolest, rahvaloendaja enne
16. veebruari 2012 ei tule,
samas toimuvad Statistikaameti küsitlusuuringud
aasta läbi ning uuringusse
sattunud inimesed saavad
hõlpsasti kindlaks teha, kas
ukse taha tulnud inimene
töötab Statistikaametis.“
Kuidas teha kindlaks,
et tegemist on õige
küsitlejaga:
1. Uuringusse sattunud inimesele on Statistikaamet
eelnevalt saatnud kirja,
kus on märgitud küsitleja
nimi ja telefoninumber.
2. Inimese ukse taha tulles
esitab küsitleja pildiga Statistikaameti töötõendi.
3. Vajadusel saab küsitleja
isiku õigsust kontrollida
Statistikaameti telefonil
625 9100.
2011. aasta lõpus toimub
veel neli Statistikaameti
küsitlusuuringut: 1) Eesti
tööjõu uuring, 2) Leibkonna eelarve uuring, 3) Leibkondade energiatarbimise
uuring, 4) Täiskasvanute
oskuste uuring „Tean ja oskan“.
„Aastas osaleb Statistikaameti küsitlusuuringutes
kokku enam kui 40 000
inimest,“ märkis Pellmas.
„Loodame, et igaühel, kes
uuringusse on sattunud ja
kellega Statistikaameti küsitleja ühendust võtab, on
võimalik ka uuringus osaleda. Uuringus osalenud
inimeste panus on asendamatu väärtusega ning
määrava tähtsusega Eesti
elu kohta tõese pildi saamiseks.“ 
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Saue kergliiklustee
edeneb edukalt
Ladva tänavast algav ja Kuuseheki tänava lõppu jõudev Saue
kergliiklustee lõik saab lähipäevil asfalteeritud.
„Projekt on kulgenud suhteliselt plaanide kohaselt, kuigi
mõned üllatused on ehitajale ja meile siiski ette tulnud,
näiteks rajatava kergliiklustee
all asetsenud suur kaev, mida
ühelgi plaanil polnud. Keegi
ei tea, mille jaoks see kunagi
rajatud sai,“ räägib Saue abilinnapea Mati Uuesoo. „Teine
väike paus tekkis kõrgepinge
õhuliini ümbertõstmisel maakaabelliinile, kuivõrd selle
töösselülitamine võttis üle nädala aega.“
Samas tunnistab ta, et üllatusi tuleb ehitustöödel ikka
ette, aga oluline on, et kõik
kiirelt ja konstruktiivselt lahendatud saaksid. Tänaseks
on tee alus valmis ja asfalteerimisega algust tehtud. Seni on
linna ja töövõtja vahel olnud
hea teineteisemõistmine ning
probleemid on lahendatud
jooksvalt.
„Asfaldi paneku loodame sel aastal lõpetada, aga
haljastustööd jäävad kindlasti järgmisse kevadesse, sest
praegused ilmad on liiga märjad ja külmad muru külvamiseks. Pole mõtet muda sees
töid teostama hakata,“ lisab
Uuesoo. „Tulevasse aastasse
jääb ka raudtee ülessõidu tegemine, mille peaks ehitama
Saue vald.“
Jätkuvalt on aga probleem
üleval planeeritud teeosaga,
mis peaks algama Ladva tänavast ja lõppema Rauna täna-
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Linnaelu

Kuidas edeneb
ühisveevärgi ka
-kanalisatsiooni
laiendamine?
Novembriks on Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamisega jõutud tööde teostajatega
lepingute sõlmimiseni. Esimene
tööde alustamise koosolek toimub
novembri kolmanda nädala lõpus
või neljanda nädala alguses, mille
järel peaks kahes tööde piirkonnas
töö ka algama. Palume linnarahvalt
mõistvat suhtumist ja kannatlikku
meelt.
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Kultuur

Hingedeaeg —
meenutamiseks,
austamiseks
„Iga kohaletulnu süütas küünla,
andes sellega märku neile, kes
on meie hulgast lahkunud. Sellel
päeval võisime me kõik uskuda, et
nende hinged on koos meiega, kuulavad kontserti ja tunnevad koos
meiega meeleliigutust,” kirjutab
päevakeskuse juhataja Liivi Lents.
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Kultuur

Uuskasutuskursus
Huvikeskuses
Evelin Vokksepp, kes on lõpetanud
EKA tekstiilidisaini erialal, on juba
mõnda aega tegelenud rõivaste
taas- ehk uuskasutusega. Sellest
sügisest alates juhendab ta huvikeskuses kahte õpperingi: Tarbekunstiõpe ning Tekstiil ja taaskasutus. Tule ja uuri asja!
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Noored

Lahe koolipäev!
val, sest sinna alale jäävad eramaad, mille omanikuga pole
linn kokkuleppele jõudnudi.
Kaalumisel on vajaliku teealuse maa sundvõõrandamine.
„Selge on aga see, et sel

aastal saame ehitatud pikema
lõigu ning sellega tagame projekti eesmärgi,“ sõnab Uuesoo.
„Kui tee saab valmis ka valla
poolt, on linna ja valla vahel
jalgratturite, rulluisutajate ja
jalutajate jaoks ohutu ühendus
olemas.“
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.
Abilinnapea sõnul tagab ühe
ettevõtte tegutsemine teatud
kindluse, et töö saab tehtud

ühtlase kvaliteediga ja ühtlases tempos.
Uus tee algab Saue raudteejaama juurest Ladva tänavalt 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.
Saue–Laagri kergliiklustee
valmib olenevalt ilmastikuoludest loodetavasti järgmisel
aastal. Linna piires tuleb uus
tee täies ulatuses valgustatud,
puhkekohtade ja istumispinkidega, luues kõigile täiendavaid
sportimisvõimalusi. 

Hiigla tore on lugeda, kui noored
iseloomustavad mõnd oma üritust
sõnadega „inspireeriv, erakordne“!
Selleaastasel
noortekonverentsil
osalejad aga just nii ütlevadki. Abiturient Inger Kitt kirjutab üle-eestilisest
suurettevõtmisest „Lahe koolipäev“.
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Sport.
Või pigem
kultuur!

Staadionijooksu
isadepäeva ERI
Tegelikult me ju hoolime teist vägaväga, head isad! Isadepäeval,
13. novembril toimus sarja „Sauelane liikuma“ kolmas etapp. Staadionijooksule tuli kohale nii lapsi, nende vanemaid kui ka vanavanemaid,
kokku ligi 150 spordisõpra. Kõige
toredam oli see, et jooksust võeti
osa kogu perega.
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Saue Sõna

Linnaelu
Konkurss
AASTA TEGU 2011:
valik on Sinu!

Sauel linna ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni laiendamise hetkeolukorrast

Järgnevalt esitame konkursile Aasta Tegu 2011 saadetud nominendid, st austava tiitli vääriliseks peetud,
aasta jooksul Sauel tehtud teod ja toimunud tähelepanuväärsed ettevõtmised, mille toetuskirjad laekusid
Saue Linnavalitsusele 1. novembriks.

Novembriks on Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
laiendamisega jõutud tööde teostajatega lepingute sõlmimiseni.
1. novembril jõustus ehitustöövõtuleping Saue Linnavalituse ning ühispakkujate konsortsiumi Lemminkäinen Eesti
AS ja Lemminkäinen Infra OY vahel riigihanke „Saue linna
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise projekteerimisja ehitustööd” osas, mis hõlmab Saue linnas Rauna tn-st
Keila mnt poole jäävat ala. Lepingu maksumuseks koos käibemaksuga on 2 169 756,54 EUR.
7. novembril sõlmiti ehitustöövõtuleping Saue Linnavalituse ja ühispakkujate konsortsiumi Terrat AS ja Viimsi Keevitus AS vahel, osas, mis hõlmab projekteerimis- ja ehitustöid
Saue linnas Rauna tn ja Tule tn vahelisel alal. Lepingu maksumuseks koos käibemaksuga on 2 150 859,06 EUR.
Linna-poolse ehitusjärelevalve teostamiseks sõlmis Saue
Linnavalitsus lepingu ühispakkujatega AS Infragate Eesti
ja P.P. Ehitusjärelevalve. Lepingu maksumuseks koos käibemaksuga on 68 010 EUR. Leping jõustus 08. novembril
2011.
Kuivõrd Saue linna kolme piirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide laiendamise hanke maksumus
(6 133 108 EUR) ületas 2010. aastal koostatud finantsmajandusanalüüsis toodud projekti kogumaksumuse
(5 339 511 EUR), siis Kiviloo piirkonnas tööde teostamise
lepingut täna veel allkirjastatud ei ole.
Oktoobris koostati uus Saue linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide laiendamise finants-majandusanalüüs,
kus võeti arvesse projekti kallinemine ning eelmisel nädalal
esitati see Keskkonna Investeeringute Keskusele, taotlemaks täiendavate vahendite eraldamist Kiviloo piirkonnas
tööde alustamiseks.

Palume lugejatel märkida kastikesse oma eelistus — teie
valikute alusel selgub Saue Aasta Tegu 2011. Täidetud ankeedid koos oma nime ja kontaktandmetega palume tuua
või saata Saue Linnavalitsusse (Tule tn 7) hiljemalt 5. detsembriks 2011. Hääletada saab ka Internetis Saue kodulehel: www.saue.ee (esilehel).
Konkursi tulemused kuulutame välja Saue Sõnas.

 1. Saue lasteaia „Midrimaa“ Pokude rühma

lastevanemate kingitus — suur liivakast.
Lapsed on meie tulevik. Lapsed sirguvad meie, täiskasvanute
kõrval, nende uudishimulikud pilgud jälgivad meie tegemisi,
et sellest õppida. Meist endist sõltub, milliseks kujuneb meie
laste homne päev. Soovime tunnustada suurt, kokkuhoidvat,
tegusat ja lapsi armastavat gruppi lapsevanemaid — Saue
lasteaia Pokude rühma isasid ja emasid, kes rajasid lastele
suure liivakasti.
Tegu on seda tunnustatavam, et lisaks 15 tonnile kärudega kohale veetud liivale on liivakasti äärteks olevad palgid
lastevanemate erametsast ja nende endi langetatud, kooritud
ja paika asetatud. Pokude rühma lapsevanemate sõnul on
ühiselt ehitatud liivakast ka lasteaiale tänutäheks kõigi nende
aastate eest, mil nende lapsi on hoitud ja kasvatatud.

 2. Eesti Linnade Talimängude parimad suusatajad

on sauelased
Eesti Linnade Talimängud 2011 toimusid sel aastal Tapal.
Saue linna 16 suusatajat saavutasid alavõidu, olles seega
Eesti parim linn suusatamises! Meie linna suusatajad on läbi
aastate silma paistnud väga heade tulemustega, saades poodiumikohti linnade-valdade talimängudel, maakonna meistrivõistlustel ja erinevatel suusamaratonidel.



3. Rudbecki kooli ja Saue Gümnaasiumi
Keskkonnaprojekt 2011
20 Saue Gümnaasiumi õpilast osales 4.–11. aprillil 2011
Rootsis Sollentunas Rudbecki sõpruskoolis toimunud rahvusvahelises keskkonnalaagris. Õppimine toimus õues-õppe
meetodil, mis arendab õpilaste loovust ja ettevõtlikust ning
huvi keskkonna vastu.
6.–8. mail toimus analoogne laager Saue Gümnaasiumi
õpetajate ja õpilaste eestvõttel Eesti Vabariigis. Projekti elluviijateks olid õpetajad Kristi Läänesaar ja Ulvi Urgard.

 4. Saue Gümnaasiumi robootika huviringi projekt

FIRST LEGO League (FLL) Eesti
Saue Gümnaasiumi kuueliikmeline õpilasvõistkond (Priit Normak, Karl-Tanel Paes, Allar Aasjõe, Jaspar Jaansoo, Jürgen
Tümanok ja Karl Korts) osales 1. oktoobrist 26. novembrini
2011 toimunud rahvusvahelisel võistlusel FLL ülesanne lahendamisel teemaga „Toidu Faktor“.
Saue Gümnaasium arvati Eesti 20 pilootkooli hulka, kes
sellel võistlusel osaleda said.
Robootikaga tegelemine on väga uus ja tulevikku suunatud
valdkond, mille arendamine Saue Gümnaasiumis on teoks
saanud tänu tööõpetuse õpetaja ja robootika huviringi juhendaja Valmar Kauri aktiivsele tegevusele koostöös 10. klassi
õpilase Erik Matsinaga.

 5. Saue Noortekeskuse uus hoone

Üle kümne aasta tegutsenud noortekeskus on tõestanud oma
olulisust piirkonna noortele mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumisel. Keldrikorrusel paiknenud ruumid aga ei võimaldanud pakkuda nüüdisaegse noorsootöö kõiki võimalusi.
Värskelt valminud noortekeskuses on 1225 m2 kasulikku pinda, mis suures osas ehitati Euroopa Liidu toetuse abil.
Kaasrahastamine tuli Saue linna vahenditest. Hoone on kahekorruseline ja seal saab pakkuda võrreldes vanade ruumidega oluliselt enam vaba aega sisustavaid tegevusi. Uues
noortekeskuses on õpitoad, õueala ning polüfunktsionaalne
saal, mis loob paremad võimalused regionaalsete ja piirkondlike noorteürituste läbiviimiseks ning aktiivseks koostööks.
Tänapäeva ehitusnõuetele vastav hoone annab ka liikumispuudega noortele võimaluse noortekeskuse tegevustes osalemiseks. 

Bussiliinide 190 ja 190A
vana sõidugraafik taastub
Alates 21. novembrist 2011 taastab Harjumaa Liinid vana
sõidugraafiku liinil 190 ja 190A. Samuti on alates esmaspäevast tööpäeviti käigus õhtune väikebuss väljumisega Balti
jaamast kell 22.15 marsruudil Balti jaam–Saue–Tallinna Autobussikoondis (liin nr 190A) katseliselt kuni 31.12.2011.

Tähtaegadest:
1. Projektijuhtimise teenust osutab OÜ Keskkonnaprojekt
kuni tööde lõpetamiseni.
2. Projekti inseneri- ja omanikujärelevalve teenus kestab
390 päeva, millele lisanduvad tegevused puudustest teatamise ajavahemikul.
3. Projekteerimis- ja ehitustööde täitmisaeg on samuti 390
päeva alustamise kuupäevast ning lisaks 24 kuud puudustest teatamise ajavahemik.
Esimene tööde alustamise koosolek toimub novembri kolmanda nädala lõpus või neljanda nädala alguses, mille järel
peaks kahes tööde piirkonnas töödega alustatama.
Mõistvat suhtumist ja kannatlikku meelt soovides,

Harry Pajundi
linnapea
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Liitugem Naabrivalvega!
Järgmisel aastal kolib Sauel asuv politseijaoskond üle
Keilasse, sestap teeb Saue linnavalitsus elanikele ettepaneku tutvuda põhjalikult MTÜ Eesti Naabrivalve
tegevusega.
2000. aastal kodanikualgatuse korras
asutatud ühingu eesmärgiks on tõsta
elanike turvalisust kodudes ja nende
lähemas ümbruskonnas elanike endi
aktiivse tegutsemise tulemusel. Eesti
Naabrivalve on elukeskkonna turvalisuse valdkonnas elanikkonna huvide
esindajaks ja koostööpartneriks avalikule ja erasektorile ning mittetulunduslikele ühendustele. Ühing aitab sõlmida
koostöölepingud teiste elukeskkonna
turvalisust suurendavate organisatsioonidega (turva-, luku-,
ukse-, akna-, kindlustusfirmadega jne), luues oma liikmeskonnale soodsamaid võimalusi turvalisusteenuste saamiseks.
Eesmärgi saavutamiseks aitab ühing kaasa elukeskkonna
turvalisusega tegelevate mittetulundusühingute ja liikumiste
tekkele ning nende tegevusele, tutvustab kogukonna turvalisuse põhimõtteid, annab välja trükiseid ja korraldab koolitusi
ning arendab koostööd riigiasutuste, kohalike omavalitsuste,
politsei ning teiste asutustega.
Naabrivalve liikumine sai alguse Ameerikas ja seda juba
aastakümneid tagasi. Tänases Eestis on naabrivalve eelkõige elanikke ühendav tegevus, et vähendada piirkonnas
anonüümsust ja olla abiks oma naabritele. Kuigi naabrivalve
liikumine seondub eelkõige kuritegevuse ennetusega, siis tegelikult on meie tegevuse eesmärgiks tegelda turvalisuse ja
heakorraga ka laiemas mõistes.
Liitudes naabrivalve projektiga, kirjutab sektori nimel sektori vanem alla naabrivalve lepingule, mille ülejäänud osalisteks on politsei, Eesti Naabrivalve ja kohalik omavalitsus. Tihti
on inimestel väärtuslikke tähelepanekuid ja informatsiooni
kuritegude ja erinevate rikkumiste kohta, mis kahjuks jäävad
naabrite omavaheliste juttude tasemele ega jõuagi ametkondadeni, kes aitaks seda lahendada. Kindlasti aitab otsene
positiivne kontakt kohaliku omavalitsuse, politsei ja teiste
koostööpartneritega kaasa turvatunde suurenemisele koduümbruses.
Rohkem infot: www.naabrivalve.ee

KOMMENTAAR:
Naabrivalve piirkondi on aegade jooksul Sauel loodud, kuid
kindlasti võiks neid olla rohkem. See, et meie Saue politseijaoskond järgmisel aastal Keilasse kolitakse, peaks inimesi
veelgi enam panema mõtlema oma turvalisusele. Olgugi, et
sauelased on ühtehoidvad ja hoolivad inimesed, oleks organiseeritud naabrivalvest meile kindlasti suur kasu — nagu
kogemused on näidanud, toimib see süsteem üle Eesti väga
hästi. Naabrivalvega alustamine ei nõua suuri rahalisi väljaminekuid ja metoodika on väga lihtne. Seega — hoiame kokku ja
püüame ise oma turvalisuse ja heaolu jaoks midagi ära teha!
Valdis Toomast
Saue linnavolikogu esimees

Jäätmed —
meie igapäevaelu
paratamatu osa
Igasugune tarbimine eeldab ka rohkemal või vähemal
määral prügi teket. Kuivõrd tekkiv jäätmekogus ja koostis sõltuvad inimeste eluviisist ja elatustasemest, tekib
jäätmeid leibkonniti väga erinevalt.
Kuigi korraldatud jäätmevedu käsitleti algul kui ebapopulaarset otsust, on tegelikkus tõestanud vastupidist ja näidanud
positiivset mõju meie looduskeskkonnale. Enne korraldatud
jäätmeveo rakendamist olid Eesti metsaalused täis salaja sinna sokutatud prügikoormaid ning samal ajal oli tuhandeid majapidamisi, mille omanikel ametlikult nagu prügi ei tekkinudki.
Täna võime väita, et jäätmevaldajate kogumissüsteemiga kohustusliku liitumise tagamine ja kindel reeglistik oli ainuõige
samm, mis aitas prügistamist märgatavalt vähendada.
Kohalikul tasandil reguleerib jäätmekäitlust ja jäätmete
hoidmise korraldust linna jäätmehoolduseeskiri (Saue linna
kodulehel www.saue.ee lingi ’keskkond’ all). Eeskiri kehtestati eesmärgiga tagada linnas puhas ja tervislik elukeskkond,
vähendada jäätmete koguseid ning soodustada jäätmete sorteerimist ja taaskasutamist. Eeskiri määrab kindlaks jäätmehoolduse korra, ehitus- ja lammutusprahi käitlemise nõuded,
tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutaja jäätmete käitlemise
korra Saue linna haldusterritooriumil.
Jäätmehoolduseeskiri on kohustuslik kõigile juriidilistele
ning füüsilistele isikutele, kes tegutsevad, elavad või viibivad
Saue linna haldusterritooriumil ning nende kohustuseks on
oma tegevuse juures rakendada meetmeid, mis väldiksid või
vähendaksid jäätmeteket ning kanda hoolt, et tekkivad jäätmed ei põhjustaks ohtu tervisele, varale ega keskkonnale.
Tekkinud jäätmed tuleb sorteerida ja liigiti koguda. Jäätme-

te käitlemine väljaspool prügilat või jäätmekäitluskohti on keelatud, välja arvatud oma kinnistul tekkivad aia- ja pargijäätmed
(lehed, okkad, oksad jms), immutamata puit ja biolagunevad
jäätmed, mida võib käidelda oma kinnistu piires eeskirjas sätestatud korras.
Jäätmealase teabe levitamine ja jäätmealane nõustamine
on kohaliku omavalitsuse seadusjärgne kohustus. Kohaliku
omavalitsuse ülesandeks on hoolitseda, et elanikud ja ettevõtted oleksid liidetud korraldatud jäätmeveoga, luua võimalused
jäätmeid liigiti kogumiseks ja luua avalikke jäätmekogumiskohti nii pakendite, vanapaberi ja papi kui ka ohtlike jäätmete
tarvis.
Inger Urva
Saue linnavalitsuse keskkonna ja halduse peaspetsialist
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tel 679 0175, leht@saue.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ

Järgmine number ilmub
2. detsembril 2011
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Linnavalitsuse 30. istung

Linnavalitsuse 31. istung

Saue Linnavalitsuse 30. istung toimus 19. oktoobril 2011. aastal,
päevakorras oli:

Saue Linnavalitsuse 31. istung toimus 2. novembril 2011. aastal,
päevakorras oli:

1. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine /korraldus nr 287/.
2. Nõusoleku andmine Saue linnas Kütise–Koondise–Tule korruselamu kvartalis asuvale kinnisasjale jäätmemaja ehitamiseks /korraldus nr 288/.
3. Tänukirjaga autasustamine /korraldus nr 289/.
4. Sõidusoodustuste kompenseeritav osa /otsustati suunata eelnõu II lugemisele/.
5. Riigihanke „Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus“ (viitenumber 126856) pakkujate kvalifitseerimine, vastavaks tunnistamine
ja eduka pakkuja kinnitamine /korraldus nr 290/.
6. Palgi tänav 7 elektrivarustuse kaabelliini projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus
nr 291/.
7. Saue linna Pärnasalu tn 22A maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine
/korraldus nr 292/.
8. Saue linna EPT AS tootmisterritooriumi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine /korraldus nr 293/.
9. Kasutusloa väljastamine Tammetõru 39T1 Tammetõru 43, 45, 47 ja 49 elektrivarustusele
/korraldus nr 294/.
10. Ehitusloa väljastamine Kadakamarja tn 38 /korraldus nr 295/.
11. Kirjaliku nõusoleku väljastamine Tõkke põik 7E /korraldus nr 296/.
12. Ehitusloa väljastamine Tõkke põik 7E /korraldus nr 297/.
13. Saue linna katastriüksuste koha-aadresside muutmine /korraldus nr 298/.
14. Saue linna katastriüksuste koha-aadresside muutmine /korraldus nr 299/.
15. Saue Linnavolikogu 17. veebruari 2011 määruse nr 25 „Marsruudil Saue–Tallinn kommertsbussiliinidel sõidusoodustuste kehtestamine“ muutmine /otsustati suunata eelnõu II lugemisele/.
16. Saue Linnavalitsuse 01. detsembri 2010 määruse nr 4 „Saue Päevakeskuse teenuste osutamise tingimused ja hinnad“ muutmine /määrus nr 9/.
17. Saue Päevakeskuse teenuste hinnad /korraldus nr 300/.
18. Koduse mudilase toetuse maksmine /korraldus nr 301/.
19. Hooldaja määramine puudega lapsele /korraldus nr 302/.
20. Hooldaja määramine /korraldus nr 303/.
21. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 304/.
22. Koolitoetuste maksmine /korraldus nr 305/.
23. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 306/.
24. Info
24.1 Maakorralduse peaspetsialist Leo Sepp informeeris: Saue Gümnaasiumi detailplaneeringu katastri mõõdistamine on teostatud ja katastris registreeritud.
24.2 Linnasekretär Jekaterina Tikerpuu märkis, et tuleb üle vaadata linnavalitsuse kohalikud
registrid ning nende tegevus seadustada.

1. Ehitusloa väljastamine Töö pst 6C elektri liitumine /korraldus nr 307/.
2. Kivikangru tn 9 kinnisasjaga piirneva Kivikangru tn 9A määramine erastamiseks
/korraldus nr 308/.
3. Sauekungla jaotusalajaama projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 309/.
4. Saue Koolihaldusasutuse tegevuse ümberkorraldamine (II lugemine) /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
5. Saue Linnavalitsuse 29.08.2011 korralduse nr 239
muutmine /korraldus nr 310/.
6. Noorte sporditegevuseks toetuste eraldamine /korraldus nr 311/.
7. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste eraldamine /korraldus nr 312/.
8. Saue lasteaia Midrimaa hoolekogu kinnitamine /korraldus nr 313/.
9. Eelarve või eelarve projekti muutmise vorm /korraldus nr 314/.
10. Saue Linnavolikogu 17. veebruari 2011 määruse nr 25 „Marsruudil Saue–Tallinn kommertsbussiliinidel sõidusoodustuste kehtestamine” muutmine /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
11. Avatud hankemenetlusega riigihanke „Saue linna teede, tänavate ja haljasalade aastaringne
hooldus“ (viitenumber 127415) pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ning pakkumuse edukaks tunnistamine /korraldus nr 315/.
12. Algkooli ruumiprogramm 31.10.2011 /otsustati kiita heaks ning teha ettepanek volikogu esimehele saata ruumiprogramm Saue Linnavolikogu hariduskomisjonile seisukoha saamiseks/.
13. Saue Linnavalitsuse liikmete tööjaotus /korraldus nr 316/.
14. Saue Linnavolikogu otsuse „Loa andmine riigihanke „Saue linna teede, tänavate ja haljasalade aastaringne hooldus“ (viitenumber 127415) hankelepingu sõlmimiseks“ eelnõu /otsustati
suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
15. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 317/.
16. Saue Linnavalitsuse 15.12.2010 korralduse nr 364 „Invatransporditeenuse osutamine Saue
linna liikumis- ja nägemispuudega isikutele“ punkti 2 muutmine /korraldus nr 318/.
17. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 319/.
18. Hooldaja määramine puudega lapsele /korraldus nr 320/.
19. Saue Linnavalitsuse 07.09.2011 korralduse nr 251 „Sotsiaaltoetuste maksmine“ punkti 1.2
muutmine /korraldus nr 321/.
20. Saue Linnavolikogu otsuse Kasesalu tänav T1 isikliku kasutusõiguse seadmine eelnõu
/otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
21. Saue Linnavolikogu otsuse Vana-Keila maantee T3 isikliku kasutusõiguse seadmine eelnõu
/otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
22. Info
22.1 Matusetoetuste maksmisest oktoobris 2011.
Heli Joon andis ülevaate oktoobris makstud matusetoetustest.
22.2 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

Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.

Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Linnaelu
Hingedeaeg — meenutame, austame

Mööbliait on Sauel tagasi!

Lahkunud hingele võime alati mõelda: hingedeajal, hingedepäeval ja ka ükskõik millisel teisel ilusal päeval. Lahkunutega
ongi nii, et nemad võivad meie mõtetes alati olla.

Liivi Lents

Saue Päevakeskuse
juhataja
Päevad aastas on erinevad, täis
tegemisi ja toimetusi, mõned
neist tähtsad, mõned vähem
tähtsad. Meie maises elus läheb vahel segi, mis on tähtis
ja mis mitte. Hingedeaeg just
selleks ongi, et me ebaolulised
askeldused korraks unustaks ja
oma lahkunud lähedasi mäletaksime ja meenutaksime. Ega
me keegi ju päriselt ei tea, kus
nad nüüd on, mis neist on saanud ja me ei tea isegi seda, kas
me kunagi veel kokku saame.
Igaviku mõõtkavas ongi vast
nii, et mõni hetk vaid ja me
kohtume taas ... või lõpeb kõik
selle eluga siin maailmas ...
Nii või teisiti — meenutamast ja mäletamast ei keela
keegi ja kohtuda saab ka mõtetes.
Päevakeskuse noorteansambel Marve juhendamisel
oli ette valmistanud erikava
hingedepäeva
kontserdiks.
Laulsid Marve, Andres, Eve

Novembrist alates on Sauel vanas kohas avatud taas Mööbliait. Vahepeal pealinnas resideerinud mööblikauplus on jälle
samal aadressil — Pärnasalu 34 ning pakub laia valikut kasutatud ja uut mööblit.
Kauplus on avatud esmaspäevast reedeni kella 10-st kuni
19-ni ja laupäeval kella 10-st 17-ni.
Mööbliait alustas oma tegevust 1998. aastal eesmärgiga
pakkuda oma klientidele erinevates ajaloolistes stiilides, kasutatud mööblit, mis on kordumatu disaini ning aegumatu —
mööbel, mida su naabril pole! Tänaseks on ettevõte tõusnud
üheks juhtivaks Lääne-Euroopast pärit vanamööbli müüjaks
Eestis. Mööbliaida valikus on nii vana ja lausa antiikset vähekasutatud mööblit kui ka täiesti uut, vanapärast stiili järgivat
mööblit.
Endiselt on Mööbliaida kauplused avatud ka Tartus, Rakveres, Narvas ja Pärnus. 

ja Mirell. Keegi neist ei ole
koolitatud laulja, vahel lipsab
ka mõni aps sisse, kuid tulemus on südamlik ja ilus. Vahest ongi nii, et see, mis tuleb
südamest ja on vahetu ning
mida ei kammitse hirm mööda
laulda või eksida, on puhas ja
loomulik ning liigutab hoopis
enam hingekeeli kui perfektne
ja koolitatud, eksimatu hääl.
Iga kohaletulnu süütas
küünla, andes sellega mär-

ku neile, kes on meie hulgast
lahkunud. Sellel päeval võisime me kõik uskuda, et nende
hinged on koos meiega, kuulavad kontserti ja tunnevad koos
meiega meeleliigutust.
Muuhulgas rääkisime ka
Eesti hingedeaega puudutavatest rahvapärimustest. Me ei
soovinud sugugi olla kurvad
ja kurvastada. Vahel on lihtsalt
nii ilus, et pisar tuleb silma.
Meil oli ka ilus ja vähemalt

mõneks ajaks on süda jälle
rahulikum — küll need hingekesed seal kuskil ootavad seda
aega, kui jälle kuskil ja millalgi ja mingil moel kohtume.
Las see argipäev siis tuleb
taas ja las me vahel unustame need kallid kadunukesed,
kuid päriselt ei kao nad meie
eludest kunagi. Ja kui mitte
muidu, siis järgmisel hingedepäeval kohtume jälle. 
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Kultuur
Saue viiulipoisid Saaremaal festivalil

Iga aasta sügisvaheaja alguses liigub mandrilt Saaremaale mitu
bussitäit väga erinevas vanuses koolipoisse. Kõikidel on kaasas
pillid — viiul, tšello või kontrabass.
Juta Ross

Saue Muusikakooli
viiuliõpetaja
Kaasa sõidavad ka õpetajad,
kontsertmeistrid ja fännidest
lapsevanemad. Põhjuseks on
Kuressaare
Muusikakooli
viiuliõpetaja Laine Sepa korraldatav üleriigiline poiste
keelpillifestival, mis sel aastal
tähistas kümnendat juubelit.
Festival on poiste seas nii
populaarne, et sellel osalemine
on lausa au küsimus. Viimastel aastatel on olnud osalejaid
ka väljastpoolt Eestit. 20.–21.
oktoobril toimunud festivalil
osales pisut üle saja poisi.
Saue Muusikakooli poisid
on käinud festivalil üheksal
korral. Mitmelgi aastal esindas meie kooli Märt Mägi.
Kahel eelmisel — ning ka
sellel aastal — on Sauelt festivalil osalenud vennad Henri
ja Karl Korts. Poiste õpetaja
on Juta Ross ning kontsert-

meister Elina Seegel. Seekord
tegime koostööd Vanalinna
Hariduskolleegiumi Suzuki
stuudio ning Nõmme Muusikakooliga. Kokku kogunes
kena viisik: Markus Tamm
(viiul, Nõmme MK), Arpad
Joosep Kääramees (viiul,
VHK), Henri Korts ja Karl
Korts (viiul, Saue MK) ning
Marten Taavet Kääramees

(kontrabass, VHK). Klaveril
saatis Elina Seegel. Kõik viiulipoisid on alustanud õpinguid
Suzuki-meetodil õpetaja Juta
Rossi juures. Esitusele tulid G.
F. Händeli „Judas Maccabeus“
ning J. Choplini „Ragtime“.
Kaks päeva suurepärast
keelpillimuusikat nii väikeste
kui ka suurte interpreetide esituses oli meeldejäävaks ning

inspireerivaks kogemuseks.
Kuulata üksteise mängu on
poistele väga võimsaks motivaatoriks, harjutamaks sisukalt
ja rohkem, et järgmisel aastal
taas seista festivali laval ning
olla parem kui mullu.
Tänan Karli ja Henri vanemaid, kelle toetusel poisid
jätkuvalt festivalil osaleda saavad. 

Tekstiili- ja uuskasutuskursus
Saue Huvikeskuses
Sellest õppeaastast alates juhendan Saue Huvikeskuses kahte
uut huviringi: Tarbekunstiõpe (1.–4. klass) ja Tekstiil ja taaskasutus (4.–12. klass; täiskasvanud).
Evelin Voksepp
Lõpetasin 2010. aastal Eesti
Kunstiakadeemia
tekstiilidisaini erialal ning viimase
aasta vältel olen intensiivselt
tegelenud rõivaste taas- ehk
uuskasutusega. Minu peamine loominguline eesmärk
on anda juba olemasolevale
rõivaesemele uus, omapärane
ja originaalne väljanägemine.
Minu tegevusvaldkonda kuuluvad tekstiili värvimine ja
pleegitamine, loominguline
tikkimine ja õmblemine, aplikatsioonide (kangast lõigatud
kujundite) kinnitamine liimiriide abil ning rõivaesemete
ühendamine (nt seelik + pluus
= kleit).
Mind inspireerivad erinevad subkultuurid, millest vast
kõige enam kõnetab mind tänavakunst. Ilu ja inetuse piirimail kõikumine on äärmiselt
paeluv. Minu üheks eesmärgiks on lõhkuda üldlevinud
klišeesid, nagu peaksid teatud
värvid ja riidekombinatsioonid koos eksisteerima. Leian,
et palju oleneb kontekstist ja
ennekõike inimeste fantaa-

18. november 2011

Meistrite akadeemia
Saue Kontserdisaalis
1. novembril kontserdisarja „Saue Kontserdisügis”
raames toimunud vokaalmuusika kontserdil esinesid
Aare Saal (bariton) ja Piia Paemurru (klaver).
Aare Saal on mahlakas
bariton, kes on laulnud
nüüdseks juba üle 30 ooperi- ja operetirolli nii Estonias kui ka Vanemuise
lavastustes ja välismaal.
Lisaks ooperirollidele kuulub tema repertuaari lai
valik soolokavasid eesti,
vene ja itaalia muusikast.
Aare Saal on end aastate
jooksul täiendanud Itaalias erinevatel meistrikursustel.
Piia Paemurru on tuntud nii lauljate kui ka instrumentalistide kontsertmeistrina. Ta on saanud
mitmelgi vokalistide konkursil parima klaverisaatja eripreemia. Praegu töötab Piia Paemurru Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemias lauluosakonna kontsertmeistrina ja Tallinna Muusikakeskkoolis klaveriõpetajana.
Sauel esinesid interpreedid valikkavaga itaalia armastuslauludest, mida ilmestasid Aare Saali kommentaarid itaaliakeelsete laulutekstide sisu paremaks mõistmiseks.
Esialgu oli lauljal väike ehmatus, nähes kontserdipubliku
hulgas palju lapsi — oli ju tegu intiimsete armastuslauludega —, aga Aare Saal avaldas lootust, et tulevikus, kui poistest
sirguvad sõdurpoisid, on neil mõni tüdruk kindlasti südames.
Et kontserdikavas kõlasid ka operetimeloodiad, aitas Piia
Paemurru lastel mõista ooperi ning opereti peamist, aga väga
suurt erinevust — ooperis lauldakse kogu aeg, aga operetis on
päris palju sõnalist teksti lisaks laulmisele. Kontsert pakkus
kauni elamuse.
Suur tänu Pille Lille Muusikute Toetusfondile jätkuvalt
meeldiva koostöö eest!
Terje Mäss
Saue Muusikakool

1500 noort ja
nooremeelset kogunevad
osaluskohvikusse
1. detsembril toimub üle-eestiline projekt „Osaluskohvik.
1500 pead ja 15 000 sekundit noortesõbralikuma tuleviku nimel!”, kus 15 maakonnas koguneb 1500 noort ja otsustajat,
et rääkida noori puudutavatel teemadel. Iga maakonna kohvikusse on oodatud vähemalt 75 noort ja 25 otsustajat — vallaja linnavanemad, noorsootöötajad, riigikogu liikmed, firma- ja
koolijuhid.
Üle Eesti kõneldakse vabatahtlikkusest, noorte osalusest
kohalikul tasandil, mitteformaalsest haridusest, valimisea langetamisest, noorte tööhõivest ja tervisest, lisaks on iga maakonna kohvikus arutlusel konkreetselt selle maakonna noori
puudutavad teemad. Teemade nimekirja ja kirjeldused leiab
aadressilt kohvik.noortekogud.ee.
Harjumaa osaluskohvik toimub Tallinna kohvikus Wabadus
aadressil Vabaduse väljak 10.

MTÜ-d arutasid uue aasta
tähtsamaid sündmusi
siast. Minu peamiseks väljakutseks on omamoodi vastuhakk massitarbimiskultuurile.
Minu loomingus on suur rõhk
käsitsi töötamisel, mille kaudu
sünnivad omanäolised ja ainulaadsed eksemplarid. Oma
töös kasutan palju taaskasutatavat materjali, millele annan
uue hingamise. Leian, et just
omanäolisus, julgus erineda

ja mitte karta eksperimenteerida on see, mida inimesed
rohkem vajavad. Uuskasutus
rõivaloomingus ei ole kindlasti masside pärusmaa, vaid
nende, kes ei pelga katsetamist
ja erilisust.
Minu ülesandeks on teadvustada inimestele, kui kerge
on tegelikult kappi seisma jäänud rõivaeset ümber tuunida

ja saada tulemuseks ainulaadne ning isikupärane välimus.
Tuleb vaid veidi süveneda, kasutata terakest fantaasiat ning
asuda tegutsema.
Tekstiili ja taaskasutuse
huviring toimub neljapäeviti
kell 18.00–19.30 kooli neljandal korrusel kunstiklassis.
Kuutasu on 10 eurot.
Tule uudistama! 

Saue MTÜ-de ja seltsingute kokkusaamine toimus 4. novembril Laulasmaa Spa Konverentsikeskuses. Saue linnapea Harry Pajundi tutvustas 2012. aasta Saue linna
eelarvet. Saue linna kultuuri-, haridus- ja spordivaldkonna
peaspetsialist Margit Ots juhtis tähelepanu vigadele MTÜde toetuste taotluse täitmisel. Konverentsikeskuses osales
kokku 18 ühingut 24 inimesega. Õhtu lõppes spordi- ja kultuuriümarlaudadega, kus arutati järgmise aasta olulisemaid
ettevõtmisi.
Ümarlaudu viisid läbi Monika Liiv ja Valdis Toomast.
Terje Toomingas
Saue Huvikeskuse sporditegevuse juht
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Haridus
Terves kehas terve vaim!
Selline oli selle aasta Saue Gümnaasiumi isadepäevakontserdi
pealkiri. On ju Eesti meeste tervis juba pikka aega olnud kõigil
meelel ja keelel. Pärast selgus, et „Sauelane liikuma“ korraldas
oma järjekordse etapi samuti just isadepäeval. Seega läks juhuslikult nii, et kogu Saue oli ühel meelel — tervis on oluline
ja sellele tuleb tähelepanu pöörata.
Saue Gümnaasiumi
algklassiõpetajad
Ei tea, kas tundus see nii vaid
meile, õpetajatele, aga seekord
oli neljapäeva, 10. novembri
õhtul koolimaja aulasse kogunenud kohe eriti palju isasid. See on loomulikult igati
positiivne! Kontserdil said
ette kantud terviseteemalised
luuletused ja laulud, mininäitemängud ja tantsud. Pealtvaatajatelt kuuldi hiljem, et saalis
oli valitsenud mõnus ja pinev
õhkkond — millega üllatab
järgmine etteaste?! Pärast
kontserti kogunesid isad koos
lastega klassidesse, et teha
„mõttesporti”. Kooliraadio vahendusel viidi läbi spordi- ja
terviseteemaline viktoriin, mis
pani nii isad kui ka lapsed ajusid ragistama. Viktoriini tulemusel saame tõdeda — lastel
on kodus tõeliselt targad isad!
Aga nagu võistlusel ikka, nii
said ka seekord diplomiga auhinnatud vaid kõige paremad:
III koha võitis viktoriinis 1.A
klassi võistkond, auhinnalisele
II kohale tuli 4.A klassi võistkond ning I koht läks jagami-

Sauet külastasid
hõimlased Marimaalt
Saue Gümnaasiumi ja Saue Haridusseltsi kutsel viibisid 8.–10. novembrini Sauel kuus Marimaa Morko valla haridusvaldkonna töötajat ja õpetajat. Visiidi käigus
tutvuti meie haridussüsteemi, kooli ja noortekeskusega, külastati Tallinna vanalinna ning marid tutvustasid
omakorda Saue noortele mari keelt ja kultuuri.
Soome-ugri rahvastest on vaid Eestil, Soomel ja Ungaril oma
riik, kuid oma keele ja meele säilitamisest on huvitatud kõik
rahvad. „Kutsusime marid tutvuma meie haridussüsteemiga
ning rääkima meie noortele Marimaast ja mari keelest tänapäeval. Mõelge, et kogu nende õppetöö toimub koolis vene
keeles, mari keele tunde on ette nähtud vaid kolm korda nädalas,“ räägib gümnaasiumi direktor Jaan Palumets. „Korraldasime seminari, kus külalised tutvustasid Marimaad ja rääkisid oma ajaloost. Marid andsid lastele tunde nii mari kui ka
vene keeles ning huvi hõimlastega vahetu suhtlemise vastu
oli suur. Kuivõrd meie koolis töötab mari rahvusest inimene,
oli meil tõlk omast käest võtta.“
Lisaks andis direktor andis mari haridusinimestele põhjaliku ülevaate Eesti haridussüsteemist. Tutvuti ka noortekeskuse tööga, käidi linnavalitsuses ja toimus ekskursioon Tallinnasse. „Mitu mari nägid esimest korda elus merd — see oli
neile võimas elamus,“ sõnab Jaan Palumets.
Ta lisab, et marid jäid nähtu ja kuulduga väga rahule ja oli
vaimustuses Eesti koolide võimalustest õppetöös. „Oleme
nüüd ka nende kooli kodulehte vaadanud ja leiame, et nad
teevad seal head tööd. Loomulikult esitati meilegi küllakutse,
kuid eks ole näha, kuidas meie võimalused selleks on.“
Maride külaskäiku Sauele tutvustas ka Kuku Raadio.
Gerli Ramler

Eesti üliõpilase elu
Inglismaal

2.A klassile tundi andmas Andrus Vaiklo.
sele 3.A ja 1.B klassi võistkondade vahel. Loodame, et
ka ülejäänud klasside isadele
jagus osalemisrõõmu — kindlasti jäi nende klassi võistkond
ju just neljandaks ja napilt esikolmikust välja!
Täname kõiki kontserdil
osalenud isasid ja peresid! Lisaks erilised tänusõnad neile

isadele, kes leidsid isadepäevaga lõppenud nädala jooksul
aega ja tahtmist tulla kooli
tundi andma — rääkima oma
tööst või hobist. Selline komme on meil koolis juba kolmandat aastat ja sel aastal oli
tundi andnud isasid lausa 17!
Tundub, et isade koolikutsumine, ilma et põhjuseks

oleks lapse halb hinne, tasub
ära — järgmisel hommikul
oli ühe isa poolt kooli saadetud kiri, milles ta tänas suurepärase ürituse eest. See tegi
rõõmu! Teie tagasiside, lugupeetud vanemad, on meile
väga oluline ja innustav!
Kohtumiseni
järgmistel
üritustel! 

Huvitav, inspireeriv ja erakordne
noortekonverents „Lahe koolipäev“
Meeldiv võimalus osaleda 2005. aastast korraldataval noortekonverentsil „Lahe koolipäev“ oli seekord Saue Gümnaasiumi
viiel noorel. Iseloomustaksin seda üle-eestilist suursündmust
kolme sõnaga – huvitav, inspireeriv, erakordne. Huvitavad inimesed inspireerivate lugudega, mis on viinud erakordsete lahendusteni.
Inger Kitt

Saue Gümnaasiumi abiturient
Käsitletud teemad olid mõnele
hingelähedased, teisele lihtsalt põnevad kuulata. Usun,
et paljud kõnelused jäid nii
mõnelegi noorele pikemaks
ajaks meelde hõljuma, mille
üle hiljem sügavalt mõtiskleda. Raul Rebane ning Gerd
Kanter jagasid oma teadmisi
treenimise ja õige toitumise
kohta. Mart Noorma, Eesti
satelliidiprojekti eestvedaja,
süstis julgust algul võimatuna
näiva unistuse elluviimiseks ja
seda meie oma kalli Eestimaa
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pinnal. Laura Põldvere soe
ning armas olek ja esitlus teemal „Kuidas järgida oma südamesoove?” liigutas paljusid
pealtvaatajaid. Kui kõlas Laura esituses laul „Lihtsad asjad”
võtsid noored julguse kokku
ning hüppasid lavale, kus tantsiti ja lauldi koos Lauraga ning
jagati kallistusi.
Päeva tipphetkeks võib
lugeda „Hea eeskuju 2011”
auhinna-galat. Hea eeskuju
kandidaat võib olla aktiivne
noor, kellel on pealehakka-

mist, entusiasmi, sihikindlust
ning võime kaasa haarata ka
teisi, et muuta paremaks oma
kodukohta ja riiki. Sellel aastal pälvis „Hea eeskuju” tiitli
Erki Vellama, kes võttis enda
südameasjaks õpilaste õigused
ja uue rulapargi rajamise.
Humoorikas Aleksei Turovski rääkis teemal „On meil
midagi õppida ka loomadelt?”
Tema etteastele järgnes Pärnu
kohaliku roomajate-armastaja
Pöörase Peetri madude show,
kus esitleti nii 20 cm pikkuseid
väikemadusid kui ka 4-meetrist püütonit.
Põnev on kuulata neid ini-

mesi, kes on omal alal andekad
ning oskavad teemat käsitleda.
Tulemuseks on publiku rahulolu — kõik on kaasa haaratud
ja kuulavad pingsalt iga sõna,
mis noorte puhul on üpriski
ebatavaline. „Laheda koolipäeva” korraldajad olid oma
tööd teinud järjekordselt väga
hästi ja üheks päevaks paljud
andekad inimesed ühte ruumi
kokku toodud. Suur tänu igale
korraldajale, kes tükikese oma
hingest ja võib olla ka suure
osa oma (magamata) öödest
noortekonverentsi paigutas.
Üritust võib valjuhäälselt nimetada kordaminduks! 

Selleks, et saada täiskasvanuks, on minu arvates ühel noorel
inimesel vaja astuda teatud sammud: alustades pesumasina
kasutamise oskuse omandamisest ja lõpetades iseseisvalt
arvete maksmisega ning enese eest täielikult vastutamisega.
Kui mina otsustasin Erasmusega vahetusüliõpilaseks minna,
ei osanud ma kasutada ei pesumasinat ega triikrauda ja arvete pärast polnud ma kunagi muretsenud, veel vähem neid
maksnud ...
Nüüd, pärast Erasmuse programmis osalemist ja üksinda
Inglismaal elamist, võin julgelt öelda, et olen kindlalt positiivses suunas arenenud, kuigi triikimine on siiski ja arvatavasti
jääbki minu jaoks müsteeriumiks. Pärast kõiki neid seiklusi,
mis selle aja jooksul on toimunud, võin väita, et see on kogemus, mille peaks läbi tegema iga noor maailmakodanik. See
ei ole ainult akadeemiline enesetäiendamine, selle aja jooksul
saadud värvikad, erinevatest kultuuridest ja maailmajagudest
pärit sõbrad on igavesed ja õpetavad palju uut; mälestused
kõikidest läbitud seiklustest sööbivad mällu igaveseks.
Kerstin Meresma
Saue Gümnaasiumi vilistlane
Loe Kerstini kogemustest ja soovitustest lähemalt
Saue Facebook’i kodulehelt www.facebook.com/sauelinn

Meie koolinoored ja
Euroopa Noorteparlament
Sügisesel koolivaheajal veetsid Saue Gümnaasiumi noored
Jaana Külim, Eva Martina Põder, Kaia Riga, Inger Kitt ja Mart
Jõesaar neli päeva Tartus Euroopa Noorteparlamendi 12. sessioonil. Rahvusvahelisel üritusel Jaan Poska Gümnaasiumis
oli kohal umbes 120 noort nii Eestist kui ka mujalt Euroopast.
Noored jagati komiteedesse ja pandi selle järgi klassidesse elama. Komiteed tegelesid erinevatele Euroopa Liidu
probleemidele lahenduste otsimisega. Meie komiteede teemadeks olid vastavalt eurokriis ja aktiivne vananemine. Veel
tegeldi näiteks geiõiguste, noorte vaimse tervise ja Lähis-Ida
probleemidega.
Kogu esimese päeva tegelesime nn rühmaehitamisega ehk
erinevate mängude kaudu üksteise tundmaõppimisega. See
oli ilmselt sessiooni lõbusaim osa. Järgmisest päevast algas
aga juba tõsine töö, mis kestis hommikust õhtuni. Hilisõhtuti
oli meile mõeldud mõni meelelahutusprogramm: mängud või
kontsert. Viimasel päeval esitasime kõigile osalejatele ja juhtidele oma lahendused. Projektide üle vaieldi ja lõpuks toimus
hääletus, kus otsustati, kas need on viljakandvad või mitte.
See oli hariv ja silmaringi avardav kogemus. Leidsime palju
uusi sõpru ja veetsime sisukalt aega.
Eva Martina Põder ja Jaana Külim
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Sport
Saue jalgpall — edukam kui eales varem
13. hooaja lõpetanud Saue Jalgpalliklubi on viimased kümme
aastat olnud Saue kõige suurem spordiklubi.
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Staadionijooksu
isadepäeva eri
Isadepäeval, 13. novembril toimus sarja „Sauelane liikuma” kolmas etapp.

Gerli Ramler
Sel aastal võistlesid klubiliikmed koguni kahes liigas —
kolmandas ja neljandas —
ning esmakordselt jõuti välja
teise liigasse. Kas avanenud
uksest sisenetakse või mitte,
näitab aeg. „Oleme jalgpalli
mänginud mitmel tasandil nii
sise- kui ka välisväljakutel ja
lööme võistkonnaga kaasa ka
rannajalgpallis,“ räägib Saue
Jalgpalliklubi juht, Saue linnavolikogu esimees Valdis
Toomast. „Eelmisel hooajal
liitsime Saue kolmanda liiga
mehed Laagri Kuuse spordiklubi meeskonnaga ning
nimetasime meeskonna Saue
JL Laagriks. Üheskoos oleme
läbi teinud kõigi aegade parima hooaja ja võidelnud kätte
pääsu teise liigasse.“
Üleminekumängud
viimase vastase, Tallinna FC
Olympicuga läksid aga väga
edukalt — pärast kodus ja
võõrsil peetud mänge oli seis
32:1 Saue meeskonna kasuks.
Ent kas teise liigasse reaalselt
ka minnakse, vajab kaalumist,
sest mida kõrgem liiga, seda
enam on seal püsimiseks vaja
raha, aega ja treenimist.
„Teine liiga tähendab seoses suurema meeskondade arvuga rohkem mängu ehk pikemat hooaega. Et Saue kuulub
Põhja-Ida piirkonda, eeldab
võistlemine rohkem sõite IdaVirumaale. Kodumängudele
on suuremad nõuded alates
pallide arvust ja lõpetades sellega, et igal mängul peavad
olema pallipoisid. Kõik see
nõuab lisakulusid,“ ütleb Toomast. „Selleks, et teist liigast
vedada, peab meil olema rohkem mehi, kellele saab surmkindel olla. Peaksime palkama
professionaalse treeneri, tegema senisest tõsisemalt trenni
ja kasvatama meeskonnavaimu, et pärast kolme esimest
kaotust ei tekiks käegalöömise
meeleolu. Kõik peab väga hästi läbi mõtlema.“

Foto tehtud 16.10.2011 pärast võidukat avakohtumist Kuusalu meeskonnaga. Pildil
üleval (vasakult): Valdis Toomast, Fänn 1, Fänn 2, Silver Rätsep, Simmo Toome, Janar
Pajo, Siim Suppi, meeskonna kapten Kristjan Suurjärv, Kalmar Liiv, Indrek Nuuma ja
Taavi Olmet; istuvad/kükitavad (vasakult): vankris tulevikulootus William Toomast,
Fänn 3, Erkki Liiv, Urmo Timusk, väravavaht Ervin Sternfeld, Silver Liiv, Lauri Esko ja
Argo Alaväli.
Saue kolmanda liiga meeskond mängis tänavu meistrivõistlustel 11 mängu võõrsil
ja 11 kodus, st tegi läbi kogu
ametliku 22 mänguga hooaja.
Neile lisandusid kaks väikekarikamängu ning üks suure
karika mäng ning neli üleminekumängu. „Meie hooaeg oli
seega 29 mängu, millele lisandus seitse etappi rannajalgpalli. Väsitav hooaeg on olnud,
kuid ega inimesed ju ei käiks
jalgpalli mängimas ja võistlemas, kui neile ei meeldiks,“
arvab Toomast.
22 mängust võideti 15, tehti neli viiki ja võeti vastu kolm
kaotust. 22 mänguga teenis
Saue JK Laagri 49 punkti,
mis on vaid viie võrra vähem
meeskonnast, kes üleminekumängudeta otse teise liigasse
sai.
Meeskond ootab
täismõõtmetes koduväljakut ja rohkem fänne
Kahe, kolmanda ja neljanda
liiga meeskonna peale on Saue
JK-s registreeritud mängijaid
54. Rannajalgpalli meeskond
on segavõistkond mõlemast
liigast. „Käimegi vajadusel
üksteisel abiks, kahe meeskonna mõte ongi selles, et saame
mängijaid vahetada,“ selgitab
Toomast.
Sauel on jalgpalliklubi kasutada kunstmuruväljak, mis

Vahva tervislik päev
eakatele
3. novembril korraldas Kristiine Linnaosa Valitsus Tallinna
seenioride tervisepäeva, kuhu olid kutsutud ka Saue eakad. Oleme osalenud
sellel üritusel juba kümmekond aastat.
Varem oli tegemist eakate spordipäevaga, kuid tänavu kujunes see tervisepäevaks. Osalejaid oli seekord ka märgatavalt
vähem — umbes 150 liikumisest lugu pidavat inimest. Päeva
eesmärgiks oli propageerida liikumist kui täisväärtusliku elu
olulist osa, füüsiliselt aktiviseerida eakaid inimesi.
Päeva avas abilinnapea Merike Martinson, järgnes avadefilee, ja oh üllatust, esinesid väikesed iluvõimlejad.

ehitatud 2005. aastal seoses
vana koolistaadioni renoveerimisega. „Treeninguteks sobib Saue väljak hästi, ent kord
nädalas käime siiski Laagri
suurel staadionil treenimas, et
saada kätte õigete mõõtmetega väljaku tunnetus,“ jutustab
Toomast. „Tegelikult on väga
kahju, et Sauel pole õiget jalgpalliväljakut, sest sellega seoses ei saa me kunagi mängida
kodumänge kodus. Samas on
see nii oluline! Keilas külastab kodumänge regulaarselt
120-180 inimest, mängude
ajal töötab puhvet ning neil on
oma tõsine fännklubi pasunate
ja lippudega. Selline toetus paneb rohkem pingutama!“
Õnneks on Saue JK-l oma
toetajad siiski olemas, sest statistika järgi käib nende võistlusi vaatamas 42 fänni mängu
kohta. Ent kui oleks kodus

väljak, saaks korralikult oma
mänge välja reklaamida ja
inimesi kaasa elama kutsuda
ning meeskonna meelest saaks
ka mäng hoopis uue hoo sisse.
Toomasti sõnul astuks meeskond püstipäi teise liigasse, kui
Sauel oleks koduväljak, sest
kodus oma fännidele mängimine on tõsine lisamotivaator
võitmiseks.
Saue JK liikmed käivad
omavahel tihedalt läbi ka perekonniti ning lisaks treeningutele vaadatakse koos Eesti
koondise mänge, liituti Jalgpallihaiglaga ning käiakse vahel ka koondise mänge mujal
maailmas vaatamas. Saue JK
tänab kõiki oma toetajaid:
Saue Linnavalitsust, Laagri Kuuse spordiklubi, OÜ-d
Roadservice ja klubi Laagri
Tervis. 

KOMMENTAAR:
Saue JK on maha pannud ka üks verstaposti, mis jääb ka Eesti jalgpalliringkondadesse arvatavasti kauaks sensatsioonina
üles. Jõudsime väikese karika mängus veerand- või poolfinaali ning pidime loosi tahtel võistlema esiliiga meeskonnaga JK
Leegion. Esiliiga on ju meistriliiga hüppelava, seal mängivad
mehed teevad trenni viis korda nädalas. Ja me võitsime neid
3:0! Sellist asja, et kolmanda liiga klubi esimest liigat nii suurelt võidaks, polnud varem juhtunud. Järgmises mängus saime loosi tahtel jälle enda vastu ühe esiliiga klubi, kuid neile
juba kaotasime 3:2.
Valdis Toomast
Saue Jalgpalliklubi asutaja, jalgpallitreener ja -kohtunik,
Jalgpalliliidu inspektor, Jalgpallihaigla juhatuse liige

Seejärel toimusid mitmesugused koolitused. Esimeseks oli
esmaabikoolitus vanaemadele-vanaisadele. Selgitati, mida
teha, kui inimene on teadvuseta seisundis, õpetati kunstliku
hingamise tegemist nuku abil ja seda, kuidas aidata inimest,
kellel on võõrkeha hingamisteedesse sattunud. Õpiti ka massaaži tegemist. Ohutu liikluse propageerimise eesmärgil võis
igaüks üle 10 erineva ilusa helkuri seast omale meelepärase
valida. Samal ajal manitses politseinik inimesi tänavate ületamisel tähelepanelik olema.
Päeva põnevamaks osaks kujunes kogenud treeneri Mardi õpetus Hiina tervisevõimlemise Qigongi harjutustest. Olime
agarad õppima, sest meile selgitati, et Qigong ravib nii keha
kui ka vaimu, aitab kaitsta luude hõrenemise ehk osteoporoosi
eest, parandab rühti ja vererõhku. Leidsime, et see on meiesugustele vanematele inimestele igati sobiv.
Tervisepäev oli korraldatud hästi ja läbimõeldult — saime
suhelda omaealistega, saime juurde eluks vajalikke oskusi. Ja
samas mõõdeti ka tervisenäitajaid — vererõhku ja kolesterooli
taset. Suur tänu korraldajatele ja kutsujaile!
Armand Nagel

Pühapäeval joosti staadionil neli ringi, kuni 10-aastased läbisid kaks ringi. Staadionijooksust võttis osa tunni jooksul kokku ligi 150 spordisõpra. Iga osavõtja valis endale jõukohase
tempo 1 km läbimiseks. Rõõm oli näha, et jooksust võeti osa
kogu perega. Staadionile tuli kohale nii lapsi, nende vanemaid
kui ka vanavanemaid. Medaliga autasustati 63 aktiivset isa.
Kõik said oma distantsi läbimisega edukalt hakkama.
Suur tänu osavõtjatele ning kohtumiseni 3. detsembril sarja neljandal etapil Saue ujulas!
Terje Toomingas
Saue Huvikeskuse sporditegevuse juht
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Teated
Saue Päevakeskuse
ürituste kava

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 jatäiskasvanute trennidesse
mehi ja naisi, teisipäeviti ja neljapäeviti kl 19.00–20.00.
Info: René Toome, 5. dan, 5565 9155,
e-post: renetoome001@gmail.com

• 18.11.11 korraldavad kultuurihuvilised Rae reisidega
reisi Suure-Lähtru mõisa kuulama vene romansse ja
mustalasromansse
• 19.11.11 osaleb päevakeskus Sõmerus erivajadustega
inimeste perepäeval, esinevad Saue ja Keila invataidlusgrupp ning ansambel „Rukkilill”
• 21.11.11. kell 12.00 Ülo Pender näitab filme — Raplamaa, soomaa, Saue Sõlg
• 22.11.11 kell 12.00 korraldavad kultuurihuvilised Nõmme Muuseumi ekspositsiooni ja skulptori Simson Seakülast näituse ühiskülastuse, soovijad liiguvad edasi Glehni
lossi ja tutvuvad lähiümbruse kultuuri- ning loodusväärtustega. Registreerimine kuni 18.11.11, pileti hind 0.50 €
pensionärile, sõidame 10.50 Saue KK-st väljuva bussiga
• 25.11.11 kell 16.00 seltsingu Tammetõru koosviibimine
• 29.11.11 korraldavad teatrihuvilised Theatrumi „Misantroobi” ühiskülastuse Kadrioru lossis
• 01.12.11 korraldab OÜ Silmarõõm silmade nägemisteravuse kontrolli päevakeskuse käsitöö poolel. Visiiditasu
6.40 €, prillitellijale tasuta, vajalik eelnev registreerimine
• 02.12.11 kell 16.00 rahvusühenduse „Bereginja” koosviibimine „TERE, TALV”
• Kuni 04.12.11 on päevakeskuse võimalik tellida otse
tootjalt linaseemneõli hinnaga 2.50 € pudel
• 05.12.11 kell 10.00–13.30 turumüük (riided, pesu,
jalatsid)
• 06.12.11 kell 10.00 Saue Linna Invaühingu koosolek
„Jõulusõnum” Saue Linna Invaühingu liikmetele
täpsem teave ja eelregistreerimine päevakeskuses kuni
12.12.11.
• 06.12.11 kell 10.30 Alaska loodustoodete tutvustus
(oodatud kõik huvilised)
• 07.12.11 kell 11.00 korraldavad muusikahuvilised Kellamängu Jõulukontserdi külastuse Veskitammi Kultuurimajas, registreerimine kuni 28.11.11, pilet maksab 2 €
• 13.12.11 korraldavad reisihuvilised reisi jõulueelsesse
Stockholmi
• 19.12.11 kell 17.00 Saue linna eakate (70 ja enam
eluaastat) jõulukontsert Saue Gümnaasiumis. Registreerime kuni 01.12.11 päevakeskuses
• 22.12.11 päevakeskuse erivajadustega inimesed esinevad Haabersti Sotsiaalmajas

Aastalõpustressi
aitab maandada
Krediidipank
Aastalõpp on traditsiooniliselt aeg, mil me mõtleme rohkem kui tavaliselt oma lähedastele. Hingedeajal novembris
meenutame neid, keda meiega enam ei ole, detsembris aga
kuulub tähelepanu eelkõige meie kallitele pereliikmetele.
Jõuluajal jooksevad lapsed hommikul esimese asjana vaatama, mida
päkapikk on sussi sisse toonud. Pärastlõunal aga maalivad meie silmaterad püüdlikult tähti, et jõuluvana ikka teada saaks, mida ta kingituseks
tooma peab.
Pühad on see aeg, mil tulevad enamasti koju ka mööda maailma laiali
olevad lähedased, et koos meenutada toredaid aegu ja teha plaane tulevikuks.
Vahel võib kiiresti lähenev aastalõpp aga pinget tekitada, sest soov lähedastele rõõmu valmistada, midagi tõeliselt toredat kinkida, ei pruugi
kokku käia meie rahaliste võimalustega. On ju pühade aeg selline periood aastas, kus inimeste väljaminekud on tavapärasest suuremad.
Ehk oleks mõistlik suuremad kulutused hajutada pikema aja peale?
Krediidipangal on rida tooteid, mis niisugust kulude jaotamist võimaldavad, näiteks arvelduskrediit, krediitkaart ja väikelaen.
Arvelduskrediit võimaldab teil pühadeks ostude tegemisel kasutada
suuremat summat raha, kui teie pangakontol parasjagu on. See tähendab, et võite kindlaks määratud limiidi ulatuses oma kontoga miinusesse minna. Vajalikud ostud saate teha kohe, aga arvelduskrediit tuleb
tagasi maksta üldjuhul aasta jooksul. Nii on võimalik ühe kuu suuremad
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Sünnipäevad novembris
AINO PETA		
ERNA KABER		
AGATHE VAARD
ARMILDE POOLA
SILVIA SARING
MARIA LIMBERK
MEIDA OJAPÕLD
SALME LÄÄNEMETS
VILMA ERENDI		
ERIK ANDRESEN
LEMBIT ANNI		
MEEDI MIDRI		
MARIA VASSILEVSKI
EHA ASSO		
JUZEM ŠAVIGULLA
UDO MALM		
ÜLO PRIILAHT		
ÕNNE VURMA		
EEMI IISRAEL		
ALLA SAZANOVITŠ
KLAUDINE VOSMI
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Palju-palju õnne!
Fotokonkurss „Loov tervis“
7. ja 8. klassi õpilased on oodatud osalema fotokonkursil
„Loov tervis“, mille eesmärgiks on innustada noori läbi kaamerasilma avastama tervisliku eluviisi huvitavaid ja põnevaid külgi. Tervis ei ole igav teema!
Konkursil osalemiseks tuleb saata kuni kolm fotot tervisliku elu ja valikute teemal. Esitatud fotodest valib erinevate
noorteorganisatsioonide liikmetest koosnev projektimeeskond välja viis paremat, mille autorid saavad koos ühe oma
sõbraga veeta põneva ja füüsilist aktiivsust täis (10. detsember 2011) päeva Tallinnas batuudikeskuses Skypark ning
Gruuvi skatepargis.
Fotokonkursi reeglid ja reklaamvideo leiab ISE mängu kodulehelt www.ave.ee/ise

kulud hajutada terve aasta peale. Intressi tuleb tasuda vaid kasutatud
summalt. Arvelduskrediiti on võimalik saada kuni 2000 euro ulatuses.
Kes aga vajab suuremat summat (nt kaugel välismaal elavate lähedaste külastamiseks), võib võtta väikelaenu. Sel juhul saate arvestada maksimaalselt 5500 euroga. Väikelaenu nagu ka arvelduskrediidi saamiseks
peab taotleja netosissetulek olema Tallinnas ja Harjumaal vähemalt 600
ja mujal Eestis 400 eurot kuus.
Klassikaline võimalus oma kulude planeerimisel on krediitkaart, mis
võimaldab teil pühadega seotud kulusid paremini hallata. Selle abil saate kauplustes trügimata teha pühadeostud lihtsalt ja mugavalt ka internetipoodides. Krediidipangal on pakkuda kahte tüüpi krediitkaarte,
millede olulisemad erinevused on krediidilimiidi suurus ja tagasimaksmise tähtaeg.
Kõikide eespool kirjeldatud toodete puhul on aastane intress Krediidipangas kõigest alates 15%. Nii soodne intressimäär on teiste turul olevate sarnaste toodetega võrreldes madalam.
Mõelge aegsasti oma soovid ja pühadega seotud kulutused läbi ning
võtke meiega ühendust. Koos leiame teile sobivaima lahenduse, kuidas
jõuluostudega seotud väljaminekuid planeerida. Ootame teid Krediidipanga kontoris asukohaga Narva mnt 4, Tallinn.
Tutvuge laenutingimustega põhjalikumalt Krediidipanga kodulehel www.krediidipank.ee. Krediidi kulukuse määr on 17,02% tüüpilise,
3000 euro suuruse ja 3-aastase väikelaenu näitel.

Helo Koskinen
Krediidipanga laenujuht
tel 669 0977
krediit@krediidipank.ee
www.krediidipank.ee
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Saue Sõna

Teated ja tarbijainfo

Masinaehitusettevõte AS
SAMI võtab tööle:

MASINATE KOOSTAJA
KEEVITAJA-KOOSTAJA
LUKKSEPP-PINGITÖÖLISE
Nõudmised kandidaatidele:
• Varasem töökogemus
metallitööstuses.
• Korrektsus, täpsus, kohusetunne.
• Eesti keele oskus suhtlustasandil.
Töötasu kokkuleppel.
CV saata: sami@sami.ee
või Tule 20, 76505 Saue
Tel 670 9040
www.sami.ee

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

 Juuksur Anne Toomist
ootab kliente Ele Ilustuudios
esmaspäeval ja neljapäeval
kl 10–18. Hinnasoodustused
pensionäridele. Tellimisel tulen ka koju juukseid lõikama.
5565 5690 Anne

raamatupidajale
Nõudmised kandidaadile:
• erialane haridus
• vähemalt 2-aastane töökogemus raamatupidajana
• täpsus, korrektsus, vastutustundlikkus
• raamatupidamisprogrammi kasutamise oskus
Ettevõte pakub:
• sõbralikku töökollektiivi
• tööülesannetele vastavat palka
Asukoht: Saue, Paju 3, Trailer Estonia OÜ
(508 7861, info@krone.ee)
Tööle asumise aeg: 01.01.2012
Töö tüüp: täistööaeg, palgatöötaja

KEEMILINE
PUHASTUS

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

Sooduspakkumine:
Tuues puhastusse
3 või enam eset,
pakume allahindlust
-15%

Vältimaks asjatut ootamist,
palume aeg ette registreerida!

Euroclean OÜ
Tel 5623 7070
euroclean@euroclean.ee

Pärnasalu 31, Saue
Avatud
E–R 8.00–18.00
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töömehed. Kuulutus ei aegu!
Tel 5593 9504

Pakume tööd

SAUE LOOMAKLIINIK

FEKAALIVEDU
(kogumiskaevude
tühjendus)

18. november 2011

Kinnisvara
Müün
 KÜTTEPUUD, PUITBRIKETT, PELLETID www.polarheat.ee Tel 5649 9499
 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. Saadaval 35-kilosed kotid
(5,75 €/kg; 160 €/tonn) ja
700-kilosed kotid (100 €/kg;
145 €/ tonn). Transpordivõimalus. Tel 506 5937
 Müüa soodsalt kuivi
kamina-/ pliidipuid: 30 cm,
40 L/ 60 L võrkkottides, kask/
lepp. Kuivad ahjupuud kottides ja laotuna konteinerisse,
min kogus 6 rm. Metsakuiv
mänd-kask, segapuu 40 cm
80 L kottides; 50 cm — laotud
konteinerisse. Vedu Harjumaal tasuta! Tel 5647 5960,
5636 4633. E-post: apq@
hot.ee
Pakun
 VIIME TASUTA ära teie
VANARAUA (pliidid, pesumasinad, radiaatorid, vannid, torud
jne). Demonteerime. Hoolsad

 Müüa 3-toaline (64 m2)
korter Kütise tänavas, otse
omanikult. Tel 5680 1869
Otsin tööd
 Teostan pottsepatöid. Klassikaliste kaminate ja looduskivide paigaldus. Töödest pildid.
Transport, materjal meie
poolt kohale toimetamisega.
Tel 5803 3448, Ain
Pakun tööd
 Sauel asuv päevahoid otsib
oma perre täiskohaga lapsehoidjaid. Sooviavaldus ja CV
palun saata: signe@naerupall.
com

Avaldame kaastunnet
Ingi Kivile abikaasa
Enn Kivi
kaotuse puhul
Saue Päevakeskus

Mälestame head naabrit
Aini Suuder’it
ja avaldame
sügavat kaastunnet
Anne Valmasele perega ema,
vanaema ja vanavanaema
surma puhul.
KÜ Kuuseheki 38 elanikud

