Saue Sõna

Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Saue kool
on spordis
parim!

nr

Ester Legonkov
Saue Gümnaasiumi
kehalise kasvatuse õpetaja

Raudtee
teatab
Elektriraudtee on koostanud
2012. aastal kasutatavate
asendusbusside marsruudid
& peatuskohad.
Ülevaate neist leiab siit: http://
www.elektriraudtee.ee/reisijale/peatused/laeaene-suund/
saue-asendusbusside-peatuskohad.
Asendusbusse
kasutatakse
elektrirongide
asendamisel. Otsus asendusbusside kasutamiseks tehakse,
kui elektrirong ei saa liini teenindada, seda näiteks ilmastikutingimuste (nt raudtee on
lume tõttu läbimatu) või raudtee-omaniku tõttu (nt ehitustöödega seoses on liiklemine raudteel peatatud). Asendusbusside
puhul jälgitakse sõiduaegu (eelistatud on kiire sõiduaeg) ning
peatuskohtade sobivust liinibussidele (paljusid peatuskohti
ei saa bussid kitsaste teeolude
tõttu läbida). Elektriraudtee
partner on Hansabuss AS, kelle
maakonnaliini-bussid reise teenindavad. Allikas http://www.
elektriraudtee.ee/
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Linnaelu

Tagasipilk
lahkuvale aastale

Saue Gümnaasium — Harjumaa 2011. a koolidevaheliste meistrivõistluste kompleksarvestuse võitja!
Alates 2002. aastast selgitatakse Harjumaa sportlikumad gümnaasiumid ja põhikoolid. Saue
Gümnaasium on olnud edukas
ja võitnud üldkarika aastatel
2002, 2006, 2008. Harjumaa
koolidevaheliste meistrivõistluste kompleksarvestusse kuulub kaheksa spordiala — teatesuusatamine, võrkpall, jalgpall,
korvpall, rahvastepall, kergejõustik (sisekergejõustik + staadioniteatejooks), murdmaateatejooks ja ujumine. Osalevad
Harjumaa koolid kahes grupis.
Gümnaasiumid ja põhikoolid
eraldi. Meie koolile olid üliedukad teatesuusatamine ja ujumine, kus tõime võidukarikad
koju. Teine koht kokkuvõttes
kergejõustikus, murdmaateatejooksudes ja jalgpallis. Kolmanda koha saavutasime korv- ja
võrkpallis. Pikemalt saab Saue
Gümnaasiumi noorsportlaste
saavutustest lugeda Saue linna
veebilehel www.saue.ee

16. detsember 2011

Milline oli 2011. aasta Saue linnarahvale ja linnale ning milliseks võib
kujuneda tulevane aasta? Saue
Sõna esitas volikogu poliitikutele,
linnavalitsuse ametnikele ja hallatavate asutuste juhtidele kolm küsimust. Paljud vastajad näevad asju
laiemalt, mõned enesekesksemalt
kui teised.

Loe lk 3–4

Kultuur

Erna Gerndorf:
noored hoiavad mind
energilisena
Tänavu Saue linna teenetemärgiga
autasustatud Erna Gerndorf hindab
inimestes heasüdamlikkust, positiivsust ja hoolivust. See on motoks ka
töös noortega. Tunnustus tuli noorte vaba aja sisustamise, noorsootöö
korraldamise ja omapoolse panuse
eest uue noortekeskuse valmimisel.
Palju õnne, Erna!

Loe lk 5

Ilm talvine. Härmatis puudel.
Hingeaur käib hobuse suust.
Eemal krigiseb kaugenev regi.
Jäänõelu tiliseb puust.
Taevas selge kui klaasine kuppel.
Lumel musteneb metsaviirg.
Päike veeremas mäe taha,
aknas mängleb veel viimane kiirg.
Üks lapsehing õhtuses paistes,
kelk järel, läeb tuisanud teed.
Mäel kustuvad ehavalgel
otse taevasse sõidavad reed.
Bernard Kangro

Aasta Tegu selgunud
Konkursile Aasta Tegu 2011 esitati
5 kandidaati, neist enim hääli kogus
Saue Noortekeskuse uus hoone.
Teise ja kolmanda auhinna pälvisid
Midrimaa Pokude rühma lastevanemate rajatud suur liivakast ning
Rudbecki kooli ja Saue Gümnaasiumi ühine keskkonnaprojekt. Aasta
Tegu on hea tegu ja seekord said
auhinna kõik viis nominenti.

Loe lk 5

Sport

Saue Gümnaasiumi
väga-väga
tublid noored
Harjumaa parim kool spordis on — …
Õige! — Saue Gümnaasium! Sportlikud õpilased on olnud edukad nii
üle-eestilistel kui ka Harjumaa võistlustel. Ja õpetajad-treenerid on ka
hästi tublid!

Loe lk 6

Mälusport

Tammetark,
Sammas ja Ettur
Saue linna meister võistkondlikus
mälumängus selgitati välja 27. novembril toimunud Saue Tammekilb
2011 Superfinaalis. Pingsa mängu
järel tuli Saue meistriks Tammetark
69 punktiga, järgnesid Sammas 61
ja Ettur 60 punktiga. Väga südilt esinesid pealtvaatajate võistkonnad.

Loe lk 6

Saue Sõna

Linnavalitsus
Linnavalitsuse 33. istung
Saue Linnavalitsuse 33. istung toimus
30. novembril 2011. aastal, päevakorras oli:
1. Saue Linna Raamatukogu 2011–2017 arengukava kinnitamine /määrus nr 10/.
2. Saue Linna Raamatukogu vara mahakandmine
/korraldus nr 340/.
3. Saue linna 2012. a eelarve muudatused /otsustati kinnitada esitatud muudatusettepanekud ja viia need volikogu
määruse eelnõusse ning esitada 2012 eelarve eelnõu
eelarve- ja majanduskomisjonile/.
4. Saue linna Kuuseheki tn pikenduse tänavaprojekti projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 341/.
5. Saue linna Koondise tn 20 Skate-pargi aluse platsi projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 342/.
6. Saue linna Kütise tn 8 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine /korraldus nr 343/.
7. Kuuseheki tn 50, 52 ja 54 korterelamute projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 344/.
8. Puidu tn 16 elektrivarustuse kaabelliini projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 345/.
9. Saue linna katastriüksuse maakasutuse sihtotstarbe
muutmine /korraldus nr 346/.
10. Saue linna katastriüksuste koha-aadresside muutmine
/korraldus nr 347/.
11. Kasutusloa väljastamine Maastiku tn 20
/korraldus nr 348/.
12. Kasutusloa väljastamine Tule tn 14 /korraldus nr 349/.
13. Koondise tn 20 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 350/.
14. Viigimarja tn 18/B ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja
uue ehitusloa väljastamine /korraldus nr 351/.
15. Saue Linnavolikogu otsuse „Puidu tn T2 kinnistule isikliku
kasutusõiguse seadmine“ eelnõu /otsustati eelnõu suunata kehtestamiseks volikogusse/.
16. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 352/.
17. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 353/.
18. Tule tn 7 keldriruumide kasutamise tingimused
/määrus nr 11/.
19. Tule 7 ruumide üürile andmine /korraldus nr 354/.
20. Müügipileti väljastamine /korraldus nr 355/.
21. Koondise 3–26 korteriomandi võõrandamine /otsustati
eelnõu suunata kehtestamiseks volikogusse/.
22. Tule tn 6–23 korteriomandi võõrandamine (II lugemine)
/otsustati eelnõu suunata kehtestamiseks volikogusse/.
23. Arvestusliku kulu kehtestamine Saue linna haridusasutustes 2012. aastaks /korraldus nr 356/.
24. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine /korraldus
nr 357/.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Linnavalitsuse 34. istung
Saue Linnavalitsuse 34. istung toimus
7. detsembril 2011. aastal, päevakorras oli:
1. Saue Huvikeskuse 2011–2017 arengukava
/määrus nr 12/.
2. Sünnitoetuse maksmine /korraldus nr 358/.
3. Konkursi „Aasta Tegu“ võitjate kinnitamine
/korraldus nr 359/.
4. Tänukirjaga autasustamine /korraldus nr 360/.
5. Vana-Keila mnt T3 ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 361/.
6. Audiitori määramine /Saue Linnavalitsus otsustas teha
Saue Linnavolikogule ettepaneku jätkata koostööd Rimess OÜ-ga/.
7. Saue linna 2012. a eelarve muudatusettepanekute kooskõlastamine /otsustati kinnitada esitatud muudatusettepanekud ja viia need volikogu määruse eelnõusse ning
esitada 2012. a eelarve eelnõu volikogule II lugemiseks/.
8. Eratee (tänavate) avaliku kasutamise tingimused
/korraldus nr 362/.
9. Saue Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine
/korraldus nr 363/.
10. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste eraldamine
/korraldus nr 364/.
11. Noorte sporditegevuseks toetuse eraldamine
/korraldus nr 365/.
12. Hooldaja määramine/korraldus nr 366/.
13. Hooldaja määramine /korraldus nr 367/.
14. Info
Info Pärnasalu 30B kinnistu võõrandamiseks.
Selgitamaks kinnistu piirinaabrite huvi kinnistu ostuks,
saata vastav märgukiri kõigile neljale piirinaabrile.
Matusetoetuste maksmine novembris.
Heli Joon andis ülevaate novembris makstud matusetoetustest.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Saue Linnavalitsuse
korraldus
Saue, 07. detsember 2011, nr 359
Konkursi „Aasta Tegu” võitjate kinnitamine
„Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 30 lg 1, Saue
Linnavalitsuse 21.05.2008. a määruse nr 7 „Konkursi „Aasta
Tegu” läbiviimise kord” § 7 p 3 lähtudes ning konkursikomisjoni ettepaneku alusel annab Saue Linnavalitsus alljärgneva
korralduse:
1. Tunnistada konkursi „Aasta Tegu 2011” võitjaks Saue
Noortekeskuse uue hoone valmimine.
1.1 Tunnustada võitjat keraamilise plaadiga „Aasta tegu
2011” ja 500 euro väärtuselise auhinnaga.
2. Tunnistada konkursi „Aasta Tegu 2011” II koha väärilisteks Saue lasteaia „Midrimaa“ Pokude rühma lastevanemate
poolt suure liivakasti rajamine lasteaia mängualale.
3. Tunnistada konkursi „Aasta Tegu 2011” III koha väärilisteks Rudbecki kooli ja Saue Gümnaasiumi Keskkonnaprojekt
2011.
4. Tunnustada II–III koha tegusid keraamilise plaadiga
„Aasta tegu 2011” ja 300 euro väärtuselise auhinnaga.
5. Tunnistada konkursi „Aasta Tegu 2011” IV–V koha saanud tegudeks Saue Gümnaasiumi robootikaalane projekt
FIRST LEGO League (FLL) Eesti ja Eesti Linnade Talimängude
parimad suusatajad — sauelased.
5.1 Tunnustada IV ja V kohale jäänud nominente keraamilise plaadiga „Aasta Tegu 2011” ja 50 euro väärtuselise
kinkekaardiga.
6. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Harry Pajundi
Linnapea
Jekaterina Tikerpuu
Linnasekretär

16. detsember 2011

Saue Linnavalitsus teatab
Saue linna Kütise tn 8 kinnistu detailplaneeringu avalikustamine
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Sauel
Tule tn 7 esimese korruse fuajees linnavalitsuse tööpäevadel
27. detsembrist 2011 kuni 24. jaanuarini 2012.
Detailplaneering hõlmab Saue linnas Kütise tn 8 paiknevat
kinnistut suurusega 12 931 m² sihtotstarbega sotsiaalmaa.
Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine ärimaaks, hoonestusõiguse, haljastuse, tehnovõrkude ja
liikluskorralduse lahendamine. Planeeringulahendusega on
kavandatud linnakeskkonda sobituva, varieeruva 2–4 korruselisusega, kolme äri-büroohoone rajamine.
Planeeringuga kavandatu elluviimiseks koostatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
aruanne on heaks kiidetud Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni kirjaga 27.11.2009 nr HJR 6-8/9748-6.
Detailplaneering ei muuda Saue Linnavolikogu 16.12.2010
määrusega nr 18 kehtestatud Saue linna üldplaneeringut.
Detailplaneering on saanud kõik vajalikud kooskõlastused
ning on vastu võetud ja esitatud avalikustamiseks Saue Linnavalitsuse korraldusega 30. november 2011 nr 343.
Detailplaneeringu materjalidega saab avalikustamise
kestel tutvuda Saue Linnavalitsuse infoletis esimese korruse
fuajees. Selgitusi annab linnaarhitekt kohapeal või telefonil
679 0191.
Märkused ja ettepanekud detailplaneeringu kohta palume
saata kirjalikult Saue Linnavalitsusele kas posti teel aadressile Tule tn 7, Saue linn, või e-postiga saue@saue.ee
Detailplaneeringu avalikustamise avalik arutelu toimub
30. jaanuaril 2012 kell 18.00 Tule tn 7 kolmanda korruse
saalis.

Mis saab sõidusoodustustest 2012 aastal?

Saue Linnavalitsuse
korraldus

17. novembril toimus Saue Linnavolikogu istung,
kus võeti vastu volikogu 17.02.2011 määruse nr 25
„Marsruudil Saue–Tallinn kommertsbussiliinidel
sõidusoodustuste kehtestamine“ muutmine.

Saue, 07. detsember 2011, nr 360

Muudatuse alusel kaob Saue–Tallinna kommertsbussiliinidel tasuta sõit. Siiani tasuta sõidu õigust omavad õpilased,
pensionärid, töövõimetuspensionärid, puudega inimesed ja
represseeritud saavad alates 1. jaanuarist 2012 sõita bussiliinidel 190 ja 191 soodushinnaga. Saue Linnavalitsus hüvitab kõikidele nimetatud sihtgruppidele kindla summa bussipileti hinnast ja ülejäänud osa piletihinnast tasub sõitja
ise. Samasugust soodussõitu kasutavad praegu üliõpilased
ja paljulapseliste perede vanemad.
Viimasel ajal on märgatavalt tõusnud bussipiletite hinnad. Bussifirmad põhjendavad seda kasvanud kuludega,
mille katteks tuleb kusagilt vahendeid leida. Jätkuv kütusehinna kallinemine on aga selge märk sellest, et bussipiletite
hinnad tõusevad veelgi.
2011. aastal kehtinud tasuta sõit pensionäridele, puuetega inimestele ja õpilastele näitab sõitude tegelikku arvu,
mida eelnevatel aastatel, kui doteeriti ühte bussifirmat konkreetse summaga, ei osatud arvestada. Nüüd on 10 kuu kokkuvõttes selgunud, et kui sõitude arv jääb ka edaspidi samale
tasemele, ei jätku bussipileti hinna järjepideva tõusu juures
linnaeelarvelistest vahenditest kõikide nn tasuta sõitude eest
tasumiseks. Seega palub linnavalitsus sõidusoodustusega
sõitjatelt mõistvat suhtumist sõidupileti eest osaliselt tasu küsimisel. Konkreetne piletihinna kompenseerimise määr kinnitatakse linnavolikogu poolt 2012. a eelarve vastuvõtmisega.
Informatsiooni volikogus vastu võetud, üksiksõidu piletihinna
kompenseerimise määra kohta avaldatakse pärast 15. detsembri volikogu istungit Saue linna kodulehel, Facebook’is
ning uue aasta esimeses Saue Sõnas.
Ajavahemikul 01.03–30.11.2011 sooritatud sõitude arv
on järgmine:

Tänukirjaga autasustamine
Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30
lg 1 p 2, Saue linna põhimääruse § 14 p 1 ja p 5 ning esitatud ettepanekute alusel annab Saue Linnavalitsus alljärgneva korralduse:
1. Avaldada tunnustust alljärgnevatele aktiivsetele linnakodanikele ning autasustada tänukirjaga:
1.1 Liia Lumilaid — pikaajalise tõhusa tegevuse eest Saue
Invaühingus;
1.2 Marika Salu — Saue kultuuri- ja seltsielu edendamise
eest;
1.3 Uuto Jugala — ettevõtluse arendamise ja kultuurielu
toetamise eest Saue linnas.
2. Tänukirjad anda üle volikogu esimehe ja linnapea aastalõpu vastuvõtul 19. detsembril.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Harry Pajundi
Linnapea
Jekaterina Tikerpuu
Linnasekretär

Saue Linnavalitsus
teatab
Saue linna Kungla tn 2 ja Jälgimäe tee T1 kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi avalik tutvustamine
ja arutelu toimub 27. detsembril 2011 algusega kell 17.00
Sauel Tule tn 7 linnavalitsuse hoone 3. korruse saalis.
Detailplaneering haarab Saue linna idapiiril asuvat Kungla
tn 2 kinnistut suurusega 59 637 m² sihtotstarbega tootmismaa ja ärimaa ning Jälgimäe tee T1 kinnistut sihtotstarbega
transpordimaa, suurusega 6382 m², mis paiknevad Saue
linna idapiiri ning Väljaotsa ja Kungla tänava vahelisel alal.
Detailplaneeringuga muudetakse nende kinnistute vahelisi
piire ning jagatakse Kungla tn 2 maaüksus kaheks tootmismaa, üheks ärimaa ja üheks liiklusmaa kinnistuks. Liiklusmaa kinnistuga luuakse koridor Paju tänava ja Jälgimäe tee
perspektiivseks ühendamiseks. Määratakse kinnistute uued
ehitusõigused ja piirangud. Lahendatakse teed, tehnovõrgud,
haljastus ja heakorrastus. Detailplaneering muudab kehtivat
Saue linna üldplaneeringut.
Detailplaneering on algatatud Saue Linnavolikogu
20.10.2011 otsusega nr 100.
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Saue Linnavalitsuse poolt on 2011. aasta jooksul väljastatud 1987 elektroonilist sõidukiipkaarti.
Heli Joon
sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht

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

Järgmine number ilmub
13. jaanuaril 2012
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Jälle on üks aastaring täis saanud. Taas on aeg heita pilk möödanikule ja seada atra uuele vaole.
Milline oli 2011. aasta Saue linnarahvale ja linnale ning milliseks võib kujuneda tulevane, 2012.
aasta? Saue Sõna esitas volikogu poliitikutele, linnavalitsuse ametnikele ja hallatavate asutuste
juhtidele kolm küsimust:
1. Mis jääb meelde mööduvast,
2011. aastast? (oma valdkonnas)
2. Kas tehtu kõrval jäi ka mõni asi
hinge kripeldama?
3. Milline on Teie jõulusoov?
Volikogu esimees
Valdis Toomast
1. 2011. aasta on lõppemas,
tagasi vaadates võib esmapilgul petlikult tunduda,
nagu polekski justkui midagi suuremat meenutada.
Kuid rutiinsete igapäevast
elu puudutavate otsuste
langetamise kõrval on
kindlasti märkimisväärne
meie uue noortekeskuse
avamine, samuti hoogsalt
käivitunud ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni laiendamise projekt, valmimas on
kergliiklustee ning alustatud on algkoolimaja projekteerimisega, mis annab lootust, et kevadel saab alustada
ehitustöödega.
2. Kuigi oli edukas aasta, siis — kuidas seda öeldaksegi —
ei ole head ilma halvata või vastupidi … see tähendab,
et ühest küljest antakse elanikele võimalus nt ühineda
muretult vee- ja kanalisatsioonitrassidega või siis uus
noortekeskuse hoone, mis annab küll avarad võimalused
noorsootööks, kuid mille rajamine ja ülalpidamine on
teisest küljest hauganud suure hulga raha linna eelarvest.
Sellepärast jääbki kripeldama, et tänases keerulises
majanduslikus olukorras, kus tulumaksu laekumine
kohalikele omavatsustele ei ole tõusnud, oleme pidanud
raske südamega võtma vastu otsuseid, mis on tinginud nii
lastega kui ka eakatega seotud toetuste vähendamisi.
3. Kui minu eelmise aasta jõulusoov teile oli, et lumerohkes
talves säiliks ikka rahulik meel ja üksteisemõistmine, siis
sel aastal, armsad sauelased, on minu jõulusoov ennekõike, et Meie jõulud tuleks valged ja rõõmsad. Soovin teile
ilusaid jõulupühi ja meeleolukat aastavahetust.

Linnasekretär
Jekaterina Tikerpuu
1. 2011. aastal jõudis
linnavalitsus digitaalse
asjaajamiseni. Vähenes
ringlev paberihulk. Endiselt
on olnud tore ja sõbralik
koostöö kolleegidega ning
nii mõnigi on avanud end
hoopis tundmatust ja huvitavast küljest.
2. Kõike saab teha paremini
ja energilisemalt. Kuivõrd
majanduslik olukord on
pingeline nii kodus kui ka tööl, siis oleks pidanud rohkem
tähelepanu pöörama inimeste motiveerimise erinevatele
võimalustele, paraku jäi selleks muude tööülesannete
kõrvalt vähe aega.
3. Et euro jääks; et riigikogu ja valitsus ei unustaks eurodirektiivide täitmise tuhinas oma rahvast ja riiki; et
inimesed ei muutuks raskustes kurjaks ja et need, kellel
on võimalusi, aitaks neid, kelle võimalused on kahanenud
olematuks; et noortel oleks piisavalt tööd kodumaal jne.
Soovide rida on pikk ja ikka on kergem üles lugeda neid
soove, mille täitmine ei olene endast. Soovin meile kõigile,
et meil oleks oskust kirja panna olulised soovid enda
jaoks ja oleks tarkust, tahtmist ja elujõudu oma soovid ise
täide viia. Ilusat jõuluaega kõigile!

Linnapea Harry Pajundi
1. Minule isiklikult oli see uue
väljakutse aasta ning hinnangu sellele saavad anda
ainult linnaelanikud. Ei saa
siin tänamata jätta asjalikku Linnavalitsuse ning
allasutuste töötajaskonda.
Suurim rõõm kindlasti
on uuest noortekeskuse
majast. Loodan, et kaunis
vorm täidetakse sisutiheda
tegevusega.
2. Vast kolm asja. Firma, kes oli võitnud linna tänavate
talvise ja suvise heakorra hanke ei suutnud olla sellel
tasemel, millega linnaelanikud olid varasemast harjunud.
Detsembri keskpaigast lähevad need tööd üle hanke
võitnud uuele firmale ning loodame olukorra paranemist.
Teiseks, Kadaka piirkonnas pikka aega valitsenud arusaamatus arendaja ja elamise soetanud inimeste vahel.
Ning kolmandaks: värskelt rajatud ja kevadel lõpetatav
kergliiklustee ei ole täna veel sellise pikkusega, nagu me
seda oma plaanides ette nägime.
3. Kõigepealt soovitan kõikidel võtta korraks aeg maha ning
vaadata tagasi, mis lõppeval aastal oli tema enda jaoks
kõige olulisem saavutus ja mis jäi tegemata. Tundkem
rahulolu ja õnnitlegem ennast ning lähedasi kordasaadetu eest! Küllap ka tänavu tegemata jäänud asjad või
saavutamata eesmärgid uuel aastal korda saavad. Olgem
julged ja ettevõtlikud!

Abilinnapea Rafael Amos
1. Kindlasti noortekeskuse
uue maja valmimine. Nüüd
on põhjust oodata noorsootöö uuele, veelgi paremale
tasemele viimist. Kindlasti
oli omaette väljakutseks
ühistranspordi korraldamise uute põhimõtete rakendamine. Kõikide hallatavate asutuste tõrgeteta ja
kvaliteetne töö keerulises
finantssituatsioonis.
2. Soov üle võimaluste elada. Adumise puudumine, et kui
linna rahakotis raha ei ole, siis seda lihtsalt ei ole. Kurvastas linna heakord ja see, et muusikakooli uute ruumide
ehitamiseks euroraha ei saanud.
3. Et maa saaks valgeks, et järgmine aasta oleks stabiilsem
ja et kooli algklasside maja ehitus algaks jaanipäeval.

Pearaamatupidaja
Ingrid Niid
1. Lõppev aasta oli esimene
paberivaba raamatupidamise aasta Saue linnas
ja suurte muudatuste
aasta üleminekul tekke- ja
tulemuspõhisele eelarvele
uue Kohaliku omavalitsuse
üksuse finantsjuhtimise
seaduse alusel. Lõppeval
aastal võeti linna varade
haldamiseks ja inventuuride läbiviimise ajakohastamiseks
kasutusele vöötkoodi-põhine varade haldussüsteem.
2. Suur tänu vanemraamatupidajatele Asta Kurikule ja Catlyn Toomastile, ökonomist Tuuli Urgardile ning kõikidele
kaastöötajatele, hallatavate asutuste juhtidele ja koostööpartneritele panuse eest uuenduste rakendamisel.
3. Igaüks meist vajab kodusoojust, südamesse päikest,
mis ei looju. Puhtaid mõtteid, millest hing saab valgust.
Kaunist jõuluaega!

Reformierakonna Saue
piirkonna fraktsiooni
esimees Raivo Ojapõld
1. Rõõmustas see, kuidas
liikusid edasi linna lähiaastate kaks suurprojekti: veeja kanalisatsioonitrasside
paigaldamine ning Saue
Gümnaasiumi algklasside
maja ehituse ettevalmistamine. Loomulikult võtab
nende teokstegemine veel
aega, ent asjad kulgevad
õige kiirusega õiges suunas.
2. Raha nappuse tõttu jäid
mõned planeeritud asjad tegemata ning tuli kahjuks raske
südamega langetada ka ebapopulaarseid otsuseid.
3. Soovin, et usuksite iseendasse, Saue linna ja Eesti riiki.
Igale raskele ajale järgneb rõõmuaeg. Vähem viriseda ja
rohkem tööd teha — see on uue edu võti!

Fraktsiooni „Kindlad
tegijad, uus tulevik“
esimees Henn Põlluaas
1. Isiklikult jäi kindlasti meelde minu uue raamatu „Lennart Meri, vabaduse valus
valgus“ (kirjastus Kunst,
376 lk), ilmumine sügisel
ja selle suur populaarsus
lugejate seas — nii Apollo
kui Rahva Raamatu müügikettides oli raamat TOP-1.
Juba on välja tulnud ka
kordustrükk ja kaalutakse
raamatu tõlkimist teistesse
keeltesse. Saue Linnavolikogu liikmena oli mööduv, 2011.
aasta samuti üsnagi töine. Saue elus tooksin aga eriti
meeldejäävana esile hoopis dirigent Harry Illaku poolt korraldatud kõrgetasemelise ja rahvusvaheliste osavõtjatega
Saue Puhkpillipäeva, mille raames korraldati vabaõhukontserdid kiriku juures ja keskuse pargis, military tattoo,
rongkäik ja kahe lavaga lõppkontsert Jaanituleplatsil.
Sügavalt kahju on, et linna kultuuriküsimustega tegelejad
seda ilmselt hinnata ei osanud ja Saue Sõnas eelnevalt ei
reklaaminud — nii jäi see Saue aasta teona äramärkimist
vääriv ja suurepärane üritus enamikel meie inimestel
kahjuks nägemata.
2. Kriisi ajal on oluline läbi viia olulisi muudatusi, tõsta efektiivsust, optimeerida või mitte teha teatud kulutusi selleks,
et linnal oleks võimalik täita oma ülesandeid, osutada
elanikele vajalikke teenuseid või säilitada nende taset.
Tundub aga, et Sauel võimulolev Reformierakonna–IRL-i
koalitsioon juhib linna, lähtudes pahatihti pigem erakondlikest või muudest kui linna ja linnaelanike huvidest, ning
eirates opositsiooni ehk fraktsiooni „Kindlad tegijad, uus
tulevik“ häid ettepanekuid linnaelu paremaks korraldamiseks. Selle tulemusena on koalitsiooni häälteenamusega
võetud vastu hulk põhjendamatuid ja kulukaid otsuseid,
mille täitmiseks on teiselt poolt tõstetud lasteaiamaksu ja
ringide tasusid, kaotatud väljapool Sauet koolis käivatel
lastel võimalus tasuta koolisõiduks, jäetud pensionärid
ilma jõulutoetusest, vähendatud transpordisoodustusi jne. Olukorda oleks võimalik parandada, selleks on
vaja koalitsiooni valmisolekut ja head tahet koostööks
opositsiooniga, mis esindab ju rohkem kui kolmandikku
linnaelanikest. Koalitsiooni lihtliikmetele volikogus soovin
aga kuuleka käetõstmise asemel rohkem julgust ja
tarkust mõelda ja teha otsuseid iseseisvalt, linna huvidest
lähtuvalt, nii nagu volikogu põhimääruses on öeldud.
3. Soovin kõikidele inimestele hoolivust, armastust, unistuste täitumist, rahu ja ilusat Jõuluaega! Headele lastele täis
kingikotte ja seda, et Jõuluvana ikka iga lapseni jõuaks.
Et inimestel oleks tööd, et Eesti väljuks võimalikult kiiresti
majanduskriisist ja et majanduspagulastena välismaale
lahkunud võiksid taas oma kodudesse ja perede juurde
naasta. Soovin kõigile häid Jõulupühi ja meeleolukat
vana-aasta lõppu!

Saue Sõna

Tagasivaated
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Saue Gümnaasiumi
direktor Jaan Palumets

Saue Muusikakooli
direktor Kristiina Liivik

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht Heli Joon

1. Meelde jäid uuendused
kooli sisulise töö külje pealt
ja muudatused seoses uue
õppekava rakendumisega.
Kontaktid sõpruskoolidega
ja haridusseltsi tegemised.
2. Rohkem tuleb toetada
õpilaste avastamisrõõmu ja
osalemist erinevates ettevõtmistes ja projektides.
3. Soovin kõigile rahulikke
jõule, positiivset ellusuhtumist ja jätkuvat tegutsemistahet!

1. 2011. aasta oli väga
sündmusterohke ja huvitav. Õppetegevuse kõrval
tegime koostööd paljude
koolide ja organisatsioonidega, et kultuurielu Sauel
oleks mitmekülgne ja huvitav. Õpilased ja õpetajad
osalesid paljudel solistide
ja ansamblite konkurssidel, kus saavutati hulk
auhinnalisi kohti. Suur
tänu kõigile, kes pingutasid rohkem ja andsid hindamatu panuse kultuurielu
arendamiseks Saue linnas! Sügav kummardus Noorte
Laulu- ja Tantsupeol osalejatele, kes oma panusega
aitasid kaasa Laulupeo õnnestumisele. Meeldejääv oli
Harjumaa Puhkpillipäev „Puhu Tuul“, mis tõi laulupeo
meeleolud ka Saue linna.
2. Kevadel osales Saue Muusikakool Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) projekti kavandite lisavoorus, mis oli
mõeldud huvikoolide infrastruktuuri nüüdisajastamiseks.
Kahjuks jäi projekt „Saue Muusikakooli ruumide ehitus
Saue Gümnaasiumi hoone fuajee II korruse pealeehitusena“ rahastuseta ning lükkas muusikakooli ruumimured teadmata tulevikku. See oli asi, mis andis lootust,
aga jäi siiski lahendamata.
3. Soovime muusikakooli pere poolt kõigile jõuludeks
rohkem peresoojust, rahu ja üksteise mõistmist! Pimedateks õhtuteks rohkem kaunist muusikat ja hingekosutavaid sündmusi.

1. Aasta jääb meelde eelkõige kiire ja tegusana.
Sotsiaalvaldkonnas käivitati toetuste maksmine
uue üleriigiliselt kasutatava
programmi abil, võeti vastu
uus kohalike sotsiaaltoetuste maksmise kord.
Bussisõidusoodustusega
sõitjad said endale uued
tänapäevased nimelised
kiipkaardid. UNICEF pikendas Saue linna laste- ja noortesõbraliku linna staatust
2014. aastani. Teen kõik endast oleneva, et linn oleks
edaspidigi tähtsa aunimetuse vääriline. Möödunud aastal
hakkas pikkamisi vähenema registreeritud töötute arv.
2. Ei jäänud.
3. Jõulusooviks kõigile sauekatele: üksteise mõistmist, kannatlikkust ja jõulurahu!

Saue Lasteaia „Midrimaa“
juhataja Anne Teetamm
1. 2011. oli lasteaiale meeldiv aasta! Rõõmu valmistas koostöö hoolekoguga.
Kevadel toimus hoolekogu
algatusel mänguväljaku
korrastamine. Korda läks
heategevuslik kevadpidu,
kus annetati kookide eest
895 eurot, mille eest valmistame lastele uusi rahvariideid. Meeldiva üllatuse
valmistasid Poku rühma
vanemad, kes tegid lasteaiale kingiks suure liivakasti.
Poku rühm on vanem rühm ja lapsed lähevad järgmisel
aastal kooli. Veel toimus mardipäeval hoolekogu korraldusel Mardilaat, kus kasutatud riiete müügist saadud tulu
anti rühmadesse mänguasjade ostmiseks.
2. Hinge jäävad kripeldama Päästeameti ettekirjutused,
mida ei olnud võimalik täita. Mitu punkti sai vastavusse
viidud, kuid osa lükkus uude eelarveaastasse. Muretsema
paneb laste turvalisus.
3. Jõulusooviks on, et inimesed oleksid omavahel sõbralikumad ja hoolivamad. Soovin kõikidele lastele ja lastevanematele kauneid jõule ja palju meeldivaid elamusi uuel
aastal! Lasteaia töötajatele soovin, et teil jätkuks hingesoojust nii lasteaia lastele kui ka oma perele. Uuelt aasalt
ootan, et elu muutuks stabiilsemaks ja — turvatunnet.

Saue Huvikeskuse
juhataja Sirje Luberg
1. Tegijate poolt jäi möödunud aastast meelde Saue
Savipäev, mis esimest korda oli korraldatud suure
üritusena, kaasates teiste
valdade harrastuskeraamikuid. Meenub osalejate
rõõm omavalmistatud
esemetest. Meeldejääv
oli Huvikeskuse suvelaager Karepal, kus kaunis
loodus ja huvitava kultuuritaustaga paigad mitmekesistasid meie laagrielu ja
tegevusi. Meelde jäid aktiivsed ja teotahtelised õpilased
ning suurepärane ilm, mis laagrielu soosis. Meeldejäävamaks spordiürituseks oli Saue tervisespordipäev, kus
osales üle 300 spordisõbra ja oli võimalik harrastada
kuut erinevat spordiala: korvpalli vabaviskevõistlus, vibulaskmine, rulluisutamine, takistusjooks, lapsekandmine,
rannavõrkpalli turniir.
2. Sauel toimuvad sündmused vajaksid tõhusamat reklaami ja üks võimalus selleks on paigaldada enamkäidavatesse paikadesse statsionaarsed reklaamialused.
3. Soovin kõigile rõõmsaid ja lumiseid jõulupühi! Veel soovin Saue kultuuri- ja spordiüritustele arvukalt osavõtjaid.

Saue Noortekeskuse
juhataja Erna Gerndorf
1. Noortekeskusele ja Saue
noortele oli lõppev aasta
eriliselt rõõmutoov — töötame ja tegutseme nüüd
vastvalminud uues majas!
Tore on, et noored leidsid
kohe tee noortekeskusesse ja kasutavad siin kõiki
võimalusi aktiivseks ja
arendavaks tegevuseks.
2. Tulevikumureks jääb veel
noortekeskuse õueala
sisustamine. Jõuluvanalt soovime uueks aastaks palju
projektikirjutamise võimalusi ja et meie projektid ikka
rahastamist leiaksid. Siis saame ka õueala korda!
3. Soovin kõigile rahulikku ja säravat jõuluaega ning unistuste täitumist uuel aastal!

Saue Koolihaldusasutuse
juhataja Ivo Sandre
1. Õnnestus saada toetusrahad kliima soojenemise vastast
tegevust toetavast fondist koolimaja ventilatsioonisüsteemi ehitamiseks. Projekt on valminud ja ehitustööde
graafik täpsustamisel. Õppeaasta lõpuks peaks poolel
koolimajast olema uus ventilatsioonisüsteem.
2. Need on pisiasjad, mis leiavad jooksvalt lahendused.
3. Tervist, õnne ja ilusat jõuluaega kõigile!
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Saue Päevakeskuse
juhataja Liivi Lents
1. Alates aastast 2011 on
meil uus hooldustöötaja,
kelle üle võib päevakeskus uhkust ja kliendid
rõõmu tunda. Üritustest
on eelkõige meeles reisid,
näituste avamised, kirikute
ja koguduste külastused
jne. Hea meel on selle üle,
et erivajadustega inimesed on saanud võimaluse
tutvustada ja esitleda oma
loomingut. Lisandunud on ka uusi sõpru, eriti tihedaks on kujunenud koostöö Sõmeru Päevakeskusega.
Sellesse aastasse mahub veel ka esimene kohtumine
Stockholmi „Telluse” päevakeskusega.
2. Kuivõrd kõik planeeritu on ellu viidud, siis kripeldust ei
olegi. Tahaks loota, et ka aasta viimane üritus — eakate
jõulupidu — on eakatele meelepärane.
3. Soovin kõikidele õnne ja tervist!

Saue Raamatukogu
juhataja Marika Salu
1. Meeldejäävat on palju —
rõõm igast lugejast, igast
uuest saadud raamatust,
kordaläinud üritusest. Hea
on tunda, et raamatukogutöötajat usaldatakse ja
sageli palutakse soovitada
raamatuid ning ei unustata tänada selle eest, et
saadi head nõu raamatute
valikul.
2. Siia sobib üleskutse
lugejatele — võlgadeta uude aastasse! Palun tagastage
laenutähtaja ületanud raamatud — detsember on võlgade likvideerimiseks parim aeg.
3. Soovin, et leiaksime rohkem positiivset enda ümbert ja
oskaksime seda ka hinnata. Ilusat ja valget jõuluaega
ning küllaga edu, õnnestumisi ja huvitavat lugemist uuel
aastal kõigile!

Rahulikke jõule ja meeldivat aastavahetust
kõigile sauelastele!
Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsus

Saue Sõna

Kultuur
Erna Gerndorf: noored hoiavad
mind energilise ja nooruslikuna
Gerli Ramler
Tänavu Saue linna teenetemärgiga autasustatud Erna
Gerndorf hindab inimestes
heasüdamlikkust, positiivsust ja hoolivust. See on motoks ka töös noortega.
Saue linn otsustas tunnustada Saue Noortekeskuse juhataja Erna Gerndorfi noorte
vaba aja sisustamise, noorsootöö korraldamise ja omapoolse
panuse eest uue noortekeskuse
valmimisel. Tunnustus tuli
Erna sõnul talle väga meeldiva üllatusena ja ta lisab, et on
väga tänulik talle omistatud
Saue linna ühe väärikaima
tunnustuse eest.
Kooliajal õpetajaks soovinud Ernast sai lasteaiakasvataja ja kui üle 10 aasta tagasi
otsustati perega Sauele kolida,
pidas Erna plaani ka töökoht
kodule lähemalt otsida. Saatuse tahtel leidis ta Noortekeskuse töökuulutuse ning nii
tast keskuse juht saigi. „See
töö tundus põnevaid väljakutseid pakkuv ning mul pole
tulnud pettuda,“ ütleb Erna.
„Töö peab ju huvitav olema,
kui juba 11 aastat ühel kohal
püsida!“
Ta lisab, et huvitavaks teeb
töö just mitmekesisus ja võimaluste rohkus ning et töö
noortega hoiab teda noorusliku ja energilisena. „Väga suur
osa rõõmuga töö tegemises on
ka sellel, et Saue linna juhid

on alati noorsootööd ja noortekeskust toetanud — selline
positiivsus annab erilise innustuse. Kutsub pingutama, kui
näed ja tunned, et Sinu tööd
hinnatakse.“
Uus hoone laiendas oluliselt noorte õpivõimalusi
Üheks suureks tunnustuseks
noortekeskuse tööle oli tänavu uude, päris oma hoonesse
kolimine. Erna sõnul on see
mõjutanud väga positiivselt nii
töötajaid kui ka noori.
„Keskkond on hoopis teine
ning väga meeldiv on kõrvalt
vaadata noorte hoolivat suhtumist meie ruumidesse ja
kuidas uusi vahendeid hoitakse. Uus maja annab võimaluse noortejuhtidel rakendada
kõiki oma oskusi ka ringide
ja töötubade kaudu. Täna juhendab iga meie noorejuht
vähemalt ühte ringi — vanas
kohas kahjuks me ei saanud
oma potentsiaali nii hästi ära
kasutada,“ selgitab keskuse
juht. „Teeb rõõmu, et Saue
linna noortel on nüüd palju
rohkem võimalusi arenemiseks! Oleme selline mitteformaalse õppe keskus, mis
pakub ääretult palju tegevusi.
Kui noor ei soovi ringitöös
või mõnes projektis osaleda,
võib ta näiteks õppida piljardit ja lauatennist mängima
ning meie majasisestel turniiridel võistelda. Ka see on ju
tegelikult õpe.“

Noorte positiivsest meelestatusest keskuse suhtes
räägivad juba numbridki: kui
vanasti käis keskuses päevas
20–50 noort, siis täna leiab
noortekeskuses igapäevaselt
tegevust koguni kuni 120
noort päevas.
Nüüd, kus suur unistus —
noortekeskus keldrist väl-

ja! — on täitunud ning Saue
Noortekeskus
üle-eestilisel
noorsootöö maastikul hästi
tuntud, on Erna sõnul aeg uusi
sihte seada. Kuhu ja kuidas, on
jälle uus väljakutse.
Saue linna teenetemärk ja
teenetemärgi tunnistus antakse
Ernale üle aastalõpu vastuvõtu
üritusel. 

KOMMENTAAR
Erna Gerndorf on Saue Noortekeskust juhtinud sama kaua,
kui mina Saue linna volikogus olen olnud — seega tunnen Ernat juba kaua aega. Tänu Ernale on meie noortekeskus olnud
alati teistest parem, sest esiteks on Erna suutnud ise ära teha
meeletu töö ja teiseks on ta valinud keskusesse tööle suurepärased inimesed. Tema nimi jääb kindlasti Saue ajalukku ja
seda juba tänu tõsiasjale, et just tema suutis noortekeskuse
tuua keldrist välja, noorte oma majja!
Valdis Toomast
Saue linnavolikogu esimees

Konkursi „Aasta Tegu 2011“
hääletuse tulemustest
18. novembrist kuni 5. detsembrini oli võimalik hääletada „Aasta Tegu 2011“
konkursile ülesseatud nominentide poolt. Seekord esitati
konkursile 5 kandidaati, kellele anti kokku 610 häält.
Hääletustulemuste põhjal
osutus esimese koha vääriliseks ja Saue linna „Aasta
Teoks 2011“ nimetati Saue
Noortekeskuse uue hoone
avamine.
Uus noortekeskuse hoone
ehitati suures osas Euroopa
Liidu toetuse abil, kaasrahastamine tuli Saue linna vahenditest. Hoone on kahekorruseline ja pakub võrreldes
vanade ruumidega oluliselt
enam vaba aega sisustavaid tegevusi. Uues rajatud
noortekeskuses on õpitoad,
õueala ning polüfunktsionaalne saal, mis loob paremad
võimalused regionaalsete ja
piirkondlike noorteürituste
läbiviimiseks ning aktiivseks

16. detsember 2011

Saue Huvikeskuse
hoolekogu
7. detsembril 2011 toimus Saue Huvikeskuse hoolekogu
koosolek. Hoolekogu sai kokku koosseisus Rafael Amos, Kalev Israel, Ülo Vatsk, Virve Laan ja uued liikmed: Ingrid Linkov
lapsevanemate esindajana ning Kerly Naeris õpilaste esindajana. Päevakorras oli hoolekogu esimehe valimine. Saue Huvikeskuse hoolekogu uueks esimeheks valiti Rafael Amos.
Päevakorras oli ka Saue Huvikeskuse äsjakinnitatud
arengukava tutvustamine uutele liikmetele, räägiti nõudluse
kaardistamisest huvihariduse vallas, rahulolu-uuringutest
sisehindamise raames, huvihariduse arengusuundadest, õppekeskkonna parendamisest ja üleriigiliste õppekavade väljatöötamisest aastatel 2012–2014.
Huvikeskuse juhataja Sirje Luberg esitas arutamiseks
spordi- ja kultuurisündmuste kalenderplaani — Saue linna
sündmused aastal 2012. Arutati võimalikke uuendusi mitmesuguste sündmuste korraldamisel, uue kajastuskontseptsiooni väljatöötamist, täiendavaid reklaamivõimalusi sauelaste
teavitamisel ja ka uute reklaamialuste paigaldamise vajadust
linnas.
Virve Laan
Saue Huvikeskuse huvitegevuse juht

Saue kuulub jätkuvalt
laste- ja noortesõbralike
linnade hulka
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) lastefond
UNICEF on omistanud 13-le Eesti linnale laste- ja
noortesõbraliku linna sertifikaadi. Saue omab lastesõbraliku linna tiitlit jätkusuutlikult juba alates aastast 2004.
„Linnale omistatav tiitel ei ole kindlasti lõppkokkuvõte, vaid
protsessi algus, kus on märgata linna ja tema kodanike soovi
muuta oma linn lapsesõbralikumaks,“ räägib UNICEF Eesti
juht Toomas Palu. „Sertifikaadi jätkuvaks omamiseks tuleb
iga kolme aasta tagant esitada aruanne — hindamiseks on
olemas rahvusvahelised indikaatorid, mida jälgib nii linn ise
kui ka UNICEF.“
Lastesõbraliku linna tiitli mõte on Palu sõnul esmalt just
linna soov noortesõbralikuks muutuda. „Ühenduste ning
meedia huvi hoiab sellel protsessil ka omal moel „silma
peal“. See ei ole kuidagi UNICEFi reklaamiks, vaid ikkagi eeskätt linna mainekujunduse küsimus, kas linn soovib
muutuda paremaks elukohaks oma väikestele kodanikele,“
lisab ta.
UNICEF loodi 1946. aastal II Maailmasõjas kannatanud ja
orvuks jäänud laste abistamiseks. UNICEF tegutseb peaaegu 200 riigis üle maailma, et kaitsta laste õiguseid, tagada
neile eluks vajalik ja avardada laste toimetuleku võimalusi.
UNICEF on ainus ÜRO agentuur, mis on pühendunud laste
heaolule.
Peaaegu kõik Euroopa riigid on ühinenud UNICEFi poolt
algatatud liikumisega „Laste- ja noortesõbralikud linnad”
(Child Friendly Cities). Liikumise eesmärk on tõsta esile ja
tunnustada neid linnu, kus hoolitakse oma väikestest elanikest ja nende tulevikust. UNICEF tahab esile tõsta seda,
mida ja kuidas linn teeb ja missugune on suhtumine ning
suund, koostöö linnavalitsuse, linnakodanike, sh laste ja
noorte, erasektoriga ja mittetulundusühendustega — kuidas
osatakse ära kasutada olemasolevaid võimalusi. Viimane
sõbralike linnade liikumisega ühinenud Eesti linn oli tänavu
Valga. Varem on ühinenud Tartu, Tallinn, Kuressaare, Rakvere, Narva, Viljandi, Haapsalu, Pärnu, Jõhvi, Kunda ja Põlva.
Gerli Ramler

KOMMENTAAR
koostööks. Nüüdisaja ehitusnõuetele vastav hoone annab
ka liikumispuudega noortele
võimaluse noortekeskuse tegevustes osalemiseks.
Teise ja kolmanda auhinna pälvisid Saue lasteaia
„Midrimaa“ Pokude rühma
lastevanemate poolt lasteaia
mängualale rajatud suur liivakast ja Rudbecki kooli ja

Saue Gümnaasiumi Keskkonnaprojekt 2011.
Lisaks eespool mainitud
kolme esimese koha auhinnale, milleks on tammekujuline
keraamiline seinaplaat ning
rahaline kingitus, otsustas
komisjon seekord tunnustada
ka neljanda ja viienda koha
saanud tegusid kinkekaardiga. Neljandale ja viiendale

kohale jäid vastavalt Saue
Gümnaasiumi
robootikaalane projekt FIRST LEGO
League (FLL) Eesti ja Eesti
Linnade Talimängude parimad suusatajad — sauelased.
Võitjaid ning nominente
premeeritakse 19. detsembril
toimuval aastalõpu vastuvõtul Niguliste kirkus. 

Saue linna laste- ja noortesõbralikkust ei saa mõõta sünnitoetusega ega lasteaia kohatasuga. See sõbralikkus on
midagi palju enamat. Periooditi tehakse UNICEF-i esindajate
poolt monitooringuid ning kui leitakse, et linn väärib seda
tiitlit, palutakse linnal täita vastava küsimustikuga ankeet.
Põhikomponentidena tulevad hindamisele laste huvihariduse võimalused, turvalisus, tervis ja areng, haridus, linna
arengukava ning sellest tulenev. Ja nende näitajate põhjal
võime väita: Saue on laste- ja noortesõbralik linn. Eriti rõõmu
teeb see, et reas nendes tegevustes on eestvedajateks just
linnakodanikud ise.
Harry Pajundi
linnapea
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Varia
Lapsed tervitavad
Eesti sõdureid Afganistanis

Anu Vananurm

Saue Gümnaasiumi 3.B klassijuhataja
Novembrikuu alguses korraldasid Saue Gümnaasiumi 3.B
klassi poisid sõjaväeteemalise
klassiõhtu, kuhu sai sõjaväelase-elu tutvustama kustutud
kapten Asso Treksler Eesti
Kaitseväest, kes ka ise meie
koolis gümnaasiumiosale riigikaitse tunde annab. Asso

tuligi, tutvustas lastele sõdurielu, näitas kiivrit, sõdurivormi,
padruneid, kuulivesti ja rääkis
kõige muu huvitava juures ka
võimalusest Afganistanis viibivatele Eesti sõduritele jõuludeks kingipakk meisterdada.
On ju sõdurid seal kodust ja
peredest kaugel, kuid nemadki

Koduste laste jõulupidu
11. detsembril toimus Saue Kontserdisaalis Saue linna koduste laste jõulupidu. Peole olid kutsutud 2010. a või varem
sündinud eelkoolieas lapsed, kes ei käi lasteaias või lastehoius. Koolimaja fuajees ootas ees punapõskne jõuluvana,
kes iga lapsega veidi juttu ajas või talle pai tegi. Oma hoogsate jõululauludega hoidsid tuju üleval Saue Poistekoori poisid.
Väikesed poisid ja tüdrukud kiikusid ema-isa süles kaasa ja
mõni neist uudistas laulupoisse päris lähedalt.
Kontserdi lõppedes jagas jõuluvana igale pisipõnnile
kommikoti, samuti sai laps endale pehme villapalli.
Kui mõni pere ei saanud kontserdil osaleda, siis jõulupaki saab kätte Saue Linnavalitsusest kab 107 kuni
16. jaanuarini 2012.
Info telefonil 679 0196 või e-postil anneli@saue.ee

soovivad jõuludest rõõmu tunda. Lapsed haarasid ideest loomulikult innukalt kinni ning
järgnevad nädalad möödusidki kunstitundides kingipakki
panemiseks töid meisterdades,
kirju kirjutades ja kaarte joonistades. Veel lisasid lapsed
omal soovil pakki komme ja
piparkooke.
5. detsembriks olid kingipakid valmis saanud ja Kait-

16. detsember 2011

Mälumängu Tammekilb
2011 Superfinaali võitis
„Tammetark“
Aasta lõpp läheneb ning aeg on kokku võtta ka mälumängurite viimaste kuude tegemised.

seväe esindus tuli neile kooli
järele. Oi seda elevust! Toimus
pidulik kingipakkide üleandmine ning direktor avaldas
arvamust, et selline tore komme võiks Saue Gümnaasiumis
saadagi algklasside hulgas
kenaks jõulutavaks, seni kuni
Eesti mehed Afganistaanis
missioonil on. See on väärt
mõte! 

Saue Gümnaasium —
parim kool spordis
Harjumaal 2011
Mind rõõmustavad Saue Gümnaasiumi sportlikud õpilased,
kes on endiselt edukad vabariiklikel ja Harjumaa võistlustel.
Saue Gümnaasiumil, Harjumaa koolidevahelise 2011. aasta
spordivõistluste võitjal kompleksarvestuses on suur au olla
eeskujuks teistele koolidele nii spordis kui ka õpingutes.
Soovin tublidele kehalise kasvatuse õpetajatele — Annele, Heitile, Valdole, Esterile ja Kadrile — sportlikku visadust ja
sporti armastavaid õpilasi aastaks 2012!
Alati teiega,
Enla Odamus

Ujuma tuli
100 spordisõpra
Sarja „Sauelane liikuma”
ujumise etapist võttis osa
ligi 100 spordisõpra. Sarja neljas etapp toimus
laupäeval 3. detsembril
2011. Osavõtjal tuli läbida
250 m vabalt ujudes, kuni
10-aastased 50 m. Kõik
ujujad said antud distantsi
läbimisega edukalt hakkama. Etapist võttis osa igas
vanuses spordihuvilisi. Iga
14. osaleja võitis loosiauhinna! Suur tänu kõigile osavõtjatele
ja tänusõnad ka ujula töökale kollektiivile!
Kohtumiseni sarja V etapil 2012 aastal!
Terje Toomingas
Saue Huvikeskuse sporditegevuse juht

19. novembril algas traditsiooniline omavalitsustevaheline
mälumängu suursari „Eesti Maakilb 2011/ 2012“, mis Saue
Mälumänguklubi jaoks on kujunenud tähtsamaiks ja vaieldamatult edukaimaks võistluseks, sest viimasel kahel aastal on
meil õnnestunud „targima omavalitsuse“ võidukarikas Sauele
tuua.
Sellel aastal alustas üle Eesti kokku 56 võistkonda, kes olid
jagatud viide regiooni. Harju regiooni I voor toimus tavapäraselt
Keila Tervisekeskuses 14 võistkonna osavõtul. Saue linna esindasid 3 võistkonda: „Tammetark“ (Rafael Amos, Vello Toomik,
Villu Liiv, Indrek Salis), „Ettur“ (Virve Laan, Eve Koha, Urmas
Väärtnõu, Siim Aas) ja „Sammas“ (Ulvi Urgard, Kaido Lasn, Indrek Tibar, Uku Praks ja noormängija Kert Paidre).
„Tammetark“ esines jätkuvalt väga edukalt ning saavutas
80 punktiga oma regioonis kindla võidu ning hiljem selgus,
et kogu riigi ulatuses tähendas see esikoha jagamist Räpina
võistkonnaga. Järgnesid Saku 72, Pühalepa 69, Haapsalu 67
ja Viljandi 66 punktiga.
Reeglite järgi pääseb otse kevadisse Superfinaali kahe eelvooru kokkuvõttes 12 paremat võistkonda ning praeguse seisuga kuuluksid nende hulka koguni 6 Harjumaa võistkonda. Ülejäänutel, sealhulgas ka Saue teistel võistkondadel („Sammas“
32. koht 44 punktiga ja „Ettur“ 42. koht 39 punktiga) oleks vaja
edukalt esineda veel vahepeal toimuvates Rahvafinaalides. Tegelikult on aga ees veel II voor, mis toimub 10. detsembril Sauel
ning alles siis selgub lõplik paremusjärjestus.
Saue linna meister võistkondlikus mälumängus selgitati 27.
novembril toimunud Saue Tammekilb 2011 Superfinaalis. Esmakordselt oli võistlustandriks Noortekeskuse saal ning ürituse
juhiks ja tujutekitajaks oli seekord Madis Milling. Finalistid olid
aga vanad tuttavad: „Tammetark“, „Ettur“ ja „Sammas“. Küsimusi esitas ja punkte luges, nagu ikka, Tenno Sivadi.
Seekordse võistluse sättisime meelega esimese advendi
päevale, et pärast pinevat mõttetööd ja mõnust koosviibimist
koos linna jõulupuule küünalde süütamisele minna, kuid ilmataat viskas tõelise vembu ning päev läbi sadanud paduvihm
rikkus pisut häid plaane ning kahandas ilmselt ka üritusele
kaasaelajate ridu. Võistlejad ja pealtvaatajad ei lasknud ennast
siiski häirida ning üritus läks igati korda. Tenno Sivadi küsis
võistlejatelt 35 küsimust igast eluvaldkonnast ning, nagu sellisel võistlusel kohane, olid osad küsimused ka parajalt huumori-sugemetega. Näiteks küsiti: Sellega lähevad vähesed arsti
juurde, kuid teatrisse ja kontserdile minnakse aga kindlasti?
Selgus, et õigeks vastuseks on köha ja nohu.
Küsiti ka: Kellel, vastavalt Piibli andmetele, õnnestus hävitada korraga neljandik maa elanikest? Vastuseks on Kain, kes
tappis oma venna Abeli, kuid sel ajal oligi Maal ainult neli inimest, lisaks neile vaid nende vanemad Aadam ja Eeva. Poolaja
lõpuks oli liider „Tammetark“ napi eduga „Samba“ ja „Etturi“
ees. Visalt võistlesid ka pealtvaatajate võistkonnad — Noortekeskus ja 2011. Vaheajal asus tegevusse Madis Milling, kes
esitas 12 julgele paarkümmend katkendit tuntud teleseriaalide
ja multifilmide tunnusmuusikast. Vastata tuli kiiruse peale ning
selgus, et mõned „seebikad“ on enamikul nägemata või olid
need pärit minevikust. Nalja sai igal juhul küllaga. Parimaks filmimuusikatundjaks osutus Siiri Raagmets.
Teist poolaega alustati jätkuvalt Madis Millingu muusikaküsimustega. Pidime viie võõrkeelse laulu järgi ära arvama,
kuidas on selle loo eestikeelne pealkiri ja kes oli esmaesitaja
Eestis. Kõik tundus alguses väga tuttav ja selge, kuid selgus, et
muusikaplokk oli hoopis üks punktivaesemaid. Parim muusikatundaja oli „Ettur“ 5 punktiga, teised said veelgi vähem.
Superfinaali võitis ja tuli Saue meistriks lõpuks ikkagi „Tammetark“ (Rafael Amos, Vello Toomik, Sven Sommer, Villu Liiv)
69 punktiga. Hõbe — „Sammas“ (Indrek Tibar, Kaido Lasn, Marge Lasn, Katrin Lasn) 61 punkti ja pronks „Ettur“ (Virve Laan,
Tiiu Kuuskme, Urmas Väärtnõu, Toomas Kilgas) 60 punktiga.
Parim pealtvaatajate võistkond oli „2011“ (Ulvi Urgard, Malle Liiv, Sirje Kesa, Siim Aas) 43 punktiga.
Lõpetuseks veel kõige värskemad esialgsed head uudised
Maakilb 2011/2012 II eelvoorust. Harju regiooni eelvoor toimus
10. detsembril Saue Kontserdisaalis ning „Tammetark“ jagas
esikohta koos Juuru/ Raplaga 71 punktiga 100-st. Kolmas oli
Keila linn. Ühtlasi tagati ka kahe vooru kokkuvõttes parimana
otse edasipääs kevadel toimuvasse Superfinaali. Teised Saue
võistkonnad „Sammas“ ja „Ettur“ kogusid vastavalt 35 ja 32
punkti ning nemad peavad edasipääsuks jätkama vahemänge
Rahvaliiga B-finaalis. Edu neile!
Head vana-aasta lõppu ja edukat uut aastat!
Saue Mälumänguklubi juhatus
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Teated
Puuetega inimeste
tegevuskeskuse infopäev
6. detsembril toimus Keila Sotsiaalkeskuses MTÜ Töötahe projekti „Lääne-Harjumaa puuetega inimeste tegevuskeskus“ infopäev.
MTÜ Töötahe koostööpartneriteks nimetatud projekti elluviimisel ja loodetavasti ka tegevuskeskuse praktilisel käivitamisel on Saue linn, Keila vald ja Keila linn. Projekti rahastab
Eesti–Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Sotsiaalkindlustusameti (SKA) 2011. aasta novembrikuu
seisuga on Lääne-Harjumaa 11 omavalitsuses kokku 2353
töövõimetuspensionäri, kellest 662-le on määratud raske või
sügav puue. 100 inimest nendest on vanuses 16–20 eluaastat.
Projekti käigus Lääne-Harjumaa omavalitsuste sotsiaaltöötajate seas sotsiaalteenuste kohta tehtud küsitlus andis põgusa ülevaate teenuste olemasolust ja omavalitsuste huvist ning
valmisolekust teenuste puudumisel osta neid väljastpoolt valla või linna piire. Väljast teenuse ostmine tähendab oma valla
inimestele teise omavalitsuse päeva- või töökeskuse tegevustes osalemise võimaldamist ja selle eest teenusepakkujale
maksmist. Ei saaks öelda, et sotsiaaltöötajad ei ole huvitatud
teenuste arendamisest või oma klientidele teenuse ostmisest. Pigem takistab kaasamõtlemist ja võimaluste otsimist
teadmine või arvamus, et omavalitsusel ei ole raha või raha
on väga vähe. Takistustena toodi välja veel transpordi puudumine ja puuetega inimeste teenusevajaduse erinevus.
MTÜ Töötahe projekti raames loodavasse tegevuskeskusesse on oodatud töövõimetuspensionil olev puudega inimene, kes ei leia avatud tööturul endale sobiva koormusega
tööd, kuid kes tahab tööd teha.
Paindlik tööaeg tähendab võimalust tulla tööle hiljem ja
teha tööd nii kaua, kui vaimne või füüsiline terviseseisund
seda võimaldavad. Sobiv töökoormus aga seda, et „kui ei jõua
tervet, siis tee pool“ ja sellest ei ole midagi. Turvaline töökeskkond on aga keskkond, mis on kohandatud just täpselt töötaja
erivajadustele nii tehniliste abivahendite kui ka professionaalse personali näol, kellelt saab alati abi ja nõu küsida. Sellise
töökorralduse eesmärk on tööealise inimese tervisehäirele
või puudele vaatamata arvestada ja toetada tema TAHET tegutseda ning kohandada tavaline töö aeg, töö tegemise koht
ja töö ülesanded tema erivajadusele vastavaks, et sünniks nii
inimesele endale kui ka ühiskonnale kasulik ühisosa. Alati ei
ole vaja tulemust arvestada rahasse, sest sageli on aktiivselt
veedetud aeg ja eduelamus olulisemad.
Tööealised erivajadusega inimesed tulevad ka erikoolidest,
kus kohandatud õppekava alusel omandatakse põhiharidus.
Heal juhul ka kutseharidus.
Loodavas päevakeskuses on puudega inimesel võimalik
osaleda huviringides, loovtegevustes, samuti korraldatakse
ühisüritusi ja väljasõite. Olulisel kohal on ka toimetulekuõpe,
mille eesmärgiks on toetada igapäevast toimetulekut, õpetada lihtsaid majapidamistöid ja toiduvalmistamist.
Infopäeval esinesid Tallinnast Käo Täiskasvanute Päevakeskusest sotsiaaltöötaja Silvia Looveer ja muusikaterapeut
Ingrid Floss. Saime hea ülevaate Käo päevakeskuse töökorraldusest, erinevatest abivahenditest, mis toetavad inimeste
kõnet ja sotsiaalset suhtlemist. (www.kaokeskus.ee)
Tartust osales MTÜ Iseseisev elu juhataja Maire Koppel,
kes rääkis MTÜ-de koostöövõimalustest kohalike omavalitsustega sotsiaalteenuste pakkumisel. Ta tutvustas oma kogemusi toetatud töötamise teenuse osutamisel ja lubas nõu
ning jõuga abiks olla Keilasse planeeritava tegevuskeskuse
sisulise töö planeerimisel. (www.iseseisev-elu.ee)
Infopäeval osales 28 inimest. Esindatud olid puuetega inimesed, nende pereliikmed Keilast ja Paldiskist, sotsiaaltöötajad Keila vallast ja linnast ning Vasalemma, Nissi ja Padise
vallast, samuti Haridus- ja kultuuriselts Läte, Lääne-Harjumaa
Invaühing ja MTÜ Töötahe töötajad.
Edvi Rand, projektijuht

Jõululaat läks korda
3. detsembril toimus Saue koolimajas Jõululaat, kus müüdi
hulgaliselt käsitöö-, tarbe- ja toidukaupu. Raamatukogu müüs
soodsa hinnaga kasutatud raamatuid. Päkapiku töötoas
meisterdati kaarte ja kingipakendeid. Traditsioonilisele heategevusloteriile annetasid kingitusi Saue Naisseltsi ja LC Saue
liikmed ning loteriist saadud tulu otsustai annetada perekond
Orionile, kelle peres kasvavad kolmikud.
Sirje Luberg

Saue Huvikeskuse
kunstinäitus
5. detsembril avasime Saue Linna Raamatukogus pidulikult kunstinäituse. Eksponeeritud on meie Kunstistuudio õpilaste huviringitundides ja täiskasvanute
kunstikursustel valminud tööd.

Väljapanek on mitmekesine. Esimesel korrusel saab näha
Joonistamise ja maalimise ringi õpilaste tehtud monotüüpiaid, akvarelle ja joonistusi. Raamatukogu õppeklassis on
välja pandud Tarbekunstiõppe ringis tehtud meeleolukad jõuluehted. Teisel korrusel on valik täiskasvanute joonistusi, mis
valmisid õppetöödena sügisesel joonistuskursusel. Joonistusi oli kordades rohkem, kui ruumi nende eksponeerimiseks,
nii sai seekord tehtud valik huvitavatest maastikumotiividest
ning portree- ja figuurivisanditest. Näha saab ka tuntud kunstnike joonistuste järgi tehtud koopiaid.
Vitriinides on välja pandud täiskasvanute kursusel tehtud
keraamikat ning Skulptuuri-, Meisterdamise- ja Keraamikaringi õpilaste valmistatud keraamika, pisiplastika ja skulptuurid.
Näituse avamisel osalesid autorid, õpetajad ja kutsutud külalised. Autorid said hinnata oma töid, uudistada teiste tehtut,
võtta mõõtu ja vahetada ideid.
Koos veedeti sisukas õhtutund.
Infoks veel: saime nädala lisaaega ja näitus jääb avatuks
17. detsembrini.
Näitust saab külastada raamatukogu lahtioleku aegadel:
E–R 10.00–18.00 ja L 10.00–17.00
Virve Laan
Saue Huvikeskuse huvitegevuse juht

Jõulukontsert
plokkflöödiansamblilt
MTÜ Iseseisev Elu juhataja Maire Koppel.

pühapäeval, 18. detsembril 15.00
Saue kirikus
Juhendaja: Reet Jürgens

VESIAEROOBIKA

Käo Päevakeskuse muusikaterapeut Ingrid Floss.

Saue ujulas detsembrikuus 01.–29.12
T, N algusega 19.00
Üksikpilet 5.75 €; kuupilet 40,5 €;
10 korra pilet 45 €.

16. detsember 2011
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Saue Päevakeskuse
ürituste kava
• Avatud Helve Reet Ree maalide näitus
• 19.12.11. kell 17.00 Saue linna eakate (70 ja enam eluaastat) jõulukontsert Saue Kontserdisaalis. Sissepääs
ainult registreerunutele!
• 19.12.11. kell 10.00–13.30 turumüük päevakeskuses
• 22.12.11. päevakeskuse erivajadustega inimesed esinevad Haabersti Sotsiaalmajas
• 22.12.11. seltsingu Tammetõru jõulupidu

2012. aasta reisikava
17.05.2012 Juminda poolsaar ja Majakivi matkarada
11.–14.06.12. Leedu–Valgevene
14.–15.08.12. Setomaa
06.09.2012 Vanausulised Peipsi ääres. Reisijuht Jaan
Masing, Eesti reiside täpsem info päevakeskuses
• 11.–14.06.2012 Leedu–Valgevene reis
1. päev: kell 8.00 väljumine Saue Kaubakeskuse eest,
sõit läbi Baltimaade, 10.30 kohvipaus Iklas, 13.30 lõuna
Bauska lossis, õhtuks (ca 18.00) Vilniusse, majutus,
jalutuskäik vanalinnas, söök. 2. päev: kell 9.00 Anna
kirik, Vilniuse Ülikool (kirik), Gediminase torn, katedraal,
13.00 Trakai linnuse muuseum, suplus, lõuna. 17.00
sõit mineraalveekuurorti Druskininkaisse (125 km),
19.00 majutus, jalutuskäik kuurortlinnas. 3. päev: kell
8.30 sõit Valgevene piirile ja edasi iidsesse Leedu–Poola
linna Grodnosse (40 km), kus oli 16. saj kuulsa kuninga
Stefan Batory residents, 11.00–14.00 muuseum/ suplus
Neemenis, kaubandus, 14.00–15.00 lõuna, Lida kaudu
Minskisse (290 km), 20.00 majutus, jalutuskäik pealinnas. 4. päev: kell 8.30 ringsõit miljonilinnas Minskis,
tutvumine vaatamisväärsustega, lõuna, kell 15.00 sõit
Molodetsheno, Pastavi ja Braslavi kaudu (lühipeatused,
ca 320 km), Läti piirile, 21.00 majutus Daugavpilsis. 5.
päev: kell 8.30 sõit kuulsasse Aglona katoliku kirikusse
(50 km), sealt ca 10.30 Malta kaudu Latgale pealinna
Rezeknesse (60 km, linnusevare) ja edasi järvede vahel
asuvasse Balvisse (80 km), kus ca 13.30 lõunatame. Kell
15.30 jõuame Aluksnesse (loss ja park), 17.00 läbime
Ape ja ületame Eesti piiri ning sõidame Valga kaudu ca
18.30-ks Tõrva õhtusöögile, sealt Viljandi, Türi ja Rapla
kaudu ca 22-ks Sauele. Reisi maksumus 200 € + 25 €
viisa. Registreerimine päevakeskuses.
•
•
•
•

Saue Huvikeskuses
detsembris ja jaanuaris
• Aastalõpupidu 29. detsembril kell 19.00 Saue
Kontserdisaalis
• Kostüümipidu Saue Huvikeskuse huviringide õpilastele
koolivaheajal, 5. jaanuaril kell12.00–15.00 kooli saalis.
Kostüümid meisterdame kohapeal erinevatest materjalidest.
Kaasa võtta vana T-särk ja hea tuju. Toimub moeshow
ja disko. Osalemissoovist palume teada anda aadressil
huvikeskus@saue.ee 22. detsembriks 2011 a.
• Jõulukuuskede pidulik ärasaatmine 11. jaanuaril
kell 18.00 Keskuse pargis. Esineb Saue Muusikakooli
trummide ansambel, pakutakse sooja jooki ja piparkooke.
Korraldavad: Saue Huvikeskus ja Noortekeskus
• Lauluklubi 13. jaanuaril kell 19.00 Saue koolimajas.
Juhendab Katrin Järvlepp
• Juudi kultuuriõhtu 20. jaanuaril kell 18.00 Saue
Kontserdisaalis

Detsember
Keila Miikaeli koguduses
• 18. detsember kell 11.00 — Advendiaja 4. pühapäev
Perejumalateenistus. Armulauda pole!
• 24. detsember — Jõuluõhtu jumalateenistused:
kell 16.00 — laulab koguduse seenioride segakoor
kell 18.00 — laulab koguduse segakoor „Miikael“
• 25. detsember kell 11.00 — 1. jõulupüha
Jumalateenistus armulauaga. Laulab meeskoor Runo
• 31. detsember kell 18.00 — Vana-aasta jumalateenistus
armulauaga
Jumal ütleb: Ma jätsin su maha üürikseseks hetkeks,
aga ma kogun sind suure halastusega. /Js 54:7/

Teade
07. jaanuaril 2012. a korraldab Saue Linnavalitsus koostöös
Nordline Baltic OÜ-ga vanarehvide (vanad autokummid) kogumise Saue linna elanikelt.
Vanarehve võetakse vastu kell 12.00–14.00 Tule tn 13
parkimisplatsil (mööbliaida ja pitsabaari vaheline territoorium).

Teated ja tarbijainfo
Saue
Kontserdisaalis

Saue Sõna

16. detsember 2011
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29. detsembril 2011
algusega kl 19.00

AASTALÕPUPIDU
Õhtujuht Üllar Luup
Esinevad:

Saue Segakoor
showgrupp Vikerkaar
Tantsuks — ansambel Vanker
Pidu on laudadega, avatud baar
Piletid hinnaga 7 eurot
müügil Saue Huvikeskuses E–N 15.00–18.00

SAUE LOOMAKLIINIK

FEKAALIVEDU
(kogumiskaevude
tühjendus)
Hinnad alates 15 €
Küsi kindlasti pakkumist!
Tel 5346 8430,
Geotrans OÜ

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.- €)

Vältimaks asjatut ootamist,
palume aeg ette registreerida!

Müün
 KÜTTEPUUD, PUITBRIKETT, PELLETID www.polarheat.ee Tel 5649 9499
 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 turbabriketti, puitbriketti
ja kivisütt. Transport Sauel tasuta.
Tel 5359 3615
Pakun
 VIIME TASUTA ära teie VANARAUA
(pliidid, pesumasinad, radiaatorid, vannid, torud jne). Demonteerime. Hoolsad
töömehed. Kuulutus ei aegu!
Tel 5593 9504
Kinnisvara
 Müüa 3-toaline (64 m2) korter
Kütise tänavas, otse omanikult.
Tel 5680 1869
 Anda üürile 2-toaline korter, otse
omanikult. Osaliselt möbleeritud.
Tel 505 7746
 Ostan Sauel 1-toalise korteri otse
omanikult. Tel 5669 8863
 Müüa Sauel 2-toaline korter, 5/3,
suurusega 52,5 m2. Korter on soe ja
päikesepaisteline, korralikult remon-

ditud ning bussipeatus ja lasteaed
lähedal. Hind 43 000 eurot. Kontakt
5666 6055
Otsin tööd
 Teostan pottsepatöid. Klassikaliste
kaminate ja looduskivide paigaldus.
Töödest pildid. Transport, materjal
meie poolt kohale toimetamisega.
Tel 5803 3448, Ain
 Paigaldan Sauel õhk-soojuspumpasid. Tel 5648 1185
Pakun tööd
 Kohe 2-aastaseks saav tubli ja terve
poiss otsib kogemustega ja usaldusväärset hoidjatädi 5–7 tunniks nädalas
ja haigena kodus olles.
Tel 514 9423, e-post: sunny.kd@neti.ee
 Sauel asuv päevahoid otsib lapsehoidjat, võimalus töötada nii poole
kohaga kui ka täiskohaga. Sooviavaldus
ja CV palun saata: signe@naerupall.com
 Otsime väiksele, 2,3-aastasele tüdrukule toredat, südamlikku, hoolitsevat ja
tegusat hoidjatädi 2 päevaks nädalas.
Meie poolt vajadusel transport.
Info tel 503 6262. Tasu kokkuleppel.
 Saue Auto AS Tööpakkumine —
Rehvitööd ja abitööd remonditöökojas.
Tel 510 6575, 516 8225; aadress:
Tule 21, Saue

