Saue Sõna

Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht
E-rahvaloenduse
esmased
tulemused
E-rahvaloendusel loendati esialgsetel andmetel üle 62% Eesti
arvestuslikust
elanikkonnast.
E-loenduse lõplik osakaal selgub
pärast rahvaloenduse tulemuste
avaldamist maikuus, kui on teada Eesti tegelik rahvaarv.
E-rahvaloendus lõppes 1. veebruari südaööl (23.59) ja arvesse
läksid kõigi inimeste ankeedid,
kes olid selle hetkeni loenduskeskkonda sisenenud ja lõpetanud täitmise hiljemalt 2. veebruaril kell 2.00.
Isikuankeete, mille puhul olid
loendatud ka inimese leibkond ja
eluruum, oli kokku 815 467 ehk
62% Eesti arvestuslikust rahvaarvust. „Kui arvestame ka inimestega, kelle leibkonnaliikmetest oli
osa loendamata või eluruumiankeet täitamata, on täidetud püsielanike isikuankeete 880 455,
mis moodustab arvestuslikust
rahvaarvust 66,7%,“ sõnas rahva
ja eluruumide loenduse projektijuht Diana Beltadze.
Täidetud isikuankeetide arv ja
osatähtsus rahvaarvust:
Harju maakond: 416 917; 74,7%
sh Tallinn: 292 797; 73,2%
Hiiu maakond: 5945; 64,4%
Ida-Viru maakond: 75 059; 48,1%
Jõgeva maakond 18 505; 55,9%
Järva maakond: 20 212; 63,1%
Lääne maakond: 15 384; 61,5%
Lääne-Viru maakond: 37 964; 61,4%
Põlva maakond: 16 337; 55,9%
Pärnu maakond: 53 683; 62,5%
Rapla maakond: 23 765; 66,5%
Saare maakond: 20 786; 63,2%
Tartu maakond: 110 125; 75,8%
Valga maakond: 16 830; 53,1%
Viljandi maakond: 29 563; 59,0%
Võru maakond: 19 375; 55,3%

„Kuigi praeguseks pole veel
andmetöötluse käigus kõiki topeltloendatuid välja selgitatud,
jääb meie hinnangul nende hulk
4–5% piiresse,“ ütles Diana Beltadze.
E-loendusel täideti isikuankeet
410 787 mehe ja 469 668 naise
kohta (püsielanikud), enamikus
vanuserühmades oli e-loendatud
naiste osakaal veidi kõrgem kui
meestel.
E-loendatute vanuseline jaotus oli rahvaloenduse metoodikajuht prof Ene-Margit Tiidu sõnul
ootuspärane. „Nooremate tööealiste (vanuses 20–35 aastat) puhul oli e-loendatute osakaal vastavas vanuses isikutest üle 75%,
koguni üle 77% oli see ka laste
puhul, kelle eest täitsid isikuankeedid nende vanemad. Kõrgemas eas e-loendatute osakaal
langes, jäädes vähemalt 60-aastaste puhul 40–45% piiridesse,“
rääkis rahvaloenduse metoodikajuht prof Ene-Margit Tiit.
Rahvaloenduse kohta lähemalt www.REL2011.ee ja www.
stat.ee/60342
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Aastad täis muusikat
Saue Muusikakool asutati 1996. aastal. Neljal erialal ja kuue pedagoogi juhendamisel alustas tegevust 28 õpilast. Täna on kool
kasvanud — Saue Muusikakoolis omandab haridust 210 õpilast
14 erialal. Muusikalist tarkust jagab lastele 28 pedagoogi.

Linnaelu

Kadakalaste
kannatuste rada
Kadaka elamupiirkonna inimesi
oleks justkui tabanud saatuse kuri
käsi kodurahu puudumise näol —
see tähendab ehitusdefektidega
elamuid, pimedaid tänavaid ja segadust veetarbimise lepingutega.
Suhtekolmnurk elanikud–arendaja–linn elab oma elu nagu parimas
Mehhiko seebiseriaalis. Loe lk 2

Kristiina Liivik

Saue Muusikakooli direktor
Põhierialadele lisaks tegutseb
muusikakoolis hulk kollektiive: puhkpilliorkester, laulustuudio ja Saue Poistekoor,
kus neljas eri tasemega kooris laulab üle 140 poisi. Meie
kooli solistid ja kollektiivid
on edukalt esinenud mitmesugustel maakondlikel ja rahvusvahelistel konkurssidel.
15 aasta jooksul on kooli lõpetanud IX lendu — 69
õpilast, kellest 10 on jätkanud
muusikaõpinguid keskastme
õppeasutustes ja viis kõrgkoolides.
Muusikakooli vilistlased
jätkavad soovi korral õppimist lisa-aastatel. Muusikakooli järelkasvu eest hoolitseb ettevalmistusklass.
Kooli omapäraks on popjazz’i osakond, mis tegutseb
alates 2000. aastast.
Loomisest peale asub Saue
Muusikakool Saue Gümnaasiumi ruumides.
17. novembril 2005 avati
Phare CBC 2002 programmi toel „Saue Muusikakooli
Džässistuudio”, kus on nüüdisaegne
salvestustehnika,
löökpilliklass ja avar prooviruum. Stuudio ruume kasutatakse tundide läbiviimiseks,
salvestuseks, klassikontsertide, meistriklasside ning ka
maakonna kollektiivide proovide läbiviimiseks. Projekti
raames soetati koolile kontsertklaver Estonia.
Saue Muusikakool viib igal
aastal läbi erinevaid projekte
ja korraldab Saue linna üritusi. Sügiseti toimub professionaalkontsertide sari „Saue
Kontserdisügis”, mille raames
on toimunud üle 60 kontserdi.
Igal aastal juuni alguses peetakse Rahvusvahelist Noorte
Jazz-improvisatsioonifestivali „Visioon” www.noortejazz.ee, mis tänavu, 2012. a,

Tehnika

Ülikiire 4G Internet
jõudis Sauele
EMT avas Sauel ülikiire 4G mobiilsidevõrgu, mis võimaldab kasutada
mobiilset Internetti kiirustel kuni
100 Mbit/sek. Reaalsed saavutatavad kiirused jäävad vahemikku
20–60 Mbit/sek. Samuti on 4G
võrgus võimalik edastada kõrgekvaliteedilist HD-telepilti. Sauel avatud
4G võrk töötab 1800 MHz sagedusalas. Kogu Eesti saab EMT 4G leviga
kaetud 2014. aasta lõpuks.

Loe lk 2

Heakord

Uus heakorraeeskiri
Saue linna heakorraeeskirja ülesanne on koosmõjus riigi ja linna
vastavate õigusaktidega tagada linna territooriumil puhtus ja heakord.
Eeskiri kehtestab heakorranõuded,
kohustused ja piirangud Saue linna
territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele, samuti vastutuse ja
rakendussätted. Loe lk 4

Haridus

Midrimaa sai
lumelinna
Jaanuari kolmandal nädalavahetusel ehitasid Saue Lasteaia Midrimaa
lapsevanemad oma lastele lasteaiaõuele lumelinna. Ettepanek tuli hoolekogu esimehelt Mati Riimaalt, kes
jäi kuni lumelinna valmimiseni peaettevõtjaks. Kuigi kutse ehitustöödele tuli äkki, oli ehitajaid kokku umbes
kakssada — lapsevanemad, lapsed
ja laste õpetajad. Loe lk 5

Sport

Võistlustants ühendab
kunsti ja spordi
on järjekorras juba kümnes.
Kooli oluliseks ürituseks on
ka „Loomingu ja Improvisatsiooni Päevad”, kus lapsed on
viieteistkümne aasta jooksul
saanud täiendõpet erinevate
kunstialade, improvisatsiooni
ja loomingu vallas.

Saue Muusikakool osaleb
aktiivselt Harju Maakonna
kultuuritegevuses ja ühendkollektiivide töös — Harjumaa Noorte Puhkpilli-,
Keelpilli- ja Sümfooniaorkestrites.
Tegevuse jooksul on muu-

sikakool andnud välja 2 CDplaati: Saue Muusikakooli 10
(2006), Saue Muusikakool 15
(2011).
Info ja kontakt: www.
sauemk.edu.ee
Tere tulemast Saue Muusikakooli! 

Sauel tegutseb alates 2010. aasta
sügisest Tantsustuudio FLEX: endised tippsportlased Mari Piksar ja
Jörgen Kapp õpetavad lastele standard- ja ladina-ameerika tantsude
põhisamme ning arendavad rütmitunnet, ruumi- ja kehatunnetust. „Samuti teeme koordinatsiooniharjutusi
ja lihtsamaid tantsukavasid ning lapsi õpetatakse ka viisakalt käituma ja
teistega arvestama nii trennis kui ka
väljaspool seda,“ sõnab Mari Piksar.
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Saue esindajana
Riigikogus

Kadaka elamupiirkonna
elanike kannatuste rada

Saue eakad registreerisid
seltsingu BEREGINJA

Saue linnapea Harry Pajundi võttis mul nööbist ja küsis
nõudlikul häälel, kas ma ei tahaks Saue Sõnas kirjutada
meie inimestele oma tööst Riigikogus — kuivõrd olen nüüd
peaaegu aasta olnud Saue esindaja Riigikogus.
See on linnapea poolt hea tähelepanujuhtimine. Kirjutan
meeleldi korra kuus või siis, kui on teemasid, mis selgitamist vajavad.
Alustuseks ülevaade Eesti Riigikogust.
Esimeseks seadusandlikuks koguks oli 1917. aastal valitud Eesti Ajutine Maanõukogu (Maapäev). Eelmise aasta 6.
märtsil valiti Riigikogu XII koosseis.
Riigikogus on 101 liiget. Valitsuskoalitsioonis on Eesti
Reformierakond 33 mandaadiga ning Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit 23 kohaga (kokku 56). Opositsioonierakondadeks on Eesti Keskerakond 26 saadikuga ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond 19 kohaga.
Riigikogus on 11 alalist komisjoni:
Euroopa Liidu asjade komisjon
Keskkonnakomisjon
Kultuurikomisjon
Maaelukomisjon
Majanduskomisjon
Põhiseaduskomisjon
Rahanduskomisjon
Riigikaitsekomisjon
Sotsiaalkomisjon
Väliskomisjon
Õiguskomisjon
Lisaks kolm erikomisjoni: Julgeolekuasutuste järelevalve,
Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise ja Riigieelarve
järelevalve erikomisjon.
Teiste riikide parlamentidega suhtlemiseks moodustatakse parlamendirühmi, mida tänaseks on 45. Erinevate
piirkondade või huvigruppide esindamiseks on moodustatud 39 saadikuterühma.
Min olen Eesti Reformierakonna fraktsiooni liige; majanduskomisjoni liige; juhin Eesti–Türkmenistani ja Eesti–Kirgiisi parlamendirühma ning Harjumaa toetusrühma; olen liige
Eesti–Venemaa, Eesti–Hiina, Eesti–Bosnia ja Hertsegoviina
parlamendirühmades ning Tuumajaama toetusrühmas.
Ja lõpetuseks — Saue muresid on
Riigikogus tähele pandud: veel sel aastal toetatakse otse riigieelarvest Saue
uue algklasside maja ehitamist 40
tuhande euroga ja lasteaia Midrimaa
mänguala uuendamist 20 tuhande euroga.
Kalev Lillo
Riigikogu liige

Kui inimeste elu Saue linnas kulgeb nagu enamikul
Eesti elanikest, siis Kadaka elamupiirkonna inimesi
oleks justkui tabanud saatuse kuri käsi kodurahu
puudumise näol.

Uue seltsi loomise mõte ei tulnud üleöö. Sügisel
loodud rahvusühendus registreeriti seltsinguks „Bereginja“ (tõlkes: hoidja, kaitsja) 3. veebruaril 2012.
aastal.

Kodurahu puudumine tähendab ehitusdefektidega elamuid,
pimedaid tänavaid ja segadust veetarbimise lepingutega.
Loetelu „krooniks“ võiks panna arendaja (AS Knoke — Rein
Valgu isikus) äärmiselt ignorantse ja üleoleva suhtumise nii
elanikesse kui ka Saue linna üldiselt.
Suhtekolmnurk elanikud–arendaja–linn elab oma elu
nagu parimas Mehhiko seebiseriaalis. Elanikud tahavad selgust ja kodurahu, linn tahab neid aidata ja arendaja ... vaat
see on juba suur müstika, mida arendaja tahab või ei taha.
Kui ehituslike puudujääkide osas ei saa linn suurt midagi
ette võtta, siis muus osas küll. Vähemalt esmapilgul tundub
nii. Lähemal uurimisel selgub aga, et mõneski episoodis
jäävad linnagi käed lihtsalt lühikeseks. Neid kordi ei jaksagi üles lugeda, kui linn on mõne probleemi lahendamiseks
arendaja Rein Valguga kohtumise kokku leppinud ja too pole
lihtsalt kohale ilmunud. Paraku ei saa linn rakendada sundtoomist, vaid peab tegutsema seaduslikes raamides, isegi
siis, kui vastaspoolel on seadustest suhteliselt ükskõik.
Mõningaid töövõite saab linn endale kirjutada küll: vähemalt tänavavalgustus põleb ja lapsed ei pea enam pimedatel tänavatel ukerdama. Kuid millise hinnaga see töövõit
tuli?! Linn saab oma miinuskontole kirjutada hulga raha ja
närvikulu ning sellest tulenevalt hakkab tekkima mõte, et
kelle võit see tegelikult oli … Äkki hoopis arendaja?
Omaette ooper on aga Kadaka elanike veetarbimine.
Aastaid on elanikud soovinud, nõudnud, palunud ja luninud
endale veelepinguid — tulutult. Veetarbimise eest on makstud rohkem või vähem juhusepõhiselt — lepingut ju ei ole.
Väidetavalt on esinenud ka juhtumeid, kus arendaja (kes
on ka ühtlasi veetrasside omanik) on ehituslike vigade üle
kaebajatel ähvardanud üldse vee kinni keerata. Samas annab ka lepinguliste suhete puudumine arendajal võimaluse
avastada n-ö „veevargusi“ ja kirjutada välja astronoomiliste summadega veearveid. Ja kui head lugejad arvavad, et
seda pole juba tehtud, siis — eksite.
Segaduse lõpetamiseks ei jäänudki linnal muud üle, kui
kinnitada Kadaka piirkonna vee-ettevõtjaks Harju Infra OÜ
(AS Knoke õigusjärglane), sest seadusliku vee-ettevõtja üle
saab rakendada paremaid kontrollmeetmeid kui suvalise
kinnisvaraarendaja üle. Nüüd jõuangi oma põhilise küsimuseni: Millised on olnud arengud?

Suhtluskeeleks on vene keel, kuid meelsasti räägivad seltsinglased ka eesti keelt. Seltsingu eesmärgiks on elavdada eri rahvustest vene keelt kõnelevate kohalike elanike
kultuurielu, avardada silmaringi, täiendada teadmisi, tõsta
aktiivsest ühiskondlikust elust kõrvalejäänud inimeste eneseteadlikust, pakkuda inimestele regulaarset kokkusaamise võimalust, osaleda üritustel, organiseerida oma üritusi
ja kutsida külalisi.
Juhatusse valiti Galina Lilienthal, Helena Kalbus, Galina
Korotkova ja Natalja Korobanova.
Üldjuhul toimuvad üritused kuu esimesel reedel kell
16.00 Saue Päevakeskuses. Järgmine koosviibimine toimub juba 2. märtsil, mida võib nimetada „masljanitsaks“,
kus jutuks tuleb kevadine suur paast, mis lõpeb lihavõttega.
Külaliseks on kutsutud Rafael Amos. Osavõtusoov palun registreerida telefonil 659 5070.
Kuivõrd enamik seltsingu liikmeist on hea lauluhäälega,
on loomisel ka oma lauluansambel, kes esmakordselt tuleb
kokku 15. veebruaril kell 14.00 Saue Päevakeskuses.
Bereginja kutsub üles aktiivselt osa võtma seltsingu tegevusest!

Ülikiire 4G Internet
jõudis Sauele
EMT avas Sauel ülikiire 4G mobiilsidevõrgu, mis võimaldab kasutada mobiilset Internetti kiirustel kuni
100 Mbit/sek.
Reaalsed saavutatavad kiirused jäävad vahemikku 20–60
Mbit/sek. Samuti on 4G võrgus võimalik edastada kõrgekvaliteedilist HD-telepilti.
Sauel avatud 4G võrk töötab 1800 MHz sagedusalas.
„Võrreldes samuti 4G võrkudes kasutatava sagedusega
2600 MHz võimaldab 1800 MHz katta Eesti kiire Internetiga palju kiiremini, sest selleks on vaja ca 3 korda vähem
tugijaamu kui 2600 MHz puhul,” ütles EMT tehnoloogiadirektor Tiit Tammiste. „Lisaks kindlustab 1800 MHz ka
parema siselevi. 2600 MHz on aga abiks suurte mahtude
haldamisel.”
4G teenuste kasutamiseks tuleb soetada 4G toega seadmed (modem või ruuter) ning sõlmida 4G leping. Kõik seadmed töötavad nii 1800 kui 2600 MHz sagedusel ning klient
ei pea sageduste valimiseks ise midagi tegema. Samuti töötavad seadmed ka 3,5G ja 2G (GSM) võrgus.
4G teenuse soovijal on võimalik kasutada kampaaniat,
kus tähtajalise lepingu sõlmimisel 4G Interneti kasutamiseks on võimalik osta soodushinnaga modem hinnaga 29
eurot või 4G/WIFi ruuter hinnaga 79 eurot. Klientidel on
seadmete kahenädalase tasuta proovimise võimalus, et
testida 4G teenuste toimimist konkreetselt neile vajalikes
kohtades. Paketitasu on esimesel kolmel kuul vaid 1 euro,
edasi sõltuvalt paketist alates 15,94 eurot kuus.
Alates esimese 4G võrgu lansseerimise hetkest Eestis
16. detsembril 2010, on EMT katnud ülikiire 4G mobiilside
leviga peaaegu 30% elanikkonnast. 4G võrk töötab kõikides
Eesti maakonnakeskustes ning jõuab juba ka väiksematesse kohtadesse. 2012. aastal jätkab EMT 4G võrgu väljaehitamist erinevates Eesti piirkondades, kattes aasta lõpuks
4G leviga 70% elanikkonnast. Kogu Eesti saab EMT 4G leviga kaetud 2014. aasta lõpuks.
Täiendav info:
Kaja Sepp
EMT avalike suhete juht, tel 516 2101

Vastab Saue linnapea hr Harry Pajundi:
„Novembri lõpul, kuu pärast Harju Infra OÜ Kadaka piirkonnas vee-ettevõtteks kinnitamist, selgus, et hinnaläbirääkimised Tallinna Vesi AS-iga olid pooleli, kuivõrd pole saavutatud osapooli rahuldavat kokkulepet, mistõttu ei olnud
ka Konkurentsiametisse hinnataotlust esitatud. Plaanis oli
alustada kõikide elamute veesõlmede tehnonõuetele vastavuse kontrollimisega, et määratleda vajalike ümberehituste
mahud ning tähtajad. Töösse oli võetud ka Harju Infra OÜ
koduleht, mille kaudu peaks olema võimalik esitada nii gaasi, kui ka vee näitusid. Aga samuti esitada taotlusi liitumisja teenuslepingute sõlmimiseks.
19. detsembri kohtumisel saime teavet, et käsil on Kadaka piirkonna hoonetes veesõlmede tehnonõuetele vastavuse kontroll ning lepingud sõlmitakse esmajoones nende
kinnistuste omanikega, kus veesõlm vastab tehnonõuetele,
teistega lepitakse kokku tööde teostamise ajad ning tingimused. Kahjuks viibis aga kodulehe valmimine.
Detsembri keskpaigast alates oleme tööalaselt suhelnud Konkurentsiameti energeetika- ja veeteenistuse töötajatega. Tutvustasime Saue linnas tekkinud olukorda ning
saime infot joogivee ja heitvee hindade taotlemise kohta. Ei
detsembris ega jaanuarikuu keskpaigas veel vastavat hinnataotlust Harju Infra OÜ-lt Konkurentsiametile laekunud
ei olnud. Veebruari alguses aga taotlus laekus ja see võeti
menetlusse.
Tahan tänada Kadaka piirkonna elanikke, kes väga operatiivselt on edastanud infot OÜ Harju Infra tegemiste (ja ka
tegematajätmiste) kohta.“
Nagu näha, siis asjad liiguvad — väga vaevaliselt, aga siiski!
Madis Jürgen kirjutas Eesti Ekspressis (05.05.2011) Kadaka elanike probleeme puudutava artikli pealkirjaga „Tere
tulemast Eesti Metsikusse Läände!“.
Kõik me teame ja oleme filmidest näinud, kuidas metsikus läänes ebaõigluse ja ülekohtuga võideldi. Ülejäänu on
juba fantaasia pärusmaa — mis juhtuks metsikus läänes
sellise „arendajaga“? Pauguks revolvrid ja kerkiks kääpad.
Õnneks elame kahekümne esimesel sajandil tsiviliseeritud riigis. Õigusühiskonna põhimõtteid austades käitub ka
linnavalitsus, kummatigi on arendaja moraaliarusaamad
jäänud kaugele minevikku.
Aga võitleme edasi, sest ega ülekohus kotis püsi!
Madis Milling
Saue volikogu aseesimees

Värsket seltsingut tulid õnnitlema Ukraina kasakad
ja Ukraina Bereginjade ansambel „Susidki“.

Politsei tänab
kohusetundlikku
kodanikku
20. jaanuaril kella poole kuue paiku peksti Saue linnas Tule
tänaval 14-aastast noormeest. Peksja ja peksmise pealtvaatajateks olnud neli noormeest olid poisist vanemad, üks
juba täisealine ja kolmel täitub kaheksateistkümnes eluaasta käesoleval aastal.
Politseini jõudis info tänu julge ja kohusetundliku kodaniku sekkumisele. Naisterahvas juhtus autoga noorukite
kambast mööda sõitma ning nägi peksmist pealt. Ta peatas
auto ja kutsus noormehed korrale, käskides maaslamaja
peksmine lõpetada. Füüsiliselt sekkuda ei olnud õnneks
vaja. Abivalmis naisterahvas toimetas kannatanu politseijaoskonda ning asjaga tegeles edasi politseinik. Siinkohal
edastame politseipoolsed tänusõnad kodanikule!
Samas tuletab politsei kõigile meelde, et sekkudes erinevatesse situatsioonidesse tuleb väga kriitiliselt hinnata
olukorda, et ei seataks ohtu enda elu ja tervist. Politsei
soovitab esimesel võimalusel teavitada politseid, helistades
lühinumbrile 110. Politsei on alati tänulik inimestele, kes ei
jää ükskõikseks meie ümbruses toimuvate korrarikkumiste suhtes. Kuid alati ei pruugi kõik olukorrad kujuneda nii,
nagu eeldame või soovime. Kindlasti on olukordi, kus kiire
sekkumine on hädavajalik, kuid mida kiiremini politsei saab
teate rikkumise kohta, seda kindlam on, et inimesele ei jää
abi tulemata.
Leena Pukk
Lääne-Harju politseijaoskonna noorsooteenistuse vanem

TEADE
Alates 01.12.2011 on Saue linnas tööl uus piirkonnapolitseinik — Kristiina Oissar.
Piirkonnapolitseinik võtab kodanikke vastu esmaspäeviti
kell 15.00–17.00 aadressil Tule põik 2, Saue linn. Ühendust
saab telefonil 612 4577 või politsei lühinumbril 110.
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Linnavalitsus
Linnavalitsuse 3. istung

Linnavalitsuse 5. istung

Saue Linnavalitsuse 3. istung toimus
17. jaanuaril 2011. aastal, päevakorras oli:

Saue Linnavalitsuse 5. istung toimus
1. veebruaril 2011. aastal, päevakorras oli:

1. Saue linna katastriüksuste koha-aadresside
muutmine /korraldus nr 17/.
2. Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise
„Projekteerimis- ja ehitustööd. Osa 1“ projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 18/.
3. Ehitusloa väljastamine Puidu tn 16 elektriliitumisele
/korraldus nr 19/.
4. Ehitusloa väljastamine Palgi tn 7 elektriliitumisele
/korraldus nr 20/.
5. Saue lasteaia Midrimaa teenustasude kehtestamine
/korraldus nr 21/.
6. Spordiklubide andmebaasi andmekogu põhimäärus
/määrus nr 1/.
7. Lasteaia järjekorra andmekogu põhimäärus
/määrus nr 2/.
8. Hankekorra kehtestamine (III lugemine)
/otsustati suunata eelnõu IV lugemisele/.
9. Koduse mudilase toetuse maksmine /korraldus nr 22/.
10. Sotsiaalteenusele suunamine /korraldus nr 23/.
11. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 24/.
12. Sünnitoetuse maksmine /korraldus nr 25/.
13. Maamaksust vabastamine ja maamaksusoodustuse
määramine /korraldus nr 26/.
14. Saue Linnavalitsuse 04.05.2011 korralduse nr 116 „Tugiisiku teenuse hinna kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
/korraldus nr 27/.
15. Hooldaja määramine /korraldus nr 28/.
16. Hooldaja määramine /korraldus nr 29/.
17. Saue Linnavalitsuse 01.12.2010 määruse nr 4 „Saue
Päevakeskuse teenuste osutamise tingimused ja hinnad“
muutmine /määrus nr 3/.
18. Munitsipaalomandis olevate eluruumide üüri piirmäära
kehtestamine /otsustati suunata eelnõu II lugemisele/.
19. Saue linna omandis olevate eluruumide kasutamise kord
/otsustati suunata eelnõu II lugemisele/.
20. Bilansiliste ja bilansiväliste varade ning sularahakassade
aastainventuuride lõppaktide kinnitamine
/korraldus nr 30/.
21. Alaeelarvete detailse jaotuse kinnitamine
/otsustati suunata eelnõu II lugemisele/.

1. Saue Gümnaasiumi 2011–2015 arengukava
kinnitamine /määrus nr 4/.
2. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr 35/.
3. Kasutusloa väljastamine Töö pst T1 /korraldus nr 36/.
4. Kasutusloa väljastamine Tule tn 24A laiendusele /korraldus nr 37/.
5. Ehitusloa väljastamine Tõkke põik 7E elektri maakaabli
paigaldamiseks /korraldus nr 38/.
6. Ehitusloa väljastamine Nurmesalu tn – Tule põik läbimurde rajamiseks /korraldus nr 39/.
7. Ehitusloa väljastamine Nurmesalu tn – Tule põik läbimurde sidekanalisatsiooni rajamiseks /korraldus nr 40/.
8. Ehitusloa väljastamine Tule tn 22A elektriliitumisele
/korraldus nr 41/.
9. Ehitusloa väljastamine Tammetõru tn 35 laienduseks
/korraldus nr 42/.
10. Ehitusloa väljastamine Tule tn 20 tootmishoone laienduseks /korraldus nr 43/.
11. Saue Koolihaldusasutuse reorganiseerimise ettevalmistamine /korraldus nr 44/.
12. Alaeelarvete detailse jaotuse kinnitamine (II lugemine)
/korraldus nr 45/.
13. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine riikliku
toimetulekutoetuse määramiseks /otsustati suunata
eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
14. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 46/.
15. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 47/.
16. Tasuta hooldusteenuse määramine /korraldus nr 48/.
17. Hooldaja määramine /korraldus nr 49/.
18. Hooldaja määramine /korraldus nr 50/.
19. Munitsipaalomandis olevate eluruumide kasutamise kord
/otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
20. Eluruumi sotsiaaleluruumiks tunnistamine /otsustati
suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
21. Saue linna omandis olevate eluruumide kasutamise kord
(II lugemine) /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks
volikogusse/.
22. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
/korraldus nr 51/.
23. Nõuete lootusetuks tunnistamine /korraldus nr 52/.
24. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste eraldamine
/korraldus nr 53/.
25. Saue Noortekeskuse ruumi kasutamise hind
/korraldus nr 54/.
26. Saue Huvikeskuse kursuse tasu kinnitamine
/korraldus nr 55/.
27. Saue Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine
/korraldus nr 56/.
28. Hankekorra kehtestamine (IV lugemine) /määrus nr 5/.
29. Saue Linnavolikogu 21. jaanuari 2010. a määruste nr 1 ja
nr 2 muutmine /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks
volikogusse/.
30. Info
30.1 Koosoleku protokoll 25.01.2012
30.2 Matusetoetuste maksmisest jaanuaris 2012

Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Linnavalitsuse 4. istung
Saue Linnavalitsuse 4. istung toimus
25. jaanuaril 2012. aastal, päevakorras oli:
1. Tänukirjaga autasustamine /korraldus nr 32/.
2. Avatud hankemenetluse riigihanke „Saue Gümnaasiumi algkoolihoone, asukohaga Nurmesalu 9, 9A,
Saue linn, Harju maakond, põhiprojekti (koos sisekujunduse ja mööbliga) koostamine lähteülesande alusel“
/korraldus nr 33/.
2. Riigihanke „Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
laiendamise projekteerimis- ja ehitustööde“ (viitenumber
126713) osa 3: Saue linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide laiendamise projekteerimis- ja ehitustööd
Kiviloo linnaosas, pakkuja edukaks tunnistamine
/korraldus nr 34/.
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

10. veebruar 2012

Maamaksust Saue linnas
2012. aastal
Saue linnas on maamaks püsinud praktiliselt muutumatuna alates 2003. aastast, mil linnavolikogu
kehtestas maamaksumääraks 0,7% maa maksustamishinnast aastas.
Tänavu olukord muutus, sest enam ei määrata maamaksu
ega väljastata maksuteateid korteriühistutele. Maamaksu
peaksid tasuma kõik korteri- ja samuti garaažiomanikud
eraldi. Maamaksuseaduse §7 lõige 3 järgi aga maamaksu
ei määrata ning maksuteateid ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro. Sellega seoses tekib Sauel olukord, kus
lähtudes suhteliselt madalatest maahindadest ning väga
madalast maksumäärast, ei saagi enamikule suurte korruselamute korteriomanikele maamaksu määrata ning maksuteateid neile ei saadeta.
Maamaksu tuleb siiski tasuda Pärnasalu tn 24, 26, 28,
30 kortermajade korteriomanikel ning kõigil linna ridaelamubokside omanikel. Maamaks tuleb korteriomanikel tasuda Maksu- ja Tolliameti poolt saadetud maksuteate alusel.
Korteriühistutel ei ole seega enam ka õigust üüriarvete
või kommunaalteenuste arvete kaudu majaelanikelt maamaksu koguda.
Sarnane on olukord ka garaažiühistute puhul, sest need
on seaduses võrdsustatud elamumaaga. Nurmesalu ja
Koondise tänava garaažid on maareformiseadusega ettenähtud korras ümber vormistatud ning seega peaksid maamaksu maksma garaažibokside omanikud, kuid maamaks
jääb kõigil alla 5 euro ning maamaksu ei määrata.
Maamaksu tuleb tasuda aga Kuuseheki tn 21, 23, 25,
27 ja Kuuma tn 7A garaažiühistutel, sest neil ei ole eraldi
bokse erastatud ning kinnistusraamatusse ongi omanikuna
kantud garaažiühistud.
Üksikelamute ja kahe korteriga elamute maa ning mis tahes muu sihtotstarbega maa maksustamisel tänavu midagi
muutunud ei ole.
Järgmisel aastal on oodata aga suuri muudatusi, sest
jõustub Maamaksuseaduse §11 muudatus koduomanike
maamaksust vabastamise kohta. Praegu ei ole teada seaduse rakendamise täpne kord, kuid kindel on see, et maamaksust vabastatakse linnades 1500 m2 ulatuses vaid
need maaomanikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri
andmetel samal kinnistul asuvas hoones.
Villu Liiv
Saue Linnavalitsuse
keskkonna ja maakorralduse spetsialist

Prügikonteinerite
ümbrused tuleb lumest
vabana hoida
Talvele iseloomulikud lumesajud tekitavad olukordi, kus
prügikonteinerid ja nende ümbrused mattuvad paksu lumekihi alla. Omanike poolt lumest puhastamata konteinerite
ümbrused raskendavad aga nii konteinerite kasutamist kui
ka tühjendamist. Seetõttu palub Saue Linnavalitus ja Saue
linna haldusterritooriumil prügiveo teenust osutav Ragn-Sells AS nii majaomanikel, ettevõtetel kui ka korteriühistutel
hoolitseda konteinerite lumevaba ümbruse eest.
Lähtuvalt Saue Linnavolikogu 17.02.2011 määruse nr
24 „Saue linna jäätmehoolduseeskiri” paragrahv 5 lõikest
14 vastutab mahutite paiknemiskohtade ja juurdesõiduteede korrashoiu eest territooriumil jäätmevaldaja.
Talvemõnusid soovides,
Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist

Eesti Vabariik 94
Eesti Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril 2012. aastal kell 12.00 toimub pärgade asetamine
Saue Vabakiriku kiriklas asuva mälestuskivi jalamile ning seejärel peetakse kirikus
pidulik kontsert-jumalateenistus, kus astub üles Tallinna Oleviste kiriku segakoor.
Head kaaslinlased! Eesti Vabariigi 94. aastapäevale pühendatud kontsertaktus
toimub Saue Gümnaasiumi aulas

22. veebruaril 2012 algusega kell 19.00

Rõõmus läbi vaeva
Esinevad Türi ansamblid, Avajad ja Naized, Saue Poistekoor
Kohvilaud ja suupisted
Korraldab: Saue Linnavalitsus
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Linnavolikogu
Saue Linnavolikogu määrus
Saue, 19. jaanuar 2012, nr 40
Saue linna heakorraeeskiri
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 361
ning § 36 lg 3 alusel.
§ 1. Eesmärk
(1) Saue linna heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) ülesanne on koosmõjus riigi ja linna vastavate õigusaktidega tagada linna territooriumil puhtus ja heakord.
(2) Eeskirja kohaldatakse koosmõjus Saue linna jäätmehoolduseeskirjaga, Saue linna kaevetööde eeskirjaga, Saue linna avaliku korra eeskirjaga, Saue linna planeerimis- ja ehitusmäärusega, puude raieloa andmise korraga ning teiste õigusaktidega.
(3) Eeskiri kehtestab heakorranõuded, kohustused ja piirangud Saue linna territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.
§ 2. Mõisted
(1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1) puhastusala — ala, mille koosseisu kuulub:
1.1 kinnistuga vahetult piirnev kõnnitee, sõltumata sellest, kas ta kuulub teemaa koosseisu
või mitte;
1.2 kinnistuga vahetult piirnev üldkasutatav territoorium, kui see ei kuulu teemaa koosseisu.
2) kinnistu — kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maapinna piiritletud
osa ehk maatükk) või hoonestusõigus; kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus ja katastriüksus;
3) ehitis — aluspinnasega kohtkindlalt ühendatud ja inimtegevuse tulemusena ehitatud terviklik asi, mis jaguneb: hooned ja rajatised;
4) teemaa — maa, mis õigusaktidega kehtestatud korras on määratud tee koosseisus olevate
rajatiste paigutamiseks ja teehoiu korraldamiseks.
5) avalik koht — territoorium, rajatis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis on
tegelikult üldkasutatav;
6) omanik — ehitise ja/või kinnistu omanik, heakorra nõuete täitmisel omanikuga võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
7) heakorratööd — tolmu, liiva, prahi, okste, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine, mahalangenud puulehtede, tuulemurru jms koristamine.
8) romusõiduk — sõiduk, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab linna esteetilist väljanägemist või rikub linna puhtust
ja heakorda.
§ 3. Linnavalitsuse kohustused heakorra tagamiseks
(1) Heakorra-alast tööd linnas juhib ja korraldab linnavalitsuse poolt selleks vastavad tööülesanded saanud valdkonna või struktuuriüksuse juht koostöös teiste linnaametnikega.
(2) Saue Linnavalitsus tagab:
1) tänavatel ja teedel tänavasiltide paigaldamise ja korrashoiu;
2) avalikesse kohtadesse jäätmemahutite paigaldamise ning nende regulaarse tühjendamise;
3) sõiduteedel, ühissõidukite peatuskohtades, ootealal, tähistatud jalakäijate ülekäiguradadel talvise lume- ja libedustõrje ning puistematerjali koristamise kevadel.
4) tänavatel ja teedel linna hallatavate tänavavalgustuspunktide korrashoiu;
5) linna reservmaade ja üldkasutatavate maa-alade korrashoiu ja üldkasutatavate haljasalade murude niitmise;
§ 4. Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel
(1) Kinnistu ja/või ehitise omanik on kohustatud:
1) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia ning rakendama meetmeid kinnistu risustamise vältimiseks;
2) kooskõlastama hoonete välisilme ja piirdeaedade muudatused (värvitoonid, trepikodade ja
katuste ümberehitused, rõdude kinniehitamine jne) linnavalitsusega;
3) tagama ehitise katuselt, räästast või muudest kohtadest varisemisohtlike ehitusdetailide,
samuti lume ja jää jm varisemisohtlike objektide eemaldamise liiklejaile ohutul viisil ning vajadusel tähistama ohtliku ala;
4) tagama hoone üldkasutatava juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest
ning teostama vajadusel nende lume- ja libedusetõrje;
5) regulaarselt puhastama kinnistul paiknevate sademeveekaevude kaaned ja nende ümbruse, kraavid ning truubid ja tagama sademevee pideva äravoolu.
6) taotlema kinnistul kasvavate puude raieks (v.a viljapuud ja -põõsad) ning puistute harvendamiseks kehtestatud korras linnavalitsuselt raieloa;
7) teostama heakorratöid krundiga külgneval puhastusalal;
(2) Korteriühistute kinnistutel tagab eeskirjast tulenevate heakorra nõuete täitmise ühistu;
§ 5. Ehitus-, remondi- ja kaevetöö tegija kohustused heakorra tagamisel
(1) Ehitus-, remondi- ja kaevetöö tegija on kohustatud:
1) võtma nimetatud tööde tegemiseks linnavalitsuselt sellekohase ehitus- ja vajadusel kaevetöö loa.
2) tagama tööde piirkonnas ohutuse;
3) hoidma korras ja vajadusel puhastama objekti juurdepääsuteed ning piirnevad sõidu- ja
kõnniteed;
4) vältima objektilt pori, prahi ja lume sattumist ümbritsevale territooriumile;
5) pärast tööde lõpetamist objektil taastama haljastuse ning teede seisundi vastavalt aastaaja võimalustele ning linnavalitsuse poolt antud tähtajaks.
(2) Kaevetöö korral peab tegija täiendavalt arvestama Saue linna poolt kaevetöödele esitatud
nõudeid.
§ 6. Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel
(1) Tehnovõrgu omanik on kohustatud hoidma tehnovõrgu nähtava osa ja muu konstruktsiooni seisundis, mis tagab heakorratööde teostamise võimalikkuse, liiklusohutuse ja teekatte
korrasoleku tehnovõrgu kohal.

Saue Sõna

10. veebruar 2012

§ 7. Üldised korranõuded
(1) Mitme elamu ühiskasutuses olevate prügikonteinerite asukohad kooskõlastatakse linnavalitsuse vastava ametniku poolt.
(2) Vedaja peab koheselt koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud
prügi või veose osa.
(3) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada
vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala ja selle ümbrus,
millel üritus läbi viidi hiljemalt kaheksa tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse
loas määratud tähtajaks.
(4) Avalikus kohas paikneva mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt üks kord aastas ja mänguvahendite ning väikevormide
hooldamise ja remondi.
(5) Avalikku kohta tohib pinke, tõkkepiirdeid, reklaamtahvleid, viitasid ja teisi teisaldatavaid
väikevorme paigaldada linnavalitsuse vastava ametniku poolt väljastatud kirjalikul loal ning nende korrasoleku tagab taotleja.
(6) Heakorra nõuete täitmiseks on linna territooriumil keelatud:
1) teisaldada lund sõiduteele, kasutada tuhka või kloriide lume- ja libedustõrjeks kõnniteel;
2) kuhjata kloriidisegust liiva või lund puude ümber või paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prügi linnametsa, haljasalale või mujale selleks mitte ette nähtud kohta;
3) risustada linna territooriumi ja ehitisi, määrida hoonete seinu, piirdeaedu, pinke jne või
kahjustada neid muul viisil;
4) hoida kütte-, ehitus- või muud materjali väljaspool kinnistu piire. Erandkorras, kui kinnistu
seda ei võimalda on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine avalikule territooriumile (v.a kõnni- ja sõidutee) tingimusel, et eespool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 48 tunni jooksul ning sellega ei takistata liiklust ega ohustata inimesi või vara.
5) kloppida riideid ja vaipu mitme korteriga maja rõdul, aknal ja uksel, asetada akna välisküljele esemeid ning toiduaineid, hoida esemeid, kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal;
6) pühkida puhastusalalt koristusjäätmeid sõiduteele;
7) hoiustada romusõidukit avalikul teel, parklas või muul üldkasutataval alal.
8) kahjustada või lõhkuda pargi- või muud avalikku kohta paigaldatud inventari;
§ 8. Küttekoldevälise tule tegemine
(1) Küttekolde välise tule tegemisel tuleb lähtuda siseministri 30.08.2010 määruses nr 40
„Küttekolde välise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded” sätestatust.
§ 9. Koormised heakorra tagamiseks
(1) Koormise võib kehtestada füüsilistele ja juriidilistele isikutele nende omandis või valduses
oleva kinnistu või muu nende kasutuses oleva territooriumi ning sellega vahetult piirneva üldkasutatava territooriumi heakorra tagamiseks (välja arvatud need üldkasutatavad kõnniteed, mida
hooldatakse linnavalitsuse poolt korraldatud hanke korras).
(2) Koormise täitjaks on krundi omanik (valdaja) või linnavalitsuse poolt valitud ja krundi omaniku (valdaja) arvel koormist täitev isik.
(3) Koormise täitja on kohustatud:
1) koristama puhastusalal jäätmed ja prahi;
2) koristama kõnniteel lume ja jää, tõrjuma libeduse;
3) vajadusel pügama heki;
4) niitma muru, rohu ja võsa;
5) pühkima liiva ja riisuma lehed.
(4) Krundi omanikul on õigus esitada linnavalitsusele kirjalik põhjendatud taotlus sooviavaldusega maksta koormise täitmise eest raha, mida peab kasutama selle koormise täitmiseks.
(5) Taotluses peab sisalduma:
1) taotluse esitaja nimi;
2) puhastusala aadress ja mõõtmed;
3) periood, mille jooksul soovitakse koormise täitmise eest maksta raha;
(6) Taotluse lahendamiseks ja koormise maksumuse väljaselgitamiseks võtab linnavalitsuse
vastav ametnik hinnapakkumised vähemalt kahelt puhastustöid teostavalt ettevõtjalt ning esitab ettepanekud linnavalitsusele maksumuse kinnitamiseks.
(7) Linnavalitsus vormistab eelnõu volikogusse koormise maksumuse määramiseks.
(8) Volikogu määrab koormise maksumuse mitte kauemaks kui üheks aastaks alates koormise maksumuse määramise otsuse jõustumisest.
(9) Koormise maksumuse tasumine:
1) krundi omanik on kohustatud tasuma koormise maksumuse ühe kuu jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest;
2) juhul, kui volikogu määrab koormise maksumuse kauemaks kui 3 kuud, on krundi omanikul õigus tasuda koormise maksumus igakuuliste võrdsete osamaksetena;
3) osamaksete rakendamise korral on esimese osamakse tasumise tähtpäevaks otsuse jõustumise kalendrikuu viimane tööpäev ning iga järgneva osamakse tasumise tähtpäevaks on vastava kalendrikuu viimane tööpäev.
(10) juhul, kui krundi omanik ei ole täitnud määruses sätestatud koormise maksumust nõuetekohaselt ja jätnud koormise eest (või kaks osamakset) tasumata, kaotab otsus kehtivuse ning
krundi omanik jätkab koormise täitmist ise.
§ 10. Vastutus
(1) Eeskirja rikkumise eest vastutab süüdiolev isik vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse §-le 662 ja teistes Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud viisil ja korras.
(2) Heakorraeeskirjas sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on linnavalitsus, politseiasutus ja keskkonnainspektsioon vastavalt oma pädevusele.
§ 11. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Saue Linnavolikogu 20.02.2003. a määrus nr 8 „Saue linna heakorraeeskirja kinnitamine” ja Saue Linnavolikogu 18.01.2007. a määrus nr 20 „Saue Linnavolikogu
20.02.2003.a määruse „Saue linna heakorraeeskirja kinnitamine” muutmine”.
(2) Linnavalitsuse kantseleil korraldada määruse avaldamine Saue linna veebilehel.
(3) Määrus jõustub 23. jaanuaril 2012.
Valdis Toomast
Volikogu esimees
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Haridus
Midrimaale ehitati lumelinn

Toiduraha

21. jaanuaril, siis, kui pakane veel ei paukunud, aga lund juba
oli, ehitasid Saue Lasteaia Midrimaa lapsevanemad oma lastele
lasteaiaõuele lumelinna.

Anne Teetamm

Saue Lasteaia Midrimaa
direktor
Ettepanek tuli hoolekogu esimehelt Mati Riimaalt, kes jäi
kuni lumelinna valmimiseni
peaettevõtjaks. Kuigi kutse
ehitustöödele tuli äkki, oli
ehitajaid kokku umbes kakssada. Olid lapsevanemad, lapsed ja laste õpetajad. Selleks,
et ehitada lumelinn 250–300
lapsele, oli vaja ka lund juurde vedada. Selleks organiseeris hoolekogu esimees autod,
traktorid ja lume. Reede õhtul
oli Mati Riimaa ise traktoriroolis — et lumi saaks ikka
järgmiseks hommikuks just
sinna, kuhu tuleb ehitis. Laupäevaks, kui algas lumelinna
ehitamine, oli ka taevataat
öösel lund juurde saatnud.
Lapsed, lapsevanemad ja
õpetajad jagunesid just sellele õueosale, kus nad igapäevaselt toimetavad. Ehitajaid
jätkus kogu õuele. Juba paari
tunni pärast, kui oli plaanitud
väike teejoomise paus, olid
ka lumeatraktsioonid valmis

ja lastel esimesed katsetusliud tehtud. Rõõm ja rahulolu
valdas kõiki asjaosalisi. Tööd
jäi lõpetama ja lumekujusid

kastma hoolekogu esimees
abilistega. Lasteaed tänab
kõiki lapsevanemaid, lapsi ja
õpetajaid, kes leidsid aega ja

tahtmist sellel toredal lumelinna ehitusel kaasa lüüa. Aitäh kõigile ehitajatele ja suur
tänu hoolekogule! 

Jõulunädal Saue Gümnaasiumi algklassides
19.–22. detsember möödus Saue Gümnaasiumi 1.–4. klassidele
juba täies jõulumeeleolus. Esmaspäeval, 20. detsembril toimusid
algklasside jõulupeod.

Õpetajate jõulunäidend „Kes on kõige tähtsam?”
Saue Gümnaasiumi
algklasside õpetajad
Ettekandmisele tuli õpetajate
näidend „Kes on kõige tähtsam?”, kus tegelased vaidlesid selle üle, kes siis on
jõulude ajal kõige tähtsam.
Piparkook?
Jõulukuusk?
Kingitused? Jõulutäht? Päkapikk? Või hoopis Jõuluvana? Koos jõuti järeldusele, et
kõik on jõulude ajal võrdselt
tähtsad ja üleüldse — tülitseda jõulude ajal ei sobi.

Jõulud on ju rahu, vaikuse ja
hea tegemise aeg. Jõulud on
aeg, mil ollakse oma kallite
inimeste ja sõprade seltsis.
Tüli tegelaste vahel sai lahendatud ja loomulikult tuli
Jõuluvana, kelleta me jõule
ettegi ei kujutaks. Iga klass
oli kingikoti lunastamiseks
selgeks õppinud etteaste —
oli laule, tantse, pillimängu
ja isegi Playboxi.
20.–21. detsembril tegelesid algklasside lapsed heategevusliku müügiga, mille

Päkapikutubade avamine aulas.
tulu läks väikese tüdruku
Laura abistamiseks. Laura
vajab tervenemiseks kallist
operatsiooni Inglismaal ning
meil oli hea meel teda aidata. Omapoolsete annetustega
andsid oma panuse ka paljud
õpetajad, põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased ning lapsevanemad. Laura vanemad
olid sellisest jõulukingist
väga liigutatud ning südamest tänulikud.
22. detsembril lõpetasime
kooliveerandi juba neljandat

10. veebruar 2012

aastat järjest päkapikutubadega. Iga klass osales kolme
erineva
päkapikk-õpetaja
töötoas. Oli meisterdamistuba, spordituba, põnev tuba,
filmituba,
nuputamistuba,
lauamängude tuba ... Valik
missugune! Iga väike päkapikk sai kaasa ka tunnistuse, et ta on päkapikutubades
osalenud. Ja algaski mõnus
jõuluvaheaeg
kingituste,
jõulupidude, aastavahetuse
saluutide ja õnneks vahepeal
ka lumega! 

Märtsikuu toiduraha Saue Gümnaasiumis:

1.–9. klass		
10.–12. klass		

6,29 €
19,55 €

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele: Swedbank, a/a 221018424457 hiljemalt 28. veebruariks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse (laste) nimed
ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas kooli sööklas 01.03.
kl 8.00–9.15 ja 13.30–15.00.Palume kindlasti registreerida
sööjaks ka nendel, kes soovivad hiljem maksta.
Kui õpilane on haige või puudub, palume teatada (puudumise algus ja lõpp) tel 659 6068 või e-posti aadressile ulle.
jahesalu@real.edu.ee
Õpilane võetakse toidult maha teatamisele järgnevast toidupäevast alates. Kasutamata päevade toiduraha summa
arvestatakse järgmise perioodi ettemaksuks. Järgneva kuu
toiduraha tasumisel palume kogunenud ettemaksu summa
ise maha arvestada ning lisada maksekorralduse selgitusse
vastavate päevade arv.
Koolilõuna hind Saue Gümnaasiumis on 1,15 €. 1.–9.
klassini kompenseerib riik 0,78 €, lapsevanem maksab
0,37 € juurde. 10.–12. klassi õpilase eest maksab lapsevanem 1,15 €. Toiduraha tasumiseks on võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Lepingu sõlmimiseks on vajalik viitenumber. Viitenumbri saamiseks palun pöörduda söökla juhataja
poole: ulle.jahesalu@real.edu.ee
Meeldivat koostööd soovides,
RK Teeninduse OÜ
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Vibuklubi Sagittarius tõi Baltimaade
sisemeistrivõistlustelt esikohad
27.–29. jaanuaril toimusid Lätis Ventspilsi linnas 2012. aasta
Balti sisemeistrivõistlused.
Võistlusnimekirjas oli üle
70 sportlase Eestist, Lätist,
Leedust ja Poolast. Meeste
sportvibu arvestuses asus
võistlema 31 osalejat. Sagittariuse klubi oli esindatud
nelja sportlasega: Jaanus
Gross, Pearu Jakob Ojamäe,
Mihkel Tomson ja Henn
Tomson.
28. jaanuaril toimus kvalifikatsioonide
laskmine.
2 x 25 m harjutuses püstitas uue Baltimaade rekordi
Pearu Jakob Ojamäe. Rekorditeraamatusse läks tulemus
575 silma 600-st. Kvalifikatsiooni järel olid meie klubi
sportlased järgmistel kohtadel: Pearu — 1., Jaanus —
5., Mihkel — 14. ja Henn 24.

Meeskondlikus riikide arvestuses, mille reastus koostati
kvalifikatsioonivõistluse tulemuste põhjal, said Pearu ja
Jaanus esikoha. Kolmanda
liikmena esindas Eestit Tartu Vibuklubi esindaja Paulo
Santos.
29. jaanuaril toimusid
duelliringide laskmised. Selle võistluse käigus saavad
edasi võistelda ainult duelli
võitnud sportlased. Selle tulemusel langes esimeses ringis välja Henn, teises Mihkel, kolmandas Pearu. Jaanus
aga jätkas edukalt — võidud
poolfinaalis ja finaalis, tasuks
Baltimaade sisemeistri tiitel
meeste sportvibude klassis
2012. aastal! 

Kunst + sport = võistlustants

Saue linnas tegutseb alates 2010. aasta sügisest Tantsustuudio
FLEX, kus endised tippsportlased Mari Piksar ja Jörgen Kapp
õpetavad lastele standard- ja ladina-ameerika tantsude põhisamme ning arendavad rütmitunnet, ruumi- ja kehatunnetust.

„Samuti teeme koordinatsiooniharjutusi ja lihtsamaid
tantsukavasid ning lapsi õpetatakse ka viisakalt käituma ja
teistega arvestama nii trennis
kui ka väljaspool seda,“ sõnab
Mari Piksar. „Lisaks annab
treeningutel osalemine esinemisjulgust ja arendab sotsiaalset suhtlust. Poisid, kes on
kas või mõne aasta selle alaga
tegelenud, on oma eakaaslastest parema käitumisoskusega
ja suhtlevad tütarlastega palju
vabamalt. Tantsutrenn annab
ka piisavalt suure füüsilise
koormuse, ilusa rühi ja hea
tuju veel selle peale.“
„Võistlustants on sport ja
kunst üheskoos — mida rohkem endast annad, seda rohkem vastu saad,“ ütleb treener.
„Rõõmu saab tunda ilusast
muusikast ja liikumisest, õpilaste edusammudest — nii väikestest kui ka suurematest.“
Sageli kardavad lapsevanemad, et võistlustants on kallis
ala, mis nõuab uhkeid riideid
ja tantsukingi. Mari Piksar
hajutab need kahtlused: „Treeninguid alustades ei ole peale
kuu liikmemaksu mingeid väljaminekuid, sest trennis käimine ei eelda spetsiaalset riietust
ega jalanõusid. Ja kuutasu
hinna hoiame nii soodsa kui
võimalik. Hilisem võistlustel

Saue kool — Harjumaa
parim gümnaasium
teatesuusatamises 2012
Suusavõistlus toimus 27. jaanuaril Kõrvemaa Spordikeskuses. Võisteldi kaheksas erinevas vanuseklassis. Teatesuusatamise võistkonda kuulus neli võistlejat: 4.–5. klasside
tüdrukute ja poiste võistkonnad, 6.–7. klasside tüdrukute ja
poiste võistkonnad, 8.–9. klasside tüdrukute ja poiste võistkonnad ja 10.–12. klasside neidude ja noormeeste võistkonnad.
Kõikides võistlusgruppides (kokku kaheksa) selgitatakse
võistkondade vaheline paremusjärjestus distantsi määrustepäraseks läbimiseks kulunud aegade põhjal.
Koolidevaheline paremusjärjestus selgitatakse konkreetse kooli poiste ja tüdrukute teatevõistkondade poolt kogutud
kohapunktide liitmise teel. Parima tulemuse saavutas Saue
Gümnaasium, kellele kuulus ka võidukarikas. Teine koht
läks Jüri Gümnaasiumile ja kolmas koht Kuusalu Keskkoolile. Põhikoolide arvestuses võitis Laagri Kool.
Gümnaasiumi noormeeste 4 x 3 km — I koht:
Mikk Kalamees, Kert Paidre, Andreas Jõgiste, Sander Siniorg
Gümnaasiumi neidude 4 x 1,4 km — II koht:
Liisbeth Salutee, Kristel Vist, Iris Tohver, Sandra Goroško
8.–9. klassi tüdrukute 4 x 1,4 km — II koht:
Hanna-Stina Meriste, Anna-Liisa Tõnismäe, Kristina Toomsalu, Evelyn Saks

osalemine on laste ja vanemate vaba valik, aga enamasti
enne aastat võistlema ei asuta.
Algajate võistlusrõivad ja -jalanõud ei ole kallid.“
Et aga enamikule lastest on
nii esinemine kui ka võistlemine põnev kogemus, on tantsustuudio loomulikult valmis
õmbleja, kanga ja rõivaste tegumoe valikul igati abistama.
„Algajate võistlustel pole veel
suurt pinget, iga osaleja saab
auhinna ja palju uusi sõpru.
Ja kui soovitakse meie lapsi
esinemas näha, siis loomulikult näitame oma oskusi väga
meelsasti.“

Sauel tegutseb kaks gruppi — üks Midrimaa lasteaias
neljapäeviti kell 17–17.45 ja
teine Saue Gümnaasiumis,
samuti neljapäeviti kell 12.25–
13.25. Tantsima on oodatud
on kõik lapsed alates lasteaialastest kuni 3. klassini — nii
poisid kui ka tüdrukud. Mingeid erilisi eeldusi tantsutrennis osalemiseks olema ei pea
ning oluline pole ka varasem
trennikogemus. Kuigi praegu
on enamik tantsuhuvilistest
koolilastest tüdrukud, on tantsimine tõsine treening ja enese
proovilepanek ju ka poistele.
„Tantsuoskus on osa kultuurist

ja haritusest, mis aitab edaspidises elus end enesekindlamalt
tunda,“ nendib Mari Piksar.
„Lisaks iganädalasele trennile korraldame suviti ka vahva
FLEX-i tantsulaagri.“
Mari Piksar ja Jörgen Kapp
omavad EOK (Eesti Olümpiakomitee) tantsuspordi treeneri kutset, neil on kauaaegne
kogemus lastega töötamise
vallas. Kuigi stuudio on noor,
on selle õpilased Eesti meistrivõistluste finalistid ja on esindanud Eestit maailmameistrivõistlustel.
Rohkem infot: http://stuudioflex.webs.com/ 

5. klassi tüdrukute 4 x 1,4 km — III koht:
Gethe Maria Eljas, Anett Nuudi, Agnes Peetrik, Merili Urva
5. klassi poiste 4 x 1,4 km — III koht:
Rasmus Kiik, Rasmus Kuningas, Kevin Poom, Argo Aasjõe
8.–9. klasssi poiste 4 x 3km — IV koht:
Andreas Aadli, Ranon Kriisa, Allar Aasjõe, Ragnar Teas
6.–7. klassi tüdrukute 4 x 1,4 km — V koht:
Merily Palmissaar, Grete Saar, Laura-Liis Hanikat, Annabel
Teetamm
6.–7. klassi poiste 4 x3 km — V koht:
Kert Lehe, Emil Ojaperv, Kristjan Pingas, Arttu-Mattias Jauhiainen
Õpilasi juhendasid õpetajad Ann Lemnits, Ester Legonkov,
Heiti Lumiste ja Valdo Pilve.
Valdo Pilve
Saue Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja
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Rahvaloendajad
alustavad tööd
Alates veebruari keskpaigast võivad kõik need, kes
e-loendusel osaleda ei jõudnud või soovinud, hakata
ootama rahvaloendaja külastust. Üle 2000 rahvaloendaja alustavad tööd 16. veebruaril.
„Rahvaloendajad hakkavad tõepoolest käima alates 16.
veebruarist, kindlasti mitte enne seda,“ kinnitas Tallinna ja
Harjumaa piirkonnajuht Ulvi Ingver. „Loendajad külastavad
vaid neid inimesi, kes pole osalenud e-loendusel või kui ankeet on jäänud lõpetamata,“ lisas Ingver.
Rahvaloendaja tunneb ära Statistikaameti poolt väljastatud pildiga töötõendi, sinise kohvri ja loenduse logoga salli
järgi. „Tõendil on loendaja nimi ja pilt, Statistikaameti logo,
töötõendi number ja kehtivuse aeg. Rahvaloendaja peab
oma töötõendit näitama kohe uksel,“ selgitas rahvaloenduse välitööde juht Maris Post.
Tuleb arvutiga
Rahvaloendaja
sinises kohvris on
sülearvuti, kuhu ta
märgib kõik vastused. Iga leibkonna
ja inimese kohta
avaneb arvutis ankeet, mida peale
täitmist ja kinnitamist enam uuesti avada ei saa.
Kõik andmed on
loendajate arvutites krüpteeritud.
„See tähendab, et
kui rahvaloendaja
järel uks sulgub,
võite täitsa kindel
olla, et teie vastused on kindlalt
kaitstud,“ kinnitas
välitööde juht.
Kui kedagi pole kodus või pole vastamiseks parim aeg,
jätab loendaja postkasti teatise oma kontaktandmetega.
„Siis tuleks loendajale helistada ja leppida kokku kohtumiseks sobiv aeg, pidades siiski silmas, et loendaja tööaeg on
kell 9–21,“ ütles piirkonnajuht Ulvi Ingver.
Vastamiseks tasub valmistuda
Et loendamine läheks võimalikult sujuvalt, tasub inimestel
rahvaloendaja külaskäiguks ka veidi valmistuda. Valmis tasub vaadata leibkonnaliikmete isikukoodid ja ametinimetused, sest seda sageli igapäevaselt ei teata. Samuti tuleks
täpsustada eluruumi ehitamise ajavahemik ja suurus. „Küsimused on täpselt samasugused nagu e-loendusel ning
vajadusel rahvaloendaja selgitab, mida täpselt soovitakse
teada saada. Näiteks tervise küsimuse juures pole sugugi tarvis haiguslugu välja otsida, vaid märkida lihtsalt, kas
inimesel esineb pikaajalisi terviseprobleeme. See on lihtne
„jah-ei“ küsimus,“ selgitas piirkonnajuht Ulvi Ingver.
Rahvaloendaja ei uuri üheltki inimeselt ka tema sissetuleku suurust — küsitakse vaid elatusallika kohta ehk kas
selleks on palk, pension, toetus, teiste pereliikmete poolne
ülalpidamine vms.
Andmed turvaliselt kaitstud
Kõik loendusel kogutud isikuandmed on igal juhul kaitstud
ja mida keegi vastas, teab ainult tema ise. „Rahvaloendusel
kogutud andmeid kasutatakse vaid statistika tegemiseks.
Neid ei anta edasi teistele riigiasutustele. Seega ei pea keegi ka kartma, et muutuks tema sissekirjutus, sotsiaaltoetused või pensionimaksed,“ selgitas Ulvi Ingver.
Rahva ja eluruumide loendust on vaja selleks, et kogu ühiskonda puudutavaid olulisi otsuseid tehes saaks tugineda
värskele teabele ühiskonna vajaduste kohta. Võimalikult
täpsete andmete saamiseks on loendus kõikne — see tähendab, et küsitletakse igat Eestis püsivalt (alaliselt) elavat
inimest ja loendatakse kõik eluruumid.
Rahva ja eluruumide loendus 2011
• 31. detsember 2011: kõik rahvaloenduse andmed kogutakse 31. detsembri seisuga
• Küsitlusloendus: 16. veebruar – 31. märts 2012
• Rahvaloendaja näitab alati töötõendit, kannab salli ja
sinist kohvrit, Teie palganumbrit ei küsi ja enne 16. veebruari Teid loendama ei tule.
• E-loendus toimus 31. detsember 2011 – 31. jaanuar
2012
• Tulemusi avaldatakse alates 2012. aasta maist.
• Rahvaloendusel osalemine on kohustuslik.
Lisainfo: www.rel2011.ee ja infotelefonil 625 9100 (küsitlusloenduse ajal E–R kell 8–18)
Karin Volmer
Statistikaamet

Saue Huvikeskuses
• Saue Laululaps 2012
Eelvoor 9. märtsilLõppkontsert 10. märtsil kell 12.00
Saue Kontserdisaalis
Vanuserühmad: 3–4-aastased; 5–7-aastased;
8–10-aastased; 11–13-aastased; 14–15-aastased;
16–18-aastased Arvesse läheb lapse vanus seisuga 31.
detsember 2012. Maakondlikule lauluvõistlusele pääseb
igast vanuserühmast kaks lauljat. Eelvooruks tuleb ette
valmistada üks laul pikkusega kuni 3 minutit. Lauljaid
hindab 3-liikmeline žürii. Igas vanuserühmas hinnatakse
poisse ja tüdrukuid eraldi. Lõppkontserdil esinevad iga
vanuserühma kolm paremat poissi ja tüdrukut. Igale
osalejale maiustus, lõppkontserdil osalejatele auhinnad.
Osavõtjate registreerimine (tuleb täita ankeet) kuni 5.
märtsini Saue Huvikeskuses. Ankeeti saab saata ka
e-posti teel aadressil huvikeskus@saue.ee
• Rakvere Teatri etendus
Eldar Rjazanov / Emil Braginski
Armastus tööpostil
Lüüriline komöödia
21. märtsil 2012 kell 19.00 Saue Kontserdisaalis
Lavastaja: Peeter Tammearu
Tõlkijad: Peeter Tammearu ja Arvi Siig
Kunstnik: Jaak Vaus
Muusikaline kujundaja: Bonzo
Osades: Tiina Mälberg, Velvo Väli, Anneli Rahkema, Erni
Kask, Kertu Moppel ja Marin Mägi
Piletid hinnaga 9,5/ 8 eurot müügil Saue Huvikeskuses
Nurmesalu 9, ruum 124 E–N 15.00–18.00

Karni Lihapoes
müügil uued tooted
Karni Lihapoodi teab vast iga
sauelane, sest loodustooted
ja hea lihavalik on teinud
kaupluse tuntuks ja hinnatuks. Juba paar nädalat pakub pood kvaliteetseid Luha
Suitsutare tooteid.
Väike armas lihatööstus asub Võrumaal. Sellest ka wõrokeelsed tootenimetused. (Näiteks: tummõ, pääliina, latsi, savvujürre jne) Suitsusaunas liha suitsetamise traditsioon pärineb meil ju Lõuna-Eestist. Toodete nimetused
sündisid koostöös Võru Instituudiga.Singid ja vorstid
ongi valmistatud vanade retseptide järgi. Lihasse ei ole
süstitud soolvett. Tooraine on sooldunud pikaajaliselt
soolvees. Ainukesena Eestis on kasutusel naturaalsuitsuahjud, suitsetamisel kasutatakse ehtsaid lepapuu
halgusid.
SUITSUTARE PÕHIMÕTTED ON JÄRGMISED:
Toodetes peab olema palju liha ja vähe rasva ning valmistamisel tuleb kasutada rohkesti ehtsat suitsu. Tänu
sellele, et tooted ei sisalda naatriumglükomaati, laktoosi
ega glüteeni toodete rasvasisaldus on minimaalne, oli
Kristina Šmigun nõus neid propageerima ja soovitama
oma nime all.

Saue Päevakeskuse
ürituste kava
• Avatud Helve Reet Ree moodide näitus
• 10.02.12. kell 10.00 Austraalia muljeid
• 14.02.12. kell 12.00 valmistame sõbrapäeva kaarte,
kaasa võtta kaardikaunistused ja parimad tsitaadid (kaardi põhjad olemas), täiuslikuma kaardi valmistajale auhind
• 15.02.12. korraldavad spordihuvilised Viimsi SPA külastuse, pääse maksab 6 eurot, registreerimine päevakeskuses. Sõidame kl 10.08 kaubakeskuse juurest väljuva
Hansabussiga
• 16.02.12. kell 13.00 erivajadustega noorte ilupäev,
külas juuksur ja kosmeetik
• 21.02.12. kell 14.00 vastlapäev: sööme oasuppi ja vastlakukleid; vastlakukleid (hinnaga 0,60 eurot) saab tellida
kuni 13.02.12.
• 28.02.12. kell 11.00 korraldavad kinohuvilised väärikate
kinohommikute raames kinos Artis filmi „Koduabiline”
vaatamise, pilet Swedbank’i seeniorkaardiga maksab
1.90 eurot
• 28.02.12. kell 19.00 korraldavad muusikahuvilised Vene
romansside ja rahvalaulude külastuse „Estonia” kontserdisaalis, pilet maksab 7,5 eurot, maksta saab kuni
17.02.12.
• 03.03.12. kell 16.00 korraldavad muusikahuvilised
Hortus Musicus’e kontserdi „Viirukilõhnaline orient”
külastuse Väravatornis, pilet maksab 7,5 eurot, maksta
saab kuni 20.02.12.
• 05.03.12. kell 19.00 korraldavad teatrihuvilised Eesti
Draamateatris Pärnu Teatri Endla külalisetenduse „Mees,
kes teadis ussisõnu” külastuse, pilet 12 eurot, maksta
saab kuni 20.02.12.
• 06.03.12. kell 10.45 Age Merirand tutvustab AMWAY tooteid: looduslikud ja tervislikud toidulisandid, kosmeetika,
kodukeemia, köögitarbed
• 07.03.12. kell 10.15 turumüük päevakeskuses: riided
noortele ja vanadele
• 19.03.12. kell 19.00 korraldavad teatrihuvilised Eesti
Draamateatris Viljandi „Ugala” etenduse „Amadeus” külastuse, pilet 11.20 eurot, maksta saab kuni 01.03.12.
• 27.03.12. seeniorite erikruiis Stockholmi, hind koos
õhtusöögiga Rootsi lauas 49 eurot, täpsem info päevakeskuses

Reishuvilised korraldavad 2012. a
järgmised reisid:
20.04.12. Tartu linna uued üllatused (hind 32.20 eurot)
17.05.12. Juminda poolsaar ja Majakivi matkarada
11.–15.06.12. Leedu–Valgevene
26.06.12 Üllatuslik päev Pärnumaa äärealadel (hind
22.85)
• 14.–15.08.12. Setomaa
• 06.09.12. vanausulised Peipsi ääres
•
•
•
•

• 23.03.12. kell 15.00 seltsingu Tammetõru koosviibimine
• 06.03.12. kell 10.00 Saue Linna Invaühingu koosolek

Saue Sõna

Teated ja tarbijainfo

SAUE LOOMAKLIINIK
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!

Käid Tallinnas tööl ja vajad lapsele head hoiukohta?
Nüüd on see olemas — peredele orienteeritud lapsehoid

LASTE LOOVUSKESKUS
Nõmmel, Voolu 8B
ootab lapsi alates 1,5 eluaastast.
Avatud E–R 8–18.
NB! Veebruaris avamise soodushinnad!
www.lasteloovuskeskus.ee, 5378 9092

Karateklubi
Kimura Shukokai

Trennid toimuvad
teisipäeviti ja neljapäeviti
Saue Gümnaasiumi rõdul
kl 18.00–19.00.
Samuti oodatakse
edasijõudnute ja täiskasvanute
trennidesse mehi ja naisi,
teisipäeviti ja neljapäeviti kl 19.00–20.00.
Info: René Toome, 5. dan, 5565 9155,
e-post: renetoome001@gmail.com

SAA OSA
TANTSUÕPPIMISE VÕLUST!

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

Müün
 Ettevõte Sauel (Saue Puit OÜ)
müüb puitbriketti 145–160 €/tonn.
Transpordivõimalus. Helistada palun
tööpäeviti tel 506 5937
 Müüa turbabriketti, ümarat
ja kandilist puitbriketti ning
kivisütt. Transport Sauel tasuta.
Tel 5359 3615
 Müüme puitbriketti (10 kg/kotis),
kivisütt (25 kg/kotis), küttepuid,
tulehakatust. Transport Harjumaal
tasuta. 5565 9090 www.evester.ee
Kinnisvara
 Ostan Sauele 1-toalise korteri.
Hind 20 000 €. Tel 5815 7454

ootab poisse ja tüdrukuid
vanuses 7–14 a
karate trenni

FEKAALIVEDU
(kogumiskaevude
tühjendus)

10. veebruar 2012

TULE TÄISKASVANUTE
SELTSKONNATANTSU
ALGKURSUSELE
KURSUS TOIMUB
PÜHAPÄEVITI ALGUSEGA KELL 14.00
SAUE NOORTEKESKUSE SAALIS
Kogu kursuse tasu ühele inimesele
on 40 eurot.
Infot kursuse ja tasumise võimaluste
kohta saad telefonil 5699 5562.

Teenused
 Raamatupidamisteenus osaühingutele, aktsiaseltsidele, korteriühistutele. Majandusaasta aruande
koostamine. Tel 5646 1100; fitek@
hot.ee
 Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta „jalust“ ära. Sobivad
kõik raamatud, igas seisukorras
ja igas keeles. Tee riiulitele ruumi!
Tel 5346 8430
Otsin tööd
 Mees otsib tööd! Tel 5552 5870
 Korstnapühkija-pottsepp.
Küttekehade remont.
info@potipoiss.ee; 5807 2581
 Pottsepp otsib tööd. Pottsepatööd, klassikalised kaminad ja
looduskivi paigaldus. Töödest pildid.
Materjal, transport meie poolt.
Tel 5803 3448
 Õmblen naiste kergeid rõivaid,
kardinaid ja teen pisiparandustöid.
Tel 5626 6180
Pakun tööd
 Garaažiuksi, aiaväravaid, aedasid
tootev ja paigaldav HANSADOOR
OÜ pakub tööd: KOOSTAJA-PAIGALDAJALE. Nõudmised kandidaadile:
soovitavalt töökogemus sarnasel
alal (või kindel soov õppida selle
ala spetsialistiks, et kindlustada
endale stabiilne töökoht arenevas
ettevõttes), B-kat juhiload, korrektne
töösse suhtumine, suhtlemisoskus, vastutustunne, vene keele
valdamine suhtlustasandil. Kasuks
tuleb elementaarne metallitöö-,
elektritöö-, keevitusoskus ja elukoht
Sauel või selle ümbruses. NB!
Meeskonnatööks valmisolek oluline.
Töö toimub väljasõitudega. Palk
kokkuleppel. Lisainfo: 5088245,
info@hansadoor.ee
 OÜ Feeter otsib Bistroosse Wunderbar kokk-teenindajat. Nõudmised kandidaadile: eelnev töökogemus kokana ja teenindajana; ausus
ja täpsus; hea maitse; positiivne
ellusuhtumine; puhtus ja valmidus
meeskonnatööks; hea pingetaluvus.
Ettevõte pakub: toredat kollektiivi;
tulemustele vastavat palka; huvitavat ja mitmekülgset tööd. Lisainfo:
meie tulevase koka/teenindaja
oskused: külma ja sooja toidu ning
cateringiroogade valmistamine ja
serveerimine; lojaalne ja distsiplineeritud teenindus. Fotoga CV koos
kaaskirjaga saata meilile: info@
feeter.ee . Vastame ainult sobivatele
kandidaadile. Kandideerimine kuni
1.03.2012
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VESIAEROOBIKA
Saue ujulas veebruarikuus, 2.–29.02
T, N algusega 19.00
Üksikpilet 5.75 €;
kuupilet 36 €;
10 korra pilet 45 €

Sügav kaastunne väikesele
Harald Konradile
ja tema perele armsa isa
Imre Talgre
kaotuse puhul
Saue Lasteaia Midrimaa pere

Kallid Harald ja Egle,
tunneme kaasa
kalli isa ja abikaasa
Imre Talgre
surma puhul
Väikesed Trollid
õpetajate ja vanematega

Oma rahu anna neile,
Issand, Sa ...
Mälestame armast ema
SILVIA LEITLAAN’t
2.10.1946–3.02. 2011
Avaldame
sügavat kaastunnet abikaasa
Albole ja poeg Armole
Saue Kristlik Vabakogudus

Lahkus igavikku
Silvia Leitlaan
02.10.1946–03.02.2012
Mälestavad abikaasa ja poeg

Südamlik kaastunne
abikaasa ja ema
SILVIA LEITLAAN’e
kaotuse puhul
Naabripere Tammetõru 6-st

Kord kustub küünal
iga hoidja käes ...
Sügav kaastunne
Jaanus Grossile perega
VANAEMA
kaotuse puhul
Turba koolipere

