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Jõulurahu kõigile!
Saue Sõna

L

umisel esimesel advendil juhatasid küünalde
süütamise linna jõulupuul sisse Saue kristliku
vabakoguduse pastor Vahur
Utno ja EEKL Keila kiriku
Saue koguduse misjonär Juha
Väliaho, sümboolse küünla läitis linnapea Henn Põlluaas.
Juha Väliaho kõneles, et
jõulude ajal ootame me kõik
midagi - kes kingitusi, kes jõuluvana -, kuid jõulud on eelkõige kristlik püha, millega me
pühitseme jumala poja Jeesuse
Kristuse sündi.
Keskuse parki kogunenud
sauelastele, kes olid tulnud
osa saama jõulurõõmust, mida
toob kaasa küünalde süütamine kuusepuul, esinesid
linna koorid: Saue poistekoor,
Saue noorte meeste koor, Saue
segakoor ja Saue gümnaasiumi väikeste tüdrukute koor.
Saue vabakiriku rahvas pakkus
kuuma teed, maitsvaid küpsetisi ja piparkooke.
Päevakeskuses oli avatud
- ja jääb avatuks kolmekuningapäevani – käsitöö- ja jõulunäitus „Hea soov“. Näitus
valmis EELK Keila kiriku Saue
koguduse ja Õie Väärtnõu koostöös. Sealsamas müüs raamatukauplus Logos jõulukaarte,
raamatutuid ja kingitusi. Oli
just selline õhtu, mil tunned,
et pühad on tulekul.

Vasakult Anu Väliaho, Vahur Utno, Juha Väliaho ja Henn Põlluaas süütavad sümboolse küünla

Jõulukuusk tuli tänavu linna Saue vallast Tagametsa külast

Saue vabakiriku rahvas pakkus kuuma teed, maitsvaid küpsetisi ja piparkooke

Saue Sõna NR 22 (383)
7. detsember 2012
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Telefon: 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub 21. detsembril

Käsitöö- ja jõulunäitus päevakeskuses jääb avatuks kolmekuningapäevani.
Fotod: Sirje Piirsoo

Saue gümnaasiumi väikeste tüdrukute koor esines küünlad käes
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Harta põhimõtted puudutavad meid kõiki

Henn Põlluaas
Saue linnapea

P

etitsioonis „Harta 12“
esile toodud seisukohad rahvaalgatuse
seadustamisest, erakondade rahastamisest, valimissüsteemi muutmisest ja
muust on pälvinud erakordselt
laia tähelepanu ning toetust
üha kasvava kodanike allkirjade kogunemise teel. Tahes
tahtmata puudutab see teema
ka kõiki meid Sauel.
Tean meie linnast ja ka
mujalt palju inimesi, kes
hartaga ühinenud on. Mina
ise ei ole küll veel enda
allkirja andnud, kuid olen
põhimõtetega igati nõus.
Koostajad oleks võinud veelgi
kaugemale minna ja esitada
ka presidendi otsevalimise
rahva poolt, kuid ega ühte
petitsiooni kõiki häid mõtteid

korraga ära ei mahuta.
Tõttöelda on mind alla kirjutamast hoidnud vaid meenutus, kuidas alles mõni aeg
tagasi kinnitas näiteks Marju
Lauristin, et nõudmine korraldada Eestis referendum
eurole ülemineku küsimuses
on provokatsioon ja populism. Sama seisukohta rahva
arvamuse küsimuse kohta on
jaganud ka nii mõnigi teine
esmaallakirjutanu. Kui rahva
arvamuse küsimine oli provokatsioon eile, kuidas saab
siis uskuda, et täna on needsamad inimesed avaldustes
siirad ja ei kasuta ühiskonnas
tekkinud kriisi ära vaid poliitilise populaarsuse võitmiseks?
Tartus, Tallinnas ja Viljandis ausa poliitika toetuseks
kokku tulnud rahvahulgad ja
meedias ilmunud lugematud
artiklid näitavad, et inimesed on muutusteks valmis ja
ei lepi enam huvide ja arvamuse eiramisega.
On aga naiivne loota, et
need, kes soovitavad rahval
fooliummütsi kanda ja seemneid süüa, rahva arvamuse
küsimist pornoks peavad ja
hämarat raha kilekottides erakonnale veavad, vabatahtlikult
kuube vahetavad ja rahva või
uute erakondadega võimu
jagada soovivad. Lihtsam ja
mugavam on kõrvad lukus
hoida ning rahvast küüniliselt

rumaluses ja iseennast suures
tarkuses veenda. Hoolimatus,
arrogantsus ja ignorantsus on
riigi tänase olukorrani viinud.
Just selle tõttu tulid tuhanded
inimesed meeleavaldustele ja
kümned tuhanded on petitsioonile allkirja andnud.
Ühiskond nõuab ausust,
avatust ja endaga arvestamist. Seetõttu on tekitanud
imestust, miks president
Ilves jättis enda kokku kutsutud vabakondade ja parteide
ümarlauale - ja ka pärast seda
toimunud kärajatele - kutsumata näiteks liikmeskonna
suuruse poolest Eesti neljanda partei Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, kelle
programmist Harta seisukohad justkui võetud oleks,
Eestimaa Rohelised ja suure
hulga muid ühiskondlikku
kaalu omavaid vabakondi.
Otsus piirata ja valida
demokraatia kitsaskohtadele
tähelepanu pööraval arutelul osalejate ringi tekitab,
nagu peaministri mokaotsast
vabandaminegi, paratamatult mulje, et tegemist on
sammuga, mille eesmärk on
pigem auru väljalaskmine kui
tõsine mure Eesti demokraatia
pärast. Loodetavasti see nii ei
ole ja rahva algatust ei suunatud facebooki mitte sumbuma. See ilmselgelt enam ei
õnnestuks.

Tuleb uskuda, et positiivsed muutused on võimalikud
ja vastavalt sellele tuleb ka
tegutseda. Muidu ei muutugi
midagi. Saue linnas kevadel
toimunud muutused, kus
valimisliit „Kindlad tegijad
– uus tulevik“ ja IRL uue
koalitsiooni moodustasid, on
sellest hea näide.
Lühikese ajaga oleme erinevates valdkondades suutnud rohkem ära teha ja uusi
projekte algatada, kui on tehtud viimaste aastatega kokku.
Üks hea näide linnarahvaga
arvestamisest on kavandatav elanikerahuolu küsitlus
ja Saue keskuse (turutaguse
tööstusala) ideeplaneerimise
protsessi käik, kus erinevalt
senisest tavapraktikast ei
alusta me mitte konkreetsete
kavade väljakäimisega, vaid
hoopis sauelaste arvamuse ja
nägemuse küsimisega. Just
see annab aluse, mida arvestades edasi liigume.
Tulles üleriigiliste protsesside juurde tagasi, tuleb
kahjuks tõdeda, et Toompeal
rahva arvamust ei küsita ning
kõrvetavad probleemid meie
rahvuse ja demokraatia tulevikust on tagaplaanil. Endiselt peetakse olulisemaks
põlistada oma võimu, garanteerida miljardite eurodega
meist rikkamate riikide heaolu
ja nende võlgade kustutamist,

kui tagada Eesti 45 000 nälgiva lapse toimetulekut või
kooli, apteegi, päästeteenistuse ning muude elutähtsate teenuste ja töökohtade
olemasolu-kättesaadavust.
Rahandusministeeriumi
kavade kohaselt ei suunata
vahendeid regionaalselt tasakaalustatud ning võimalusi
loova elu-ja tegevuskeskkonna
toetamisse ka mitte EL uue
rahastamisperioodi, 20142020 ajal. Prioriteedid on
seatud hoopis mujale.
Põhiseaduse sättele - kõrgeim võim riigis on rahvas tuleb anda reaalne sisu. Hea
näide on Šveitsi ühiskond rahvahääletuste traditsiooniga.
Aeg on avada ka Toompea
uksed positiivsetele muutustele, uutele jõududele ja
ideedele ning asuda neid realiseerima. On raske uskuda, et
sellega saaks hakkama needsamad inimesed, kes tänase
olukorra on tekitanud. Kuid
ma olen optimistlik eestlaste
tärkava aktiivsuse suhtes.
Aus poliitika, rahvaalgatuse
sisseviimine, valimisseaduse
muutmine ja teised hartas
toodud põhimõtted, mille
kaitseks on viimastel kuudel
sõna võtnud väga palju erinevaid ja erineva maailmavaatega inimesi, tuleb ellu
viia. Võim ja vastutus peavad
käima käsikäes.

kelle kätte jookseb kokku seda
linnaosa ja kogu linna puudutav info ning kes korraldab näiteks linnaosade vahelisi spordivõistlusi või muid toredaid
ühisüritusi, sarnaselt aktiivse
kogukondliku eluga külades ja
külaseltsides.
Kõik linnaosa elanikud teavad, kes on kes ja kus keegi
elab. Tänu koostööle toimib
naabrivalve, toimuvad ühised mõnusad koosviibimised,
kevad- ja sügistalgud, miks

mitte ühine elektri ost jne.
Linnavalitsus küsib linnaosa aktiivi käest nõu, kuidas
korraldada elu Sauel ja tulevikuplaanide tegemisel. Kui
palju oleks elu nii mõnusam!
Kutsume üles avaldama
oma mõtteid, millised linnaosad ja milliste nimedega
Sauel olla võiks ja kuidas teha
paremini koostööd. Palun
saatke need e-postiga meile
kas aadressil jyri.tymanok@
saue.ee või valdis@saue.ee.

Anname Saue linnaosadele nimed
ja koostööle uue vormi
Jüri Tümanok, IRL Saue osakonna esimees
Valdis Toomast, volikogu esimees
Suurem koostöö linnaelanike ja Saue linnavalitsuse
vahel oleks hea. Koostöö üks
vormidest on arutelu ümarlauas, kuid keda linnavalitsus peaks kutsuma ümarlaua
taha? Lihtne on kutsuda kõiki
mittetulundusühinguid ja
spordiklubisid. Nemad aga
esindavad erinevate hobide,
kultuuri ja spordiga tege-

lejaid ning mitte otseselt
linnaelanikke ennast.
Seega on teretulnud, kui
linnaelanikud oleks organiseerunud mingil moel. Ülelinnalist
organiseerumist on keeruline
tahta. Just seepärast kutsume
kõiki Saue linna elanikke mõtlema teemal, et Saue linna
võiks jagada linnaosadeks, et
nende linnaosade elanikud

Lume- ja
libedusetõrje
Saue linnas
Lume- ja libedusetõrjet teostab OÜ Saumer. Kui tekib
probleeme teede ja tänavate lume- ja libedustõrjega,

võiks teha omavahel ja linnavalitsusega enam koostööd.
Meil, Sauel, on juba välja
kujunenud mõned linnaosad
oma nimedega, nagu Kadaka
ja Kiviloo. Kadakas toimib ka
aktiivne koostöö. Korterelamute rajoonis on igas majas
ühistu ja korterelamu elanikega suhtlemine on sellest
tulenevalt oluliselt lihtsam.
Kujutlege pilti, kui palju
oleks elu mitmekesisem, kui
igas linnaosas oleks oma aktiiv,

Vigade parandus - kes teeb, sel juhtub
Saue Sõna

palume helistada Saumer OÜ
kontakttelefonil 5059509
või edastada info e-postil:
saumer@hot.ee.

Saue Sõna eelmise numbri
artiklisse „Saue Taekwondo klubile rahvusvahelistelt võistlustelt üheksa medalit“ olid sisse
juhtunud apsud. Vabandust.

Positiivne viga võiks olla
see, et medaleid ei olnud
üheksa, vaid hoopis kümme!
Pronksmedali võitles välja
ka Kaur Kippar. Seega - viis
pronksi, kaks hõbedat ja kolm
kulda.

Miinuspoolele kuuluvad
aga kindlasti apsud osalejate nimedes. Võistlesid
ikka Tristan Paas, Ali Benmakhlouf, Ott Kaarel Kümnik, Aleks Andrejev ja Henry
Lippasaar.
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse
istungitest
Sirje Piirsoo
Saue Linnavalitsus otsustas 35.
istungil, mis toimus 21. novembril, lükata lihthanke „Tule tn 6
korter 23 remont 2012“ pakkumuse tagasi, kuna see ületas
linna finantseerimisvõimalused,
ning ei nõustunud Tallinna Linnaehituse AS-i kompromissettepanekuga kahjunõude osas.
Saue Linnavalitsuse 36. istungi
päevakorras 28. novembril oli
15 punkti.

Saue Linnavalitsus
◊ Määras katastriüksuse Kungla
tn 2 jagamisel moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja maakasutuse sihtotstarbed ning andis Kungla tn 2
ja Jälgimäe tee T1 kinnistute
detailplaneeringu kehtestamise alusel moodustatud
liiklusmaa nimeks Kungla
põik - asub Kungla tänava ja
Jälgimäe tee vahel.
◊ Arutas volikogu määruse eelnõu „Saue linna 2013. aasta
eelarve“ muudatusi esimese
ja teise lugemise vahel.
◊ Määras hooldaja puudega
isikule.
◊ Otsustas maksta sotsiaaltoe-

tust neljale abivajajale ja hoolekandeasutuse toetust ühele
isikule, sünnitoetust kolmele
perele kokku summas 195
eurot ja koduse mudilase toetust novembrikuus 58 perele
kokku summas 3932,5 eurot.
◊ Kinnitas koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetuse avalduse ning
aruandluse vormi, samuti
koolieelses lasteasutuses
vanemate poolt kaetava osa
soodustuse taotlemise vormi.
◊ Kinnitas Saue lasteaia Midrimaa hoolekogu koosseisu.
Sellesse kuuluvad lastevanemate esindajana Mati Riimaa,
Kadri Lugna, Ester Ruiso, Evely
Avalo, Katrin Charles, Cätlin
Räbovõitra, Kadri Tamm, Lilli
Talumaa, Toomas Rootalu,
Pille Kink, Mari Kõlli, Raiko
Saar, Triin Rootalu, Eliis Väert,
Mart Parbo ja Helis Soome.
Õpetajaid esindab hoolekogus Merit Israel ja linnavalitsust Meelis Rõigas. Hoolekogu valib esimehe liikmete
hulgast.
◊ Kehtestas Saue linna eelarvest kaetavad arvestusliku
õpilaskoha maksumused
2013. aastal: Saue Gümnaasiumis 1064 eurot; Saue

◊

◊

◊

◊

lasteaias Midrimaa 2476
eurot, Saue Muusikakooli
põhiõppes 2069 eurot ja
rühmaõppes 235 eurot; Saue
Huvikeskuses 180 eurot.
Eraldas Saue Taekwondoklubile toetust 920 eurot
23 Saue linna noore treeningkulude katteks perioodil 1. september kuni 31.
detsember 2012.
Avaldas tänu ja autasustas
linnapea tänukirjaga Maie
Niini, Liis Kurmi, Eve Toomistit, Andres Tarjat, Sulev
Veerberki ja Muhamad Normatovit. Tänukirjad antakse
üle linna aastalõpu pidulikul vastuvõtul.
Kinnitas Saue Päevakeskuse
korraldatava qigong tervisevõimlemise ühe korra osalustasuks 3 eurot inimese kohta.
Esimesel lugemisel oli linnavalitsuse korralduse eelnõu „Saue linna Nurmesalu
tn 9, 9a ja Tule põik T 2
kinnistute detailplaneeringu
algatamine ja lähteülesande
kinnitamine“.

Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud linna koduleheküljel
www.saue.ee ja linna kantseleis.

Määrus võimaldab
lapsevanematel saada soodustust
Sirje Piirsoo
Saue Linnavolikogu määras
40. istungil, mis toimus 22.
novembril, Saue linna 2012.
aasta majandusaasta aruannet
auditeerima Grant Thornton
Rimess OÜ ning algatas Kütise
tn 8 ja Pärnasalu põik 1a kinnistute detailplaneeringu ja
kinnitas detailplaneeringu lähteülesande (loe lk 4).
Istungil 10 poolthäälega vastuvõetud määrus „Koolieelses
lasteasutuses vanemate poolt
kaetava osa määr ja tasumine“
sätestab, et lasteasutuses vanemate poolt kaetav osa ühe lapse
kohta kuus on 20% Vabariigi
Valitsuse kehtestatud töötasu
alammäärast. Lapsevanem
tasub seda kord kuus ja osa
suurus ei olene lapse lasteasutuses viibimise päevade arvust.
Vanemate poolt kaetavat osa
maksab lapsevanem perioodil
1. september kuni 31. august.
Juulis maksavad vanemad lapse
eest siis, kui nad selles kuus
lasteaiateenust kasutavad.
Uudsena võimaldab mää-

rus lapsevanematel saada
vanemate poolt kaetava osa
puhul soodustust, kui lapse
mõlema vanema elukoht või
üksikvanema, hooldaja või
eestkostja elukoht on Eesti
rahvastikuregistri andmetel
Saue linn. Soodustuse määr
esimese lapse kohta on 45%,
iga teise ja järgneva lasteaias
või lastehoius käiva lapse kohta
72,5% määrusega kehtestatud
vanemate poolt kaetava osa
määrast. Et soodustust saada,
esitab lapsevanem Saue linnavalitsusele kirjaliku avalduse.
Lisainfo: kultuuri-, haridus- ja
spordivaldkonna peaspetsialist
Margit Ots, telefon 6790177,
margit@saue.ee.
15 poolthäälega vastuvõetud
määrusest „Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse
toetamise kord“ võib lapsevanemale olulisemana välja tuua,
et toetatakse Saue linnas elavaid eelkooliealiste lastega
perekondi, kes kasutavad eralasteasutuste ja lapsehoiuteenust vähemalt 12 päeva ühes
kalendrikuus. Koolieelse era-
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lasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetamise tingimus on, et
lapse ja mõlema lapsevanema
(või üksikvanema) registreeritud elukoht on Saue linnas.
Kui nõudeid ei ole täidetud,
saab toetust kuni 50% toetuse
maksimummäärast. Lisainfo:
lastekaitse ja noorsootöö spetsialist Anneli Ritsing (lapsehoiuteenus), telefon 6790196,
e-posti aadress anneli@saue.
ee; kultuuri-, haridus- ja spordivaldkonna peaspetsialist Margit Ots (eralasteasutus), telefon
6790177, margit@saue.ee.
Volikogu muutis kultuuri-,
haridus- ja noorsootöökomisjoni koosseisu, kinnitas liikmeteks Kristi Kruusi ja Malle Liivi
ning arvas komisjoni koosseisust välja Silver Arraku.
Volikogu lõpetas Saue
Linnavolikogu 20. septembri
2012. aasta määruse nr 50
„Sotsiaalteotuste taotlemise,
määramise ja maksmise kord“
muutmise eelnõu teise lugemise ning suunas selle edasiseks aruteluks sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni.

Mida muutis
uus sõidusoodustuste
taotlemise kord?
Et sauelased uue sõidusoodustuste korra kohta jätkuvalt küsimusi esitavad, toob leht siinkohal välja olulisema, mille kohta
on uuritud.

Kellele jäid väljastatud sõidusoodustused kehtima?
Kõik Saue linna poolt enne 1.
detsembrit 2012 väljastatud
sõidusoodustused Saue linna
pensionäridele, üliõpilastele,
paljulapselistele vanematele,
töövõimetuspensionäridele ja
represseeritutele jäid kehtima
ka pärast 1. detsembrit 2012.

Mis muutus pärast 1. detsembrit?
1. Kes taotleb soodus- või
tasuta sõidu õigust alates
1. detsembrist 2012, siis
selle elukoht peab olema
olnud Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue linn
vähemalt kolm kuud enne
taotluse esitamist, sealjuures õpilaste puhul nii
õpilasel endal kui mõlemal
vanemal (või üksikvanemal).
2. Õ p i l a s e d , k e l l e ü k s
vanematest ei ole Eesti
Rahvastikuregistri andmetel
Saue linna elanik, kaotasid
tasuta ja soodussõiduõiguse
alates 1. detsembrist 2012
(v. a erijuhud).
3. Õpilased, kellele oli
väljastatud enne 1.
detsembrit nii bussi- kui
elektrirongi sõidukaart, pidid
hiljemalt 28. novembriks
linnavalitsust teavitama,
millise transpordiliigiga nad
alates 1. detsembrist kooli
ja koolist koju sõidavad.

Kes, millisel perioodil ja
millistel tingimustel omab
tasuta sõidu õigust?
1. Tasuta sõidu õigus on väljaspool Saue linna asuvate
põhikoolide ja gümnaasiumite statsionaarse õppe
või kutseõppeasutuste
(v. a keskhariduse baasil
kutse omandajad) õpilastel ajavahemikul 1. septembrist kuni 31. maini
Saue-Tallinn-Saue kommertsbussiliinil või Saue
linna läbival elektriraudteel, kui õppeasutus asub
raudteeliini lähialal.
2. Õpilase enda ja mõlema
vanema (või üksikvanem)
registreeritud elukoht peab
olema Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue linn
vähemalt kolm kuud enne
taotluse esitamist. Hooldaja või eestkostja ei pea
olema Saue linna elanik.
3. Tasuta sõiduõigus kehtib
taotleja valikul kas Saue-

Tallinn-Saue kommertsbussiliinidel või Saue linna
läbival elektriraudteel.

Mis on soodussõiduõigus?
1. Üksikpileti hind Saue-Tallinn-Saue kommertsbussiliinidel on 1,20 eurot.
2012. aastal tasub Saue
linn iga juunior- või seenior-kiipkaardi omaniku
üksikpileti eest bussifirmadele ühe euro. Täna ei
ole bussifirmad juunior- ja
seenior-kiipkaardi omanikelt vaheraha, mis on 20
eurosenti, küsinud, kuid et
tegu on kommertsbussiliinidega, ei ole välistatud, et
nad seda tulevikus teevad.
Seega - kuigi näiliselt on
täna tegu tasuta sõiduga,
siis sisuliselt on see ikkagi
soodussõit.
2. Üliõpilaste ja paljulapseliste vanemate üksikpileti
eest tasub linn 2012. aastal bussifirmadele 40 eurosenti, ülejäänud bussipileti
maksumuse, 80 eurosenti
tasuvad üliõpilased ja paljulapselised vanemad ise.
3. Põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste
(v. a keskhariduse baasil
kutse omandajad) õpilastele kehtib suvisel koolivaheajal 1. juunist kuni
31. augustini soodussõidu
õigus võrdselt üliõpilaste ja
paljulapseliste vanemate
soodustusega.

Kes ja millistel tingimustel
saavad taotleda soodussõiduõigust?
Soodussõiduõigust saavad
taotleda
◊ Saue gümnaasiumi õpilased,
◊ kõrgkooli üliõpilased vanuses kuni 26 eluaastat
(kaasa arvatud),
◊ kolme- ja enama alaealise
lapsega vanemad,
◊ pensionärid ja töövõimetuspensionärid, keskmise ja
raske puudega 16-aastased
ja vanemad isikud ning
◊ represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud
isikud tingimusel, et nende
registreeritud elukoht on
vähemalt kolm kuud enne
sõidusoodustuse taotlemist
olnud Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue linnas,
sealjuures õpilaste puhul nii
õpilasel endal kui mõlemal
vanemal (või üksikvanemal).

Linnaelu
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Grossi toidukaubad:
ehituseks kulub kuus kuud
Aivar Ojaperv

T

änavu novembris algatatud Saue keskuse
detailplaneering võib
esimesed viljad anda
umbes poolteise aasta pärast,
kui kõik sujub ikka plaanipäraselt. Keskusesse uue kaupluse rajamisest huvitatud OG
Elektra lubab oma Grossi toidukaupade ketti kuuluva poe
valmis ehitada poole aastaga.
Saue linnaarhitekti Urmas
Elmiku hinnangul kulub aga
planeeringu algatamisest ehitusloa väljastamiseni umbes
kümme kuud. „Seda muidugi
juhul, kui detailplaneeringut ei
vaidlustata,” lisab ta.

nõudmised,” lausus arhitekt Kaie
Enno. „Jõudsime eri osapooltega
maha istudes kiiresti kokkuleppele, et hoone ehitamisel ei kasutata kõige odavamaid materjale ja
kõige pretensioonitumat projekti.
Hoone ehituslikul teemal on
praegu veel vara rääkida. Tegemist on siiski veel vaid eskiisiga,
kuid minu nägemuses peab see
hoone tulema madal, liigendatud
ja avatud Saue keskuse poole.”

seim Ida-Virumaal Jõhvis, lõunas
on firma laienenud Jõgevani.
Grossi toidukaupade kauplusi
on ka Järva-, Pärnu- Viljandi-,
Harju- ja Raplamaal, rääkimata
kodumaakonnast Lääne-Virust.
Tugevasti ollakse esindatud Tallinnas - 11 kauplust.
OG Elektra ei tähenda siiski
vaid jaekaubandust, vaid ka
omatootmist ja isegi tooraine
kasvatamist. Firma keskus asub

läänesuunast
OG Elektra on uusi kauplusi
eriti usinalt avanud just viimasel kümnekonnal aastal, näiteks tänavu Kehras, Vändras,
Tallinnas Õismäel ja Iisakul.
Sauele laienemine oleks üks osa
n-ö läänesuunast. Juba praegu
käib Grossi toidukaupade uue
kaupluse ehitus Paldiskis, alles
äsja saadi kätte ka ehitusluba
Keila poe rajamiseks.

Kauplus peab sobituma
kesklinna miljöösse

Tegu pole suvalise kast-kauplusega
Saue keskuse üldplaneering
näeb ette, et praegu hoonestamata maa-alale rajatakse avalikuks kasutamiseks mõeldud
objektid. „Eks selle piirkonna
ümber on kembeldud kaua,”
räägib linnaarhitekt Elmik.
„Buumi kõrgajal üritati sinna
rajada kõrgeid korterelamuid ja
ma täitsa mõistan neid sauelasi,
kes sellele vastu olid. Praegune
detailplaneering tundub olevat
aga mõistliku lahendusega ja
arvestab ka naabrusega. OG
Elektra soovib ehitada sinna
kauplusehoone, mis eskiisi põhjal näeb välja igati sümpaatne.
Tegemist pole mitte suvalise
kast-kauplusega, vaid hoonega,
mis sobib linnasüdamesse.”
„Asukoht on hea ning esinduslik, ja seepärast on ka plaanitavale kauplusehoonele kõrged

Et eskiisist paremini aru saada, siis foto ülal paremal nurgas on näha Keskuse park ja allservas, pildilt väljas
kulgeb Pärnasalu tänav. Kinnistu pargipoolsesse ossa on planeeritud avalikkusele suunatud äri-büroohoone.
Kaupluse peafassaad on suunatud Pärnasalu põik tänavale.

Grossi toidukaupade jaeketil
on 46 kauplust
OG Elektra on Lääne-Virumaa
firma, millele kuulub ka Grossi
toidukaupade jaekett 46 kauplusega. Ettevõtte ainuomanik on
Oleg Gross. Ketti kuuluvaist toidukauplustest tegutseb idapool-

Rakvere lähistel Lepnal, kus on
ka tootmishooned. Annikveres
tegutsevas tütarettevõttes kasvatatakse aga sigu. Firma asutas
Oleg Gross 1991. aasta sügisel
ja esialgu koosnes see vaid Rakvere äärelinnas asuvast väikesest
toidupoest.

Sauele laienemine on osa

Kütise tänav 8 ja Pärnasalu põik 1a
kinnistute detailplaneeringu algatamine
Saue Linnavolikogu 22.
novembri 2012 korraldusega nr
166 algatati Saue linna Kütise
tn 8 ja Pärnasalu põik 1a kinnistute uus detailplaneering
ning kinnitati detailplaneeringu
lähteülesanne.
Detailplaneering hõlmab
Saue linnas Kütise tänav 8 paiknevat kinnistut suurusega 12
931 m², sihtotstarve üldkasutatav maa, ja Pärnasalu põik 1a
kinnistut suurusega 1551 m²,
sihtotstarve transpordimaa.
Detailplaneeringu eesmärk on
jagada Kütise tänav 8 kinnistu
kaheks kinnistuks, mille maa
sihtotstarbed on ärimaa ning ärija üldkasutatav maa, ning lahendada hoonestusõigus, haljastus,
tehnovõrgud ja liikluskorraldus.

Oleg Gross on veendunud, et
Grossi toidukaupade avamise
järel tekib Sauel väike torm
veeklaasis. „Meie tulek värskendaks kindlasti sortimenti,
sest omatoodangut me mujal
ei müü kui ainult enda keti
kauplustes. Kindlasti avaldame survet ka hindadele.
Ostja võidab, sest ostukorv
läheb odavamaks. Tänu seakasvatusele ja firmale kuuluvale tapamajale suudame
just selles sektoris suurtele
jaekettidele eriti tülikad konkurendid olla.”

Planeeringulahendusega on
kavandatud rajada kolm hoonet: kuni 2-korruseline polüfunktsionaalne kaubandushoone
ning ühekorruseline ja kuni
kolmekorruseline avalikkusele
suunatud äri-büroohoone. Kinnistul Pärnasalu põik 1a täpsustatakse selle kasutuskorda.
Planeeringuga kavandatu
elluviimiseks samale alale varem
koostatud detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruanne on heaks
kiidetud Keskkonnaameti HarjuJärva-Rapla regiooni 27. novembri 2009. aasta kirjaga nr HJR
6-8/9748-6.
Võrreldes varasema detailplaneeringu lahendusega, on
koostatava detailplaneeringu

lahendus lähedaselt võrreldav
varasema lahendusega, kuid
väiksemas mahus. Kavandatav
tegevus ei too kaasa olulist
keskkonnamõju ega halvenda
keskkonnaseisundit. Seetõttu ei
algatata uut keskkonnamõjude
strateegilist hindamist.
Detailplaneering ei muuda
Saue Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määrusega nr
18 kehtestatud Saue linna
üldplaneeringut.
Saue linna Kütise tänav 8
ja Pärnasalu põik 1a detailplaneeringu lähteseisukohti ja
eskiislahendust tutvustav avalik
arutelu toimub 17. detsembril
2012 algusega kell 17.30 Saue
Linnavalitsuse saalis Tule tn 7,
Saue linn (3. korrus).

„Konkurents jaekaubanduses
on kõikjal tihe, selles mõttes
pole Saue midagi erilist,” lausus OG Elektra omanik Oleg
Gross. „Oleme küll suhteliselt
väike kett, kuid püüame suurtest konkurentidest erineda
eestimaise toidu ja omatoodanguga.”

Oleg Gross annab endale aru,
et tulevase kaupluse asukoht
on teatud mõttes eksklusiivne
ning sauelaste nõudmised
sellele piirkonnale ja sinna
rajatavale kõrged. „Kauplus
peab sobituma kesklinna
miljöösse ja mul oleks lausa
piinlik sinna mingi suvaline
karp püsti ajada,” rääkis ta.
„Linnavalitsusega on senine
koostöö olnud igati konstruktiivne ja me oleme teineteist
kenasti mõistnud. Olen arvestanud, et ehitus läheb meie
keskmiste uute poodide omast
kallimaks, aga ega keegi OG
Elektrat väevõimuga Sauele
suru. Tean tingimusi ja olen
nendega nõus.”
„Tahame kohaliku rahvaga teha
koostööd ning kõik ettepanekud
ja soovid ära kuulata,” lisas
arhitekt Kaie Enno. „Oleme
avatud ega väldi diskussiooni.”

Pärnasalu tänav 30a
ja 30b kinnistute
detailplaneeringu
lähteseisukohtade
ja eskiisi avalik arutelu
Saue linna Pärnasalu tänav
30a ja 30b kinnistute
detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi avalik
arutelu toimub 19. detsembril 2012 algusega kell
17 Saue Linnavalitsuse saalis Tule tn 7 (3 korrus).
Detailplaneering haarab
Pärnasalu tänav 30a ja
30b kinnistuid, mille pindala kokku on 1673m² ning
sihtotstarve elamumaa ja
tootmismaa. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistud

liita, muuta sihtotstarve
tootmismaast elamumaaks,
seada ehitusõigus kolmekorruselise korterelamu
rajamiseks ning lahendada
tehnovõrgud, liikluskorraldus, haljastus ja heakorrastus.
Detailplaneering ei muuda
Saue linna kehtivat üldplaneeringut.
Detailplaneering on algatatud Saue Linnavalitsuse
23. mai 2012 korraldusega
nr 194.
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Aasta õpetaja Eve-Mai Oruste
Saue Sõna
Saue lasteaia Midrimaa õpetaja Eve-Mai Oruste on üks
kolmest, kes tänavu aasta
õpetaja tiitli pälvis.
Eve-Mai on põline sauelane, siin üles kasvanud, siin
pere loonud, kus kasvab kolm
tütart, kes õpivad Saue gümnaasiumis ja omandavad muusikalist haridust Saue muusikakoolis. Ta ise ütleb, et Saue
on tore koht elamiseks.
Kui Eve-Mai kooliteed alustas, siis Sauel veel kooli polnud ja nii kulges ta haridustee

vad hakkama saada suurema
hulga lastega. „Siis on see üks
tore ja mitmekülgne elukutse.
Rutiini ega igavust ei teki,
rõõmu aga küllaga,“ lubab
Eve-Mai.
Lasteaiaõpetajana
alustas

Eve-Mai kohe pärast kooli lõpetamist Sauel ja jätkab tänagi.
Vahepeale mahtus aasta Ameerika Ühendriikides, ja nagu
kõigil emadel – kodusolemine
omaenda lastega, kui nad väikesed on. Hetkelt töötab Eve-Mai
4-5-aastastega Klaabu rühmas,
kus on 24 last - 15 poissi ja
üheksa tüdrukut.
Mõtiskledes selle üle, kas
lapsed on aastate jooksul
muutunud, arvab Eve-Mai, et
lapsed mitte, küll aga keskkond, kus nad kasvavad: „Üha
rohkem mängivad rolli asjad,
telekas, arvuti. Kui juba suurel inimesel on raske reklaame
ignoreerida, siis lapsed on
veelgi vastuvõtlikumad.“

Kui Eve-Mailt küsida, mis
on lasteaiaõpetaja töös kerge,
mis raske, mis pakub rõõmu,
mis valmistab muret, räägib
ta: „Töö lastega ei ole kunagi
igav ega üksluine. Lapsed on
alati rõõmuga valmis midagi
uut ja põnevat tegema. Kui
midagi neile õpetad, siis tulemus on kohe silmaga nähtav.
Lapsed oskavad rõõmustada
ka iga pisiasja üle. Lapsed ei
unusta kunagi midagi. Kui oled
neile midagi lubanud, siis tuleb
seda kindlasti täita, sest nemad
võivad seda mitu päeva hiljem
veel meelde tuletada. Üle kõige
armastavad lapsed igasuguseid
pidusid, karnevale, etendusi. Ja
kui näed selle juures rõõmsaid

Hetk aasta
õpetaja tunnustamisürituselt.
Foto: Sirje Piirsoo

Tallinnas. Seal omandas ta
ka lasteaiaõpetaja elukutse,
mida ta kindlasti soovitaks
õppida inimestel, kes lapsi
armastavad, kes ei karda
vastutust ja kes suuda-

särasilmi ja tegutsemislusti,
siis see ongi kõige suurem
rõõm. Muret on siis, kui lastega
juhtub õnnetusi. Ja suure hulga
lastega neid vahel siiski juhtub,
ilma et keegi süüdi oleks. Aga
üldiselt on lasteaed üks turvaline paik, kuhu lapsevanem
võib rahulikult oma lapse hommikul tuua ja jätta.“

KOLLEEGID
EVE-MAIST
Ta hindab loomingulist ja
emotsionaalset lähenemist,
õppetegevustes kasutab kaasahaaravaid ja mitmekülgseid
võtteid: muusikat, liikumisja näitemänge, kohandades
neid laste huvidele ja meeleolule. Ta on avatud ja valmis
jagama oma kogemusi teistele
pedagoogidele. Ta on professionaalne, kohusetundlik ja
järjepidev. Lastevanemad
hindavad tema head suhtlemis- ja nõustamisoskust. Talle
on omane rõõmsameelsus,
empaatiavõime ja loomingulisus. Teda köidab teater, muusika, ilukirjandus ja käsitöö.
Ta on hea pereema ja väga
hea ema oma kolmele tütrele.

Aasta õpetaja Eve-Mai Oruste ja
tema 4-5-aastased „klaabud“. Foto:
Saue lasteaed

Noored esitasid SNOFF-ile 41 tööd
Alexei Alexeev ja Leo Uulma
SNOFF 2012 korraldajad
Novembrikuu sügisõhtud on
juba hämarad. See on ideaalne
filmide vaatamise aeg. 15.
novembril toimus Saue gümnaasiumi aulas noortefilmi
festival SNOFF 2012, mille
eesmärk oli noorte loovuse
arendamine ja huvitegevuse
mitmekesistamine.
Noored olid filmitegemisega
kõvasti vaeva näinud. Kokku
laekus festivalile 41 filmitööd
viies kategoorias: telereportaaž; naljad, uudised, horoskoop; muusikavideo; TV saade
ja lühifilm.
Filme hindas žürii, mille
esimees oli legendaarne loodusfilmide tegija, Tallinna
Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli professor Rein Maran ning
liikmed meediaõpetaja Alexei
Alexeev, kooliteatri juhendaja
Leo Uulma, eesti keele õpetaja
Liis Ots ja kooli psühholoog
Mari Heina.

VÕITJAD
Parim telereportaaž

Tuuli Tohver
„ Intervjuu Elis Piirsaluga“
(Saue gümnaasium)

Parim horoskoop

Tuuli Tohver „Jäär“
(Saue gümnaasium)

Parim muusikavideo

Jonas Jaansoo „Armastus“
(Saue gümnaasium)

Parim TV saade

Ronja Marie Tepp, Birgit
Tomson, Marleen Kose,
Janar Bulak, Brita Riisaar,
Rauno Rikand, Robi Pärnik
„ Minu mees suudab“
(Paldiski gümnaasium)

ÄRAMÄRGITUD
FILMITÖÖD
◊ „ 22 Otti“, Tallinna Läänemere gümnaasiumi
3. g klassi ühislooming
◊ „Lõbusad pallid palmisaarel“, Anastasija
Mitjušova, Anastassia
Poljakova, Anton Kurašov,
Vitoria Tuvi (Tallinna Läänemere gümnaasium)
◊ „Viis hädavajalikku asja,
kui lähed metsa“, Marco
Sepp Tabasalust
◊ „Kassi iroonia“, Ester
Sall ja Karol Säär
Tabasalust

Parim lühifilm

Kert Paidre „A-Piltnik“
(Saue gümnaasium)

SUUR TÄNU TOETAJATELE

Saue gümnaasium, Saue linnavalitsus ja AS Sami

Filme hindas žürii, mille esimees oli legendaarne loodusfilmide tegija,
Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli professor Rein Maran (paremal esimene) ning liikmed (vasakult) kooliteatri juhendaja Leo Uulma,
eesti keele õpetaja Liis Ots, kooli psühholoog Mari Heina ja meediaõpetaja
Alexei Alexeev. Foto: Sirje Piirsoo

Meeleolukaid tantsulisi
vahenumbreid esitas tantsutrupp Sache, tantsutüdrukuid
juhendab Tiina-Riin Uulma.
Õhtujuhtidena astusid üles
gümnaasiumi õpilased MagnarMatteus Oder ja Mart Jõesaar.
Filmide vaatamine kestis
ligi kaks tundi. Seejärel asus
žürii filme hindama ja tun-

nistas peaauhinna vääriliseks
lühifilmi „A-Piltnik“, mille
autor on Kert Paidre.
On lootust, et esmakordsest filmifestivalist kujuneb
edaspidi traditsiooniline filmiüritus, mis hakkab toimuma
igal aastal. Suur tänu kõigile,
kes filmitöö festivalile esitasid,
kohtumiseni järgmisel aastal!

Kultuur
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Kiharad baleriini segada ei tohi ja nukufilmi tegu on lahe
Anna-Christi-Karita Aruksaar, noortejuht
Kristi Kruus, noortekeskuse juhataja

E

uroopa Sotsiaalfondi
programm „Noorsootöö
kvaliteedi arendamine”
on Sauel täies hoos.
22. novembril külastas
20 noort tantsuhuvilist Eesti
tantsuagentuuri, et tutvuda
asutuse ajaloo ja igapäevategemistega. Vastuvõtt oli
sõbralik ning noored jälgisid
balleti ja kaasaegse tantsu
tunde.
Kohtumisel Eesti rahvusballeti baleriini Kaja Kreitzbergiga katsusid noored ehtsaid
varvaskingi ja küsisid kõike,
mis neid selle elukutse juures huvitas. Nii saadi teada,
et baleriiniametit on vaja
õppima hakata juba 11-aastaselt, et baleriinide tutvusringkonnas on valdavalt tantsu- ja
kunstiinimesed, et ette tuleb
ka traumasid ning et soengud
on alati väga kõvasti kinni

köidetud, et ükski kihar esinemist segama ei hakkaks. Amet
tundus meeldiv ja kutsuv nii
mõnelegi noorele, kuid samas
ka väga raske, sest treeningud
toimuvad kuuel päeval nädalas. Tantsuhuvilistele meeldis
ka asjaolu, et töö ja hobi on
koos ning saad teha seda,
mida tõeliselt armastad.
23. novembril uuris 15
tüdrukute klubi ja kunstiringi
last nukufilmi lastestuudiot
ja proovis nukufilmi tegemist. Ükskord juba laua taha
istunud, alustasid lapsed
kohe filmitegemise A ja B-ga.
Kõigepealt tuli lugu välja
mõelda, seejärel alustasid
kolmesed rühmad taustade
ja tegelaste joonistamist.
Lõpuks algas toredate juhendajate Alani ja Sondra eestvedamisel pildistamine ehk
animeerimine ja hääle peale

Kristiina Liivik
Muusikakooli direktor

Noortekeskuse tüdrukute klubi ja kunstiringi laste nukufilmid kukkusid
välja vahvad ning lapsed õppisid korraga nii nukufilmi tegemist kui
meeskonnatööd. Foto: Silver Arrak

lugemine. Kokku valmis viis
erinevat lugu: „Kanamuna”,
„Lotte”, „Kollide kompanii”,
„Kadumine ja ilmumine”
ning „Kaks sõpra”. Filmid
kukkusid välja vahvad ja

lapsed õppisid korraga nii
nukufilmi tegemist kui meeskonnatööd.
Kõik huvilised leiavad valminud filmid Saue noortekeskuse facebooki lehelt.

Rahvusvaheline võistlus Robotex 23.- 25. novembril Tallinna
tehnikaülikooli spordihoones
oli tänavu suurim kui kunagi
varem. Erinevatel võistlustel
võistles üle 130 roboti.
Saue gümnaasiumi robootika huviringi õpilased võtsid
Robotex`ist osa juba kolmandat korda ning võistlesid kahe
võistkonnaga Lego Sumos ja
proovisid jõudu ka joonejärgimises.
Hea ettevalmistus tõi edu
Lego Sumos. Üheksanda
klassi õpilased Priit Norak,
Allar Aasjõe ja Karl-Tanel
Paes saavutasid robotiga Väle

Rebane esimese koha, edestades teiseks ja kolmandaks
tulnud Tallinna tehnikaülikooli! võistkondi.
Jürgen Tümanok kaheksandast klassist ja Karl Korts
kuuendast klassist jäid robotiga Boxman jagama 5.-8.
kohta. Lego Sumo võistlusel
osales kokku 41 robotit.
Loodame, et saavutused
innustavad edasi harjutama.
Huvi robootika vastu on õpilastes olemas: sellel aastal
ehitab Saue gümnaasiumi
huviringis roboteid 18 õpilast
alates esimesest ja lõpetades
üheksanda klassiga.

Robotex´i kuldmedal Sauele
Valmar Kaur
Saue gümnaasiumi tehnoloogiaõpetaja

Saue võidukas kolmik on poisterea paremas ääres: Priit Norak robotiga, Karl-Tanel Paes ja Allar Aasjõe

Esimene ühine sünnipäevapidu meeldis eakatele väga
Saue Sõna
Novembrikuu kolmanda teisipäeva hommikupoolikul oli
Saue noortekeskus sünnipäevalaste päralt. Esimesele
suurele sünnipäevapeole olid
oodatud kõik sauelased, kel
vanust üle 65 ja kelle sünnipäev oli või veel tuleb tänavu
oktoobris, novembris või detsembris.
Sünnipäevalapsi tervitasid
ning jagasid neile häid soove
linnapea Henn Põlluaas, abilinnapea Jüri Tümanok ning volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Matti Nappus.
Päevakeskuse juhataja Liivi
Lents pidas peolisi meeles
Juhan Liivi luuletusega „Aeg“.

Sünnipäevalastele laulsid ja
tantsisid lasteaialapsed, esines
päevakeskuse ansambel Rukkilill Harald Matvei pillimängu
saatel. Meeleoluka tantsukavaga astus üles päevakeskuse
rahvatantsuansambel Vokiratas,
väärikaid, kuid samas kergejalgseid tantsudaame juhendab
Elena Kalbus.
Kontserdi lõppedes ootas
pidulisi kohvilaud tordiga ja
kingitusena viis iga sünnipäevalaps koju pisikese jõulutähe.
Idee üheskoos sünnipäevi
tähistada tuli praeguselt koalitsioonilt, nii Saue vanemat
generatsiooni meeles pidades
ja väärtustades.

Parim muusikute
kokkusaamise
põhjus on koos musitseerimine

Saku ja Saue muusikakoolide
muusikud taaskohtusid Saue
Kontserdisaalis, ühiskontsert
leidis aset 27. novembril.
Koolid korraldavad ühiskontserte kord aastas sügisel alates 2009. aastast. Kontserdid
toimuvad mõlemas koolis üle
aasta, tänavune oli Sauel
teistkordne.
Kahe poolega kontserti
alustasid külalised Sakust.
Mõlemal koolil oli ettevalmistatud kümne numbriga kava.
Kuulsime koolide parimaid
soliste ja ansambleid. Kontsert oli tempokas ja vaheldusrikas. Lõpetuseks tehti
ühispilt ning maiustati kringli
ja tordiga.
Saue ja Saku muusikakoolide sidemete arengule oli
eeskujuks hästi toimiv koostöö Tabasalu ja Keila muusikakoolide vahel ning parim
muusikute kokkusaamise
põhjus ongi koosmusitseerimine, mis arendab sõprussidemeid ja annab võimaluse
kogemusi vahetada.
Aitäh kõigile esinejatele,
õpetajatele ja kontsertmeistritele ilusa kontserdi ning kauni
muusikaelamuse eest.

Saue muusikakooli
kontserdid detsembris
9. detsember
Saue Poistekoori
ettevalmistuskooride kontsert
11. detsember
Õpetaja Juta Rossi viiuliõpilaste
kontsert
13. detsember
Õpetaja Riho Joonase õpilaste
klassikontsert kell 18 Saue
muusikakooli stuudios
16. detsember
Esinemine kell 12 koduste laste
jõulupeol Sauel
16. detsember
Saue Poistekoori ja Noorte
Meeste Koori jõulukontsert
Keilas.
18. detsember
Saue muusikakooli aastalõpu
kontsert teemal „Muusikal“
kell 18 Saue Kontserdisaalis.
Sissepääs tasuta!

Lasteaialaste esinemine tõi sünnipäevalastele naeratuse näole. Foto:
Sirje Piirsoo
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Saue päevakeskuse tegemised detsembris
Esimesest advendist kolmekuningapäevani on päevakeskuses avatud jõulunäitus
„Hea soov“. Igale heale soovile on koht näitusel. Korraldab EELK Keila kiriku Saue
kogudus.
◊ 15. detsembril valmistume
projekti „Köök ühendab

rahvast“ raames jõuludeks.
Erinevad vorstid. Registreerimine vajalik, osavõtjate
arv piiratud.
◊ 16. detsembril sõidame
Raereisidega Laitse Graniitvillasse kontserti „Jõulud südames“ kuulama.
Esinevad Birgit Õigemeel
ja Mihkel Mattisen.

◊ 19. detsembril kell 10-14
turumüük.
◊ 20. detsembril kell 10
Hiina tervisevõimlemine
Saue noortekeskuses.
Oodatud on igas vanuses
inimesed. Osalustasu 3
eurot.
◊ 24. detsembril kell 16 jõulujumalateenistus Saue kogu-

dusele Keila kirikus. Osavõtusoovist palume teatada.
◊ 27. detsembril kell 15 eakate
jõulupidu Saue Gümnaasiumis. Oodatud on kõik, kel
aastaid 70 ja enam. Vajalik
eelnev registreerimine päevakeskuses.

MTÜ-de koosviimised

◊ 14. detsember
kell 14 seltsing Bereginja
jõulukogunemine.
◊ 18. detsember kell 15 Saue
Linna Invaühingu jõulupidu
Tammevana pubis.
◊ 20. detsember kell 16 seltsing Tammetõru jõulupidu
Tammevana pubis.

Esimene advent tõi
spordisõbrad ujulasse
Terje Toomingas
Huvikeskuse sporditegevuse juht

Läbi lumetuisu olid jõudnud näituse avamisele kunstistuudio täiskasvanud õpilased Helgi Karolin, Margit Ots ja Siivi Kaldoja.

Oh, kes ei tahaks osata isegi sellist elegantset teekannu valmis
meisterdada. Fotod: Sirje Piirsoo

Joonistuste, keraamika- ja tekstiilinäitus
raamatukogus
Virve Laan
Huvikeskuse huvitegevuse juht
3.-15. detsembrini on Saue
linna raamatukogus eksponeeritud Saue huvikeskuse
kunstistuudio täiskasvanute
kunstikursustel valminud
tööd. Näitus on kunstiharrastajate jaoks sündmus. Siin
saab tehtu vaatajatele välja
panna ja oma töid teise pilguga näha.
Seekordne joonistuskursus
oli teekond läbi erinevate teh-

nikate. Raamatukogu teisel
korrusel on välja pandud kursusetööna valminud pliiatsi- ja
tušijoonistusi, pastelle, akvarelle, söejoonistusi ja visandeid.
Alumisel korrusel saab näha
koopiaid Jüri Arraku „Kalevala“
illustratsioonidest ja Kaljo Põllu
graafilistest lehtedest, mille
temaatika on seotud maailma
loomise ja lõpu müütidega.
Tänavu sügisel alustas uus
grupp kursuslasi keraamika
õppimist ja nende töö tulemused on välja pandud teise

korruse vitriinides.
Samas on eksponeeritud
ka tekstiili ja taaskasutuse
kursusel valminud ehted,
dekupaažitehnikas esemed ja
aplikatsioonide või trükitud
motiividega kaunistatud rõivaesemed.
Läbi talvise tuisu jõudis
näituse avamiseks kohale
tosin inimest, kuid näitus jääb
avatuks veel 15. detsembrini.
Kõigil huvilistel on võimalik
väljapanekuga tutvuda raamatukogu lahtiolekuaegadel.

alates 10 ruumist tasuta. Telefon
5062645.

Kinnisvara
Müüa Kuuseheki tänaval kanaliga
garaaž. Hind 3000 eurot. Telefon
56698863.

Kuulutused
Teenused
Aitame koostada teie majale ehitusloa ja kasutusloa saamiseks
vajalikku dokumentatsiooni. info@
arhipilk.com, telefon 56600290.
Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont. info@potipoiss.
ee; 58072581.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta. Soodsad hinnad. Tel 56263857,
info@arbormen.ee
Müük
Müüa turbabriketti, ümmargust ja
kandilist puitbriketti ning sõelutud
kivisütt. Transport Sauele tasuta.
Telefon 53593615.
Müüa küttepuud: kask - 40€/
rm; segapuu - 34€/rm. Transport

Müüa kvaliteetset toidukartulit
Marabel. 30 kg – 12 eurot; 50
kg – 18 eurot. Suurema koguse
puhul hind kokkuleppel. Kartulite
kojutoomine on hinna sees. Tel
508 0970.
Müüa Sauel saepurubriketti. Hind
alates 140 eurot tonn. Saadaval
kotid 25, 35 ja 700 kg. Transpordi
võimalus. Telefon 5065937.
Ost
Ostan Norma“ kuivaine purkide
komplekti (punase täpilised,
uued). Telefon 5647 8135.
Otsin tööd
Pottsepp otsib tööd. Pottsepatööd, klassikalised kaminad ja
looduskivi paigaldus. Töödest
pildid. Materjal, transport meie
poolt.Tel.58033448

Soovin üürida garaaži Saue linnas.
Kontakttelefon 51 04174.
Pakun tööd
Vajan 11-aastasele tüdrukule, kes
on 4. klassi õpilane, Sauel 2-3
korda nädalas üks tund korraga
inglise keele õpetajat või selles
õppeaines järeleaitajat. Töö sobiks
ka keskkooliõpilasele, tasu kokkuleppel. Telefon 53333223.
Õmblusettevõte AS Protten F.S.C.
asukohaga Keilas võtab tööle õmblejaid ja triikija. Kontakttelefon
6747567.
Pakun tööd puhastusteenindajatele Saue linnas, osalise tööajaga. Täpsem info telefonil
58189566.

Sarja „Sauelane liikuma“ neljas etapp toimus pühapäeval,
2. detsembril ujulas. Etapist
võttis osa igas vanuses huvilisi, kokku 96 inimest.
Osavõtjal tuli läbida 250
meetrit vabalt ujudes, kuni
10-aastastel 50 meetrit.
Kõik ujujad said distantsi
läbimisega edukalt hakkama

(pildil) ja fortuuna tahtel sai
nii mõnigi neist loosiauhinna
kingituseks.
Suur tänu kõigile, kes
ujuma tulid, ja suur aitäh
ujula töökale kollektiivile!
Kaunist jõuluootust ja kohtume sarja viiendal etapil
juba uuel aastal - 23. veebruaril 2013.

Jumalateenistused
detsembris Saue kirikus
„Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan Teile suurt rõõmu, mis
saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Päästja,
kes on Issand Kristus».” Luuka ev.2:10-11
Pühapäev, 9. detsember kell
13 teine advent
Teenistust juhatab Vahur
Utno. Muusikaga teenib
Vanamõisa küla koor.
Pühapäev, 16. detsember kell
18 kolmas advent
Teenistust juhatab Erki Kuld.
Muusikaga teenivad ansambel Kunglamemmed ja Varbola naisansambel.
Pühapäev, 23. detsember kell
13 neljas advent
Teenistust juhatab Erki Kuld.
Muusikaga teenib Saue
koguduse ansambel.
Esmaspäev, 24. detsember
kell 17 jõululaupäev
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld.
Muusikaga teenib Saue
ANNA UUSMEES
Soe sügistuul võttis Sul käest,
viis teele, kust tagasi ei tulda …
Langetame leinas pea …
Avaldame kaastunnet
lähedastele.
Naabrid

Sügav kaastunne
Ülle Aasjõele perega
ema surma puhul
Naabrid Kroll, Oll, Tomberg ja
Aibast

koguduse noorte ansambel,
laulame koos jõululaule.
Teisipäev, 25. detsember kell
13 jõulude esimene püha
Teenistust juhatab ja jutlustab
Raivo Kaustel.
Muusikaga teenib Saue
koguduse naiskoor.
Kolmapäev, 26. detsember
kell 13 jõulude teine püha
Koosviibimist juhatab Vahur
Utno, laste laulud ja jõuluvana.
Esmaspäev, 31. detsember
kell 17 vana-aasta õhtu
Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel.
Laulame koos jõulu- ja aastavahetuse laule.
Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 18.
Sügav kaastunne
Üllele ja Tarmole peredega
kalli ema ja vanaema
kaotuse puhul
Harle, Merike, Veikko ja Andres

Teated ja reklaam
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Saku Pruulikoja
pubi Sakus
otsib oma
meeskonda KOKKA!
Info telefonil
50 93 249.

7. detsember 2012 Saue Sõna

Tehnoülevaatus
Kõik kategooriad
Tule 21, Saue
Avatud :
E-R 8-19; L 9-14
Telefon 6105056
www.saue-auto.ee
Sõiduautodele tehnoülevaatus
jõulukuul 5€ soodsam!!!
Tehnoülevaatuse saab ära teha ettenähtust kuni kolm kuud varem .

Eakate jõulupidu
27. detsembril kell 15-17

Saue Kontserdisaalis
Kutsutud on kõik,
kel aastaid 70 ja enam.
Peole registreerimine päevakeskuses
või telefonil 6595070.

Hea kultuuri- ja spordisõber!
Saue Linnavarahaldus annab
erinevateks kultuuri- ja
spordiüritusteks, individuaalseks
treenimiseks, sünnipäevade
pidamiseks ruume rendile
- kontsertsaal kuni 250 inimesele
- võimla (korvpall, jalgpall, tennis)
- ujula, lastebassein
- erinevad ringitoad
- käsitöö- ja kunstiklassid
- staadion
- kunstmuruga jalgpalliväljak
- jõusaal
Helista ja küsi lisa telefonil 6 596 519
või elektronposti teel
linnavarahaldus@saue.ee
Meil on Harjumaa soodsaimad
hinnad!

Saetud ja lõhutud küttepuud
30, 40, 50, 60 cm (kuiv,
märg). Aastaringne tootmine
ja lai puu sortiment.
Kütteklotsid ja 30 cm kask
40 l võrkkottides, saepuru
200 l kottides, tootmisjäägid.
Tasuta transport väiksema
kalluriga! Saue, Sooja 3a, tel
53600375,
halupuu24@hot.ee

Otsime koristajat
Laagri Home4you
kauplusesse.
Töö 5 päeva nädalas,
3 tundi päevas.
Info telefonil
58606011.

Saue Linnavarahaldus
Nurmesalu tn 9, Saue 76506

◊
◊
◊
◊
◊

LUMELÜKKAMINE
KOPP-LAADURI TÖÖD
(lisaks vee- ja kanalisatsiooni tööd)
KALLURAUTOVEOD
LIIVA, KILLUSTIKU JA MULLA
MÜÜK KOHALETOOMISEGA

OÜ KALSEP
Pärnasalu 23, Saue 76505
Telefon 534 60382
info@kalsep.ee,
www.kalsep.ee

SAUE LOOMAKLIINIK
Sooja 1, Saue, telefon 600 3382, www.sauekliinik.ee
Avatud E-R 15-19, L-P suletud
Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi, kiibistamine.
Hill`s, Royal Canine ja Josera lemmikloomatoit.
Koduvisiidid.
Vältimaks asjatut ootamist, palume aeg ette registreerida!

