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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Aasta ettevõte ja eksportöör
OÜ Top Marine on Saue ettevõte
Sirje Piirsoo

A

asta ettevõtte ja aasta
eksportööri tiitli pälvinud ujuvkaide tootja
OÜ Top Marine kontor asub Sauel, tootmine Virumaal Näpil. Ettevõttes töötab
täna 14 inimest. 80% firma
toodangust läks eelmisel aastal ekspordiks, tänavu tõotab
välisturu osakaal kujuneda
suuremakski. 2013. aastal
kahekordistas ettevõtte käibe
2,6 miljoni euroni, kasum suurenes neljakordselt.
Firma tootis möödunud
aastal jooksevmeetrites kolm
kilomeetrit kaisid, millest poole
ettevõte ise kohale viis ja paigaldas, mis tähendab, et enamikul ettevõtte töötajatest on
sukeldumislitsents, et üldse
tööd teha saaks. Tundub, et töö
ja hobi võivad selles firmas käia
käsikäes.

Andry Prodel (vasakul) ja president Toomas Hendrik Ilves auhinnagalal. Foto: EAS

Müts maha Saue
kogemustega
metallitöömeistrite ees
Kui küsida ettevõtte juhilt
Andry Prodelilt, kuidas ta aasta
ettevõtja tiitlini jõudis, tuletab
ta meelde perioodi 1994-2004
Saue firma Rotosplast tegevjuhina, nimetades neid õpipoisiaastateks, mil peamiselt Soome
allhanget tehti. Seegi kogemus
- õppida, et mitte teiste vigu
korrata.
Ta ütleb, et Rotosplast lõi
aluse OÜ-le Top Marine, mis
täna on 10-aastane, ning meenutab Saue kogemustega metallitöömeistreid, kes Eesti taasiseseisvusaja alguses masinad

Riia Jahisadam. Foto: Top Marine

ja vormid välja mõtlesid ning
sisuliselt mitte millestki valmis
tegid, kuna materjaligi polnud
õieti saada, et üldse toota.
Sellistest kogemustega,
lahendusi välja mõelda armastavatest ning kuldsete kätega
meestest, nagu Tõnis Viilma,
Lembit Paju ja Illar Rannik,
tunneb aasta ettevõtja tänagi
puudust.
Alustavatel ettevõtjatel aga
tasuks meelde jätta mõned
Andry Prodeli aastatega selgeks saanud põhitõed: mitte
miski ei saa tekkida tühja
kohta, toode peab ise end
müüma ja klient ei ole alati
kuningas, kui sa näed, et see,
mida ta tahab, ei tööta.
Järgneb lk 2.

Ettevõtlus ja eelarve
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Algab lk 1

OÜ Top Marine on perefirma
Ettevõtte juht Andry Prodel on
tehnilise poole ja äriidee taga,
abikaasa Anneli Prodel tegeleb
turunduse ja raamatupidamisega.
Kuigi Top Marine ujuvkaisid
võib leida Jaapanist, Hiinast,
USA-st ja Singapuristki, on
need pistelised tellimused
ning eksport Soome moodustab 50% ettevõtte toodangu
koguekspordist. Skandinaaviat
ja Läänemere ümbrust peab
firma enda koduturuks, kus
ollakse aktiivsed. 10-päevased
messid veebruaris Soomes ja
märtsis Rootsis on ettevõttele
uue hooaja algus, mis ajaks
peavad olema üle vaadatud
tooted ja nende hinnad, valminud uued reklaammaterjalid.
Eestis, Lätis ja Leedus on
firma kliendiks põhiliselt avalik
sektor ja tellimused tulevad läbi
riigihangete. Rootsis ja Soomes
jagunevad tellijad võrdselt avaliku ja erasektori vahel.
Erinevaid tooteid on firmal
sadades, valmiskomplektide
nimekiri katab kolm A-4 for-

Riia Jahisadam. Foto:Top Marine

Ettevõtluse auhind on Eesti
vanim ettevõtluskonkurss, mis
sellisel kujul toimus juba 14.
korda, seda korraldab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
(EAS). Esmakordselt anti tänavu
välja ka aasta ettevõtte tiitel.
Aasta ettevõte valiti EAS-i
konkursi ettevõtluse auhind

ning Eesti kaubandus-tööstuskoja ja Eesti tööandjate
keskliidu konkurentsivõime
edetabeli parimate seast.
Ettevõtluse auhinnale kandideeris 70 ettevõtet, konkurentsivõime edetabeli konkursil osales 472 ettevõtet.
Kategooria võitjate valimisel võttis

žürii aluseks ettevõtte majandustulemused, saavutused ja tulevikuperspektiivid. Aasta ettevõtja
väljaselgitamisel läksid arvesse
majandusnäitajaid, hakkamasaamine keerulises majanduskeskkonnas, panus töökohtade loomisel, tegevused ekspordi suunal ja
panustamine ühiskonda.

maadis lehekülge. Siinkohal
on paslik märkida, et Top
Marine paadipoi, mis on stiliseerituna ettevõtte logol,
on maailma absoluutne tipp,

millest Andry Prodel võiks vist
romaani kirjutada.
Oluline on seegi, et ideest
teostuseni võib minna aastaid,
näiteks Turu sadama puhul

kaks aastat. Protsess algab
müügist, järgneb projekteerimine - Turu sadama puhul
valmis 18 erinevat versiooni
-, tootmine ja paigaldus ning

Top Marine OÜ on Eesti
juhtiv ujuvkaide lahenduste
pakkuja. Esimene ujuvkai
valmis aastal 1996. Ettevõte toodab lihtsaid plastujukitega ujumiskaisid
kuni keeruliste betoonist
monoliitkaideni, millesse
võivad olla projekteeritud
elektri- ja veekanalid, reovee mahutid ning pumpamissüsteemid, millel võivad paikneda suuremad või
väiksemad hooned.
Top Marine OÜ pakub lahendusi ujuvkaidel sadamatele
alates projekteerimisest kuni
täieliku valmimiseni. Eestis
ehitatud sadamatest võib
välja tuua Vanasadama jahisadama, Heltermaa sadama,
Kuressaare sadama, Kalevi
Jahtklubi sadama, Kärdla
sadama ja Pärnu Jahtklubi
sadama. Lisaks paljud muud
projektid.

üleandmisprotsess.
90% sellest, milline pilt
sadamas tööde lõppedes avaneb, valmib tehases. Kohapeal on põhiliselt montaaž.

Linnaeelarve tekkepõhine täitmine seisuga 30. september 2014
Ingrid Niid
Pearaamatupidaja
Saue linnaeelarvesse laekus
30. septembri seisuga 5,4 miljonit eurot tulu ja linnaeelarvest
tehti 5,57 miljoni euro ulatuses kulutusi. Linnaeelarve oli
30. septembri seisuga 67 000
euroga jooksvas puudujäägis.
Seisuga 30. september 2014
on tulu üksikisiku tulumaksust
laekunud 3601840 eurot, mis
moodustab 73 protsenti käesolevaks aastaks planeeritud
tulumaksu laekumisest.
Üksikisiku tulumaksu alalaekumine augustis ja septembris
on tavapärane, mis tasandub
tavaliselt juuni ja juulikuu ülelaekumisega. Käesoleval aastal
jäi tasandumata 18670 eurot.
Üheksa kuu tulumaksu peamine
alalaekumise tekkis jaanuarikuus
summas 88 720 eurot ja on septembrikuu lõpuks kumulatiivselt
kasvanud 98 560 euroni.
Saue linnas oli III kvartali
lõpuks 2786 maksumaksjat
ja 62 registreeritud töötut.
Võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga, on maksumaksjate
arv vähenenud 49 võrra.
Maamaksu on laekunud
71460 eurot ehk 52% aastaeelarvesse prognoositud
mahust. Maamaksu teine osa
laekub kohaliku omavalitsuse
eelarvesse oktoobrikuus.
Lisaks maksutuludele kajastatakse põhitegevuse tulude

SEISUGA 30.09.2014
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eelarveosas saadud toetusi
951810 eurot (81% aastaeelarvest), omatulusid 658750
eurot (74%) ja muid tulusid
9530 eurot (140%). Toetustena
laekuvad linnaeelarvesse peamiselt riigieelarvelised summad
hariduskuludeks, samuti toimetulekutoetused ja muudeks
riigi funktsioonide täitmiseks
või riigieelarvest rahastatavate
kulude (õppelaenude tagasimaksed) summad.
Omatulude eelarvesse laekub kõige rohkem tulusid
haridus- ja huviharidusteenuse
müügist teistele omavalitsustele
237780 eurot (80%), lasteaiaja gümnaasiumi õppetegevustulud 135230 eurot (68%),
tulud vaba aja sisustamisest ja
huvitegevuse õppetegevustulud
108820 eurot (92%), lasteaia toiduainete kulude katteks
78200 eurot (65%), tulud
elamu- ja kommunaalmajandusest koos ruumide rendituludega 53560 eurot (54%), tulud
ujula ja võimla kasutamisest
33490 eurot (75%), riigilõivud
ja Saue Sõna reklaamitulud
9290 eurot (69%) ning sotsiaalvaldkonna tegevustulud
2370 eurot (81%).
Põhitegevuse kulude eelarveosas kajastatakse toetuste
andmist, majandamis- ja personalikulusid ning muid tegevuskulusid. Kolmveerand aastaga
on toetusi kokku antud 442140
eurot (62%), sealhulgas sotsiaal-

toetusi 386100 eurot (64%).
Personalikulude eelarvet on
kasutatud 2953440 euro ulatuses (71%) ja majandamiskulusid
1368000 euro ulatuses (64%).
Muid tegevuskulusid on linnal
2160 euro ulatuses, sh kulud
tähtaegselt laekumata nõuete
allahindlusest 1960 eurot.
Põhivara on soetatud või
rekonstrueeritud 395330 ulatuses ehk 43% aastaeelarve
mahust. Perioodil juunist
kuni septembri lõpuni lõpetati
rekonstrueerimistööd Saue
lasteaias Midrimaa (86380
eurot), koolivõimla akustika
parandustööd (29200 eurot)
ja Sarapiku terviseraja profiili
parandustööd (760 eurot).
Linna IKT arengukava täitmiseks osteti arvuteid (15790
eurot) ja tarkvara (6320 eurot),
linnaürituste korraldamiseks
osteti telgid (3470 eurot) ning
Saue Gümnaasiumi laserpingile lisatarvikuid (480 eurot).
Tasuti Saue Muusikakooli tiibklaveri renoveerimistööde teine
osamakse (1740 eurot). Oksjonilt osteti maad koos sellel
asuva hoonega (35000 eurot).
Jätkus Tule 7 serveriruumi
väljaehitus ja sellega seotud
ruumide ümberehitus (14530
eurot). Telliti Saue Gümnaasiumi
I korruse kahe klassiruumi ventilatsioonisüsteemide põhiprojekt
(2150 eurot) ja tasuti Tule põik
tänava projekteerimistööde eest
(1730 eurot).
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Ülevaade Saue Linnavolikogu istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavolikogu 23.
oktoobri istungi päevakorras
oli kaheksa punkti.
Saue Linnavolikogu
◊ Määras Saue Linnavolikogu
20. aprilli 2000 määrusega
nr 19 kehtestatud „Pärnasalu 11 detailplaneeringute
kinnitamine“ planeeringualal moodustatud tänavaala
kohanimeks Keskuse tänav.
◊ Otsustas taotleda Saue
linna munitsipaalomandisse Keskuse tänava
4008 m2 suuruse maa-ala.
Maa munitsipaalomandisse
taotlemise dokumendid vormistab Saue Linnavalitsus.

◊ Otsustas võtta kohalike
teede nimekirja Saue linna
teed ja määras teed avalikuks kasutamiseks. Seni
oli linna kohalike teede
nimekiri kinnitatud Saue
Linnavolikogu 8.01.2004
otsusega nr 94, mis hõlmas ka avalikke teid ja teid,
mida sel ajal alles planeeriti.
Tänaseks on olukord muutunud ja volikogu otsus vajas
muutmist, et lisada registrisse välja ehitatud ja uued
tänavad, korrastada andmed teederegistris, lisada
andmed geoinfosüsteemi ja
määrata, millised teed on
avalikuks kasutamiseks.
◊ Suunas teisele lugemisele
volikogu otsuse „Loa and-

mine lihtsustatud korras
tellitava teenuse „Toitlustusteenuse osutamine
Saue lasteaias Midrimaa”
(viitenumber 155124)
hankelepingu sõlmimiseks“
eelnõu, kuna volikogu liige
Harry Pajundi esitas päevakorrapunkti arutelu käigus
talle vahetult enne volikogu
istungit e-postiga saabunud advokaadibüroo Reimaa ja Partnerid õigusliku
arvamuse hanke läbiviimise
kohta. Et advokaadibüroo
arvamus jõudis volikokku
istungi ajal, otsustas volikogu suunata eelnõu teisele
lugemisele, et advokaadibüroo arvamust põhjalikult
analüüsida.

◊ Lubas Saue Gümnaasiumi
direktoril Jaan Palumetsal
sõlmida Saue Gümnaasiumi arvutiklassi sisustamiseks ja õppetöö korraldamiseks liisinglepingu 19
arvuti rentimiseks alates 1.
jaanuarist 2015 kuni 31.
detsembrini 2017.
◊ Suunas Saue linna 2015.
aasta eelarve ühehäälselt
teisele lugemisele ning
määras edasist arutelu
juhtima eelarve- ja majanduskomisjoni. Saue linna
2015. aasta eelarve projekti
koos seletuskirjaga leiavad
huvilised linna koduleheküljelt (Linna juhtimine
/ Avalik teave / Eelnõude
avalikustamine).

◊ Muutis Saue Linnavolikogu
14.11.2013 otsuse nr 14
„Esindajate määramine
hoolekogudesse ja Saue
Linnavarahalduse halduskogusse“ punkti 5 ning
määras Saue lasteaia Midrimaa hoolekogusse volikogu
esindajana volikogu liikme
Signe Laari.
◊ Infopunktis andis abilinnapea linnapea ülesannetes
Tõnu Urva ülevaate Kadaka
piirkonna tänavakinnistute
ning vee-, reoveekanalisatsiooni ja gaasitrasside
ostuga seotud läbirääkimiste tulemustest ning
linnasekretär Jekaterina
Tikerpuu jagas infot jäätmeseaduse muudatustest.

Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 22.
oktoobri istungi päevakorras
oli 16 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Väljastas kasutusloa üksikelamule Tõkke tn 28, Vana-Keila
mnt 60 ja Meistri tn 13.
◊ Väljastas ehitusloa laste
mänguväljaku püstitamiseks Kütise tn 6, parklate
laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks Tule tn 24a
ning üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks
Puidu tn 6.
◊ Eraldas noorte sporditegevus

Pärnasalu tn 30a kinnistu
detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik arutelu
Saue Linnavalitsus
Saue Linnavalitsus teatab, et
Saue linna Pärnasalu tn 30a
kinnistu detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik arutelu toimub 17. novembril 2014 kell
17.00 Saue Linnavalitsuse 3.
korruse saalis.
Detailplaneeringu eesmärk
on olemasoleva ehitusõiguse
muutmine korruselisuse osas,
soklikorrusega 3-korruselisest
korterelamust 4-korruseliseks
korterelamuks muid kehtivaid
parameetreid muutmata.
Detailplaneeringus antakse
uuesti tehnovõrkude, liikluskorralduse, haljastuse ja
heakorra lahendus.
Detailplaneering ei muuda
Saue linna kehtivat üldplaneeringut.

toetust Saue linna noorte
treeningkulude katteks
perioodi 1. september-31.
detsember 2014 eest järgmiselt: spordiklubile Sagittarius 720 eurot (18 noort),
spordiklubile TC 2000 120
eurot (3 noort), Keila Swimklubile 1600 eurot (40
noort), Nõmme Spordiklubile 40 eurot (1 noor), Saue
Tenniseklubile 1200 eurot
(30 noort) ja PartnerAkro
OÜ-le 40 eurot (1 noor).
◊ Avaldas Arno Vesterile tänu
tema 80. sünnipäeval ning
tunnustas teda linnavalitsuse tänukirjaga märkimisväärse panuse eest Saue

linna ettevõtlusesse, Saue
Ettevõtete Liidu tegevusse
ja avaliku elu edendamisse
kauaaegse linna valimiskomisjoni esimehena.
◊ Kinnitas Saue Päevakeskuse 13. detsembri 2014
reisi hinnaks 25 eurot inimese kohta, sõidetakse
Viljandi teatri Ugala etendusele „Eesriie avaneb“.
◊ Kehtestas 27. novembril
2014 toimuva Saue linna
mittetulundusühingute
ümarlaua osalustasuks 5
eurot osaleja kohta.
◊ Otsustas maksta igakuiselt
perioodilist sotsiaaltoetust
kolmele ja ühekordset sisse-

◊

◊

◊

◊

◊

tulekust sõltuvat sotsiaaltoetust kogusummas 528,83
eurot 11 abivajajale.
Otsustas pikendada Saue
linnale kuuluvate sotsiaaleluruumide üürilepinguid
kolme isikuga.
Otsustas maksta sünnitoetuse esimest osa kogusummas 520 eurot neljale perele.
Otsustas maksta koolitoetust kogusummas 6142,5
eurot 93 perele.
Otsustas maksta hoolekandeasutuse toetust kahele
isikule.
Otsustas maksta koduse
mudilase toetust 2014.
aasta oktoobris kokku

summas 2177,5 eurot 33
perele. 27. oktoobri istungil
tunnistas Saue Linnavalitsus avatud hankemenetlusega riigihankel „Teenuste
kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Saue
linnas“ edukaks AS-i RagnSells pakkumuse. Määras
Keskuse tänava teenindusmaa suuruseks 4008 m2 ja
Keskuse tänava maakasutuse sihtotstarbeks transpordimaa, otsustas maksta
perioodilist sotsiaaltoetust
kahele ja ühekordset sissetulekust sõltuvat ühele
abivajajale ning koolitoetust
ühele perele.

Hääleta, mis on Saue linna aasta tegu 2014
Saue Linnavalitsus
Konkursile „Saue linna aasta tegu
2014“ esitasid linnaelanikud
üheksa erinevat ettepanekut.
Nüüd on kõigil sauelastel
linna kodulehe küsitlusvormi
(www.saue.ee) või Saue Sõnast

väljalõigatud hääletusedeli
vahendusel võimalik kuni 1.
detsembrini hääletada, milline neist ettevõtmistest väärib
tänavuse aasta teo tiitlit.
Hääletus on nimeline.
Hääle saab anda vaid ühele
kandidaadile ja poolikult täi-

detud ankeet või sedel arvesse
ei lähe.
Kodulehel täidetud ja saadetud küsitlusvormid laekuvad
automaatselt linnavalitsusse.
Lehest väljalõigatud hääletussedel tuleb tuua Saue Linnavalitsuse infolauda aadressil

Tule tänav 7. Töövälisel ajal
saab selle panna linnavalitsuse
postkasti samal aadressil.
Võitjat tunnustavad volikogu
esimees Valdis Toomast ja linnapea Henn Põlluaas aastalõpu
vastuvõtul 19. detsembril
Saue Kontserdisaalis.

HÄÄLETUSSEDEL
Konkursi „Saue linna aasta tegu 2014“ kandidaadid

Lugupeetud
Saue ettevõtjad!
Saue Linnavalitsus ootab
teid 27. novembril 2014
algusega kell 14 pubisse
Loft Lounge (Saue linn,
Pärnasalu 19) Saue linna
ettevõtjate ümarlauale.
Täiendav teave e-posti
aadressil evelin.povel@saue.
ee või telefonil 56675252.

Spordiklubi Imperial asutamine
Saue lasteaia Midrimaa A-korpuse remont koos tuletõkkesüsteemiga
Saue Gümnaasiumi võimla akustika parendus ja uue katusekatte paigaldus
Saue Muusikakool oma uutes ruumides
MTÜ Sinimustvalge korraldatud tantsuõhtute sari
Saue taaskasutuslaada ja garaažimüükide ellukutsumine
Fotopäev Sauel „25 aastat hiljem“
Mänguväljaku laiendus Keskuse pargis
Saue kohvikute päev
Ankeedi täitja ees- ja perekonnanimi
HÄÄLETA ELEKTROONSELT WWW.SAUE.EE
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Linn tunnustas
kaunite koduaedade ja jõuluilu loojaid

Sauelased armastavad aedadesse ilu luua ja hindavad seda, sestap on kauni kodu konkursi tänuüritusedki
linlaste seas populaarsed

Sirje Piirsoo
Saue linnas on kauni kodu
konkurssi korraldatud alates
aastast 1998. Traditsioon
tunnustada linnapea vastuvõtul konkursi võitjaid ja teisi
sauelasi, kes kaunite aedadega
igaühele silmarõõmu pakuvad,
sai alguse aasta hiljem.
Tänavune vastuvõtt leidis
aset 21. oktoobril Saue Kontserdisaalis ja juba teist korda
tõstis linn esile ka need inime-

sed, kes pimedasse jõuluaega,
mis viimasel ajal tihtipeale
lumeta ja vettinult sünge on,
kodu ning aia valgustamisega
helgust ja rõõmu toovad.
Vastuvõtul musitseeris rahvamuusikaansambel Saue Kapell,
mida juhendab Reet Jürgens.
Maitsvad suupisted valmistas
külalistele Tammevana pubi.

Kes pälvisid tunnustuse?
Kauni kodu konkursil tõusid
esile Annika ja Tarmo Holmi

koduaed aadressil Taimla
2, Karin Paemre koduaed
aadressil Palgi 10 ning Pille
ja Bo Roger Vilhelm Henrikssoni koduaed aadressil Nurmesalu 16a.
Pimedasse jõuluaega tõid
žürii arvates enim rõõmu
Natalia ja Sergei Mätlik aadressil Vana-Keila 98, Kristi
Velbaum ja Ain Airo aadressil
Maastiku 12 ning Kersti ja
Mihkel Anni aadressil Kivipõllu 2.

Saue Sõna
Linnaelanikud on huvi tundnud, mida linnavalitsuse hoones ehitatakse-remonditakse.
Esmalt tuleb nentida, et
hoone Tule tänav 7 ei tähenda
ainult Saue Linnavalitsust:
selle pikema tiiva teisel ja
kolmandal korrusel asuvad sotsiaalkorterid. Linnavalitsuse
kabinetid võtavad enda alla
maja esimese korruse täies
mahus. Teisel ja kolmandal
korrusel paiknevad need vaid
hoone lühemas tiivas.

Tänavusügisene sanitaarremont toimub kahes sotsiaalkorteris ja linnavalitsuse osades kabinettides, kuna viimati
remonditi neid taasiseseisvusaja alguses.
Välja oli vaja ehitada nõuetekohane serveriruum ja parandada mõne töötaja töötingimusi
kas ülerahvastatud kabineti või
fuajeenurgas töötamise pärast,
seetõttu annab remont linnavalitsusele teise korruse pikemasse
tiiba laienemisega kolm kabinetti
ja väikse nõupidamiste ruumi
juurde.

Jõuluilu loojaid Sergei ja Natalia Mätlikut õnnitleb Kalev Israel

Fotomeenutus süngesse sügisesse Karin Paemre koduaiast suvises
päikesepaistes. Fotod: Janne Põlluaas, Inger Urva ja Sirje Piirsoo

Jõulukonkursil paistis Vana-Keila mnt 98 silma rikkaliku valguslahendusega

Mida remonditakse
linnavalitsuse hoones?

Tunnustuse võtab abilinnapea Tõnu Urvalt ja konkursi korraldajalt Inger
Urvalt vastu Annika Holm, lillede üleandmist kauni koduaia loojale ootab
linnamajanduse valdkonna nõunik Kalev Israel

Saue Sõna kojukanne
Sirje Piirsoo
Viimasel ajal on taas sagenenud teated, et Saue Sõna
ei jõua kõikide linlaste postkasti. Tuletan teile meelde,
kuidas käituda, kui te lehte
pole saanud või kui kojukanne hilineb.
Saue Linnavalitsusel on
sõlmitud AS-iga Express Post
leping, mille alusel ettevõte
Saue Sõna postkastidesse
kannab.
Tegu on lauskandega ehk
igasse Saue linna postkasti
peab jõudma lehe ilmumise
päeva jooksul üks leht - seega
üle kahe nädala reedel ja

mitte ilmtingimata hommikul,
vaid päeva jooksul.
Kui postkasti kasutab mitu
firmat või perekonda, siis on
tõepoolest paraku nii, et seda
ühte lehte tuleb omavahel
jagada.

Mida teha, kui lehte ei tule
või kui leht hilineb?
Teatage sellest Saue Linnavalitsusse telefoni või
e-posti teel.
◊ telefon 6790175, Sirje
Piirsoo või 6790180, linnavalitsuse üldtelefon;
◊ e-posti aadress leht@saue.ee.

Vajalik on aadress, kuhu leht
ei jõudnud, et see AS-ile Express Post edastada ja uurida,
miks kojukannet ei toimunud.
Ainult koos saame teenuse
paremaks muuta.

Saue Sõna NR 20 (427)
7. november 2014
Väljaandja Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo
Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub
21. novembril
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Liiklusohutuse
koolitus
koolieelikutele
Andra Salutee

Noorsoopolitseinik Maret Maripu rääkis Midrimaa koolieelikutele, kuidas liikluses ohtu vältida ja kuidas
ohuolukordades käituda. Foto: Andra Salutee

Midrimaa koolieelikud - rühmade Lepatriinu, Klaabu, Puhh
ja Sõbrad, Pokud ja Naksitrallid lapsed – osalesid 20.-21.
oktoobril liiklusohutuse koolitusel. Põhja Prefektuuri LääneHarju konstaablijaoskonna
noorsoopolitseinik Maret Maripu
rääkis lastele sellest, kuidas
liikluses ohtu vältida ja kuidas

ohuolukordades käituda.
Arutleti, kuidas kasutada helkurit nii, et sellest kasu oleks.
Lisaks vaadati suurelt ekraanilt
üle peamised liiklusreeglid.
Noorsoopolitseinik kiitis
laste teadmisi liiklusohutusest. Kiidusõnu jagus ka õpetajatele, kes on osanud lastes
ohutu liiklemise vastu huvi
äratada ja neile väga olulisi
teadmisi anda.

aastat on jäänud vahele, kuna
muuseum oli renoveerimisel.
Selle õppeaasta kevadel, aprillikuus on planeeritud taas muuseumikülastus 6-7- aastaste
lastega.
Lasteaia õppekavas on välja
toodud ka suusatamise ja ujumise õpetus, mille tarvis on
meil olemas nii vahendid kui
võimalused. Ujumas käivad
kooliminevad lapsed sügisel ja
kevadel, suusatamise õppimine
sõltub talve lumerohkusest.
Igal kevadel viime lasteaias
läbi spordipäeva kõikidele rühmadele, võrdleme ja hindame
võistluse tulemusi ühevanuste
rühma piires. Tore on see, et lastele meeldib sporti teha ja palju
liikuda, mängida ja õppida.
Meie lasteaed on liitunud
PRIA koolipiima ja -puuvilja
projektiga. Kokad otsivad pidevalt uusi ja lastele sobilikke
toiduretsepte, uuendamaks
menüüd. Tervislikul toidul on
suur mõju vaimsele ja füüsilisele tervisele.
Kuna eelmisest oli möödunud kaks aastat, otsustasime sel sügisel viia läbi uue
riskianalüüsi, mille eesmärk
oli selgitada välja lasteaias
esineda võivad terviseohtlikud
olukorrad ja neid põhjustavad

faktorid ning hinnata olukorra
ohtlikkuse taset ja toimumise
tõenäosust. Analüüsi põhjal
koostasime tegevuskava.
Suvel 2014 remonditi
A-tiiva koridor, mis nüüd tundub suurem, valgem ja avaram.
Uuendati ka rühmauksed. Selle
tulemusena on A-tiib igati tuleohutuse nõuetele vastav.
Lasteaias on loodud kõik
võimalused lapse mitmekülgseks arenemiseks. Tervisekasvatuse ja tervislike eluviiside
propageerimiseks on lasteaias
moodustatud terviseedenduse
töörühm, mis koordineerib
kogu asutuse tervist edendavat tööd. Selle aasta sügisest
juhib tervisemeeskonna tegemisi õpetaja Aivi Arjak. Saue
Lasteaed Midrimaa on tervistedendavate lasteaedade võrgustiku liige alates 2010. aastast.
Kas tead, mida tähendab
olla laps? See tähendab uskuda
armastusse, uskuda ilusse,
uskuda uskumisse; olla nii
väike, et päkapikud ulatavad
kõrva sisse sosistama, võluda
kõrvitsaist tõldu, hiirtest hobuseid, alatusest õilsust, mitte
millestki kõike, sest elab ju
iga lapse hinges tema haldjast
ristiema. ( „Shelley”, Francis
Thompson, 1859-1907 ).

Tervisekasvatus meie lasteaias
Virve-Mai Lillend
Lasteaia tervishoiutöötaja
Saue lasteaia Midrimaa õppekasvatustöö alus on õppekava.
Läbiviidavad õppetegevused
lähtuvad üldõppe põhimõtetest, on mängulised ja lapse
individuaalsest arengust lähtuvad. Õppekavas on valdkonna
„Mina ja keskkond“ all eraldi
välja toodud alajaotus „Tervis“.
Tervisekasvatust läbi viies
tutvustab ja õpetab tervishoiutöötaja Virve-Mai Lillend
lastele erinevaid teemasid,
mis vastavalt vanuserühmadele lähtuvad „Tervise lillest“:
mina, tuju, keha, vaim, teised
ja kõik koos. Pisematega arutame teemadel, kes olen mina,
räägime isiklikust hügieenist ja
hammaste tervishoiust.
Läbi kõikide vanusrühmade
on teemaks tervislik toit ja
liikumine. Vanemad rühmad
tutvuvad lähemalt inimese
kui tervikuga, saavad teada,
missuguseid etappe inimene
arenedes läbib ja arutlevad
inimese elukaare teemal.
Räägime lastele ohutust
käitumisest ja sellest, kuidas
hädaolukorras toime tulla.
Õpetajad kinnistavad rühmades
tegevuste kaudu ja mänge läbi

Tervisekasvatust läbi viies tutvustab ja õpetab tervishoiutöötaja Virve-Mai
Lillend lastele erinevaid teemasid. Foto: Helgi Vaher

viies tervishoiutöötaja räägitut.
Just erinevaid tegevusi lõimides
omandavad lapsed teadmised,
mis on olulised kogu eluks.
Haigekassa rahastab Mõisa
Hambaravi kabinetile 6-7aastaste laste jäävhammaste
individuaalprofülaktikat. Hambaarst kontrollib suuhügieeni,
hambaaukude olemasolu, jäävhammaste lõikumist ja hambumuse kõrvalekallete olemasolu.
Individuaalprofülaktika
juurde kuulub jäävhammaste

hambalakiga katmine. Hambalakk on hammast tugevdava toimega. Vajadusel
antakse lapsevanemale tagasisidet ravi vajadusest.
Ka sel aastal külastasid
Midrimaa kooliminevad lapsed oktoobrikuus hambaarsti
koos oma õpetajate ja tervishoiutöötajaga.
Lasteaia eelkooliealised lapsed on aastaid kevadeti käinud
tervisemuuseumis oma teadmisi kinnistamas. Kaks viimast

Lasteaia koolirühmad
kohtusid kirjanik
Triin Soometsaga
Andra Salutee
Lasteaia õppealajuhataja
Midrimaa koolirühmadele tuli
23. oktoobril külla kirjanik
Triin Soomets, kes tutvustas
lastele oma raamatut „Unerong“. Raamatu illustratsioonide näitus on avatud Saue
Linna Raamatukogus.

Klaabu rühma tüdruk Eva
aitas kirjanikul lastele ette
lugeda raamatut „Miks sul
pole saba?“.
Kirjanikku rõõmustas laste
oskus rahulikult kuulata ja
kuuldud teksti üle arutleda.
Suur tänu Saue raamatukogu
direktorile Marika Salule, kes
toreda kohtumise korraldas.

Kirjanik Triin Soomets tutvustas lasteaia koolirühmadele oma raamatut „Unerong.“ Foto: Andra Salutee
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Selfie koos Rein Rannapiga
Sandra Kalmann
Saue Muusikakooli õpetaja
Eesti muusikamaastikule on
juba üle kolmekümne aasta värvi
andnud põnev pianist ja helilooja Rein Rannap, kes alustas
muusikuteed klaveriõpingutega
Tallinna Muusikakeskkoolis, kus
avaldus tema fanaatiline klaverimäng, aga ka huvitav heliloojaloomus. Tundes huvi rokkmuusika vastu, oli ta üks kultusbändi
Ruja asutajaid, mängis ansamblis klahvpille ja lõi bändile muusikat. Ta on mitmekülgne ja laia
tegevusalaga muusik, kelle loomingu ja interpretatsiooni ainulaadses stiilis on ühinenud kerge
ja tõsise muusika taotlused.
Saue Kontserdisügise raames esines see omapärane pianist 14. oktoobril Saue kontserdisaalis. On rõõm tõdeda,
et meie kooli korraldatud kontserdisarja võetakse suuremates
instantsides niivõrd tõsiselt, et

meie kontserdikavva antakse
selliseid muusikuid.
Rannapi kontserdi läbiv
teema oli väga populaarne selfie koos klassikutega. Selfie
on viimaste aastate nutiseadmete arenguga moodi läinud
iseendast pildi tegemise viis.
Moodsa piirekompava inimesena võttis Rannap sellest
peavoolu kuuluvast ideest
kinni ja tegi kontserdil muusikalisi selfie ’sid koos kuulsate
heliloojatega.
Pianist esitas kontserdil ka
klaveriloomingu kuulsamaid
palu, kuid viis need Rannapile
omasesse võtmesse. Kandev
idee oli improvisatsioon. Nii
oligi võetud klaverirepertuaari
kaanonisse kuuluvad lood ja
nendest tehtud põnevad ning
omanäolised improvisatsioonid.
Nendes improvisatsioonides oli
kasutatud maailmamuusikasse
kuuluvaid rütme ja stiile. Targa
mängijana oli ta muusikasse

põiminud just need käigud ja
võtted, mis näitasid Rannapit
kõige paremast küljest.
Nii sai kuulda Johann Sebastian Bachi Toccatat ja fuugat
d-mollis hoopis džässilikus
võtmes. Või näiteks lüüriliselt
mõjuvat Ludwig van Beethoveni
„Für Eliset“ hoopiski teravate ja
punkteeritud rütmidega. Kuulsa
rütmikordusega tuntud Maurice
Raveli „Bolero“ oli rüütatud
akordilisse muusikakangasse.
Aga kuulda sai ka The Beatles’i
loomingut uues kuues.
Kontsert tõi saali rahvast
täis ja publikule jättis Rannap
sügava mulje. Mängija kiituseks
nõuti pika aplausiga lisalugu.
Kindlasti võib tekkida küsimus, et kas siis Beethoven või
Wolfgand Amadeus Mozart ei
kirjutanud oma teoseid piisavalt hästi, et neid peab sajandeid hiljem ümber tegema.
Rannapi mõistmise võti
võiks olla tema enda tsitaadis:

Pianist Rein Rannap Saue kontserdisügisel rolli- ja žanripiiridest lõdvalt
üle astumas. Foto: Siiri Raagmets

„Vähemalt seda võin küll rahulolevalt öelda, et muusikasiseselt olen nii rollipiiridest (looja,
esitaja, improvisaator) kui ka
žanripiiridest (mis iganes nad

siis kellegi jaoks parasjagu ka
pole) alati suutnud lõdvalt üle
astuda, neid sageli isegi mitte
märgates. Minu jaoks on kogu
muusika olemuslikult ühtne.“

Kontserdisügis toob Sauele suurepärase klaverikvinteti
Kaisa Lõhmus
Eesti Interpreetide Liit,
www.interpreet.ee
Saue Kontserdisaalis esineb
18. novembril kell 18.30 tunnustatud interpreetidest koosnev klaverikvintett. Kvinteti
koosseisu kuuluvad Lea Leiten
(klaver), Arvo Leibur (viiul),
Kadi Vilu (viiul), Rain Vilu
(vioola) ja Tõnu Jõesaar (tšello).
Ettekandele tulevad Mozarti,
Wolfi ja Dohnányi teosed.
Lea Leiten on õppinud Tallinna Muusikakeskkoolis ja
Tallinna Riiklikus Konservatooriumis Kalle Randalu ja Peep
Lassmanni juures. Lisaks on ta
end täiendanud Roger Vignoles’i
meistriklassis Savonlinnas. Leiten on koosmusitseerinud mitmete tuntud muusikutega, nagu
Neeme Punder, Toomas Vavilov,
Meelis Vind, Maano Männi, Aare
Tammesalu, Urmas Vulp, keelpillikvartett Noobel Nelik jt. Ta
on 1999. aastal moodustatud
kollektiivi Reval Ensemble liige.
Leiten on osalenud mitmel korral klaverisaatjana rahvusvahelisel konkursil „Noor Muusik”,
samuti on ta andnud kontserte
Iisraeli vioolasolisti Avri Levitani
ning Rootsi kontrabassimängija
Björn Malmqvistiga.
Aastail 2006-2008 läbis
Leiten täienduskursuse professor Matti Reimanni juures.
Praegu töötab ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ning
Tallinna Muusikakeskkoolis
kontsertmeistrina ja tegutseb

Saue Kontserdisaalis esineb 18. novembril kell tunnustatud interpreetidest koosnev klaverikvintett. Foto: Eesti Interpreetide Liit

aktiivse kammermuusikuna.
Arvo Leibur on lõpetanud
Tartu Lastemuusikakooli Virve
Vääri viiuliklassis, Tallinna
Muusikakeskkooli dotsent Jüri
Gerretzi klassis ja Moskva Riikliku Konservatooriumi dotsent
Irina Botškova juhendamisel.
Ta on töötanud õppejõuna Kuopio Konservatooriumis. 1990.
aastatel alustas Leibur aktiivset
tegutsemist Hollandis, tehes
koostööd kammerorkestriga
Nieuw Sinfonietta Amsterdam.
Aastast 1995 töötas ta Holland
Symfonia kontsertmeistrina.

2001. aastast on Leibur ERSO
kontsertmeister.
Leibur on kahekordne vabariikliku konkursi laureaat ja on
pälvinud mitmeid tiitleid rahvusvahelistel viiuldajate konkurssidel. Tihe kontserttegevus
solisti ja ansambliparterina ning
sümfooniaorkestris on viinud
teda paljudesse Euroopa riikidesse, USAsse ja Jaapanisse.
Aastal 2005 pälvis Leibur Eesti
Muusikanõukogu aastapreemia
silmapaistva solistitegevuse ja
ERSO kõlapildi kujundamise
eest, aastast 2008 on ta Hol-

landi Kuningriigi väljaantava
Oranje-Nassau ordeni kavaler.
Kadi Vilu on õppinud viiulit
Tallinna Muusikakeskkoolis
Niina Murdvee, Mirjam Keremi,
Mare Teearu ja Urmas Vulpi
viiuliklassides. 1992. aastal
lõpetas ta Tallinna Riikliku
Konservatooriumi Urmas Vulpi
juhendamisel. Vilu on osalenud
Tallinna Kammerorkestri, XXI
Sajandi Orkestri, Põhjamaade
Sümfooniaorkestri, Tallinna
Barokkorkestri, Corelli Barokkorkestri ja barokkansambli
Corelli Consorto koosseisus.
Vilu on 1994. aastast kuni
tänaseni ERSO orkestrant ja
aastast 2008 teise viiulirühma
abikontsertmeister.
Rain Vilu oli Tallinna Muusikakeskkoolis Jüri Gerretzi
ja Harri Rikandi viiuliõpilane.
1988. aastal lõpetas ta Tallinna Riikliku Konservatooriumi professor Herbert Laane
viimase vioolaõpilasena.
1984. aastast mängib Vilu
Eesti Riiklikus Sümfooniaorkestris, 1992. aastast on ta
vioolarühma kontsertmeister.
Rain Vilu on kuulunud ka Tallinna Kammerorkestri koosseisu
selle asutamisest alates kuni
2004. aastani, tehes kaasa kõik
orkestri kontserdireisid ja festivaliesinemised Euroopas, PõhjaAmeerikas ning mujal. Lisaks on
ta keelpillikvarteti Noobel Nelik
asutajaliige. Samuti on ta meeleldi tegelnud barokkmuusikaga,
osaledes projektide kaupa Tallinna Barokkorkestri, ansambli

Corelli Consort ja teiste töös.
Vilu on osalenud Euroopa barokkorkestri Collegium Europae
kavades ja turneedel Wieland
Kuijkeni juhatusel Hollandis,
Belgias, Saksamaal ja Poolas.
Aastast 2002 on ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA)
lektor ja aastast 2005 EMTA
sümfooniaorkestri juht.
Tõnu Jõesaar lõpetas 1982.
aastal Tallinna Muusikakeskkooli Laine Leichteri tšelloklassis ja aastal 1989 Eesti Muusikaakadeemia Toomas Velmeti
tšelloklassis. Ta on end täiendanud rahvusvahelistel kammeransamblite kursustel Rootsis
ja Hollandis. Jõesaar on olnud
Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri
ja Tallinna Kammerorkestri
tšellorühma kontsertmeister,
mänginud Tallinna Keelpillikvartetis ja kuulub keelpillikvarteti
Noobel Nelik koosseisu. Lisaks
mängib ta ansamblites Tallinn
Baroque, Tallinn Sinfonietta,
Corelli Consort, Rondellus ja
Baltic Baroque. Continuo-mängijana on Jõesaar osalenud Soome
vanamuusikaorkestrite 6-korruse
orkester ja Opus X töös. Lisaks
tegi ta kaasa Läti Rahvusooperis lavastatud Händeli ooperis
„Alcina”, mille etendused toimusid ka Hispaanias ja Hongkongis.
Piletid hinnaga 5 ja 2 eurot on
saadaval Piletilevi müügipunktides ja tund enne algust kohapeal.
Kontsert Saue Kontserdisaalis toimub Eesti Interpreetide
Liidu ja Saue Kontserdisügis
2014 koostöös.
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Mäeinstituudi teadlased
tegid loodusteaduse huviringi
ekskursiooni põnevaks
Sirje Luberg
Huvikeskuse juhataja
Saue Huvikeskuse loodusteaduse huviring käis koolivaheajal ekskursioonil Tallinna
Tehnikaülikoolis.
Teadlaste juhendamisel tutvusid õpilased mäemuuseumis
mineraalide, kivimite ja maakidega maailma eri paikadest.
Energeetikamuuseumis said
nad makettide ja eksponaatide

kaudu aimu, kuidas kaevandatakse põlevkivi maa peal ja maa
sees ning millised energiaressursid üldse Eestis kasutusel on.
Õpilastele pakkus huvi näituseosa „Köök“, kus kõik meile
harjumuspärased kodumasinad, nagu veekeetja ja röster
ning paljud teised on ühendatud elektriarvestiga selliselt, et
kohe on näha elektrikulu.
Lapsed kasutasid aktiivselt
võimalust ka ise musklijõul

elektrit teha.
Kõrgepingelaboris sai näha
nähtavat elektrit-välku. Näidati,
kuidas „välk“ elektriposti lööb
ja mis juhtub, kui pinge elektriliinil liiga kõrgeks tõuseb. Räägiti lühidalt elektriohutusest ja
sellest, mis ohtusid kõrgepinge
endas kätkeb.
Mäeinstituudi teadlased
suutsid mitu tundi väldanud
ekskursiooni teha õpilastele
harivaks ja põnevaks.

Sügispidu tutvustas kreeka kultuuri
Saue Sõna
Saue Huvikeskusel on traditsioon sügist tervitada peoga.
Tänavune tutvustas sauelastele kreeka kultuuri, muusikat,
rahvapille ja -tantse. Külas
olid Peep ja Margarita Raun,
kelle sõnul on neil alati tore
Sauele tulla, kuna siin on nii
Rauna tänav kui bussipeatus.
Esmalt rääkisid Peep ja Margarita kreeka muusika ansambli
Zorbas liikmetena peolistele
kreeka kultuurist ja muusikast
ning õpetasid syrtakitantsu.
Ansambel Zorbas tegutseb
Eestis juba 12 aastat. Kust
ansambel nime sai, selle
kohta on liikvel mitu legendi.
Üks neist räägib, et kui 1964.
aastal vaimustas maailma suurejooneline film „Kreeklane
Zorbas” Anthony Quinniga peaosas, juhtus nii, et tolleaegse
Inturisti turismigrupiga sattus
Kreekasse rühm kauneid eestlannasid. Nad viibisid seal kaks
nädalat ja tulid tagasi väga
õnnelikena. Möödus õige mitu
kuud ja siis sündiski kreeka
muusika ansambel Zorbas.
Kes teab, kes teab, aga Zorbas on kreeka kuulsaima kirjaniku Nikos Kazantzakise romaani
„Alexis Zorbas“ peategelase
nimi, kelle tõekspidamised ja

Kõrgepingelaboris sai näha, kuidas „välk“ elektriposti lööb ja mis juhtub,
kui pinge elektriliinil liiga kõrgeks tõuseb. Foto: Virve Laan

Vabatahtlik töö: mis,
kellele, milleks?
Maria Liiv
Saue Noortekeskuse
projektijuht

Kreeka tantse tantsitakse traditsiooniliselt kõik koos ringis, aga ka vabalt
valitud partneriga või hoopiski üksi, peaasi, et südames on päike

Peep ja Margarita Raun tutvustasid peolistele kreeka kultuuri ja muusikat ning õpetasid syrtakitantsu. Fotod: Sirje Piirsoo

elufilosoofia on ansambli liikmetele sümpaatsed ja seda nad
oma muusikas ka väljendavad.
Õhtu jätkus viktoriiniga,
mis pani proovile laudkondade

teadmised antiikolüpiamängudest.
Peo teises pooles kehastusid Peep ja Margarita Meistriks
ja Margaritaks ning mängisid
tunnikese tantsuks.

Sügiskoolivaheajal oli viiel
Saue noorel võimalus osaleda Rovaniemis toimunud
rahvusvahelises noortevahetusprojektis „Aktiivne noor
- võti tulevikku!”. Projekti
partnerid olid Türi Lastekaitse Ühing koostöös Saue
Linna Lastekaitse Ühingu ja
Saue Noortekeskusega ning
Soome Kaarina Kaseva Hoolekande Ühing.
Jätkuprojektis tegime tagasivaate aasta tagasi Kuressaares aset leidnud esimese
etapi kohtumisele ja analüüsisime eelneva aasta jooksul
läbiviidud vabatahtlikku tegevust oma kodukohas.
20 projektinoort, vanuses 15-24, olid pärit Türilt,
Sauelt, Tamperest, Helsingist,
Kaarinast ja Rovaniemist.
Kaheksa päeva jooksul
käsitlesid noored eri meetodeid rakendades ja kogemusi
vahetades alljärgnevaid teemasid: elukestva õppe võtmepädevused, inimõigused,

nende olemus ja rikkumine,
vabatahtliku töö tähtsus ja
võimalused noorte jaoks,
kuidas kaasata ja motiveerida eakaaslasi ning kuidas
muuta vabatahtlikku tööd
populaarsemaks ja professionaalsemaks.
Projekt tipnes Rovaniemi
International Baccalaureate
World School ’is aset leidnud
videomessiga, kus tutvustasime nädala jooksul koostöös
eelmainitud kooli noortega
valminud videoesitlusi vabatahtlikust tööst.
Nädala tegevusi rikastas
kultuuriprogramm: külastasime jõuluvana küla ja põhjapolaarjoont, toimus kultuurimatk ja lõkkeõhtu lapi
kommete kohaselt, meisterdasime sõbrapaelu, voolisime
martsipanõunu ning tutvusime üksteise maa, kultuuri
ja kommetega. Õpitulemuste
kinnistamiseks ja tunnustamiseks said kõik osalejad
noortepassi tunnistused.
Projekti toetas rahaliselt
Euroopa Komisjon, Türi Lastekaitse Ühing ja Lastekaitse
Liit ning Saue Noortekeskus.

Meisterdamise töötoas valmisid linnumaskid
Saue Sõna
Koolivaheajal korraldas Saue
Huvikeskus kunstiklassis meisterdamise töötuba „Salapärased
sulelised“, kus valmisid õpetajate Evelin Vokseppa ja Anneli
Luppi juhendamisel erinevatest
materjalidest linnumaskid. Piret
Soosaar viis lastega läbi improvisatsioonimänge. Foto: Virve Laan

Viis Saue noort ja noortekeskuse projektijuht Maria Liiv osales koolivaheajal
Rovaniemis toimunud rahvusvahelises noortevahetusprojektis „Aktiivne noor
- võti tulevikku!”. Vasakult: Marleen Arumäe, Jaan Vanaaseme, Jõuluvana,
Getter Mizer, Maria Liiv, Brita Veldermann ja Arina Gamzina
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Lõppes Saue Jalgpalliklubi läbi aegade
edukaim hooaeg
Saue XVII
jalgpallimeistrivõistlused
võitis Saue Rannakoondis

Sirje Piirsoo

S

aue Jalgpalliklubi
(JK) lõpetas oktoobris
sportlikus mõttes läbi
aegade edukaima hooaja, mis oli järjekorras juba
kuueteistkümnes.

II liiga kolmandad
Klubi esindusmeeskond mängis teist aastat Eesti jalgpalli
II liigas, tänavu Lõuna-Lääne
piirkonnas. Kogu hooaja vältel
püsisid mehed esikolmikus ja
tulid kokkuvõttes kolmandaks,
parandades mullust tulemust
kahe koha võrra.
Et kõrgemale ei tõustud, said
saatuslikuks mõned kehvasti
kulgenud mängud teise ringi
alguses, kus tuli võtta vastu
kaotus madalamal positsioonil
olevatelt meeskondadelt.
Samas andis hooaeg Saue
JK-le unikaalse võimaluse
mängida Eesti 2014.-2015.
aasta karikamängude raames
mõlemal rahvusstaadionil Kadriorus ja A le Coq Arenal
- ning pidada kaks unustamatud ja suuri kogemusi andnud
mängu Eesti tippmeeskondade
FC Flora ja Levadia vastu.
Omadele oli kaasa elamas
70-80 poolehoidjat Saueltki.
Et Saue JK tase on korralik,
näitab, et Eesti karikavõistlustel jõudis meeskond tänavu
kaheksandikfinaali.

Saue meistrid jalgpallis 2014, Saue Rannakoondis vasakult: Algis Kelder, Roland Tammela, Ranon Kriisa,
Kristjan Suurjärv, Kaspar Kotter, Vincent Ray Lambin ja Erkki Liiv

Eesti karikavõistluste 1/16 finaal viis Saue JK kokku FC-ga Levadia. Mäng lõppes 5-0 FC Levadia kasuks, kuid
registreerimata mängija kasutamise eest tuli tehniline võit Saue JK meeskonnale. Ees vasakult: Argo Alaväli,
Mauri Levandi, Peeter Seppel, Roland Tammela, Janar Pajo ja Silver Rätsep. Taga vasakult: Kaspar Kotter,
Kristjan Suurjärv, Erkki Liiv, Urmo Timusk, Henri Heinsalu, Silver Liiv, Martin Pley, Siim Suppi, Sander Avingo,
Mart Jõesaar, Ervin Sternfeld, Ranner Selge ja Indrek Nuuma

Rannajalgpalli karikavõistlustel finaalis
Saue JK oli eelmisel aastal
rannajalgpalli meistriliigas
debütant ja lõpetas hooaja
seitsmendana kümne hulgas.
Tänavu parandasid mehed
kohta kahe võrra ja lõpetasid
viiendana. Samas rannajalgpalli karikavõistlustel jõudis
Saue JK meeskond finaali ehk
oli sisuliselt Eesti teine.
Saue JK juhatuse esimees
Valdis Toomast arvab, et hetkel oli viies koht rannajalgpallis meeskonna lagi, kuna
mehed võtavad rannajalgpalli
pigem kui hobi „suure“ jalgpalli kõrval ja igapäevaselt
selle nimel spetsiaalväljakul
trenni ei tee.
Osadele klubi mängijatele,
kes löövad kaasa nii ranna- kui
tavajalgpallis, on kogu hooaeg
äärmiselt pingeline ja suvel
naljalt jalgpallivaba nädalavahetust ei leia. Näiteks
mõlema meeskonna kaptenil
Erkki Liivil kogunes hooajaga
3400 mänguminutit, lisaks
trennid ja võitlustele sõit.

Eesti karikavõistluste kaheksandikfinaalis kohtus Saue JK FC-ga Flora. Mäng lõppes küll 11-0 FC Flora võiduga,
kuid kogemus oli seda väärt. Ees vasakult: Mauri Levandi, Roland Tammela, Argo Alaväli, Sander Avingo, Peeter
Seppel ja Erkki Liiv. Taga vasakult: Kaspar Kotter, Silver Liiv, Indrek Nuuma, Vincent Ray Lambin, Mart Jõesaar,
Urmo Timusk, Ranner Selge, Kristjan Suurjärv, Siim Suppi ja Henri Heinsalu

Septembris selgus 17. korda
Saue meister jalgpallis. Viie
meeskonna konkurentsist väljus võitjana Saue Rannakoondis, teine oli Vigane Kana, kolmandaks tuli Sompa. FC Kivipallurid pidi leppima neljanda
ja Kristjan Onaldo viienda
kohaga. Seevastu penaltiturniiri Kristjan Onaldo aga võitis.
Saue jalgpallimeistrivõistluste põhiturniiri parim väravavaht oli Ragnal Uustal FC-st
Kivipallurid ja parim mängija
Saue noortetreener Henri Heinsalu, kes lõi viis väravat. Henri
käe all treenib lasteaias ligi
80 ja koolis umbes 50 noort
jalgpallurit.
Saue jalgpalli meistrivõistlusi korraldab Saue JK, mis on
loodud aastal 1998 ja tähistas
tänavu oktoobris 16. sünnipäeva.

Ühinemine tõstis sportlikku
taset
Alates aastast 2011 kannab
Saue JK nime Saue JK / Laagri:
ühineti Laagris tegutseva Saue
valla rahvaspordiklubi Kuuse
meeskonnaga. Ühinemine oli
asjade loomulik jätk: on ju
Laagri staadion olnud aastaid
Saue JK koduväljak, kus treenida ja liigamänge pidada.
Klubi juhatuse esimees Valdis Toomast ütleb, et pärast
ühinemist tõusis sportlik tase
ja meeskond sai uue hingamise. Tulemusedki ei lasknud end kaua oodata. Kahe
hooajaga on aastaid III liigas
mänginud meeskond tõusnud
II liiga tippu, mis on Eesti
amatöörjalgpalli lagi. Kogemused näitavad, et liitumine võib
olla edasise edu võti ka linna
ja valla osas, arvab Valdis.

Too oma
toodang
jõululaadale!

Eesti rannajalgpalli karikavõistluste finaalmängus Arigato liivaväljakul kohtus Saue JK SK-ga Augur Enemat, kes
võitis mängu tulemusega 5-1. Ees vasakult: Martin Pley, Roland Tammela, Jaan Koit, Mauri Levandi, Lauri Esko,
Kristjan Ploompuu ja Kaspar Kotter. Taga vasakult: Karl Erik Sala, Janar Pajo, Vincent Ray Lambin, Ervin Sternfeld,
Kristjan Suurjärv, Urmo Timusk ja Erkki Liiv. Fotod: Saue JK

Head sauelased, kes te soovite tulla 6. detsembril Saue
gümnaasiumis toimuvale
jõululaadale oma toodangut
müüma!
Eelregistreerimine kestab
kuni 1. detsembrini e-posti
aadressil huvikeskus@saue.
ee, telefon 5234339 Sirje
Luberg.
Kauplemine on tasuta!

7. november 2014 Saue Sõna

Liilia Kärner tuli noorteliiga
tenniseturniiril kolmandaks
Saue Sõna
Saue tüdruk Liilia Kärner
saavutas 25. oktoobril Tere
Tennisekeskuses noorteliiga
tenniseturniiril kolmanda
koha T II vanuseklassis 11-14
eluaastat.
Liilia alustas tennisetreeningutega esimeses klassis 7-aastaselt Saue Tenniseklubis.
Teises klassis läks Liilia
SEB-i tennisekuu raames
Rene Buschi Tennisekooli,
kus alustas treeninguid peatreener Rene Buschi käe all
võistlejate rühmas, kus treenib tänaseni.
Novembri lõpus sõidab
Liilia kolmeks kuuks Miamisse treenima ja võistlema.
USA-sse sõidab ta koos peatreener Rene Buschi ja veel
kahe tennisistiga. Väikese
panusega toetas Liilia treening- ja võistlusreisi ka Saue
linn. Enamuse kuludest
katab tennisekool ja lapsevanemad.

Harjumaa 2014. aasta meistrivõistlused kiirmales täiskasvanutele ja noortele toimusid
11. oktoobril Viimsi Keskkoolis. Mängiti šveitsi süsteemis
seitse vooru ajakontrolliga 15
minutit kummalegi mängijale.
Noorte osas oli osavõtjaid
kokku 27, neist poisse 20 ja

Sagittariuse sportlastele
IFAA Euroopa
sisemeistrivõistlustelt
kuld ja pronks
Saue Sõna

Liilia Kärner tuli noorteliiga tenniseturniiril kolmandaks. Foto: Tiina Kärner

Vibuklubi Sagittariuse sportlased osalesid 29. oktoobrist
kuni 1. novembrini IFAA
Euroopa vibulaskmise sisemeistrivõistlused EIAC 2014
San Marinos väga edukalt.
Kristopher Kastehein võitis sportvibus meesjuunioride klassis kulla ja Annabel
Olgo naisjuunioride klassis
pronksi.
Jaanus Gross tuli meeste
klassis 4. kohale ja Liisi Tammar naisjuunioride klassis

viiendaks. Mike Grossi päralt
oli 10. koht meeste vanuseklassis.
Kõik juunioride vanuseklassis osalejad lasid kas
isiklikud rekordid või olid
enda senise parima soorituse
lähedal.
Saue vibusportlaste sõitu
EM-ile toetas AS SAMI.
Võ i s t l u s t e s t , a g a k a
külaskäigust 3. novembril Saue linna sõpruslinna
Montemarcianosse Itaalias
pikemalt juba 21. novembri
numbris.

Mälumängusarja
„Tammekilb 2014“
otsustav voor
Saue Mälumänguklubi
juhatus
Liilia (esireas vasakul) treeneri ja trennikaaslastega.
Foto: Rene Buschi Tennisekool

Saue Male-Kabeklubi
noored olid võidukad
Saue Male-Kabeklubi
juhatuse esimees Valjo
Rattasep
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tüdrukuid seitse. Poisid ja tüdrukud mängisid koos, mängud
oli tasavägised ja põnevad.
Pingeliste mängude tulemusena saavutasid Saue MaleKabeklubi maleringi noored
kuni 18-aastaste vanusegrupis
märkimisväärse tulemuse, võttes kolm esimest kohta.
Kindlalt tuli esikohale Mihkel-Eduard Luude 5,5 punktiga
seitsmest partiist: 5 võitu, 1
viik, 1 kaotus. Teisena

järgnes Markus Grossthal
4,5 punktiga ja kolmas oli
Karl Voldemar Palm 4 punktiga. Igati tubli kordaminek!
Kuni 14-aastaste vanusegrupis
saavutas meie mängija Frank
Kuresaar 6. koha 3 punktiga.
Täiskasvanute turniiril osales
19 maletajat. Meie klubi mängija Raivo Viidu sai 4 punkti 7
mängust, tulles selle tulemusega viiendaks. Karel Uurits pälvis 3,5 punktiga 10. koha.

Finišisirgeni hakkab jõudma
Saue linna võistkondlik mälumängusari „Tammekilb 2014“.
Otsustav kolmas voor toimub
kolmapäeval, 19. novembril
2014, algusega kell 19 Saue
Gümnaasiumi klassis 310.
Et viimase mänguga selguvad
võitjad ja seejärel toimub kohe
parimate autasustamine ning
üritus on pidulikum, siis tuleks
natukene rohkem aega varuda
kui tavalisel mänguõhtul.

Kahest toimunud voorust
parima ja seega kindlasti
arvesse mineva tulemuse
alusel on praegune paremusjärjestus järgmine: 1. Sammas
41 punkti; 2. Ettur 36 punkti;
3. Tammetõru 32 punkti; 4.
Tammetark 30 punkti; 5.-7.
SG4, Noortekeskus ja SG Trio
võrdselt 27 punkti.
Nagu näha, on Samba edu
üsna veenev ja Etturil head
medališansid, kuid vähemalt
pronksmedalile pretendeerivad
kõik ülejäänud võistkonnad.
Põneva kohtumiseni!

Tasub teada

Küünlaleek ei tohi põhjustada
traagilist tuleõnnetust
Indrek Hirs
Põhja päästekeskuse
pressiesindaja
Kätte on jõudnud aasta pimedaim aeg. On täiesti loomulik,
et ajal, mil hommikul kodust
lahkudes ja õhtul koju tulles
on pime, süüdatakse elamise
hubasemaks muutmiseks
küünlad, mis puhul tuleb aga
kindlasti meeles pidada, et iga
elav tuli võib olla ohtlik.
Tänavu on Eestis põlevast
küünlast alguse saanud tulekahjudes hukkunud juba kuus
inimest. Varsti jõuab kätte
küünalde põletamise tippaeg.
Et peoõhtust ei saaks alguse
traagiline tuleõnnetus, peame
järgima mõningaid lihtsaid
reegleid.
Põhja päästekeskuse juhi
asetäitja tuleohutusjärelevalve
alal Ants Aguraiuja meenutas,
et ostes poest küünlapaki,
on sellel kirjas ohutusreeglid
või piktogrammid. „Nendega
peaks enne küünalde süütamist tutvuma, sest mõne
nüansi peale ei pruugigi kohe
tulla. Näiteks teeküünlaid ei

Eesti Keele Instituut, Euroopa
Komisjoni esindus Eestis ja
ajaleht Postimees kuulutasid
välja sõnavõistluse, mille eesmärk on leida ladusaid ja eestipäraseid sõnu mõistete jaoks,
mis Euroopa Liiduga seotud
tekstides tihti ette tulevad,
kuid mille jaoks head eestikeelset väljendit veel ei ole.
Võistlus ei keskendu siiski kitsalt ametnike erialasõnavarale,
vaid otsitakse pigem selliseid
uudissõnu, millest ka igapäevases ühiskondlikus suhtluses
praegu puudust tuntakse.
Võ i s t l u s e g a o t s i t a k s e
häid eestikeelseid vasteid
nii sellistele mõistele, mille
tähistamiseks eesti keeles
sõna praegu pole, kui ka

tohi mitmekaupa lähestikku
süüdata, sest temperatuur võib
minna liiga kõrgeks ja parafiin
võib süttida,“ ütles Aguraiuja.
Samuti on omad reeglid õueküünalde põletamisel.
„Loomulikult tuleb õueküünlaid põletada ainult õues,
ka nende kasutusjuhendis
peaks olema kirjas, kui kaugel
need võivad põlevmaterjalist
asetseda. On olnud juhtumeid,
kus õueküünlad on süüdanud
näiteks hoone puidust terrassi,“ märkis Aguraiuja.
Kindlasti ei tohi ühtegi
põlevat küünalt jätta järelevalveta. Enne kodust lahkumist
või magama heitmist tuleb
veenduda, et küünlad on
kustutatud. Tundub lihtne, ent
ometi saab igal aastal alguse
palju põlenguid just järelevalveta jäetud küünlast.
Põlevaid küünlaid ei jäeta
ka laste valvata: nad ei teadvusta endale veel kõiki lahtise
tulega seotud ohtusid. Jälgida
tuleks, et pere karvane lemmik, olgu selleks siis kass või
koer, ei jääks süüdatud küünlaga tuppa üksi: mängutuhinas

võib see kergesti ümber kukkuda ja õnnetus ongi käes.
Süüdatud küünal tuleb
panna tulekindlale alusele,
millelt see maha kukkuda ei
saa. Kindlasti peab süüdatud
küünal olema kaugel igasugustest süttivatest materjalidest.
Küünal aknal on küll visuaalselt kena, aga enne selle
süütamist tuleb veenduda, et
lähedal pole näiteks kardinaid,
need süttivad hetkega.
Tihti pannakse pika küünla
ümber pärgasid või muid kaunistusi. Seda tegelikult teha
ei tohi, sest küünla lühikeseks
põledes võivad kaunistused
väga kergesti süttida.
Tegelikult on selliste lihtsate reeglite täitmine jõukohane kõigile.
Enne suurte pühade saabumist on õige aeg teha kodus
väike ringkäik ja vaadata, kas
elamine on tuleohutu ning suitsuandur töökorras. Juba varakult tasub mõelda, kas põlevad
küünlad kuusel on ikka kõige
õigem lahendus. Tegelikult on
turvalisem need asendada näiteks elektriküünaldega.

sellistele, mille kohta on
kasutusel otsetõlge või tülikas
võõrsõna. Kokku on võistlusele pandud kümmekond
mõistet, nende hulgas näiteks
non-paper, streamline, asjade
internet ja moderaator. Ent
võistlusele on oodatud kõik
uudissõnad, mida eesti keelt
arendada soovivad inimesed
välja pakuvad.
Sõnapakkumisi saab esitada
hiljemalt 1. detsembriks 2014:
◊ võistluse kodulehel www.
sonavoistlus.ee;
◊ e-kirjaga võistluse projektijuhile: rita.niineste@
ec.europa.eu, teema „Sõnavõistlus“;
◊ tavaposti teel: Eesti Keele
Instituut, Roosikrantsi 6,
10119 Tallinn, märgusõna
„Sõnavõistlus”.

Võ i s t l u s e p e a a u h i n d o n
tahvelarvuti iPad, teised
auhinnad on Eesti Keele
Instituudi sõnaraamatud,
Postimehe tellimused ja
raamatupoe kinkekaardid.
Parimale kooliõpilasest
võistlejale on ette nähtud
eriauhind.
Eelmine Euroopa Liidu
teemaline sõnavõistlus toimus 2002. aastal. Sellest
võistlusest sündinud uued
sõnad, nagu üleilmastumine,
lõimumine ja vabaühendus
on tänaseks kenasti kanda
kinnitanud meie igapäevases
keelekasutuses. Head saaki
andis ka Eesti Keele Instituudi ja Vabariigi Presidendi
Kantselei sõnaus 2010. aastal, kui meie sõnavarasse
lisandusid taristu, kestlik,
kärgpere jt.

Jumalateenistused novembris Saue kirikus
Kui ma olen läinud ja teile
aseme valmistanud,
tulen ma jälle tagasi ja võtan
teid enese juurde. Jh 14:3

Pühapäev, 9. november kell 13

November Saue
Päevakeskuses
Tähelepanu!

Algas Euroopa Liidu sõnavõistlus
Euroopa Komisjoni Esindus
Eestis

Saue Sõna 7. november 2014
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ISADEPÄEV
Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel.
Isadepäeval musitseerib akustilise muusika ansambel Sõbrad.
Pühapäev, 16. november kell 13
Teenistust juhatab Erki Kuld,
musitseerib Andrus Vaiklo.

Pühapäev, 23. november kell 13
Teenistust juhatab Erki Kuld.
Pühapäev, 30. november kell 13
Teenistust juhatab Vahur Utno.
ESIMENE ADVENT
Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 18.

◊ Päevakeskus kogub tühje
kohvipakke! Palun tooge
kõik oma tühjad kohvipakid
meile!!!

Sündmused
◊ 7. novembril kell 10.00
mälutreening.
◊ 10. novembril kell 14.00
esinevad Saue Päevakeskuse kollektiivid Kesklinna
Sotsiaalkeskuses isadepäeva kontserdil.
◊ 12. novembril kell 10.00
viib Vello Toomik läbi näitus-vestluse teemal „Maailma rahad“.
◊ 15. novembril kell 13-19
viib Tiia Järvpõld läbi psühhodraama, info telefonil
5529317.
◊ 18. novembril kell 11-13
eakate sünnipäevapidu
Saue Noortekeskuses neile,
kel aastaid 65 ja enam
ning kelle sünnipäev oli või
tuleb oktoobris, novembris
või detsembris. Registreerimine päevakeskuses.
◊ 19. novembril kell 14
vaegkuuljate teabepäev.

◊ 20. novembril kell 14 räägib Tiina Univer Tenerife
reisist ja näitab pilte.
◊ 28. novembril kell 11 vaatame Saue valla kultuurikeskuses filmi „Kirsitubakas“,
hind pensionärile 2 eurot.
Sõidame kell 10.15 Saue
peatusest väljuva 191 bussiga ja tagasi tuleme 13.29
Viljaku peatusest väljuva
191 bussiga.
◊ 12. detsembril kell 10
mälutreening.
◊ 13. detsembril väljasõit Viljandi teatrisse Ugala Peter
Quilteri komöödiat „Eesriie
avaneb“ vaatama. Pärast
etendust kohtume Luule
Komissaroviga. Väljume
Sauelt kell 10.30 ja oleme
tagasi kell 19. Viljandis
lõunatamise võimalus. Hind
25 eurot inimese kohta.
Kohad bussis maksmise
järjekorras.

Seltsingud
◊ 28. novembril kell 16 seltsing Tammetõru koosviibimine, kohtumine linnapea
Henn Põlluaasaga.

Luterlikud jumalateenistused päevakeskuses
Saue Päevakeskuses toimuvad luterlikud jumalateenistused
pühapäeviti kell 13.
Teenistuse viivad läbi EELK Keila koguduse abiõpetaja Juha
Väliaho ja diakon Anu Väliaho.
Tere tulemast kõigile.

Puulehtede äraandmisest
Saue Linnavalitsus ei korralda puulehtede tasuta äravedu.
TASUTA
Vastavalt Tallinna ja Saue
vahelisele koostöölepingule
saavad Saue linna elanikud
kasutada Tallinnas Raba tn
40 asuva jäätmejaama teenuseid. Üks tooja saab korraga tasuta ära anda kuni 0,6
m3 (kuus sajaliitrist kotitäit)
biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid, mis võimaldab

sügiskoristust etapiti teha.
Lisainfo www.ragnsells.ee või
telefonil 15155.
TASULINE
Aia- ja haljastusjäätmete tasulist äravedu pakuvad jäätmekäitlusfirmad. Eesti Jäätmeringluse OÜ selle sügise pakkumine Saue elanikele on: kui
Saue piirkonna elanike kollektiivne tellimus ületab 100 koti
piiri, hinnasoodustus 7,5%.
Rohkem infot www.e-compost.
ee või telefonil 58504455.
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Kuulutused
Teenused
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud
E-R 15.00-19.00. L, P suletud. Telefon 6003382, info@
sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku
telefonil aeg ette registreerida!
Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon
5220321, info@arbormen.ee,
www.arbormen.ee.
Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Telefon 58033448, Ain.

Puuokste äravedu 5m3 / 40
eurot, puulehtede äravedu
1,70 eurot / kott ja igasuguse
olmeprügi äravedu. Ostame
vanarauda. Telefon 53476867.
Paigaldan ripsmepikendusi
(ka volüümripsmed), geelküüsi ja teen massaaži. Olen
läbinud vastavad koolitused ja
oman selle kohta tunnistusi.
Töötan Sauel, Sooja 1, 2. korrus. Telefon 5171606.

Teated ja reklaam
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Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust.
Kasutame spetsiaalset tekstiilipuhastusainet ja tehnikat.
Telefon 56879448, info@
smart-furniture.eu.
Kinnisvara
Ostan Sauele laopinna.
Oodatud on kõik pakkumised. tauno.omanik@mail.ee,
56698863.

Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid jne).
TA S U TA d e m o n t e e r i m e .
Hoolsad töömehed. Telefon
55939504.

Müük
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, sõelutud kivisütt ning kütteklotsid
võrkkotis. Transport Sauele
tasuta. Telefon 53593615,
www.keilabrikett.ee.

Katused, fassaadid, üldehitus- ja viimistlustööd. E-post
marko@artellehitus.ee, telefon
53529476.

Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737,

e-posti aadress
tarbeklaas@hot.ee.

õpetajat üks kord nädalas.
Mobiil 53467026.

Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaaruseta. Telefon 58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.

Varia
Kadunud pikakarvaline koheva
sabaga punane kass. Kassil on
kiip ja ta on kastreeritud. Leidjal palun helistada 56560140.

Pakun tööd
Pere otsib lapsehoidjat-koduabilist. Lapsehoidja tööaeg peaks
olema paindlik ja lapsehoidjal
peaks olema tahe lastega mängida-tegeleda. Elame Vanamõisa
külas, Saue vallas. Kontakt:
Reine Sõukand, 53491570.

Saue Simmajate naisrühm
ootab uusi tantsijaid. Täpsem info Piia Ladva, telefon
5247163.

Moe- ja disainifirma AS Protten F.S.C. asukohaga Keilas
võtab tööle õmblejaid. Kontakttelefon 6747567.
Soovin leida 10. klassi
noormehele matemaatika

Saue Sõna toimetus
vabandab, et
24. oktoobri lehenumbris
oli kaastundeavaldusse
sattunud vale nimi. Hugo
asemel pidi olema Heljo.

Mälestame kauaaegset
endist töökaaslast
EUGEN PROMETIT
ja avaldame sügavat
kaastunnet lahkunu
abikaasale.
Urve ja Mart
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