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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Algas jõulurahu

Sümboolse küünla läitsid pastorid Juha Väliaho (vasakul) ja Vahur Utno ning linnapea Henn Põlluaas (keskel)

Saue Sõna

L

umisel ja kargel esimesel advendil juhatasid
küünalde süütamise
linna jõulupuul sisse
EEKL Keila kiriku Saue koguduse pastor Juha Väliaho ja
Saue kristliku vabakoguduse
pastor Vahur Utno. Linnapea
Henn Põlluaas kuulutas välja
jõulurahu ja rõõmustas
harukordse juhuse üle, et
jõulukuusk on sel aastal
pärit Saue linnast enesest,
mistõttu omasem ja armsam
kui kunagi varem. Üheskoos
läitsid mehed sümboolse
küünla ja lõidki särama

Saue Sõna NR 22 (429)
5. detsember 2014
Väljaandja Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo
Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub
19. detsembril

Saue vabakiriku rahvas pakkus kuuma teed ja piparkooke

küünlad linna jõulupuul.
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 ja piparkooke.
Päevakeskuses oli avatud
EELK Keila kiriku Saue koguduse eestvedamisel valminud
käsitöö- ja jõulunäitus. Sealsamas müüs raamatukauplus
Logos jõulukaarte, raamatutuid ja kingitusi. Oli just
selline õhtu, mil tunned, et
pühad on tulekul.

Jõulukuusk tuli tänavu Keskuse parki Sauelt Viida tänavalt. Suur aitäh
perekond Madelinile, kes 26 aastat tagasi hoole ja armastusega istutatud
uhke kuuse koduaiast linnale jõulupuuks kinkis, kuna see oli aastatega
liialt suureks ja majale ohtlikuks sirgunud. Puu aitasid maha võtta ja
parki püsti panna ettevõtted Erato ja Saumer. Küünlad kuusel on süüdatud, Saue koorid lasevad Elviira Alamaa dirigeerimisel laulul kõlada

Päevakeskuses oli käsitöö- ja jõulunäitus. Fotod: Sirje Piirsoo
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Õnne vanematele, kosumist pisikestele!

Vasakult Rosmarie Korts, Roone Kase, Fredy Niin, Adele Palm, Mia Karu emmede-isside
ning vaid pisut suuremate õdedega. Linnapea Henn Põlluaas tagareas vasakul

Saue Sõna
Saue lasteaias Midrimaa oli
28. novembril tore koosviibimine, sünnitunnistuse sai 10

imearmast pisikest sauelast,
viis poissi ja viis tüdrukut.
Pisikestele imedele
ütles tere tulemast linnapea Henn Põlluaas. Laulsid

Vasakult Marcos Pajo, Oskar Toivonen, Leo Veidner, Martha Loviise Pärnapuu emmede-issidega.
Grupipildile ei jäänud Villem Stranberg. Henn Põlluaas tagareas paremal. Fotod: Sirje Piirsoo

lasteaialapsed ja lasteaia
juhataja Meeri Tampere sõnas,
et tänased tillukesed on suuremaks saades lasteaeda väga
oodatud.

Pidu jäi peredele meenutama
raamat „Minu esimesed viis
aastat“, lasteaia valmistatud
tervituskaart, roosa või sinine
tähtsatel hetkedel süütamist

ootav küünal, pildid ja video
ning imemaitsev tort.
Novembri lõpuks on tänavu
Saue linnas sündinud 52 last,
neist 34 poissi ja 18 tüdrukut.

Ettevõtjad, pakkuge noortele
tööd suvel malevas või asendustöötajana
Evelin Povel-Puusepp
Kolm korda aastas ootab linnavalitsus Saue ettevõtjaid
ühise laua taha, et hoida neid
kursis aktuaalsete tegemistega
linnas ja linna heaks, et uurida
ettevõtjate vajadusi ja soove, et
otsida ja leida vastastikuseid
koostöövõimalusi ning kaasata
linnaelu toimimisse. Tänavune
viimane ümarlaud leidis aset
27. novembril traditsiooniliseks
saanud kohas, Lounge Loftis,
linna ainsa ümara laua taga.
Päeva juhatas sisse linnapea Henn Põlluaasa ülevaade
linnavalitsuse olulisematest
tegemistest ja kavandatavaist
plaanidest. Alustuseks tänas
linnapea Saue ettevõtjaid, et
nad on tegevusega kaasa aidanud linna arengule ja sellelegi,
et Saue tõusis tänavu majandusvõimekuselt viiendale
kohale. Võimekuse hindamise
kriteeriumid on laiapõhjalised,
muuhulgas hinnatakse ka ettevõtluskeskkonda ja ettevõtete
kooslust. Meie linnas on väga
palju ettevõtteid ühe-kahe
töötajaga perefirmadest saja
ja enama töötajaga suurettevõteteni välja ning see on
väga positiivne. Omavalitsusel
ei ole küll paraku võimalik
omalt poolt ettevõtluskeskkonna arengule muul moel
kaasa aidata, kui hoida korras
infrastruktuur ja teha kiireid
otsuseid planeeringute puhul.
Samuti said ettevõtjad aimu
2015. aastaks planeeritavast

eelarvest, bussiliikluse parandamise huvides peetavaist
läbirääkimistest ühistranspordikeskusega, maanteeameti
kavandatavaist rekonstrueerimistöödest Tallinna ringteel
ja uute kergliiklusteede rajamisest, Saue linna keskusala
detailplaneeringu algatamisest,
ideest ehitada Sauele rendipindadega kortermaja, uutest
lepingutest teehooldustööde
ning jäätmeveo korraldamisel.
Peatuti mitmel teiselgi aktuaalsel teemal, mis lugejaini Saue
Sõna vahenduselgi jõudnud on.
Külalisena oli ettevõtjate
ümarlauale kutsutud Tallinna
Ülikooli avaliku poliitika professor ja siseministeeriumi ekspert
Georg Sootla, kes on 1992. aastast tegelenud kohalike omavalitsuste võrdlevate uuringutega
nii Eestis kui rahvusvahelisel
tasandil. 2014. aasta augustist on ta konsultandina kaasatud nõustama Saue, Kernu,
Keila ja Nissi valla ning Saue
linna ühinemisläbirääkimisi.
Vaatluse all olid omavalitsuse
liitumise plussid ja miinused,
võimalused, mida võiks ühinemine perspektiivis kaasa tuua,
ohud, mida kätkevad endas nii
liitumine kui mitteliitumine.
Tutvustav ettekanne, mis kasvas kiirelt üle elavaks aruteluks, tõi liitumisteema kõrval
esile ka mitmed kitsaskohad
ettevõtluses ja tööjõuturul.
Siinkohal näitena kasvõi see, et
majanduskasv on kriisijärgselt
olnud väheldane, tööturustruk-

Tallinna Ülikooli avaliku poliitika professor ja siseministeeriumi ekspert
Georg Sootla nõustab Saue, Kernu, Keila ja Nissi valla ning Saue linna
ühinemisläbirääkimisi. Foto: Sirje Piirsoo

Rahuloluuuring
Saue linnas
Saue Linnavalitsus

tuur ei toimi või on liialt vähe
oskustöölisi.
Tõdemusega, et üldine mõtteviis peab muutuma, mindi
üle kolmanda päevakorrapunkti
juurde. Abilinnapea Jüri Tümanok kutsus ettevõtjaid üles mõtlema juba nüüd, kas ja millistel
tingimustel on neil pakkuda
suveks tööd malevlastele vanuses 10-15 eluaastat. Siinjuures
pakkus metalliettevõtte Stera
Saue AS juht Mart Luig võimaluse 8-10 gümnaasiuminoorele tulla suveperioodil nende
juurde asendustöötajaks. Ei
tasuks peljata, et noored jäetakse töötegemise juures omapäi, tööd õpitakse ja tehakse
juhendaja käe all. See annab
noortele võimaluse omandada
uued oskused, õppida iseseisvust ja saada kogemus reaalses
töökeskkonnas.
Nõndasamuti annab reaalsest tööelust ja erinevaist
ameteist aimu noorte käimine

töövarjuks. See on oluline
samm teadlike valikute väljakujundamisel ja annab vastuseid kõhklustele elukutsevaliku tegemisel.
Just noored ise tulid töövarjupäevade ettepanekuga välja
Saue linna laste- ja noorsootöö
arengustrateegia väljatöötamisel. Ja kui seda saaks teha veel
oma kodulähedastes ettevõtetes,
oleks see ühelt poolt ajaline võit
gümnaasiuminoorte niigi pikale
venivais päevades, teisalt aga
annab noortele aimu tööturuvõimalustest nende oma kodulinnas. Vabalt võibki ju juhtuda, et
varjuna nähtud töö on sobilik ja
aitab kaasa elukutsevalikul.
Head Saue ettevõtjad, kui
teiegi näete Saue noori enda
ettevõttes suvel malevlaste
või asendustöötajatena või
soovite nad enda juurde töövarjuks võtta, andke sellest
teada e-kirjana aadressil evelin.povel@saue.ee.

Saue Linnavalitus korraldab taas pärast 1,5 aasta
pikkust vahet rahuloluküsitluse linnarahva seas. Soovime teada saada eluolust ja
probleemidest Sauel. Küsimuste hulgas on ühena,
milline on sauelaste suhtumine võimalikku ühinemisse
Saue, Keila, Nissi ja Kernu
vallaga.
Küsitluse viib läbi Faktum-Ariko telefoni teel.
Küsitluse pikkus on umbes
10 minutit.
Kui küsitleja palub teil
soovitada mõnda inimest
veel, keda küsitleda, siis
palun andke oma tuttavate
kontakte. Sellega hõlbustate
uuringu läbiviimist.
Rahulolu-uuringu tulemustest anname teada ajalehe ja interneti kodulehe
vahendusel.
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Esita kaunis
jõuluehteis aed või
hoone konkursile
Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist
Taaskord on käes jõuluaeg. Aeg, mis on meile
tähtis. Jõuluajal on igas
kodus omad tegemised ja
traditsioonid. Üks neist on
kodude ja koduaedade ehtimine.

Hea sauelane! Kui märkad
kaunist jõuluehteis aeda või
hoonet, anna sellest hiljemalt
6. jaanuariks 2015 teada
Saue Linnavalitsuse e-postiaadressile inger@saue.ee või
saue@saue.ee.

Möödunud aasta jõulukonkursil paistis Vana-Keila mnt 98 silma rikkaliku valguslahendusega. Foto: Janne Põlluaas

Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Tänukirjaga tunnustamine

Saue Linnavalitsuse 26.
novembri istungi päevakorras oli 28 küsimust.

Saue Gümnaasium
Marlen Pruunlep, Alexei Alexeev,
Tuuli Tammemets, Valmar Kaur,
Lea Jaansoo, Anu Vananurm,
Maarika Maivel, Jelena Laanjärv:
pikaajaline ja kohusetundlik töö
Janne Põlluaas: pikaajaline töö
Saue Gümnaasiumi hoolekogu
esimehena

Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas Saue linna bussiootepaviljonide paigaldamise ja AS-i Eesti Raudtee
7-avalise Klooga-Hiiu mikrotorustiku paigaldamise
projekteerimistingimused.
◊ Väljastas ehitusloa bussiootekohtade rajamiseks
Kuuseheki ja Tule tänavale, korteri rekonstrueerimiseks Pärnasalu tn 26
ning Tule põik ja Kadakamarja ristmiku väljaehitamiseks.
◊ Väljastas kasutusloa parklate laiendusele ja rekonstrueerimisele Tule tn 24a
ning kanalisatsiooni ja
veevarustusega liitumisele
Kadakamarja tänav T4.
◊ Nõustus OÜ Saue Kodu
ettepanekuga võtta avalikuks kasutamiseks tasuta
kasutusvaldusesse üle
Kadaka elamurajoonis
Kadakamarja tänav T4 ja
T3 asuvad tänavavalgustuse
rajatised.
◊ Nõustus raieloa väljastamisega, et võtta maha järgmised puud: Pärnasalu tn 6
krundi ees saar, Pärnasalu
tn 8 krundi ees viltune
tamm, Pärnasalu tn 10 /
Kauguse tn 2 krundi ees
saar ning Tule tn 41 krundi
ja Tule tänava sõidutee
vahel kasvav kuusk.
◊ Luges ühe Saue linna jäätmeveo piirkonna jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kuni
13. november 2014.
◊ Tunnustas tänukirjaga 37 inimest (vt infokast). Tänukirjad
antakse üle linna aastalõpu
vastuvõtul 19. detsembril

Saue Huvikeskus
Made Kaares: savitoa mõtte algatamine ja edukas elluviimine
Elo Marika Kongo: show grupi
Vikerkaar pikaajaline juhendamine ja edukas kontserttegevus
Saue lasteaed Midrimaa
Helgi Haber: kauaaegne töö
lasteaia õpetaja ja emakeeleringi juhina
Anna Hõbesalu: väga head kokk
Anne Niinepuu: kauaaegne kohusetundlik ja väga hea töö õpetaja
abi ja meeskonnatöö toetajana
Elvi Krusel: lasteaia territooriumi maitsekate lillepeenarde
vabatahtlik rajamine, kujundamine ja hooldamine
Saue Linnavarahaldus
Sulev Suurküla, Ene Neemre,

◊

◊

◊
◊

Saue Kontserdisaalis.
Lubas detsembris Ridva
tänava parklas ja Pärnasalu
põik 11 platsil müüa Risti
vallas Koidu kinnistul kasvatatud kuuski.
Otsustas maksta ühekordset
sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust kogusummas
899 eurot 17 abivajajale ja
hüvitada raske puudega lapsele tugiisikuteenuse osutamise 500 euro ulatuses.
Määras hooldaja puudega
isikule.
Maksis koduse mudilase toetust 2014. aasta
novembris kokku summas
2567,50 eurot 38 lapsele.

Janika Öeren: pikaajaline ja
kohusetundlik töö

Saue Muusikakool
Kristiina Liivik: aktiivne eluhoiak ja Saue linna muusikaelu edendamine
Elviira Alamaa: õpilaste silmapaistvad saavutused solistide ja

ansamblite konkurssidel, üldlaulupeol osalemine ning poistekoori
head tulemused rahvusvahelisel
konkursil „Kaunas Cantat“
Ulvi Kanter: suur panus Saue
Muusikakooli teooriaosakonna
arendamisse, vokaalsolistide ja
ansamblite konkurssidel osalemine, aktiivne panuse muusikakooli ürituste ja Rahvusvahelise Noorte Rütmimuusikafestivali Visioon läbiviimisesse
Elina Seegel: väga hea töö Saue
Muusikakooli klaveriosakonna
arendamisel ja õpilaste silmapaistvate tulemused konkurssidel
Gerli Kirikal: väga hea töö klaverisaatjana ning Saue Muusikakooli XVII Loomingu ja
Improvisatsiooni Päevade ettevalmistus ja korraldamine
Iljo Toming: hea töö Saue
Muusikakooli kitarriosakonna
juhtimisel, õpilaste silmapaistvad tulemused konkurssidel ja
Rahvusvahelise Rütmimuusika
Festivali Visioon korraldamine
Mairo Marjamaa: hea töö Saue
Muusikakooli rütmimuusika
osakonna arendamisel, jazzmuusika valdkonna koolidevahelise koostöö korraldamisel ja
Rahvusvahelise Noorte Rütmi-

◊ Otsustas maksta hoolekandeasutuse toetust ühele
isikule.
◊ Eraldas Saue linnale kuuluva sotsiaaleluruumi abivajajale tähtajaga 31. detsember 2015 ja määras üüri
suuruseks 0,6 eurot / m2.
◊ Eraldas karateklubile
Kimura Shukokai toetust
300 eurot kahe noorsportlase osavõtuks noorte karate
MM-ist Soomes.
◊ Kehtestas Saue Gümnaasiumi Saue linna eelarvest kaetava arvestusliku
õpilaskoha maksumuseks
2015. aastal 1191 eurot
aastas.

◊ Kinnitas Saue Muusikakooli
teenuste hinnad alates 1.
jaanuarist 2015.
◊ Suunas volikogu otsuse
„Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine“
kehtestamiseks volikogusse.
◊ Tunnistas lihthankel „Patrullteenuse osutamine Saue
linnas 2015-2017“ edukaks
AS-i G4S Eesti pakkumuse.
◊ Lubas MTÜ-l Saue Mälumänguklubi kasutada 13.
detsembril kell 11.30-14
tasuta Saue Kontserdisaali
Eesti omavalitsustevahelise
vahelise mälumängu Maakilb XVI piirkondliku vooru
läbiviimiseks.

Saue Noortekeskus
Kristi Kruus: noorsootöö eestvedamine Sauel
Üllar Põld: matkaprojekti „Targalt läbi Eesti“ läbiviimine ja
noorte loodusteadlikkuse kasvatamine
Saue Päevakeskus
Liivi Lents: ettevõtlikkus päevakeskuse vedamisel
Viive Ehrberg: käsitööringi
mitmekülgne, pikaajaline ja
vabatahtlik juhendamine.
Jane Põldmäe: kannatlik ja
oskuslik töö perede ja erivajadustega inimeste tugiisikuna
Saue Linna Raamatukogu
Katrin Andresen: pikaajaline,
korrektne, asjatundlik ja hoolas
töö raamatuvaramus talletatud
väärtuste viimisel lugejateni

muusika Festivali Visioon Big
Bandi projekti läbiviimisel
Sirly Illak-Oluvere: hea töö Saue
Muusikakooli puhkpilliosakonna arendamisel ja orkestri
üldlaulupeole viimisel
Hea koostöö sotsiaaltöö valdkonnas
Evely Kaibald: invatransporditeenuse osutamine Saue linnas
Harju Maakohtu jurist Mare
Aasmäe: koostöö täiskasvanute eestkoste korraldamisel
Eesti Toidupank: hea koostöö
Saue linna abivajajate toetamisel
Saue Linnavalitsuse keskkonna
ja halduse peaspetsialist Inger
Urva: linnaelu vastutusrikka
valdkonna teenistusülesannete
pikaajaline ja eeskujulik täitmine
ning „Kauni Kodu“ konkursi idee
algatamine ja elluviimine
Jaanus Gross: väga head
saavutused vibuspordis ja
noorsportlaste juhendamine
Ulvi Urgard: Saue Mälumänguklubi võistluste korraldamine
ja mälumänguspordi edendamine noorte hulgas

Saue Muusikakooli
teenuste hinnad
◊ Põhiõpe 40€ kuus
◊ Põhiõpe soodustingimustel (2 ja enam laste perest
muusikakoolis) 36€ kuus
◊ Rühmaõpe 15€ kuus
◊ Pillirent 5€ kuus
◊ Suzuki õpe 40€ kuus
◊ 0 klass 40€ kuus
◊ Individuaalne tund 18€
45 minutit
◊ Stuudio ruumi rent 3,7€ tund
◊ Võimendustehnika komplekti rent 34€ päev
◊ Võimendustehnika
vahendi rent 6,86€ päev
◊ Stuudio, võimendi, klaveri rent 1,05€ tund
◊ Koopiate tegemine
0,11€ leht

Linnaelu

Monika Liiv pälvis
kodanikupäeva
aumärgi
Saue Sõna
Peaminister Taavi Rõivas ja
siseminister Hanno Pevkur andsid 26. novembril üle kodanikupäeva aumärgid, millega
tunnustatakse Eesti inimesi,
kes on silma paistnud kodanikuaktiivsuse, vabatahtliku töö
või panusega ühiskonnaellu.
Tänavu oli neid silmapaistvaid inimesi üle Eesti kokku
15, nende hulgas meie noortekeskuse noortejuht Monika
Liiv, kes on teinud Saue linnas noorsootööd viimased 20
aastat. Ta asutas Saue Linna
Lastekaitse Ühingu ning tema
eestvedamisel on lastele korraldanud laagreid, matku ja
muid erinevaid ettevõtmisi.
Ühingu kaudu pakub Monika
enesearenguvõimalusi ka Saue
Pereklubi noortele lapsevanematele. Ta räägib aktiivselt
kaasa laste kaitse ja heaolu
teemadel nii kohalikul kui üleeestilisel tasandil.
Siseminister Hanno Pevkuri
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sõnul ei tohiks kodanikuks
olemist väärtustada ainult
kodanikunädalal, vaid kodanik ollakse 365 päeva aastas „Aktiivne kodanik on iga
küla, maakonna või linna au
ja uhkus. Need inimesed on
põhjus, miks meil on näiteks
laulupeod, rahvaspordiüritused, vabatahtlik mere- ja järvepääste, miks meil on just selline ilus ja elav Eesti, kus end
hästi tunda. Täna tunnustame
neid küll pidulikult, kuid lihtsad tänusõnad meie tublidele
kodanikele on väga oodatud ka
argipäeval,“ sõnas siseminister
aumärke üle andes.
Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril, sest just
sel päeval 1918. aastal andis
Maanõukogu välja määruse
Eesti kodakondsuse kohta.
Kodanikupäev on pühendatud kõigile Eesti kodanikele
ja kodanikuks pürgijatele.
Sel päeval juhime tähelepanu
kodanikutundele ning kodaniku õigustele ja kohustustele.

Ülevaade
Saue Linnavolikogu istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavolikogu
20. novembri istungi päevakorras oli seitse küsimust.
Saue Linnavolikogu
◊ Kehtestas Tule tänav 20
ja 20a kinnistute detailplaneeringu.
◊ Andis Saue Linnavalitsusele loa lihtsustatud korras
tellitava teenuse „Toitlustamisteenuse osutamine
Saue lasteaias Midrimaa“
hankelepingu sõlmimiseks
edukaks tunnistatud pakkujaga P. Dussmann Eesti OÜ
perioodil 1. jaanuar 201531. detsember 2017.
◊ Suunas teisele lugemisele
volikogu määruse „Saue
Linnavolikogu 19.01.2012
määruse nr 40 „Saue linna
heakorraeeskiri“ muutmine“ eelnõu ning määras

edasise arutelu juhtivaks
komisjoniks volikogu planeerimis-, ehitus-, keskkonna- ja arengukomisjoni.
◊ Võttis vastu määruse nr
18 „Saue Linnavolikogu
11.04.2013 määruse nr
62 „Saue Linnavalitsuse
teenistujate palgajuhend“
muutmine“.

INFO
◊ Tallinna Ülikooli avaliku
poliitika professor ja siseministeeriumi ekspert
Georg Sootla jagas volikogule infot Saue valla algatatud ühinemisläbirääkimistest, rõhutades, et siinses
piirkonnas tuleb käsitleda
ühinemist kui strateegilise juhtimise reformi. Et
professor on lubanud lähiajal linnalehele sel teemal
artikli kirjutada, ei käsitleks
siinkohal teemat laiemalt.

◊ Linnavalitsus küsis volikogult kooskõlastust, et võõrandada rekonstrueeritava
Tallinna ringtee KanamaKeila lõigule planeeritavate
ringristmike jaoks linna
maad. Vastavalt eelprojektile on ringristmikud koos
jalakäijate tunneliga kavas
ehitada Vana-Keila maantee
ja Tõkke tänava ristmikule.
Võõrandatava maa suurus
Tõkke tänava ristmikul on
766 m2 ja Vana-Keila maantee rismikul 756 m2. Volikogul ei olnud vastuväiteid.
◊ Linnapea Henn Põlluaas
andis volikogule ülevaate
Saue Linnavalitsuse 2014.
aasta kolmanda kvartali
tegevusest ja Kadaka piirkonna tänavakinnistute
ning vee-, reoveekanalisatsiooni ja gaasitrasside
ostuga seotud läbirääkimiste tulemustest.

Kuressaare Linnateatri etendus
„Armastuse kirjad“
nateatri esituses Albert R.
Gurney etendus „Armastuse
kirjad“.
Tõlkija ja lavastaja on Peeter Tammearu, konsultant
Jaak Allik.
Osades: Piret Rauk ja Peeter
Tammearu.

13. veebruaril 2015 kell
18.00 etendub Saue Kontserdisaalis Kuressaare Lin-

Ühel möödunud sajandi kaheksakümnendate aastate sombusel talvepäeval, kui kogu
Ameerika idarannikul sadas
lörtsi ja vihma, sai 56-aastane
ühendriikide senaator Andrew
Makepeace Ladd enda kätte

tagasi paki kirju.
Armastuse kirjad tegeleb
ligi poole sajandi pikkuse
kirjadesse valatud armastuslooga maailmas, kus kirjakirjutamine oli väga oluline
suhtlemisvahend, eriti meeste
ja naiste vahel.
A. R. Gurney kandideeris
näidendiga „Love Letters“
1989. aastal Pulitzeri draamapreemiale.
Etendus koos vaheajaga
kestab 1 tund ja 50 minutit.
Piletid hinnaga 10 eurot
on müügil Saue Huvikeskuses
ja Piletimaailmas alates 15.
detsembrist.

Kunstistuudio ringide näitus raamatukogus

Saue Sõna

Noortekeskuse noortejuht Monika Liiv ja siseminister Hanno Pevkur kodanikupäeva tänuüritusel Eesti Tervishoiu Muuseumis.
Foto: Jüri Tümanok

Saue Linna Raamatukogus
on 1.-12. detsembrini raamatukogu lahtiolekuaegadel
avatud Saue Huvikeskuse

kunstistuudio ringide näitus.
Väljas on tekstiili ja taaskasutuse ning meisterdamise ringis tehtud tööd ja

täiskasvanute joonistuskursusel valminud portreening figuurijoonistused.
Foto: Virve Laan
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Saue ujula vee kvaliteedist ja puhtusest
Ahti Tasuja
Saue Linnavarahalduse juristhankespetsialist

V

iimasel ajal on ajakirjanduses olnud
palju juttu avalike
ujulate ja basseinide
puhtusest. Ujulaid kasutavate
inimeste seas on see tekitanud
vastakaid arvamusi ja küsimusi. Kas ikka vee kvaliteet ja
puhtus on piisav? Kuidas erineva kvaliteediga basseinivesi
mõjub tervisele ja eriti laste
tervisele? Loomulikult tekkis
küsimusi ka Saue elanikel.
Murelikud ujulat kasutavad
inimesed ja lapsevanemad
on pöördunud Saue Linnavarahalduse kui ujula haldaja
poole, saamaks teada, kas
ujulat on ikka võimalik ohutult kasutada. Siinkohal võib
öelda, et muretsemiseks pole
siiski põhjust. Terviseamet on
igakuiselt võtnud nii suurest
kui lastebasseinist proove, et
analüüsida vee kvaliteeti.
Võib öelda, et lastebasseini puhul on kõik teostatud analüüsid terviseameti
nõudmistele vastanud. Suures
basseinis (pildil) on viimase
poolaasta jooksul olnud ainult
kolmel korral jääkkloori ehk
seotud kloori normi ületamine
0,1-0,2 mg/l kohta. Ehk siis
nõutud 0,4 mg/l kohta oli 0,50,6 mg/l kohta.
Basseinivee vaba (puhas
kloor) ja seotud kloori (juba
mustust neutraliseerinud
kloor) piirmäärad on kehtestatud sellised, mille juures
on tagatud kõige efektiivsem
basseinivee puhastamine ja
suplejate ohutus. Juhul kui
seotud kloor ületab normi või
vaba kloor jääb alla normi või
ületab piirnormi, ei tähenda
see kohe otsest ohtu suplejatele, v.a. juhul, kui ületamised
on väga suured.
Kui kloori sisaldus ei vasta
normile, saab basseinioperaator kohe reageerida ja rakendada vastavaid abinõusid, et
kloori hulk vees ei suureneks
sellise koguseni, mis võib kahjustada basseinikasutajate tervist: lisada juurde puhastatud
/ värsket vett, vähendada basseinikoormust, lisada / vähendada lisatavate kemikaalide
hulka, kontrollida seadmeid,
sulgeda bassein puhastamiseks jm.
Klooriühendid on vees väga
aktiivsed ja teiste ainetega reageerides on need pidevas muutumises. Seetõttu muutub ka
vaba ja seotud kloori sisaldus
vees pidevalt. Näiteks kui seotud kloori sisaldus määramise

hetkel oli 0,4 mg/l, siis tund
aega tagasi või tund aega hiljem võis see olla 0,3 mg/l või
ka 0,5 mg/l.
Vaba ja seotud kloori hulka
vees mõjutavad paljud tegurid,
nagu näiteks basseinivee pH
ja temperatuur, basseinikoormus, puhastatud ja värske vee
juurde lisamine, puhastamise
efektiivsus ja puhastusseadmete olukord, basseini seisund
ja puhtus, kemikaalide doseerimine (käsitsi või automaatseadmetega) jm.

Mis on kloor
Kõige levinum ja ka odavaim
viis basseinivee puhastamiseks ja desinfitseerimiseks on
vee kloreerimine. Kloor (Cl)
on tuntuim ja enim kasutatud
desinfektant tänu oma aktiivsusele. Ta reageerib peaaegu
kõikide bioloogiliselt aktiivsete
ainetega.
Lihtainena on kloor õhust
üle kahe korra raskem inimesele mürgine gaas, mis põhjustab lämbumist ja surma.
Kuid kloriidioonina on kloor
laialt levinud element looduses ja vajalik eluprotsessides.
Looduses leidub kloori ainult
ühenditena, peamiselt vees ja
kivimites (nt kuulub kloor ka
keedusoola NaCl koostisesse).
Kloor on organismis oluline ja levinud bioelement
ning vajalik organismi normaalseks toimimiseks. Peamiselt leidub seda kõigis
keha vedelikes: veres, lümfis,
rakuvälistes ja -sisestes biovedelikes jm. Kloor hoolitseb
koos naatriumi ja kaaliumiga
organismi osmoregulatsiooni,
vedeliku- ja happeleelistasakaalu säilitamise ning membraantranspordi eest. Samuti

on klooriioonid hädavajalikud
soolhappe sünteesiks maos.
Kloori oletatav ööpäevane
vajadus täiskasvanud inimese
jaoks on umbes 0,7 - 5,1g.
Organismist väljutatakse kloor
peamiselt uriini ja higiga.
Vee desinfitseerimiseks
kasutatakse klooriühendeid
tavaliselt vedelal kujul, tahkena pulbri, graanulite või tablettidena. Ujulates kasutatakse
enamjaolt vedelana naatriumhüpokloritit või tahkena kaltsiumhüpokloritit.
Oluline on teha vahet vaba
klooril ja seotud klooril. Basseinivees olev kloor jaotatakse
vaba ja seotud klooriks. Vaba
kloori moodustavad Cl2 , HClO
ja ClO-, seotud kloori aga kloroamiinid (NH 2Cl, NHCl2 ).
Kogukloor on vaba ja seotud
kloori summaarne hulk.

Vaba kloor
Vaba kloor on see osa vees
olevast kogukloorist (nt Cl2,
HClO, ClO-), mis ei ole muundatud bakterite, vetikate või
muu orgaanilise aine poolt ja
millel on suur oksüdeerimise
ja desinfitseerimise võime, et
hoida vesi puhas ja selge.
Kõige efektiivsem desinfitseerija on hüpokloorishape.
Hüpokloorishape (HClO) on
nõrk hape, kuid samas ebapüsiv ja väga tugev oksüdeerija, mis tähendab, et ta
omab tugevat bakterisiidset
toimet - lõhustab oksüdeerides orgaanilisi ühendeid
(baktereid, viiruseid, vetikaid).
Kui palju võib basseinivesi vaba kloori sisaldada?
Vaba kloori nii minimaalne
kui maksimaalne piirmäär
erineb erinevates riiklikes ja

kohalikes seadusandlustes kui
ka mitmete organisatsioonide
soovitustes ja standardites.
Osades neis on toodud kindlad piirmäärad, teistes on see
aga üsna üldsõnaline ning
lubatakse vaba kloori nii palju
seni, kuni basseinikasutajad
hakkavad kaebama pleekinud
ujumisriiete ning silmade ja
naha ärrituse pärast.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2007. aasta
määrusele nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele”
peab vaba kloori vees olema
vähemalt 0,5 mg/l, kuid mitte
rohkem kui 1,5 mg/l. Vaba
kloori piirmäära ületamine ei
tähenda kohe seda, et basseinivesi on tervisele ohtlik, vaid
annab teada, et tuleb pöörata
tähelepanu basseinivee töötlemise efektiivsusele, et vältida vaba kloori sisalduse suurenemist kontsentratsioonini,
mis võib mõjutada inimeste
tervist: näiteks mõni seade
ei tööta korrektselt, basseini
koormuse suurenemine, lisatud on juurde vähe puhast
vett jm. Juhul kui vaba kloori
hulk on liiga väike, suureneb
oht tõvestavate mikroorganismide levikuks.

Seotud kloor ehk klooramiinid
Seotud kloor ehk klooramiinid on üks kloreerimise
jääkproduktidest. Seotud
kloor on see osa kloorist, mis
on seotud lämmastikühenditega (näiteks NH2Cl, NHCl2,
CH3NCl2 ja teised alküülklooramiinid), mis tekivad
muuhulgas higist, päevituskreemist, naiste iluhooldusvahenditest (meik), uriinist,
surnud naharakkudest,

mikroorganismidest jm.
Klooramiinid (eriti just seotud kloori koostises olevad diklooramiinid ja triklooramiinid)
tekitavad nn kloorihaisu, mis
ekslikult arvatakse olevat tingitud liigsest kloorist. Klooramiinid tekivad vaba kloori ehk
hüpokloorishappe reageerimisel ammooniumi või muude
orgaaniliste ainetega. Tegemist on suhteliselt kergesti
lenduvate ainetega ja seetõttu
leidub neid ka õhus (on tunda
nn „kloorihaisu“).
Klooramiinid tekivad sagedamini vees, mille pH on
madal või basseini koormus
liiga suur. Kuigi ka klooramiinil on desinfitseerimisvõime,
on see 100 korda väiksem kui
vabal klooril.
Seotud kloor iseloomustab basseinivee koormust ja
reostumist. Mida suurem on
basseini koormus ja vee reostumine ning mida vähem värsket ja puhastatud vett juurde
antakse, seda suurem on seotud kloori sisaldus.
Lõpetuseks võib ainult soovitada, kui käite ujulas ja märkate, et kaaskodanik ei soostu
ennast duširuumis pesema,
vaid ainult kastab märjaks,
siis andke sellest kindlasti
meie ujula klienditeenindajale
teada. Kõiki tehtud veeproove
saab vaadata Terviseameti
kodulehelt http://vtiav.sm.ee/
index.php/?active_tab_id=U
ja Saue Linnavarahalduse
kodulehelt www.sauelinnavarahaldus.ee.
Saue ujula kasutaja meelespea on nähtav http://www.
sauelinnavarahaldus.ee/
Ujula. Artiklis on kasutatud
Terviseameti infomaterjali.
Foto: Sirje Piirsoo
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Tegus ja nooruslik juubilar
ehk 90-aastane Saue Kompanii

Saue kaitseliitlaste ja naiskodukaitsjate pidulik lõuna 24. veebruaril 1928 NKK Saue jaoskonna esinaise Hilda
Hermi kodus Saue mõisas. Erakogu, ümber pildistanud Elfrida Gross.

Evelin Povel-Puusepp
Saue Kodu-uurimise Seltsing

K

aitseliidu Harju Maleva
Saue Kompanii tähistas mõne päeva eest,
3. detsembril 90 aasta
möödumist üksuse asutamisest. Sellel õhtul olid väravad
valla kõigile linnakodanikele,
kompanii pealik Olari Rätsep
tutvustas kaitseliidu ja naiskodukaitse tegevust ning Saue
meeste ja naiste osakaalu selles, huvilistele oli avatud relvanäitus, tutvuda sai ka tehnika ja varustusega, soovijaile
pakuti sõdurisuppi.
Üheksakümne aasta eest
leidis 1. detsembril Tallinnas
aset vasakäärmuslaste korraldatud riigipöördekatse, mis küll
riigikaitsjate kiire ja oskusliku
reageerimise tulemusel maha
suruti. Ehkki üksikud salgad
polnud relvi loovutanud ja tegutsesid vaikses rütmis pidevalt, oli
see päev otsekui äratus pärast
vabadussõja võidukat lõppu ja
omariikluse stabiilse arengu
tingimusis laiali vajunud Eesti
Kaitse Liidule. Kiiresti asuti
ametlikus korras formeerima
ja taasformeerima omakaitse
üksusi kohtadel. Sauel tehti
algust juba kahe päeva pärast.
Nõnda kirjutab Rävala
malevkonna 1938. aasta häälekandja „Tasuja“* veergudel
Saue kompanii pealik Aleksander Sams: „Saue kompaniist ei
ole pikka juttu. Ta asutati 3.

detsembril 1924 meie lugupeetud praeguse [Rävala]**
malevkonna pealiku E[nn]
Heinaru poolt, kes kompanii
pealikuks oli kuni 5. juulini
1925. a. Tema järel hakkas
kompaniid juhtima reservkapten K[arl] Lind. 6. aug 1925.
a. andis L. pealiku kohused
minule, kui algusest peale
olnud komp. pealiku abile
üle. Olen kompaniid käesoleva
ajani juhtinud. Kas hästi või
halvasti – jääb teiste otsustada.“ Sama fakti kinnitab
oma tagasivaates Enn Heinaru:
„3. detsembril algas malevkonnas uus ajajärk, mis päeval tolleaegse Rahvaväe Ülema
major [Eduard] Saulepi – VR
II/3 – poolt relvastati esimene
kompanii Sauel.“
Tegutsemisega - struktuuri
loomise, juhtide otsimise ja
koolitamise, relva- ja riviõppe
ning palju muu vajalikuga
alustati kohe, ootamata ära riigipoolset kaitseliidu põhikirja
kinnitamist. Viimane sai teoks
2. veebruaril 1925, enne seda,
1. jaanuaril 1925 lahutati teineteisest Tallinna linn ja Harju
maakond ning ühtlasi moodustati Kaitseliidu Harju Malev.
Olgu siia juurde veel öeldud,
et Saue kompanii kuulus loomisest kuni 1940. aastani Rävala
malevkonna koosseisu. Kõlab
pisut kummaliselt, kui kujutleda, et tänasel päeval paiknevad Harju maleva Rävala malevkonna üksused Ida-Harjumaal.

Enne 1940. aastat on Saue
kaitseliitlastest ja naiskodukaitsjatest säilinud väga
vähe fotosid. Mitmed neist
hävitati või peideti hoolikalt
Eesti okupeerimisekeerises kui ohtlikud asitõendid. Kuid ehk on fotosid,
dokumente, publikatsioone
sellest ajast veel kodualbumites tallel. Saue Koduuurimise Seltsing on ette
tänulik, kui jagaksite teavet
ajaloo talletamise huvides
ka meiega.

Muinasmaakonna Rävala nimi
võeti kasutusele 1930-tel, enne
seda oli kasutuses pikk ja lohisev Linnaümbruse malevkond
ning sinna kuulusidki (Tal)linna
ümbruse kompaniid, Saue kõrval Saku, Pääsküla-Tänassilma,
Iru, Mõigu, Rae, Nabala jt.
Saue kandi mehed olid
vabaduse kaitsel relvil juba
11. novembrist 1918 tegutsenud Eesti Kaitse Liidus. Saue
asundusest (praegu Saue linn)
ja Saue külast (nüüd Saku
valla koosseisus) oli Kaitse
Liidu ridades kokku 63 meest,
Saue vallast tervikuna 540
meest. Kuid toona Sauel veel
eraldi üksust ei olnud, kuuluti
I jaoskonda, mille peakorter
asus Keilas.
Tekstis tuleb ette mitmeid
aastanumbreid, sealhulgas
1918 ja 1924 ning mõlemat

* 1944. aasta märtsipõlengus hävis suur osa kaitseliidu dokumentatsioonist, sealhulgas Harju maleva ja iseäranis Saue Kompanii omast, seetõttu on mineviku tuvastamisel heaks abiliseks just detaili- ja infoküllased

Lehekülg Saue kompanii protokolliraamatust aastast 1938
(ERA.2151.1.14). Märtsipommitamise järgselt jäid Maneeži tänava
arhiivihoidlas alles üksikud põlemisjälgedega rabedad fragmendid kaitseliidu dokumentidest. Nende säilitamiseks pildistati originaalmaterjal
üles ja liimiti tugevale aluspaberile. Ajaloo tarvis on ka need killud hindamatu väärtusega!

on seostatud kaitseliidu loomise algusega. Selle üle on
diskuteeritud pea sama kaua
kui organisatsioon on eksisteerinud. Täna seostatakse kaitseliidu loomist 11. novembriga
1918, kui ilmus Eesti Kaitse
Liidu esimese juhataja kindralmajor Ernst Põdderi kaitseliidu
päevakäsk nr 1. Tõlgendustes
on kõlanud aga ka 17. september 1917, kui ühiskondlikud
organisatsioonid moodustasid
Tallinnas Omakaitse Nõukogu,
mis tegutses okupatsiooni tingimusis küll põranda all ning
17. detsember 1924, kui
kaitseväe ülemjuhataja kindral
Johann Laidoneri kinnitatud
ajutise põhikirja alusel algas
kaitseliidu reorganiseerimine.
Ilmselgelt on olulised kõik
kolm daatumit, järgides eestlaste kaitsevalmidust valitsevais poliitilistes oludes. Eesti
Kaitse Liidu moodustamisel
1918. aastal rajaneti omakaitses omandatud oskustele
ja toimimismehhanismidele,
mis vabadussõja oludes moodustatud uuele organisatsioonile kasuks tulid. Ja mine tea,
milliseks oleks kiire reageerimise ja sõjas saadud kogemusteta kujunenud detsembrimässu lõppsõna. Fantaasia
korras võiks küsida sedagi,
kui kiiresti oleks minetatud

kaitsevalmiduse tase, kui mäss
jäänuks olemata ja kaitseliit
taasloomata. Õnneks seda ei
juhtunud, valitsenud ohuolukorrast võeti õppust ning kujuneti tugevaks vabatahtlikuks
kaitseorganisatsiooniks. Ja
olgugi, et viiekümneks aastaks
jäi areng seisma, olid töökus,
sihikindlus ja kaitseoskuste
omandamise tahe need omadused, millelt 1990. aastal
uuesti alustati.
Tänane, enam kui 300-liikmeline Saue Kompanii kuulub
Keila malevkonda, kaitseliitlaste kõrval tegutsemas ka naiskodukaitsjad ja noored kotkad.
Sellest, kuidas Saue kompaniil täna läheb, saab lugeda Saue
Sõna veergudelt juba edaspidi!
Tänasele loole paneb humoorika
punkti Saue kaitseliidu raudvara,
pealik Aleksander Sams: „Saue
kompanii iseäralduseks on see,
et neid tuntakse laulumeestena.
Kuhu nad lähevad - ikka lauluga.
Neil on olemas isegi oma laul,
mis algab nii:
Kus koolitad sa lapsi?
Saue vallas Harjumaal.
Kus sa ei võta napsi?
Saue vallas Harjumaal.
Kus kohal?
Seal, kus puutumata neiud,
Karsked, aatelised peiud,
Saue vallas Harjumaal.“

kaitseliidu häälekandjad: üle-eestiline ajakirja formaadis Kaitse Kodu, Harju maleva
ajaleht Harjulane, Rävala malevkonna 1938. ja 1940. aastal ilmunud brošüür „Tasuja“
** nurksulgudes autori täpsustused
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Rahvatantsuansambel
Vokiratas tähistas 15. sünnipäeva
Sirje Piirsoo
Oli 1999. aasta oktoober, kui
Maie Uhtlik, keda võib nimetada Vokiratta ristiemaks ja
kes täna seltsingut Tammetõru
veab, mitmete tantsurühmade
juhendaja Elena Kalbuse poole
pöördus ideega luua Sauelegi
eakamatest tantsuhuvilistest
oma rahvatantsurühm.
Mõte oli idanema pandud
ja juba paari nädala pärast, 1.
novembril kogunes piisaval hulgal huvilisi Saue Päevakeskusesse. Nimelt oli Elena öelnud,
et kui Sauel vähemalt 6-8 tantsijat leidub, siis ta võtab asja
mõtlemiseks.
Aga huvilisi oli, algusaegadel
nimekirjas isegi 24, kuid paljudel jäi tants katki seetõttu, et
vanemas eas üldse mitte kunagi
elus tantsinuna on väga raske
alustada.
Täna tantsib memmede, nagu
nad ise end hellitlevalt kutsuvad,
- kuigi, kus need memmed on:
tegu on särasilmsete, elurõõmsate, naeruhimuliste ja energiliste tantsudaamidega -, rahvatantsurühmas 16 naist vanuses
60 kuni 80 ja pluss eluaastat.
Vanim tantsijatest on 86-aastane. Rühmavanem oli esimesed
kolm aastat Maie Uhtlik ja sealtmaalt siiani Silvia Annus. Lisaks
temale on rühmas 15 aastat
tantsinud veel Ingrid Sams.
Tantsurühm on algusest
peale tegutsenud kokkuhoidvana ja hõõrdumisteta - nii lõid
15. sünnipäeva korraldamiseski
kõik naised õhinal kaasa. Ja
alati on Vokiratas tundnud ettevõtmistes linnavalitsuse tuge.

Tantsurühm Vokiratas tänab
Saue Linnavalitsust, Saue
Folki, Saue Päevakeskust,
Saue Huvikeskust, Saue
rahvamuusikaorkestrit, Saue
lasteaeda ning kõiki endisi
tantsijaid ja külalisi, kes
tegid meie tähtpäeva meeldejäävaks ning rõõmustasid
meid oma kohalolekuga.

Oma koduks peab Vokiratas
Saue Päevakeskust. Paljud
on imestanud, kuidas nad nii
kitsukeses ruumis tantsima
mahuvad, kuid Silvia Annus
ütleb, et nad on kohanenud
väiksel pinnal ja et päevakeskuses on oma kodu tunne. „Nii
kui lastakse koplisse, me ei
orienteeru,“ muigab ta. Juhendaja Elena Kalbus ütleb kaitsvalt, et seda juhtub aeg-ajalt
kõikide tantsurühmadega, et ei
suudeta uues paigas liikumist
loogiliselt paika panna.
Vokiratas on esinenud Kihnus, Muhu-, Läti- ja Venemaal,
paljudes Eesti linnades, nagu
Tallinn, Tartu, Haapsalu, Keila,
vanalinnapäevadel ja õllesummeril, hooldekodudes ja pansionaatides, Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares
ning memme-taadi päevadel
Tallinnas ja Harjumaa erinevais paigus, Helju Mikkeli 75.
juubelil Vanemuise Kontserdisaalis ja Tallinna Linnahallis.
Esimese viie aasta jooksul
kogunes esinemisi 99 ja selgeks
sai üle 70 tantsu. Hilisematel
aastatel pisut vähem, sest autoritantsude õppimine võtab enam
aega kui folkloorsed selgeks

Mis õige pidu see ikka ilma tantsuta on. Fotod: Sirje Piirsoo

Silvia Annus (vasakul) on
Vokiratta rühmavanem

saada, kus tuurid korduvad.
Meenutades naljakaid seiku
esinemistest, tuleb Elenale
ja Silviale meelde sajandivahetus, kui rahvatantsurühmi
kutsuti Tallinnasse Vabaduse
platsile kaerajaani tantsima.
Oli väga külm, rongid ei sõitnud. Kuidagi jõudis Vokiratas
bussiga kohale, kuid mida sa
tantsid, kui inimesed seisavad
tihedalt külg-külje kõrval ja
vahuveinipudeleid aina ümberringi avatakse. Ei jätnud aga
Maie Särak jonni ja nii oli kojusõiduks tellitud bussi juhilgi
lusti laialt, kui naised ümber

Vokiratta ristiema Maie Uhtlik (vasakul) ja juhendaja Elena Kalbus

selle kaerajaani tantsisid.
Teisena läheb jutt folkloorifestivalile Baltica, kui pärast
avamist ning Mart Laari kõnet
Toompeal taevaväravad avanesid ja äike Vokiratta läbimärjaks
kastis. Et kogunemiskoht oli
Jaani kirikus, istusid Elena ja
Silvia auravatena kõrvuti pingil
ning Elena kurtis, et tal kingad
nii vett täis, et enam ei saa
olla, kaaludes võimalust vesi
põrandale kallata. Vastanud siis
Silvia kirkusse sobival pühalikul
toonil, et eks ristimiselgi vett
põrandale sattu …
Vokiratas pidas viiendat sünnipäeva lasteaias, kümnendat

koolimajas koos sügispeoga ja
15-ndat taas lasteaias. Imestanud nüüd üks külaline, et
saalis plaadimängijat polegi.
Ja hiljem ei suutnud veelgi
rohkem ära imestada, et terve
kontsert oli elava muusika saatel. Sestap on Vokiratas väga
tänulik unikaalse võimaluse üle
erilistel puhkudel esineda koos
rahvamuusikaorkestriga Saue
Kapell, mida täna juhendab
Reet Jürgens. Varem tegutses
ansambel Harald Matvei käe all.
Mis edasi? Ikka üks päev, üks
nädal, üks kuu, üks aasta, mitu
aastat korraga … Ja alati on
teretulnud uued tantsijad.

võimalik rohkem raha leida?
◊ Korraldada Saue linna identiteedi ideede konkurss.
◊ Teha omanäolisi ühisliikumisi: koristustalgud, linna
kauniks muutmisesse kaasata
elanikke, kellel on oskusi.
◊ Jätkata kauni kodu ja kauni
jõulukodu konkursi ning
kohvikute päevaga.
◊ Märgata ja hoolida, et ei
oleks lõhkumisi ega sodimisi avalikus ruumis.

◊ Eesti rahvakalendri tähtpäevade kombestiku tutvustamine lastele.
◊ Raamatu- või ettelugemisklubi loomine, seltskonnalaulude õhtu.
◊ MTÜ-de suvepäevad.

Vabaühendused ragistasid ajusid
Sirje Piirsoo
Linna MTÜ-de ümarlaua 27.
novembril Saue vallas Koppelmaal Endla talus juhatas sisse
Tauri Tallermaa loeng meeste ja
naiste psüühika erinevustest.
Järgnevalt andis linnapea Henn
Põlluaas ülevaate aktuaalsest
linnaelus, kultuuri-, haridus- ja
spordivaldkonna peaspetsialist
Margit Ots rääkis vabaühenduste rahastamisest ning siis
jõudis kätte grupitöö aeg, mille
tulemused allolevalt näha.
Esimene grupp: Mida peaks
tegema teisiti, et tõhustada
koostööd MTÜ-de ja linnavalitsuse vahel tingimustes, kus
eelarvest ei ole võimalik rohkem
raha leida?

Neljas töögrupp arutas, kuidas edendada spordielu tingimusel, et eelarvest ei ole võimalik rohkem raha leida. Foto: Sirje Piirsoo

◊ Senisest enam tõhustada
koostööd linnavalitsuse sotsiaalvaldkonna spetsialistidega.
◊ Koordineerida omavalitsuste vahelist tegevust.
◊ Küsida enam toetusi ja
võtta tööle projektijuht.

◊ MTÜ-de ümarlaud võiks
koguneda tihemini ja kohtumine kesta kauem.
Teine grupp: Kuidas suurendada enam kogukonna koostoimet ja kogukonna tunnet
tingimusel, et eelarvest ei ole

Kolmas grupp: Kuidas edendada
kultuurielu tingimusel, et eelarvest
ei ole võimalik rohkem raha leida?
◊ Nulleelarvega ei saa, aga
linnarahvale võiks olla jõuluvõi aastalõpupidu (ball).
◊ Ühine sotsiaalvõrgustik
linna MTÜ-dele.

Neljas grupp: Kuidas edendada
spordielu tingimusel, et eelarvest
ei ole võimalik rohkem raha leida?
◊ Teadvustada tervisespordi
kasulikkust: seminarid lastevanematele, artiklid Saue
Sõnas, kodulehel.
◊ Leida uus hingamine tervisespordi sarjale „Sauelane
liikuma“, näiteks MTÜ-de
vaheline võistlus.
◊ Soodustada jalakäimist:
näiteks viia parkimine kooli
juurest kaugemale.

Noored ja haridus
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Noorsootöö kaasab mind
Noortekeskuse pere
Neljas üle-eestiline noorsootöö
nädal toimus 1.-7. detsembril,
selle üldeesmärk on anda noorsootöö tegijatele üleriigiline
võimalus nende tehtavat head
tööd esile tõsta kohalikul ja
riiklikul tasandil nii otsustajate
kui laiema avalikkuse silmis.
Tänavuse aasta teema oli
„Noorsootöö kaasab mind“.
Noorsootöö nädala teemaga
„Noorsootöö kaasab mind“
soovime tähelepanu pöörata
noorte suuremale kaasamisele
noorsootöösse, sh noorsootööle kui noorte ebavõrdsuse
vähendajale. Igale noorele
peaks leiduma oma noorsootöö: hobi, huviala, tegevus,
mis talle huvi pakub, teda
inspireerib ja arendab, mis
aitab tal ennast väljendada,
võimaldab ühtekuuluvustunnet huvi- või tegevuskaaslastega, võimaldab kujundada
oma kodukohta ja tunnetada
end kogukonna liikmena,
aitab toime tulla tänaste väljakutsete ja probleemidega

Marleen Arumäe. Fotod Silver Arrak

ning pakub keskkonda, kus
jagada oma rõõme ja võite.
Noorsootöös ei ole tähtis,
kes sa oled - oled sa linnast või
maalt, majanduslikult kindlustatud või mitte, julge või

Anna Gamzina

häbelik, kogenud või alustaja.
Noorsootöö tervitab kõiki noori
ja püüab leida võimalusi, kuidas iga noore jaoks oleks
noorsootöö kättesaadav ja jõukohane.

Merily Palmissaar

MTÜ Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühendus
(ANK) viis koos oma liikmetega ellu noorsootöö nädala
fotokampaania, kus erinevate
noortekeskuste noored räägivad

oma loo sellest, mida noortekeskus nende jaoks tähendab.
Noorte mõtete ja fotodega
saab tutvuda siin: http://ank.
ee/avaleht/index.php/noorsootoonadal.

Arengukava toimib,
kui koostamisest võtab osa iga lasteaia töötaja
Meeri Tampere
Lasteaia direktor
Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt on asutusel koostöös hoolekogu ja
pedagoogilise nõukoguga
vajalik koostada arengukava,
et tagada lasteasutuse järjepidev areng. Arengukava on
dokument, mis määrab asutuse arenduse põhisuunad ja
valdkonnad ning tegevuskava
vähemalt kolmeks aastaks.
Saue lasteaial Midrimaa
on koostatud arengukava koos
tegevuskavaga aastateks 20122014 ja selleks, et tagada lasteasutuse järjepidev areng, on
vaja koostada uus arengukava
aastateks 2015-2017.
Arengukava on ainult siis
hästi toimiv dokument, kui
selle koostamisest saab osa
võtta iga lasteaia töötaja. Oluline on protsessi kaasata ka lastevanemate esindajatena hoolekogu liikmed ja linnavalitsus.
J. Belasco ja R. Stayerile
toetudes oodatakse tänapäeval personalilt enam pühendumust ja töö kvaliteeti. Vastutus
töö õigesti tegemise eest peab
kuuluma teostajale. Enam ei
piisa ainult juhtide edasiviivast
mõttejõust, vaid üha rohkem
tuleb kasutada just personali
ideid-andeid ehk siis intellek-

tuaalset kapitali.
Sellest tulenevalt on alates
käesoleva aasta veebruarist
aprillini lasteaia töörühmades
arutletud väärtuste üle, koostatud SWOT ja tutvutud linna
arengusuundadega.
Pärast suvepuhkust käivitus
arengukava koostamine uue
hooga. Tänaseks oleme jõudnud sõnastada lasteaia töötajate
jaoks ühised väärtused, lõpetanud SWOT analüüsi ja arutlenud eelmises arengukavas kirjas
oleva missiooni ja visiooni üle.
Arenduskoosolekutel leidsime, et lasteaia töö aluseks
olevat missiooni ja visiooni tuleb
täpsustada. Seega toetume uue
arengukava koostamisel samadele suundadele, mis on olnud
olulised ka varasematel aastatel.

Õpetaja Eve-Mai Oruste
juhtimisel töötav arengukava
koostamise töörühm on lahti
kirjutanud Saue lasteaia Midrimaa personali väärtused.

TERVIS
Osaleme tervistedendavate
lasteaedade võrgustiku töös,
suurendame õuesviibimise
aega, ka õuesõppel ja liikumistegevustes, hoiame vaimse ja
füüsilise keskkonna turvalise.

KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA
Koostöösse kaasame lapsed,
lapsevanemad, hoolekogu,
rühmameeskonnad, tugipersonali, ühevanuselised rühmad,

Saue Linnavalitsuse, Saue
linna hallatavad asutused,
Saue Sõna, kogukonna ja teised lasteasutused.

HOOLIVUS

Märkame, austame, mõistame,
toetame ja usaldame üksteist,
oleme vastutulelikud ja avatud, loome ühiselt turvalist
kasvu- ja töökeskkonda, oleme
sallivad erisuste suhtes.

LOOVUS
Väärtustame avastamisrõõmu,
ettevõtlikkust, hindame ja toetame laste ning töötajate omanäolisust, toetame katsetamisja algatusvõimet, mängu ja
mängulisust.

Saue lasteaed Midrimaa
MISSIOON:
Toetame laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset, kõlbelist ja
esteetilist arengut nii, et lastel kujuneksid individuaalsest
eripärast lähtuvalt eeldused
igapäevaeluga toimetulekuks
ja koolis õppimiseks.

Saue lasteaed Midrimaa
VISIOON:
Lasteaed on hea õpi- ja kasvukeskkond, kus kasvab tegus,
terve ja rõõmsameelne laps.

Lasteaia töötajad arenduskoosolekul. Foto: Andra Salutee

Lasteaed Midrimaa lapsed
ja töötajad on
S - sõbralikud ja hoolivad;
A - ausad ja avatud koostööle;
U - uuendusi ja tervist väärtustavad;
E - ettevõtlikud ja loovad.
Just sellised väärused tulid
esile esimesel poolaastal tehtud SWOT analüüsi tulemustes. Arengukava koostamise
ajakavast lähtuvalt tegeleb
lasteaia personal novembrisdetsembris strateegiliste eesmärkide püstitamisega. Tegevuskava koostamine jääb uude
aastasse.
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Saue Gümnaasiumi
2014. aasta märkimisväärsed saavutused

Jaan Palumets
Saue Gümnaasiumi direktor
Toon välja need Saue Gümnaasiumi 2014. aasta saavutused,
mis on märkimisväärsed Saue
linna, Harju maakonna või üleriigilises kontekstis.
Saue Gümnaasium tagab kvaliteetse hariduse ja kuulub hariduse
välishindamise näitajate põhjal
riigi parimate koolide hulka.

Saue Gümnaasiumi õpilaste
riigieksamite tulemused 2014.
aastal olid kõikides õppeainetes kõrgemad riigi keskmistest
tulemustest. Ajakirjanduses
esitatud nn koolide pingereas
oli Saue Gümnaasium parimate koolide esimese viiendiku hulgas.
Saue Gümnaasiumi põhikooli lõpetajate eksamitulemused olid kõikides õppeainetes
oluliselt kõrgemad riigi keskmistest tulemustest.
2014. aastal avaldatud
PISA 2012 uuringu tulemuste
põhjal selgus, et Saue Gümnaasiumi õpilaste tulemused
ületasid kõigis kolmes uuritavas valdkonnas nii Harju
maakonna, Eesti kui ka OECD
riikide keskmisi tulemusi.
Saue Gümnaasiumi õpilased esinesid edukalt üleriigiliste

olümpiaadide lõppvoorudes:
eesti keele olümpiaadil, ajaloo-olümpiaadil, geograafiaolümpiaadil ja kunstiõpetuse olümpiaadil.
Aastal 2014 toimus tulemuslik ja sisutihe koostöö ülikoolidega kooli õppekava rikastamiseks ja teadusandekate õpilaste
arengu toetamiseks.
Koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga toimusid Saue
Gümnaasiumi õpilastele
õppepäevad TTÜ-s ning ülikooli korraldatud töötoad Saue
Gümnaasiumis.
Saue Gümnaasiumis toimusid aastaringselt Tartu Ülikooli
Teaduskooli bioloogia õpikojad
gümnasistidele.
Õppeaasta jooksul toimus
põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele koostöös erinevate ülikoolidega 17 erinevat loengut

Lionsite Charter Night heategevus ja rahuplakatid
Aidu Ots
LC Saue pressisekretär
Pimedate sügisööde aegu viib
LC Saue traditsiooniliselt läbi
mitmeid tähtsaid üritusi. Tähtsam neist on Charter Night,
mis toimus 15. novembril
Saue mõisas.
Sellele üritusele oli kutsutud
külalisi Soome sõsarklubidest,
naaberklubidest LC Keila, LC
Saku ja LC Laagri, 2014.-2015.
lionsaasta kuberner Mare Kolsar
ning kolmanda tsooni esimees
Mikk Lõhmus.
Peo avas LC Saue president
Tõnu Kumari leedi Mairega.
Sõna sai eelmine presidet
Meelis Telliskivi, kellele kuulub tänu huvitava ja sisuka
lionsaasta eest. Leedidele
määratud tervituse tegi Aado
Liblikmann. Tervitusi laususid
kõik külalised. Toredaks traditsiooniks on saanud Saue
Muusikakooli õpilaste kontsert. Täname neid ja juhendaja
Elviira Alamaad.
Augustikuises Saue Sõnas
oli ära toodud 45 Saue asutust-ettevõtet, kes annetasid
esemeid Saue linna sünnipäeva heategevusloteriile jaanituleplatsil. Kogutud vahenditest moodustasime kolm
toetussummat, mille andsime
üle kolmele abi vajavale Saue
lapsele 26. novembril Saue
Gümnaasiumi direktori kabinetis. Toetussummad andsid

LC Saue 2014.-2015. aasta president Tõnu Kumari (keskel) leedi
Mairega (vasakul) ja kuberner Mare Kolsar. Foto: Aidu Ots

üle lionid Tõnu Kumari, Aado
Liblikmann ja Henn Vaher.
Täname veelkord teid, lahked
annetajad! Soovime seda traditsiooni jätkata ka tulevikus.
Aga mitte üksnes meie,
täiskasvanud, ei aita, vaid ka
lapsed aitavad ja aitavad liialdamata hoida rahu kogu maailmas. Selleks on osalemine
rahuplakatite konkursil.
Saue Gümnaasiumi õpilaste võistlustööd olid klubis
hindamisel 11. novembril.
Tragid noored olid kunstiõpetaja Ave Kongo juhendamisel
esitanud konkursile järjekordselt väga sisukad tööd. Enim
punkte kogusid sel korral Triin
Torbi, Miina-Triin Hanikati ja
Karita Vinni võistlustööd.

Auhinnad andis 28. novembril kooli aastapäevaaktusel
üle lion Henn Vaher. Jääme
lootma, et võidutöö on edukas
ka piirkondlikul konkursil ja
et ka eelolevale 2015. aasta
konkursile laekuvad järjekordsed heatasemelised tööd.

ja projektitegevust.
2014. aastal alustas Tallinna
Tehnikaülikoolis õpinguid 18
Saue Gümnaasiumi vilistlast.
Saue Gümnaasiumi õpilased
olid edukad huvitegevuses ja
spordis ning osalesid erinevates
projektides.
XXVI üldlaulupeol osales 3
Saue Gümnaasiumi koori.
Saue Gümnaasiumi
ansamblid Klaster ja Ritsikad
esinesid edukalt erinevatel
maakondlikel konkurssidel.
Saue Gümnaasium saavutas
aasta kokkuvõttes Harjumaal
kergejõustikus I koha.
Toimus Saue Gümnaasiumi
ja Rootsi Sollentuna Gümnaasiumi loodusalane ühisprojekt
ning Saue Gümnaasiumi ja
Soome Alppila kooli loodusalane ühisprojekt.
Saue Gümnaasiumi õpilased

osalesid edukalt ENTRUM-i
projektis, kus Saue Gümnaasiumi tunnustati tiitliga „Eesti
ettevõtlikum kool 2014“.
Saue Gümnaasiumi õpilaste
edukas esinemine tehnoloogiaalasel Stokkeri meistrivõistlustel
„Ehita hüppav Monster Truck“.
Lisaks osaleti koos õpilasesindusega aprillikuus Eesti
esimeses veteranide heategevuskampaanias „Anname
au“ sinilillede müümisel.
Huvijuht Grete Põldma ja õpilasesinduse president Birgit
Kruusmaa olid kutsutud kaitseministri ja kaitseväe juhataja vastuvõtule.
Pidevalt arendame tehnoloogiaõpetust ja uuendame
materiaalset baasi.
Soovin uueks aastaks õnne
ja edu, ettevõtlikkust, tööd ja
nooruslikku rahutust!

Mõista, mõista, arva ära!
Saue Gümnaasiumi
algklasside õpetajad
Saue Gümnaasiumi algklasside matemaatika-ja
loodusnädal toimus 17.-21.
novembrini. Lapsed osalesid erinevates võistlustes
ja teadmiste proovilepanekutes. Iga päev ootasid ees
nuputamisülesanded, nädala
jooksul toimus peastarvutamise võistlus, mille viisime
sel korral innovaatiliselt läbi
arvutiklassis. 2.-4. klassid
ragistasid ajusid matemaatikaolümpiaadil.
Igast klassist selgus kiireim
peastarvutaja, parim nuputaja
ja parim olümpiaadis.
Kuna töö kiidab tegijat,
tunnustasime kõiki tublisid
matemaatikasõpru kooli sünnipäevaaktusel 24. novembril.

PARIMAD NUPUTAJAD
Hans Kaiv, Maribel Kivi,
Hanna-Leen Keerov, Mia-Liisa
Tammist, Kertu Lipp, Tristan
Paas, Agnes Ots, Leela-Mia

Auväärt, Mati Vettner, Kert
Kaspar Kirss, Markus Sirts,
Nataly Karu, Maik Arro, KaisaMaria Oll, Elis Rosenberg,
Marie Vibeke Must, Karoliina
Kollom, Karel Eerme.

KIIREIMAD PEASTARVUTAJAD
Miia-Liis Hamm, Mihkel Rehepapp, Sander Reinsoo, Dylan
Sal-al-Saller, Heleryn Vatsk,
Thor Härm, Kenneth Leonard,
Hendrik Kookmaa, Ander Kornel, Kert Kaspar Kirss, MarkHenry Põldmäe, Nataly Karu,
Sten Siidirätsep, Sigmar Sten
Kõiv, Mona Michal, Helene
Vainumets, Holger Kitt.

PARIMAD OLÜMPIAADIS
Brigitta Ploom, Crislyn Laks,
Eva Vlassova, Aleksander
Ader, Mirtel Kõluvere, Mattias
Donner, Mark-Henry Põldmäe, Robin Rebane, Katrina
Maria Uurits, Kaisa-Maria
Oll, Armin Liiv, Gregor Prints,
Axel-Martin Tammekand.
Kiitus veel kord tublimatele
ja uute ainenädalateni kevadel!

Muusika
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Saue ja Saku Muusikakooli ühiskontsert

Saue Muusikakool
Saue ja Saku Muusikakooli
vastastikku külaskäimise
traditsioon algas viis aastat

tagasi, kui Saue kool naabrid
külla kutsus. Viimane ühine
musitseerimisõhtu sai teoks
25. novembril Saue Gümnaasiumi aulas.

Esines viiskümmend õpilast
erinevatel instrumentidel ja
koosseisudes. Kõlas klassikaline
ja rahvamuusika, jazz ja rokk.
Kõik esinejad pälvisid sooja

toetuse ja tunnustuse suure
aplausi näol. Toreda sündmuse
lõpetas esinejate, kontsertmeistrite, õpetajate, koolide
direktorite Kristiina Liiviku ja

Niivõrd omapärast kontserdikava
ei ole ammu mõni ansambel kokku pannud
Sandra Kalmann
Saue Muusikakooli õpetaja
Kui keelpillikvarteti repertuaar
on läbi sajandite päris mahukaks paisunud ning seda esitatakse palju, siis harvem saab
kuulda kvartetile ja klaverile
kirjutatud teoseid. Selline hea
võimalus oli 18. novembril,
kui Sauel olid esinemas Eesti
ühed parimad interpreedid:
Lea Leiten - klaver, Arvo Leibur
- viiul, Kadi Vilu - viiul, Rain
Vilu - vioola ja Tõnu Jõesaar tšello. Kõik mainitud mängijad
on tunnustatud muusikud ja
omavad erinevates koosseisudes mängimise kogemust.
Niivõrd omapärast

kontserdikava ei ole ammu
mõni ansambel kokku pannud. Esimesena esitatud
Wolfgang Amadeus Mozarti
klaverikontsert nr 12 A-duur
ei olegi esmapilgul niivõrd
eriline tema teiste 27 klaverikontserdi hulgas. Omapäraseks teeb selle koosseis.
Kui tavaliselt esitatakse
soolokontserte orkestri saatel,
siis sellele on Mozart ise kirjutanud kvartetipartii, et teost saaks
ka väikse ansambliga esitada.
Ühtepidi on see ajastu märk,
sest just klassitsismi ajal said
soolokontsert ja keelpillikvartett
omas žanris täiuslikuks.
Helilooja, olles ise suurepärane klahvpillivirtuoos, on

paljud klaveriteosed just sellise pilguga kirjutanud, et ka
temal endal oleks põnev mängida olnud. See aga tähendab
klaveripartiis keerukaid käike,
mis nõuavad kerget ja õhulist
esitusstiili.
Klaveri esitus jäi kohati
kvarteti taustal natuke nõrgaks
ja rabedaks. Kõiki passaaže ei
suutnud Lea Leiten välja mängida. Solist sai särada lüürilises
teises osas, mis sobis mängijale palju paremini ja kus avaldus ta nõtke mängustiil.
Ka kvartetil oli palju tegemist, peamine rõhk langes
siiski esimese viiuli partiile,
millega Arvo Leibur sai suurepäraselt hakkama.

Esinejad vasakult: Arvo Leibur (viiul), Lea Leiten (klaver), Rain Vilu (vioola), Kadi Vilu (viiul) ja Tõnu Jõesaar
(tšello). Foto: Saue Muusikakool

Teiseks teoseks, kus kogu
ansambel koos mängis, oli
meil vähetuntud Ungari helilooja Ernő Dohnányi klaverikvintett nr 1 c-moll. Selle
esituse kohta jagub vaid kiidusõnu. Loomulikult oli see
muusika hilisromantilise laadi
ja voogavate meloodiatega.
Kõlataotluslikult orkestraalne
teos andis kõikidele mängijatele võimaluse soleerida.
Selles teoses hakkas ansambel särama ja klaver oli saavutanud orkestraalse kõla.
Võib-olla oli Mozarti puhul ka
meelega kammerlik kõla?
Nende teoste vahele jäi
Hugo Wolfi „Itaalia serenaad“
G-duur. Kui Wolfi teatakse
pigem tema soololaulude
tõttu, oli Sauel suurepärane
võimalus kuulata tema keelpillikvartetile kirjutatud reisimuljeid Itaaliast. Nii nagu
Wolf ise oli äärmiselt kummalise käitumismaneeriga
inimene, oli ka kogu teos
omapärase kõlamaailmaga
selle parimas mõttes. Kiiretempoline keeruka rütmipildiga teos esitab väljakutse
mängijatele, mille seekordne
koosseis vastu võttis ja suurepäraselt esitas.
On hea meel tõdeda, et
Saue Kontserdisügise ja Eesti
Interpreetide Liidu koostöötulemusel jõuavad meie linna
parimad muusikud Eestist.
Saue Muusikakool tänab koostöö ja toetuse eest Kaisa Lõhmust, Eesti Kultuurkapitali ja
Eesti Interpreetide Liitu.

Tauno Valdna ühisfotole jäädvustamine. Järgmisel aastal
kohtume ja naudime kaunist
muusikat taas Saku Muusikakoolis. Foto: Tanel Liiberg

Detsembris Saue
Muusikakoolis
7. detsember kell 12
Saue Poistekoori ettevalmistuskooride jõulukontsert „Vigurvänt“ Saue Kontserdisaalis
8. detsember kell 17.30
Akordioni-, kandle- ja tšelloõpilaste kontsert muusikakooli kammersaalis
9. detsember kell 18.30
Õpetaja Tiina Kalveti klaveriklassi kontsert muusikakooli
kammersaalis
9. detsember kell 19
Saue Muusikakooli rütmimuusika osakonna kontsert
jazziklubis Philly Joe, Tatari
tn 4, Tallinn, pilet 3 eurot
11. detsember kell 17.30
Õpetaja Juta Rossi viiuliklassi kontsert muusikakooli
kammersaalis
12. detsember kell 16
Õpetaja Marina Jurtšenko
klaveriklassi kontsert muusikakooli kammersaalis
12. detsember kell 18
Õpetaja Elina Seegeli klaveriklassi kontsert muusikakooli kammersaalis
13. detsember kell 11.30
Õpetaja Gerli Kirikali Suzuki
klaveriõpilaste kontsert ajaloomuuseumis Maarjamäe
lossis, Tallinn, Pirita tee 56
14. detsember kell 17
Saue Poistekoori ja Noorte
Meeste Koori jõulukontsert Keila
Uusapostlikus Kirikus, Jaama 18
16. detsember kell 18.30
Saue Muusikakooli aastalõpukontsert „Erilisused muusikas“ Saue Kontserdisaalis
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Selgusid Saue linna parimad mälumängurid
Saue Mälumänguklubi
juhatus
Lõpule jõudsid Saue linna võistkondlikud meistrivõistlused
mälumängus Tammekilb 2014.
Kevadel alanud kolmevoorulise võistluse lõppmäng
toimus 19. novembril. Kahe
eelvooru kokkuvõttes juhtis
võistkond Sammas korraliku
edumaaga ja eeldada võis
nende võitu. Hõbemedalile
kandideeris aga vähemalt neli
võistkonda ja pronksi lootused
säilisid kõigil ülejäänutel.
Kahemehe võistkond Sammas - Kaido Lasn ja Andres
Allpere - suutiski oma edu
säilitada, kuid lõpp läks eriti
põnevaks ning viiekordne
meister Tammetark lähenes
iga ringiga, kuid oli liiga hilja.
Lõpuks jäi kahte esimest lahutama vaid üks punkt.
Tammetark oli väljas muidugi parimas koosseisus,
millega on võidetud mitu
üle-eestilist suursarja Maakilb ning seda just suuresti
tänu Eesti ühe parima mälumänguri Indrek Salise osalemisele, kes Saue mängudel
enne ei olnud võistelnud.
Hõbemedalid võitsid sel korral Villu Liiv, Vello Toomik,
Villu Tamm ja Indrek Salis.
Kolmanda koha sai Ettur
koosseisus Virve Laan, Priit
Tähtsalu ,Urmas Väärtnõu,
Paavo Grünberg ja ühes voorus osalenud Kirsti Kadakas.

Lõplik järjestus
1. Sammas - 85 punkti 2.
Tammetark - 84 punkti 3. Ettur
– 74 punkti 4. Tammetõru:
Urmas Oljum, Raivo Lehiste,
Rein Uusküla ja Jaak Valdre - 69
punkti 5. Saue Noortekeskus:
Monika Liiv, Kirke Kasari, Maris
Lindmann, Üllar Põld ning ühes
voorus osalenud Mari Lattik ja
Jan Pillav 63 punkti 6. SG4:
Ulvi Urgard, Malle Liiv, Endla
Lindmäe ja Priidu Valma - 57
punkti 7. SG Trio (koolipoisid):
Madis Voitk, Marti Michelson,
Karl-Tanel Paes ning ühes voorus esinenud Eerik-Hannes Matsina - 52 punkti.
Kõigi voorude kokkuvõttes
osales 29 mälumänguhuvilist,
mis on mõnevõrra rohkem kui
mullu ja näitab, et mälumäng
huvitab siiski üsna paljusid.
Erilist heameelt teeb koolipoiste väga sisukas mäng.
Kuna tegemist on linna
lahtiste võistlustega, pole
imestada, et osa mängijaid
ka mujalt võistlemas käib,
kuid mängu populaarsusele
viitab fakt, et 4. koha saavutanud Tammetõru võistkonnast
koguni kolm meest teist aastat järjest lausa Põltsamaalt
kohale veeresid. Võidumehed
Lasn ja Allpere on aga tõesti
kõvad kilvarid.
Tänu kuulub kõigile osalejatele ja eriti võistluste
läbiviijale Tenno Sivadile, kes
juba kaheksa aastat järjest
vahetpidamatult on koostanud

Kahemehe võistkond Sammas - Kaido Lasn ja Andres Allpere - suutis
oma edu säilitada ja võitis punktise eduga Saue linna võistkondlikud
meistrivõistlused mälumängus. Foto: Sirje Piirsoo

küsimusi ning võistlejaid nendega pommitanud. Siinjuures
üks järjekordne näide tema vaimukate küsimuste arsenalist.
5. novembril 1957 kirjutas
ajaleht The New York Times
ühest koerast, et see on kõige
sasisem, kõige üksildasem ja
kõige õnnetum koer maailmas.
Millist koera ajaleht sedasi iseloomustas, kas Pluutot, Laikat,
Artemoni või Matrjoškat? Ega
see vanemale põlvkonnale
ilmselt väga keeruline vastata
ei olnud, kuid noortele vast
siiski. Tegelikult oli see loomulikult „kosmonaut“ Laika!

Saue võistkonnad Maakilval
Kolm Saue võistkonda alustas edukalt traditsioonilist
Eesti omavalitsustevahelist

mälumängusarja Maakilb
2014 / 2015 , mille Harjumaa
I eelvoor toimus 8. novembril
Keilas. Harjumaalt alustas
kokku12 ja üle vabariigi 55
võistkonda. See võistlussari
toimub juba 16. korda ja
Saue Tammetark võitis aastail
2010-2013 järjest neli esikohta. Tänavu kevadel lepiti
neljandaga.
Sel korral esines Tammetark
koosseisus Villu Liiv, Vello Toomik, Villu Tamm ja uue mehena
Jevgeni Nurmla, kes asendas
võistluste korraldusliku poolega
tegelevat Indrek Salist.
Võistlus kulges ilma eriliste
tagasilöökideta ja Tammetark
saavutas oma regioonis II
koha 63 punktiga, kaotades
võitnud Harku võistkonnale

vaid punktiga. Järgnesid HiiuTallinn, Keila linn ja viiendana
Saue Sammas 57 punktiga.
Nüüd mitte kahemehe võistkonnana, vaid ikka neljakesi:
Kaido Lasn, Andres Allpere,
Ulvi Urgard ja Endla Lindmäe.
Kogu Eesti ulatuses oli
parim Räpina vald 69 punktiga
ning Tammetark ja Sammas
asuvad vastavalt kolmandal ja
üheksandal kohal.
Vastavalt reeglitele pääsevad kahe eelvooru 12 paremat
otse kevadisse Superfinaali ja
seega on mõlema Saue võistkonna šansid head.
Järgmised 12 võistkonda
peavad heitlema A-finaalis
Superfinaali kolme vaba koha
pärast ja selles seltskonnas
on ka kolmas Saue võistkond
Ettur: Virve Laan, Urmas
Väärtnõu, Priit Tähtsalu ja
Paavo Grünberg, kes kogusid
48 punkti ja said Harjumaal
kaheksanda koha. Üldjärjestuses jagavad nad 17.-19. kohta.
Maakilva II otsustav eelvoor
toimub 13. detsembril Saue
Gümnaasiumis ja koduväljak
peaks meie võistkondadele väikese eelise andma. Paraku ei
ole mälumäng jalg- või korvpall
ja pikaajalised kogemused näitavad, et kodus edu saavutada
on isegi raskem.
Küll loodame, et võistlustulle astuvad esmakordselt ka
meie väga taibukad koolinoored, sest sellist kogemust on
mujalt raske hankida.

Saue Gümnaasiumi noorte viiendad
mälumängumeistrivõistlused
Ulvi Urgard
Teadusnädala raames leidsid
Saue Gümnaasiumi noorte
viiendad mälumängumeistrivõistlused aset teisipäeval, 18.
novembril. Osales üheksa neljaliikmelist võistkonda 9. ja 10.12. klassist, kokku 36 õpilast.

Võitjad
12.a klass: Madis Voitk,
Polina Piskoppel, Andreas
Aadli ja Mihkel Sildnik
10.a klass: Laura-Liis
Hanikat, Karin Kanamäe,
Angela Siimon ja Mario Palumets
11.a klass: Marti Michelson, Karl-Tanel Paes, Karl
Hõbessalu ja Priit Norak
Tublit konkurentsi gümnasistidele pakkusid 9. klasside
võistkonnad. Neist tublim, 9.a
klassi võistkond koosseisus
Karmen-Maria Kotter, Annabel Teetamm, Martin Aadli ja

Laura Merlin Petuhov jagas
5.-6. kohta 10.b klassi võistkonnaga.
Küsimused koolinoortele
koostavad MTÜ Saue Mälumänguklubi liikmed, kes tutvustavad ka endisi Saue kooli
õpilasi ja nende edaspidiseid
tegevusi. Näiteks, kes on see
Panso preemia laureaat aastast 2008? Lõpetas lavaka
24. lennu 2010. aastal, leiba
teenib Eesti Draamateatris.
On osalenud filmis „Mina olin
siin“, teatris mänginud muuhulgas Jean Fordhami rolli
„Augustikuus“ ja tädi Sallyt
Kivirähu etenduses „Neegri
vabastamine kõrgel kunstiliseltasemel“. Õige vastus on
muidugi Marta Laan.
Võistlus meeldib õpilastele
ja on saanud väga populaarseks, sest küsimused laiendavad silmaringi ja on väikeseks
vahelduseks koolirutiinile.
Parimatest
kooli

Kes on see Panso preemia laureaat aastast 2008? Foto: internet

mälumänguritest moodustame Saue Gümnaasiumi
esindusvõistkonna, kes osaleb järjekordsetel üleriigilistel
koolinoorte mälumängumeistrivõistlustel Viimsi Keskkoolis. Eelmisel aastal saavutas
Eestis hea tulemuse võistkond
koosseisus Madis Voitk, Hannes Eerik Matsina, Marti Michelson ja Eva Martina Põder.

Tasub teada
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Nõuandeid internetis ostlemiseks
Kadri Paul
Tarbijakaitseamet
Mugav on ostud teha kodust
väljumata, just sellist võimalust pakuvad e-kauplused.
E-poest tellimine on hea alternatiiv, kuid mida arvestada?

Eraisik või juriidiline isik
Tehke selgeks, kas pood
kuulub juriidilisele või füüsilisele isikule, vaadates,
kelle pangakontole tuleb
raha kanda, ja seejärel kontrollige, kas ettevõte või füüsilisest isikust ettevõtja on
registreeritud äriregistris.
Eraisikud müüvad kaupu ja
teenuseid kuulutuste kaudu
portaalides ja suhtlusvõrgustikes. Sellisel juhul on oht, et
ostetav kaup on võltsitud. Eraisikult ostes ei kehti kaubale

seadusest tulenev kaitse ega
laiene tarbijaõigused. Tarbija
ei saa pöörduda tarbijakaitseameti poole.
Risk suurem ka kauba tellimisel väljastpoolt Euroopa
Liitu (EL). Näiteks USA või
Hiina puhul ei saa tarbija
probleemide korral abi tarbijakaitseametist ega EL-i tarbija
nõustamiskeskusest.

Üldine taustakontroll
Et internetis on fiktiivseid
e-kauplusi, mis võtavad tellimusi vastu neid täitmata,
kontrollige e-poe üldist tausta.
Vaadake otsingumootorite abil
lisainfot müüja varasema tegevuse ja ostjatega käitumise
kohta. Seejuures arvestage,
et sotsiaalmeedia ja ajaveebid
võivad levitada ebaõigeid ja
eksitavaid arvustusi.

E-poe tausta kontrollimisel
on abiks ka tarbijakaitseameti
kodulehel olev must nimekiri
e-kauplejatest.
Enne tellimuse tegemist
saatke müüjale kiri mõne
küsimusega, et vaadata, kas
ja kuidas ta sellele vastab.

E-poe tingimused kodulehel
E-poe veebilehel peab kindlasti olema järgmine teave:
müüja nimi, asukoha ja
e-posti aadress, kuhu probleemide puhul pöörduda;
lepingust taganemise, kauba
tagastamise ja pretensioonide esitamise tingimused;
kuidas ja millal peab kauba
eest maksma; kui kaua võtab
aega kauba kohalejõudmine ja
kui suur on postikulu. Samuti
see, kes kannab tagastamiskulud.

Tarbijat tuleb teavitada,
kui tema sõlmitavale lepingule ei laiene taganemisõigus
või kui mingi tegevuse tõttu
taganemisõigus lõpeb. Välismaise e-poe kodulehel peab
olema ka märgitud, milliste
riikide seadused sealt ostes
kehtivad.

Ostude eest tasumine
Internetiostude eest tasuge
rahvusvahelise krediitkaardiga.
Nii on ebaausa kaupleja puhul
suurem võimalus ettemakstud summa panga abil tagasi
saada. Risk on väiksem ka siis,
kui teha makse deposiitarvele
vahendaja kaudu (nt PayPal).
Suuremate ostude tegemisel eelistage kauplejaid, kes
küsivad osalist ettemaksu või
võimaldavad maksmist kauba
kättesaamisel.

Aasta lõpp Saue Päevakeskuses
Näitus
Aasta lõpuni avatud advendi ja
jõuluteemaline näitus. Näituse
korraldas Keila kirik ja Anu
Väliaho.

Sündmused
◊ 3. detsembril kell 13.00
päevakeskuse aktiivi jõulueelne koosolek.
◊ 5. detsembril kell 18.30
lauluklubi.
◊ 12. detsembril kell 10.00
mälutreening.
◊ 12. detsembril kell 11.30
näitab Ülo Pender pilte
suvistest ettevõtmistest.
◊ 13. detsembril väljasõit Viljandi teatrisse Ugala Peter
Quilteri komöödiat „Eesriie
avaneb“ vaatama. Pärast
etendust kohtumine Luule
Komissaroviga. Väljume
Sauelt kell 10.30 ja tagasi
oleme kell 19.00. Kohad
bussis maksmise järjekorras.
◊ 29. detsembril kell 14.00
eakate aastalõpu pidu.
Oodatud on kõik, kel aas-

taid 70 ja enam. Registreerimine päevakeskuses või
telefonil 6595070.

Seltsingud ja ühingud
◊ 16. detsembril Saue Linna
Invaühingu jõulupidu. Kell
13.30 jumalateenistus Saue
kirikus, kell 15.00 jõulupidu
Tammevana pubis. Kell
13.00 väljub päevakeskuse
juurest buss Saue kirikusse.
◊ 19. detsembril kell 13.00
seltsing Tammetõru koosviibimine Tammevana pubis.

◊

Tähelepanu reisihuvilised!
TÜRGI RINGREIS 25. veebruar-4. märts 2015. (lennuk
ja buss)
◊ 1. päev: Saabumine Antalyasse.
Lend Antalyasse. Teie reisisaatja tuleb Teile saabumisel
vastu ja tervitab Teid hotellis
veel kord südamlikult karastava tervitusjoogiga. Ööbimine
Antalya piirkonnas.
◊ 2. päev: Myra. Ekskursioon
viib mööda kaunite vaadetega rannikujoont. Peagi

◊

◊

◊

jõuate Myra linna. Siin
külastate hauakoopaid,
mida loetakse Türgi lummavamate vaatamisväärsuste
hulka. Myras asub ka Nikolaikirik, kuhu on maetud
püha Nikolaus. Ööbimine
Mugla piirkonnas.
3. päev: Lüükia. Siin osaleme imelisel laevareisil
läbi Dalyani roostiku. Vaid
paadi teel on võimalik pääseda laguuni lõpus asuvale
Iztuzu Beachile, mis on
tuntud ka kui Kilpkonnarand. Siin teeme enne
rannikule tagasi sõitmist
ujumispeatuse. Seejärel
sõidame bussiga edasi
Kusadasisse, kus veedetakse kaks järgnevat ööd.
4. päev: Efesos. Täna külastate Efesost, üht maailma
suurimatest arheoloogiliste
väljakaevamiste paikadest.
Väljakaevatud linn on säilinud ainulaadselt heas seisukorras. Väljasõit lõppeb
püha Johannese basiilika,
tähtsa bütsantsi ehitise,
külastamisega.
5. päev: Pamukkale. Sõit
viib läbi imekauni meanderi
Pamukkalesse, mis tõlkes
tähendab „puuvillakindlust“. Kaugeleulatuvad lumivalged lubjakiviterrassid on
tekkinud termaalallikatest
alla voolava vee tagajärjel.
Saabumise järel on Teil võimalik kümmelda oma termaalhotellis termaalvannis.
Ööbimine Pamukkales.
6. päev: Hierapolis – Antalya.
Kriitterrasside kohal kõrguvad võimsa Hierapolise
linna varemed. Nende

14-päevase taganemisõiguse kasutamine
E-poest ostetuga võib tutvuda
samamoodi nagu jaekaupluses. Kui ostetud toode siiski
ei sobi või tarbija pole teenusega rahul, on tal õigus
lepingust taganeda 14 päeva
jooksul alates kauba kättesaamisest või teenuslepingu
sõlmimisest.
Kui tarbija kasutab
14-päevast taganemisõigust, peab ta tegema
e-kauplejale taganemisavalduse. Tarbija poolt kauba
tagasisaatmise ja e-kaupleja
poolt tarbijale raha tagastamise tähtaeg on 14 päeva.
Seejuures peab kaupleja
tarbijale lisaks kauba maksumusele tagastama kauba
kättetoimetamisega seotud
kulud.

Politseisündmused
külastamise järel viib
sõit läbi imelise Tauruse
mäestiku tagasi Antalyasse.
Tagasiteel külastame ka vaibakudujat, kelle juures on
võimalik tutvuda kogu Türgi
vaiba tootmisprotsessiga.
Käsitsi kootud Türgi vaibad
on maailmakuulsad. Kasutage võimalust osta vaip
otse tootja käest. Kaks ööbimist Antalya piirkonnas.
◊ 7. päev: ANTALYA - Karpuzkaldirani kose külastamine. Täna
tutvute Türgi Riviera ühe
kauneima linna, Antalyaga.
Siin voogab võimsa Tauruse mäekulissi kaitse all
rikkalik taimestik. Muuhulgas
külastate ka linna sümbolit
Yivli minaretti. Kalekapisi
„kindlusevärava“ juures asub
kellatorn vana linnakindlustuse tornis. Linnakülastus
pakub arvukalt ostlemisvõimalusi. Siit leiate eriti soodsaid pakkumisi ehete ja nahakaupade ostmiseks. Päeva
lõpetuseks külastate kuulsat
Karpuzkaldirani koske.
◊ 8. päev: Tagasireis koju.
Vastavalt väljalennu kellaajale viib buss Teid hotellist
lennujaama, et Te saaksite
alustada kojulendu.

Palun pidage silmas
Vastavalt Türgis kehtivatele eeskirjadele peab Eesti kodaniku
pass olema kehtiv veel vähemalt
150 päeva riiki sisenemisel
Huviliselt palume koheselt
registreeruda. Reisi hind on
soodne (vahemikus 300-370
eurot), täpsem info telefonil
6595070. Veebruaris, märtsis
on Türgis 18 kraadi sooja.

Põhja Prefektuur
27. novembril teatati, et
Sauel asuvast tanklast
varastati sama päeva jooksul kahel korral diiselkütust.
Vargusega tekitatud kahju
umbes 1700 eurot.

Saue
Linnavarahalduse
uus koduleht
Saue Linnavarahaldus
Saue Linnavarahaldusel on
alates 24. novembrist uus
koduleht aadressiga www.
sauelinnavarahaldus.ee.
Kodulehel on üleval informatsioon Saue
ujula lahtioleku aegade,
hindade ja veeproovide
analüüsidega. Samuti on
võimalik kodulehe kaudu
broneerida erinevaid Saue
Linnavarahalduse hallatavaid ruume: näiteks gümnaasiumi aula, võimla,
maneež, staadion, muusikakooli kammersaal jne.
Kõik hinnakirjad, tingimused ja kontaktid on
samuti kodulehelt leitavad.
Firmadele, kes soovivad
informatsiooni korraldatavate hangete kohta, soovitame samuti külastada
Saue Linnavarahalduse
kodulehte. Kui te ei leia
soovitud informatsiooni,
andke sellest meile kindlasti teada.
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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.
Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Telefon 58033448, Ain.
Katused, fassaadid, üldehitus ja
viimistlustööd. E-post: marko@
artellehitus.ee 53529476
Kvaliteetne korstnapühkimisteenus, korstnapühkimise akti
väljastus. Pottsepatööd –remont

ja ehitus. Telefon 56639398.
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.
Teostan krohvi-, maalri-, puusepa-, betooni- ja müüritöid.
Telefon 58067058.
Paigaldan ripsmepikendusi (ka
volüümripsmed), geelküüsi ja
teen ka massaaži. Olen läbinud
vastavad koolitused ja oman
selle kohta vastavaid tunnistusi. Töötan Sauel, Sooja 1, 2.
korrus. Telefon 5171606.
Kaasaegsed ja klassikalised
kütteseadmed. Professionaalne
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pottsepateenus nõustamisest
dokumentatsioonini. Korstnapühkimine. Kõikidele töödele
pikaajaline garantii. Lisainformatsioon www.ahjumees.ee.
Telefon 56681555, e-posti
aadress tanel@ahjumees.ee.

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

Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid jne). TASUTA
demonteerime. Hoolsad töömehed. Telefon 55939504.

Müüa puitbrikett kandiline
155€/960kg, pellet premium
195€/960kg, pellet premium
pluss 205€/960kg, turbabrikett 112€/950kg, lepp
2,7€/40L kott, kask 3,1€/40L
kott, tel 53803858.

Kinnisvara
Ostan Sauele laopinna.
Oodatud on kõik pakkumised. tauno.omanik@mail.ee,
56698863.
Soovin üürida 2- või 3-toalist
korterit Sauel. Signe Vatter,
signe@naeratus.ee, telefon
5293352.

Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.
Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib

FEKAALI VEDU
JA MAHUTITE
TÜHJENDAMINE
VAAKUMAUTOGA!
TELEFON 5137434

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, 7. detsember kell 13,
teine advent
Teenistust juhatab Vahur Utno.
Muusikaga teenib ansambel Sela.
Laupäev, 13. detsember kell 18
Kellade ansambel Grazioso.
Juhendaja ja solist Inna Lai.
Pühapäev, 14. detsember kell
13, kolmas advent
Teenistust juhatab Erki Kuld.
Laulavad naisansambel Kungla
memmed ja Varbola naisansambel.
Pühapäev, 21. detsember kell
13, neljas advent
Saue kiriku 18. aastapäev.
Teenistust juhatab Erki Kuld.
Muusikaga teenib Oleviste
meeskoor.
Kolmapäev, 24. detsember kell
17, jõululaupäev
Teenistust juhatab Vahur
Utno, jutlustab Juha Väliaho.
Laulame kauneid jõululaule

koos Saue kiriku ansambliga.
Neljapäev, 25. detsember kell
13, jõulude esimene püha
Teenistust juhatab ja jutlustab
Raivo Kaustel. Muusikaga teenib Saue kiriku naisansambel.
Reede, 26. detsember kell 13,
jõulude teine püha
Teenistust juhatab ja jutlustab
Vahur Utno, järgneb koguduse
jõulupidu.
Kolmapäev, 31. detsember kell
17, vana-aasta õhtu
Teenistust juhatab ja jutlustab
Raivo Kaustel.
Palve ja osadustund igal
kolmapäeval kell 18.

On lahkunud Saue ajaloolise mälu kandja
SILVIA-URSULA NÕMMSALU
(sünd Kokkemägi)
Langetame leinas pea ja avaldame sügavat kaastunnet
Nõmmsalude perele
Saue Kodu-uurimise Seltsing

olla ka ilma ülevaaruseta. Telefon 58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.
Pakun tööd
Juuksurisalong-ilutuba Keilas,
pakub tööd juuksurile. Lisainformatsioon telefonil 56989669,
e-posti aadress kati@famille.ee,
www.famille.ee.
Töö kodu lähedal! OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5, Saue, otsib laotöötajat, kelle tööülesanneteks
on kauba komplekteerimine, lao
korrashoid. Avaldus koos CV-ga
saata: kuulutus@zoovet.ee.
Varia
Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad kõik raamatud, igas seisukorras. Tee riiulitele ruumi.
Tel 53468430.
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Saue kuulus kodusoojane Pitsaruut
teatab sauekatele!
Tõeliselt maitsvad pitsaruudud nii
peolauale, kui ka kodus perekeskis
nautimiseks.
Väike pitsaruut 25x25 cm 7 eurot
Suur pitsaruut 50x50 cm 25 eurot
Ruudus on rohkem pitsat!
Tutvu meie kodulehega
www.pitsaruut.ee
Telefon 5029902
e-post info@elujanu.ee

MASSAAŽITEENUSED SAUE
ILUSALONGIS!
Luba endale puhkust ja
lõõgastust külmas pikas
detsembrikuus:
- klassikaline massaaž
- spordimassaaž
- kupumassaaž
- laavakivi- ja
aroomimassaaž - 20 %
- tselluliidivastane massaaž
Meil on müügil
kinkekaardid - kingiidee.
Aadress: Sooja 1, Saue
linn. Lisainfo telefonil
54544559, Svetlana, www.
sakurastudio.ee või
beauty.ee.
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