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Aasta tegu 2014 Saue kohvikutepäev
Saue Sõna

S

aue linna aastalõpu
vastuvõtul andsid volikogu esimees Valdis
Toomast ja linnapea
Henn Põlluaas üle linna tänukirjad - ühtekokku 42 - ja kuulutasid välja Saue linna 2014.
aasta teo.
Pärast linnarahva hääletust
ja konkursikomisjoni punktide
andmist selgus võitja - Saue
kohvikute päev.
10. augustil avasid Saue
linna elanikud ja kaitseliit
esmakordselt oma koduaedades, hoovides ja tänavatel
kodukohvikud. 13 kohvikule
lisaks tegutses pehme mööbli
restaureerimise töötuba ja
huvilistel oli võimalik teha
proovisõite elektrijalgratastega.
Kodukohvikutes pakutavad
hõrgutised valmisid pererahva
ja sõpruskonna käe all. Kolmes kohvikus täiendas suviselt mõnusat meeleolu elav

Aasta teo valimine Saue linnas sai alguse 2008. aastal.
Siiani on tiitli pälvinud
rajamine Töö puiesteele
◊ 2008 - Saue Noortekeskuse
matk „Matkates vabariigi
◊ 2011 - Saue Noortekesaastapäevale“
kuse uus hoone
◊ 2009 -Vana-Keila maantee
◊ 2012 - kergliiklustee, mis
ühendas Saue linna Laagri
ja Tallinna ringtee ristmiku
nn Olerexi ristmiku rekonstalevikuga
rueerimine
◊ 2013 – Saue linna tutvustav raamat „Linnas on ilu“
◊ 2010 - laste mänguväljaku

Kohvikutepäeva idee autorid ja elluviijad vasakult: Signe Laar, Virko Raagmets ja Evelin Povel-Puusepp. Foto: Sirje Piirsoo

muusika. Kõik olid oodatud:
uued naabrid, vanad sõbrad,
head tuttavad ja muidu toredad
inimesed! Ja neid tuli kohale, oi
kui palju, sest sauelased tundsid hea asja ära ja võtsid omaks.

Tunnustus, suur keraamiline plaat läks kolmele inimesele, kes kohvikutepäeva idee
kodanikualgatuse korras
2013. aasta novembris Saue
linna MTÜ-de ümarlaual välja

käisid ja ellu viisid: Signe Laar,
Virko Raagmets ja Evelin PovelPuusepp.
Et aga kohvikutepäev korda
läks, kuulub tänu kõigile kohvikupidajatele ja külastajatele.

Konkursile „Saue linna aasta
tegu 2014“ esitasid linnaelanikud üheksa erinevat ettepanekut.
Ülejäänud kaheksa olid 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“ ning mänguväljaku laiendus Keskuse pargis.
Tänavuse kohvikutepäeva
kuupäev on juba paigas - 20.
august, Eesti taasiseseisvumispäev - koos linna 22. sünnipäeva
ja Saue Savipäevaga. Päev lõpeb
peoga jaanituleplatsil, esineb
ansambel Terminaator.

Jõulupuude sädemevihud lendasid taevasse
Saue Sõna
Sauelastel on aastatepikkune
tore tava jõuluajal kodusid
kaunistanud kuused kokku
koguda, et need nukralt prügikasti kõrvale konutama ei
jääks, ja need ühiselt tänuavalduste saatel ära põletada.
Kuuselõke loitis Saue Huvikeskuse ja Saue Noortekeskuse eestvedamisel 12. detsembri õhtul Keskuse pargis.
Suurema hulga kuuski oli Saue
pealt kokku kogunud Saurem,
osaliselt elanikud ise, kes veel

põlevassegi lõkkesse lisa tõid.
Vahva oli vaadata pisikesi
mudilasi kuuski kelkudel lõkke
juurde tarimas.
Särinal põlevate jõulupuude
sädemevihud lendasid taevasse
Saue Muusikakooli trummide
ansambli loitsuliste rütmide
saatel. Lõkkemeister oli Matti
Nappus. Maitsvaid piparkooke
ja sooja glögi pakkus huvi- ja
noortekeskuse rahvas.
Rõõm on tõdeda, et kuuselõkke juurde koguneb igal
aastal üha enam linlasi. See
näitab traditsiooni kestvust

ja elujõulisust ning seda, et
sauelastele on neid ümbritsev keskkond oluline.
Foto: Sirje Piirsoo
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Valdis Toomast:
Saue linnas tegutseb suur hulk aktiivseid inimesi

Saue Linnavolikogu esimehe
Valdis Toomasti kõne aastalõpu
vastuvõtul 19.12.2014 Saue
Gümnaasiumis

Austatud Saue linna inimesed,
daamid ja härrad! Taas kord,
juba seitsmendat korda on
mul hea meel seista siin oma
kaaslinlaste ja heade sõprade
ees ning tervitada kõiki Saue
Linnavolikogu nimel.
2014. aasta on kohe-kohe
lõppemas ja käes on aeg, mil
inimesed mõtlevad tagasi sellele, mis mööduval aastal tehtud, mida on lõppevast aastast
õppida ning millele algaval aastal rohkem tähelepanu pöörata.
Ma arvan, et meist igaüks leiab
lõppevast aastast mõtlemisainet.
Mul on hea meel, et Saue
Linnavolikogu uue koosseisu
esimene tööaasta on möödunud rahulikult ja eelmisel sügi-

sel valituks osutunud koguni
seitse uut liiget on volikogu
töösse kenasti sisse elanud.
2014. aastale tagasi vaadates meenub esimese asjana
Saue Linnavolikogu suve algul
tehtud tark otsus astuda Saue
valla algatatud ühinemisläbirääkimistesse, kuhu lisaks meile on
kaasatud ka Nissi ja Kernu vald.
Kuigi varasemalt on Saue
vald meile kahel korral samasugune ettepaneku teinud, ei ole
eelnevalt enamuse tahtel soovitud isegi läbi rääkida. Seetõttu
nimetaks ma seda otsust aasta
teoks ja aasta tegijateks neid
volikogu liikmeid, kes poolt
hääletasid - aitäh teile! Nüüd
me osaleme protsessis, mis
võib tuua kaasa fundamentaalseid muudatusi Saue linna ja
inimeste tulevikus. Minu arvates positiivses suunas.
Tänane linna rahvastiku
areng ei ole jätkusuutlik ja märgata on taandumise märke. Meil
küll läheb veel hästi, rõhk sõnal
„veel“, sest Saue linna rahavastik lisaks vähenemisele ka
vananeb kiiresti. Seda kinnitab
meie maksumaksjate arvu oluline vähenemine ja samavõrra
kasvanud eakate arv. See ei
tõota tulevikuks midagi head.

Olla jätkusuutlik tähendab,
et me peame vaatama tulevikku
ja vajadusel tegema kardinaalseid muudatusi. Me peame
mõtlema oma lastele, et meil
oleks ka neile ja nende peredele
võimalik pakkuda seda, milleks
me oleme võimelised täna.
Just sellepärast ongi Saue
tänase päeva võimalus ja tark
valik olla kaasatud ühinemisläbirääkimistesse. Läbi selle
me saame teada, mis toimub
meie ümber täna ja mis hakkab meiega toimuma, kui me
ühinemisest kõrvale jääme.
Täna veel on Saue linnal
võimalus saada Eesti ühe
suurema ja võimekama valla
keskuseks-pealinnaks. Mõelge
sellele võimalusele!
Kas läbirääkimised ka ühinemiseni viivad, näitab aeg,
kuid ma näen, et osalemine
protsessis on meile igati hariv.
Jäigad seisukohad ja paljud
hirmud ühinemise suhtes saavad seeläbi maandatud.
Linnaarengule tagasi vaadates, ei olnud peagi mööduv
aasta mahukate ehitusprojektide poolest nii suurte tegude
aasta, kui seda oli 2013. aasta.
Meil on ju kõigil kindlasti
meeles Saue gümnaasiumi

juurdeehitus, muusikakooli
valmimine ja palju muud, aga
aasta oli siiski tegus ja teostust leidsid just suurte projektide tõttu tegemata jäänud ja
esmapilgul võib-olla märkamatuks jäävad, kuid hädavajalikud tööd. Ma usun, et te olete
minuga nõus.
Mida aga täpsemalt mööduvast aastast esile tuua, selleks on
sõna linnapea Henn Põlluaasal.
Küll oli linna kultuurielu
kirevam kui tavaliselt, sest ellu
kutsuti mitmeid uusi ettevõtmisi. Siin väärib märkimist
kindlasti aktiivsetelt linnakodanikelt, ka volikogust tulnud
idee, millele linnavalitsus küsimusi esitamata omaltpoolt õla
alla pani. Saue linnas toimus
esmakordselt kohvikutepäev,
mis leidis üle-eestilist kajastust ja võeti inimeste poolt äärmiselt positiivselt vastu. Kohvikutepäev oli üles seatud ka
linna aasta teo kandidaadiks.
Kas linnarahvas seda aasta teo
vääriliseks pidas, selgub peagi.
Suur tänu kõigile, kes vähegi
selle toreda ettevõtmisega seotud olid. Eelkõige tänan kodukohvikute pidajaid ja loodan, et
sellest saab tore traditsioon.
Vaadates kõiki teid, kes on

täna siia kutsutud, on mul jällegi rõõm tõdeda, et Saue linnas
tegutseb nii suur hulk aktiivseid
inimesi, kes oma igapäeva tegemiste kõrvalt jõuavad ja tahavad
midagi muuta, säilitada ja ellu
kutsuda. Eraldi soovin siinkohal
tunnustada head kolleegi Saue
Linnavolikogust, Monika Liivi, kes
oma silmapaistva kodanikuaktiivsuse, vabatahtliku töö ja panuse
eest ühiskonnaellu pälvis koguni
Eesti Vabariigi siseministri tunnustuse, kodanikupäeva aumärgi.
Samuti on mul hea võimalus
täna siin kõigi auväärsete külaliste ees soovida palju õnne ja
edu meie pikaajalisele kolleegile
Saue Linnavolikogust, Saue
linna kauaaegsele elanikule ja
Saue Gümnaasiumi vilistalasele
Urmas Viilmale, kes valiti hiljuti Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku peapiiskopiks. Palju edu
ja kordaminekuid Urmasele!
Tunnustan kõiki meie pealehakkajaid, julgeid ja ettevõtlikke
inimesi, olete eeskujuks meile
kõigile. Ma tänan selle suurepärase ürituse korraldajaid ja
soovin kõigile kauneid pühi,
meeleolukat aastavahetust ja
palju kordaminekuid uuel aastal. Nautigem tänast õhtut ja
üksteise seltskonda.

Saue linnapea Henn Põlluaas kandideerib riigikokku
Konservatiivse Rahvaerakonna
(EKRE) Harju- ja Raplamaa
esinumber ning kolmas üleriigilises nimekirjas.

Millised on EKRE ootused?

Saue Sõna
Et Saue linnapea Henn Põlluaas kandideerib Riigikokku ja
linnaelanikud on selle kohta
küsinud, esitas leht küsimused
linnapeale edasi.
Henn Põlluaas on Eesti

Riigikogu valimised on Eesti tuleviku jaoks otsustavad. Tänased
võimulolijad ei oma visiooni ega
vastutusvõimet ning on vigade,
korruptsiooniskandaalide ja hoolimatusega rahva suhtes kaotanud
usalduse ja usutavuse. Eesti vajab
uusi jõude ja inimesi Toompeale
ning edasiviivaid ideid. Prognoosin, et EKRE saab 5-10 kohta,
lööb senised kaardid segamini ja

saab riigikogus, mis on täna vaid
kummitempel kitsa ringkonna
käes, oluliseks kaalukeeleks. Rahvas saab, kui nad ei taha stagnatsiooni ja kartellipoliitika jätkumist,
anda hääled EKREle.

olemas vajalik kompetents ja
kogemused.

Kes on inimesed, kellega
koos sa kandideerid?

Linnapeana läheb mul varsti juba
neljas aasta. Meil on välja kujunenud väga hea meeskond, kellega
oleme palju ära teinud. Julgen kinnitada, et oluliselt rohkem, kui tehti
mitmete eelnevate aastate jooksul.
Kui peaksin osutuma valituks, siis
jääb linn headesse kätesse. Küsiksin vastu, et kui mitte mina, siis kes
võitleb teie eest riigikogus?

EKRE Harju-Raplamaa kandidaatide seas ei ole meelelahutustegelasi: näitlejaid, lauljaid, telenägusid. See-eest on nimekirjas
väga asjalikke linna- ja vallajuhte,
volikogude liikmeid, teadusdoktoreid, ettevõtjaid, majandus- ja
rahandusspetsialiste, kellel on

Üks linnakodanik küsis
eakate aastalõpupeol, et
kui sa lähed Riigikokku, kes
võitleb siis nende eest?

Kas võidu korral Saue linnast lahkuda ei ole kahju?
Ma ju ei lahku. Elan siin, olen
endiselt valimisliidu Kindlad
Tegijad liige, kes võitis kohalikel valimistel ning kelle seast
valiti linnapea ja abilinnapea.
Saue asjad ja inimesed on mul
südames ning kavatsen jätkuvalt linna elus aktiivselt osaleda.
Sauelt kandideerivad Riigikokku
ka Kalev Lillo ja Madis Milling.
Saue Sõnal on kavas anda
veebruarikuu numbris kõikidele
kandidaatidele sõna oma seisukohtade tutvustamiseks.

G4S jätkab Saue linna turvapartnerina ka järgneval kolmel aastal
Julia Garanza
G4S kommunikatsioonijuht
AS G4S Eesti võitis Saue linna
korraldatud patrullteenuse
osutamise hanke ja jätkab 14
aastat kestnud koostööd linna
võtmeobjektide kaitsmisel.
Kolmeks aastaks sõlmitud
leping näeb ette, et G4S-i patrull
kontrollib kindlatel kellaaegadel
linna jaoks olulisi objekte ja on
valmis ööpäevaringselt reagee-

rima Saue murekohtadele.
Saue igapäevasesse patrulliringi kuulub 15 objekti, mida
turvafirma kontrollib ööpäeva
jooksul vähemalt viiel korral.
Marsruute on alati võimalik
muuta ja suunata tähelepanu
sinna, kus seda parajasti rohkem
vaja on. Lepingu kohaselt jälgib
G4S-i patrull avaliku korra eeskirjadest kinnipidamist ja pöörab
erilist tähelepanu olukordadele,
millel on ilmsed avaliku korra

rikkumise tunnuseid. Kõikidest
tegevustest ja tähelepanekutest
esitab G4S linnale ning politseile
iganädalase ülevaate.
Saue linnapea Henn Põlluaasa
sõnul on linnal hea meel, et patrullteenuse osutamise hanke
võitis AS G4S, kuna varasemad
aastad on näidanud, et koostöö
turvafirmaga toimib. Samas lisas
linnapea, et tänases olukorras,
kus riik üha enam teenuseid
kokku tõmbab, peaksid turvafir-

madel olema avaliku korra kaitsel suuremad õigused: „Politsei
koosseisude vähendamine ei
saa toimuda üldise turvalisuse
vähendamise hinnaga. Kui riik
on läinud seda teed, siis peab
ta lahendama küsimuse, kuidas
täita tekkinud tühemikku ning
laiendama eraõiguslike turvafirmade volitusi avaliku korra
tagamisel“, ütles Henn Põlluaas.
Sauel valvab G4S kõiki linnale
kuuluvaid rajatisi, sealhulgas

linnavalitsust, haridusasutusi,
noortekeskust, päevakeskust ning
paljusid teisi sauelaste ühiskasutuses olevaid hooneid ja ehitisi.
Üle Eesti on G4S-i oma turvapartneriks valinud 11 kohalikku omavalitsust, kes kasutavad turvafirma patrullteenust
kogukondadele lisaturvalisuse
loomiseks. G4S-il on Eestis üle
46 000 püsikliendi, kelle teenindamiseks on pidevalt töös
75 patrullekipaaži.

16. jaanuar 2015 Saue Sõna
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1. jaanuarist kehtib Saue linnas uus
eralapsehoiu ja eralasteaia toetamise kord
Heli Joon
Sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht
Saue Linnavolikogu võttis 17.
detsembril 2014 vastu määruse
nr 20 „Eralapsehoiu ja eralasteaia
toetamise kord“ (avaldatud Riigi
Teatajas RT IV, 29.12.2014, 14).
Uue määruse alusel on alates
1. jaanuarist 2015 muudetud
lapsehoiuteenuse toetuste määrad ja lapsevanema omaosalus.
Toetuse suurus on seotud eralasteasutuse ja lapsevanema
vahelise kokkuleppega mitmel
päeval nädalas hakkab laps
eralasteasutuses käima.

Toetuse suurused jagunevad
1) Lapse eest, kes osaleb eralasteasutuses 5 päeval nädalas
ja kelle lapsevanema omaosalus
on 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast (78 eurot), on toetuse
suurus kuni 275 eurot kuus.

2) Lapse eest, kes osaleb
eralasteasutuses 4 päeval
nädalas ja kelle lapsevanema
omaosalus on kuni 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast
(78 eurot), on toetuse suurus
kuni 240 eurot kuus.
3) Lapse eest, kes osaleb eralasteasutuses 3 päeval nädalas
ja kelle lapsevanema omaosalus on vähemalt 35 eurot kuus
või enam, kuid mitte rohkem
kui 50 eurot kuus, on toetuse
suurus kuni 222 eurot kuus.
4) Lapse eest, kes osaleb eralasteasutuses 1 või 2 päeval nädalas ja kelle lapsevanema omaosalus on vähemalt 20 eurot kuus
või enam, kuid mitte rohkem kui
40 eurot kuus, on toetuse suurus
kuni 100 eurot kuus.
Erandjuhtudel (lapsele on
määratud keskmine, raske või
sügav puue ja / või on põhjendatud vastunäidustused käia
Saue lasteaias jne) makstakse

toetust Saue Linnavalitsuse
korraldusega.
Kui lapsevanem soovib
esmakordselt viia oma lapse
eralastehoidu, peab ta esmalt
uurima, kas eralasteasutuses
on lapsele vaba koht. Järgnevalt esitab lapsevanem linnavalitsusele kirjaliku taotluse
eralasteasutuse toetuse taotlemiseks. Vastavad taotluse
blanketid on saadaval Saue
linna kodulehel www.saue.ee.
Saue Linnavalitsuse töötaja
kontrollib esitatud andmed ja
annab rahastamise kohta nõusoleku edasi eralasteasutuse
juhatajale. Otsusest rahastamise
kohta teavitatakse ka lapsevanemat. Enne 1. jaanuari 2015
lastehoius käivate laste vanemad
ei pea uusi taotlusi linnavalitsusele esitama. Uue rahastamise
aluseks jäävad eelnevalt esitatud
taotlused.
Toetuse maksmise aluseks
on lapse ja vähemalt ühe

lapsevanema registreeritud
elukoht Saue linnas. Toetust
makstakse laste eest, kellel ei
ole kohta munitsipaallasteaias.
Toetuse maksmine lõpetatakse,
kui laps läheb munitsipaallasteaeda. Toetuse maksmine
lõpetatakse lapse eest, kes on
jooksva aasta 1.oktoobriks saanud 3-aastaseks ja ei ole vastu
võtnud kohta Saue lasteaias.
Uue korra alusel on Saue Linnavalitsus sõlminud rahastamise
lepingud järgmiste Sauel tegutsevate eralasteasutustega:
◊ Põnni Mängumaa (Happiness OÜ), Pärnasalu 31,
Saue 76505, Rimiga samas
hoones, II korrus, telefon:
6506428, 56563888
www.ponnimangumaa.ee,
info@ponnimangumaa.ee;
◊ Naerupall, aadress Tõkke
34, 76506 Saue, telefon
5049366, info@naerupall.
com, www.naerupall.com;
◊ Lustila, aadress Tule 21,

NB! Alates 1. märtsist 2015
lõpetatakse eralasteasutuse
toetuse maksmine laste eest,
kes said kolmeaastaseks enne
1. oktoobrit 2014 ja kes käivad
eralapsehoius ja eralasteaias.
Kõikidele nimetatud lastele on
pakutud kohta Saue lasteaias.
Küsimuste korral palume
pöörduda Heli Joon, telefon
6790174, heli.joon@saue.ee või
Anneli Ritsing, telefon 6790196,
anneli.ritsing@saue.ee.

„Saue linna heakorra eeskiri“.
◊ Delegeeris Saue Linnavalitsusele kui ametiasutusele seadusega kohalikule omavalitsusele,
kohaliku omavalitsuse üksusele, organile või asutusele ja
kohalikule omavalitsusorganile
pandud riikliku järelevalve ülesannete täitmise.
◊ Kehtestas eralapsehoiu ja
eralasteaia toetamise korra
(loe artikkel lk 3) ning koolilõuna toetuse kasutamise

tingimused ja korra.
◊ Tunnustas palgalisi linnavalitsuse liikmeid (linnapea ja
abilinnapead) 2014. aasta
töö tulemuste eest rahalise
preemiaga.
Infopunktis andis linnapea
Henn Põlluaas volikogule ülevaate Kadaka piirkonna tänavakinnistute ning vee-, reoveekanalisatsiooni ja gaasitrasside
ostuga seotud läbirääkimiste
tulemustest.

nuks ning tunnistas riigihankel „Saue linna teede,
tänavate ja haljasalade
aastaringne hooldus 20142017“ edukaks ühispakkujate Saumer OÜ ja Roadservice OÜ pakkumuse.
◊ Kinnitas alates 1. jaanuarist
2015 vanemate poolt kaetava osa määraks Saue lasteaias Midrimaa 78 eurot kuus.

deasutuse toetust ühele isikule.
◊ Otsustas maksta õnnetusjuhtumi toetust korteris
toimunud tulekahju tagajärgede likvideerimiseks.
◊ Kehtestas Saue lasteaia
Midrimaa Saue linna eelarvest kaetava arvestusliku
lasteaiakoha maksumuseks
2015. aastal 2868 eurot
aastas ja 239 eurot kuus.
◊ Luges Saue linna jäätmeveo
piirkonna jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks, kuna jäätmevaldaja ei
ela kinnistul ega kasuta seda.
◊ Kinnitas Saue Päevakeskuse korraldatava Türgi
ringreisi hinnaks 335
eurot inimese kohta. 25.
veebruarist kuni 4. märtsini
toimuva reisi hind sisaldab
majutust, hommikusööke,
reisiprogrammi ja reisikindlustust (tervise-, reisitõrkeja pagasikindlustus).

Saue linn 76505, telefon
6542609, juhataja telefon
55521006, lustila@lustila.
ee, www.lustila.ee;
◊ Kalli-kalli lastehoid, aadress
Vana-Keila mnt 54, Saue linn,
telefon 58335141, info@kallikalli.ee, www.kallikalli.eu;
◊ Tark Laps, aadress Kivipõllu
16, Saue linn 76506, Harjumaa, telefon 51981192,
juhataja Kai Kõrvas kai.korvas@gmail.com.

Ülevaade Saue Linnavolikogu istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavolikogu
17. detsembri istungi päevakorras oli üheksa küsimust.
Saue Linnavolikogu
◊ Andis Saue Linnavalitsusele
loa lihthanke „Patrullteenuse
osutamine Saue linnas 20152017“ hankelepingu sõlmimiseks perioodil 2015-2017.
◊ Arvas sotsiaaleluruumide

nimekirjast välja Tule tn 7-25
eluruumi ja munitsipaaleluruumide nimekirjast Tule
tn 7-17 eluruumi ning tunnistas sotsiaaleluruumideks
Tule tn 7-18 ja Tule tn 7-37
munitsipaaleluruumid, mille
mõlema üldpind on 20,8 m2.
◊ Muutis Saue Linnavolikogu
28.02.2013 otsuse nr 174
„Saue Linnavalitsuse koosseisus ameti- ja töökohtade
kindlaksmääramine ning

struktuuri kinnitamine“ lisa
järgmiselt: asendas pearaamatupidaja ametikoha
nimetuse finantsjuhi nimetusega ning avalike suhete
ja kommunikatsiooni valdkonna peaspetsialisti ametnimetuse avalike suhte peaspetsialisti omaga ja lisas
teenistuskohtade nimekirja
tugiisiku ametikoha.
◊ Muutis Saue Linnavolikogu
19.01.2012 määrust nr 40

Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse
23. detsembri istungi päevakorras oli 16 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Eraldas mittetulunduslikuks
tegevuseks toetust järgmiselt: karateklubile Kimura
Shukokai 128 eurot halduskulude katteks; Keila
Korvpallikoolile 128 eurot
raamatupidamise kulude
katteks; MTÜ-le Saue Folk
128 eurot raamatupidamise
kulude katteks; spordiklubile
Saue Tammed 128 eurot halduskulude katteks.
◊ Tunnistas hanke „Saue Päevakeskuse, Kütise 4 hoone
ja Saue Linnavalitsuse, Tule
7 hoone välisterritooriumi
heakorratööd“ kehtetuks.
◊ Suunas Saue Linnavolikogu
otsuse „Saue linna Tule tn 4a

kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine“ eelnõu kehtestamiseks volikokku.
◊ Luges kaks Saue linna jäätmeveo piirkonna jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et jäätmevaldajad ei ela
kinnistul ega kasuta seda.
◊ Kinnitas Kütise tn 4 alusraamidele reklaambänneri paigaldamise tasuks 50 eurot
nädalas. Bänneri tasuta paigaldamiseks võivad taotluse
esitada: Saue Linnavalitsus
ja hallatavad asutused;
MTÜ-d ja seltsingud juhul,
kui nad korraldavad Sauel
toimuvaid avalikke tasuta
üritusi. Bännerite kujundamine, tellimine ja paigaldamine tuleb endal korraldada.
Bänneri paigaldamise taotluse kooskõlastab linnavalitsuse vastav töötaja, bänneri
paigaldamise õigus tekib

◊

◊

◊

◊

◊

◊

pärast taotluse kooskõlastamist ja arve tasumist.
Kehtestas määruse “Saue
Linnavarahalduse ruumide
kasutamine”.
Otsustas maksta ühekordset
sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust kogusummas
1706,98 eurot 19 abivajajale, perioodilist sotsiaaltoetust 14-le ja hoolekandeasutuse toetust viiele.
Kinnitas eralasteasutuse taotluse ja aruande vormi ning
eralasteasutuse ja Saue Linnavalitsuse vahel sõlmitava
finantseerimislepingu vormi.
Otsustas maksta erandkorras
jõulutoetust kogusummas
40 eurot kahele inimesele
Otsustas maksta sünnitoetuse esimest osa kogusummas 455 eurot neljale perele.
Tunnistas AS-i Eesti Keskkonnateenused hankelepingu sõlmimisest keeldu-

Saue Linnavalitsuse 7. jaanuari istungi päevakorras oli
kaheksa küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Otsustas hüvitada perioodil
1. jaanuar kuni 30. juuni
2015 kolme õpilaskodus
viibiva õpilase kulud.
◊ Sõlmis kolmepoolse halduslepingu, et tasuda lapsele
osutatava riigi rahastatud
lapsehoiuteenuse eest
◊ Otsustas maksta hoolekan-

Ühinemisläbirääkimised
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Ühinemine - Euroopaliku omavalitsuse suunas
Professor Georg Sootla ja Kersten Kattai
Siseministeeriumi konsultandid ühinemisläbirääkimistel

S

aue linn osaleb täna
kolme vallaga ühinemisläbirääkimistel.
Mõtetes mõlgub perspektiiv moodustada umbes
20000 elanikuga suurvald.
Kolm nendest - Saue linn,
Saue vald ja Kernu vald - on
Eesti omavalitsuste võimekuse
tipus, Nissi vald on keskmise
võimekusega. Käimas on läbirääkimised, mille mõte on selles, et kõiki ettepanekuid kaalutakse. Meie kui ekspertide
ülesanne on aidata saavutada
parim tulemus kõikidele osapooltele.
Plaanis pole tavaline valdade ühinemine, millega
püütakse korvata pelgalt väikevaldade-linnade võimekuse
puudujääke. Siiski, ka väikevaldade ühinemistel on reeglina saavutatud olulisi võite.
(Vaata: https://www.siseministeerium.ee/public/KOV_uhinemiste_kasiraamat.pdf).

Katse kujundada Eestis uut
tüüpi omavalitsus
Need läbirääkimised on katse
kujundada Eestis uut tüüpi
omavalitsus. Reformi peamine
siht on luua omavalitsuse teine
juhtimistasand, mis suudab
plaanida ja ellu viia pikaajalisi
arengustrateegiaid ning olla
partner Läänemere piirkonnas
rikaste riikide omavalitsustele
ja lülituda nende koostöövõrgustikesse.
Me oleme kohtunud Põhjamaade omavalitsusjuhtidega,
kes loodavad selliste maaomavalitsuste kui koostööpartnerite kujunemist Eestis.
Lisaks, suurema omavalitsuse hääl on paremini kuuldav
nii Toompeal kui Tallinnas piirkonna asjade korraldamisel.
Me nõustame ka Saaremaa omavalitsuste ühinemisi, kus läbi räägivad Kuresaare ja 14 valda, perspektiiviga luua 35000 elanikuga
omavalitsus.
Meie visioonis jääksid endised valla keskused, sh linn
täitma oma haldusülesandeid.
Saue vald on ka suuremates
külakeskustes suutnud luua

võimekad kodanike teeninduse keskused. Neid kogemusi
saaks laiendada kogu uuele
vallale.
Mida enam kodanikud ise
suudaks uues vallas ametnike asemel teenuseid kultuuri, hoolekande, lastehoiu
ja muus valdkonnas osutada,
seda parem. Valla juhtkond
peaks aga keskenduma strateegiatele ja valla huvide
kaitsmisele - näiteks suurte
monopolide, nagu Eesti Energia ees - ning edendamisele,
koostööprojektide kujundamisele ja eurorahade toomisele
valda. Täna on neil selleks
liiga väge aega, ja mis parata,
kohati ka kompetentse.
Läbirääkimistes peaks Saue
linn nägema olulisi võimalusi,
aga ka ohte. Meie kui neutraalsed konsultandid püüame
mõelda artiklis Saue linnakodaniku silme läbi.

Püüame mõelda sauelase
silme läbi
Alustuseks. On suur vahe, kas
Saue on maavaldade piirilinn
või maakonnamastaapi üksuse
keskus. Arvestades rahvastiku
arenguid, võib tulevane ühendomavalitsus umbes 10 aasta
pärast olla suurem kui Lääne
või Valga maakond. Saue
linn sellise üksuse keskusena
näeks varsti hoopis teistsugune
välja. Kas see on väljakutse või
ei, jäägu kohalike elanike ja
juhtide otsustada.
Teiseks. On ju selge, et
väikelinn ilma tagamaata on
nagu talu ilma põldudeta.
Täna vajab Saue ettevõtluse
ja linnakeskuse arendamiseks väga palju ruumi, mida
kinnitasid teie ettevõtjad
kohtumisel meiega. On vaja
ühendada linna ja maavalla
tugevused. Linna identiteet
pigem sellest võidab.
Küsimus riigigümnaasiumist. Meie arvates tuleks
vältida piirkonnas koolide
vahelist konkurentsi ja pigem
keskenduda ühtse koolipiirkonna kujundamisele.
Uut tüüpi riigigümnaasium,
põhikoolid ja algkoolid pea-

Saue Vallavolikogu tegi 24.
aprilli istungil ühinemisettepaneku Keila, Nissi ja Kernu
vallale ning Saue ja Keila
linnale. Ühinemisläbirääkimistel otsustas osaleda viiest
omavalitsusest neli, Keila
linn vastas eitavalt.
Saue linnavolinikud korraldasid nii olulises küsimuses
16. juuni istungil nimelise
hääletuse. Seitse volikogu
liiget oli ühinemisläbirääkimistel osalemise poolt ja
kuus vastu. Poolt hääletasid
Valdis Toomast, Virko Raagmets, Monika Liiv, Signe Laar,
Ero Liivik, Riho Johanson ja Tiit
Isop. Vastu olid Matti Nappus,
Jaan Moks, Evelin Povel-Puusepp, Maie Särak, Vello Toomik ja Harry Pajundi.
Augustis määras nii volikogu
kui linnavalitsus ühinemisläbirääkimistel osalemise valdkondlikesse komisjonidesse
esindajad.
Saue linna esindajad ühinemisläbirääkimistel osalemise
komisjonides

vad moodustama koostöövõrgustiku, mida juhitakse
pikaajalisi sihte silmas pidades. Sellise hariduspiirkonna
mudeli me visandasime ka
Raplamaal. Vaidlus riigigümnaasiumi asukohast muutuks
asjalikuks ja vähem politiseerituks, kui seda otsustab üks
ühtne omavalitsus.
Suurte omavalitsuste loomine võimaldab nõuda riigi
ülesannete tagasi andmist
omavalitsustele, millega riik
pole piisavalt toime tulnud.
Need on ennekõike tööturu
võimekuse poliitika, kohalike
elanike kaitsmine (turvalisus, pääste) ja piirkondlik
transport. Meie missioon
siseministeeriumi nõustamisel
on ka ettepanekute tegemine
seadusandluse muutmiseks.
Siin kuluks sauelaste arvamus
hädasti ära.
Meie uurimused näitavad,

◊ Juhtivkomisjon: Valdis
Toomast, Harry Pajundi,
Signe Laar, Meelis Telliskivi, Henn Põlluaas, Jekaterina Tikerpuu.
◊ Finants-, majandus- ja arengukomisjon: Meelis Telliskivi, Tiit Isop, Ingrid Niid,
Tõnu Urva.
◊ Hariduskomisjon: Madis
Milling, Margit Ots, Jüri
Tümanok, Kristi Kruus.
◊
◊ Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon: Matti Nappus, Erki
Kuld, Jüri Tümanok, Heli
Joon.
◊ Kultuuri-, spordi ja kolmanda sektori komisjon:
Virko Raagmets, Riho
Johanson, Jüri Tümanok,
Evelin Povel-Puusepp.
Tä n a s e k s k a a r d i s t a v a d
valdkondlikud komisjonid
olukorda ühinemisläbirääkimistes olevates omavalitsustes, võrdlevad ressursse
ja teenuseid.

et väiksemate omavalitsuste
elanikud tihti isegi ei tea, milliseid teenuseid võib euroopalik omavalitsus osutada ning ei
oska seda ka nõuda. Paljuski
on selle põhjuseks omavalitsuse spetsialistide tegelemine
paljudes suundades, mistõttu
tähtsad pisiprobleemid jäävad
tähelepanuta. On ju ütlemata
selge, et Saue linna tänased
spetsialistid saaksid oma sihtrühma kolmekordistumise
tõttu veelgi kitsamalt spetsialiseeruda, suurendada oma
asjatundlikkust ning saada
väärikamat palka.

Kas vald ei saa
territoriaalselt liiga suur?
Riisiperest saab Saue linna
poole tunniga, sama kiiresti
kui Tallinnas Mustamäelt kesklinna. Tulevane omavalitsusüksus hakkab valitsema Lääne ja
Lõuna keskseid transpordi tuik-

sooni, mille ettevõtluspotentsiaali on siiani väga nõrgalt ära
kasutatud.
Arvestades intensiivselt
just jõukama keskklassi tagasirännet Tallinnast, võib Saue
koos Laagriga muutuda uueks
inimkeskseks linnastupiirkonnaks edela suunal, olles ahvatlev elukeskkond alternatiivina
Tallinnale. Siis tulevad linna
tagasi ka riigi teenused (nagu
politseijaoskond).

Loomulikult on ka ohtusid
Igasugune muutus toob kaasa
ootamatusi, kuid ainuüksi
naabritega rääkimine võimaldab ennast paremini tundma
õppida ja näha ennast võrdluses teistega. Esimene soovitus, läbirääkimistel esitada
selgelt oma huve, kuid mõista,
et tulemuseks saab olla vaid
vastastikune kokkulepe. Kaugemas perspektiivis on Saue
linnal võita palju, läbirääkimistel tuleb olla võimalikult
paindlik.
Teiseks, kuna tegemist on
juhtimisreformiga, siis tuleks
keskenduda just tulevase
omavalitsuse organismi ja juhtimise kavandamisele. Betoonitonnid ja asfaldikilomeetrid
tulevad niikuinii.
Kolmandaks, reformide
peamiseks piduriks on tavaliselt ametnike hirm kaotada
töökoht. See on reaalsus ja
neid ei tohi hukka mõista,
vaid paindlikult ühildada.
Siin jätkub alati läbirääkimisruumi.
Kokkuvõtteks. Meie arvates on Saue linna volinikel ja
kodanikel kaks valikut. Kas
liikuda edasi väikeste sammudega endises stiilis või püüelda
suurte eesmärkide poole:
taotleda tulevikustrateegiat,
mis tõmbaks ligi ettevõtjaid
ja noori peresid, tulevasi maksumaksjaid ning kujundada
euroopalik elukeskkond.
Olgu öeldud, et aastal
2040 peab umbes 32%
maksumaksjaid olema võimeline toetama 68% elanikke. Seega on valikukoht
täiesti olemas.

Kuressaare Linnateatri etendus „Armastuse kirjad“
13. veebruaril 2015 kell
18.00 etendub Saue Kontserdisaalis Kuressaare Linnateatri
esituses Albert R. Gurney etendus „Armastuse kirjad“.
Tõlkija ja lavastaja on Peeter

Tammearu, konsultant Jaak Allik.
Osades: Piret Rauk ja Peeter
Tammearu.
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 maail-

mas, 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 E-N 15.00-18.00
Saue Huvikeskuses ja tund
enne algust kohapeal ning
Piletimaailmas.
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Saue Muusikakooli kontsert Vasalemma
mõisakoolis köitis meeli ja soojendas südant
Siiri Jantson
Vasalemma Vallavalitsus
Kolmekuningapäeva õhtul, 6.
jaanuaril pakkusid Saue Muusikakooli õpilased Vasalemma
mõisakooli saalis vallarahvale
muusikalise elamuse, mis pani
imelise punkti jõuluajale.
Saue Muusikakooli kontserdi kava oli mitmekesine,
koosnedes instrumentaalpaladest, solistide ja ansambli
ettekannetest. Kontsert algas
ja lõppes muusikakooli poistekoori teise klassi ansambli
lauludega, noormehed olid
oma kikilipsudega kui vahvad
laulvad päkapikud.
Mõni täiuslikult õnnestunud
esitus viis endaga nii kaasa,
et kippus ununema esineja

vanus. Kuna kavas olid suures
osas talve ja jõuludega seotud
teosed, siis mõjus kontsert tõepoolest suurejoonelise pühasid
lõpetava akordina, nagu kolmekuningapäeva kontserdile
kohane on.
Täname õpetajaid ja direktor Kristiina Liivikut kontserdi korraldamise eest ja
kiidame poistekoori teise
klassi ansambli esinejaid,
Maria Helena Lepikut, Helene
Vainumetsa, Karl-Marti Kõivostet, Liset Varvast, Ott-Kaarel
Kümnikut, Merilin Pruuli, Märt
Tenderit, Evgenia Massalskit,
Lisanna Sooäärt, Gertrud Soonet, Melissa Melani Orustet ja
Gethe Maria Eljast kaunite ettekannete eest.
Vasalemma mõisakooli saal

Saue Muusikakooli õpilased pakkusid Vasalemma mõisakooli saalis vallarahvale muusikalise elamuse.
Foto: Kristiina Liivik

on algupäraseks renoveeritud
ja suurepärase akustikaga
kontsertikoht, kus on esinenud Arsise kellade ansambel,

vanamuusikaansambel Hortus
Musicus, aga ka näiteks Chalice. Möödunud aasta lõpus
astus seal üles Kiili vanamuu-

sikaansambel. Loodame, et
Saue Muusikakooli õpilastele
ja õpetajatele andis kontsert
samuti meeldejääva elamuse.

Raamatukogus on
Keiu Kuresaare maalinäitus

Eesti Rahvusraamatukogu
digitaalarhiivi põnev lugemisvara

Saue Sõna

Evelin Povel-Puusepp

Saue Linna Raamatukogus on
veebruari lõpuni Keiu Kuresaare maalide näitus.
Kunstnik tutvustab end
nii: „Maalin peamiselt pastellide ja akvarellidega, aga ka
õli- ja akrüülvärvidega. Sagedasemad teemad on Eesti
maastik, portree, vaikelu ja
abstraktne kunst.
Läbi mitmete käänakute
ja viivituste olen lõpuks
jõudnud sinna, kuhu lapsena teed alustasin - kunstimaailma. Kui paljudele mu
tuttavatele on see tulnud
üllatusena, et ma joonistan
ja maalin, siis tegelikult on
kunstnik minus alati olemas
olnud. Nüüd olen otsustanud
kunstnikule endas võimu ja
voli anda ning pühenduda
maalimisele ja joonistamisele igapäevaselt.
2011-2013 osalesin Saue
Huvikeskuses Virve Laane
juhendatud kunstikursustel,
mis andsid mulle kindlust
selle kohta, et inimene peab
järgima oma südame häält ja
tegema seda, mis teda ennast
õnnelikuks teeb.
Samal ajal tegelesin igapäevaselt kunstialase iseõppega. Kuna aga Eestis on
akadeemiline haridus alati
hinnas olnud, otsustasin oma
talenti Eesti Kunstiakadeemias lihvida.
Klassikalise maalikunsti
kursuse koostas Mari Roosvalt ja meid juhendasid pari-

KEIU

KURESAAR

“vaatlusi vaikuses”
MAALINÄITUS
Saue Linna Raamatukogus
Nurmesalu 9

A V A T U D 22.12.—…..2015
Raamatukogu lahtioleku aegadel

Keiu Kuresaare hariduskäik
2008, EBS
(Estonian Business
School),
Diplom Cum Laude magistrikraad rahvusvahelises
ärijuhtimises spetsialiseerumisega juhtimisele ja
turundusele
2013-2015 Eesti Kunstiakadeemia klassikalise
maalikunsti kursus
Lisainfo:
www.keiukuresaar.com.

mad Eesti Kunstiakadeemia
õppejõud ning tunnustatud
kunstnikud.
Minu enda suuri lemmikuid ja eeskujusid kunstis
võib leida nii impressionistide, fovistide, ekspressionistide, kubistide, sürrealistide

kui abstraktsionistide hulgas.
Elagu 20. sajandi kunst, tema
peasuunad ja alamvoolud!
Sellelt näituselt leiab palju
maale, mille peateema on
loodus ja jõgi.
Mind lummab jõgi, selle
keskkonnast ja ilmast sõltumatu ühtlane voolamine.
Kaldamaastiku peegeldused
jõevees.
Öeldakse, et kunstnik
kujutab igal maalil tegelikult iseennast. Kuigi selle
ütlusega on võib-olla mõeldud portreesid, siis on need
maastikumaalid tegelikult ka
portreed. Portreed loodusest
ja minust osakesena selles.
Loodusest, mida ma armastan ja austan.
Loodan, et naudite seda
väikest väljapanekut minu
maalidest.“

Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR arhiveeritakse
võrguväljaandeid, trükifaile ja
trükiste digiteeritud koopiaid.
DIGAR-ist leiab raamatuid,
ajalehti, ajakirju, kaarte, noote,
graafikat ja postkaarte. Lisandunud on helisalvestised, mis
autoriõiguse seadusest lähtuvalt
on kättesaadavad üksnes rahvusraamatukogus. Arhiveeritud väljaanded on leitavad nii e-kataloogist ESTER kui ka rahvusraamatukogus loodud bibliograafiliste
andmebaaside kaudu. DIGAR-il
on olemas ka uuem versioon,
mille tehniline tugi võimaldab
säilikuid lugeda tahvelarvutis.
Digitaalarhiivi täiendamisel
lähtub rahvusraamatukogu autoriõiguse seadusest. Arhiiv sisaldab
ka teoseid, mille autor või autoriõiguste omaja on teadmata.
Siinkohal on raamatukogul
palve kõigile kasutajaile. Kui
te omate teavet arhiveeritud
teoste autoriõiguste omaja
kohta, andke sellest Eesti Rahvusraamatukogule teada.
DIGAR-is säilitatavaid trükiseid on võimalik otsida erinevatest nimekirjadest, näiteks
autorite või kirjastajate kaudu.
Otsisõna või fraasi saab sisestada ka lehe ülaosas paiknevale
reale ning otsinguabi väljastab
eraldi loeteludena kõik digitaalarhiivis leiduvad raamatud,
ajakirjad, ajalehed, jätkuväljaanded, kaardid, pildid, helisalvestised, mis sisaldavad endas
otsisõna või fraasi.

Aidake vana raamat uuele elule!
Soovijail on võimalik kultuuripärandi säilitamisele kaasa
aidata, toetades väärtuslike
vanade raamatute ja käsikirjade digiteerimist. Nimekirjast
leiab näiteks sellise rariteedi,
nagu Saksa diplomaadi Adam
Oleariuse (1603-1671) reisikiri
Schleswig-Holsteini saatkonna
kahest reisist: Moskvasse 16331634 ja läbi Moskva Pärsiasse
1635-1639 („Offt begehrte
Beschreibung Der Newen
Orientalischen Reise, So durch
Gelegenheit einer Holsteinischen Legation an den König in
Persien geschehen“, Schleswig:
Bey Jacob zur Glocken, 1647).
Või Kuressaare provintsiaalkooli rektori ja hilisema Riia
lütseumi konrektori Johann
Gottfried Arndti „Liivimaa kroonika“ 1. osa, aastaist 17471753. On seal ka erinevaid
kõnekogumikke ja seadusandlust, nagu Liivimaa aadliprivileegid aastaist 1449-1681 või
siis Jaan Koori „Koka-raamat
1331 söögi valmistamiseks“.
Mitmed trükised on teadaolevalt ainsad eksemplarid Eestis.
Kui Adam Oleariuse reisikirjade digiteerimiseks vajalik
toetussumma on 95 eurot, siis
suures osas jäävad summad
25-60 euro kanti. Toetajad saavad lisaks panusele Eesti kultuuripärandisse veel e-raamatu
DVD-l. E-raamat on PDF tervikfail, mille lisaväärtuseks on
täistekstotsing. See võimaldab
otsida tekstist sõnu ja hõlbustab
ka vana trükikirja lugemist.
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Henn Põlluaas: meil on põhjust
olla uhke oma linna ja
linnainimeste saavutuste üle
Saue linnapea Henn Põlluaasa kõne aastalõpu vastuvõtul
19.12.2014 Saue Gümnaasiumis

L

ugupeetud sauelased,
sõbrad ja külalised!
Daamid ja härrad! Mul
on hea meel tervitada
Teid Saue linna aastalõpu vastuvõtul.
Kas ei tundu ka teile, et aeg
lendab üha kiiremini? Varsti on
käes jõulupühad ja kohe uus
aasta ja me seisame jälle uute
väljakutsete ja ülesannete ees.
Traditsiooniliselt tehakse
aastalõpu kõnedes kokkuvõtteid möödunud aasta töödest
ja tegemistest. Ma ei hakka
teid väsitama kõikide tehtud
tööde üleslugemisega, see
olekski võimatu. Saue Sõna on
teinud jooksvalt ülevaateid.
Kuid kindlasti väärib äramärkimist terve hulk erinevaid asju.
Esiteks see, et kui eelmisel
aastal tõusis Saue linn kõikide
omavalitsuste arvestuses, mida
Eestis on üle kahesaja, haldussuutlikkuselt Eesti kolmandaks
omavalitsuseks ja linnade seas
esimeseks, siis nüüd tõusime
majandusliku võimekuse edetabelis kaheteistkümnendalt
kohalt viiendale.
See on suur edasiminek,
millega ei saa teised Eesti
omavalitsused kiidelda, ja muidugi tõsine tunnustus linnavalitsuse inimeste tööle, kuid ka
kõikide Saue inimeste, ettevõtete ja kodanikuühenduste
tööle. See näitab, et Saue linn
on arenev ja ettevõtjasõbralik,
et linna on juhitud hästi ning
siin elavad ja töötavad tublid
ja ettevõtlikud inimesed.
Majanduse areng on ülimalt oluline nii linna kui riigi
tasandil. On selge, et inimeste
heaolu paraneb mitte raha
ümberjagamise teel, mida
mõni erakond propageerib,
vaid ainul siis, kui on edukaid,
arenevaid ja töökohti pakkuvaid ettevõtteid. Mul on väga
hea meel, et Sauele tekib üha
uusi firmasid ja töökohti ning
töötute arv on meil oluliselt
väiksem Eesti keskmisest. Ka
Eesti edukaimaks, aasta ettevõtteks, pärjatud firma Top
Marine on pärit Sauelt.
Rääkides linnavalitsuse
tööst, toon teile ettekujutuse
saamiseks mõned üksikud

arvud: raamatupidamine tegi
aasta jooksul 240 000 kirjet
ja nende esitatud arvete maht
on üle 16 000, see on viimaste aastatega neljakordistunud. Linnavalitsus käsitles
aastaga üle kolme tuhande
kirja ja pöördumise. See on
aga vaid üks osa meie tegemistest ja töödest ning aasta
ei ole pealegi veel lõppenud.
Tähtis on ka see, et tööõhkkond ja meeleolud on linnavalitsuses head ja inimesed
teevad oma tööd südamega.
Pean seda väga oluliseks.
Teen siinkohal lühikese
ülevaate meie hallatavate asutuste töödest ja tegemistest.
Lühidalt on seda muidugi väga
raske teha, sest toimunud on
ju palju, kuid ma siiski püüan.
Saue Gümnaasium saavutas ülemaailmses Pisa testis
tähelepanuväärse tulemuse.
Uuringu põhjal selgus, et Saue
Gümnaasiumi õpilaste tulemused ületasid kõigis kolmes
uuritavas valdkonnas nii Harju
maakonna, Eesti kui ka OECD
riikide keskmisi tulemusi.
Lõpueksamite tulemused
põhikoolis ja gümnaasiumis
olid oluliselt kõrgemad riigi
keskmistest tulemustest.
Saue Muusikakool sai kätte
17 aastat pikisilmi oodatud
omaenda ruumid. Muusikakooli õpilased, vokaalsolistid, orkester, poistekoor ja
-ansamblid võtsid aktiivselt
osa ning saavutasid kõrgeid
kohti ja diplomeid erinevatelt
konkurssidelt. Kaheteistkümnendat korda toimus festival
Visioon, kus osales tippmuusikuid paljudest riikidest ja
kolmandat Harjumaa Puhkpillipäev, kus osales üle 400
mängija! Muusikakooli tegevus
on olnud tihe ja mitmekülgne
nii kodulinnas kui väljaspool.
Noortekeskus uuendas
suvise töömaleva vormi ja
alustas välisrühmaga, kus sai
tunda maaelu maitset Ranna
Rantšos Läänemaal. Tegevused, mida lapsed ja noored
noortekeskuses harrastavad,
on toonud neile kõrgeid tulemusi tänavatantsus, automudelismis, taekwondos ja

Linnapea Henn Põlluaas abikaasa Jannega aastalõpu vastuvõtul. Janne Põlluaas pälvis linna tänukirja pikaajalise
töö eest Saue Gümnaasiumi hoolekogu esimehena. Foto: Sirje Piirsoo

joonistamises Eestis ja mujal.
Noortejuht Üllar Põld nimetati
Harjumaa aasta noorsootöötajaks ja Monika Liiv pälvis
Siseministeeriumilt kodanikupäeva aumärgi.
Kui suvel paljud puhkavad,
siis linnavarahaldus tegi tõsist
tööd, et hallatavad objektid
sügiseks hästi ette valmistada.
Remonditi ja renoveeriti gümnaasiumi, ujulat, spordisaali,
lasteaeda, päevakeskust ja
tehti palju muud, milleta meie
kõigi tegevus oleks häiritud või
hoopiski ilmvõimatu. Muuseas,
üle 15 aasta tehti remonti ka
linnavalitsuse ruumides.
Lasteaias vahetus direktor
ning moodustunud on hästi
toimiv ja tegus meeskond.
Kogu personali osavõtul seati
tulevikusihte, koostamisel on
uus arengukava. Olulise tähelepanu all on kaasava hariduse
põhimõtete rakendamine. Esimese muutusena sel teel loodi
1. septembrist sobitusrühm.
Lugemine on nauding, mis
annab elamusi ja teadmisi.
Meie raamatukogul on aktiivsed lugejad, loetakse palju ja
erinevat. Eesti autoritest on
populaarseimad Mart Kadastik ja Kristiina Ehin. Välismaise kirjanduse pingerida
juhib Santa Montefiore. Laste
lemmikuteks on Andrus Kivirähk ja Ilmar Tomusk. Palju oli
põnevaid sündmusi, kunsti- ja
fotonäitusi, külas käis tuntud luuletajaid, kirjanikke ja
kunstnikke.

Päevakeskusel tuleb esile
tõsta õnnestunud teemareise
nii Eestisse kui välismaale.
Erinevad klubid õitsevad liikmete arvu ja taseme osas:
keeleklubid, reisiklubi, lauluklubi jne. Suurt abi osutab
päevakeskuse töötajatele ka
vabatahtlikest koosnev aktiiv.
Tänu neile.
Ka huvikeskusele on aasta
olnud tegus. Koostöös tehnikaülikooli magistrantide
ja doktorantidega avati loodusteaduse ring. Uus on laupäevane savituba peredele.
Möödus 25 aastat showgrupi
Vikerkaar moodustamisest Elo
Marika Kongo juhendamisel.
Kahekümnendat korda toimus konkurss „Saue laululaps“, kus osales täpselt 100
laululast. Korraldati palju
erinevaid ja toredaid üritusi.
Ainuüksi õhtujooksul osales
ligi 400 inimest.
Aga Sauel toimus ka palju
muud! Esimest korda Saue
ajaloo jooksul jõudis siia laulupeotuli. Kindlasti oli kõigil
sauelastel, kes seda käest
kätte edasi andsid, sama üllas
tunne kui minul, kui süütasin
jaanituleplatsil sellega Harjumaa puhkpillipäeva tule.
Laulu- ja tantsupeost võttis
esinejatena osa üle neljasaja
sauelase, mis tegi üle kümne
protsendi kõigist Harjumaa
esinejatest.
Eesti Evangeelse Luteri
Kiriku kirikukogu valis kümnendaks peapiiskopiks Sauelt

pärit Urmas Viilma. Meie
inimesed ning kultuuri- ja
spordikollektiivid saavutasid
suurepäraseid kohti erinevatel
võistlustel ja konkurssidel Eestis ja välismaal. Meie sõpruslinn Sollentuna Rootsis avas
Saue-nimeline tänava.
Koostöös linnaelanikega
lõime visiooni tulevasest Saue
linna keskusest, mille elluviimise nimel töö jätkub. Linn
kavatseb hakata tegelema
elamuehitusega ja käima on
läinud mitmed erakinnisvaraarendused, millest linnaelanike arv ja maksutulu saavad
kindlasti positiivse tõuke. Tänu
sellele, et linn andis politseile
ruumid, jäid konstaabel ja
noorsoopolitsei Sauele, 2015
avatakse siin ka kiirabipunkt.
Alustasime edukalt kohvikutepäeva traditsiooniga, ÜRO
lastefond pikendas Saue linna
kui lastesõbraliku linna tiitlit.
Ja kui saame üle ametkondlikest takistustest, avame Saue
mõisa parki disc-golfi raja.
Laieneb ka kergteedevõrgustik
Sauel ja meie lähiümbruses.
Aeg ei võimalda mul kahjuks kõike toredat ja põnevat
üles loetleda, kuid meil on
põhjust olla uhke oma linna ja
linnainimeste saavutuste üle.
Volikogu esimees juba kõneles liitumisettepanekust, mille
Saue vald tegi meile, Keila linnale ning Keila, Nissi ja Kernu
vallale. Keila linn ja vald ei
pidanud liitumist vajalikuks
ega mõttekaks. Loomulikult

16. jaanuar 2015 Saue Sõna
ongi sellel omad plussid ja miinused, nagu on ka ühinemise
pooldajaid ja vastuolijaid nii
linnarahva kui volikogu liikmete
hulgas. Kuid kuna praegu toimub alles erinevate osapoolte
kohta andmete kogumine edasise analüüsi tarbeks, siis ma
pikemalt sellel ei peatu. Volikogu teeb otsuse liitumise või
mitteliitumise kohta siis, kui
on selge, kas Saue linnal on
sellest midagi võita ja kindlasti
korraldatakse selles küsimuses
ka rahvaküsitlus.
Meile kõigile on oluline
see, et Sauel oleks hea elada.
Loomulikult on ka Saue linnas
mõningaid probleeme ja kitsaskohti, mille lahendamisega
me tegeleme jätkuvalt, kuid
täna me sellest ei räägi. Täna
rõõmustame ühiselt oma saavutuste üle. Selleks on põhjust, sest kokkuvõttes läheb
Saue linnal hästi.
Hea on tõdeda, et meie töö
tulemus on paistnud silma ka
üleriigiliselt ja mulle teeb heameelt eriti see, et oleme pälvinud linnaelanike usalduse ja
toetuse. Usaldus annab jõudu,
aga usaldust on ka raske
kanda. Luban, et teeme jätkuvalt kõik, et elu Sauel vaid
paremaks saaks minna.
Ma tahan tänada oma kolleege linnavalitsuses, volikogus ja hallatavates asutustes,

erinevaid MTÜ-sid, ettevõtjaid ja
kõiki meie kaaslinlasi koostöö,
kaasalöömise, heade mõtete ja
soovide eest, mida olete esitanud ja meiega jaganud.
Head sõbrad! Meie kõigi
võimuses ja ka kohustuseks
on muuta Eesti paremaks ja
õiglasemaks, kui ta on täna.
Üheks selliseks võimaluseks on 2015. aasta märtsi
alguses toimuvad Riigikogu
valimised, mil kodanikkond
saab oma valikuga anda hinnangu sellele, kas ta on rahul
olukorraga, kus rahval puudub
majanduslik kindlustatus ja
turvatunne, maapiirkonnad
tühjenevad ja inimesed lahkuvad välismaale ning lõpututesse korruptsiooniskandaalidesse mässitud kartellierakonnad suruvad rahvale jõuga
peale meie moraali ja väärtushinnanguid riivavaid seadusi.
Või soovitakse Riigikogusse ja
Eesti ellu positiivseid muutusi,
värskeid tuuli ja uut hingamist,
mida tänased stagneerunud
poliitikud ja võimuerakonnad
meile ei taha ega suudagi pakkuda. See on tõsise valiku koht
ning iga kodaniku võimalus ja
ka kohustus, muuta meie elu
paremuse suunas.
Me ei tohi unustada ka
seda, et maailm on täna võrreldamatult väiksem, kui see oli
vanasti. Me ei ela omaette ja
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eraldatult, vaid kõik, mis toimub meie ümber ja maailmas
tervikuna, mõjutab meid kõige
otsesemal kombel.
Lõppev aasta on paljude
tähtpäevade aasta. Möödus
100 aastat esimese maailmasõja algusest, 90 aastat 1924.
aasta riigipöörde katsest, 75
aastat Molotov-Ribbentropi
paktist ja Eestile hukatusliku
baaside lepingu pealesurumisest ning 70 aastat Tallinna
vallutamisest ja nõukogude
okupatsiooni algusest.
Kõik need sündmused on
meid valusalt puudutanud,
kuid see kõik on minevik ja
võiks sinna ka jääda. Kuid täna
elame me täiesti teistsuguses
maailmas, kui veel aasta aega
tagasi. Venemaa on alustanud
hambuni relvastumist ja sõda
Ukraina vastu, heitnud prügikasti kõik rahvusvahelised
konventsioonid ja lepingud
ning vastandab ennast tervele
demokraatlikule maailmale.
Venemaa on asunud korraldama provokatsioone üle maailma. Teisiti ei saa nimetada
Inglise kanalil ja Gibraltari
väinas peetavaid merelaevastiku õppusi, sõjalennukite ja
-laevade tungimist teiste riikide, kaasa arvatud Eesti õhuja mereruumi, küünilist kõigi
teiste süüdistamist ja MolotovRibbentropi pakti õigustamist.

Rääkimata lõpmatutest valedest ja ähvardustest, eriti Balti
riikide suunas. Olukord on mitmeti sarnane II maailmasõjale
eelnenud ajale.
Toona olime me üksi. Täna
on meil õnneks liitlased ja me
oleme NATO liige, kes on andnud kindla lubaduse kaitsta
meie riigi territoriaalset puutumatust ja iseseisvust.
Kuid sellest üksi ei piisa.
Enda esmase kaitsevõime
peab Eesti tagama ise. On
selge, et kui me üha kasvava
Venemaa agressiivsuse taustal
ei panusta senisest jõulisemalt
oma kaitseväe ja kaitseliidu
arengusse, siis ei ole meil
varsti ei riiki ega midagi muud,
mida kaitsta. Kuid hääletu
alistumine ei tule kõne allagi!
Me teame, mis on selle hind.
Selle tähe all toimus kevadel esimene kaitseliidu linnalahingu õppus Sauel, mis ei jää
mitte viimaseks. Kavas on korraldada märksa mastaapsemad
õppused ja seda juba koostöös
politsei ja päästeametiga.
Kuid lõppenud aasta on ka
paljude teistsuguste tähtpäevade aasta. Rõõmsate, heade
ja meeldejäävate tähtpäevade
aasta. 95 aastat tagasi alustas
eestikeelne Tartu Ülikool, möödus 90 aastat Kaitseliidu Saue
kompanii loomisest, 25 aasta
Berliini müüri langemisest ja

sini-must-valge lipu heiskamisest Pika Hermanni torni, 20
aastat Vene vägede lahkumisest
ja 10 aastat sellest, mil ÜRO
lastefond tunnustas Saue linna
esmakordselt lastesõbraliku
linna tiitliga.
Miks ma meenutan kõiki
neid asju? Sest maailmas,
Eestis ja Saue linnas toimub
kõigest hoolimata palju head
ja ilusat. Inimesed sünnivad,
käivad koolis, armastavad, tunnevad elust rõõmu ja teevad
tööd. Normaalsed inimesed
loovad perekondi ja saavad
lapsi, rajavad kodusid ja hoolivad teineteisest. Traditsioonilised perekonnaväärtused
jäävad ja elu läheb kõigest
hoolimata edasi.
Juhtugu maailmas ükskõik
mis, lõpuks ikkagi vale vajub
ja tõde tõuseb, kuri saab palga
ja õiglus võidab. Ka Eestis
läheb kõigil elu paremaks. Me
peame selle nimel töötama,
meil peab olema sellesse
usku, meil peab olema lootust
ja armastust. Just kõike seda,
mida sümboliseerib ka praegune jõuluaeg.
Soovin teile kõigile edaspidiseks jaksu ja jõudu ning kõikide heade soovide täitumist.
Rõõmsaid jõulupühi, lõbusat
aastavahetust ja head Maarjamaale pühendatud uut, 2015.
aastat!

Suur tantsuseminar Saue Noortekeskuses
Merily Palmissaar,
Tiina-Riin Uulma

Saue Noortekeskuse noortejuht Üllar Põld pälvis Harjumaa silmapaistvaima
noorsootöötaja tiitli. Saue linn tunnustas teda tänukirjaga matkaprojekti
„Targalt läbi Eesti“ läbiviimise ja noorte loodusteadlikkuse kasvatamise
eest. Noortekeskuse juhataja Kristi Kruus, kes vastuvõtul õhtujuhina üles
astus, sai tänukirja noorsootöö eestvedamise eest Sauel. Foto: Sirje Piirsoo

Üllar Põld pälvis Harjumaa
silmapaistvaima noorsootöötaja tiitli
Saue Sõna
Harju maavanem Ülle Rajasalu
tunnustas detsembri keskel
rahvusooperi Estonia talveaias
Harju maakonnas enim silmapaistnud noorsootöötajaid.
Aasta silmapaistvaimaks noorsootöötajaks Harjumaal valiti
Saue Noortekeskuse noortejuht Üllar Põld.
Ülle Rajasalu sõnul on noorsootöötajad just need, kelle
igapäevamure on maakonna
noortele inimestele toeks ole-

mine õige teeotsa valimisel ja
parimate otsuste langetamisel.
Aasta enim silmapaistnud
noorsootöötaja nominente esitati komisjonile kokku üheksa.
Noorsootöö valdkonna tegijate tunnustamise eesmärk
on esile tõsta noorsootöösse
panustanud ning valdkonda
edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi,
millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Saue Noortekeskuse showtantsu- ja ergutusgrupi SaChe
tantsutüdrukud Elisabeth Valdmann (16) ja Merily Palmissaar
(15) tulid möödunud sügisel
ideele kirjutada kohalikku
noorte omaalgatusfondi (NAF)
projekt, et õppida tantsust
huvitatud seltskonnaga vanuses
12-16 eluaastat juurde uut ja
huvitavat ning täiendada end ka
juba kõige varemõpitu juures.
Kutsuti kokku erinevate
põnevate tantsustiilide
juhendajad, et veeta talvise
koolivaheaja lõpus vahemikus
2.-4. jaanuar üks „Suur tantsuseminar“. Kogu korralduse
juures oli abiks Saue Noortekeskus: ruumid, noortejuhid,

majutus ja palju muud.
Erinevaid stiile käisid õpetamas treenerid Teele Palts
ja Veronika Vallimäe Dance
Actist ning Jessica Lainde JJStreetist. Lisaks panid noored
liikuma veel ka Maris Milpak
ja Tiina-Riin Uulma. Ühe
trenni andsid korraldajad Elisabeth ning Merily päris ise.
Maitsvate söökidega kostitamise eest treeningute vahepeal
täname väga Tammevana pubi,
hea sportliku kaubavaliku eest
aga Rõõmu Kaubamaja!
„Projekti peamine eesmärk
oli Saue noorte tantsijateni tuua
võimalus proovida erinevaid
stiile. Seda kõike eriti krapsakate, motiveerivate ja tuntud
treenerite käe all. Mõte viia teatud ühise huviga noored ühele
tantsupõrandale kokku andis nii

mõnelegi meist juurde julgust,
entusiasmi, isegi uusi sõpru.
Samuti oli projekti mõtteks
pakkuda tegevust talvisel koolivaheajal,“ kirjeldab Merily Palmissaar tantsulaagri eesmärke.
Tiina-Riin Uulma ütleb, et
mõlemal õhtul oli tüdrukute
üks meelistegevusi otse loomulikult noortekeskuse teleriruumis „Just Dance 2015“
mängimine. Samas olid korraldustiimi neiud näinud vaeva
nii mitme huvitava tegevuse
või mängu planeerimisega, et
suur saal oli hõivatud ka enne
ja pärast trenne. „Oli tõeliselt
aktiivne, samas igati vahva
punkt talvisele koolivaheajale.
Noored, ärge kartke oma ideid
ellu viia – NAF on teie mõtete
jaoks avatud,“ kutsub ta teisigi
oma ideid ellu viima.

Laager andis Saue noortele tantsijatele võimaluse proovida erinevaid tantsustiile. Foto: erakogu
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Saue HOBIzone ootab noori mudeliringi
Tõnis Lattik
Saue HOBIzone mudeliringi
juhendaja
Oleme võtnud oma südameasjaks noorte õpetamise ja
juhendamise. Ei ole saladus,
et koolis ja huvialaringides
õpitav teooria kinnistub kõige
paremini läbi praktilise tegevuse. Mudeliringis saavad
noored reaalselt rakendada
eelkõige füüsikatunnis õpitut,
ent lisaks sellele õpivad märkama detaile, nende olulisust
ja saavad reaalsed oskused
mistahes tehniliste probleemidega toimetulekuks.
Selle kõige läbi saavad
noored aga algteadmised ja
oskused, mis on vajalikud
mudelisporti ja tegelikult
mistahes tehnikasporti võistlustasemel sisenemiseks või
hilisemas elus paremini hakkama saamiseks.

Lisaks mudelauto juhtimise võtete omandamisele ja
võistlusstrateegiatele räägime
auto ehitusest ning hoolduse
põhimõtetest, õpime tundma
ja kasutama remondining hooldusvahendeid ja
tööriistu.
Külalisesinejad räägivad,
kuidas autosid ette valmistada
ja seadistada, et rajal kiirem
olla, ning seda, kuidas erinevates võistlussituatsioonides
käituda.
Tunni ülesehitus
◊ sõidutreening
◊ teooria
◊ praktiline tehniline tegevus
◊ sõidutreening
Ringi, mille maksumus on 30
eurot kuus ja mis toimub neljapäeviti kell 15.00-17.00,
ootame osalema kõiki tehnikahuvilisi vanuses 10-21

Saue HOBIzones alustas jaanuari alul tööd noorte mudeliring. Foto: Sirje Piirsoo

eluaastat
Ringis on olemas autod,
millega sõita ja oma tehnilisi
oskusi arendada. Osaleda on
võimalik ka enda autodega,

Kunstikonkurss
„Popp tänapäev“
Saue Huvikeskus kuulutab
välja kunstikonkursi „Popp
tänapäev” ja ootab sellest osa
võtma kõiki Saue linnas elavaid kunstihuvilisi noori vanuses kuni 18 eluaastat.
Aeg milles me elame, toob
kaasa uusi trende ja muudatusi. Mõned neist saavad väga
populaarseks, kuid mõned
jäävad laiema tähelepanuta
ja vajuvad unustusse. Kõige
popimatest trendidest kujuneb hiljem just selle ajastu või
kümnendi tunnus.
Kindlasti on sul mõtteid,
mis võiks olla eriti popp meie
tänapäeva elus. Ideid saab
ammutada elukeskkonnast,
teadusest, kunstist, muusikast, tantsust, moetrendidest.
Kõigest, mis toimub sind ümbritsevas elus või sinu endaga ja
mis sind tõeliselt huvitab.
Pane oma mõtted ja kujutlused paberile joonistades,
maalides või mõnes muus sulle
sobivamas tehnikas ja kindlasti
lisa oma tööle ka pealkiri. Tööd
võivad olla erinevates tehnikates ja erineva formaadiga.
Ootame rohket osavõttu!

Tööde vormistamine
Töö tagaküljele kirjuta trükitähtedes
◊ töö pealkiri;
◊ oma ees- ja perekonnanimi ja
vanus;
◊ kool ja klass või lasteaed ja rühm;
◊ juhendaja või õpetaja nimi;
◊ töö autori või lapsevanema
kontaktandmed (e-posti aad-

ress või telefoninumber).
Võistlustööde esitamise tähtaeg
on 9. märts 2015
Tööd tuua hiljemalt 9.
märtsil kella 10.00-18.00
Saue Huvikeskusesse aadressil
Saue, Nurmesalu 9, ruum 124
(Saue koolimaja fuajees).

Võitjate selgitamine
Töid hinnatakse viies vanusegrupis:
◊ kuni 6-aastased
◊ 7-9-aastased
◊ 10-12-aastased
◊ 13-15-aastased
◊ 16-18-aastased
Kolm parimat tööd kõigis vanuserühmades selgitab välja žürii.
Auhinnad parimatele annab
välja Saue Huvikeskus. Kõigi
konkursil osalejate tööd pannakse välja Saue Gümnaasiumi
aulas. Konkursi võitjate nimekiri
on alates 20. märtsist 2015
nähtav Saue Huvikeskuse kodulehel www.sauehuvikeskus.ee.
Konkursi kõikide vanusegruppide kolme parema töö autorite
tunnustamine toimub esmaspäeval, 23. märtsil 2015, kell
15.00 Saue Gümnaasiumi aulas.
Võitjaid teavitame e-maili või
telefoni teel.
Info: huvikeskus@saue.
ee või telefonil 6595009;
www.sauehuvikeskus.ee.

sellisel juhul on sama tasu
eest võimalik rada kasutada
ka ringivälistel aegadel.
Ootame sind ja aitame sul
teha esimesed sammud oma

võidusõitja karjääris. Info
tonis.lattik@hobi.ee, telefon
56819205. Saue HOBIzone
Pärnasalu 31, II korrus,
saue.hobi.ee.

Kursused
täiskasvanutele
huvikeskuses
VESIAEROOBIKA
E 19.00-19.45 ja N 20.00-20.45
Sobib igas vanuses osalejatele, nii algajatele kui
edasijõudnutele tasemest
sõltumata. Tund annab
hea üldfüüsilise koormuse,
parandab südametegevust ja
koordinatsiooni, suurendab
lihastoonust, vähendab rasva
osakaalu organismis ning
annab hea enesetunde.
TEKSTIIL JA TAASKASUTUS
4. veebruarist K 18.00-20.00
Kahekuuline kursus Saue
Huvikeskuse kunstiklassis.
DETAILID - varrukale, kraele,
taskule. Ühendame aplikatsioonitehnika ja vabakäestiilis

õmblemise nii masinal kui
käsitsi. Loome tekstiilpilte,
mida on võimalik kasutada
rõivaesemete kaunistamiseks.
Kursus sobib kõigile huvilistele! Kuutasu 16 eurot.

N 18.30-20.45
Saue Huvikeskuse kunstiklassis. Kursuse maht on 36
tundi. Maalimistarbed kohapeal olemas. Juhendaja Virve
Laan. Kuutasu 25 eurot.

FOTOGRAAFIAKURSUS
„Jäädvusta maailma“
4. veebruarist K 19.00-20.30
To i m u b S a u e G ü m n a a siumi ruumis 207. Kursuse
tasu on 75 eurot. Kokku
10 kohtumist. Juhendaja
Kristjan Rosin. Registreerimine e-posti aadressil
viimsifoto@gmail.com.

KLAASISULATUSKURSUS 2.
märtsist E 18.30-20.00
Neli korda, juhendaja klaasikunstnik Eve Koha. Kursuse
jooksul valmib unikaalne
klaasese. Jõukohane kõigile
kunsti- ja käsitööhuvilistele.
Kursuse tasu koos kõigi vajalike materjalidega 36 eurot.

AKRÜÜLMAALI KURSUS
5. veebruarist 30. aprillini

Kõigile kursustele vajalik
eelregistreerimine
huvikeskus@saue.ee.

Saue Huvikeskuse ettevõtmised
veebruaris ja märtsis
◊ 19.-31. jaanuar Saue Huvikeskuse kunstiringide õpilaste tööde näitus Kullo Lastegaleriis Tallinnas Kuninga
tn 6. Näitus on avatud T-L
kell 10.00-18.00.
◊ 13. veebruar kell 18.00
Kuressaare Linnateatri
etendus „Armastuse kirjad“ Saue Kontserdisaalis.
◊ 21. veebruaril kell 12.00
Saue linna suusavõistlused ja sarja „Sauelane
liikuma“ suusaetapp Sarapiku terviserajal.

◊ 9. märtsil kunstikonkursi
„Popp tänapäev“ tööde esitamise tähtaeg. Tööd tuua
Saue Huvikeskusesse hiljemalt 9. märtsil kella 10.0018.00 aadressil: Saue, Nurmesalu 9, ruum 124 (Saue
koolimaja fuajees)
◊ 23. märtsil kell 15.00
kunstikonkursi “Popp
tänapäev” võitjate autasustamine Saue Gümnaasiumi saalis.
◊ 27. märtsil konkursi “Saue
Laululaps 2015” eelvoor.

◊ 28. märtsil 11.00 lihavõttekaunistuste meisterdamise töötuba.
◊ 29. märtsil konkursi “Saue
Laululaps 2015” lõppkontsert.
◊ Rohkem infot kodulehel
www.sauehuvikeskus.ee ja
FB lehel.

16. jaanuar 2015 Saue Sõna
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Noored taekwondo sportlased näitasid Soomes head taset
Saue Sõna
Saue Taekwondoklubi võttis
möödunud aasta novembri
lõpus osa Soome lahtistest
taekwondo meistrivõistlustest
Helsingis, mis on üks populaarsemaid Põhjamaades.
Võistlemas oli ligikaudu 350
sportlast Rootsist, Prantsusmaalt, Venemaalt, Eestist ja
Soomest.
S a u e Ta e k w o n d o k l u b i
oli väljas 29 inimesega, 10
sportlase ja 19 lapsevanemaga. Kaheksa noort sportlast tuli koju medaliga: kaks
kulda, kaks hõbedat ja neli
pronksi.
Kuldmedali võitlesid välja
Thor Härm ja Aleksander Muskevitš. Hõbeda väärilised olid
sel korral Kaur Kippar ja Alek-

Saue Taekwondoklubi kaheksa noort sportlast tuli Soome lahtistelt taekwondo meistrivõistlustelt koju medaliga: kaks
kulda, kaks hõbedat ja neli pronksi. Vasakul treener Badr Eddine Lamdaghri Alaoui. Foto: Saue Taekwondoklubi

sandr Galaktionov. Pronksile
tulid Martin Aadli, German
Tambrikas, Sofia Samoilova ja
Eloura Charles.
Treener Badr Eddine Lam-

daghri Alaoui jäi kasvandike
tulemustega väga rahule.
Nende põhjal saab öelda, et
edasiminek on olnud väga
hea. „Igal võistlusel on näha

laste arengut. Head tulemused
annavad ka õpilastele endile
enesekindlust edasi treenida,“
rõõmustab treener.
Võistlustel oli laste silmist

näha, et nad on motiveeritud
võitma ja end edasi arendama.
See on üks olulisemaid edu
tegureid.
Pärast Helsingi võistlust
korraldas Saue klubi esimese
talvelaagri 19.-23. detsembrini Valgehobusemäe spordikompleksis. Laagri eesmärk oli
õpitut veelgi enam kinnistada
ja pühenduda 100% treeningutele süvitsi.
25 sportlast Sauelt ja
15 Soomest treenisid selles
5-päevases laagris koos. Treeningud toimusid kaks korda
päevas. Lisaks taekwondole
said lapsed lihvida ka oma
mäesuusatamise oskusi.
Laagrist tulid osalejad koju
uute teadmistega, et end
2015. aasta võistlusteks ette
valmistada.

Spordiklubil Imperial täitus aasta tegutsemist
Nils Joonas Põldme
Spordiklubi Imperial juhataja
Aasta tagasi asutasid kaks
Saue noort spordiklubi Imperial
ja hakkasid korraldama oma
kodulinnas uue ning huvitava
võitlusspordi trenne. See kuupäev, kui toimus esimene trenn,
oli 13. jaanuar 2014. Aeg liigub
kiirelt ja juba alustasimegi oma
teise tegevusaastaga.
Iga algus on alati raske, aga
nüüd on see kõige esmane aeg
läbi elatud ja loodame oma
klubi aina edasi arendada.
Mitte ainult ei looda, vaid
kindlasti ka tegutseme selle
nimel. Kuigi see on kõikide
muude toimetuste kõrval endiselt raske ja aeganõudev.
Hoolimata sellest, et eelmisel aastal alles alustasime klubi
tegevusega, oli see väga töökas.
Lisaks trennidele andsime suure
panuse linna üldise spordielu
arenguks. Juba märtsi alguses
korraldasime avaliku toitumiskoolituse tuntud kulturisti Ott
Kiivikaga. Maikuus organiseerisime treening-seminari, kuhu oli
kutsutud Tallinna Taipoksi klubi

Paljud spordiklubi Imperial treenivad on gümnaasiumi- ja ülikoolinoored, aga ei puudu ka üle 30-aastased.
Foto: Kema Film

treenerid Kevin Renno ja Mosa
Chatchawan. Juba novembris sai
korraldatud spordipsühholoogia
seminar, lektoriks väga haritud
Jorgen Matsi.
Kui märtsis toimunud koolitusel oli kuulajaid 30 kandis,
siis seminarile oli kohale tulnud juba enam kui 60 inimest.
Saue Gümnaasiumi 70-kohaline
auditooriumi oli praktiliselt täis.
Aasta jooksul jõudsime osaleda kolmel võistlusel. Treeninguid külastasid ka mitmed
erinevad külalistreenerid, nagu
näiteks Mirkko Moisar, Markko
Moisar ja Edvin-Erik Kibus.

Viimane veel päris mitmel korral.
Saue linna 2014. aasta teo
konkursile oli meidki nominendina esitatud. Täname kõiki rahvahääletusel osalenuid südamest.
20. detsembril käisime
klubi liikmetega boolingut
mängimas, tähistasime jõule
ja vana-aasta lõppu.
5. jaanuaril alustasime
uuesti trennidega, neis on
hetkel pidevalt üle 20 osaleja.
Paljud neist gümnaasiumi- ja
ülikoolinoored, aga ei puudu
ka üle 30-aastased. Eelmise
aasta lõpus ühines meiega ka

üks härrasmees, kel vanust
üle 40. Hea meel on ka selle
üle, et kunagisest poksiklubist
on hakanud tolle aja liikmed
uuesti meie trenni tulema.
Aasta küll alles algas, aga
juba plaanime selle hoogsalt
tööle tõmmata. 17. jaanuaril
on oodata Sauele taas kord
Jorgen Matsit, sel korral treeneri rollis. Jorgen viib läbi
laupäevase treening-seminari
taipoksi klintši teemal.
Kõik, kes on enda uue aasta
lubaduseks öelnud, et hakkavad trenni tegema, tulge ja
hakake! Ootame ka täiesti alga-

jaid! Treenime ühise grupina ja
ootame kõiki julgelt liituma.
Ainuke tingimus on hetkel
vanusepiirang, mis on +14.
Kui olete teinud uueks aastaks nimekirja elumuutvate
lubadustega, siis valige välja
esialgu ainult üks ja muutke.
Kui tahate ellu viia ka palju teisi
muudatusi, kannavad need tihti
vähem vilja. Need, kes plaanivad hakata tegema trenni,
loobuda suitsetamisest, piirata
söömist ja alkoholitarbimist, ei
suuda lõpuks mitte ühtegi muutust läbi viia. Selliste muutuste
läbiviimisel tuleb valida üks,
seda teha ja mõne aja möödudes viia ellu ka järk-järgult teised. Vastasel juhul võib tahtejõu
varu ühel hetkel otsa saada.
Spordiklubi Imperial on
Sauel tegutsev võitlusspordiklubi. Eesmärk on spordi arendamine, tervislike eluviiside
propageerimine, spordiürituste
ja koolituste korraldamine Saue
linnas. Klubi peatreener on
Reimo Allik. Me ei tee lihtsalt
trenni, vaid mõtestame ka oma
tegevust. Lisainformatsioon
nilsjoonaspoldme@gmail.com.

Mälumängurid Maakilval paremate hulgas
Saue Mälumänguklubi juhatus
Saue mälumänguritele lõppes
2014. aasta väga edukalt, sest
koguni kaks võistkonda kindlustas
edasipääsu kevadel toimuvasse
ülevabariikliku omavalitsustevahelise mälumängusarja Maakilb
2014-2015 superfinaali.
Maakilva II eelvoor Harjumaa regioonis viidi läbi koduses

ja hubases Saue Kontserdisaalis 13. detsembril 13
võistkonna osalusel. Saue oli
esindatud kolme võistkonnaga:
Tammetark, Sammas ja Ettur.
Kahjuks jäi kooliõpilaste võistkonna debüüt tegemata, sest
samal ajal ragistasid nad ajusid
geograafiaolümpiaadil Viimsis.
Oluline oli jõuda kahe
vooru kokkuvõttes vabariigi 12
parema võistkonna hulka ning

Tammetark (Vello Toomik, Villu
Tamm, Jevgeni Nurmla ja Villu
Liiv) ja Sammas (Ulvi Urgard,
Endla Lindmäe, Kaido Lasn ja
Andres Allpere) said sellega
suurepäraselt hakkama.
Saue vooru võitis Keila linn
68 punktiga - ja oli parim ka
kogu Eestis – Parksi / Kuusalu
ning Anija ees, kuid Tammetark
oli 64 punktiga neljas ja Sammas 59 punktiga viies. Sellest

piisas lahedalt finaalipääsuks.
Parimate tulemused üle Eesti
kahe vooru kokkuvõttes:
1. Räpina vald 135 punkti,
2. Keila linn 128 punkti, 3.
Saue Tammetark 127 punkti, 8.
Saue Sammas 116 punkti.
Kolmas Saue võistkond Ettur
(Virve Laan, Urmas Väärtnõu,
Paavo Grünberg ja Priit Tähtsalu)
oli ka igati tubli ning saavutas
kahe vooru kokkuvõttes 19.

koha, mis annab neile võimaluse
14. veebruaril toimuvas A-finaalis
võistelda kolme superfinaali koha
eest. See on täiesti teostatav, sest
möödunud aastal sai Sammas
sellega suurepäraselt hakkama.
Kokku osales üle Eesti 57
võistkonda 42 vallast ning Saue
oli ainus kolme võistkonnaga
omavalitsus, mis näitab mälumängu jätkuvat populaarsust
meie linnas.

Vanem generatsioon
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Tammetõru koosviibimised on sisukad
Armand Nagel
Juba üle 20 aasta sisustavad
pensionäride klubi Tammetõru
igakuiseid koosviibimisi küllakutsutud tuntud inimesed.
Möödunud aasta oktoobrikuu
viimasel reedel oli meie külaline
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas,
kellele esitasime seoses eesseisvate valimistega päris palju küsimusi. Mälestuseks kohtumisest
jäi igale osalejale Jüri Ratase
nimega pastapliiats tema mõttega „Eesti vajab igat inimest“.
Klubi liige, Saue mõisa
omanik Elgi Kriisa tuli välja
ettepanekuga viia novembrikuu kohtumine Saue linnapea
Henn Põlluaasaga läbi Saue
mõisas. Tammetõru klubi juht
Maie Uhtlik võttis loomulikult
ettepaneku tänuga vastu.
Mõis on kenasti remonditud
ja heas korras. Enne koosviibimise algust võis igaüks ringi
vaadata ja visata pilgu imekaunitele ruumidele.
Linnapea andis ülevaate
2014. aasta saavutustest ja
eesseisvatest ülesannetest.
Ühtlasi kerkis üles küsimus,
kas Eestis on veel selliseid
tublisid peresid, kes on võtnud oma südameasjaks lagunema kippuvate ajalooliste
kultuurimälestiste säilitamise.

Detsembris külastas 15 inimest Saue klubist Tammetõru Suure-Lähtru mõisa. Foto: Maie Särak

Kohalolijatel oli teada üks selline mõis, Haapsalu lähedal
asuv Suure-Lähtru mõis, mille
omanik on Mart Helme ja nad
palusid linnapead organiseerida selle külastamise.
Tammetõru jõulupeo pidasime Tammevana pubis. Peomeeleolu eest hoolitses Ervin
Lillepea, lauldes nii vanemale
eale sobilikke kui ka jõululaule.
Jõulukuu 20. kuupäeval saigi
teoks väljasõit Suure-Lähtru
mõisa. Kolme autosse mahtus
15 reisihuvilist ja sõit võis alata.
Natuke enam kui pärast
tunniajalist sõitu olimegi
päral. Meid tervitas mõisaomanik Mart Helme. Ilm reisihuvilisi ei seganud, kuigi
sadas lumelörtsi. Otsustasime

alustada mõisaga tutvumist
õuest. Mõisa väga allikaterikast maad pidi olema kümme
hektarit.
Mart Helme näitas maja taga
olevat küngast ja rääkis, et viimane mõisnik oli olnud väga kirglik jahimees, kuid vanas eas, kui
ta enam mööda metsi ja rabasid
käia ei saanud, lasknud ta selle
künka kokku lükata ning sinna
jahimaja ehitada. Seal ta siis olevat istunud ja oodanud kuni faasanid lahti lasti, et neid küttida.
Pärast mõisa riigistamist oli
siin olnud kool, hiljem kolhoosi
ja lõpuks sovhoosi kontor.
Majja sisenedes püüdis
pilku lumivalge majavaim.
Pilguheit teistele ruumidele ja
väga rikkalikule raamatukogule

ning võisime laudade taga istet
võtta ja vestlust alustada.
Mart rääkis, et vabariigi
algaastatel elas siinses Kirbla
külas umbes 170 inimest, kellest on nüüdseks järele jäänud
umbes pooled.
Kui töökohad Kirblas kadusid, hakati tööl käima Haapsalus. Kui sealgi enam tööd ei
leitud, siis Tallinnas. Tallinnas
käidi tööl seni, kuni oli rongiühendus, kuid nüüd on paljud
läinud tööle Soome. See tähendab, et elu linnadest eemal
sureb üha enam välja.
Hea on olla abivalmis ja aidata
teisi, aga kas on õige see, kui
meie oleme vaesed ja aitame
rikkamaid, nagu näiteks Kreekat,
kus töötasud ja pensionid on

Tormi kiuste Viljandisse

Talv Saue Päevakeskuses

Elina Mägi

◊ 17. jaanuaril kell 13.0019.00 „Psühhodraama“,
korraldab Tiia Järvpõld.
◊ 19. jaanuaril kell 15.00
päevakeskuse seeniortantsu ansambel Senjoriitad esineb Villa Benitas.
◊ 25. jaanuaril kell 11.00
Verdi ooperi „Rigoletto“
vaatamine kinolinalt Eesti
Muusikaakadeemias. Sõidame Sauelt kell 10.05
väljuva rongiga.
◊ 29. jaanuaril kell 13.30
räägib linnavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni
esimees Maie Särak tööst
volikogus.
◊ 3. veebruaril kell 10.30
kohtumine Saue linnapea
Henn Põlluaasaga.
◊ 3. veebruaril kell 12.0013.00 kohtumine Teletorni
kinosaalis David Vsevioviga
„Kuidas sünnib müstiline
Venemaa?“. Tund aega
enne ja pärast kohtumist
on võimalik 3-eurose piletiga sõita 21. korrusele.
Palume eelnevalt registreeruda päevakeskuses.
◊ 3. veebruaril kell 15.00
New Classic Ensemble
Vienna kontserdi külastus

Päevakeskuse seltskond asus
13. detsembril aasta viimasele
väljasõidule juba tuttavasse
Ugala teatrisse Viljandis.
Kuigi ilmakorraldajad olid
soovitanud kodus püsida ja
küünlad valmis hoida, olime
meie valmis loodusega „rinda
pistma“. Soojas bussis ei olnud
tähtis, mis akna taga toimus.
Viljandi võttis meid vastu
paraja marutuulega. Kuna jõudsime kohale suure ajavaruga,
läks osa meist ilmale vaatamata
Viljandi kohvikutega tutvuma,
osa suundus kohe teatrimajja,
kus sai end kohvi ja maitsvate
kookidega turgutada.
Seekordne etendus oli
inglise näitekirjaniku Peter
Quilter´i kahevaatuseline näidend „Eesriie avaneb“. See
on suhteliselt uus tükk Ugala
repertuaaris, esietendus oli
alles 20. septembril 2014.
Näidendis mängivad viis
naist: Kadri Lepp, Marika Palm,
Vilma Luik, Luule Komissarov
ja külalisena Terje Pennie.
Endise teatriomaniku
Michael`i testamendi täitmiseks on kokku saanud viis

kanget karakterit, kelle omavahelised suhted on kõike muud
kui sõbralikud. Neid ühendab
aga suur soov vanale kehvas
seisus teatrile uuesti elu sisse
puhuda, kasutades selleks
lausa ekstreemseid võtteid.
Kui etenduse kohta oli arvamusi seinast-seina, kellele
meeldis, kes tegi täiesti maha,
mõnele tuli esimese vaatuse ajal
lausa tukastus peale, siis üksmeelselt arvati, et kolmas vaatus
oli kirss tordil. Selleks oli kohtumine armastatud näitleja Luule
Komissaroviga. Teel Viljandisse
olime kirja pannud oma küsimused näitlejannale.
Neid oli kogunenud päris
palju, suurem osa puudutas
muidugi Õnne tänava Lainet,
aga oli ka teatritööd ja eraelu
puudutavat. Saime humoorikad
ja põhjalikud vastused. Vestlus
kulges südamlikus ja sundimatus õhkkonnas ning keegi
ei märganudki, et ajalimiit oli
ammu ületatud.
Koju jõudsime juba pimedas, tund hiljem planeeritust,
aga jälle meeldiva kogemuse
võrra rikkamana. Ootame
huviga järgmisi sellelaadseid
üritusi.
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Estonia Kontserdisaalis.
Sõidame vastavalt valikule Sauelt kell 13.05 või
14.05 väljuva 191 bussiga.
8. veebruaril kell 11.00
Verdi ooperi „Trubaduur“
vaatamine kinolinalt Eesti
Muusikaakadeemias. Sõidame Sauelt kell 10.05
väljuva rongiga.
17. veebruaril kell 11.00
eakate sünnipäeva pidu
Saue Noortekeskuses
neile, kel sünnipäev jaanuaris, veebruaris või
märtsis ja aastaid 65
või enam. Registreeruda
palume päevakeskuses.
20. veebruaril kell 11.00
Aino Johansoni maalide
näituse avamine.
22. veebruaril kell 11.00
ooperi „Traviata“ vaatamine
kinolinalt Eesti Muusikaakadeemias. Sõidame Sauelt
kell 10.05 väljuva rongiga.
11. märtsil kell 18.00
„Naised kunstis“ Kadrioru
muuseumis. Ülevaate
naiskunstnikest, naiste rõivamoest ja ehetest, kommetest ja peremudelistest
läbi kolme sajandi teeb
Kadrioru kunstimuuseumis

suuremad kui meil? Kas on meil
vaja kuuluda kõikvõimalikesse
organisatsioonidesse, kust me
mitte midagi ei saa, kuid maksame mitmetuhandelisi liikmemakse?
Enne Riigikogu valimisi toimub palju kohtumisi rahvaga.
Need parteid, kes on praegu Riigikogus esindatud, saavad selleks riigilt raha ja võivad esineda
nii televisioonis kui ka raadios.
Praegu Riigikogus esindatud
parteid annavad tühje lubadusi,
mis jäävad täitmata. Kõik see
näitab, et sammume paigal ja
Riigikogusse oleks vaja uusi erakondi, uusi mõtteid ja algatusi.
Mart Helme, kes kuulub Eesti
Konservatiivsesse Rahvaerakonda arvab, et see erakond
oleks võimeline midagi muutma.
Pärast sellist huvitavat, muljetavaldavat ja mõtlemapanevat
vestlust, mis kestis poolteist
tundi, soovis Mart Helme meile
kaunist jõuluaega ja jagas erakonna sümboolikaga meeneid.
Lisaks ootas meid peolaud hea
ja paremaga, kust ei puudunud
ka traditsioonilised jõuluroad.
Koju sõites oli, mille üle arutada
ja mõelda. Jääb üle tänada selle
sõidu organiseerijaid, linnapead
Henn Põlluaasa ja Tammetõru juhti
Maie Uhtlikut. Tänusõnad kuuluvad ka meie autojuhtidele.

eksponeeritud kunstiteoste
põhjal kunstiajaloolane
Tiina-Mall Kreem. Hind pensionärile 3 eurot. Palume
eelnevalt registreeruda
päevakeskuses.
◊ 15. märtsil sõidame Tartu
Sadamateatrisse lüürilist
armastuslugu „Armastan!
Armastan! Armastan!“ vaatama. Etendus algab kell
16.00 ja lõpeb 18.30.
Sauele jõuame kell 22.00.
Enne etendust jääb tunnike
omal käel ringivaatamiseks.
Hind täpsustamisel. Huvilistel palume eelnevalt registreeruda päevakeskuses.

Tähelepanu, saksa keele
huvilised!
◊ Saksa keele ring alustab
jaanuaris ja toimub neljapäeviti kell 12.00 päevakeskuse käsitöö poolel.

Seltsingud ja klubid
◊ 23. jaanuaril kell 18.30
Lauluklubi koosviibimine.
◊ 3. veebruaril kell 10.00
Saue Linna Invaühingu
koosolek, kell 10.30 kohtumine Saue linnapea
Henn Põlluaasaga.
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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.
Kaasaegsed ja klassikalised
kütteseadmed. Professionaalne
pottsepateenus nõustamisest
dokumentatsioonini. Korstna-

pühkimine. Kõikidele töödele
pikaajaline garantii. Lisainformatsioon www.ahjumees.ee.
Telefon 56681555, e-posti
aadress tanel@ahjumees.ee.

Soovin osta Kütise tänaval
3-toalist korterit, vaatan üle ka
teised pakkumised. Pakkumised
saata luigas@hot.ee või võtta
ühendust telefonil 5171606.

Korterite ja eramajade koristus, mobiil 58098230, Tiina

Müük
Müüa kuiva ja toorest küttepuud,
hind alates 35 eurot / ruum.
Puud koormasse laotud, konteineris ja võrgus. Kuivad kütteklotsid võrgus. Puitbrikett 150 eurot
/ tonn. Info telefonil 5011898.

Lõikemööbel, liuguksed ja
garderoobid. Hinnad soodsad.
Garantii. Telefon 5029075.
Nõustan juriidilistes küsimustes.
Koostan lepinguid ja muid juriidilisi
dokumente. Infot saab e-posti aadressil saueoigusabi@gmail.com.
Katused, fassaadid, üldehitus ja
viimistlustööd. E-post: marko@
artellehitus.ee, 53529476.
Kinnisvara

*garaaziuksed
*aiaväravad
*automaatika
OTSE TOOTJA LAOST
Tule 17, Sauel (Pauligi vastas)
tel. 6 596 912, info@hansadoor.ee
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Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, sõelutud kivisütt ning kütteklotsid
võrkkotis. Transport Sauele
tasuta. Telefon 53593615,
www.keilabrikett.ee.
Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid

puldid*
aiapostid*
paigaldus*

HANSADOOR

lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.
Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaaruseta. Telefon 58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.
Pakun tööd
Keila kesklinnas asuv kaasaegne ilusalong pakub tööd
juuksurile. Tasu käibeprotsendi alusel või soodsa koharendiga. E-mail kati@famille.
ee. Telefon 56989669.
Firma otsib oma kollektiivi
klienditeenindajat. Vajalik
arvuti kasutamise oskus. Info
telefonil 5015433.

Politsei- ja
päästesündmused
Põhja prefektuur
27. detsembril teatati, et Saue
linnas asuva ettevõtte arendusplatsilt on varastatud metallist
soojak koos tööriistade ja soojustusmaterjalidega. Vargusega
tekitatud kahju on umbes
8100 eurot.

Põhja päästekeskus
1. jaanuaril kell 9.36 teatati, et
Sauel Koondise tänava viiekorruselises majas põleb korter ja korterielanikud said välja. Päästjate
saabudes oli korteri aknast näha
lahtist põlemist. Päästjad evakueerisid viienda korruse inimesed, kustutasid tulekahju, kontrollisid kõrvalkortereid ja katust.
Korteris viibinud naise toimetas kiirabi tervisekontrolliks haiglasse, mehele osutati
esmaabi kohapeal.
Tulekahju oli magamistoas.
Naise poja sõnul põles emal
magamistoas küünal voodi juures.
Päästetöötajad juhivad tungivalt tähelepanu, et lahtise
tule kasutamisel peab olema
ettevaatlik.

AS ATKO Grupp pakub tööd
bussijuhile Harju maakonnaliinide teenindajana, liinide
algus Keila. Võimalik töötaja
nii täis- kui osalise tööajaga.
Info: kart.alehodzin@atko.ee
või telefonil 5335 8698.
Otsin tööd
Naine (40), kellel on pikaajaline töökogemus tootmisettevõttest, soovib leida tööd Sauel.
Olen hea suhtleja, kohusetundlik ja hea kohanemisvõimega.
Olen avatud erinevatele tööpakkumistele. Telefon 55990001.
Varia
Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad kõik raamatud, igas seisukorras. Tee riiulitele ruumi. Tel
53 468 430.

Südamlik kaastunne
Karmi Rummile
abikaasa
kaotuse puhul.
Saue Linnavarahalduse
kollektiiv

Südamlik kaastunne
Mallele ja Üllele
kalli ema
LAINE VEIBERI
16.06.1923 - 07.01.2015
kaotuse puhul.
Kaire perega

Avaldame siirast kaastunnet
Karmi Rummile perega
armastatud
abikaasa, isa ja vanaisa
kaotuse puhul.
Kolleegid Saue
Gümnaasiumi reaal-, loodusja oskusainete sektsioonist

Jumalateenistused
jaanuaris
Saue kirikus
Kuidas ma teid olen kandnud
kotka tiibadel ja kuidas ma teid
olen toonud enese juurde.
2 Ms 19:4

Pühapäev, 18. jaanuar kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld.

Pakume vaipade ja
pehme mööbli keemilist
puhastust. Telefon
58880999,
info@EUclean.eu.

Pühapäev, 25. jaanuar kell 13
Teenistust juhatab Vahur Utno.
Jutlustab Raivo Kaustel.
Palve ja osadustund igal kolmapäeval kell 18.00.
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Tähelepanu MTÜ-d!
Mittetulunduslikuks tegevuseks toetustaotluste esitamise järgmine
tähtaeg on 20. jaanuar 2015.
Taotlused tuleb esitada paberkandjal või elektrooniliselt Saue
Linnavalitsusele e-posti aadressil saue@saue.ee. Taotlusvormi
leiate Saue linna koduleheküljelt aadressil www.saue.ee.
Valige VABA AEG / organisatsioonid.

Uue meeskonnaga Saue Auto AS tehnoülevaatus
Kõik kategooriad
Tehnoülevaatuse saab ära teha
ettenähtust kuni kolm kuud varem!
Tule 21, Saue
Avatud:
E-R 9.00-18.00
L 9.00-14.00
Telefon 6105056
www.saue-auto.ee

