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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Saue linn
on Eestis võimekuselt viies
Saue Sõna

Kuuendat aastat koostatava
uuringu viis läbi konsultatsiooni- ja koolituskeskus
Geomedia siseministeeriumi tellimusel.

S

aue linn on kohalike
omavalitsuste (KOV)
võimekuse koondindeksi kohaselt 2010.2013. aasta näitajate alusel
Eesti 215 linna ja valla seas
viiendal kohal. Ettepoole jäävad Rae, Viimsi ja Harku vald
ning Tallinna linn.
Kõrget kohta kommenteerib Saue linnapea Henn Põlluaas: „Saue linn on ettevõtjasõbralik linn. Peame majanduse arenemist väga oluliseks
nii linna kui riigi tasandil.
Linnavalitsus on taganud
heal tasemel ja areneva infrastruktuuri. Püüame ettevõtlusele kaasa aidata bürokraatia
vähendamise ning erinevate
dokumentide ja planeeringute võimalikult kiire menetlemisega. Viime regulaarselt
läbi linnavalitsuse ja ettevõtjate ümarlaudu, kus arutame
mõlemale poolele olulisi ja
huvipakkuvaid küsimusi.
Saue inimesed on väga
ettevõtlikud ja innovaatilised. Suur on erinevate
perefirmade ja FIE-de hulk.
Saue kooli õpilasfirma 3D
Trükikoda jõudis edukalt
ENTRUM-i konkursi lõppu
ja saab tunnustatud HEAK-i
Harjumaa Aasta Tegija autasustamisel.
Oluline on ka Saue linna
logistiliselt väga hea asukoht
Pärnu maantee, Tallinna
ringtee ja raudtee ääres.
Läheduses on Paldiski ja Tallinna sadam ning lennuväli.
Kõik need tegurid mõjuvad

Kohalike omavalitsuste võimekuse uuringu põhinäitaja hõlmab nelja-aastast
perioodi. Omavalitsusüksusi
analüüsitakse 29 erineva
näitaja lõikes, millest suurt
osa omavalitsused otseselt
mõjutada ei saa. Arvesse
on võetud elanike arvu,
nende rännet ja heaolu,
inimeste sissetulekuid ja
toimetulekutoetusi, töökohtade olemasolu ja töötuse
määra, kohaliku ettevõtluse
mitmekesisust ja seisundit,
omavalitsuse finantsolukorda, valimistel osalemise
ja kandideerimise aktiivsust, haridusasutuste olemasolu, keskkonnakaitselist
olukorda, erinevate teenuste
toimimist jne.

Võimekate omavalitsuste TOP 10 Geomeedia uuringu alusel

positiivselt ettevõtluse ja
majanduse arengule Saue
linnas ning uute töökohtade
loomisele.
Eelmisel aastal valmis
Sauel enam kui 100 töötajaga Vaasan Balticu külmutatud pagaritoodete tehas.
Siin asub terve rida üle Eesti
ja rahvusvaheliselt tuntud
ettevõtteid. Käibe ja töötajate
arvu poolest on suuremad firmad Paulig Grupp, Fors MV,
Toode, Sami, juba mainitud
Vaasan Baltic ja teisedki.
Kõik need firmad omavad
kaasaegset tootmisbaasi, kva-

lifitseeritud töötajaid ja laialdast toodangu turustusvõrku.
Olulise osa moodustab nende
tootmisest eksport.
Kui riik taastaks läbi
maksupoliitika ettevõtluse
ja omavalitsuste vahelise
sideme, nagu see toimib
enamikes maades ja kehtis
Eestis 1993. / 1994. aastani,
saaks omavalitsused kahtlemata veelgi enam panustada
ettevõtluse ja majanduse
arengusse ning seda läbi erinevate meetmete ka toetada
(koolitustoetused, maksusoodustused jne). Saue linn

teeks seda heal meelel.
See ei tähendaks mitte
ettevõtluse maksukoormuse
tõstmist, vaid maksutulude
osalist ülekandmist riigilt
neile omavalitsustele, kus
ettevõtted konkreetselt asuvad. Paraku laekub täna
ettevõtluselt omavalitsustele
vaid maamaks. See ei kata
aga kahjuks isegi mitte infrastruktuuri rajamisele ja hooldamisele tehtavaid kulutusi.
Ettevõtjad peavad seda igati
mõistlikuks ideeks, paraku ei
leia ettepanek toetust valitsuse tasandil.“

KOV-i võimekuse uuringuga saab tutvuda siseministeeriumi kodulehel
www.siseministeerium.ee/
haldussuutlikkus.

Saue Sõna NR 19 (426)
24. oktoober 2014
Väljaandja Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub 7. novembril

Linnaelu

Saue Sõna 24. oktoober 2014

2

Harjumaa aasta koolitussõbralikum
organisatsioon on Paulig Grupp

Paulig Grupp: Santa Maria
AS / Saue Production OÜ
Milles väljendub ettevõtte
koolitussõbralikkus?

Saue Sõna
Harju maavanem Ülle Rajasalu
tunnustas Harjumaa 2014. aasta
tublimaid täiskasvanud õppijaid
14. oktoobril Tallinna Raekojas.
2014. aastal pälvisid täiskasvanud õppija nädala (TÕN)
raames tunnustuse kuus Harjumaa tublimat tegijat: aasta
õppija, aasta koolitaja, aasta
koolitussõbralikum organisatsioon, aasta koolitussõbralikum omavalitsus, väärikas
õppija ja kogukondliku tegevuse edendaja.
Tiitli saajad valis Harjumaal
esitatud nominentide seast välja
Harju maavanema moodustatud
komisjon, mida juhib Harjumaa
TÕN-i koordinaator Kaja Kalmer.
17. täiskasvanud õppija
nädala kestis 17. oktoobrini.
TÕN-i ajal oli fookuses elukestev õppimine ja enesetäiendamine kui isiksuse ja
ühiskonna arengu põhiline
eeldus toimetulekuks muutuvas maailmas.
Täiskasvanud õppija nädal
- TÕN kutsuti ellu 1999. aastal ning see on kujunenud traditsiooniliseks üle-eestiliseks
täiskasvanuharidust populariseerivaks ja õppimisvõimalusi

Harjumaa aasta koolitussõbralikuma organisatsiooni tunnustuse võttis maavanem Ülle Rajasalult (paremal)
vastu ettevõtte personalispetsialist Katrin Charles. Foto: Heikko Kukk

2014. aasta Harjumaa TÕN-i tiitlid
Harjumaa aasta õppija Silja Trisberg
Harjumaa aasta koolitaja Jaan Urvet
Harjumaa aasta koolitus-

sõbralikum organisatsioon Paulig Grupp: Santa Maria AS
/ Saue Production OÜ
Harjumaa aasta koolitussõbralikum omavalitsus -

Jõelähtme vald
Harjumaa väärikas õppija Evi Vendla
Harjumaa kogukondliku tegevuse edendaja - Margit Pärtel

tutvustavaks ürituseks.
Nädala edukaks läbiviimiseks
on moodustatud tugigrupid
kõigis 15 maakonnas ja Tallinnas. Traditsiooniliseks on

saanud üle-eestilised üritused
nagu iga-aastane avaüritus ja
täiskasvanuhariduse foorum.
TÕN-i moto on: õige aeg on
õppida. Aktsiooni läbiviijad

kutsuvad kõiki täiskasvanud
inimesi üles sel nädalal erilist
tähelepanu pöörama ja mõtlema elukestva õppe vajalikkuse üle.

Ettevõttesse tööle asunute
jaoks on välja töötatud
sisseelamisprogramm uutele
töötajatele.
Korraldame jooksvalt töökeskkonna-, kvaliteedi- ja toiduohutuse alaseid koolitusi,
samuti erialaseid kontsernisiseseid koolitusi.Ettevõte
pakub keeleõpet töökohal.
Aastal 2011 algasid eneseja ajajuhtimise koolitused,
kus õpetame oma töötajatele
tõhusat ajakasutust. Projekt
jätkub. Ettevõttes korraldatakse igal aastal arenguvestlused kõikide töötajatega.
Arenguvestluste tulemusena
tehakse igale töötajale arenguplaan koolituste osas.
Kohalike elanike värbamine
vabadele töökohtadele - eelmisel aastal (2013) olime
enim Saue elanikele tööd
pakkuv ettevõte Saue linnas.
Läbi selle arendame Sauel
elavaid inimesi kaudselt.

Mida tiitel ettevõttele
tähendab?
Tiitel on tunnustus tehtud töö
eest. Jätkame oma töötajate
arendamist, sest koolitatud
töötaja on rahulolev töötaja.

Saue linna MTÜ-de ja
seltsingute ümarlaud
Saue linna MTÜ-de ja seltsingute ümarlaud toimub 27.
novembril Endla talus Koppelmaal.
Väljasõit Sauelt linnavalitsuse parklast kell 17.00.
Tagasi Sauele jõuame orienteeruvalt kella 22-ks.

Kavas:
Huvikeskuse õpetajate Anneli Luppi ja Made Kaarese lahkel, sõbralikul ja asjatundlikul juhendamisel valmisid
merekividest kaunid kulonid, prossid ja kõrvarõngad. Foto: Virve Laan

Huvikeskuses valmisid väega ehted
Saue Huvikeskus
Täiskasvanud õppija nädala
(TÕN) töötuba „Väega ehted“
meelitas kohale rohkelt meisterdamishuvilisi.
Avatud uksel tervitas osalejaid suur rippuv pihlakaoks
marjakobaratega. Tassike taimeteed meega aitas rõskest
sügisõhtust tulnutel sooja
saada ja meeleolu luua.

Huvikeskuse õpetajate
Anneli Luppi ja Made Kaarese
lahkel, sõbralikul ja asjatundlikul juhendamisel valmisid
merekividest kaunid kulonid, prossid ja kõrvarõngad.
Meisterdajad raamisid kivid
hõbetatud traadiga ja kaunistasid pärlmutterhelmestega.
Kui teada õigeid töövõtteid,
pole miski liiga keeruline.
Et väega ehted oma kand-

jat kõige halva eest kaitseks,
saab selliseid ehteid valmistada pihlakaokstest. Paraja
suurusega oksajuppidele kinnitati prossialus ja seejärel
keriti neile villasest lõngast
eesti rahvarõivatriibud. Tulemuseks oli dekoratiivne värviakord, mis üha hallimaks
jäävas sügises kandjat kaunistab ja silma rõõmustab.
Head meisterdamiselusti kõigile!

1. Koolitaja Tauri Tallermaa
loeng teemal „Naiste ja
meeste mõtlemise erinevusest ja sellega arvestamine
kodanike kaasamisel“.
2. Saue Linnavalitsuse plaanidest ja 2015. aasta eelarvest.

3. 2015. aasta sündmuste
kalender.
4. Arutelu vabal teemal.
Õhtusöök kell 17.30.
Osavõtutasu on 5 eurot. Osavõtusoovist palun teatada hiljemalt 14. novembriks Saue
Huvikeskusesse e-posti aadressil huvikeskus@saue.ee.
Ootame igast ühingust ühte
osavõtjat. Osalustasu tuleb
maksta Saue Huvikeskusesse 20. novembriks. Raha
saab tasuda ka ülekandega
Saue Linnavalitsuse esitatud arve alusel.

Saue Linnavalitsus kutsub kohtuma
Saue Linnavalitsus kutsub linnarahvast neljapäeval, 30. oktoobril, kella
18.30-ks Saue Muusikakooli kammersaali kohtumisele, et üheskoos
arutleda päevakajalistel teemadel.
Oma valdkonnast annavad ülevaate
linnavalitsuse liikmed.
Kohtumise kestuseks on planeeritud kaks tundi.
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalituse
8. oktoobri istungi päevakorras oli 29 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Määras Kadakamarja tn
40 (elamumaa) ja Kesa tn
20 (tootmismaa) katastriüksuste jagamisel moodustavate katastriüksuste
aadressid ja maakasutuse
sihtotstarbed.
◊ Saatis volikogu otsuste
„Keskuse tänava maa-ala
taotlemine munitsipaalomandisse“, „Kohanime
määramine“ ja „Saue Linnavalitsusele kapitalirendiga vara soetamiseks loa
andmine“ eelnõud kehtestamiseks volikogusse.
◊ Väljastas ehitusloa üksikelamu rekonstrueerimiseks
Vana-Keila mnt 12.
◊ Väljastas kasutusloa Paju tn
6 elektriliitumisele, Kütise

tn 7 korterile ja Saue lasteaed Midrimaa osalistele
rekonstrueerimistöödele
(koridori remont).
◊ Algatas Pärnasalu tn 30a
kinnistu detailplaneeringu
ja kinnitas detailplaneeringu lähteülesande.
◊ Kinnitas Saue Gümnaasiumi hoolekogu. Lapsevanemaid esindavad hoolekogus Argo Ladva ja Ander
Vist, Saue Linnavalitsust
Jüri Tümanok, kooli toetavat organisatsiooni Mati
Kitt, õpetajaid Anu Lauri
ja Ulvi Urgard, lapsevanemaid Reet Silva, Marju
Muldia, Svetlana Elson ja
Andrus Oruste ning õpilasesindust Birgit Kruusmaa
ja Älice Närep.
◊ Andis Saue Huvikeskusele
loa korraldada tervisespordisarja „Sauelane liikuma“ orienteerumisetapp
11. oktoobril kell 12 -14
jaanituleplatsil ja selle

Pärnasalu tänav 30a
kinnistu detailplaneeringu
algatamine
Saue Linnavalitsus
Saue Linnavalitsuse 8. oktoobri
2014 korraldusega nr 329
algatati Saue linna keskosas
Pärnasalu tänav 30a kinnistu
detailplaneering.
Detailplaneering haarab
Pärnasalu tänav 30a kinnistut sihtotstarbega elamumaa,
mille pindala on 1673 m².
Detailplaneeringu eesmärk

on olemasoleva ehitusõiguse
muutmine korruselisuse osas,
soklikorrusega 3-korruselisest
korterelamust 4-korruseliseks
korterelamuks muid kehtivaid
parameetreid muutmata.
Detailplaneeringus antakse
uuesti tehnovõrkude, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse lahendus.
Detailplaneering ei muuda
Saue linna kehtivat üldplaneeringut.

Ütle, mis on
„Aasta tegu 2014“!
Saue Linnavalitsus korraldab
igal aastal konkursi „Aasta
tegu“, et väärtustada linnale
ja linlastele olulise tähtsusega
ettevõtmist või sündmust, mis
on aasta jooksul linna arengut
ja tuntust positiivselt mõjutanud, Tiitel on tunnustus ettevõtmise eestvedajale ja ergutab
linnale kasulikele tegudele teisigi tegijaid.
Konkursile võivad ettepanekuid esitada kõik sauelased ja
Saue linna ettevõtted. Kirjalikus
ettepanekus põhjendage, mille
poolest see tegu, ettevõtmine
või sündmus on olnud eriline ja
märkige ära sündmusega seotud
isikud või ettevõtted, kes tunnustamist väärivad.

Konkursil „Aasta tegu 2014“
osalevad ettevõtmised, mis
on toimunud 2014. aastal.
Ettepanekud palume esitada
hiljemalt 3. novembriks 2014
Saue Linnavalitsuse infolauda
(Tule 7, 76505 Saue) või e-posti
aadressile saue@saue.ee.
Seejärel saab iga sauelane
hääletada kas 7. novembri
Saue Sõnas ilmuvat ankeeti
täites või linna kodulehe
vahendusel, milline ettevõtmine väärib tema arvates
2014. aasta teo tiitlit.
Võitjaid tunnustavad volikogu
esimees Valdis Toomast ja linnapea Henn Põlluaas aastalõpu
vastuvõtul 19. detsembril Saue
Kontserdisaalis.

◊

◊

◊

◊
◊

◊

◊

ümbruses. Avaliku ürituse
korraldamise eest vastutab
Rauno Neuhaus.
Lubas linnapea Henn Põlluaasa puhkusele 18. oktoobrist kuni 26. oktoobrini
2014 (k.a).
Otsustas korraldada Saue
Linnavalitsuse eestkostetava 1-toalise korteriomandi
võõrandamist hinnaga
40 000 eurot.
Otsustas maksta hoolekandeasutuse toetust ühele
isikule.
Määras hooldaja kolmele
puudega isikule.
Otsustas maksta ühekordset sissetulekust sõltuvat
sotsiaaltoetust kogusummas 252,80 eurot kuuele
abivajajale.
Otsustas maksta sünnitoetuse esimest osa neljale perele kogusummas
455 eurot.
Tu n n i s t a s l i h t h a n k e l
„Saue linna Keskuse pargi

mänguväljaku uuendamine“ edukaks Tiptiptap OÜ
pakkumuse.
◊ Otsustas kompenseerida
ühe õpilase koolilõuna
hinnavahe.
◊ Luges ühe Saue linna jäätmeveo piirkonna jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kuni
1. maini 2015, kuna jäätmevaldaja ei ela kinnistul
ega kasuta seda muul viisil.
◊ Otsustas sõlmida halduslepingu riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamiseks.

15. oktoobri istungil oli
päevakorras kuus küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Tunnistas lihtsustatud korras tellitava teenuse hankel
„Toitlustusteenuse osutamine Saue lasteaias Midrimaa“ edukaks P. Dussmann
Eesti OÜ pakkumuse.
◊ Suunas Saue Linnavolikogu

otsuste „Loa andmine lihtsustatud korras tellitava teenuse
„Toitlustusteenuse osutamine
Saue lasteaias Midrimaa“
hankelepingu sõlmimiseks“ ja
„Saue linna kohalike teede ja
avalike teede nimekiri“ ning
määruse „Saue linna 2015.
aasta eelarve“ eelnõud kehtestamiseks volikogusse.
◊ Seadis isikliku kasutusõiguse Elektrilevi OÜ kasuks
Saue linna omandis olevale
Maastiku tänav T2 kinnistule 0,4 kV maakaabelliini
ja liitumiskilbi ehitamiseks
ning majandamiseks.
◊ Vaatas volikogu komisjoni ettepanekul üle Saue
Linnavolikogu määruse
„Saue linna ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga liitumise
eeskiri“ eelnõu lähtuvalt
1. juulil 2014 jõustunud
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ning lisas
sellesse seadusest tulenevad muudatused.

Uue hädaabinupu tutvustus
Saue Päevakeskuses
Mark Plisko
Simview Abikeskus
Meil on rõõm teile teatada,
et 27. oktoobril kell 10.00
on Saue Päevakeskuses
aadressil Kütise 4 Simview
Abikeskuse tutvustus, mis
on eelkõige mõeldud eakatele ja toimetulekuraskustega inimestele. Tutvustusel
räägitakse detailselt, kuidas
SimView saab teid ja teile
kalleid inimesi aidata.
Mis on SimView?
Mis võiks hädaolukorda
sattumisel arstile või sugu-

lastele helistamisest lihtsam olla? Noorele ja tervele
inimesele võib tunduda,
et abi kutsumiseks piisab
vaid mobiiltelefonist, kuid
kas selle olemasolu kindlustab alati elu päästmise?
Mitmeid kordi on inimesed
linnas ära kadunud, tänaval
või kodus kukkunud, teadvuse kaotanud ja pole abi
ära oodata jõudnud.
See vaid kinnitab, et
ainuüksi telefon ei ole
kõikvõimas. Me hoolitseme
enda lähedaste eest, kuid
ei saa neile kogu oma aega
pühendada.

Simview Help Center on
loodud eesmärgiga aidata
lapsi, eakaid ja puuetega
inimesi kriitilistes olukordades. Ainult üks seade
- GPS järelevalve (kahesuunaline GSM-side),
kukkumisandur ja hädaabi kutsumise nupp - üks
hädaabisignaal ning teie
lähedasele osutatakse abi.
Tulge, ootame teid Saue
Päevakeskuses.
Lisainfo
www.simview.eu.
Telefon +3726433333,
e-postiaadress
mp@simview.eu.

Novembrikuu toiduraha
Saue Gümnaasiumis
RK Teeninduse OÜ

Toiduraha novembris

Koolilõuna hind Saue
Gümnaasiumis on
1,15 eurot.

1.- 9. klass			
7,40 eurot
20 päeva
10.-12. klass			
23 eurot
20 päeva

◊ 1.-9. klassini kompenseerib
riik 0,78 eurot. Ülejäänud
osa, 0,37 eurot katab Saue
linn, kui lapse ja mõlema
vanema elukoht kompensatsiooniperioodil on rahvastikuregistri andmetel
Saue linn. Kui mitte, siis
katab vahe lapsevanem.
◊ 10.-12. klassi õpilase
eest maksab lapsevanem
1,15 eurot.

Toiduraha palume tasuda
29. oktoobriks RK Teeninduse OÜ arvele: Swedbank,
EE092200221018424457.
Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse (laste)
nimi ja klass.
Kui õpilane on haige või
puudub, palume teatada (puudumise algus ja

lõpp) telefonil 659 6068
või e-posti aadressile
ulle.jahesalu@real.edu.ee.
Õpilane võetakse toidult
maha teatamisele järgnevast toidupäevast alates.
Kasutamata päevade toiduraha summa arvestatakse järgmise perioodi
ettemaksuks. Järgneva kuu
toiduraha tasumisel palume
kogunenud ettemaksu
summa ise maha arvestada
ja lisada maksekorralduse
selgitusse vastavate päevade arv.
Meeldivat koostööd soovides.

Sport
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Saue tüdruk võitis maineka tantsuvõistluse
Ragne Jõerand
www.pealinn.ee
Emilija Kukk võitis JJ-Street
Baltic Sessionil laste hip-hop
tantsude kategoorias 50 võistleja hulgast ülekaalukalt esikoha, olles ühtlasi ka noorim
lõppvõistlusel osaleja.
Oktoobri teisel nädalavahetusel peetud rahvusvahelise
tänavakultuurifestivali JJ- Street
Baltic Sessioni peaüritus oli
Nordea tänavatantsude võistlus
kontserdimajas. Eestile tõi sealt
lastearvestuses esikoha 11-aastane Saue tüdruk Emilja Kukk.

„Ma pole kunagi varem
ühtegi tantsuvõistlust võitnud,
kuigi olen võistlemas käinud.
Nii raske oli esineda suure
publiku ees ja ma kartsin ka
natuke, aga treener ja sõbrad
julgustasid mind. Seda, et just
mina võidan, ma küll oodata ei
osanud,“ rääkis Emilija.
Emilija on hip-hopiga tegelenud kaks aastat. Ta käib
kaks korda nädalas treeningutel JJ-Street tantsukoolis.
„Mulle meeldib hip-hopi
juures vali muusika ja see, et
tantsuga saab hästi keha lõdvestada.“

Emilija vastaseks oli finaalis
12-aastane koolipoiss Milan.
Finalistid pidid lõppvoorus
laval olles läbima hip-hop
duelli, kus nad teineteise silme
all kordamööda tantsisid. „Kui
ma vaatasin Milani esinemist,
siis tundus küll, et on tugev
vastane,“ tunnistas Emilija.
Hoolimata tasavägisest
võistluselt, otsustas hip-hopi
proffidest koosnev žürii, et esikoht kuulub Emilijale, kellele
jääb tema esimest tantsuvõistluse võitu meenutama kuldne
karikas, lisaks hulgalisest
auhindu.

Spordiklubi Imperial korraldab
spordipsühholoogia seminari
Nils Joonas Põldme
Spordiklubi Imperial juhataja
Spordiklubi Imperial korraldab
taas Saue linnas ühe hariva seminari. Tänavu märtsis viisime läbi
koolituse „Tervisliku toitumise
põhialused“ Ott Kiivikaga, mis
oli üpriski edukas. Sellekordseks
teemaks oleme valinud spordipsühholoogia, mis on kindlasti
väga eluline ja oluline.
Spordipsühholoogia seminar
toimub 16. novembril Saue
Gümnaasiumi neljanda korruse
auditooriumis 424. Registreerimine algab kell 12.45 ja seminar lõpeb kell 16.30. Kokku
toimub kolm ühetunnist loengut, mille vahele mahub kaks
15-minutilist pausi kohvi, tee
ja suupistetega.
Esimene teema, millest
seminaril räägime, on „Ärevus
ja keskendumine spordis“.
Kuidas teha nii, et emotsioonid
(sportlikku) sooritust ei segaks?
Teine loeng on motivatsioonist spordis. Kas on võimalik
motiveerida ennast ja teisi?
Kolmandaks räägime tervisliku toitumise psühholoogiast:
mida ja millal süüa „otsustatakse“ ju peas.
Koolitaja on Jorgen Matsi,
kes on edukas sportlane, treener, koolitaja ja õppejõud. Ta
on lõpetanud Tartu Ülikooli
magistriõppe psühholoogia
erialal ning Eesti Kogntiiv-Käitumisteraapia Assotsiatsiooni

Emilija Kukk võitis JJ-Street Baltic Sessionil laste hip-hop tantsude kategoorias 50 võistleja hulgast ülekaalukalt esikoha. Foto: Krishan Chand

Saue vibulaskjad
osalevad IFAA Euroopa
sisemeistrivõistlustel
EIAC 2014
Jaanus Gross
Vibuklubi Sagittarius
treener

keskastme teraapiakoolituse.
Jorgen Matsi on töötanud
üle viie aasta ülikooli spordipsühholoogia õppetoolis. Psühholoogia kõrval meeldib talle
kursis olla sporditeadustega ja
sellele lisaks toitumisega. Ta on
viinud läbi hulgaliselt loenguid
motivatsioonist ja toitumisest.
Seminar on mõeldud kõigile. Soovituslikult kohustuslik
treeneritele ja sportlastele, aga
kindlasti on oodatud kõik teisedki ning ei tohiks arvata, et
see sobib ainult tõsistele spordiga seotud inimestele.
Arvan, et koolitus on väga
vajalik ka tulevastele ja praegustele lastevanematele.
Treeneriga veedab laps aega
ainult vähesed tunnid päevast.
Seega, põhilise töö peavad ära
tegema siiski emad ja isad.
Samuti peaks olema lapsevanem piisavalt oskuslik, et ära
tunda head treenerit. Halb tree-

ner võib põhjustada eluaegseid
ebameeldivad tundeid trenni
suhtes. Olen ise osalenud Tallinna Ülikoolis sellisel koolitusel nagu „Kuidas treener saab
spordipsühholoogiat kasutada“
ja ei ütleks, et oli ainult treeneritele suunatud koolitus.
Kasuta võimalust ja tee
enda pühapäev sisukaks! Pileti
hind eelmüügist on 10 eurot,
kohapeal 15 eurot. Registreerimine e-posti aadressil nilsjoonaspoldme@gmail.com.
Spordiklubi Imperial on
Sauel tegutsev võitlusspordiklubi, mis asutati selle aasta
alguses. Eesmärk on spordi
arendamine, tervislike eluviiside
propageerimine, spordiürituste
ja koolituste korraldamine Saue
linnas. Ootame kõiki huvilisi
vanuses 14+ julgelt meie klubi
treeningutega liituma. Me ei tee
lihtsalt trenni, vaid mõtestame
oma tegevust.

IFAA Euroopa vibulaskmise
sisemeistrivõistlused EIAC
2014 toimuvad 29. oktoobrist kuni 1. novembrini San
Marinos. Meenutuseks niipalju, et eelmine EIAC toimus
Pärnus 2012. aastal ja sealt
tõi Saue vibuklubi Sagittarius
koju mitu rahvusvahelise tiitlivõistluse medalit.
Tänavusele võistlustele on
Saue vibulaskjatest sõitmas
kokku viis sportlast. Juunioride vanuseklassis võistlevad
neidude poolel Annabel Olgo
ja Liisi Tammar ning noormeeste hulgas Kristopher
Kastehein. Meeste sportvibu klassis osalevad Jaanus
Gross, kes täidab samaaegselt treeneri ülesandeid, ja

Mike Gross.
EIAC 2014 korraldab San
Marino vibuföderatsioon koos
kahe vibuklubiga: Lunghi
Archi di San Marino ja Gli
Arcieri del Titano.
Kaasatud on suurte võistluste korraldamise kogemustega Itaalia maastikuvibuföderatsioon FIARC, Euroopa
vanima vabariigi olümpiakomitee ja San Marino spordija turismiamet.
Võistlustel osaleb 370 laskjat, kes muudavad San Marino
võistluse suurimaks senipeetud IFAA sisevõistluseks.
Saue linna sportlastena
on meil suurepärane võimalus külastada pärast võistlust
sõpruslinna Montemarcianot,
mis ei jää võistluspaigast
kaugele.
Saue vibusportlaste sõitu
toetab AS SAMI.

Saue Tammede koostatud rada oli seiklusrohke
Rauno Neuhaus.
Saue Huvikeskuse
sporditegevuse juht
Sarja „Sauelane liikuma“ teine
etapp, orienteerumine toimus,
11. oktoobril Saue jaanituleplatsil.

Osalejad pidid tunni jooksul
Saue jaanituleplatsi ümberkaudsetes metsades leidma ja
kaartidele märkima võimalikult
palju kontrollpunkte kahekümnest. Kohale oli tulnud 63 võistlejat, kes edukalt raja läbisid.
Tulemused on leitavad orien-

teerumisklubi Saue Tammed
kodulehelt www.tammed.ee.
Täname orienteerumisklubi
Saue Tammed meeldiva ürituse
korraldamise ja seiklusrohke
raja koostamise eest ning AS-i
Santa Maria, tänu kellele jagus
auhindu kõigile osalejatele.

Saue vibulaskjaid esindavad IFAA Euroopa sisemeistrivõistlustel EIAC
2014 (vasakult) Liisi Tammar, Kristopher Kastehein, Mike Gross, Annabel Olgo ja Jaanus Gross. Foto:
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Kirjanik tuli külla!
Saue Gümnaasiumi
algklasside õpetajad
Saue Gümnaasiumi algklasside õpilased kohtusid 6.
oktoobril päris elus kirjanikuga, nagu tutvustas ennast
Andrus Kivirähk ise. Ta mainis,
et teinekord näidatakse surnud
kirjanike pilte, aga päris elus
kirjanikku on ikka huvitavam
vaadata, sest too räägib ja loeb
ehk mõne jutugi ette. Ja just
seda kirjanikuhärra tegi.

Lapsed kuulsid mitmeid
naljarohkeid jutte Andrus Kivirähki uuest, peatselt ilmuvast
lasteraamatust. Kui jutud kuulatud ja naerud naerdud, said
julgemad esitada kirjanikule
küsimusi. Kohtumise lõpus sai
iga soovija Andrus Kivirähki
autogrammi.
Kohtumine päris elus kirjanikuga toimus koostöös Saue
Linna Raamatukoguga. Oli
põnev ja jääme huviga järgmisi
külalisi ootama.

Saue Gümnaasiumi algklasside õpilased kohtusid 6. oktoobril päris elus kirjanikuga, külla tuli Andrus Kivirähk.
Foto: Anu Lauri

Saue ja Rapla Vesiroosi
Gümnaasiumi sõpruskohtumine
Kadri Kummer
Saue Gümnaasiumi kehalise
kasvatuse õpetaja

Enne, kui tõsiseks sportimiseks läks, tegid lapsed soojendusvõimlemist.
Foto: Anu Lauri

Saue ja Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi teiste klasside lõbusad lapsed said 7. oktoobril
Saue Gümnaasiumi staadionil
kokku, et omavahel mõõtu
võtta pendelteatejooksus, jalgpallis ja rahvastepallis. Selline
üritus toimus Saue Gümnaasiumis juba teist korda.
Kõva tuult trotsides alustasime pendelteatejooksuga,

Üleriigiline poiste keelpillifestival on alati
väga oodatud sündmus
Juta Ross
Saue Muusikakooli
viiuliõpetaja
Üleriigiline poiste keelpillifestival, millel osales peaaegu
sada poissi erinevatest Eestimaa muusikakoolidest, toimus
17.-18. oktoobril kolmeteistkümnendat korda Kuressaare
Muusikakoolis.
Festival on mõeldud keskastme- ja lastemuusikakoolides viiulit, tšellot, kontrabassi

või vioolat õppivatele poistele.
Festivali algataja ja eestvedaja on Kuressaare Muusikakooli viiuliõpetaja Laine Sepp.
Sündmust toetavad Saaremaa
ettevõtted ja üksikisikud.
Kahel päeval oli üksteist
45-minutilist kontserti, kus
kõik osalejad esitasid hoolikalt
ettevalmistatud kava. Igal aastal valib publik enda lemmiku.
Sellel aastal osalesid Saue
poistest festivalil Mirk Silver Kass,
Mait Pihotalo, Henri ja Karl Korts

õpetaja Juta Rossi ja kontsertmeister Elina Seegeli juhendamisel.
Poistega sõidavad alati
kaasa ka nende vanemad ja
õed-vennad. See on tore sündmus kõikidele peredele.
Ettevalmistus festivaliks on
sama tõsine ja vastutusrikas
töö nagu konkursile minek.
Ise mängida ja üksteist kuulata on motiveeriv ning arendav. Varasematel aastatel on
festivalil Saue Muusikakooli
esindanud Märt Mägi.

Kellel on huvi, sellel on ka huvitav

mille võitis Saue Gümnaasiumi 2.a klass. Seejärel mängisid poisid väikese turniiri
jalgpallis ja tüdrukud võistlesid sama süsteemi järgi rahvastepallis. Jalgpalli võitjaks
trooniti Saue Gümnaasiumi
2.b klass, rahvastepalli võitjaks tuli Saue Gümnaasiumi
2.c klass.
Kõikide alade kokkuvõttes
oli parim Saue Gümnaasiumi
2.c klass, kes kogus 28 punkti.
Teine koht läks jagamisele meie
kooli 2.a ja 2.b klassi vahel –

mõlemad kogusid 24 punkti.
Vaid kahe punktiga jäi nendest
maha Vesiroosi Gümnaasiumi
2.b ja neist omakorda kahe
punkti kaugusele Vesiroosi
Gümnaasiumi 2.a klass. Kuuendale kohale tuli Saue Gümnaasiumi 2.d klass 18 punktiga.
Kevadel ootavad Vesiroosi
Gümnaasiumi lapsed sauelasi
endale külla.
Suured tänud Vesiroosi
Gümnaasiumi õpetajatele, kohtunikele ja Saue Gümnaasiumi
teiste klasside juhatajatele.

SÜNNIPÄEVALAPSED OKTOOBRIS
LINDA VARIK
MAIMU PALUMETS
JÜRI-UUDO RINNE
MARGARITA VACHT
JAAN PERT
HEINO MARTINSON
ENDEL VEINBERG

86
85
84
83
82
82
82

HARRI NÕULIK
PILVI TOMBERG
UDO TOMBERG
VIRVE MÖLDER
ANNE-MARI ROHDE
IRMA VAIKLO
ARNO VESTER

82
81
81
81
80
80
80

PALJU-PALJU ÕNNE!

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni
sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.

Üllar Põld
Saue Noortekeskuse noortejuht, projektinõustaja
Noortekeskuse projekt „Targalt
läbi Eesti 2“ tõmbab otsad kokku.
Jaanuar: RMK õppeprogramm „Hundiretk“ Oandul.
Kuula, näe ja otsi märke.
Märts: räätsamatk Kõnnu
Suursoos. Tõsta jalgu, liigu,
tõuse püsti! Vaatetorn keset
raba. Silmapiir, rahu ja vaikus.
Ilus. Tõsta jalgu, liigu, tõuse
püsti! Jaksad küll!
Aprill: jalgsimatk Leppojale.

Konnakullesed, paljad jalad
külmas vees, väsimus. Suitsusaun nagu vanasti: pime,
kuum ja nõgine.
Juuni: süstasõidu koolitus
Kaberneemes. Ära rapsi, tee
koostööd, kui oskad, siis julged.
Juuli: süstamatk meresaarele. Vihm, lained ja tormivangis saarel. Ootamine.
September: öösel rabas,
märjad jalad, hirm. Päeval

rabas, käsipidi mülkas, vägev.
Kümme ratast ühe minutiga
rongist välja, aplaus.
Oktoober: noortekeskuse taga
telgis ööbimine. Und ei tule, telgis köeb ahi, palav, hääled öös.
Kõik see kokku teeb 11
matkapäeva, viis telgis ööbimist ja 107 osalust. Ah jaa!
Kogu see lõbu ja väsimus ja
märjad jalad ja korralik kõhutäis oli osalejatele tasuta.

Süstasõidu juures on oluline mitte rapsida. Foto: Saue Noortekeskus
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Muudatused politseis alates 1. oktoobrist
Politsei- ja Piirivalveamet
1. oktoobrist muutus Politseija Piirivalveameti (PPA) struktuur ning juhtimisskeem. Kui
varasemalt oli amet ülesehitatud valdkondliku juhtimismudeli alusel, siis nüüd toimub
juhtimine teenuste kaupa.
Juhtimise vähendamise
ja töö ümberkorraldamisega
hoiab PPA kokku personalieelarvet, mis annab võimaluse
tõsta politseinike palku. Eesmärk on tõsta uuest aastast
ametnike sissetulekut minimaalselt 900 euroni.
Aastate jooksul on lahkunud
politseist rohkem inimesi, kui on
tööle tulnud. Ilmselgelt ei tunne
korrakaitsjad end kesise sissetuleku tõttu kindlalt ja paljud on
seetõttu valinud teise töö.
Kõige suurem liikumine on

olnud patrullteenistuses, mis on
tekitanud probleeme patrullide
väljapanekul. Aukude täitmiseks
oleme aina enam kasutanud
abipolitseinike ja piirkonnakonstaablite töötunde. Viimasel juhul
on kannatanud kogukonna ja
piirkonnakonstaabli suhe. Teisisõnu ei ole piirkonnakonstaablid
saanud tegeleda täies mahus
piirkonna probleemidega, süütegude ennetamise ja menetlusega. Nüüdsest olukord muutub
ja kohalik konstaabel ei täida
enam patrullpolitseiniku kohustusi, vaid saab sajaprotsendiliselt
pühenduda kogukonnaga seotud
küsimuste lahendamisele.
Põhja prefektuuri viie
jaoskonna asemel jätkab 1.
oktoobrist tööd kolm: Kesklinna
politseijaoskond, Lääne-Harju
politseijaoskond ja Ida-Harju
politseijaoskond, mis saavad

suurema võimekuse ja otsustuspädevuse ning kuuluvad
prefekti otsealluvusse.
Kolme jaoskonna struktuuris on edaspidi ennetus- ja
menetlusüksus, kuhu koondub
kogukonnaga seotud süütegude
ennetamine ja uurimine, piirkonna- ja noorsoopolitseinike
töö, reageeriv üksus ehk patrulltegevus ning teenindav üksus.
Lääne- ja Ida-Harju jaoskonna
puhul isikut tõendavate dokumentide taotluste vastuvõtmine
ja dokumentide väljastamine.
Kui varasemalt kuulus jaoskonna pädevusse vaid väärteomenetlus ja kuritegusid uuriti
keskselt kriminaalbüroos, siis
nüüd tegeleb jaoskond ka haldusalal toime pandud kuritegude
uurimisega. Raskemad kuriteod,
mis ei ole otseselt seotud konkreetse piirkonna iseärasustega ja

peitkuriteod jäävad kriminaalbüroo kesküksuse menetlusse.
Ligi pool senisest piirkonnapolitseinikest jätkab teenistust
patrullpolitseinike ridades. Sellise
ümberkorraldusega suurendame
ööpäevaringset reageerimisvõimekust igas Harjumaa piirkonnas,
ühtlasi loome konstaablile soodsa
pinnase, et tegelda süsteemselt
vaid kogukonnakesksete probleemidega ning teha koostööd
kohaliku omavalitsuse ja enda
piirkonna elanikega.
Konstaabli poole tuleb julgelt
pöörduda mistahes korrakaitsja
nõu ja tuge vajava küsimusega.
Kui tegemist on juhtumiga, mis
nõuab kiiret reageerimist ja
politseinike sekkumist, kui on
oht inimese elule ja tervisele,
on kõige õigem helistada hädaabinumbrile 110 või 112.
Kuna konstaabel teenindab

Piirkonnapolitseinik
Kadi Kuuseoja
Teeninduspiirkond Saue linn ja
Saue vald
Pärnasalu põik 11, Saue
Telefon 6124555
Vastuvõtt teisipäeval kell 15-18
ja kolmapäeval kell 10-12
Noorsoopolitseinik
Maret Maripu
Teeninduspiirkond Saue linn,
Harku ja Saue vald
Sarapuu 1, Tabasalu, Harku vald
Telefon 53267511
Politsei- ja piirivalveameti
infotelefon 6123000
mitut piirkonda, siis tuleb kindlasti arvestada sellega, et igal
ajal ei pruugi konstaabel konkreetses vastuvõtupunktis olla,
vaid ta liigub senisest rohkem
ringi. Kabinetitöö ja inimeste
ootamine ei ole eesmärk omaette: politseinik peab olema
liikvel ja tegutsema tänaval,
kus teda on kõige enam vaja.

Novembris Saue Päevakeskuses
◊ 29. oktoobril kell 12.15
külastame Tallinna sünagoogi Karu tänaval. Sõidame
kell 11.16 Saue Kaubakeskuse juurest väljuva 191
bussiga. Vajalik on eelnev
registreerimine.
◊ 4. novembril kell 10.00 korraldab Saue Invaühing loengu
reumaatilistest haigustest.
◊ 4. novembril kell 17.00 on
Saue Noortekeskuses koh-

tumine kaitseminister Sven
Mikseriga. Kui kaitstud
me oleme, väljakutsetest
Eesti julgeoleku poliitikas.
Küsimused ministrile on
soovitav eelnevalt edastada
päevakeskusele.
◊ 5. novembril võtab päevakeskuses vastu OÜ Silmarõõm silmaarst. Etteregistreerimine telefonil
6595070.

Haljastusjäätmete
taaskasutamine
Eesti Jäätmeringluse OÜ
Taas on kätte jõudnud aeg,
mil lehed langevad ja aeda
tekivad värviliste sügislehtede hunnikud. Mida nendega peale hakata? Üks
võimalus on panna lehed ja
muud aiajäätmed omaenda
kompostikasti või kui aiamaad ei ole, millele hiljem
kompostmulda laotada, siis
saab need üle anda haljastusjäätmete taaskasutamisega tegelevale ettevõttele.
Miks on kompostimine
kasulik? Kompostimine muudab haljastusjäätmed mullatoiduks, mida saab kasutada
aianduses, lillekasvatuses ja
põllumajanduses. Kompost
parandab mulla struktuuri
ning selle vee ja toitainete
säilitamise omadusi, julgustab taimede juurestiku kasvu,
vähendab mullast tulenevate
haiguste levimist taimedel
ning vajadust kasutada pestitsiide ja sünteetilisi väetisi.

Eesti Jäätmeringluse OÜ
pakub Tallinnas ja Harjumaal
kottidesse kogutud haljastusjäätmete äraveo teenust.
Hinnad on järgmised: kuni
150-liitrine (20kg) kott 1,92
eurot ja kuni 300-liitrine (30
kg) kott 2,75 eurot.
Pakume ka hunnikusse
kogutud okste äravedu hinnaga 15 eurot / m 3 (kuni
4m3) ja 10 eurot / m3 (4+m3).
Kogutud haljastusjäätmetest
toodame erinevaid kõrgekvaliteedilisi kompostitooteid.

Rohkem infot
www.e-compost.ee või
telefonil 58504455.
Selle sügise pakkumine
Saue elanikele
Kui Saue piirkonna elanike
kollektiivne tellimus ületab
100 koti piiri, hinnasoodustus 7,5%.
Kuldset sügist!

◊ 10. novembril kell 14.00
esinevad Saue Päevakeskuse kollektiivid Kesklinna
Sotsiaalkeskuses isadepäeva kontserdil.
◊ 12. novembril kell 10.00
viib Vello Toomik läbi näitus-vestluse teemal „Maailma rahad“.
◊ 18. novembril kell 11.00
on noortekeskuses eakate
sünnipäevapidu. Oodatud

on kõik, kel aastaid 65 ja
enam ning kelle sünnipäev
oli või tuleb oktoobris,
novembris või detsembris.
◊ 19. novembril kell 14.00
on vaegkuuljate teabepäev.
◊ 13. detsembril on väljasõit
Viljandi Ugalasse Peter Quilteri komöödiat „Eesriie avaneb“ vaatama. Pärast etendust kohtume Luule Komissaroviga. Väljume Sauelt

kell 10.30 ja tagasi oleme
kell 19.00. Viljandis lõunatamise võimalus. Hind 25
eurot inimese kohta. Kohad
bussis maksmise järjekorras.

Seltsingud
◊ 4. novembril kell 9.30 Saue
Linna Invaühingu koosolek.
◊ 31. novembril kell 16.00
seltsing Tammetõru koosviibimine.

Saue linna elanikud saavad
Pääsküla jäätmejaama jäätmeid üle anda
Tallinn ja Saue vaheline koostööleping võimaldab Saue
linna elanikel kasutada Tallinnas Raba tn 40 asuva jäätmejaama teenuseid.

Üks tooja saab korraga
tasuta ära anda
◊ kuni 0,6 m3 (kuus sajaliitrist kotitäit) biolagunevaid
aia- ja haljastusjäätmeid;
◊ kuni 0,6 m3 (kuus sajaliitrist kotitäit) rõivaid;
◊ töötlemata puitu (mis on
naturaalne ja ei ole töödeldud erinevate värvide,
õlide, lakkidega);
◊ vanametalli;
◊ papp- ja kartongpakendeid
ning vanapaberit;
◊ pakendi- ja plastijäätmeid (sh

PP, PVC, PE, PS ja vahtplast);
◊ kompaktseid elektri-ja
elektroonikaseadmeid;
◊ ühelt toojalt korraga kuni 8
velgedeta sõiduauto rehvi;
◊ sorteeritud ehitus- ja lammutusjäätmeid (sh betoon,
tellised, plaadid ja keraamikatooted, kipsi- ja isolatsioonimaterjalid);
◊ lehtklaasi;
◊ kasutuskõlblikku mööblit
(sh pehme mööbel);
◊ ohtlikke jäätmeid.

Vastavalt jäätmejaama
operaatori kehtestatud
hinnakirjale saab ära anda
◊ sortimata ehitusjäätmeid;
◊ suurjäätmeid, sh kasutuskõlbmatut vana mööblit;

◊ rõivaid (kogus, mis ületab
0,6 m3);
◊ eterniiti;
◊ biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (kogus, mis
ületab 0,6 m3):
◊ muid kasutuskõlbmatuid
sortimata jäätmeid.

Jäätmejaam on avatud
◊ esmaspäeval ja reedel kell
14.00-19.00
◊ kolmapäeval 8.00-13.00
◊ laupäeval ja pühapäeval
kell 10.00-15.00
◊ riigipühadel suletud
Pääsküla jäätmejaama opereerib AS Ragn-Sells. Lisainfo ja
hinnakiri www.ragnsells.ee või
telefonil 15155.

SILMADE KONTROLL, SILMARÕHU MÕÕTMINE,
PRILLIDE MÜÜK, PRILLIDE PISIREMONT,
OPTILISED PÄIKESEPRILLID
5. novembril kella 10-st
SAUE PÄEVAKESKUSES
Silmade kontroll maksab 10€.
Prillitellijale on kontroll TASUTA.
Vastuvõtule on vajalik etteregistreerimine
INFO ja etteregistreerimine
telefonil:6595070
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Kuulutused
Teenused
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud
E-R 15.00-19.00. L, P suletud. Telefon 6003382, info@
sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku
telefonil aeg ette registreerida!
Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon
5220321, info@arbormen.ee,
www.arbormen.ee.
Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Telefon 58033448, Ain.
Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid jne). TASUTA

demonteerime. Hoolsad töömehed. Telefon 55939504.
Puuokste äravedu 5m 3 / 40
eurot, puulehtede äravedu 1,70
eurot / kott ja igasuguse olmeprügi äravedu. Ostame vanarauda. Telefon 53476867.
Kiharad kauniks. Lõikus ja värvimine. Meeste-, naiste- ja laste juuksur. Praktikant alustas tööd. Sauel
Kütise 4 juuksurisalongis (postkontori kõrval). Soodsad hinnad 5-10
eurot. Juuksuriteenus koju 15 eurot.
Info telefonil 55632242.
Kinnisvara
Ostan Sauele laopinna. Oodatud
on kõik pakkumised. tauno.omanik@mail.ee, 56698863.
Müük
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, sõelutud
kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport Sauele tasuta.
Telefon 53593615, www.keilabrikett.ee.

Teated ja reklaam
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Müüa puitbrikett kandiline
152€/960kg, pellet premium
195€/960kg, turbabrikett
112€/950kg, lepp 2,6€/40L
kott, kask 2,9€/40L kott. Telefon 53803858.
Müüa õunamahla ja õunu `Antonovka`. Hind kokkuleppel. Telefon 6596227.
Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid
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
Hotell Salzburg (Pärnu mnt 555,
Tallinna linna piiril) pakub tööd
ettekandjale ja administraatorile. Töö graafiku alusel, vajadusel pakume ööbimisvõimalust.

Täpsem info piano@salzburg.
ee või telefonil 6503971.
Seoses suurenenud töömahuga
otsime oma Saue meeskonda
EHITAJAID ja SISEVIIMISTLEJAID. Tööülesanded. Ehitaja:
üldehitustööd, puitdetailide kokkupanek. Siseviimistleja: siseviimistlustööde teostamine. Sobival kandidaadil on soovitavalt
varasem erialane töökogemus,
kasuks tuleb kogemus puidutöö
valdkonnas. Kandideerimiseks
palume saata CV e-posti aadressile kristel@harmet.ee, lisainfo
telefonil 6660420 või www.
harmet.ee.
Soovin leida 10. klassi noormehele matemaatika õpetajat.
Telefon 53467026.
Pesahooldus OÜ pakub tööd
koristajatele. Kui soovid meie
tiimiga ühineda, siis anna palun
endast märku info@pesahooldus.ee või telefonidel 5189779;
56619551

Müüa 1-toaline korter
Saue linnas Kütise tänaval.
Suurus 37,1 ruutmeetrit, I korrus.
Hind 40 000 eurot.
Info 6790174,
heli.joon@saue.ee või
portaalides City24.ee ja KV.ee.

Südamlik kaastunne
õpetaja Malle Liivile
armsa ISA
kaotuse puhul.
Saue Gümnaasiumi 5.b
klass ja lapsevanemad
Avaldame kaastunnet
lähedastele
AADU KUNINGAS
surma puhul.
Endised kolleegid
Windoorist

Kallis Malle!
Avaldame kaastunnet
ISA
surma puhul.
Karin, Heli, Merike, Eve

Avaldame kaastunnet
Erikale ja Ingridile
kalli abikaasa ja isa
AADU KUNINGAS
kaotuse puhul.
Linda, Inger ja Tõnu
Südamlik kaastunne
Ingridile emaga
kalli isa ja abikaasa
AADU KUNINGAS
surma puhul.
Tiina, Priit, Aili ja Toivo
Avaldame sügavat
kaastunnet
abikaasale ja tütrele
AADU KUNINGAS
kaotuse puhul.
Olli, Hugo, Viive ja
Vahur
Avaldame sügavat
kaastunnet Malle Liivile
armsa isa
surma puhul.
Saue Simmajad
segarühm
Avaldame sügavat
kaastunnet Toivo
Võsule
armsa ema
surma puhul.
Saue Simmajad
segarühm
Südamlik kaastunne
Erikale ja Ingridile
abikaasa ja isa
AADU KUNINGAS
surma puhul.
Kersti, Mihkel, Anu,
Toomas, Riina,
Robertas, Andra, Raivo

Avaldame sügavat
kaastunnet
Argo Milpakule
kalli ema
EVE MILPAK
kaotuse puhul.
Janika, Monika, Margus
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Saue Linnavalitsus õnnitleb kauaaegset
Saue Ettevõtete Liidu asutajaliiget, liiget ja liidu sekretäri

Arno Vesterit
tema 80. sünnipäeval. Palju õnne!

26. oktoobril kell 9-16 toimub Saue
Sügislaat Pärnasalu põik 11 platsil. Kohal
kauplejad üle Eesti. Tule kauplema ja
perega meelt lahutama! Info 58050167,
laadakorraldus@gmail.com.

Kallid ema ja isa, Galy ja Anti Kõdar!
Õnnitleme Teid 45. pulmapäeval.
Käige kaua veel ühiseid radu,
kus oleks tervist, soojust ja õnnesadu.
Kersti ja Kerli

