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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Linn tunnustas kaunite
koduaedade ja jõuluilu loojaid
Saue Sõna

S

aue linna s on
kauni kodu konkurssi korraldatud
ala te s a a s t a s t
1998. Traditsioon
tunnustada vastuvõtul konkursi
võitjaid ja teisi sauelasi, kes
kaunite aedadega igaühele silmarõõmu pakuvad, sai alguse
aasta hiljem.
Tänavune vastuvõtt leidis
aset 9. novembril Saue mõisas
ja juba neljandat korda tõstis
linn esile ka need inimesed,
kes pimedasse jõuluaega, mis
viimasel ajal tihtipeale lumeta
ja vettinult sünge on, kodu ning
aia valgustamisega helgust ja
rõõmu toovad.
Sauelased armastavad aedadesse ilu luua ja hindavad seda. Foto: Sirje Piirsoo

◊ Kuuseheki 46-8:
Leia ja Peeter Tamm
◊ Tammetõru 6:
Ave Veske ja Aivar Nilbe
◊ Tammetõru 99:
Merve ja Andres Pajula

Jõuluilu me ümber
Evelin Povel-Puusepp
Lumevalgus, mis tänavu meid
varakult tervitas, viib mõtted
justkui iseenesest jõuluaega.
Helguse ja hingerahu aega,
mille olulisust teadvustatakse
ja hoitakse hoolikalt põlvest
põlve.
Jõulumeeleolu loomiselgi
on selle juures oma kindel
sõnum - soov jagada rõõmu ja
tuua sära valguse ootuse aega.
Kaunistamise traditsioonid ja
võtted erinevad küll pereti ja
põlvkonniti - keda kõnetab
tulede helk ja keda isetehtud
vanikud-pärjad - igaüks neist
on aga kui mosaiigikilluke
ühtsest tervikust. Saue linna
jõuluilust.
Märgakem ilu meie ümber,

Kaunid koduaiad 2016

Kaunimad jõulukodud
aastal 2015

◊ Kakao tn 10:
Sirje ja Venda Petuhov
◊ Maastiku tn 20:
Jelizaveta Litau
◊ Maastiku tn 18:
Anne-Ly ja Urmas Teas

meie linnapildis: koduaedades,
kortermajade, ettevõtete ja
ühiskondlike hoonete ümber.
Ja ärge seda vaid enda teada
jätke: linnavalitsus soovib ilu-

loojaid tänada.
O o t a m e e t t e p a n e k ui d
kaunitest jõuluehtes koduaedadest ja hoonetest Saue
linna konkursile „Kaunis jõu-

lukodu 2016“ hiljemalt 2.
jaanuaril 2017 e-posti aadressil saue@saue.ee. Fotol
Kakao 10 möödunud talvel.
Foto: Inger Urva
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Hääleta, mis on Saue linna aasta tegu 2016
Saue Linnavalitsus
Saue linna 2016. aasta teo
tiitlile kandideerib kolm ettevõtmist.
Nüüd on kõigil sauelastel
linna kodulehel (www.saue.ee)
võimalik 4. novembrist kuni 1.
detsembrini hääletada, milline
neist ettevõtmistest väärib
tänavuse aasta teo tiitlit.
Hääletus on ID-kaardi ja
mobiil-ID põhine. Hääle saab
anda vaid ühele kandidaadile.
Hääletusest on õigus osa
võtta igal vähemalt 16-aastasel isikul, kelle elukohaks on
rahvastikuregistris märgitud
Saue linn. Juhul, kui teil tekkib hääletusel tehnilisi probleeme, helistage ID-kaardi
abiliinil 1777.
Võitjat tunnustavad volikogu esimees Valdis Toomast

Konkursi „Saue linna aasta tegu 2016” kandidaadid

1. Liuvälja rajamine Saue Keskuse parki jaanuaris 2016
2. Keila OTT-i müügipäevad Sauel, esimene neist 5. oktoobril
2016
3. Discgolfi pargi rajamine Saue tammikusse, avamine 29.
oktoobril 2016

ja linnapea Harry Pajundi
aastalõpu vastuvõtul 9. detsembril Saue Kontserdisaa-

lis (kutsetega). Fotod: Erki
Pajundi, Cathy Toomast ja
Evelin Povel-Puusepp

Jõulukuusk
tuli Sauele Türilt

Linnavalitsus pikendas lasteaia ja
noortekeskuse puhkuseid

Saue Sõna

Andres Kaarmann
Abilinnapea

Et jõulud ei ole enam mägede
taga ja esimene advent päris
lähedal, paigaldas Kangro OÜ

14. novembril Keskuse parki
linna jõulupuu, mis tänavu tuli
meile Türilt. Foto: Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsus pikendas
oktoobris Saue Noortekeskuse
noorsootöötajate ning Saue
lasteaia Midrimaa õpetajate
assistentide ja -abide puhkuste
kestust seitsme kalendripäeva
võrra ehk 42 päevani aastas.
Juba juunis oli linnavalitsus
pikendanud lasteaia õpetajate
puhkust 49 päevani aastas ja

esialgsete plaanide kohaselt
võrdsustatakse lasteaiaõpetajate puhkused kooliõpetajate
omadega.
Puhkuste pikendamine
lepiti Saue linna koalitsioonilepingus kokku põhjusel, et
Vabariigi Valitsuse määrusega
on Saue Gümnaasiumi ja huvikoolide töötajatele juba määratud pikendatud puhkused.
Lasteaia ja noortekeskuse töötajatele see määrus aga ei laie-

nenud. Seepärast saigi ellu viidud lubadus kohelda võrdselt
Saue linnas laste ja noortega
igapäevaselt töötavaid inimesi.
Lasteaia ja noortekeskuse
juhtidega koostöös lepiti eelnevalt kokku, et täiendavate
puhkusepäevade võimaldamine ei suureneda asutuste
eelarveid ja et tavapärane töö
tagatakse töökorralduse efektiivsemaks muutmise ning
asendamistega.

Puuetega lastele osutavate teenuste
rahaline hüvitamine
Heli Joon
Saue Linnavalitsuse
sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht

Õiendus
Saue Sõna 4. novembri
numbri avalehe artiklisse
discgolfi pargi rajamisest
sattus viga inimese nimesse,
kes pargi valmimisse oma
vabatahtliku panuse andis.
Vabandust. Õige on Ilmar
Tooming.

Sügisene
puulehtede äravedu

Saue Linnavalitsus annab
teada, et puudega laste vanematel on kuni 1. detsembrini
2016 võimalus taotleda toetust
oma raske või sügava puudega
lapsele vajalike sotsiaalteenuste
hüvitamiseks, sh

Saue Linnavarahaldus

◊ lastele isikliku abistaja ja

Lumeoludest tulenevalt ei
ole Saue Linnavarahaldusel olnud võimalik teostada
sügisest puulehtede äravedu
linnakodanikelt õigeaegselt.
Puulehte de ä r ave du
on plaanitud alustada 21.
novembrist. Vabandame
elanike ees.

tugiisiku teenuse korraldamiseks;
◊ puudega lapse rehabilitatsiooniplaanis ette nähtud
teenuste võimaldamiseks:
◊ muude sotsiaalteenuste
osutamis eks ja arendamiseks.
Veel võib raha taotleda puudega lapse invatransporditeenuse osutamise, erinevate
teraapiate, eluruumide kohandamise ja abivahendite soeta-

Lume ja libeduse tõrje Saue linnas
Saue Linnavalitsus
Lume ja libeduse tõrjet Saue
linnas teostab alates 1. detsembrist 2014 OÜ Saumer.
Kui tekib probleeme lume
ja libeduse tõrjega Saue

linna teedel ja tänavatel,
palume helistada kontakttelefonil 505 9509 või edastada info e-posti aadressil
info@saumer.ee.

mise kompenseerimiseks.
NB! Riiklikest rahadest ei
toetata puuetega laste huvitegevust, tähtpäevade tähistamist ega muid pidusid, samuti
ei toetata haridusteenuseid.
Avaldusi koos lisadokumentidega võtame vastu kuni 1.
detsembrini 2016.
Avalduse blanketid leiate
linna kodulehelt www.saue.ee
ja Saue Linnavalitsuse infoletist, avaldusele lisage kuludokument.

JÕULULAAT
3. detsembril kell 9-16
Sauel Pärnasalu
põik 11 platsil
Tulge ostma ja kauplema!
Info 58050167,
laadakorraldus@gmail.com
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Saue lapsed väärivad kaasaegset
gümnaasiumiharidust

Signe Laar
Lapsevanem ja Saue
Linnavolikogu liige
Seda arvamuslugu ajendasid
mind kirjutama taaskord teravaks kiskuvad arutelud seoses
Saue hariduse tulevikuga.
Minu meelest kasutatakse
sellel teemal julmalt ära Saue
inimeste teadmatust ning külvatakse hirmu ja segadust.
Võib-olla jätavad taolised intriigide punumised küll paljusid
külmaks, kuid kuna jutt käib
meie enda laste haridusest,
siis ei saa ma sellesse suhtuda
kergekäeliselt või eemaltvaatajana. Mul on kurb vaadata,
et kogutakse allkirju millelegi,
mis on puhas vale.
Ma ei olnud riigigümnaasiumi-

dega enne kokku puutunud, kui
selle aasta kevadel avanes võimalus tutvuda Viljandi hariduseluga. Lisaks haridusspetsialistidega kogemuste vahetamisele
saime mitme tunni jooksul tutvuda Viljandi riigigümnaasiumi
tööga ja endisest gümnaasiumist põhikooliks muutunud kooli
eluga, sealhulgas vestelda nii
õpetajate kui õpilastega. Teate,
kui rõõmsad ja rahulolevad nad
oma olukorraga olid!
See oli väga väärtuslik kogemus minu jaoks. Ka mina soovin,
et minu lastel oleks võimalus
gümnaasiumiharidus omandada
just sellises koolis. Ma väga
soojalt soovitan kõigil inimestel,
ka nendel, kellel endal lapsi ei
olegi ja lastevanemate nimel
aktiivselt sõna võtavad, minna
ja tutvuda mõne kaasaegse riigigümnaasiumi võimalustega. Siis
nad ehk saaks ka ise aru, millest
räägivad ja mille poolt või vastu
sõna võtavad.
Õnneks muutuvad lapsevanemad ja noored iga aastaga
teadlikumaks. Iga aastaga tuleb
juurde neid noori, kes üle Eesti
otsivad oma huvidele sobivamat ja arengut maksimaalselt
toetavat õppeasutust. Ei ole
ju mingi haruldus, kui Saue

noored sõidavad kooli Tallinna
kesklinna. See on nende teadlik ja kaalutletud valik.
Jääme realistideks. Me ei
suuda tulevikus Saue Gümnaasiumis pakkuda nii suuri valikuvõimalusi, nagu suurtes gümnaasiumides või riigigümnaasiumis
seda juba täna pakutakse. Meil
ei ole mõtet selles arvestuses
võidu joosta. Tänaseks on meie
teadmine riigi initsiatiivist lähtuvalt selline, et kui me hoiame
jõuga kinni Saue Gümnaasiumist
ja seisame kiivalt vastu riigigümnaasiumi tekkimisele Saue valla
territooriumile, siis me kaotame
oma võimalused, et meie tänased põhikooli noored kodulähedases riigigümnaasiumis õppida
saavad.
Ja minu arust on eriti silmakirjalikud sellised inimesed, kes
ühelt poolt võtavad aktiivselt
sõna Saue Gümnaasiumi kaitseks, samal ajal kui oma lapsed on nad saatnud mõnesse
Tallinna gümnaasiumisse. See
ei ole mitte hea hariduse eest
seismine Sauel, vaid lihtsalt
poliitiline segaduse külvamine
enda upitamise eesmärgil.
Kõige olulisem tänasel päeval on aga see, et riigigümnaasium meie piirkonda üldse

tuleks. Olgu see siis Saue linnas, Laagris või siis üle raudtee
Vanamõisas, mille me vallale
oleme välja pakkunud. Selle,
kas ja kuhu riigigümnaasium
üldse tuleb, otsustab ikkagi
haridus-ja teadusministeerium.
Meie siin kohapeal peame
näitama selleks head tahet
ja tegema koostööd. Meil siin
kohapeal peab olema tarkust,
et langetada õiged ja mõnikord
ka rasked otsused. Ja see,
mida me Sauel teeme, seda
peame tegema nii hästi ja läbimõeldult kui võimalik.
Kindlasti aga ei tehta ühtegi
uut gümnaasiumit Saue Gümnaasiumi sisse ega ei ehitata
külge, mida lastevanematele
süüdimatult lubatakse.
Põhikool ja gümnaasium on
oma olemuselt väga erinevad
õppeasutused. Põhikool oma
kasvatava ülesandega panustab õpilaste mitmekülgsele
ja täisväärtuslikule arengule,
gümnaasiumist eraldiseisvana
tegutseb sihikindlamalt ja vastutustundlikumalt.
Moodne gümnaasium, nagu
me Viljandis nägime, on midagi
ülikooli sarnast. Selline suur ja
avatud aatriumiga õppehoone,
kus õhkkond on akadeemiline,

kus noortel on välja kujunenud
oma väärtushinnangud, kus noored saavad koolitundide vahel
rahulikult suhelda või puhata ning
järgmisteks tundideks ette valmistuda. Koos algklassidega, kes juba
loomult häälekamad ja elavamad,
see ju nii hästi võimalik ei ole.
Nii nagu me ise vajame õhku
ja ruumi, nii vajab seda ka kool.
Ja uue riigigümnaasiumi jaoks
peab olema piisavalt õhku nii
sees kui ka väljas. Nii et väide,
et haridusministeerium võiks
Saue Gümnaasiumist teha riigigümnaasiumi, on otsene vale.
See on nii õpetajate, õpilaste
kui ka lapsevanemate petmine.
Võin kinnitada, et Sauel
töötab nii linnavalitsus kui ka
volikogu igapäevaselt selle
nimel, et Saue noortel oleks
tulevikus võimalus kodu lähedal
riigigümnaasiumis õppida. Me
kohtume pidevalt Saue valla
ja ministeeriumi esindajatega.
Lapsevanemana olen ma isiklikult sellest väga huvitatud,
et meie noortel oleks tulevikus
Sauel samasugused valikuvõimalused kui paremates koolides üle kogu Eesti. Lõplik sõna
aga jääb ikkagi ministeeriumile,
kas ja kuhu riigigümnaasium
ehitatakse.

2015. aasta sügisel matkasid gümnasistid Aegviidus
filmivõtete radadel. Eelnevalt
vaatasid nad looduskeskuses
lõike Leida Laiuse tuntuimast
filmist „Kõrboja peremees“
ning tutvusid esivanemate elu
ja tööga metsade vahel.
Kõrvemaa ongi nime saanud
sõnast kõrb-kõrve, mis eesti
keeles on tähendanud suurt
metsa, põlist laant.
Seejärel matkasime Pauk-

järve ääres, A.H. Tammsaare
teose ainetel ja Aegviidu ümbruses tehtud filmivõtetega seotud paikades, et võrrelda praegust olukorda filmis nähtuga
ning kuulata endiste aegadega
seotud legende ja pärimusi.
Läbisime erinevaid metsatüüpe ja õppisime tundma huvitavaid taimi, sh ravim-, mürk- ja
toidutaimi. Järveäärsetel oosidel
vaatlesime linde ning märkasime
loomade tegutsemisjälgi. Sügisesel ajal oli suurepärane võimalus
uurida seente omapärast maailma ja mõista nende rolli metsa
ökosüsteemis ja inimese elus.
2016. aasta kevadel osalesid
gümnasistid RMK Sagadi Looduskooli elamuslikul päikeseretkel Lahemaa põlismetsas. Retke
läbivad teemad olid elurikkus
ja fotosüntees kui protsess,
mis talletab päikeseenergiat ja
muudab selle kättesaadavaks
teistele organismidele, sh inimesele. Alustuseks tuletasime
meelde fotosünteesi tähtsust ja
tutvusime metsa elurikkusega.
Maastikumängu elementidega loodusretkel Oandu
pärandkultuurirajal püüdsid
õpilased andmekogujatega päi-

kest, saadud tulemusi analüüsisid nad laboris ja tegid järeldusi
keerukate protsesside seaduspärasuste kohta. Kõiki meeli
kasutades tunnetasid noored
end osana suures looduses.
Nende kümne väljasõidu
taga on õpetaja, kes on kindel,
et loodust saab õppida looduses, ja taotles Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) toetust õpilastele looduskeskuste
programmides osalemiseks ja
transpordiks.
Kui looduses tegutsemine
muudab kooli huvitavaks ja
kujundab õpilastes huvi loodus-,
reaal- ja tehnoloogia valdkonna
vastu, siis väärtustavad nad ka
tulevikus Eesti loodust. Õpilased mõistavad, kuidas me ümbritsevast keskkonnast sõltume
ja kujundavad vastavalt sellele
käitumis- või tarbimisharjumusi.
Õppekäike toetas KIK.
Fotod: Ulvi Urgard

Loodust saab õppida looduses
Ulvi Urgard
Saue Gümnaasiumi
geograafiaõpetaja
Kuidas muuta kool huvitavaks
ja toetada õppijat nii, et säiliks
õpimotivatsioon ja õpihimu?
Üks võimalus on läheneda
õpetamisele ja õppimisele teisiti ning siduda riikliku õppekava teoreetiline õpe praktiliste tegevustega klassiruumist väljas. Uurida erinevaid
ökosüsteemi osi, neid oma
silmaga vaadata ja käega katsuda. Seega tunnetada kõikide
meeltega looduse elurikkust ja
õppida mõistma loodusressursside säästlikumat kasutamist.
Nii osalesidki Saue Gümnaasiumi 10.- 12.klasside
õpilased 2015. aasta sügisel
viiel ja 2016. aasta kevadel
veel viiel õppepäeval Sagadi ja
Aegviidu looduse koolis.
Õppe eesmärk oli jõuda
praktilisest looduse tundmaõppimisest säästliku arengu põhimõtteid rakendava õpilaseni.
Aegviidus ja Sagadis külastasime paiku, mis on tekkinud
pärast viimast jääaega ja kujunenud looduse ning inimühis-

konna vastastikuses mõjus.
Looduse kooli mitmekesised
keskkonnahariduslikud õppeprogrammid andsid teadmisi,
mis olid lõimitud erinevate
õppeainetega, alates kirjandusest kuni matemaatikani, ja
seotud igapäevase eluga. Kõige
olulisem oli, et neid sai kasutada kohustuslike uurimuslike
tööde koostamiseks. Seetõttu
olid väljasõidud õpilaste seas
ka väga populaarsed.

Linnaelu
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo
◊ 2. novembri erakorralisel
istungil kinnitas Saue Linnavalitsus lihthanke „Saue
lasteaia Midrimaa B-korpuse
uue sõimerühma sisustus“
hankedokumendid ja muutis
13.04.2016 korraldusega nr
112 kinnitatud linnavalitsuse
liikmete tööjaotust.

Saue Linnavalitsuse 9. detsembri istungi päevakorras
oli 24 küsimust
Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas Kivipõllu tänav T1 /
Vana-Keila mnt T4 ristmiku
juures side aktiivkapile
elektritoite maakaabelliini
paigaldamise projekteerimistingimused.
◊ Väljastas kasutusloa Kadakamarja põik T1, T2 ja T4
tänavale, veetorustikule,
sademevee kanalisatsioonitorustikule, kanalisatsioonitorustikule ning gaasitorustikule.
◊ Otsustas maksta sissetulekust sõltuvat toetust 11 abivajajale kogusummas 560
eurot ja perioodilist ühele.

◊ Määras hooldaja kolmele
puudega inimesele.
◊ Otsustas hüvitada raske
puudega lapse lapsehoiuteenuse kulud 2016. aasta
lõpuni.
◊ Väljastas ehitusloa veetorustiku ja liitumispunkti
rajamiseks Paju tn 5 kinnistu tarbeks, side aktiivkapi rajamiseks Vana-Keila
mnt T4 ning tootmishoone
laiendamiseks Tule tn 24a,
mille käigus suureneb hoone
suletud netopind.
◊ Suunas volikokku otsuste
„Saue linna kavandatava
kergliiklustee aluse maa
aadressiga Koondise tänav
J1 munitsipaalomandisse
taotlemine“ ja „Investeerimislaenu võtmine“ ning
määruse „Saue linna 2017.
aasta eelarve“ eelnõud.
◊ Eraldas mittetulunduslikuks
tegevuseks toetust järgmiselt: MTÜ-le Sagittarius 628
eurot halduskulude katteks
ja nelja vibukomplekti ostmiseks; MTÜ-le Keila Korvpallikool 403 eurot halduskulude
katteks ja 10 korvpalli ostmiseks; MTÜ-le karateklubi
Kimura Shukokai 235 eurot

noorsportlase osalemiseks
Soome juunioride meistrivõistlustel; Saue Tenniseklubile 238 eurot halduskulude
katteks ja treeningvahendite
ostmiseks; MTÜ-le Saue
Mälumänguklubi 275 eurot
Saue linna esivõistluste
korraldamiseks ja osalemiseks Maakilb 2016-2017
võistlustel; MTÜ-le Saue
Taekwondoklubi 1000 eurot
10 noorsportlase osalemiseks võistlustel Leedus,
Lätis ja Soomes; Saue
Jalgpalliklubile 1478 eurot
Laagri kunstmuruväljaku
rentimiseks liigamängudeks,
halduskulude katteks, Eesti
MV II liiga esindusmeeskonna transpordikulude katteks ning noorsportlase osalemiskulude katteks 2016.
aasta veelaua pargisõidu
EM võistlustel Tel Avivis;
spordiklubile Imperial 400
eurot koolitusseminari läbiviimiseks ja klubisärkide
ostmiseks; Eesti Meestelaulu Seltsile 600 eurot
Saue Poistekoori osalemiskulude katteks rahvusvahelisel Lauluringi koorikonkursil; seltsingule Tammetõru

100 eurot 25. sünnipäeva
tähistamiskulude katteks;
MTÜ-le Sinimustvalge Saue
720 eurot mälumänguõhtu
korraldamiseks 20. jaanuaril
2017 ja „Kadripäeva tantsutralli“ korraldamiseks; muusikute täiendõppe keskusele
1000 eurot kontserdisarja
korraldamiseks Saue Gümnaasiumis; MTÜ-le Saue
Folk 700 eurot ühingu 25.
sünnipäeva tähistamiseks;
MTÜ-le Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkester 500 eurot
sarja „Saue Kontserdisügis
2016“ korraldamiseks.
◊ Eraldas noorte sporditegevuse toetust Saue linna
no o r te tre eningkulude
katteks perioodi 1.0931.12.2016 eest järgmiselt:
kergejõustikuklubile Saue
3000 eurot (75 noort);
Saue Jalgpalliklubile 3640
eurot (91); Keila Swimklubile
2440 eurot (61); karateklubile Kimura Shukokai 360
eurot (9); Saue Tenniseklubile 1000 eurot (25); MTÜle Sagittarius 560 eurot (14);
Saue Taekwondoklubile 680
eurot (17); MTÜ-le Akropesa
800 eurot (20); US Ten-

◊

◊

◊

◊

◊

niseakadeemiale 40 eurot
(1); Audentese Spordiklubi
MTÜ-le 480 eurot 6 Saue
linna noore treeningkulude
katteks perioodi 01.01.31.08.2016 eest ja 280
eurot 7 Saue linna noore
treeningkulude katteks
perioodi 01.09-31.12.2016
eest.
Kinnitas Saue Muusikakooli
töökohtade koosseisu alates
1. jaanuarist 2017.
Pikendas Saue linnale kuuluva munitsipaaleluruumi
üürilepingut.
Lubas MTÜ-l Saue Mälum ä n g u k lu b i k a s u t a d a
tasuta Saue Gümnaasiumi
kontserdisaali 3. detsembril
kell 11.30-15 Eesti omavalitsuste vahelise mälumängu
Maakilb piirkondliku vooru
läbiviimiseks.
Lubas MTÜ-l Saue Folk
25. sünnipäeva kontserdiks
tasuta kasutada Saue Gümnaasiumi kontserdisaali 19.
novembril kell 15-22.
Tunnistas lihthankel „Saue
lasteaia Midrimaa B-korpuse
uue sõimerühma sisustus“
edukaks OÜ Jetstrading
Grupp pakkumuse.

Konkurss Saue lasteaia Midrimaa direktori ametikoha täitmiseks

Aeg esitada
teenetemärgi
kandidaate
Saue Linnavalitsus
Saue linna teenetemärk on
Saue linna kõrgeim tunnustusavaldus, millega tunnustatakse
isikut, kes on osutanud erilisi
teeneid Saue linnale või linnaelanikele.
Teenetemärk antakse reeglina
üle Eesti Vabariigi aastapäevale
pühendatud kontsertaktusel,
põhjendatud taotluse alusel muudel Saue linna tähtsündmustel.
Ettepanekuid teenetemärgi
omistamiseks võivad esitada linnaelanikud, Sauel registreeritud
ettevõtted, asutused ja MTÜ-d,
linnavolikogu ja linnavalitsuse
liikmed ning linnavalitsuse hallatavad asutused.
Kirjalikud taotlused koos põhjendustega esitatakse linnavalitsusele igal aastal hiljemalt
1. detsembriks.
Teenetemärgi andmise otsustab Saue Linnavolikogu Saue
Linnavalitsuse ettepanekute
alusel.

Saue Linnavalitsus otsib avaliku konkursi käigus direktorit
Saue lasteaiale Midrimaa.
Saue lasteaed Midrimaa
on koolieelne munitsipaallasteasutus, mis tegutseb koolieelse lasteasutuse seaduse
ja oma põhimääruse alusel.
Lasteasutus asub aadressil
Koondise tänav 24, Saue
linn.
Saue lasteaias Midrimaa
on 16 rühma. Lasteasutuse
järjepideva tegevuse tagamiseks töötab lasteasutuses
70,2 töötajat, kellest 38 on
pedagoogid ja 32,2 muud
töötajad.
Saue lasteaia Midrimaa
direktori ülesanne on kindlustada lasteasutuse tulemuslik ja häireteta töö ning
lasteasutuse kodukorra ja
lepingute täitmine, juhtida
õppe- ja kasvatustegevust
ko o s t ö ö s p e d a g o o g ili s e
nõukogu, lasteasutuse hoolekogu, juhtkonna ja Saue
Linnavalitsusega.
Avalikul konkursil valituks
osutunud isikuga sõlmitakse
tähtajatu tööleping Saue
lasteaia Midrimaa direktori
ametikoha täitmiseks orienteeruva tööleasumise ajaga
2. jaanuar 2017.
Konkursil kandideerimiseks
peavad isikul olema täidetud

haridusministri 26. augusti
2002. a määruse nr 65

„Koolieelse lasteasutuse
pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” §-s 3 sätestatud
koolieelse lasteasutuse
direktori kvalifikatsiooninõuded:
1. kõrgharidus;
2. pedagoogilised kompetentsid;
3. juh timi s ko m p e t e n t s i d
organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise,
ressursside juhtimise ja
enesejuhtimise valdkonnas.

Samuti ootame, et kandidaadil oleks:
1. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
2. eesti keele oskus vähemalt
C1-tasemel;
3. ühe võõrkeele oskus heal
tasemel;
4. vastutustunne, korrektsus
ja täpsus;
5. koostööoskus ja väga hea
suhtlemisoskus;
6. õpi- ja otsustusvõimelisus,
analüüsimis- ja planeerimisvõime.

Konkursil osalemiseks
tuleb kandidaadil esitada:
1. sooviavaldus, mis sisaldab

kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale
asumiseks;
2. elulookirjeldus;
3. k v alifika t sio oninõuete
täitmist tõendavate
dokumentide koopiad;
4. essee (soovitavalt kuni
360 0 tähemärki koos
tühikutega), kus kandidaat
kirjutab väärtuskasvatuse
põhimõtete rakendamisest
koolieelses lasteasutuses.

Midrimaa otsib
täiskoormusega
õpetajaabide
asendajat

Dokumendid tuleb esitada
hiljemalt 21. novembril 2016
Saue Linnavalitsusele, saates
need posti teel aadressile
Tule tn 7, 76505 Saue või
tuues eelnimetatud aadressile
kohale (E-N 9-12 ja 13-17) või
saates e-posti teel aadressile
saue@saue.ee.
Täiendavat informatsiooni
Saue lasteaia Midrimaa ja täidetava ametikoha kohta saab
Saue Linnavalitsuse kultuuri-,
haridus- ja spordivaldkonna
peaspetsialist Margit Otsalt
(tel 679 0177, e-posti aadress
margit@saue.ee).
Avalik konkurss korraldatakse vastavalt Saue Linnavalitsuse 12.02.2014 määrusele nr
2 „Saue linna haridusasutuste
direktorite vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava
konkursi läbiviimise kord“.

Nõuded kandidaadile:

Saue lasteaed Midrimaa
otsib täiskoormusega õpetajaabide asendajat.
Kandidaadil palume esitada sooviavaldus Saue lasteaia Midrimaa direktorile.
Tööleasumine esimesel
võimalusel.
◊ vähemalt keskharidus;
◊ valmisolek meeskonnatööks suures organisatsioonis;
◊ hea suhtlemisoskus;
◊ pingetaluvus.
Kasuks tuleb lapsehoidja
koolituse läbimine.

Kontakt

Saue lasteaed Midrimaa
Tel 659 6526
Koondise 23, Saue 76505,
Harjumaa,
E-posti aadress midrimaa@
saue.ee
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Tammetõru on 25-aastane
Saue Sõna
Seltsing Tammetõru pidas
oktoobri lõpus 25. sünnipäeva,
viimased 20 aastat on seltsingu eesotsas olnud Maie
Uhtlik, kes peo avas.
Linnapea Harry Pajundi
õnnitles seltsingut sünnipäeva
puhul ja rääkis piduliku poole
lõppedes tähtsamatest tegemistest linnas ning vastas küsimustele.
Seltsingu algataja ja asutajaliige Silvia Annus meenutas,
kuidas Tammetõru sündis, ja
luges ette üleskutse Saue alevi
volikogu infolehe Saue Sõna
1991. aasta oktoobrinumbrist:
„Head sauelased, kes te olete
jõudnud pensioniikka, kuid
tervis on enam-vähem korras
ja huvi ning jõudu tegemisteks
väljaspool kodu veel jätkub, siis
tulge 24. oktoobril kell 17 Saue
mõisa saali. Loome Sauele oma
pensionäride klubi ja arutame,
mida ette võtta“.
Lehe järgmise kuu number
samast aastast teatas, et kogunes 20 inimese ringis, et klubi,
mil Saue sümboolikast lähtuvalt

Seltsingu algataja ja asutajaliige Silvia Annus meenutas, kuidas
Tammetõru sündis

Seltsing Tammetõru pidas 25. sünnipäeva Tammevana pubis

nimeks Tammetõru, on loodud,
et sellel on 5-liikmeline juhatus,
et järgmisel kogunemisel tuleb
arutusele klubi põhikiri ja soovijaist moodustatakse memmede
rahvatantsurühm. See viimane
võttis küll aega veel 10 aastat.
Esimestel aastatel vedas
klubi tegevust Uno Tamm, kes
teatepulga Maie Uhtlikule üle
andis, kes seda siiani vapralt
ja väärikalt kannab.
Peol peeti meeles viit asutajaliiget, kes siiani seltsingus
tegevad: Silvia Annus, Aino

Tamm, Ingrid Sams, Helve
Neuhaus ja Milvi Relviste. Et
seltsingul on tore tava sünnipäevalapsi õnnitleda, kuulusid
oktoobrikuised lilled ja südamlikud õnnesoovid 80-aastaseks
saanud Milvi Relvistele.
Sünnipäeval astusid kontserdiga üles vennad Penderid
– Andres ja Tiit -, kes esitasid
esmalt laule, mille sõnade ja
viisi autor on nende onu, järgnes soovikontsert.
Tammetõrul on 30 liiget.
Koos käib seltsing kord kuus.

Külaskäigul Brüsselis

Korraldab kohtumisi tuntud inimestega ning väljasõite siin- ja
sealpool Eestimaa piire.
Lõpetuseks teadmine Saue

vanemale põlvkonnale - seltsing
Tammetõru ootab ridadesse
uusi liikmeid ja on avatud kõigile soovijatele!

Charter Night on
lõviklubide aasta
tähtsündmus

Signe Laar ja Monika Liiv
IRL-i Saue linna osakonna
liikmed
Euroopa Parlamendi saadiku
Tunne Kelami büroo kutsus
novembrikuus Brüsselisse
külla erakonna Isamaa ja Res
Publica Liit (IRL) aktiivsed ja
toimekad liikmed, kelle hulgas
oli õnn olla ka Signel ja Monikal Saue osakonnast.
Meie reis algas mardilaupäeva varahommikul lumisest
Eestist. Brüsselis võttis meid
vastu kuldne sügisilm. Põnev
ekskursioon läbi linna viis meid
Euroopa Parlamenti, kus infotund andis ülevaate selle tööst ja
Euroopa Liidu institutsioonidest.
Seejärel kohtusime vestlusringis Euroopa Parlamendi
liikme Tunne Kelamiga ja
käisime ringkäigul parlamendihoones.
Väga huvitav oli teada
saada, et Tunne Kelami tähelepanekul on Euroopa Parlamendis toimunud viimase 12
aasta jooksul muudatused
selliselt, et vasak- ja paremäär
on läinud hulga arvukamaks,
mis tähendab, et äärmuslikud
vaated on saanud parlamendis
suurema esindatuse, kui see
varem on olnud, kuid siiski on
tasakaalukad vaated õnneks
enamuses.
Tunne Kelamilt saime kaasa

Seltsingu juht Maie Uhtlik õnnitleb asutajaliiget Milvi Relvistet,
kes oktoobris 80-aastaseks sai. Fotod: Sirje Piirsoo

Mati Riimaa

Tunne Kelami büroo kutsel käisid IRL-i aktiivsed ja toimekad liikmed
novembris tutvumas Euroopa Parlamendi tööga, nende seas Monika Liiv
ja Signe Laar IRL-i Saue osakonnast. Foto. erakogu

Mõned põnevad faktid Belgiast ja Brüsselist
◊ Belgias on 589 kohalikku
omavalitsust.
◊ Belgia on olnud 589 päeva
ilma valitsuseta.
◊ Brüsselis asub seitse parlamenti: Euroopa, Belgia,
Beneluxi, Flandria, Valloonia, Brüsseli linna regiooni ja
Saksa vähemuse parlament.
◊ Brüsseli linna regioon
jaguneb 19 omavalitsus-

sõnumi, et kohalik asjaajamine
peaks muutuma lihtsamaks ja
inimsõbralikumaks ning luua
tuleb tingimused ettevõtluse -

üksuseks, kellel igaühel on
raekoda ja esinduskogu.
◊ Kohaliku omavalitsuse valimised toimuvad iga kuue
aasta tagant ja valimisõigus on kodanikel alates
21. eluaastast.
◊ Brüsselis elab nädalavahetustel 1,2 miljonit elanikku, kuid nädala sees ligi
2 miljonit.

eriti väikeettevõtluse - soodustamiseks. Ta kinnitas, et sama
suund on võetud ka Euroopa
Parlamendis.

LC Saue aasta tähtsündmus
Charter Night oli 5. novembril Saue mõisas juba üheksateistkümnendat korda.
Kutsutud olid kõik LC Saue
liikmed leedidega. Külalistena
osalesid peol LC Eesti piirkonna
kuberner Raivo Kokser, tsooni
esimees Ranno Rüütsalu, LC
Keila president Tanel Suslov ja
Soome LC Mannerheim president Tuomas Haltiala leedidega.
Koosviibimine algas LC
Saue presidendi Harry Pajundi
tervituse ja sissejuhatusega.
Seejärel oli sõna eelmise presidendi Aado Liblikmanni käes,
kes andis ülevaate möödunud
aasta tegevustest ja tänas abilisi. Asepresident Urmas Paisnik tänas aga meie leedisid.
Järgnesid külaliste tervitused ja väike kontsert Saue

muusikakooli õpilastelt. Kava
oli meeleolukas ja viis meid
juba mõttes jõuludele lähemale. Aitäh tublidele esinejatele ja nende õpetajatele.
Meile meeldiv õhtu jätkus
heategevusloteriiga, mille tulu
kuulub Saue linnas abivajavatele lastele. Selleks ootame
ettepanekuid ja taotlusi klubile ka Saue linna inimestelt ja
organisatsioonidelt.
Tänavu on LC Eesti piirkonna kuberneri Raivo Kokseri
moto „Südame ja kätega“,
mida järgime oma tegevustes
ka meie.
LC Saue klubis on juba 25
liiget. Tegutseme aktiivselt ja
püüame abistada Saue lapsi ja
noori. Tuua valgust ja soojust.
Südame ja kätega. Rahulikku
jõuluaega kõigile!

Sport
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Oludest hoolimata
tuli orienteeruma 86 spordisõpra
Terje Toomingas
Huvikeskuse
sporditegevuse juht
Sarja „Sauelane liikuma” orienteerumise etapist isadepäevaeelsel laupäeval,12. novembril
võttis osa 86 spordisõpra.
Kavas oli tava- ja rattaorienteerumine, osalistel oli
valida kolme erineva raja vahel.
3,7-kilomeetrisel lühirajal oli
kaheksa punkti. 16 punktiga
pikk rada oli 7,3 kilomeetri pikkune. Rattaraja distantsi pikkus
oli7,6 kilomeetrit, üles tuli leida
15 punkti.
Rajameister oli oma ala
spetsialist, mitmekordne maailmakarika etappide võitja rattaorienteerumises Lauri Malsroos.
Kaardid koostas maailmameister rogainis Johannes Tasa.
Aega võeti SI pulga süsteemis, mida oli võimalik kohapeal
tasuta laenutada.
Kuna sel korral olid ilmastikutingimused pisut ekstreemsed, oli ka osalejaid, kes läbisid
raja suuskadel.
Kõik orienteerujad leidsid
kontrollpunktid üles ja jõudsid
kenasti finišisse.

Kiiremad lühemal rajal olid
Birgit Veldi (27:59), Ergo ja
Kaspar Mets ning Liis Loikmann (28:02) ja Mathias
Pruus (38:17). Pikema raja
kolm paremat olid Andreas
Aadli (49:27), Rainer Kravets
(1:02:05) ja Tarmo Tarlap

(1:02:58) ning rattarajal Virko
Raagmets (34:11), Kaimo
Käärmann Liive (44:56) ja Tiit
Einberg (48:48).
Osalejate vahel loosisime
välja auhindu ja isasid, kes läbisid raja lapsega, premeerisime
isadepäeva-medaliga „Tubli ja

aktiivne isa”. Finišis ootas orienteerujaid soe jook ja maius.
Suured tänusõnad spordiklubile Saue Tammed, kes on
abiks olnud nõu ja jõuga orienteerumise etapil juba kümme
aastat. Suur aitäh Erkki Aadli,
Lauri Malsroos, Johannes
Tasa, Hille Tasa, Lembe Lut-

terus, Krista Terno, Kaimo
Käärmann-Liive, Merle Aadli,
Ingrid Kuningas, Sirje Luberg,
Sirje Piirsoo, Jaan Toomingas,
Keila Tarbijate Ühistu, Saue
Linnavalitsus, Saue Linnavarahaldus, Sportland Eesti AS,
Digi Ronk OÜ, Gravex Balti OÜ,
Latona OÜ.
Üritus oli osaliselt rahastatud „Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020” vahenditest.
Kohtumiseni juba uuel aastal suusapäeval, 17.-18. veebruaril. Fotod: Sirje Piirsoo

Galaktionova saavutasid kolmanda koha.
Kaur Kippar, Alex Galaktionov ja Sofia Samoilova võitlesid
end teisele kohale.
Kuldmedali tõid koju Aleksandr
Muskevitš ja Eloura Charles.
Kokku kaks kulda, kolm
hõbedat ja kaks pronksi.
11.-12. novembril olime kutsutud Soome Vantaasse Korea
suursaadiku auks korraldatud
turniirile, millest võtsid osa
Soome, Venemaa, Taani, Hispaania, Korea, Aserbaidžaan ja
meie klubi Eestist. Kaasa sõitsid sel korral ainult kogenud
võitlejad, väikestel oli veel eelmise võistluse väsimus lihastes.
Väga heal tasemel korraldatud võistluselt tulid kõik meie
sportlased tagasi korralike tule-

mustega:
Alex Galaktionov, Kerstin
Kippar, Aleksandr Muskevitš,
Diana Galaktionova võitlesid
end esimesele kohale, Kaur
Kippar ja Eloura Charles teisele
ning Sofia Samoilova saavutas
kolmanda koha. Kokku neli
kulda, kaks hõbedat ja pronks.
Sel aastal ootavad veel ees
Eesti meistrivõistlused ja Ogre
Cup Lätis.
Suur tänu uutele ja vanadele
kaaslastele treeningsaalis, kõigile
vanematele ja sõpradele ning
noortekeskusele. Teieta oleks
väga raske nendeks reisideks
valmistuda. Teie kaasaelamine
ja toetus on meile väga olulised.
Aitäh ka Saue Linnavalitsusele,
kes peab oluliseks laste ja noorte
sporti ning vabaajategevust.

Sügis Saue Taekwondoklubis
Virko Raagmets
Saue TKD klubi juhatus
Suvi ja uue hooaja ootus Saue
Taekwondoklubis oli üsna
murelik, sest meie treener Alex
Galaktionov oli kaitseväes Eesti
riiki teenimas. Ei olnud sugugi
kindel, kas saame üldse sügisel
treeningutega alustada. Õnneks
saime oma treeneri kätte ja septembri teises pooles alustasime
hoogsalt treeningutega.
Paar kuud pingelist treenimist ja juba oleme käinud
rahvusvahelistel võistlustel
Soomes ja Lätis.
4.-5. novembril olid võistlused Jelgavas, osalejaid Valgevenest, Venemaalt, Lätist ja
Eestist. Meie lastel õnnestus
alati väga tugevate slaavi verd

Soomest Vantaast tulid Saue Taekwondoklubi sportlased tagasi korralike
tulemustega: neli kulda, kaks hõbedat ja pronks. Pildil koos treeneriga.
Foto: Saue Taekwondoklubi

võistlejatega rinda pista ja korralike tulemustega naasta.
Denis Muskevitš, Venno
Vahtras, Lars-Lucas Liiu ja

Sten Martin Strand võitlesid
korralikult, kuid pidid vastaste
paremust tunnistama.
Villem Vahtras ja Diana

Võistlus „Tõusvad tähed“
Merit Ridaste
MTÜ Akropesa projektijuht ja
treener
Sauel ja Keilas tegutsev klubi
PartnerAkro korraldas laupäeval,
12. novembril Keila Tervisekeskuses esimese üle-eestilise
partnerakrobaatika võistluse

„Tõusvad tähed“. Kuues erinevas võistlusklassis osales 100
last, kes esitasid 45 etteastet.
Väga edukalt astusid üles
Saue lapsed, saavutades
medalikohti.

MINI A klass
2. koht Freeta Dikker ja Beryl Kokka

4. koht Caroli Bestermann ja
Senna Soome

MINI B klass
1. koht Gerta Eerik ja Elin Beilmann
2. koht Hanna Rosenberg ja
Anna Grete Alt
3. koht Linda Nete Kluge ja
Susanna Sirp
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Muusikakooli
õpetaja andis välja noodivihiku
Saue Sõna
Saue Muusikakooli kitarriõpetaja Iljo Toming andis septembris välja noodivihiku esimest ja
teist aastat kitarri õppijatele.
Enamik vihiku viisijuppidest
on tema enda välja mõeldud
ja nooti pandud, aga ka tunnis
alguse saanud ja õpilaste poolt
kenasti järgi proovitud või hoopis
väikeste heliloojate endi loodud.
Rääkides noodivihiku saamisloost ütleb Iljo, et sündis see
vajadusest ja nõudlusest, kuna
algõpetuse tasemel kasutatavat metoodilist materjali kitarri
õpetamiseks taasiseseisvunud
Eestis tegelikult siiani ei olnud.
Osa vihiku paladest on kirja saanud 20 aasta jooksul, kaks kolmandikku valmis tänavu suvel
Lääne-Virumaal Kruusimäe
talus, kus loodus, mets, vesi ja
puhkus loomele toetasid.
Vihikus on igal palal oma
lugu. Näiteks 8-aastane Mihkel Rehepapp käis vanavanaema sünnipäeval, mis oli nii
tore, et ta sellest loo kirjutas.
Pääsukesed Kripsu ja Krapsu

Muusikakooli õpetajad Iljo Toming ja Eve Pärnsalu astusid kontserdiga üles kauni kodu konkursi tänuüritusel Saue
mõisas, kus esitasid laule kodust, mis palju keerulisemad kui viisid Iljo noodivihikus, kuid mille mängimiseni
see, kes usinalt harjutab, kindlasti jõuab

jõudsid vihikusse, kui Iljo suvel
pääsukeste talguid jälgis, kui
parv maha kukkunud pesa
üheskoos mõne tunniga uuesti
üles ehitas. „Ei ole“ saamisloos
on heas mõttes süüdi Karen
Tammsaar, kes tunnis õpetussõnu vastu võtmast tõrkus.

Pajude palade pealkirjadki
on sündinud lastega koostöös, kui arutleda, mis meeleolu viis tekitab. Vahvad ja
muhedad on ka noodivihiku
illustratsioonid, mille autorid on Saue Muusikakooli
õpilased Paula Ojala, Kertu

Madelene Ladva ja Mihkel
Rehepapp.
Rütmile tuleb vaheldust
vihiku tagumises osas: sving,
valss, tango, rumba. Et aga
ühe- ja kahenoodilised lood,
millega algaja ju alustabki, igavad ei oleks, on noodil õpetaja

partii all – alumisel häälel on
suunav ja tooniv roll.
Et nõudlus sellise noodivihiku järgi oli, näitab, et esimene trükk müüs end suusõnal
leviva info abil pisut enam kui
kuuga läbi. Kordustrüki ettevalmistused, mis nelja pala võrra
mahukam, Iljol käivad, samuti
töö, et anda välja II vihik vabatehnika lugudega, mis mõeldud
teise ja kolmanda aasta õppijatele. Fotol Paula Ojala illustratsioon. Fotod: Sirje Piirsoo

Nädal täis kontserte
Sandra Kalmann
Saue Muusikakooli õpetaja
See, et Saue Muusikakool on
saanud oluliseks kontserdikorraldajaks meie linnas, on ammu
teada. Rõõm on seda suurem,
et esinejad leiavad ise tee meie
kooli saali ja soovivad esineda.
Selline väike kontsert leidis aset
7. novembril, kui siin käis noor
ja andekas pianist Mihhail Kriiva.
Tallinna Muusikakeskkooli
gümnaasiumi lõpuklassis õppiv
Kriiva on põneva mängustiiliga
talendikas mängija, kes oma
töökusega võiks kõigile eeskujuks olla. Praegu valmistub
Kriiva III Tallinna rahvusvaheliseks pianistide konkursiks.
Et sedavõrd olulisel konkursil
võimalikult hästi esineda, peab
kava olema laitmatu ja nii on
muutunud tavaks, et lugusid
käiakse võimalikult palju ja erinevates paikades läbi mängimas.
Esitatud reper tuaar oli
muljetavaldav. See sisaldas
kodumaist, klassikat ja romantismiajastu muusikat. Kriiva
mängus oli tunda, et ta oli kõik
teosed viimse kui ühe käiguni
lahti mõtestanud, harmoonia
funktsioonid selgeks teinud ja
nendele teadmistele muusika
ning musikaalsuse lisanud.

Sauelane Linda Kanter on noor lauljatar, kelle õrna ja hapra oleku
taga on põneva häälega muusik. Foto: Sirje Piirsoo

Tehnilise mängijana sobisidki
pianistile paremini kiired teosed
või osad. Siinkohal toon välja
Aleksandr Skrjabini etüüdi nr
11 b-moll. Skrjabinit paljud ei
mõista, sest tema muusikas on
tuhandeid kõlavõimalusi ja keeruline harmoonia. Ometigi oli
see etüüd Kriivale nii omane ja
selge. Teos oli loogiliselt esitatud
ja kaunis meloodialiin väja toodud. Ka Chopini muusika tundus
mängijale läbitunnetatud olevat.
Aeglasemate teoste jaoks peab
Kriiva veel ehk hingeliselt kasvama. Vahel võib ülim täpsus ja
tehnilisus just selliste lugude esitamisel takistuseks saada. Edu
konkursil ja me veel kindlasti
kuuleme Kriivast palju.

Linda Kanter Quartet
8. novembril oli Saue Kontserdisügise jazzkontsert, tänavu eriliselt sümboolse tähendusega,
sest esinema oli tulnud Saue
Muusikakooli endine õpilane
Linda Kanter koos oma väikse
bändiga. Kontsert Saue kuulajaskonna ees oli ainulaadne
ka seetõttu, et see oli Lindal
esimene kord kodupubliku ees
täispika kontserdiga esineda.
Linda Kanter on noor lauljatar, kelle õrna ja hapra oleku
taga on põneva häälega muusik. Tema bändi kuulusid Janno
Trump basskitarril, Joel-Rasmus
Remmel klaveril ja Hans Kurvits
trummidel. Kontserdil sai kuulda
nii Linda kirjutatud originaalloomingut, arranžeeringuid jazzis-

Tallinna Muusikakeskkooli
gümnaasiumi lõpuklassis
õppiv Kriiva on põneva mängustiiliga talendikas mängija,
kes oma töökusega võiks
kõigile eeskujuks olla. Foto:
Sandra Kalmann

tandarditest, kuid ka laule teiste
artistide repertuaarist.
Eelkõige tundub Linda looming väga meloodilise ja õrnana,

millele on peenelt sisse põimitud
jazzile omane improvisatoorsus
ja rütmika. Ta ei unusta ka oma
kaasmuusikuid, jättes neile muusikas ja laval mänguruumi.
Kogu esitus oli orgaaniline,
isegi asjaolu, et Joel-Rasmus
Remmel oli kvartetiga hiljuti
liitunud ja Saue konsterdil nendega oma debüüdi tegi.
Kontserdilt jäid eriliselt
meelde lood „Sentimental sky“,
„Mustab“ ja „Kodus on hea“.
Linda näitab osavalt, et jazzmuusikat saab luua ja laulda ka
eesti keeles. Jazzistandardeid
peab esitama, kuid eriliselt
põnev on kuulda, kuidas meie
emakeel on keerukate harmooniate ja rütmidega üle külvatud
ning ei tundugi nagu võõrkeha
seal hulgas. Tuult tiibadesse
sellele sisult ja esituselt suurele
kvartetile.

Usin-TR OÜ tootmistsehh Keilas otsib oma töökasse
kollektiivi järgmise eriala inimesi:
◊
◊
◊
◊

Pagar
Kondiiter
Külmaköögi abitööline
Nõudepesija

◊ Juurviljatsehhi operaator töö masinaga
◊ Valmistoodangu
komplekteerija

Lisainfot küsige tel 505 5125 või saatke CV
irina.opmann@usin.ee.

Kunst
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Kätes voolitud muinasjutt
Marika Salu
Kuni novembri lõpuni on raamatukogu teisel korrusel avatud
Saue Huvikeskuse skulptuuri ja
pisiplastika ringi laste näitus,
kus vaatamiseks savist voolitud
imeline muinasjutumaa.
Näitusel on väljas Jaqueline Lepasaare, Ronja Marii
Lillelehe, Liise Mirette Karu,
Karolina Tootsi, Sireli Paasiku, Laura Talumaa, Jessica
Christella Kulli, Rait Vellmanni,
Triinu Ehala, Mia Karma, Marie
Lomanni, Emilia Põllu, Sofia
Palmiste, Helena Keerovi, Eva
Liitmaa, Eva Vlassova ja Kirke
Kuuse tööd.
Lapsi juhendas õpetaja
Anneli Lupp, näituse kujundas
raamatukoguhoidja Helgi Saar.
Laste juhendaja Anneli Lupp
kirjeldab, kuidas näituseni
jõuti: „Tööde kallal nägime
vaeva kaks pikka kuud ja sealjuures õppisime väga palju uusi
töövõtteid: kuidas voolida savist
imeilusat merineitsi figuuri, mis
moodi metsluikedele uhked tiivad külge kleepida, kuidas ker-

kis uhke Rapuntsli torn ja kuidas savist voolida Tuhkatriinu

kristallkingake, kui punaseks
sai glasuuritud Lumivalgekese

õun? Kõike seda saad sa näha
oma silmaga, kui tuled meie

loodud imelisele muinasjutumaale!” Fotod: Terje Toomingas

Kunstikonkurss „Minu Eesti”
Saue Huvikeskus
Saue Huvikeskus kuulutab välja
kunstikonkursi teemal „Minu
Eesti“, millele ootame osalema
kõiki Saue kunstihuvilisi noori
vanuses kuni 18 aastat. Võistlustööde esitamise tähtaeg on
6. veebruar 2017.
Küsi endalt, mida Eesti Sulle
meie igapäevases elus tähendab. Mis on oluline just Sulle?
Eestis loodud asjad, spordisaavutused või kultuur. Lipp ja
vapp, traditsioonid, tähtpäevad,
kodukant või midagi, mis ainult
Sinul kodumaaga seoses kõige
tähtsam on.
Vali endale südamelähedane valdkond, pane mõtted
ja kujutlused paberile joonistades, maalides või mõnes
muus sulle sobivas tehnikas
ja kindlasti lisa 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 ning vanus;
kool, klass või lasteaed / rühm;
juhendaja / õpetaja nimi; töö
autori (või lapsevanema) kontaktandmed (e-posti aadress
ja telefoninumber).

Tööde esitamine
Tööd tooge hiljemalt 6. veebruaril 2017 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.

Žürii selgitab välja kolm parimat tööd kõigis vanuserühmades. Auhinnad parimatele
annab välja Saue Huvikeskus.
Žürii tunnustatud tööd pannakse välja Saue Gümnaasiumi aulasse. Kõigi konkursil
osalejate töid eksponeeritakse
kooli fuajees. Konkursi võitjate nimekiri on alates 22.
veebruarist 2017 nähtav Saue
Huvikeskuse kodulehel www.
sauehuvikeskus.ee.

Konkursi parimate autorite
tunnustamine on esmaspäeval, 27. veebruaril 2017 kell
15.00 Saue Gümnaasiumi
aulas.
Info: huvikeskus@saue.ee või
tel 6595 009;
www.sauehuvikeskus.ee.

Tule täiskasvanute tekstiili
ja taaskasutuse kursusele
Ootame uusi liikmeid Saue
Huvikeskuse täiskasvanute
tekstiili ja taaskasutuse kursusele.
Kur sus toimub 23.
novembril kell 18-20.30 huvikeskuse kunstiklassis. Ühe
korra tasu on 8 eurot.
Valmivad tuttidega sisustustekstiilid ja tikitud aplikatsioon rõivale. Juhendaja Eret
Kuusk. Info: huvikeskus@
saue.ee, tel 523 4339.
Fotol p akutrüki teh nika s v alminud trükis .
Autor Liia Lumilaid.
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Elukestev õpe päevakeskuse moodi
Andres Kaarmann, Liivi Lents,
Elina Mägi
Juba traditsiooniks kujunenud
elukestva õppe nädala avas
Saue Gümnaasiumi külastus.
Meie eriline huvi oli suunatud
3D printerile, aga nägime ka
palju muud meeliköitvat.
Savitoas olid valmisesemed
ja alles pooleliolevad taiesed.
Juhendaja Virve Laan tutvustas
meile eri tehnikaid ja rääkis ringide tööst.
Filmiringi juhendaja Alexei
Alexeev näitas, kuidas õpilased
filme teevad - katkendid õpilaste
filmidest olid huvitavad. Poiste
tööõpetuse õpetaja Valmar Kaur
tutvustas erinevaid puidutöötlemise masinaid ja töövahendeid
ning poiste valmistatud esemeid.
Väga põnev oli 3D printer,
selle töötamise põhimõte ja
võimalused. Tore oli kuulata, et
poiste huvi meisterdamise vastu
on suur. Mälestuseks külaskäigust jäid meile poiste tehtud
väikesed meened. Kahju, et
eakate osavõtt sellest üritusest
oli vähene.
Seevastu järgmisel päeval
oli päevakeskusesse kohvilaua
taha kogunenud arvukas selts-

Elukestva õppe nädala viktoriinil sai kaks võistkonda võrdselt
punkte, keskel korraldaja Andres Kaarmann

kond. Külalised maanteeametist
olid kaasa toonud Eesti Filmiarhiivi liiklusalased filmid aastatest 1938 ja 1954. Toimus
liiklusalane viktoriin ja hiljem
ka arutelu. Fortuuna valis välja
kolm õnnelikku, kes said maanteeameti kingituse. Kõigil oli
võimalus kaasa võtta liiklusalast
materjali ja väga vajalikke helkureid. Osalejad tegid mitmeid
ettepanekuid meie liikluskultuuri parandamiseks.
Kohtumine läks igati korda
ja oli arvamus, et selliseid võiks
edaspidigi korraldada, sest liiklus on pidevas muutumises.

Kolmapäeval avasime päevakeskuse näiteringi SPA-kavaga
näituse „Vanad asjad“ - linikud,
raamatud, puudritoosid, mänguasjad ja palju muud toodi
eelnevalt kohale.
3. novembril toimus elukestva õppe nädala viktoriin,
mis on juba aastaid olnud osavõturohke ja oodatud. Sel aastal viis mängu läbi abilinnapea
Andres Kaarmann. Võistkondi
oli üheksa.
Viktoriin koosnes 15 küsimusest, mis olid jagatud
kolme blokki. Igas viis küsimust, neist kolm kirjalikku ja

Nädala lõpetas ekskursioon ERM-i. Fotod: Tiina Univer

kaks pildiküsimust.
Mäng kulges väga meeleolukalt ja tasavägiselt. Lõpuks jäid
esikohta jagama kaks võistkonda. Saksa keele võistkond
- Ann Kalamees, Marve Müürsepp, Liivi Lents ja Kaie Kõrge
- ning daamide võimlemise
naiskond – Elina Mägi, Virge
Karu, Kersti Pender ja Malle
Koppel, kes kogusid võrdselt
26 punkti. Kolmandaks tuli 24
punktiga invaühingu võistkond
- Heiki Lumilaid, Liia Lumilaid,
Andres Tarja ja Maire Nuudi.
Päevakeskus oli võitjatele
auhinnaks välja pannud maius-

Suurim sündmus oktoobrikuus Võrumaal on
kahtlemata Lindora laat
Elina Mägi
Lindora laat on tegutsenud
juba üle saja aasta, meie avastasime selle alles mullu.
Et laadale õigeks ajaks
jõuda, tuleb varakult kohal olla.
Sestap alustasime reisi juba
eelmisel päeval. Tartus liitus
meiega giid Viire ja võtsime
suuna Värskale.
Külastasime Seto talumuuseumi, mis 1. novembril tähistas 22. sünnipäeva. Saime
ülevaate eelmise sajandi alguse
jõuka Seto talu arhitektuurist ja
elust-olust. Tsäimajas elasime
kaasa Seto folklooriansambli
Kuldatsäuk esinemisele. Selles laulavad ka Jalmar Vabarna
ema Maret ja leelokoori asutaja
ning Tsäimaja looja Laine Lõvi.
Käisime ka Obinitsas Lauluemade nõlval, kuhu 1986 püstitati graniidist mälestusmärk
kõikidele Seto lauluemadele.
Skulptor on Elmar Rebane.
Edasi külastasime Piusa
liivakoopaid, mis tekkisid tänu
klaasiliiva kaevandamisele
aastatel 1922-1976. Täna on
koopad suletud. Avatud on
Piusa koobaste külastuskeskus,
huvitava arhitektuuriga nahkhii-

Sauelased Obinitsas Lauluemade nõlval, kuhu 1986 püstitati graniidist
mälestusmärk kõikidele Seto lauluemadele. Foto: Saue Päevakeskus

rekujuline ehitis, kus vaatasime
lühifilmi koobastest, misjärel
külastasime giidi saatel muuseumikoopa vaateplatvormi.
Koobastes talvituvate nahkhiirte kaitseks - neid on seal
tuvastatud viis liiki - on loodud
Piusa koobastiku looduskaitseala. Nahkhiired tulevad sinna
kokku ligi 100 km raadiusest
nii Lätist kui Venemaalt. Meilgi
õnnestus üht isendit koopa laes
rippumas näha.
Väisasime ka Piusa savikoda,
kus imetlesime kauneid savist
tehtud esemeid ja nägime
meistrit ennast tööhoos.

Pärast väikest peatust Võrus
suundusime Horsa külla Seedri
puhketallu. See on kena kompleks Võrust lõuna pool.
Suurim sündmus oktoobrikuus Võrumaal on kahtlemata
Lindora laat. Seda peetakse
alati 28. kuupäeval ehk simunapäeval. Olime varakult kohal,
vaatamist ja ostlemist jagus
mitmeks tunniks.
Nagu eelmiselgi aastal
oli kaubavalik mitmekesine elusloomadest vanakraamini.
Igaüks meist leidis laadalt
endale midagi meelepärast ja
vajalikku.

Kahjuks rikkus sel aastal
ilmataat natuke laadamõnu:
puhus vinge tuul ja hakkas
vihma sadama. Vaatamata sellele, võtsid kohalikud Obinitsa
nais- ja meesansamblid laulu
üles. Siin-seal kõlas lõõtspillimuusika.
Tagasiteel tegime lühikese
ekskursi Võrus ja peatusime
juba tuttavas Katariina kohvikus, kus on linna parimad
küpsetised. Jätsime hüvasti
giidiga ja asusime koduteele.
Aga nagu öeldakse - kaks ilma
kolmandata ei jää. Järgmisel
sügisel jälle Lindorasse!?

Palju-palju õnne!
AMILDE POBUL, kes veedab
Sauel vanaduspäevi tütre
perega, saab selle aasta 25.
novembril 102-aastaseks.
Soovime haruldasel ja väärikal sünnipäeval rõõmsaid
ning kauneid päevi ja hingerahu!
Kõike head tütrele Aimele ja
tema perele.
KÜ Koondise 15 elanikud

tusi ja linnavalitsuse poolt olid
diplomid. Aga nagu Andres
Kaarmann ütles - mälumängus
pole kunagi kaotajaid ja kui ei
teagi kõiki õigeid vastuseid, siis
saad alati juurde uusi huvitavaid teadmisi ja fakte.
Elukestva õppe nädala viimasel päeval käisime Tartus Eesti
Rahva Muuseumis (ERM). Vastu
ootusi ei olnudki uus muuseum
see, mida ootasime. Osalejad
leidsid, et liiga suur, kõle ja
umbne, kuid olid üksmeelel, et
on palju huvipakkuvaid eksponaate ja et Soome-Ugri väljapanek on eriti huvitav.

Novembrikuu
sünnipäevalapsed
ERNA KABER
AGATHE VAARD
SILVIA SARING
MARIA LIMBERK
SALME LÄÄNEMETS
VILMA ERENDI
ERIK ANDRESEN
LEMBIT ANNI
MARIA VASSILEVSKI
EHA ASSO
JUZEM ŠAVIGULLA
EEMI ISRAEL
ALLA SAZANOVITŠ
KLAUDINE VOSMI
HELGI VARIK
MALL SAAR
JUTA PÄRTEL
HELJE SALUVERE
INNA-MARIE ÕISPUU
HELLE MILLI
AINO JÜRISSON
LEO KROLL
LINDA PERTMANN

Palju-palju õnne!
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Teated ja reklaam

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, www.arbormen.ee.
Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust. Tel
58880999, info@EUclean.eu.
Väikeveod kuni 2,5t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik,
sõnnik, turvas, asfaldipuru,
betoon. Tel 5092936.

Liugvärava komplekt avale kuni
4,5m (tsingitud ja värvitud vär
av+vundament+paigaldus+auto
maatika komplekt) hind 1500
eurot. Tõstuks 2,5mx2m 450
eurot. Tel 58958809, info@
finegarden.ee.

Mälestus on pärl, mis
kaunistab möödunut...
KAAREL TREUBLADTI
mälestavad klassikaaslased
ja klassijuhataja Saue
Gümnaasiumist.
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Korstnate ehitamine. 12 aastat
kogemust. Telefon 5188889.
Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud, küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ Potipoiss
58072581; info@potipoiss.ee.
Korstnapühkija teenus, kutsetunnistus. Akti väljastamine,
tuleohutusalased konsultatsioonid. Telefon 5040875.
Eraauto Hooldus avatud Sauel
Tammetõru 8 E-R kell 9-18.
L, P suletud. Hooldus, rehvide
vahetus, diagnostika. Broneering telefonil 53727060 või
kohapeal.
Pottsepatööd - remont ja ehitus, kogemus 30 aastat. Tel
56651812, ivarkabi@yahoo.com.
Haagiste rent Sauel. Hinnad
mõistlikud, haagised korralikud. a-treiler.ee, tel 5640109.
Nõmme juuksuris lõikused 9-12
eurot, geellakk 15-20 eurot,
maniküür, pediküür 10-20 eurot.
www.nommejuuksur.ee. Pärnu
mnt 303, Võsu bussipeatus. Bussid 10, 27, 33. Telefon 6555327.
Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. 53 529 476
email: ehitus@miltongrupp.ee.

Meie südamlik kaastunne
Jaanile perega
kalli isa, vanaisa ja äia
JAAN TOOMINGAS
kaotuse puhul.
Lehte, Riho, Tarmo, Sandor,
Liide, Peedu

Pakume palju erinevaid aknakatteid, hea kvaliteedi ja soodsate hindadega. Helista ja küsi
pakkumist: 56633807, ken@
aknakate.ee. Osta otse tootjalt
AKNAKATE OÜ.

Müün

TEOSTAME ERINEVAID EHITUSTÖID. Korterite remont,
san tehnilised ja elektritööd,
põrandate valamine, kipsitööd jne. Küsi pakkumist:
matreveloy@gmail.com, tel
56185050.

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

Saue HOBIzone on tänu oma
500 rm pinnale suurepärane
koht sünnipäevade ja tähtpäevade pidamiseks siinsamas
kodu lähedal. Uuri rohkem
www.hobizone.ee.

Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja lillevaase. Telefon
58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.

Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt
ja 40L/60L võrgus, puitbrikett,
klotsid 5-30cm võrgus, tulehakatus 40L võrgus ja saepuru.
Tel 5018594, kaminapuu.ee.

Müüa küttepuud, hind al 35 €/
ruum. Puud koormasse laotud
ja võrgus. Puitbrikett al 140 €/
tonn. Küttepellet 8 mm 185
€/960kg. Info tel 5011898.
Transport hinna sees.
Müüa mett Sauel 7,5 eurot/kg.
Tellimine e-posti aadressil arusauna@gmail.com; kodulehel
www.facebook.com/arusaunamesindustalu või tel 5186301.

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

Suur valik puitbrikette, hinnad al
130€/tonn, pellet premium 8 ja
6 mm 175/960kg, kütteklotsid
1,8€/kott, lepp 2,7€/kott, kask
3€/kott. Laos puitbriketi hinnad
al 1,4€/10kg. Tel 56 924 924,
6379411, www.leilibrikett.ee.

Ostan teie kasutuseta jäänud
sõiduauto. Võib vajada remonti.
Tel 56298239.

Kinnisvara

Südamlik kaastunne Terje
Toomingasele perega
kalli äia, isa ja vanaisa
JAAN TOOMINGASE
surma puhul.
Saue Huvikeskus

Ostan garaaži, kõik pakkumised
on oodatud! Tel 56641122.

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame
pea...
Südamlik kaastunne
GERTRUD KÜNNAPASE
lähedastele.
Saue Gümnaasiumi 1.e klassi
lapsed, lapsevanemad ja
õpetaja

Sügistalvel Saue Päevakeskuses
Päevakeskuses on avatud näitus „Imelised naised”.
◊ 2. detsembril alates kella
10-st silmaarst Hindpere
Optikast. Vajalik eelnev registreerimine päevakeskuses või
otse Hindpere Optikas.
◊ 24. novembril kell 12 külastame ajaloomuuseumi Pikk
tn 17. Näitus „Keskaja
rõõmud”. Näitus tutvustab Tallinna ühe rikkama
mehe Urban Dene eluolu,
sh jõukate linnakodanike
peokombeid: rõivaid, toite,
maikrahvi valimist jne.
Urban Dene on ajalooline
isik, kes 1530. aastal Tallinna kolis ja seitsme aasta
pärast müntmeistriks sai.
Näitus on tasuta, näitust
tutvustab giid. Sauelt sõidame kell 10.58 Saue pea-

tusest väljuva bussiga 191.
Vajalik eelnev registreerimine päevakeskuses
◊ 27. novembril avame lapitekkide näituse. Eksponaadid pärinevad Anu ja Juha
Väliaho kogudest.
◊ 14. detsembril kell 14.00
esinevad Saue Päevakeskuse ringid Põltsamaa
ho oldekodus. Väljas õit
Saue Kaubakeskuse eest
kell 9.30. Põltsamaale
jõuame kell 12.00. Soovijad saavad lõunatada Karl
Schmidti majas. Söögisoovist palume eelnevalt ette
teatada. Kell 13.00 läheme
Põltsamaa Hooldekodusse
(esinejad saavad riietuda)
ja kell 14.00 algab kontsert.
◊ 17. detsembril kell 13.00
esineb ansambel Rukkilill

vanurite eneseabi- ja nõustamiskeskuse jõulupeol.
◊ 15. detsembril kell 13.00
räägib Vello Toomik Maroko
reisi muljetest ja näitab
pilte.
◊ 1. veebruaril kell 15.00
Estonia kontserdisaalis
kontserdisari „Lõunamuusika”. Esinevad ansambel Hortus Musicus, Y´ela
Avital (sopran), latiino- ja
maailmamuusika. Pileti
hind 5 eurot. Maksta saab
Saue linna arveldusarvele
(Swedbank:
EE532200001120155821;
SEB:
EE781010220028782015;
Nordea:
EE02170001700182116.
Selgitus: projekt lõunamuusika „Hortus Musicus“. Arve
maksja: Saue Päevakeskus)

või sularahas Saue linna
kassasse Saue Linnavalitsuses.
◊ 5. veebruaril kell 12.00
draamate atris etendus
„Finaal“. Autor Simon Gray.
Lavastaja Roman Baskin.
Näitlejad: Ita Ever, Kersti
Heinloo, Hilje Murel, Liina
Olman, Mait Malmsten,
Aleksander Eelmaa. Pilet
14 eurot. Piletite arv on
piiratud. Maksta saab Saue
linna arveldusarvele või sularahas Saue linna kassasse.
Viimane maksetähtaeg on
15. detsember.

Seltsingud
◊ 25. novembril kell 16.00
seltsingu Tammetõru koosviibimine
◊ 16. detsembril Tammetõru
jõulupidu

Ostan garaaži Saue linnas. Kõik
pakkumised on oodatud! Tel
56675000.
Üürile anda 3-toaline korter
Kütise tänaval alates jaanuarist
2017. Info 5167367.

Pakun tööd
Väike eramaja Sauel otsib usaldusväärset koduabilist, kes
kord nädalas aitaks koristamisega. Tasu ja aeg kokkuleppel.
Tel: 53473232.
Saue Loomakliinik võtab
tööle loomaarsti abilise. Tööaeg 2-3 päeval nädalas kell
15.00–19.00. Töö sobib pensionärile, kes on hea suhtleja
nii inimeste kui loomadega.
Palun oma CV saata aadressil
info@sauekliinik.ee.
Saue Linnavarahaldus
pakub tööd puhastusteenindajale/koristajale Saue
Gümnaasiumisse. Info telefonil 6596519 Diana või
linnavarahaldus@saue.ee.

Otsin tööd
38-aastane naine otsib tööd.
Olen töötanud 14 aastat
laos materjali logistikuna.
Ootan erinevaid pakkumisi
ja olen väga õpihimuline.
Tel: 5344 1956.

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

20. november kell 13
Surnute mälestamise püha.
Teenistust juhatab Erki Kuld.
Muusikaga teenib Saue
koguduse naisansambel.
Piibliteksti loeb Maire Tarnapovits.

27. november kell 13
Esimene advent. Teenistust
juhatab Raivo Kaustel. Muusikaga teenib Saue koguduse
noorte ansambel. Piibliteksti
loeb Piret Kuld.
Palve- ja osadustund igal
kolmapäeval kell 18:00.

18. november 2016 Saue Sõna
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Pädev abi kinnisvaratehingutes
Tasuta konsultatsioon

Tiina Kotli
Maakler
Tel 516 0144
Tiina.Kotli@upc.ee

Teated ja reklaam
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