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Aasta tegu 2016 - discgolfi pargi
rajamine Saue tammikusse
Saue Sõna

S

aue linnas on traditsioon kuulutada
volikogu esimehe ja
linnapea aastalõpu
vastuvõtul välja linna
aasta tegu ja noorsootöö aasta
tegija ning anda tänukirjad
neile, keda on tunnustamiseks
esitatud.
2016. aastal kandideeris
sauelaste ettepanekul ja konkursikomisjoni otsusel aasta
teoks kolm ettevõtmist: liuvälja
rajamine Keskuse parki, Keila
OTT-i müügipäevad Sauel ja
discgolfi pargi rajamine Saue
tammikusse.
Pärast linnarahva hääletust
ja konkursikomisjoni punktide
andmist selgus võitja. Nii sauelased kui komisjon hääletasid
Saue linna 2016. aasta teoks
discgolfi pargi rajamise. Rahva
hääled jagunesid järgmiselt:
discgolfi park 51%, Keila OTT
31% ja liuväli 17% häältest.
Komisjoni järjestus oli sama.
Tunnustus, suur keraamiline
plaat läks kolmele inimesele,
kes pargi rajamisse enim panustasid: eestvedaja Valdis Toomast
ning Erik Pirn ja Ilmar Tooming.
Pargi ehitust rahastas 50
protsendi ulatuses Saue linn,
teine pool tuli riigieelarvelistest
vahenditest. Kõige olulisem aga
pargi rajamise juures oli, et see
valmis suures osas vabatahtlike töö tulemusena, tehnikatki
andsid tasuta kasutada linna
ettevõtted. Saue discgolfi park
on mõeldud eelkõige harrastajatele, sest maa-ala suurus
seadis omad piirid - 18 korviga
võistlusrada siia ära ei mahtunud. Rajad jooksevad suurel

Aasta teo tiitlile esitatud tegude elluviijad vasakult: Erik Pirn, Valdis Toomast, Ilmar Tooming, Erki Pajundi, Ene
Mägi ja Ilse Metsamaa

Noorsootöö aasta tegija kandidaadid vasakult: Henri Heinsalu, Anneli
Lupp, Kristiina Liivik ja Tiina-Riin Uulma. Tiitli pälvis Kristiina Liivik.
Fotod: OÜ Pildikompanii

määral tammikus juba olnud
jalakäiguteedel, mille ääred on
nüüd võsast puhtad, kännudki
välja freesitud, nii et ala suuresti parkmetsaga sarnaneb.

Et Keila OTT-i ehk otse tootjalt tarbijale kaubakohtumised
Sauele jõudsid, kuulub linnarahva tänu Ene Mägile ja Ilse
Metsamaale. Liuvälja valmi-

mise eest Keskuse parki seisis
hea Erki Pajundi.
Tänavune noorsootöö aasta
tegija tiitel kuulus Saue Muusikakooli direktorile Kristiina Liivikule selle eest, et ta on noortes
arendanud mitmekülgsust ja
maailmavaadet, äratanud neis
huvi muusika- ja kultuurielu
vastu, avardanud muusikamaailma ning algatanud ja viinud
ellu lastele ning noortele suunatud loomingulisi üritusi.
Noorsootöö aasta tegija tiitli
andis linn välja teist korda.
Eelmisel aastal pälvisid aunimetuse spordiklubi Imperial
treenerid Nils Joonas Põldme ja
Reimo Allik taipoksi kui võistlusspordi arendamise, noorte
treeningrühmade juhendamise,
tervislike eluviiside propageerimise, erinevate koolituste ja
treeningseminaride korraldamise eest. Vt lk 3 6, 7.

Aasta teo valimine Saue linnas sai alguse 2008. aastal.
Siiani on tiitli pälvinud
◊ 2008 - Saue Noortekeskuse matk „Matkates
vabariigi aastapäevale“
◊ 2009 -Vana-Keila maantee ja Tallinna ringtee ristmiku nn Olerexi ristmiku
rekonstrueerimine
◊ 2010 - laste mänguväljaku
rajamine Töö puiesteele
◊ 2011 - Saue Noortekeskuse uus hoone
◊ 2012 - kergliiklustee,
mis ühendas Saue linna
Laagri alevikuga
◊ 2013 - Saue linna tutvustav raamat „Linnas on ilu“
◊ 2014 - Saue kohvikute päev
◊ 2015 - Saue raudteejaama, Välja teed ja Tallinna ringteed ühendava
kergliiklustee rajamine

Saue Sõna nr 23 (476)
16. detsember 2016
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number: 13. jaanuar
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Miks on elukoha registreerimine oluline?
Saue Linnavalitsus
Rahvastikuregistri seadus
kohustab inimest hoolitsema
enda ja alaealiste laste elukoha
aadressi õigsuse eest ning esitama uude elukohta elama asumisest alates 30 päeva jooksul
elukohateate, et kanda uus
aadress rahvastikuregistrisse.
Elukoha registreerimine on
vajalik, et omavalitsus, siinkohal Saue linn, saaks paremini
korraldada kohalikku elu ja
planeerida arengut - näiteks
prognoosida, kui palju on vaja
lasteaia- ja koolikohti, kui palju
võib tõusta abivajajate arv elanikkonna vananemise tõttu,
millised on huvigrupid, kes
tarbivad vaba aja teenuseid ja
palju muud.

Mida suurem on linna rahakott,
seda suurem saab olla pakutavate teenuste hulk ja kvaliteet
Teisalt on vastutustundlik olla
ametlikult sisse kirjutatud
sinna, kus inimene tegelikult
elab ja teenuseid tarbib, sest
kõikide kohalike teenuste
rahastamine eeldab maksude
laekumist elanikelt - üksikisiku
tulumaks moodustab ligikaudu
70% Saue linna eelarvest.
Siin tegelikult elavad ja võiks
öelda, et isegi süüdimatult teiste
kulul teenuseid tarbivad - olgu
selleks kas või valgustatud teed
ja tänavad -, kuid end Saue linna
mitteregistreerinud inimesed
jätavad linna ilma maksutulust,
mille eest saaks enam remontida tänavaid, ujulat, lasteaeda
ja koolimaja, rajada uusi kerg-

Kuidas registreerida Saue
linna elanikuks?
Tuleb täita elukohateate blankett. Perekonnaliikmed võivad
esitada ühise elukohateate.

Elukohateate esitamiseks
on neli võimalust:
◊ täita blankett linnavalitsuses kohapeal;
◊ saata blankett postiga aadressil Tule tn 7, Saue;
◊ saata blankett e-postiga
digiallkirjastatult aadressile
saue@saue.ee;
◊ e sitada elukohate ade
liiklusteid, luua juurde vaba aja
veetmise ja sportimise võimalusi
ning teha muudki linnaelanikule
kasulikku ja vajalikku.

elektroonselt kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu.

Elukohateate blanke ti
saate

◊ Saue Linnavalitsusest;
◊ Saue linna koduleheküljelt
aadressiga www.saue.ee.

Saue Linnavalitsus aadressil Tule tn 7 on avatud
◊ E kell 8-18
◊ T, K, N kell 8-17
◊ R kell 8-14
Lisainfo telefonil 679 0187,
Kelli Kõluvere

31. detsember 2016 - oluline kuupäev
2017. aastal laekuvate maksete aluseks on elanikeregistri

andmed seisuga 31. detsember 2016.
Kõikide inimeste palgatulult,
kes on aasta viimase päeva
seisuga ametlikult Saue linna
elanikud, laekub järgmise aasta
jooksul osa tulumaksust linna
eelarvesse.
Aastasisesed sisse- või väljakirjutamised maksude laekumist 2017. aastal ei mõjuta,
mistõttu on Saue linnas paljude kohalike sissetulekust
mittesõltuvate rahaliste toetuste või soodustuste saamise
eelduseks - nagu sünnitoetus,
koduse mudilase toetus, koolitoetus, soodustus koolieelses
lasteasutuses, noorte sporditegevuse toetus - elanikustaatus
31. detsembril 2016.

Lõpetab avalik bussiliin
190 Tallinn-Saue-Tallinn

Jäätmeveost vabastatutel tuleb 20.
jaanuariks esitada kirjalik kinnitus

Saue Linnavalitsus

Saue Linnavalitsus

Saue Linnavalitsus otsustas
mitte pikendada avaliku maakonnaliini 190 Tallinn-SaueTallinn lepingut järgmiseks
aastaks. Liin lõpetab tegevuse
alates 9. jaanuarist 2017.
Liinil 190 oli pühapäeviti ja
riiklikel pühadel viis väljumist
suunal Saue-Tallinn ja samapalju suunal Tallinn-Saue.
Liiniga seotud kulud olid kaetud riigieelarvest eraldatud
sihtotstarbelisest toetusest,
laekuvast piletitulust ja Saue
linna eelarvest.
Miks otsus lepingut mitte
pikendada langes, selle põhjuseks on liini ülivähene kasutamine Saue linna elanike poolt.
Sauelased eelistavad üha enam
pealinna vahel liiklemiseks
kasutada Elroni ronge, mis on
kiiremad ja mugavamad.
AS Eesti Rongiliinid on
muutnud läänesuuna rongi-

liikluse viimase aasta jooksul
reisijasõbralikumaks: hakanud
kasutama rohkem kokkuliidetud
ronge, tihendanud graafikut,
muutnud rongide väljumisaegu
ja nihutanud viimase väljumise
hilisemaks.
Aastane reisijateveo analüüs
maakonnaliinil 190 TallinnSaue-Tallinn näitas, et keskmiselt on bussis 2,5 reisijat
sõidukorra kohta, kuid oli ka
kümnete kaupa reise, kus buss
sõitis Tallinna ja Saue vahel
tühjalt.
Sellise liini käigus hoidmine
ei ole majanduslikult põhjendatud ei riigi ega omavalitsuse
seisukohast, kuna Saue elanikel on pühapäeval ja riiklikel
pühadel võimalik kasutada
pealinna sõiduks rongi, millel
väljumisi mõlemal suunal üle
30 päevas.
Muudatus ei puuduta kommertsliini 191, mida teenindab
AS Hansabuss.

Jõuluilu me ümber
Evelin Povel-Puusepp
Lumevalgus, mis tänavu meid
varakult tervitas, viis 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,
meie linnapildis: koduaedades,
kortermajade, ettevõtete ja
ühiskondlike hoonete ümber.
Ja ärge seda vaid enda teada
jätke: linnavalitsus soovib iluloojaid tänada.
Ootame ettepanekuid kaunitest jõuluehtes koduaedadest ja
hoonetest Saue linna konkursile
„Kaunis jõulukodu 2016“ hiljemalt 2. jaanuaril 2017 e-posti
aadressil saue@saue.ee.

Saue Linnavalitsus ootab
pikaajalise vabastuse saanud
jäätmevaldajatelt kirjalikke
kinnitusi.
Jäätmeseaduse § 69 lg 5
kohaselt tuleb korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunud
jäätmevaldajal esitada igaaastaselt Saue Linnavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole eelmise aasta kestel
elatud või seda kasutatud.
Palume kõigil jäätmevaldajatel, kes on Saue Linnavalitsuse korraldusega loetud
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks, esitada linnavalit-

susele hiljemalt 20. jaanuariks
2017 sellekohane kirjalik kinnitus.

K ir j alik u s k in ni t u s e s
palume märkida:
◊ korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja nimi;
◊ korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks loetud aadress;
◊ tegelik elukoha aadress;
◊ telefon, e- posti aadress
(e-posti olemasolul);
◊ kinnituse tekst: käesolevaga kinnitan, et Saue

Linnavalitsuse poolt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud perioodi
kestel ei ole korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks
loetud kinnisasjal 2016.
aasta kestel elatud ega
seda kasutatud; allkiri ja
kuupäev.
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajad, kes
ei esita nimetatud tähtajaks
kinnitust, loetakse alates 21.
jaanuarist 2017 korraldatud
jäätmeveoga automaatselt
liitunuks.

Lume ja libeduse tõrje Saue linnas
Saue Linnavalitsus
Lume ja libeduse tõrjet Saue
linnas teostab alates 1. det-

sembrist 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.

16. detsember 2016 Saue Sõna
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo
28. novembri istungil kinnitas Saue Linnavalitsus avatud
hankemenetlusega riigihanke
„Investeerimislaen 2016 2017“ hankedokumendi.
Saue Linnavalitsuse 7. detsembri istungi päevakorras oli
20 küsimust.

Saue Linnavalitsus
◊ Suunas volikokku otsuste
„Saue linna kohalike teede
nimekirja ja teede avalikuks
kasutamiseks määramine“,

„Tänavavalgustuse taristu
renoveerimise toetamise
tingimused“, „Teekinnistu
omandamine“ ja „Teenetemärgiga autasustamine“
ning määruste „Saue Linnavalitsuse teenistujate palgajuhendi muutmine“ ja „Saue
Linnavolikogu määruse nr
51 „Bussiliinil Saue-Tallinn
ja rongisõidul soodustuste
saamise kord” muutmine“
eelnõud.
◊ Väljastas kasutusloa puurkaev-pumplale Tule tn 6a.
◊ Kinnitas Saue linna tänava-

valgustuse rekonstrueerimise
projekteerimistingimused.
◊ Kinnitas Saue Huvikeskuse
töökohtade koosseisu alates
1. jaanuarist 2017.
◊ Tunnistas konkursi „Aasta
t e g u 2 016“ v õ i t j a k s
discgolfi pargi rajamise
Saue tammikusse. Võitjat
tunnustatakse suure keraamilise plaadiga „Aasta tegu
2016“ ning nominente liuvälja rajamine Saue Keskuse parki ja Keila OTT-i
müügipäevad Sauel - väikesega.

◊ Eraldas treeningkulude katteks noorte sporditegevuse
toetust perioodi 01.09.31.12.2016 eest järgmiselt:
MTÜ-le Tenniseklubi Alta-T
200 eurot (viis Saue linna
noort) ja MTÜ-le Keila Korvpallikool 1360 eurot (34).
◊ Otsustas maksta sissetulekust sõltuvat toetust 21
abivajajale.
◊ Otsustas hüvitada kahe
koduõppe õpilase koo lisõidu esitatud rongipiletite
ja koolitõendi alusel alates
7.12.2016 kuni 09.06.2017.

◊ Määras hooldaja puudega
isikule.
◊ Otsustas maksta perele
erandkorras sünnitoetuse
esimest osa.
12. detsembri istungil seadis
Saue Linnavalitsus isikliku
kasutusõiguse AS-i Tallinna
Vesi kasuks Saue linna omandis olevatele Kadaka piirkonna
teekinnistutele ning suunas
volikokku otsuse „Tõkke tn
6a, 6b, 6c, 6d ja 6e ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrasside
tasuta võõrandamine“ eelnõu.

Linnapea tänukirjaga tunnustamine 2016
Päevakeskus

Jaak Lutsoja - akordioni eriala
arendamisse ja õpilaste kontsertreisi korraldamise eest
Norrasse.
Ruth Pääsuke - kooli tegevuse
ja ürituste korraldamise ning
kollektiivide välisreiside toimkonnas osalemise eest.

Elina Mägi - Saue Päevakeskuses ettevõtmiste korraldamisel
kaasaaitamise ja päevakeskuse
tegevuse pideva kajastamise
eest linnalehes.

Noortekeskus
Üllar Põld - noortevaldkonna
arendamise eest läbi üle-eestilise suurprojekti Eesti Vabariik
100 algatamise ja elluviimise.
Kaarel Kiviloo - suure panuse
eest nutika noorsootöö kontseptsiooni väljatöötamisel ning
logode ja plakatite kujundamise
eest kohalikul ja üleriigilisel
tasandil.

Raamatukogu
Helgi Saar - laste lugemishuvi
arendamise ja huvitavate näituste kujundamise eest.

Linnavarahaldus

Elina Mägi pälvis tänukirja Saue Päevakeskuses ettevõtmiste korraldamisel kaasaaitamise ja päevakeskuse tegevuse pideva kajastamise eest
linnalehes. Teda õnnitleb volikogu esimees Valdis Toomast, taamal linnapea Harry Pajundi. Foto: OÜ Pildikompanii

Lasteaed Midrimaa

Huvikeskus

Veroonika Pusi, Aivi Eilart, Glooria Sepp - panuse eest meeskonnatöösse kaasava hariduse
põhimõtete rakendamisel ja
töökorralduse kaasajastamisel.
Liisa Ojapõld - õppetegevuse
võimaluste rikastamise eest
robootika ja arendavate vahendite soetamisega läbi projekti.
Helgi Vaher - väga hea töö eest
õppetöö korraldamisel.

Virve Laan - harrastuskunstnike
näituse korraldamise eest eesti
kultuuri päevadel Saue linna
sõprusomavalitsuses Lätis.
Terje Toomingas - 10. Saue
Õhtujooksu väga hea korraldamise eest.

Gümnaasium
Maire Rabinovitš, Piret Uulma,
Anu Lauri, Hellen Floren, Kristi

Läänesaar - pikaajalise ja kohusetundliku töö eest.

Muusikakool
Pille Karras - töösse eeskujuliku
suhtumise, eriala asutamise,
arendamise ja pikaajalise töö
eest Saue Muusikakoolis.
Tiina Kalvet - klaveriosakonna
eduka juhtimise, arendamise
ja õpilasürituste korraldamise
eest.

Endla Vares - kohusetundliku
töösse suhtumise, abivalmiduse ja eeskujulike töötulemuste eest.
Sirje Kesa - kohusetundliku
töösse suhtumise, abivalmiduse ja eeskujulike töötulemuste eest.
Marko Laretei - kohusetundliku
ja enesealgatusliku töösse suhtumise ning eeskujulike töötulemuste eest.

Linnavalitsus
Heli Joon - eesmärgipärase
ja vajaduspõhise abistamissüsteemi väljatöötamise ning
pideva arendamise eest sotsiaalvaldkonnas.
Anneli Ritsing - tänuväärse
töö eest Saue linna laste ja
lastega perede hoolekande
korraldamisel.
Margit Ots - aktiivse ja positiivse eluhoiaku, uuendusmeelsete projektide toetamise ja eestvedamise ning
ametiasutuse tulemusliku
tegevuse tagamise eest haridusvaldkonnas.
Liisi Kari - abivalmis ja positiivse eluhoiaku ning kohusetundliku ja ee skujuliku
töö eest.
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Saue Cup 2016
meeleolukalt ja edukalt peetud
Algis Kelder
Treener
Detsembri esimesel nädalavahetusel oli Saue Gümnaasiumi
võimlas esimest korda Saue
Jalgpalliklubi (JK) korraldatud turniir, millest võttis osa
32 võistkonda. Kokku mängis
turniiril umbes 300 erinevas
vanuses last.
Laupäeval võistlesid 2005. ja
2008. aastal ning pühapäeval
2007. ja 2009. aastal sündinud.
Mõlemal päeval oli kaasa elamas
rohkesti pealtvaatajaid, mis omakorda tekitas väga meeleolukaid
olukordi ja vägevad emotsioone.
Meile teadaolevalt esimest
korda Eesti noorteturniiride
ajaloos oli koostöös Kema Filmiga tervest turniirist eetris
tagasihoidlik otseülekanne,
mille kestus kokku oli 25 tundi.
Ülekannet jälgis kahel päeval
kokku üle 1000 inimese, mille
üle on ainult hea meel. Kõiki
mänge on võimalik järele vaadata Saue JK Youtube-i kanalil.
Turniir oli edukas Saue
Jalgpallikooli jaoks, kes saavutas kaks teist kohta 2007. ja
2009. aasta vanuseklassis.
Paljudele poistele oli see
esmakordne turniirikogemus, mis
loodetavasti tekitas kõigis positiivseid elamusi ja andis motivatsiooni pingutamiseks tulevikus.
Saue Jalgpalliklubi jäi turnii-

Tulemused
2005 vanuseklass
I - Vasalemma JK
II - Hiiumaa Jalgpall
III- Läänemaa Jalgpalliklubi
2007 vanuseklass
I - Legion Lasnamäe
II - Saue Jalgpallikool
III- Keila JK
Turniiri parimaks mängijaks valiti Saue JK mängija
Gregor Ander Mäe.

2009 sündinud poisid ülevalt vasakult treener Algis Kelder, Gerd Matis Rootalu, Kristof Tammeleht, Fred Aus ja
Reminas Lehtse ning alt vasakult Rasmus Reinson, Gregor Raagmets, Kenneth Mäe ja Aironas Lehtse.
2007 sündinud poisid ülevalt
vasakult Kaur Erik Kell, Karl-Martin
Kruusamägi, Gregor Ander Mäe,
Dylan Sal-Al-Saller ja treener Henri
Heinsalu ning alt vasakult Joosep
Martin Karu, Chris Müürsepp, Anton
Matis Luukas ja Danel Tammin.
Fotod: Henri Heinsalu

riga väga rahule ja sai palju head
tagasisidet teistelt klubidelt.

Täname kõiki osalenud klubisid, treenereid ja mängijaid,

kes muutsid kogu turniiri huvitavaks : Keila JK, Tabasalu JK,
Hiiumaa Jalgpall, Läänemaa
Jalgpalliklubi, Põhja-Tallinna
JK Volta, Harju JK, Legion
Lasnamäe, Nõmme Kalju FC,
Kuusalu JK Kalev, Pakri SK,
Vasalemma JK .

2008 vanuseklass
I - Nõmme Kalju FC 2008
Valge
II - Hiiumaa Jalgpall
III - Harju JK Jüri
2009 vanuseklass
I - Pakri SK
II - Saue Jalgpallikool
III - Harju JK Peetri
Turniiri parimaks mängijaks
valiti Saue JK mängija Gerd
Matis Rootalu.
Autasustamist aitas läbi
viia Saue Jalgpalliklubi elav
legend Erkki Liiv.

Täname meie koostööpartnereid: Saue linn, iSport.ee,
Haribo Eesti, Chupa Chups,
Kema Film ja JDisain!

Vibulaskjate võidud Hispaanias ja Eesti sisekarikal
Jaanus Gross
Vibuklubi Sagittarius treener

noorte MM Argentiinas ja on
alanud noortekoondise moodustamine, on praegu märgata treeningtöö sihipärasemaks muutumist ja motivatsioonitõusu.
Heade kohtade nimel on
vaja teha meeletu hulk tööd ja
treeningtunde. Meie klubist on
võimalik vähemalt neljal noorel
jõuda koondise ridadesse. Treenerina on sinna sõitmas Jaanus
Gross. Loodame parimat! Noorte
MM on ühtlasi ka kvalifikatsiooniturniir noorte olümpiale.

Sügisene sisehooaeg algas
meie klubil novembri alguses ja
kulges edukalt ka detsembris.

Võistlusreis Hispaaniasse
Võistluseks olid Euroopa sisemeistrivõistlused vibulaskmises
2016 ehk lühendina EIAC2016
ja Sauel treenivatest sportlastest võttis osa viis laskjat. Kõik
nad jõudsid poodiumile ja kaks
noort püstitas uue siserekordi.
Merilyn Ann Lippuri esikoht
tulemusega 295 silma 300-st
võimalikust tõi kaasa uue Eesti
siserekordi 10Y harjutuses noorte
tüdrukute vanuseklassis. Robin
Reidma tuli esikohale 285 silmaga 300-st 20Y harjutuses juuniorid mehed vanuseklassis. Tegu
samuti uue Eesti siserekordiga.
Liisi Tammarilegi kuulus I
koht 272 silmaga - vaid neli
silma jäi kehtivast siserekordist
sel korral puudu.
Devon Touarti 281 silma on

Eesti sisekarikavõistlused
Saue vibulaskjad Hispaanias EIAC2016 võistlustel, neli Euroopa sisemeistrit vibulaskmises. Vasakult: Devon Touart (II koht JM), Merilyn Ann
Lippur (I koht NT), Jaanus Gross (I koht M), Liisi Tammar (I koht JN),
Robin Reidma (I koht JM). Foto: Maris Krünvald

ka kõrgetasemeline tulemus,
tasuks II koht.
Treenerina kaasas olnud
allakirjutanugi tuli esikohale
tulemusega 295 silma.
Saue laskjad võistlesid kõik
olümpiavibu kategoorias. Võistluste eesmärk oli eesmärgista-

tud treening ja ettevalmistumine Eesti sisekarikaks.
Samal ajal, kui osa tublisid
noori oli Hispaanias, treenisid
ülejäänud klubikaaslased Sauel
või noortekoondise laagris Viljandimaal. Et järgmise aasta
oktoobrikuu alguses on tulemas

Sisekarika lõppvõistlusele kvalifitseerus Sagittariusest ligi
20 noort ja täiskasvanut. Klubi
on kasvanud ning esindatud
on kõik vibu- ja vanuseklassid.
Ilmselgelt on meie tugevaim
liin sportvibu, kuid on näha, et
suudame ka mujal silma paista.
3.-4. detsembril Kiili spordihoones toimunud Eesti sisekarikavõistlustel saavutasime häid
tulemusi. Võidukarika omanikeks
said Merilyn Ann Lippur, Hannes

Erik Kail, Robin Reidma, Hendrik Õun, Richard Rannamets,
Sven Erik Linberg ja Johanna
Vaida. Teisele kohale jõudsid
Mike Gross, Anne Sein, Martti
Siitsman, Raimond Russi ja
Stella-Maria Raudam. Kolmas
koht läks Devon Touartile ja Liisi
Tammarile. 5. kohale jõudis veel
kaks noort neidu - Annabel Olgo
ja Annika Sõelsepp. Sellise hulga
karikaomanike abil olime kõige
edukam vibuklubi.
Täiskasvanute arvestuses
saavutas 5. koha Tiina Vimm.
Naiste sportvibu on tasemelt
väga tugev kategooria Eestis
ja Tiina saavutus koos isikliku
rekordi püstitamisega karikavõistlustel on eeskujuks kõigile
täiskasvanud harrastajatele,
kes plaanivad alles vibutreeningutega alustada.
Hispaania EIAC2016 osalemisele ja suurepärastele võitudele
pani õla alla AS Sami. Igapäevases töös ja varustuse soetamisele
aitas sügisel kaasa Saue linn.
Suur tänu toetuste eest!
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Linna mälumängumeister
on võistkond Tammetõru
Saue Mälumänguklubi
Aasta lõpuni on jäänud paar
nädalat ja on paras aeg joon
alla tõmmata mälumängurite
aastalõpu tegemistele.

Saue linna lahtised esivõistlused võistkondlikus
mälumängus
Eelmises leheloos jõudsime
niikaugele, et Saue linna
võistkondlikel esivõistlustel oli
peetud kaks vooru ja ees ootamas ülipõnev Superfinaal, kus
võidule pretendeeris vähemalt
neli võistkonda: Tammetark 36
punkti, Tammetõru 34, Sammas 32 ja Ettur 30 punkti.
Sealjuures oli Tammetarkadel
ja Sambal kirjas vaid ühe vooru
tulemus ning eksimisvõimalust
enam ei olnud.
Superfinaal toimus 15.
novembril kuue võistkonna
vahel ja nagu eeldada võiski,
oli konkurents armutu. Enne
viimast küsimust oli viigiseis
Tammetarkade ja Tammetõru
vahel. Tammetark pidi kindlasti õigesti vastama, kuid
nii ei läinud ning tänu kõigis
voorudes osalemisele tuli 10.
juubeliaasta Saue linna lahtiste
esivõistluste võitjaks esmakordselt võistkond Tammetõru.
Siinkohal tuleb toonitada, et
võistlused on lahtised ja osalejad võivad tulla ka mujalt. Tammetõru võistkond koosneski
osaliselt Põltsamaa meestest,
kes juba aastaid meil külas
käivad ja igal aastal üha kõvemat konkurentsi pakuvad. Sel
korral siis lausa võit kaugetele
sõpradele!
Pronksmedalid kuulusid
kahemehevõistkonnale Sammas.

Suur tänu tuleb öelda muidugi jälle teenekale mälumängukorüfeele Tenno Sivadile,
kes kõik 10 aastat on meie
mälumänguklubi ettevõtmisi
aidanud läbi viia, küsimusi
koostanud ja õigusemõistjana
tegutsenud.

Eesti Maakilb 2016/2017
12. novembril algas ülevabariigiline omavalitsustevaheline mälumängusari Maakilb
2016/2017. See ajalooline
üritus toimub juba 18.korda
ja loodame, et valdade liitmise
tulemusel see järjepidevus
päriselt ei katke - sauelased
on ju selle aja jooksul mitmeid
võite ja medaleid koju toonud.
I voor toimus traditsionaalselt Keilas, Saue linn pani välja
kolm paremat võistkonda: Tammetark, Sammas ja Ettur. Linna
võistluste võitja Tammetõru
paraku meie linna esindada ei
saa, kuid Põltsamaa võistkonnana esinesid nad ka Maakilva
eelvoorudes suurepäraselt ja
jõudsid otse Superfinaali.
Kokku alustas üle riigi võistlust 50 võistkonda, kellest 14
kuulub Harju regiooni - nende
mõõduvõtmine toimuski Keilas.
Ülejäänud võistlesid samaaegselt vastavalt piirkonnale neljas
muus regioonis.
Et kahe vooru tulemusel
pääseb 12 paremat võistkonda otse kevadisse superfinaali ja ei pea vahepeal
läbima vahefinaale, ongi oluline saada eelvoorudes palju
punkte ja kõrge koht polegi
otseselt nii tähtis.
Sel korral olid aga I vooru

Tammekilva tänavused meistrid vasakult Urmas Oljum, Raivo Lehiste, Riivo Lehiste ja Jaak Valdre. Foto: Kirke Kasari

2016. aasta Saue linna
esivõistluste lõppjärjestus

1. koht

Tammetõru 75 punkti :
Urmas Oljum, Jaak Valdre,
Raivo Lehiste ja Riivo
Lehiste

2. koht

Tammetark 75 punkti: Villu
Liiv, Villu Tamm ja Indrek
Salis

3. koht

Sammas 68 punkti: Kaido
Lasn ja Andres Allpere

4. koht

Ettur 62 punkti: Virve Laan,
Priit Tähtsalu, Urmas Väärtnõu ja Paavo Grünberg

5-6. koht

Noortekeskus 52 punkti:
Monika Liiv, Kirke Kasari,
Üllar Põld, Rene Kolon ja
Ivo Visak
SG4 52 punkti: Ulvi Urgard,
Endla Lindmäe, Malle Liiv ja
Priidu Valma

PartnerAkro
individuaalakrobaatika võistlustel

lõpptulemused Saue võistkondadel üsna masendavad. Parim
oli Sammas, kes sai 13. koha.
Tammetark ja Ettur jagasid 20.22. kohta. Ülekaalukale võitjale
Otepääle kaotasime vastavalt
22 ja 27 punktiga. Harjumaa
võistkondadest sai Anija vald
teise koha, kuid ega teistelgi
Harju valdadel eriti hästi ei läinud. Seega jäi kogu lootus II
vooru peale, mis õnneks Saue
linnas toimub ja kus eelmisel
aastal Ettur meeldiva üllatusena lausa võidu võttis.
II voor toimuski 3. detsembril koduses Saue Kontserdisaalis. Võib tõdeda, et
koduseintest oli abi küll. Tammetark koosseisus Villu Tamm,
Villu Liiv, Jevgeni Nurmla ja
Marko Siil saavutas üleriigilises
arvestuses esikoha, edestades
Anija valda vaid ühe punktiga.
Sammas - Ulvi Urgard, Endla
Lindmäe, Kaido Lasn ja Andres Allpere - sai suurepärase 4.

koha, kaotades võitjatele vaid
viie punktiga.
Nendest tulemustest piisas,
et mõlemad Saue võistkonnad
kindlustasid otse koha kevadises Superfinaalis. Kahe vooru
kokkuvõttes olid küll edukamad Otepää vald, Anija vald
ja Haapsalu linn, kuid finaalis
varasemad punktid ei loe ja
kõigil on võrdsed tingimused.
Kolmas Saue võistkond Ettur
peab paraku siiski B-finaalis jätkama, kuid sealtki võib
lõppkokkuvõttes päris kõrgele
tõusta.
Lõpetuseks tuleb kindlasti
ära märkida, et Saue Kontserdisaali kohta on osalejad
aastaid ainult kiidusõnu öelnud, sest tõesti on siin õdus ja
hubane. Selle eest suur tänu
kõigile asjaosalistele, kes saali
kasutada lubavad ja selle võistlusvalmis seavad.
Rahulikke saabuvaid jõule ja
teguderikast uut aastat!

Kimura shukokai karate
jõuluturniir

Merit Ridaste
MTÜ Akropesa projektijuht ja
treener
PartnerAkro käis 3. detsembril
Pärnus Tirel individuaalakrobaatika võistlustel, millest võttis osa 100 osalejat seitsmest
Eesti klubist. Edukamad Saue
lapsed olid MINI B klassis
Loviise Katriin Avalo kolmanda
kohaga ja Elin Beilmann MINI
A klassis neljanda kohaga.
Foto: PartnerAkro

Rene Toome
Treener
Kimura shukokai karate jõuluturniiril 27. novembril Saue
Gümnaasiumi spordisaalis
osalesid ka Saue õpilased.
Avaklassis võitis Reno

Donald kuldmedali ja Sten
Erik Melsas kuni 15-aastaste
kumites pronksmedali.
Reno Donald valiti ka
aasta parimaks noorsportlaseks. Pildil vasakult Reno
Donald ja Sten Erik Melsas.
Foto: Rene Toome
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Elu on nagu rattasõit: selleks et püsti jääda,
peab kogu aeg edasi sõitma
Linnapea Harry Pajundi kõne
linna aastalõpu vastuvõtul 9.
detsembril Saue Kontserdisaalis

nende vaba aja muusika,
spordi ja teiste huvitegevustega. Ja mitte ainult laste,
vaid ka tööl käivate inimeste
ja juba teenitud puhkusele
jäänud inimestel.

Siit saavad alguse tulevased
insenerid

L

ugupeetud Saue linna
inimesed, lugupeetud
külalised, head sõbrad!
Detsembrikuu on
tavapäraselt aastale tagasi
vaatamise ja uute sihtide seadmise kuu. Nii ka täna. Lõppev
aasta on muutuste aasta: haldusreformi käivitumine, sealhulgas meie oma nelja valla
ühinemine, haridusreformi
jätkumine jne.
Kõige eest, mis linnas
aasta jooksul on toimunud,
tänan algatuseks just linna
enda rahvast, kes läbi mittetulundusühingute, seltside ja
sageli ka priitahtlikus korras
organiseerisid või lõid kaasa
ülelinnalistel üritustel.
Nimetaks siinjuures ära
Saue mälumängurite tammekilva, male-kabe klubi turniire,
kodu-uurimise seltsingu näituseid, MTÜ-d Saue Folk, lugematut arvu kodukohvikuid ja
meistrihoove linna sünnipäeval, taaskasutuslaatu, erinevaid spordiklubisid, mis pakuvad tegevusi lastele, noortele
ja täiskasvanutele.
Eriti ilmekaks kodanikualgatuseks võime lugeda täna välja
kuulutatava aasta teo nominente, kus organiseerimine ja
teostamine on tulnud kas suuremas osas või täies ulatuses
just vabatahtlike inimeste töö
ja aja arvelt. Aga aasta teost
õhtu edaspidises osas.
Läbi aastate on linnapildis
tooni andnud ettevõtted, milliste nimed ei vaja laiemat tutvustamist ning millised annavad tööd paljudele linlastele.
Ja mitte ainult tööd. Sageli
panevad nad ka õla alla linna
ürituste korraldamisse. Nimetan siin firmasid Sami, Toode,
Erato ja Sautec.
Linnal on ka hallatavad
asutused, kes teevad väga
tänuväärset tööd: hoiavad
ja koolitavad lapsi, täidavad

Tänase vastuvõtu tarvis kasutame meie gümnaasiumi
ruume. Kunagi püstitatud loosung „Kõik teed viivad kooli“
on jätkuvalt jõus ka täna.
Aastate jooksul oleme uhkust
tundnud kooli lõpetajate kõrgete lõpueksamite ja põhikoolis läbiviidavate rahvusvahelise PISA testi tulemuste üle.
Just täna sai koolipere teada,
et Tartu Ülikooli eetikakeskuse korraldatud konkursil
„Hea kool“ tunnustati meie
kooli ja omistati „Rajaleidja“
tiitel.
Kooli robootika ringide tasemest kõneleb fakt, et ava mitu
ringi tahad, ikka jääb kohtadest puudu. Leiduks ainult
juhendajaid.
Vabariigi üks suurimaid lasteaedu Midrimaa tunneb tõelist rõõmu sellest, et ka sinna
on kohale jõudmas IT maailm.
Peagi saab võimalikuks läbi
e-lasteaia vanematele teada
anda nende võsukeste saavutustest ja igapäeva tegevustest. Ning küllap ka siis
järgmise kevade koogipäeval
on oodata oluliselt suuremat
koogisaaki. Usinamad ja innovaatilisemad õpetajad on õla
alla pandud robootika õpetusele lasteaia rühmades.

Noortekeskuses on alati
midagi teoksil
Kui palusin noortekeskusest
kokkuvõtet aasta sündmustest,
tuli neilt vastus: „Noortekeskuses on alati midagi teoksil.
Käesoleva aasta alguses pärjas
haridus- ja teadusministeerium
meie töömaleva ja kunstilaagri
aasta noortemaleva ja aasta
noortelaagri tiitliga. Sama taotleme ka käesoleva aasta eest.
Noortejuht Kaarel aga osaleb
hoopis riiklikus töörühmas,
mille eesmärk on paika panna
nutika noorsootöö kontseptsioon Eestis.“
Lõpetuseks kirjutas Kristi:
„Ma võiksin veel pikalt kirjutada, aga siis ei jääks Sul
kõnes aega kellestki teisest
midagi rääkida.“

Pole nii palju esikohti, mida
soovime koju tuua
Muusikakooli aastase kontsert-

kava ettelugemiseks kuluks mul
ilmselt teist sama palju aega
kui ülejäänud sõnavõtuks. Pillimängu ja koorilaulu jagus nii
eel- kui põhivoorudeks, ühiskontsertideks, välisreisidele,
Visioonile ja improvisatsioonipäevadele.
Tundub, et vokaalansamblite konkursside korraldajatel
pole välja panna nii palju esikohti, kui muusikakooli lauljad
koju sooviksid tuua. Aga kõige
selle taga on 19 aastat tublit
tööd. Veebruaris peab muusikakool 20. sünnipäeva.

Loetakse palju ja erinevat
kirjandust
President Toomas Hendrik
Ilves on öelnud: „Elu ei ole
igav, kuna alati on võimalik
raamatut lugeda!“ Ja lugemine
on ju nauding, mis annab nii
elamusi kui teadmisi. Meie
raamatukogus käivad aktiivsed lugejad, loetakse palju ja
erinevat kirjandust. Täiskasvanute lemmikraamatud olid Eia
Uusi „Aasta Pariisis“ ja Vahur
Kersna „Ei jäta elamata“.
Laste seas olid populaarsed ka mängu Minecrafti
käsiraamatud. Kuigi jah.
Vanusevahe on ilmselt juba nii
suur, et peab hakkama oma
lastelastelt küsima: „Mis see
Minecraft on?“
Huvike skus e inime s e d
suutsid kevadisele linna suurüritusele „Saue Sõlg“ välja
tuua üle 600 osaleja: lauljad,
tantsijad, pillimängijad. See
on Saue taolise väikelinna
jaoks päris-päris suur osalejate arv. Sadakond inimest
vähem ehk siis umbes 500
aga osales linna õhtujooksul.
Spordist rääkides ei saa
mööda minna Eesti linnade
talimängude st, kus meie
37-liikmeline võistkond saavutas kuni 10 000 elanikuga
linnade ar ve s tus e s teis e
koha.
Päevakeskuse tähtsündmuseks osutus ringide kevadpidu,
mis hõlmas pikka ajaperioodi:
enne pidu oldi ettevalmistustega seotud ja elevil, pärast
pidu andsid esinemised palju
kõneainet. Ja juttu jätkus
kauemaks. Sünnipäevapidudel on noortekeskuse saal pea
alati rahvast täis.

Kuid kõike seda, mis eelpool
mainitud, peab ju kusagil
tegema
Selleks peavad olema ruumid, mis on soojad ja valged, korrastatud ning puh-

tad. Siinkohal märgin ära
meie linnavarahalduse, mille
töö tulemusena on uuendatud pidevalt linna objekte ja
kus peamine rõhk on olnud
lasteaial ning koolimajal.
Esmakordselt on meil olemas
ka linna aednik, kelle käe ja
silmade läbi saame loodetavasti näha uusi ja põnevaid
haljasalade arendusi.
Linnavarahalduse õlul oli
ka esimese Saue linna turvalisuse päeva korraldamine, mis
rahva arvates suurepäraselt
õnnestus.
Kõige selle ilusa juures ei
saa me aga kuidagi mööda
minna linnavalitsuse töötajatest, kes seisavad head selle
eest, et lapsed oleksid hoitud
ja koolitatud, et laste õigused
oleksid kaitstud, et elu hammasrataste vahele jäänutel
oleks võimalik tuge saada,
et ka pensioniikka jõudnutel
oleks tuge leida jne.
Mõelgem nüüd pisut tagasi
ja küsigem endilt, kui sageli me
oleme vajanud teenust või tuge
oma linnavalitsusest? Ilmselt
mitte igapäevaselt, ka mitte
igakuiselt. Enamusele ilmselt
isegi mitte aastate jooksul.
Kas järeldame sellest, et
neid inimesed ei olegi vaja
või tegevused on ebaolulised? Julgen väita vastupidist: kui inimest, kellelt me
vajadusel abi või nõu saame,
me igapäevaselt ei märka, siis
tähendab see pigem, et ta on
oma tööd hästi teinud. Püüe
silma paista on pigem poliitikute pärusmaa.

Mida ootame aastalt 2017?
Käesoleva aasta märtsikuus
kirjutasime alla nelja omavalitsuse ühinemislepingule, kuid
see ei tähenda, et elu meie
linnas jääb seisma. Vastupidi,
jätkame nende tegevuste elluviimisega, mis olid juba varem
planeeritud.
Üks suurim nendest on
linna omavahenditest kooli
juurde uue, kaasaegse spordihalli rajamise alustamine,
kus saab olema kunstmuruga

jalgpalliväljak koos ligi 400
pealtvaataja istekohaga, 70
m jooksurada koos kõrgus- ja
kaugushüppe platsidega, jõuja aeroobika saalid.
Tänu istekohtadele avaneb
võimalus ka saali polüfunktsionaalselt muude ürituste tarvis
kasutada.
Meetmest tulenevate ja
linna poolt lisanduvate vahendite arvelt alustame Grossi
toidupoe kõrvale uue perearstikeskuse rajamist. Sellega
laieneb linnarahvale pakutavate
teenuste hulk.
Suur te inve steeringute
juures peame aga leidma ka
kokkuhoiuvõimalusi. Selleks
teeme juba täna aktiivset
tööd, et linn saaks lähima
paari-kolme aasta jooksul
endale täiesti uue targa tänavavalgustuse. Arvestuste järgi
peaks taoline tänavavalgustus
hoidma kokku valgustusele
minevaid rahalisi vahendeid
ligi 60%. Ka seda tegevust
rahastatakse Euroopa Liidu
CO meetmest.
Seoses nelja omavalitsuse
ühinemislepinguga alustasime
koos Eesti Arhitektide Liiduga
Saue linna Keskuse pargi kõrvale rajatava uue ühendvalla
vallamaja arhitektuurikonkursi
läbiviimisega.
Juhin siinkohal tähelepanu,
et konkurssi rahastavad kõik
neli omavalitsust proportsionaalselt elanike arvule.
Tulemused selguvad järgmise aasta maikuuks ning
seejärel alustame kohe projekteerimise ja ehituse ettevalmistamisega. Eesmärgiks
on, et uus vallavalitsus saaks
võimalikult kiiresti alustada
tööd uues majas. Loodame, et
arhitektid ei hoia oma fantaasiaid vaka all ja saame linna
tõelise pärli.
Meelde jäi paar päeva
tagasi oma abikaasalt kuuldud väljend: „Elu on nagu
rattasõit: selleks et püsti
jääda, peab kogu aeg edasi
sõitma“. Veel kord suur tänu
teile kõigile ja ilusat lõppevat
aastat!
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Nii tegusat ja
toimekat aastat Saue linnas ei mäletagi
Volikogu esimees Valdis Toomasti kõne aastalõpu vastuvõtul
9. detsembril Saue Kontserdisaalis

Vastuvõtu juhatas sisse Saue Gümnaasiumi 9.-10. klasside
segaansambel, noori juhendab Grete Põldma

Tänukirjad noortekeskusesse - vasakult Kaarel Kiviloo ja Üllar Põld

Tänukirjad kooli - vasakult Maire Rabinovitš, Piret Uulma, Anu Lauri
ja Hellen Floren. Seljaga Valdis Toomast, paremal õhtujuht Kristi Paas

Tänukirjad lasteaeda - vasakult Liisa Ojapõld, Aivi Eilart, Glooria
Sepp ja Helgi Vaher

H

ead sõbrad! Tere
tulemast kõigile, kes täna siia
kodusesse Saue
Gümnaasiumi on
kogunenud meeleolukale koosviibimisele. Järjekordne aasta
on lõpule jõudmas ja ma pean
tunnistama, et nii tegusat ja
toimekat aastat mina Saue linnas ei mäletagi.
Selle aasta märksõna on
loomulikult ühinemine. Ühinemise toetajana tänan neid
inimesi, kellega koos oleme me
seda juba mitu aastat ajanud.
Aitäh teile!
Ütleb ju vanasõnagi, et vaidlustes selgub tõde. Siinkohal
avaldangi tunnustust kõigile
konstruktiivsetele kahtlejatele,
tänu kellele mitmed küsimused
vastused said. Aitäh ka teile!
Olen kindel, et märtsis
suurte vaidluste tulemusena
vastu võetud otsus, tänu millele väiksest linnast on saamas
suurvalla keskus, mõjutab meie
tulevikku veel aastakümnete
pärast, ja olen veendunud, et
seda positiivses mõttes.
Aga nagu elus ikka, toimekad ja ütleks isegi rasked
aastad toovad inimestes välja
need omadused, mida muidu
ei pruugi märgata. On inimesi,
kes näevad uutes väljakutsetes
raskusi ja otsivad vabandusi.
Minul aga on väga hea meel,
et Sauel on nii palju tegusaid
inimesi, kes muutustes näevad
uusi väljakutseid ja suuremaid
võimalusi. Suured otsused on
alati rasked. Aga iga otsus on
parem kui otsustamatus.
Sellel suvel tähistasime koos
kohvikutepäevaga meie linna
23. sünnipäeva. Oli meeldejääv
kogemus, kuidas sauelased
peavad lugu oma kodudest ja
on head võõrustajad kallitele
külalistele. Selle 23 aasta jooksul on linn väga palju arenenud
ruumiliselt ja kasvanud sisemi-

Tänukirjad huvikeskusesse - vasakult Virve Laan ja Terje Toomingas
Tänukirjad linnavarahaldusesse - vasakult Endla Vares, Sirje Kesa
ja Marko Laretei

Esineb Curly Strings. Fotod: OÜ Pildikompanii
Tänukirjad muusikakooli – vasakult Tiina Kalvet ja Ruth Pääsuke

selt. Just seda viimast pean
ma kõige olulisemaks, et siin
koduses linnas on oma koha
leidnud toimekad inimesed.
Vaadake hetkeks enda ümber
– suur osa nendest tegusatest
inimestest on täna siin.
Aga kindlasti pole siin täna
kõiki, kes ühel või teisel moel on

oma aega ja oskusi linna jaoks
panustanud. Oleme ausad, me
ei mahukski siia. See saal jääb
heade inimeste jaoks kitsaks.
Siia kooli ei mahu õpihimulised
noored enam ära. Saue linn on
meile kitsaks jäänud. Meil on
palju rohkem potentsiaali olla
südameasjaks ka nendele hea-

dele naabritele, kes täna siin
ei ela, kuid meie linnaga juba
seotud on. Olgu need siis lasteaed, kool, huvi- ja spordiringid,
töökohad või miks mitte lihtsalt
koht, kus mõnusalt oma vaba
aega aktiivselt veeta. Ühe sellise
koha tekkes olin sellel aastal ka

ise osaline.
Olen kindel, et aasta pärast
oleme me veel suuremad, ja loodan, et ka uhkemad oma linna üle.
Aitäh teile kõigile panuse
eest Saue linna ning uusi ja
huvitavaid väljakutseid uueks
aastaks!

Kultuur ja kunst
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Tarmo Šamatauskas – suuga loodud kunst
Saue Sõna
Tarmo Šamatauskas avab jaanuaris Saue Linna Raamatukogus enda esimese isikunäituse.
Plaanide kohaselt on näitus
avatud alates 7. jaanuarist.
Juttu ja pilte Tarmost ning
tema kunstitegemistega seonduvast leiab Facebooki lehelt
www.facebook.com/TarmoSamatauskas.
Lühitutvustuses enda kohta
kirjutab Tarmo: „Üheksa-aastaselt sain jahipüssist tulistamise
tagajärjel raske seljaajutrauma,
mistõttu minu keha liikuvus jäi
väga piiratuks.
Taastusravil viibides pakkus
üks tegevusterapeut välja, et
võiksin proovida suuga joonistamist.
Õppisin suuga ka arvutit
kasutama ja „käsitsi” kirjutama.
Tõsisemalt olen kunstiga
hakanud tegelema viimaste
aastate jooksul. Oma oskuste

Tarmo joonistab suuga

arendamiseks olen katsetanud
erinevate võtete ja vahenditega.
Joonistamine ja maalimine on
minu jaoks meeldivad ja rahustavad tegevused, millega loodan

pakkuda rõõmu ka teistele.“
Et Tarmo sõnul on kunstnik
ise loomulikult kõige suurem
kriitik, püüab ta oma oskusi ja
tehnikaid üha viimistleda.

Enda sõnul ei oska Tarmo pilte sildistada nimedega, kuid selle pildi osas
tundus küll juba alguses, et tegu on puruvanaga. Fotod: erakogu

Akvarellid, portselanimaal, tekstiil ja
keraamika

„Ülevaataja“ Saue
Kontserdisaalis

Virve Laan
Saue Huvikeskuse
huvitegevuse juht

Saue Huvikeskus

Saue Huvikeskus korraldab igal
õppeaastal täiskasvanutele mitmesuguseid kunsti ja käsitöö
kursuseid, kus valmib palju
erinevaid töid.
Saue Linna Raamatukogus

oli 1.-10. detsembrini ühisnäitus. Sel korral jagasid loomisrõõmu akvarellimaalijad,
keraamikud, portselanimaalijad
ja käsitööhuvilised ning näitus
oli ühtlasi ka kokkuvõte poole
aasta jooksul tehtust.
Vitriinides eksponeerisime
erinevates trükitehnikates tekstiile, madalkuumuskeraamikat

ja maalitud lauanõusid. Seintel
võis näha kauneid eesti maastikke akvarellitehnikas maalituna.
Kursused saavad selleks
aastaks läbi, kuid osalejad on
uute oskuste võrra rikkamad.
Saue Huvikeskus soovib
kõigile kauneid jõule ja meeleolukat aastavahetust. Uute
kohtumisteni uuel aastal.

21. veebruaril kell 19.00
etendub Saue Kontserdisaalis
Kuressaare Linnateatri lavastus
„Ülevaataja“ (Jesse Eisenberg).
On 2007. aasta suvi. Suures maailmas kohtuvad kaks
kunagist vaenlast.Vietnami
president teeb esimese visiidi
Valgesse Majja, kus ta vastavalt diplomaatilisele etiketile
lahkelt vastu võetakse.
Aga ka väikeses maailmas
sünnib midagi. Poola sadamalinna Szczecinisse saabub
esimest korda oma vanatädile
külla noormees Ameerikast,
oma teise raamatu kallal töötav
noorkirjanik David. Siin, Maria
juures, loodab ta leida rahu, et
vaadata üle ja viimistleda oma
romaan. Ta loodab häirimatult
tööd teha. Aga Mariagi on selleks visiidiks valmistunud...

Selles ühtlasi naljakas ja
valusas näidendis põrkuvad
kaks põlvkonda „perekonna“
tähenduse määratlemisel ja
seetõttu on see huvitav nii noorele ja kaasaegsele kui vanemale ja kogenumale vaatajale.
Esmakordselt Kuressaare
Linnateatris kokku saades
mängivad Mariat ja Davidit
suurepärase koomikutajuga
Helene Vannari (Tallinna Linnateatrist) ja mitmes Endla
lavastuses oma põlvkonda täpselt portreteerinud Lauri Kink.
Maria sõpra Zenoni mängib
peen ümberkehastuja Andres
Raag Tallinna Linnateatrist.
Lavastaja Peeter Tammearu, tõlkija Elisabet Reinsalu,
kunstnik Jaak Vaus.
Piletid müügil Saue Huvikeskuses ja Piletimaailmas.
Eelmüügist ostetud piletid
kuni 14. veebruarini 10 eurot.

Akvarellikursuse juhendaja Virve Laan (keskel) ja akvarellide autorid. Fotod: Terje Toomingas

Huvikeskuse õpilastele
talvisel koolivaheajal

Loomisrõõmu jagasid akvarellimaalijad, keraamikud, portselanimaalijad ja käsitööhuvilised

◊ 4. jaanuaril kell 12.00
toimub Saue koolimajas
töötuba „Huvitav laboratoorium”.
◊ 5. jaanuaril kell 11.00
toimub kunstistuudio huvi-

ringide õpilastele ekskursioon Eesti Tarbekunsti- ja
Disainimuuseumi. Osaleme haridusprogrammis
„Otsi ja leia“.
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Kiili vanamuusikaansambel
pani kontserdisügisele punkti
Sandra Kalmann
Saue kontserdisügis sai ilusa
punkti 2. detsembril Kiili vanamuusikaansambli kontserdiga
„Elav muusikaajalugu“. Nagu
kontserdi pealkiri juba ütleb,
ei olnud tegemist tavapärase
muusika kuulamist nõudvaga,
vaid oluline oli kaasamõtlemine. Vahetekstide kaudu sai
teada palju ajaloo ja tolle aja
muusika kohta.
Sageli on õpilastel keeruline
suhestuda vanamuusikaga, sest
nende jaoks on vana muusika
juba kümne aasta tagune lugu.
Et aru saada kuue- ja seitsmesaja aasta tagusest muusikast,
peab seda mõttega kuulama.
Kontsert oli pühendatud
lähenevatele pühadele. Kavalehele olid lisatud piiblitekstid
jõulusündmustest ja sellele eelnevatest prohvetikuulutustest,
et paremini mõista ladinakeelsete laulude sisu.
Kiili vanamuusikaansambel

Kiili vanamuusikaansambel on eriline selle poolest, et koos musitseerivad õpilased ja professionaalid. Foto:
Kristiina Liivik

on eriline selle poolest, et koos
musitseerivad õpilased ja professionaalid. Heili Meibaumi
juhendamisel on selline kooslus
toiminud juba 2003. aastast.
Saue kontserdil olid kaaste-

gevad bariton Tõnis Kaumann
ja José Antonio Page Ramirez
trompetil.
Muusikasõpradele ei ole Kaumanni pikemalt vaja tutvustada,
sest tegemist on nõutud laulja ja

Laval oli rõõmu
rohkem kui närveerimist

heliloojaga. Eksootilise Ramirezi
nime taga on noor mees, kes
tuli aastaid tagasi Hispaaniast
Eestisse trompetit õppima ja on
jäänud siia paikseks ning teeb
pedagoogi tööd Võrus.

Kontserdil kõlas keskaja ja
renessanssmuusika. Kava oli
koostatud nii, et kuulajad said
tundma õppida vana instrumentaal- ja vokaalmuusikat.
Laval nägi juba tuttavaid keelpille - viiulit ja tšellot, kuid ka
keskajal armastatud flöötide pillipere, klavessiini ja trompetit.
Etendamisele tuli väike koomiline näitemäng printsist ja tema
keerulisest abikaasavalikust.
Publik sai mõnes laulus osaleda
laulmise või pilli mängimisega.
Õpilased ütlesid pärast kontserti, et see oli põnev, sest nad
ei olnud sellist muusikat varem
kuulnud. Kui isegi mõni lugu oli
rahulikum ja üksluisem, oli oluline
püüda seda muusikat mõista.
Selleks korraks on pikk kontserdisügis läbi saanud. Aitäh
kuulajatele ja esinejatele ning
Saue Muusikakooli direktorile
Kristiina Liivikule, tänu kellele
need imelised kontserdid on
teoks saanud. Kohtume taas
uuel sügisel.

Viiuldajad Jaan Paku
nimelisel
orkestrite festivalil
Juta Ross
Viiuliõpetaja

Sandra Kalmann
Muusikakooli õpetaja
Saku Muusikakool on Saue
Muusikakooli sõpruskool ja
juba aastaid korraldame ühiseid kontserte. Oluline sealjuures on nii esinemisvõimalus kui pedagoogiline aspekt,
sest nagu iga teinegi huviala
vajab teistelt õppuse võtmist,
õpetab muusika kuulamine ja
kontsertidel käimine teisi kuulama ning endaski uusi külgi
leidma.
Üks selline kontsert toimus

22. novembril. Esindatud olid
kõik pillirühmad alustades
klaverist, keelpillidest kuni
puhkpillide ja akordionini välja.
Lapsed esinesid soolona, kokku
oli pandud toredaid duosid ja
suuremaid ansambleid.
Esinejaid oli igas vanuses
ja nii sai kuulata päris pisikesi
koos musitseerimas kuni kooli
lõpetajateni välja, kes said
ennast pikema teosega proovile
panna.
Eriliselt armsa koostööna
jäid meelde väikesed Saue ja
Saku viiuldajad, kus mõlema

kooli keelpilliosakonna õpilased
esitasid üheskoos loo „Oli kord
rahvaviis”.
Teiste seas tuli ettekandele
palju klassikalise muusika
pärle, aga ka põnevaid leide
rahvaste muusikast kuni popmuusikani välja.
Väga meeldiv oli näha lapsi,
kellel paistis laval rõõmu rohkem olevat kui närveerimist.
Sellised kontserdid on olulised
muusikaliste kontaktide loomiseks. Aitäh Saue ja Saku Muusikakooli perele! Foto: Kristiina
Liivik

Viiulipedagoogi ja helilooja
Jaan Paku suurt panust Eesti
heliloomingusse ja Virumaa
laste viiuliõpetusse tunnustab
üle kahe aasta festival Rakveres, selle eestvedaja on Rakvere Muusikakooli direktor
Toivo Peäske.
3.-4. detsembril toimus
taaskord suur orkestrite
koosmusitseerimine Rakvere Gümnaasiumi kaunis
saalis. Kohal olid orkestrid
Virumaalt, Harjumaalt, Tallinna Muusikakeskkoolist ja
Nõmme Muusikakoolist, iga
esitas enda ettevalmistatud
kava.
Harjumaa keelpilliorkestrist osalesid festivalil mõlemad koosseisud. Dirigentideks Tekla Tappo ja Hando

Põldmäe. Saue Muusikakooli
viiulilapsed osalesid mõlema
koosseisu ridades.
Orkestri põhikoosseis esitas Jaan Räätsa poolt algselt
Virumaa Noorteorkestrile kirjutatud „Virumaa süidi“. Klaveril soleeris Virumaalt pärit
Kristjan Veermäe.
Kontserdil esines ka kaks
festivali raames moodustatud
projektorkestrit. Viimastest
moodustus omakorda koondorkester. Uhkelt jäi festivali
lõpetama koondorkestri esituses kõlanud Johan Julius
Christian Sibeliuse „Andante
Festivo“. Kõikide Saue keelpilliõpilaste ja õpetajate süda
on rahul ja meel hea, et esimene poolaasta nii väärika
lõpu sai. Mõnusat jõulukuud!

Saue viiulilapsed käisid Rakveres festivalil. Foto: Juta Ross

Varia
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Filmifestival „SNOFF 2016“
Alexei Alexeev, Leo Uulma
Festivali korraldajad
Novembrikuu sügisõhtud on
juba hämarad. See on ideaalne
filmide vaatamise aeg. 17. ja
18. novembril toimus Saue
Gümnaasiumi aulas noortefilmi
festival „SNOFF 2016“, mille
eesmärk on noorte loovuse ja
fantaasia arendamine.
Filmitegemisega oli kõvasti
vaeva nähtud. Kokku esitasid
koolid ja filmistuudiod festivalile
43 tööd.
Esitamisele tulnud filme hindas žürii koosseisus filmiringi
õpetaja Alexei Alexeev, teat-

Saue Gümnaasiumi tulemused
Parim mängufilm 1. -4.
klasside vanuseastmes
I koht - mängufilm „Puhh ja sõbrad“, 2.e ja 2.c klassi rühmatöö
II koht - mängufilm „Jänes
Julgepüks“, 2.a, 2.b, 3.d, 4.b
klassi rühmatöö

Parim lühifilm 1.-4. klasside vanuseastmes

Detsember on imelik kuu.
Ühtepidi peaks see olema rahulik aeg perega, mil vaadatakse
tagasi möödunud aastale, teisalt kujuneb see enamasti kõige
kiiremaks perioodiks, sest peab
ennast jagama viimase minuti
tööde, kingikoti täitmise ja
erinevate jõuluürituste vahel.
Suure sebimise kõrval piisab
tegelikult vähesest ajast, et
mõelda läbi, kas ohutusalaselt
on pere pühadeks valmis.
◊ Käes on küünalde põletamise
kõrghooaeg. Küünlajalg peab
olema mittesüttiv ja selline,
et põlev küünal ei saa ümber

Parim lühifilm 10. -12.
klasside vanuseastmes

I koht - „Mees peab sõna“, Rasmus Margus, Karl Markus Rand

Aegviidu Koolis, Vääna-Jõesuu Koolis, Vääna Mõisakoolis, Narva animastuudios
Rovestnik, Tallinna Laagna
Gümnaasiumis, Meksvideos,

Viimsi Keskkoolis, Tallinna
Läänemere Gümnaasiumis,
Tallinna Saksa Gümnaasiumis
ja Tallinna 32. Keskkoolis valminud filmid.

Parim mängufilm 5.-9.
Mark-Emil Talivere ja Priit Norak võtetel

riringi juhendaja Leo Uulma,
psühholoog Mari Heina, huvijuht Grete Põldma ja logopeed
Maire Rabinovitš kategooriates

algklassid, põhikool ning gümnaasium.
Lisaks Saue Gümnaasiumile
tulid auhinnalistele kohtadele

kukkuda. Igasuguseid kaunistusi ümber küünla panna
ei tohi, sest küünla lühikeseks põledes lähevad põlema
needki. Samuti tuleb arvestada, et põlev küünal aknal
on ohtlik, sest kardinad või
ruloo on väga kergesti süttivad. Järelevalveta ei jäeta
põlevaid küünlaid samuti,
enne magama minekut või
kodust lahkumist need kustutatakse.
◊ Loodusliku veekogu jääkattele võib turvaliselt minna
siis, kui selle paksus on vähemalt 10 sentimeetrit. Läbi
jää vajudes peab inimene
arvestama, et jääaluse vee
temperatuur on neli kraadi.
Asi on naljast kaugel: nii kül-

mas vees peab täiskasvanu
vastu maksimaalselt 10
minutit, laps kaotab sellise
temperatuuriga vees teadvuse veelgi varem.
◊ Ilutulestiku kasutamisele
peab eelnema selle kasutusjuhendi lugemine. Kuidas lasta, kuhu kinnitada,
kui kaugel hoonetest või
metsast lasta. Kindlasti ei
tohi läheduses olla inimesi
või lemmikloomi, autosid ja
maju. Ilutulestikuga seonduva peab enda peale võtma
kaine inimene. Pilk tasub
hoida peal lemmikloomadel, suur põmmutamine võib
pöördesse ajada ka suure ja
muidu rahuliku õuekoera.
◊ Aasta lõpus võiks kodule

Talvel Saue Päevakeskuses
Avatud on näitus „Imelised
lapitekid“.
◊ 17. detsembril kell 13.00
esineb ansambel Rukkilill
vanurite eneseabi- ja nõustamiskeskuse jõulupeol.
◊ 28. detsembril kell 14.00
Saue Kontserdisaalis aastalõpu pidu neile, kel aastad 70
või enam. Vajalik eelnev registreerimine päevakeskuses.
◊ 12. jaanuaril 2017 kell
13.00 raamatuklubi.
◊ 1. veebruaril 2017 kell
15.00 kontserdisari „Lõunamuusika“ Estonia kontserdisaalis. Ansambel Hortus

I koht - „Tühjade susside saladus“, 5.d klassi rühmatöö
II koht - „Inetu pardipoeg“,
5.a klassi rühmatöö

II koht - „Kuum kartul“, Saue
Gümnaasium, Albert Suur,
Mark-Emil Talivere, Priit
Norak

Turvaline aasta lõpp on enda teha
Indrek Hirs
Põhja päästekeskuse
pressiesindaja

klasside vanuseastmes

Musicus, Y´ela Avital (sopran), latiino- ja maailmamuusika. Pileti hind 5 eurot.
Maksta saab kas ülekandega
Saue Linnavalitsuse arveldusarvele või sularahas Saue
Linnavalitsuse infoletis.
◊ 5. veebruaril 2017 kell
12.00 etendus „Finaal“
draamateatris. Autor Simon
Gray. Lavastaja Roman
Baskin. Näitlejad: Ita Ever,
Kersti Heinloo, Hilje Murel,
Liina Olmaru, Mait Malmsten ja Aleksander Eelmaa.
Pileti hind 14.40 eurot.
Piletite arv on piiratud. Vii-

mane maksetähtaeg on 15.
detsember. Maksta saab kas
ülekandega Saue Linnavalitsuse arveldusarvele või sularahas Saue Linnavalitsuse
infoletis.

Seltsingud

◊ 16. detsembril seltsinguTammetõru jõulupidu
◊ 20. detsembril Saue Linna
Invaühingu jõulupidu

Tähelepanu teatri- ja reisihuvilised!

◊ 30. aprillil teatrireis Tartusse
muusikali „Mamma mia“
vaatama.
◊ 1.-8. oktoober 8-päevane

Detsembrikuu
sünnipäevalapsed
kinkida ühe korraliku suurpuhastuse. Selle käigus tasub
puhastada rõdu kergestisüttivast kraamist. Kui rõdu
on tühi, ei saa seal midagi
süüdata ei rakett ega tuulega
sinna lennanud põlev sigaretikoni. Kui pole, võib kodule
kinkida korralikult nähtava
majanumbri, see hõlbustab
õnnetuse korral oluliselt operatiivpoole tööd.
◊ Jõulud on hoolimise aeg.
Tasub mõelda, kas eakas
sugulane või naaber ikka
suudab ise suitsuanduri töökorras olekut kontrollida või
ahju kütta. Pole ju keeruline
vajadusel need tegevused
enda kanda võtta.
Ilusaid pühi!

MAGDALENA SÖÖDRE
HERMINE SCHÖN
ALEKSANDER OLESK
LAINE TAALBERG
MEEDI ZOOVA
VALVE LINDEBERG
HEINO NUUT
MILVI ALEV
ARNOLD MÄGI
LAINE RINNE
LY VIKERPUUR
ROLAND VILLIKO
UNO-ALEKSANDER LIIK
ELLEN SIIR
GALINA KOVALEVA
EVI PETERSON
MATILDA REIMAN
ASTA-LEA SILD
VADIM TŠEŽIN
ULVE PAKKER
MAIE TAMM
Palju-palju õnne!

95
95
90
88
88
86
86
85
85
85
85
84
84
83
83
82
82
82
81
80
80

Päevakeskuse korraldatava ürituse eest ülekandega
tasumine
Saue Linnavalitsuse arveldusarved
Swedbank:
EE532200001120155821
SEB pank:
EE781010220028782015
Nordea pank:
EE021700017001821116
Danskebank:
EE393300332810520008
bussireis Rumeeniasse:
Sighişoara, Cluj-Napoca,
Sibiu, Transilvaania lossid
Bran ja Peleş, Marmaa-

Makse saajaks märkige Saue
Linnavalitsus. Selgituse reale
kirjutage etenduse, kontserdi
või reisi nimi.
NB! Enne kui te asute
ülekannet teostama või
tulete ürituse eest Saue
Linnavalitsuse infoletti sularahas tasuma, pange end päevakeskuses osalejana kirja.
tia, Turda soolakaevandus.
Kohene registreerimine on
vajalik. Täpsem info päevakeskuse kodulehel.

Jumalateenistused ja kontserdid detsembris Saue kirikus
18. detsember
IV advent. Saue kiriku 20. sünnipäev. Teenistust juhatab Erki
Kuld.
◊ Kell 12 Saue Segakoori
jõulukontser t, dirigent
Elviira Alamaa.

◊ Kell 13 Saue kiriku 20.
sünnipäeva jumalateenistus. Esineb Oleviste kiriku
meeskoor, dirigendid Meeri
Tedre ja Kaie Kant.

24. detsember kell 17

Jõululaupäev. Teenistust juhatab

Vahur Utno. Jutlustab Aamo Remmel. Laulame kauneid jõululaule
koos Saue kiriku ansambliga.

abiõpetaja Juha Väliaho. Muusikaga teenib Saue koguduse
naisansambel.

Jõulu esimene püha. Teenistust
juhatab Vahur Utno, jutlustab
EELK Keila Miikaeli koguduse

Jõulu teine püha. Teenistust
juhatab ja jutlustab Vahur
Utno. Teenistusele järgneb

25. detsember kell 13

26. detsember kell 13

koguduse jõulupidu.

31. detsember kell 17
Vana-aasta õhtune teenistus.
Teenistust juhatab ja jutlustab
Vahur Utno.

Palve- ja osadustund igal
kolmapäeval kell 18.

16. detsember 2016 Saue Sõna

REAKUULUTUSED
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.

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.
Korstnate ehitamine. 12 aastat
kogemust. Telefon 5188889.
Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud, küttesüsteemide
eksperthinnangud. OÜ Potipoiss
Avaldame sügavat
kaastunnet
Catlyn Toomastile perega
vanaema
surma puhul
Saue Linnavalitsus
Saue Linnavolikogu

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.
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. 53529476 email:
ehitus@miltongrupp.ee.
Pakume palju erinevaid aknakatteid, hea kvaliteedi ja soodsate hindadega. Helista ja küsi
pakkumist: 56633807, ken@
aknakate.ee. Osta otse tootjalt
AKNAKATE OÜ.
Saue HOBIzone on tänu oma
500 rm pinnale suurepärane
koht sünnipäevade ja tähtpäevade pidamiseks siin samas
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kodu lähedal. Uuri rohkem www.
hobizone.ee.
Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja okste
raiet. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Freesin kände ja
teostan okste äravedu. Puude
üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 5133458,
www.ohtlikpuu.ee.
Raamatupidamine, eelnevate
perioodide korrastamine, aastaaruanne, konsultatsioonid.
Info helle@foxprofit.ee või tel
5155505.
Tere! Olen Kristiina Suigusaar,
Noored Kooli programmi 10.
lennu osaleja ning inglise keele
õpetaja Jüri Gümnaasiumis.
Annan inglise keele eratunde
algkooli ja põhikooli õpilastele
Sauel ja Harjumaal. Lisainfo
numbril 56452280, e-mail:
kristiina.suigusaar@gmail.com

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 ülevaatuseta. Telefon 58190200, e-posti aadress
Rain30@hot.ee.

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

Müüa õunamahla 3-liitristes
purkides. 5 eurot purk. Telefon
6596227.

Müün

Kinnisvara

Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt
ja 40L/60L võrgus, puitbrikett,
klotsid 5-30cm võrgus, tulehakatus 40L võrgus ja saepuru. Tel
5018594, kaminapuu.ee.
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, pelleteid,
sõelutud kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport Sauele
tasuta. Tel 53593615, www.
keilabrikett.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.
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
56924924, 6379411, www.
leilibrikett.ee.

Ostan garaaži Saue linnas hinnaga 5000 eurot. Kõik pakkumised on oodatud! Tel 56675000.
Vahetada korter Sauel (49 ruutu
ja 3 tuba, renoveeritud) väikese
maja vastu Sauel. Maksame
kompensatsiooni. Helistada telefonil 56979122, Gaili
Ostan garaaži, kõik pakkumised
on oodatud! Tel 56641122.

Pakkuda tööd

Pakkuda tööd nii osalise kui ka
täistööajaga Laagrisse! Küsi töö
kohta lisainformatsiooni telefonil
6228591.
AS Rake otsib Kernus asuvasse
tootmistsehhi kohusetundlikku
lukkseppa. Täpsem info meili
või telefoni teel: toomas@rake.
ee või tel 5045412.
Roadservice OÜ võtab tööle
kohusetundliku laohoidja.
Nõutud B-kategooria juhiluba.
Töökoht asub Alliku külas Saue
vallas. Töö toimub valdavalt
välitingimustes. Kasuks tuleb
hea füüsiline vorm. Lisainfo
51987058 või kristo@roadservice.ee.

Südamlik kaastunne Helle
Torimile
armsa õe
kaotuse puhul
Saue lasteaia Midrimaa
pere

REEDEL 16. DETSEMBRIL
KL 18.00 SAUE KIRIKUS
KONTSERT

SAUE MUUSIKAKOOLI
EEL- JA 0-KLASSI LAPSED
PLOKKFLÖÖDIANSAMBEL
“VIISIVILED”

Esinevad:

Juhendajad:

Piret Kuld, Ulvi Kanter, Reet Jürgens

Reinaru
Vennad

On sündinud Päästja

17.12
Keila Miikaeli kirikus
Paldiski mnt 2, Keila

kell 16:00

sissepääs: tasuta

www.reinaru.com
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