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Tunnustus kaunitele jõulukodudele
Saue Sõna
Juba viiendat korda tõstab Saue
linn esile neid inimesi, kes pimedasse jõuluaega, mis viimasel ajal
on tihtipeale lumeta ja vettinult
sünge, maja ning aia valgustamisega helgust ja rõõmu toovad.
Kes jõulukuul Sauel ringi liikus, nägi, et ilu jätkus kõikjale
eramajade, korterelamute ja
ettevõtete piirkonda.
Aitäh kõigile, kes kaunilt
ehitud hoonete ja aedadega
jõulutunnet luua aitasid. Aitäh
neile, kes ehitud kohtadest
teada andsid - ühtekokku osales konkursil 14 objekti.
Kauni jõulukodu hindamiskomisjon koosseisus Sirje Piirsoo,
Marju Norvik, Tiiu Kuuskme, Villu
Liiv ja Evelin Povel-Puusepp käis
konkursile esitatud jõuluiluga tutvumas 2.-4. jaanuaril. Hindamisel
andis iga komisjoni liige punkte
1-10, parimate väljaselgitamiseks
summeeriti kõigi komisjoniliikmete punktid. Fotod: Sirje Piirsoo

Pärnasalu 2a

Tammetõru 2

Kaunimad jõulukodud 2016
◊ Janika Veermäe ja
Taavi Turvas, Tammetõru 2
◊ Helle ja Maido Volber,
Viigimarja 14
◊ Marili ja Thomas Kohava,
Pärnasalu 2a
Tunnustus loomingulise
lähenemise eest
◊ Külli Johanson ja Tiit Isop,
Viigimarja 13-2
Eripreemia ettevõtete ja
korterelamute kategoorias
◊ Fors MW, Tule 30
◊ Ljubov ja Sergei Pipujev,
Koondise 9-1

Saue Sõna nr 2 (478)
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Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number: 10. veebruar
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Palju õnne vanematele,
kosumist pisikestele!

Vasakult Art Ravu Ivask, Mia-Mirell Luiga, Mia Liis Rinne, Mario Olmet ja Elsy Riiner, kes on
enda elu esimesele vastuvõtule emmed-issid ja venna-õe kaasa kutsunud. Linnapea Harry
Pajundi tagareas paremalt teine

Vasakult Aleksandr Rozenfelt, Ervin Bekers, Saara Ann Salm, Harald Erik Tooming ja Marta
Berit Kustov. Neilgi emmed-issid ja vennad-õed fopaa vältimiseks kaasas ning linnapea fotole
palutud - tagareas vasakult kolmas. Fotod: Sirje Piirsoo

Saue Sõna
Saue linn sai möödunud aasta
lõpuga rikkamaks 15 väikese
ime võrra. Täpselt nii palju oli
neid 20. jaanuaril pidulikule
sünnitunnistuste üleandmisele
lasteaeda kutsutud.

Pidulik-südamlikus õhkkonnas tervitasid pisikesi linnapea
Harry Pajundi, lasteaia õppealajuhataja Andra Salutee ja
raamatukogu direktor Marika
Salu. Esinesid lasteaialapsed.

Mälestuseks jäävad peredele
raamatud „Minu mõistus on
otsas“ ja „Pisike puu“, roosa
või sinine küünal, mida lapse
elu tähtsatel hetkedel põlema
süüdata, ning video ja pildid

sellest armsast vastuvõtust.
Ja nagu iga pidu, lõppes
seegi tordi, kohvi- ja mahlalauaga, mille mekki pisikesed
imed tulevikus küll vanemate
käest uurima peavad.

Maailmas palju Su tarvis uut
on ja imelist.
Maailmas väga on tarvis last
sinunimelist.
Vaikselt vaatad ja harjuda
püüad iga maailma imega.
Elu ise Sind endasse hüüab
uue ilusa nimega.

Mälumäng tõi ajusid ragistama 18 võistkonda
Saue Sõna
Abilinnapea Andres Kaarmann
korraldas koostöös MTÜ-ga
Sinimustvalge Saue 20. jaanuaril Saue Noortekeskuses meelelahutusliku mälumänguõhtu,
mis osutus sauelaste seas väga
populaarseks. Osales 18 neljaliikmelist võistkonda. Küsimustele vastab Andres Kaarmann.

Kuidas tekkis mõte meelelahutusliku mälumängu korraldamiseks?

Erinevaid mälumänge olen korraldanud juba üle 20 aasta.
Alustasime omal ajal kooliraadios viktoriinidega. Sauel olen
väiksemaid mänge ennegi läbi
viinud - kolleegidele ja päevakeskuse inimestele. Sealt see
mõte arenes.
Olen alati erinevates kohtades proovinud midagi ka väljaspool tööd kogukonnale pakkuda. Mälumäng on selleks hea
võimalus. Üksi on sellist mängu
väga keeruline teha ja koostöös
MTÜ-ga Sinumustvalge Saue
me siis selle korraldasime.

Millisena oli mälumänguõhtu üles ehitatud? Milliseid teemasid küsimused
käsitlesid?
Mängus oli kokku kolmkümmend
küsimust, mis olid jaotatud

Meelelahutuslik mälumänguõhtu osutus sauelaste seas väga populaarseks

Mälumängu võitis 43 punktiga Saue Segakoori esindus. Fotod: Kristi Paas,
Andres Kaarmann

kuude vooru. Küsimusi koostades arvestan sellega, et ei oleks
domineerivaid teemasid, et kõik
valdkonnad oleks võrdselt kaetud,
et oleks nuputamisrõõmu meestele ja naistele, noorematele ja
vanematele.
Entsüklopeedilisi faktiteadmisi ma taga ei aja. Pigem
üritan küsimused siduda päe-

vakohaste teemade või muidu
huvitavate tähelepanekutega,
et mängijatel oleks võimalik
luua seoseid ja vastuseid tuletada. Lauas peaks tekkima elav
arutelu, mitte see, et kas tean
või ei tea vastust.

Kui palju võistkondi osales
ja milline oli tase?

Registreerus 20 võistkonda,

1. Saue Segakoor 43 (Kati
Pihotalo, Andres Raba,
Andrus Oruste ja Argo
Ladva)
2. Memosa 42 (Villu Liiv,
Ulvi Urgard, Margit Ots
ja Kelli Kõluvere)
3. Jõgismanid 41 (Merle
Jõgisman, Jaanus Jõgisman ja Marek Kuub)
3. Mall 41 (Liisa Ojapõld,
Liina Kookmaa, Mailis
Lumi ja Andra Salutee)
kahjuks pidi paar viimasel hetkel
loobuma. Tase oli minu meelest
mõnusalt ühtlane ja mäng möödus äärmiselt tasavägiselt.
Mis kõige olulisem - eesmärk
oli meelelahutuslik õhtu töönädala lõpetuseks ja see sai kenast
täidetud. Kogu mängu jooksul
kuvasime seinale jooksva tabeliseisu ja väga positiivne oli, kuidas võistkonnad üksteisele kaasa
elasid ja plaksutasid õnnestunud
vastuste puhul.

Mis sinu kui korraldaja
arvates tõi mängima nii
palju võistkondi?
Algus on loomulikult raske, sest
Eesti inimene on üldiselt skeptiline ja uisapäisa ei torma. Oli
isiklikke kontakte aktiivsemate
inimestega ning päris palju võistkondi tuli ka lehe ja interneti-

reklaami peale kohale. Esimese
korra kohta olen väga rahul.
Mul on Facebookis leht „Andrese mälumängud“. Eks inimesed näevad, mis seal toimub.
Näiteks Loksal ja Viimsis, kus
ma aastaid olen mänge korraldanud, eraldi reklaami pole mõtet
teha, sest seal nagunii kõik huvilised saali ära ei mahuks.

Milline küsimus osutus
kõige raskemaks-kergemaks, mis tekitas elevust?

Ma nii konkreetselt ühtegi
küsimust välja ei tooks, sest
erinevad teemad tekitavad erinevates inimestes elevust. Aga
igasse mängu meeldib mulle
panna paar konksu või krutskiga küsimust ja need tekitavad
tavaliselt elevust. Kas siis rõõm
õigesti arvamisest või siis vastupidi, õiget vastust kuuldes, et
no muidugi see, et kuidas siis
see meelde ei tulnud.

Huvi oli suur, millal on
oodata järgmist mälumänguõhtut?

Parim tagasiside ongi, kui tullakse küsima, millal järgmine
mäng on. Seda on päris palju
viimastel päevadel küsitud.
Arvestades seda, et inimestele
meeldis, on plaan teha kolmenelja mänguga sari. Alustaks
veebruaris-märtsis.
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1. veebruarist kehtivad
bussiliinil 191 uued hinnad
AS Hansabuss
Hea Saue elanik! Hansabuss
on teenindanud Saue linna
elanikke 1. veebruarist 2011.
Sauelaste transport on olnud
Hansabussi jaoks oluline kogu
perioodil, mistõttu otsustasime
teenuse kvaliteedi parandamiseks uuendada 2016. aastal
kogu teid teenindava bussipargi.
Alates juulist sõidavad liinil 191
uued Iveco Crossway bussid.
Et Vabariigi Valitsus otsustas
tõsta 2017. aastal diiselkütuse
aktsiisi ja et Autoettevõtete
Liidu ning Eesti Transpordi- ja
Teetöötajate Ametiühingu vahel
kolmeaastaseks perioodiks
(2017-2019) sõlmitud sektori
üldtöökokkuleppega tõuseb
bussijuhtide miinimumpalk
kolme aasta jooksul 18%,
oleme sunnitud piletihindasid
muutma. Hinnamuutus on tingitud vaid otsekulude kasvust.
Samas tervitab Hansabuss

AS bussijuhtide palgatõusu.
Tegu on vastutusrikka tööga ja et
sektorisse noori bussijuhte leida,
peavad ka palgad kasvama.

Alates 1. veebruarist kehtivad liinil 191 uued hinnad.
◊ Üksikpilet ühiskaardiga
tasudes 1,75 eurot.
◊ Üksikpilet sularahas tasudes
2 eurot.
◊ Sooduspilet tudengitele ja
paljulapselistele vanematele,
kes on rahvastikuregistri
järgi Saue linna elanikud,
isikustatud ühiskaardi või
elektroonse üliõpilaskaardi
alusel 1,10 eurot.
◊ Sooduspilet õpilastele,
pensionäridele, tudengitele
ja paljulapselistele vanematele, kes ei ole Saue linna
elanikud, ühiskaardiga tasudes 1,30 eurot.
◊ Sooduspilet õpilastele,
pensionäridele, tudengitele
ja paljulaps elis tele

Saue Linnavalitsus: „Piletihinnatõus ei puuduta neid Saue
linna elanikke, kellel on bussiliinil 191 tasuta või soodussõiduõigus (Alus Saue Linnavolikogu 20.10.2016 määrus nr
51 „Bussiliinil Saue-Tallinn ja
rongisõidul soodustuste saamise kord“). Neile jääb kõik
samaks, kuna Saue Linnavolikogus on menetluses otsus,
mille alusel hüvitab linn bussifirmale piletihinna tõusu linna
eelarvest, makstes liinil Tallinn-Saue-Tallinn AS-ile Hansabuss iga üksikpileti kohta
tasuta sõidu eest 1,75 eurot ja
soodussõidu eest 0,65 eurot

(hinnad sisaldavad käibemaksu).“

vanematele, kes ei ole Saue
linna elanikud, sularahas
tasudes 1,50 eurot.
◊ Kuukaart 42 eurot.
◊ Sooduskuukaart 30 eurot.

kuukaarte saab osta ainult bussijuhi käest. Liinil toimib maksevahendina ühiskaart, mis võimaldab sõita bussis sularahata.
Raha saab kaardile laadida nii
bussis kui pilet.ee lehel.
Pileti eest saab bussijuhile

Bussiliini 191 üksikpileteid ja

Bussiliinil 191 on tasuta
sõidu õigus järgmistel Saue
linna elanikel isikustatud
ühissõiduki kaardi või õpilaskaardi alusel koos isikut
tõendava dokumendiga:

◊ õpilased vanuses kuni 19
eluaastat (kaasa arvatud);
◊ eakad alates 63. eluaastast;
◊ osalise töövõimega isikud;
◊ eripensionärid, s. o väljateenitud aastate pensionär
või soodustingimustel või
ennetähtaegselt pensionile
jäänud vanaduspensionär;
◊ keskmise ja raske puudega
16-aastased ja vanemad;

◊ represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud isikud.

Bussiliinil 191 on soodussõidu õigus järgmistel
Saue linna elanikel isikustatud ühissõiduki kaardi
või üliõpilaskaardi alusel
koos isikut tõendava dokumendiga:
◊ paljulapseliste perede vanemad;
◊ üliõpilased vanuses kuni 26
aastat (kaasa arvatud).

Info tasuta ja soodussõiduõiguse kohta telefonidel
679 0174 või 679 0176,
e-posti aadress saue@
saue.ee.
tasuda ka sularahas, kuid sularahatehingu puhul on piletihind
kõrgem sularaha käitlemisega
kaasnevate kulude kasvu tõttu.
A S Han s abu s s: t ele f on
671 3262 (E-R 8.30-17.30),
info@hansabuss.ee.

Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo
Saue Linnavalitsuse 11. jaanuari istungi päevakorras
oli 22 küsimust.

◊

Saue Linnavalitsus

◊

◊ Suunas volikokku järgmised
eelnõud: „Saue Linnavolikogu 15.11.2007 määruse nr
33 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise
kord“ kehtetuks tunnistamine“; „Saue Spordikeskuse
asutamine ja põhimääruse
kinnitamine“; „Saue Linnavolikogu 17.12.2014 määruse nr 20 „Eralapsehoiu ja
eralasteaia toetamise kord“
muutmine“; „Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine 2017. aastal“;
„Õpilasvahetuse stipendiumi
ning üliõpilaste välisõppe
stipendiumi määramise ja
maksmise kord“; „Kehtestatud sõidusoodustuste hüvitamine“; „Peremehetu ehitise
hõivamine“ ja „Haldusleping
ühiskanalisatsiooni teenuse
tagamiseks“.
◊ Määras tugiisikuteenuse
kaheksale erivajadusega
lapsele.
◊ Otsustas maksta sissetulekust sõltuvat toetust kogusummas 1977 eurot 23
abivajajale ja perioodilist
sotsiaaltoetust 15-le.
◊ Otsustas hüvitada riigi toetus-

◊

◊

◊

◊

fondist lapsehoiuteenuse kolmele raske puudega lapsele.
Otsustas maksta isikule
hoolekandeasutuse toetust
hoolduskulude osaliseks
kompenseerimiseks.
Otsustas maksta erandkorras eralasteasutuse toetust
ühele perele.
Andis füüsilise puudega isikule erandkorras kasutusse
Saue linnale kuuluva eluruumi.
Otsustas jätta rahuldamata
avalduse Saue linnale kuuluva sotsiaaleluruumi eraldamiseks isikule, kuna ta ei
ole sotsiaaleluruumi vajaja
ja ei ole pakutud alternatiive
sobiva elamispinna leidmiseks vastu võtnud.
Määras Saue linnas asuvate riigikaitsemaa maakasutuse sihtotstarvetega
katastriüksuste Tule põik
2 ja Tule põik 2 (katastriüksuste nimed on samad,
kuna üks neist asus varem
Saue linnas ja teine Saue
vallas) ning tootmis- ja ärimaa maakasutuse sihtotstarbega katastriüksuse Tule
tn 22 baasil moodustavate
katastriüksuste aadressid ja
maakasutuse sihtotstarbed:
Tule põik 2 ärimaa; Tule tn
22 tootmismaa 90%, ärimaa 10%.
Luges Saue linna jäätmeveo
piirkonna jäätmevaldajad
korraldatud jäätmeveoga

mitteliitunuks põhjusel,
et nad ei ela kinnistul ega
kasuta seda.
◊ Määras isikliku kasutusõiguse Telia Eesti AS-i kasuks
Vana-Keila maantee T4 kinnistul.
◊ Kehtestas hankekorra.
◊ Lähetas linnapea Harry
Pajundi 26.-27. jaanuaril
kohtuma Tartu Omavalitsuse
Liidu esindajate ja kohalike
omavalitsustega.
18. jaanuari istungil kinnitas
Saue Linnavalitsus kergliiklustee projekteerimistingimused,
mis kulgeb Kuuseheki, Koondise ja Sauepargi tänavalt ning
Jälgimäe teelt Paju tänavani,
ja nõustus seltsingu Keila
toiduvõrgustik OTT kaubakohtumiste läbiviimisega igal
kolmapäeval perioodil 18. jaanuarist kuni 31. detsembrini
2017 Pärnasalu 19 majaesises parklas. Müügiaeg on kell
17.30-18.30.

Alexela avab 2. veebruaril tanklapoe
Alexela Group OÜ
Tanklakett Alexela avab saabuval neljapäeval, 2. veebruaril kell 12 oma kõige uuema
tanklapoe Saue linnas aadressil Sooja 2a.

Tanklapoe avab Alexela Oil
juhatuse esimees Ain Kuusik,
avamisele on palutud Saue linnapea Harry Pajundi.
Uksed on avatud kõigile

sauelastele, kohapeal pakutakse kuuma jooki ja söögipoolist peopäeva puhul.
Kohtumiseni Saue valla suurimas tanklaketis Alexela!

Turvalisus

Saue Sõna 27. jaanuar 2017
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Taavo Soodla - uus piirkonnapolitseinik
Saue linnas ja vallas
midega pöörduda piirkonnapolitseiniku poole? Millisel
juhul helistada hädaabinumbril 112?

Saue Sõna

Kust te pärit olete?
Pärit olen Hiiumaalt Kärdlast.

Haridustee.
Pärast keskkooli lõpetamist
Hiiumaal Kärdlas jätkasin haridusteed Sisekaitseakadeemias
korrektsiooni erialal.

Milline on teie varasem töökogemus?
Pärast Sisekaitseakadeemia
lõpetamist töötasin 12 aastat vanglasüsteemis -Tallinna,
Murru ja Harku vanglas - erinevatel ametikohtadel, alustades
inspektor-kontaktisikuna, jätka-

tes peaspetsialistina ja peaspetsialist-korrapidajana viimased
10 aastat. Alates juunist 2016
alustasin tööd politseis.

Mis on piirkonnapolitseiniku
ülesanded? Milliste problee-

Piirkonnapolitseiniku peamine
ülesanne on turvalisuse tõstmine oma piirkonnas - suhelda
ja tõsta koostöös kogukonnaga
piirkonna turvalisust ning tagada
hästi toimiv ja teadlik kogukond.
Piirkonnapolitseiniku poole
võib ja tuleb pöörduda juhtudel,
mis oluliselt mõjutavad kogukonna turvalisust ja seadusekuulekust. Teavitada tuleb kindlasti
juhtudest, mille lahendamiseks
on vajalik politsei sekkumine.
Näiteks avaliku korra rikkumised
ja muud asjaolud, mis inimese

arvates võivad häirida kogukonna
turvalist toimimist.
112 tuleb helistada juhtudel, mis vajavad kiiret politseipoolset sekkumist, samuti
juhtudel, mis puudutavad alaealisi, lähisuhte vägivalda, kuritegusid ja teisi avalikku korda
rikkuvaid juhtumeid.

Võrreldes teie uut piirkonda,
Saue linna ja valda, ümbruskonna omavalitsustega,
mille poolest see turvalisuse
osas erineb teistest või sarnaneb teistega?

dub, siis võrdluse andmine minu
poolt täna ei oleks adekvaatne,
kuid arvan, et kogukonna muudab eelkõige turvaliseks see, kui
seadusekuulekad ja koostöövalmis on kogukonna liikmed.
Statistikale tuginedes saan kinnitada, et Saue linn ja vald on
ühed turvalisemad piirkonnad
Harjumaal.

Millal on teil vastuvõtu ajad
Saue linnas?

Kuna eelnev piirkonnapolitseiniku töökogemus teistes ümbruskonna omavalitsustes puu-

Vastuvõtud ajad Saue linnas on
kolmapäeviti kell 13-16 aadressil
Pärnasalu 17. Minuga saab ühendust telefonidel 612 4515 (Keila),
612 4555 (Saue) või e-maili
taavo.soodla@politsei.ee teel.

rääkima. Alati tuleb hoiduda lapses süütunde tekitamisest.
Niisiis, vanemad, rääkige lastega neil teemadel ja selgitage,
kuidas käituda ning julgustage
neid kõikidest tähelepanekutest
ja vahejuhtumitest rääkima.
Lapsi ei ole vaja hirmutada, aga
tavalisest teravam tähelepanelikkus teeb ainult head.
Inimesed, kes omavad otsitava mehe suhtes infot, peavad
pöörduma meie poole. Omavahel ja sotsiaalmeedias räägitud
jutud ei pruugi jõuda politseini,

kuid see info võib aidata meil
otsitav tabada.
Infot saab jagada Saue linna
piirkonnapolitseinikule Taavo
Soodlale numbritel 612 4515
või 612 4555 ning e-maili
aadressil taavo.soodla@politse.
ee. Noorsoopolitseinik Mariliis
Juuse kontaktid on 612 4516
või 612 4555 ja e-maili aadress mariliis.juuse@politsei.ee.
Kohest sekkumist vajava
olukorra puhul tuleb alati helistada hädaabinumbril 112.
Turvalist talveaega.

Tähelepanelikkus teeb ainult head
Mariliis Juuse
Lääne-Harju
politseijaoskonna
noorsoopolitseinik
Viimase paari nädala jooksul
on politseile laekunud teateid
mehest, kes Saue Gümnaasiumi
lähiümbruses lapsi tülitab. Politseinikud vestlesid meie poole
pöördunud inimestega ja meil
on olemas ahistaja kirjeldus.
Hetkel otsivad korrakaitsjad kirjeldustele vastavalt keskealist
keskmist kasvu meest.

Pean vajalikuks lastele ja
nende vanematele meelde tuletada, kuidas eelkirjeldatud olukorda vältida ja kuidas käituda.
◊ Võimaluse korral võiksid
lapsed liikuda paarikaupa ja
mööda valgustatud tänavaid.
◊ Kui võõras inimene peaks
hakkama tülitama ja kaasa
kutsuma, tuleb jooksu panna
ning karjudes või mõnel muul
moel teiste inimeste tähelepanu äratada.
◊ Oluline on, et laps teavitaks
kohe juhtunust kas õpetajat,

lapsevanemat või kedagi teist
tuttavat täiskasvanud inimest, kes omakorda olukorda
hinnates teavitab politseid
hädaabinumbril 112.
On tähtis, et lapsevanemad
julgustaksid lapsi sellisest juhtumist rääkima ning et lapsed
oskaksid käituda, kui võõras
inimene neid tülitab.
Täiskasvanu, kes märkab, et
laps käitub tavapärasest teisiti,
peaks tundma huvi, mis last vaevab, ning julgustama teda murest
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Saue Muusikakool 1996-2016
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor
aastast 1996
Saue Muusikakool on Saue
linna huvikool, mis tegutseb
haridusministeeriumis kinnitatud õppekava alusel ning
pakub õpilastele eelprofessionaalset muusikaharidust erinevatel erialadel ja erinevates
vormides.
Enne muusikakooli avamist,
juba 1990. aastast, oli Saue
Gümnaasiumi ruumides klaveriklass, lauluring, orkester,
laulu- ja akordioniring.
Saue Muusikakool avas
uksed 2. septembril 1996.
Põhiõppes asus õppima 15
last klaveri, kitarri, trompeti ja
akordioni erialal ja 13 õpilast
ettevalmistusrühmas. Muusikaharidust jagas kaheksa õpetajat,
tunnid toimusid pärast põhikooli
tunde gümnaasiumi ruumides.
Kõik oli mugav ja lähedal.
Õpilaste arv gümnaasiumis

Nii see kõik 1996. aasta 2. septembril alguse sai. Foto: erakogu

kasvas aasta-aastalt, samuti
ka huvi muusikakooli vastu
paisus iga aastaga suuremaks.
Ruumid jäid väikseks.
Euroopa Liidu Phare CBC
2002 programmi toel avas
Saue Muusikakool 2005. aastal džässistuudio löökpilliklassi
ja avara prooviruumiga ning soe-

tas kontsertklaveri Estonia, mis
täna asub Saue Kontserdisaalis.
Kontsertklaveri olemasolu on
toonud Sauele esinema tipppianiste Eestist ja välisriikidest.
20. jaanuar 2014 oli suur
rõõmupäev muusikakoolile:
Saue Gümnaasiumi juurdeehitusena saime endale päris

omad ruumid.
Täna omandab koolis muusikaharidust üle 300 õpilase.
Õppida on võimalik kuueteistkümnel erialal kahes osakonnas (klassika ja rütmimuusika), alustada instrumendi
eelõppes juba 3-aastaselt,
laulda eri vanuseastmes Saue
Poistekooris ja vokaalansamblites, mängida bändides ja
orkestris.
Õppeaasta jooksul toimub
palju õpilaskontserte ja üritusi.
Õpilased ja õpetajad osalevad
aktiivselt Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkestri ja Keelpilliorkestri tegevuses.
Korraldame igal aastal professionaalmuusika kontsertide
sarja „Saue Kontserdisügis“,
loomingu ja improvisatsiooni
päevi õpilastele, rahvusvahelist noorte rütmimuusikafestival
„Visioon“ ja maakonna erialakonkursse.
Aastate jooksul on muusikakoolis töötanud palju tore-

daid õpetajaid. Igal neist on
oma eriline ja oluline panus
muusikakooli ellu. Hetkel on
töötajaid 34. Algkoosseisust
on koolis veel kolm õpetajat:
Kristiina Liivik, Iljo Toming ja
Ulvi Kanter.
Kooli on lõpetanud 14 lendu
ja 109 õpilast, kellest 13 jätkasid muusikaõpinguid ning
tegutsevad õpetajatena või
professionaalmuusikutena maailmas. Täna on muusikakoolis
tööl meie neli vilistlast: Mairo
Marjamaa, Helena Anni, Oliver
Povel-Puusepp ja Janno Tomingas. See teeb meele rõõmsaks
ja südame soojaks!
Ootame 10. veebruaril külla
kõiki armsaid endiseid õpetajaid
ja vilistlasi! Muidugi on oodatud
kõik meie sõbrad, õpilased ja
nende vanemad, kelleta ei oleks
meie tegevus võimalik.
Kohtumiseni muusikanädalal
ja 10. veebruaril! Info ja kavad
leiate kodulehelt www.sauemk.
edu.ee ja Facebookist.

Aitäh, Saue laulupoisid!
Eesti Meestelaulu Selts
Eesti Meestelaulu Seltsi üleeestiline poistekoor Kalev võitis 6.-9. jaanuaril 2017 Peterburis rahvusvahelise festivali
„Youth of the Planet“ raames
toimunud XI koorikonkursi
„Laulud Neeva kohal“ Grand
Prix.
Koor tänab Saue gümnaasiumi ja muusikakooli laulupoisse, kes võitu oma panuse
andsid: Daniel Bakler, Mattias Donner, Gert Matthias
Eljas, Karl Marti Kõivoste ja
Kaur Erik Pääsuke.
Konkurss toimus Peterburi
Riiklikus Akadeemilises Koorikapellis. Kalevi poistekoori
kavasse kuulusid teosed Andres Lemba, Pjotr Tšaikovski,
Cyrillus Kreegi ja Tom Fettke
sulest. Lisaks esines koor
Kaasani katedraalis ja lõpetamisel Jaani kirikus.
Koorikonkursil osales akadeemiliste kooride kategoorias
22 koori Valgevenest, Lätist,
Eestist ja erinevatest Venemaa
linnadest.
Üle-eestilise poistekoori
Kalev lõi 1994. aasta kevadel Eesti Meestelaulu Seltsi
juhatuse liige, koorijuht Hirvo
Surva. Loomise hetkest on
koori eesmärk ühendada lauluhuvilisi poisse üle kogu Eesti
ja anda neile suurem väljund
lauluoskuste rakendamisel.
Kuna Eestis on väga erineva suuruse ja tasemega
poistekoore, motiveerib iga
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poistekoori lauljat võimalus
laulda suures kooris koos ea- ja
huvikaaslastega teistest Eesti
paikadest.
Parimate lauljate ühendamine ühte koori loob võimaluse tavalisest kõrgema kunstilise kvaliteedi tekkeks, mida
tõestavad kõrged tulemused
kodumaistelt ja rahvusvahelistelt koorikonkurssidelt.
Aastatega on Kalev kujunenud üheks tugevamaks
kontsertkooriks Eestis, mis
on andnud võimaluse osaleda mitmetes huvitavates
projektides koos RAM-i, Kaitseväe orkestri, Moskva kammerorkestri ja Estonia teatri
sümfooniaorkestriga. Hooaja
jooksul on kooril mitmeid
vastutusrikkaid esinemisi:
Tartu rahulepingu ja vabariigi
aastapäeval, emadepäeval ja
mujal nii Tallinnas kui teistes

Eesti linnades.
Kontsertidel esinevad solistidena tublid laulupoisid ja nii
mõnigi laulja on just Kalevist
saanud innustust muusika
edasiõppimiseks.
Hooajal 2016-2017 laulab
Kalevis 60 poissi 16-st erinevast omavalitsusest üle Eesti.
Dirigendid on Indrek Vijard ja
Kuldar Schüts. Foto: FB

R. 10. veebruaril 2017 kell 18.00
Saue Kontserdisaalis
(Nurmesalu tn.9, Saue linn)
Oodatud on kõik vilistlased, õpetajad, õpilased ja sõbrad!
Info: www.sauemk.edu.ee ja Facebookis

Muusikanädal 6.-10. veebruaril Saue Muusikakoolis

Saue Muusikakool tähistab 20.
sünnipäeva muusikanädalaga.
6.-9. veebruaril on Saue
Muusikakooli kammersaalis kell
16 kontserdid õpilaselt õpilasele
ja Saue Gümnaasiumis vahetun-

nikontserdid kooli eri paikades.
Kontserdid loovad rõõmsa meeleolu ja toovad muusika noortele
lähemale.
Kõik huvilised on oodatud
muusikakooli kontserte kuulama
ja õppimisvõimalustega tutvuma.
Muusikanädala lõpetab kooli
sünnipäevakontsert 10. veebrua-

ril kell 18 Saue Kontserdisaalis.
Esinevad õpilased, vilistlased,
õpetajad ja külalised. Vilistlastel
ja endistel õpetajatel palume
end eelnevalt registreerida kodulehel www.sauemk.edu.ee.
Kontsertide kava ilmub kodulehel ja Facebookis. Oodatud on
kõik muusikasõbrad!
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Meie jalgpallurite
esindusvõistkond võitis kaks turniiri
Henri Heinsalu
Saue Jalgpalliklubi (JK) osales
kahel turniiril ja võitis mõlemad.

Kehtna JK Karikas
Detsembris toimus heategevusturniir Kehtna JK Karikas,
millest võttis osa 16 võistkonda. Kuulsamad mängijad,
kes turniiril osalesid, olid Joel
Lindpere, Alo Bärengrub, Karl
Palatu ja Jarmo Ahjupera.
Alagrupis jäi Saue JK teiseks. See kindlustas edasipääsu veerandfinaali, kus võit
vastaste üle tuli tänu penaltitele. Poolfinaalis suutis meeskond vastast võita 1:0.
Finaalis kohtus Saue JK oma
alagrupi võitja FC-ga Igalemaitsele ja jäi kiirelt kaotusseisu
0:2, kuid Saue JK mängijad näitasid sisu ja viigistasid mängu.
Normaalaeg lõppes tulemusega
2:2. Penaltites olid Saue JK

Kehtna JK Karikas. Üleval vasakult Mart Jõesaar, Urmo Timusk, Kristjan Ploompuu, Argo Alaväli, Ranon Kriisa ja Kaspar Kotter. All vasakult
Roland Tammela, Henri Heinsalu, Vincent Ray Lambin ja Mauri Levandi.
Foto: Margo Noode

mängijad paremad 3:2.
Turniiri parimaks mängijaks
valiti Saue JK mängija Vincent
Ray Lambin.

Joker Tali Cup 2017
Sel turniiril triumfeeris taaskord
2015. aasta võitja ja eelmise
aasta finalist Saue JK. Meeskond

Joker Tali Cup. Üleval vasakult Kaspar Kotter, Kevin Koppel, Mauri
Levandi ja Urmo Timusk. All vasakult Roland Tammela, Kristjan Ploompuu, Vincent Ray Lambin ja Kristjan Ploompuu. Foto: Roland Tammela

oli turniiri vältel võitmatu ja mängis seitsme mängu jooksul viiki
ainult kahel korral. Finaalis alistas Saue JK penaltiseerias teisele

kohale tulnud Aruküla võistkonna.
Turniiri parimaks väravavahiks valiti Saue JK mängija
Kaspar Kotter.

Kergejõustikuklubi noorte edu Eesti ja Harjumaa noorte meistrivõistlustel
Allan Elerand
Saue KJK treener

Hästi võistles ka Rasmus Kuningas, kes oli poiste
A-vanuseklassi kõrgushüppes
uue isikliku rekordiga 1.83
meetrit neljas - parandas tulemust 8 cm võrra. 60 meetri
tõkkejooksu eeljooksus oli
Rasmusel paremuselt teine
aeg 8,50 sekundit, samuti
uus isiklik rekord, kuid finaalis
komistas ta viimasel tõkkel ja
jäi kaheksandaks.

Eesti A- ja B-vanuseklassi
noorte meistrivõistlustel 14. ja
15. jaanuaril Lasnamäe kergejõustikuhallis sai kolm medalit
Katre Sofia Palm (pildil), kes
võitis tüdrukute A-vanuseklassis 60 meetri tõkkejooksu
esikoha isikliku rekordiga, aeg
8,78 sekundit. Teine koht kuulus Katre Sofiale kõrgushüppes
tulemusega 1.67 meetrit. 60
meetri jooksus oli ta kolmas
ajaga 7,96 sekundit.

Harjumaa noorte meistrivõistlused
Harjumaa noorte meistrivõist-

Linn on uue spordiklubi
võrra rikkam
Saue Sõna
Saue linna uue spordiklubi,
MTÜ Saue Discgolfi Klubi sünnipäev on 17. jaanuar 2017.
Klubi on loodud, et propageerida taldrikugolfi kui uut ja
kiiresti arenevat, kuid vähest
ressurssi nõudvat spordiala
sauelaste seas ja tuua nad loodusesse liikuma, arendada edasi
discgolfi parki Saue tammikus,
korraldada võistlusi, astuda Eesti
alaliidu liikmeks ja võtta klubina
osa Eesti meistrivõistlustest.
Klubi asutajaliikmed on Valdis Toomast, Erik Pirn, Ilmar
Tooming, Kristjan Eenok, Tiit
Einberg, Marko Ploompuu ja
Rauno Rohtmets. Esimesed

neli on klubi juhatuse liikmed.
Klubi on kõigile avatud ja
ootab liikmeid oma ridadesse:
nooremaid ja vanemaid, mehi,
naisi ja lapsi.
Lähitulevikust rääkides
on klubil plaanis korraldada
märtsis Saue linna talvised
meistrivõistlused discgolfis,
analüüsida, kuidas muuta Saue
lühikesi ja kiireid radu mängijatele mõne korvi nihutamisega
põnevamaks ja tehnilisemaks,
sest Saue discgolfi park on
pidevas arengus ja mängides
selguvad kitsaskohad ning kui
ilm juba lubab, teha kevadel
talgupäevad, et kõikide radade
ümbrus kenaks parkmetsaks
kujundada.

lustelt A-, B-, ja C-vanuseklassis tulid Saue Kergejõustikuklubi (KJK) õpilased 11.
jaanuaril koju 20 medaliga.
Tublim oli kolme esikohaga
Katre Sofia Palm, kes võitis
tüdrukute A-vanuseklassis kõrgushüppe uue isikliku rekordiga
1.77 meetrit ja täitis sellega
noorte MM-i normi.
Katre Sofia teine esikoht
tuli tõkkejooksus tulemusega
9,12 sekundit ja kolmas 60
meetri jooksus - aeg 8,29
sekundit, eeljooksus koguni
8,14 sekundit.

Kaks esikohta kuulus tüdrukute
B-vanuseklassis Birgit Veldile.
Kaugushüppes tõi talle esikoha
uus isiklik rekord 4.89 meetrit.
800 meetri jooksus andis esikoha
aeg 2.40,81 minutit.
Esikoha jooksis välja veel
Rasmus Kuningas poiste
A-klassi 60 meetri tõkkejooksus, aeg 8,78 sekundit. Samuti
Karina Koort tüdrukute B-klassi
60 meetri tõkkejooksus, aeg
10,05 sekundit. Eva-Maria
Oberg tuli kullale tüdrukute
C-klassi kuulitõukes tulemusega 9.77 meetrit.

Parimate sportlaste tunnustamine
Terje Toomingas
Huvikeskuse sporditegevuse
juht
Saue Linnavalitsus tunnustab
Sauel elavaid ja Saue linnas
tegutsevate spordiklubide
täiskasvanud sportlasi ja
võistkondi, kes on saavuta-

nud 2016. aastal väga häid
tulemusi tiitlivõistlustel:
◊ Harju meistrivõistlustel
1.-3. koht;
◊ Eesti meistrivõitlustel
1.-6. koht;
◊ Euroopa ja maailmameistrivõistlustel 1.-20. koht.

Info sportlaste tunnustamisest
on saanud ka Sauel tegutsevad spordiklubid.
Ootan teie kõiki ettepanekuid hiljemalt 10. veebruariks 2017 e-posti aadressil
terje@saue.ee.

Naerupalli päevahoid pakub tööd
Naerupalli päevahoid Saue
linnas pakub tööd lapsehoidjale-kasvatajale, kes on aus,
kohusetundlik, positiivne ja
lapsesõbralik. Võimalus töötada täistööajaga (graafiku
alusel) või osakoormusega.
Töö kirjeldus: väikelaste eest

hoolitsemine ja nende järelevalve, laste heaolu ja turvalisuse tagamine, õpetamine ja
arendamine läbi mänguliste
tegevuste, lastega õues käimine, loovtegevuste läbiviimine, toidu jagamine, laua katmine ja koristamine, mängu- ja

olmeruumide korrashoid.
Meie pakume: põhitöötasu,
vastutusrikast tööd, head
töökeskkonda ja -kollektiivi.
Kandideerimiseks saata
CV meiliaadressile info@naerupall.com. Lisainfo telefonil
5049366.
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Medalisadu Saue TKD-s
Võistlused Ogres 17. detsembril

Alex Galaktionov
Saue TKD treener
Saue Taekwondoklubi (TKD)
jaoks oli aastavahetus väga
aktiivne. Võtsime osa kahest
võistlusest - Tallinn Cup ja Ogre
Cup Lätis - ning tegime raske
treeninglaagri Soomes.
10. detsembril võistlesid
Tallinn Cupil parimad Eesti
sportlased. Meie klubist võttis
osa 23 sportlast, alustades
kõige väiksematest ja lõpetades lapsevanematega. Sel
korral tuli Saue TKD koju kuue
kuldse, 11 hõbedase ja viie
pronksikarva medaliga. Kokku
22 medalit ja kõige rohkem
medaleid Eesti klubide arvestuses.
1. koht: Säde Vaher, Venno
Vahtras, Kerstin Kippar, Diana
Galaktionova, Elizaveta Nikiforova, Paul Lippasaar.
2. koht: Sören Vaher, Denis

Eelmise aasta viimased võistlused viisid meie klubi Ogresse.
Cupil osalesid Valgevene, Venemaa, Läti ja Eesti.
Saue TKD läks kohale
seitsme sportlasega. Andsime
endast parima ja tõime koju viis
medalit.
1. koht: Aleksandr Muskevitš.
2. koht: Aleksandr Galaktionov,
Eloura Charles ja Kaur Kippar.
3. koht: Diana Galaktionova.

Saue TKD tuli Tallinn Cup ilt koju kuue kuldse, 11 hõbedase ja viie
pronksikarva medaliga. Kokku 22 medalit ja kõige rohkem medaleid Eesti
klubide arvestuses. Foto: Mari Tammur

Muskevitš, Egert Loigom, Kaur
Kippar, Eloura Charles, Hans
Kriisa, Vladimir Müürsepp.
Aron Küttis ja Aleksandr Muskevitš võistlesid kahes kaalu-

kategoorias ja said mõlemas
hõbemedalid.
3. koht: Lars-Lucas Liiu, Villem
Vahtras, Jorsten Hain, Kaspar
Aadli, Sofia Samoilova.

Sofia Samoilova kaotas veerandfinaalis raskemas kaalukategoorias. Elizaveta Nikiforova
ei saanud võistelda haiguse
tõttu, kuid toetas aktiivselt
treeningkaaslasi.
Toon eraldi välja kaks meie
sportlast. Aleksandr Muskevitš
võitis kõiki oma vastaseid, näitas head tehnikat ja sai palju
punkte - igal matšil rohkem kui

Edukas aasta Saue Male-Kabeklubis
Saue Male-Kabeklubi
Lõppenud aasta, mille oli ka
rahvusvaheline maleföderatsioon
FIDE kuulutanud Paul Kerese
aastaks, oli Saue Male-Kabeklubile (MKK) ja selle liikmetele
väga edukas. Saavutasime nii
võistkondlikke kui individuaalseid auhinnalisi kohti.
Võistkondlikult on Saue
MKK jaoks aasta kaheks tippürituseks Eesti linnade talimängud ja Harju võistkondlikud meistrivõistlused.
32. Eesti linnade talimängud toimusid 27. märtsil 2016
Otepääl, meie alal osalesid
võistkonnad viiest linnast.
Saue linna võistkond koosseisus Tarvo Piip, Karel Uurits,
Valve Vahar, Trent Asso Tõnisson ja Kerttu-Lisett Parik
saavutas kokkuvõttes 3. koha.
Tarvo ja Karel tulid oma laudade arvestuses esimeseks.
2016. aasta Harjumaa võistkondlikud meistrivõistlused kiirmales toimusid 13. novembril
Kosel, osales neli võistkonda.
Pingelises konkurentsis kohaliku Kose võistkonnaga saavutas
esikoha Saue MKK koosesisus
Tarvo Piip, Karel Uurits, Raivo
Viidu ja Valve Vahar, kusjuures
Tarmo võitis esimesel laual kõik
oma partiid.
Harjumaa meeste, naiste
ja noorte meistrivõistlused
kiirmales olid 8. oktoobril
samuti Kosel. Mehi osales
17 ja naisi viis. Saue MKK
liikmetest saavutasid parimad
tulemused Taavi Kalvik, kes

Saue MKK käib koos üldjuhul teisipäeviti Saue Päevakeskuses. Huvilistel palume
ühendust võtta Karel Uuritsaga telefonil 509 1425.

Saue MKK linnade talimängudel. Tagareas seisavad Tarvo Piip, Karel
Uurits ja Valve Vahar, ees Trent Asso Tõnisson ja Kerttu-Lisett Parik.
Foto: Karel Uurits

oli meeste arvestuses viies,
ja Valve Vahar, kes oli naiste
arvestuses neljas.
Koolinoortest osales kaks
Saue MKK liiget. Kerttu-Lisett
Parik saavutas kuni 10-aastaste neidude arvestuses
esimese koha ja Trent Asso
Tõnisson kuni 14-aastaste
poiste hulgas kolmanda koha.
Harjumaa kabe meistrivõistlused leidsid aset 23.
aprillil Tabasalus ja seal saavutas üheksateistkümne osavõtja hulgas seitsmenda koha
Urmas Väärtnõu.

Saue linna välk-, kiir- ja
t avameis trivõis tlused
kabes ja males 2016

Kiir m ale M V- l o s ale s
kaheksa maletajat. Esimeseks tuli Tar vo Piip 6,5,
teiseks Martin Velling 5,5
ja kolmandaks Karel Uurits
5 punktiga. Välkmale MV-l
osales kuus maletajat. Esimene oli Taavi Kalvik 7,5,
teine Karel Uurits 7 ja kolmas Jüri Nõmmsalu 6,5
punktiga. Tavamale MV-l
osales viis maletajat. Esimese koha saavutas täiseduga Karel Uurits.
Pika mõtlemisajaga kabes
tuli Saue meistriks Urmas
Väärtnõu, teiseks Raul Leeduks, 3.-4. kohta jäid jagama
Riho Kilp ja Siim Tõnisson.
Kiirkabes tuli üllatuslikult

esimeseks Raivo Viidu, kellel
õnnestus omavahelises partiis favoriit Urmas Väärtnõud
võita. Kolmandaks tuli Siim
Tõnisson.
Välkkabes tuli taaskord
Saue meistriks Urmas Väärtnõu, 2.-3. kohta jäid jagama
Siim Tõnisson ja Raivo Viidu.
Tradit sio onilis el Saue
Sügise kiirmale turniiril septembris oli üheteist maletaja
hulgas kolm külalist Keila
maleklubist. Täiseduga tuli
esimeseks Tarvo Piip, teiseks
Karel Uurits ja kolmandaks
Raivo Viidu.
Üle Eesti oli palju turniire,
mis olid aastal 2016 pühendatud Paul Kerese 100.
sünniaastapäevale ja kus
osalesid ka meie maleklubi
liikmed. Siinkohal toome
välja vaid mõned, kus meie
klubi liikmetel õnnestus edukalt osaleda.
Kalju Kajaku ja Mart Kaljase mälestusturniiril Keilas
osales 23 maletajat. Tarvo
Piip tuli kolmandaks, Raivo
Viidu jäi jagama 4.-5. kohta
ning Karel Uurits 6.-11. kohta.
Kohilas peetud Hammeri
turniiril, kus osales 29 maletajat, jagas Tarvo Piip kolmandat-neljandat kohta.

30 punkti. Kaur Kippar näitas
samuti head sparringut, tegi
viis väga rasket matši ja kaotas
finaalis kuldse punktiga Valgevene koondise sportlasele.
Eesti meeskond sai meeskondlikult 2. koha!

Jaanuari koolivaheajal käisid meie sportlased Soomes
Turu linnas spordilaagris
Neli päeva olid tihedalt täis
treeninguid Soome, Hispaania,
Belgia ja Eesti koondise peatreenerite juhendamisel. Trenni
tehti koos eri riikide tippsportlastega, kellel nii mõnelgi
juba olümpiakogemus olemas.
Saime palju uut ja huvitavat
teada ning tahame ka järgmisel
aastal kindlasti osaleda.
Saue TKD ootab uusi huvilisi algajate rühma: esmapäeviti
kell 17.30, kolmapäeviti 18.15
ja neljapäeviti 17.30 Saue
Noortekeskuses.

Aitäh, Saue linn!
Rando Mere
Hobizone Spordiklubi MTÜ
Saue Hobizone annab teada, et
tänu linna panusele on 2017.
aastal klubimudelite kasutamine
mudeliringi õpilastele, kes on
Saue linna elanikud, täiesti tasuta.
Sügav kummardus linna
suunal, sest on hea meel, et
toetatakse protsessi, mis võimaldab lastel saada praktilisi
teadmisi tehnikast, annab
oskuse tööriistade kasutamiseks ja teadmise kumba pidi
jootekolb kätte võtta. Need
on oskused, mis ühe noore
elus mitte kunagi mööda külge
maha ei jookse. Erinevalt Angry
Birds i järgmisest tasemest.
Miski ei mõju ühe klubi
vaimule paremini, kui näha
kohaliku omavalitsuse toetust
eesmärkide saavutamiseks.
Meie suur soov on alati olnud
pakkuda kõikidele noortele,
sõltumata nende majanduslikust seisust, võimalust tegeleda arendava tehnikaspordiga.
Tänu linna panusele oleme
sellele jälle ühe sammu võrra
lähemal. Nüüdsest on kõikidele mudeliringiõpilastele, kes
on Saue linna elanikud, klubimudelite kasutamine ringi ajal
täiesti tasuta, sest linn eraldas
toetuse just nende autode soetamiseks.
Head otsustajad linnavalitsuses, teil on põhjust uhke
olla, sest tänu teie panusele
saavad noored väärtuslikke
kogemusi tehnika toimimisest,
tööriistade kasutamisest ja
paljust muust.

Lapsed ja noored
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„Mina ka!“ Midrimaal
Andra Salutee
Õppealajuhataja
2017. aasta on Eesti laste ja
noorte kultuuriaasta, mis väärtustab lapsi looja ja publikuna.
Teema-aasta tunnuslause on
„Mina ka!”. Saue lasteaias
Midrimaa osalevad lapsed paljudes erinevates ettevõtmistes,
samuti saavad nad osa teiste
esinemistest.
See õppeaasta on Midrimaal
muinasjutu aasta. Muinasjuttude lugemine, jutustamine,
lavastamine ja nende järgi
joonistamine ning mängimine
innustab osalema, looma ja
oma arvamust avaldama kõiki
lapsi. Muinasjutud ühendavad
ajastuid ja inimesi ning kannavad edasi inimestele olulisi
väärtusi.
Kõikide rühmade lapsed
lavastavad õppeaasta jooksul
koos õpetajatega vähemalt ühe
näidendi. Õpetajad valmistavad koos lastega muinasjutuetendusteks maske, nukke
ja vajalikke kujunduselemente.

Oodatud on lasteaiatöötajate enda lavastatud etendused. Foto: Andra Salutee

Lavastusteks valminud vahendid seame näituseks välja 16.
veebruaril.
22. veebruaril tähistame
traditsiooniliselt Eesti Vabariigi sünnipäeva. Kooliminevad
lapsed teevad õpetajate juhendamisel ühiselt ettevalmistusi

pidulikuks vastuvõtuks. Valmistavad suupisteid, harjutavad
valsi tantsimist ja peo eeskava
ning õpivad viisakaid kombeid.
Sellel peol osalemine on lastele
väga tähtis, nad ootavad seda
ja annavad ettevalmistamisse
oma panuse.

Eesti sünnipäevaks paneme
lasteaias üles laste kunstinäituse „Minu kodu – Eesti“.
Iga laps saab sellel näitusel
olla osaline ning kunsti kaudu
tundeid ja mõtteid väljendada.
Näituse avame 20. veebruaril.
Tulge vaatama!

Midrimaa 5 - 6 -aastaste
laste tantsurühmad osalevad
linna folklooripeol Saue Sõlg.
See on hea võimalus sauelastele näidata, millist tööd
teeb lasteaed rahvakultuuri
edendamisel ja kui suure
lustiga lapsed tantsuoskust
esitlevad.
2. juunil on lasteaias heategevuslik kevadpidu, mille
ettevalmistustesse ja heasse
kordaminekusse panustavad
kõik Midrimaa lapsed, lapsevanemad ja töötajad. Tegemist
on terves kogukonnas hinnatud
ettevõtmisega, kus kõigil on
oma osa.
Midrimaal käivad külas erinevad teatrid, meile esinevad
Saue Muusikakooli noored
muusikud. Väga oodatud on
lasteaiatöötajate enda lavastatud etendused.
Midrimaa õpetajad panustavad rõõmuga sellesse, et iga
laps saaks mõtteid ja tundeid
sõnas, pildis ning liikumises
väljendada ja olla osaline meie
kultuuri kujunemises.

Milliseid üritusi on oodata
Saue linnas laste ja noorte kultuuriaastal?

Saue Sõna
2017. aasta on Eesti laste ja
noorte kultuuriaasta, mis väärtustab last ja noort nii looja kui
ka publikuna. Teema-aasta tunnuslause on „Mina ka!”.
Laste ja noorte kultuuriaasta
on ellu kutsunud Kultuuriministeerium ja selle läbiviimist
koordineerib Eesti Lastekirjanduse Keskus.
Tunnuslause „Mina ka!” ning
märksõnad iseolemine ja koostegutsemine innustavad lapsi
ning noori kultuurist osa saama

ja ka ise elamusi looma. Teemaaasta kõnetab ka täiskasvanut,
kutsudes üles mõtestama ja
väärtustama last ja noort looja
ja publikuna. Toetades ja innustades järelkasvu, tagame järjepideva ja rikkaliku kultuurielu ka
tulevastele põlvedele.

Saue Noortekeskuse juhataja Kristi Paas
Saue Noortekeskus pakub lastele ja noortele kultuuriaastal
kõiki oma traditsioonilisi võimalusi: öömatk, kevadine Timomatk, kevadlaager, linnalaager,
kunstilaager, töömalev, noortepäev ja erinevad noortepeod.
Lisaks juba sisse töötatud traditsioonidele korraldab
Saue Noortekeskus koostöös
Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühendusega suurt üle-eestilist

noortekeskuste ühist matkaprojekti, mis on pühendatud Eesti
Vabariik 100 tähistamisele.
Projekti sisu on lihtne - võimalikult paljude noortekeskuste koostöös läbida RMK
matkarajad, ühtekokku üle
1000 kilomeetri ning seeläbi
saada võimalikult palju lapsi ja
noori loodusesse liikuma.
Lisaks planeerima kevadel
korraldada suurt DJ-festivali,
kuhu tulevad võistlema noored
diskorid üle terve Eesti.
Aastat alustasime suusasõiduga Slovakkiasse, mis oli
omamoodi kultuurielamus.
Jaanuari lõpus tuleb noortekeskusesse taaskord üks
Saksa praktikant ning sügisel
alustab järjekordne vabatahtlik
aastast teenistust meie noortekeskuses. Ka nemad rikastavad

Lasteaed võtab tööle liikumisõpetaja
Saue lasteaed Midrimaa kuulutab välja konkursi liikumisõpetaja ametikoha täitmiseks.

Kandidaadil palume esitada
1. veebruariks järgmised
dokumendid:
◊
◊
◊
◊

avaldus;
CV;
motivatsioonikiri;
haridust tõendava dokumendi koopia.

Nõuded kandidaadile:
◊ vastavus kvalifikatsiooninõuetele;
◊ koostööoskus ja hea suhtlusoskus;
◊ soov jagada liikumisrõõmu
laste ja töötajatega;
◊ valmisolek tegeleda terviseedendusega.
◊ Tööleasumine esimesel võimalusel.

Saue lasteaed Midrimaa

◊ Telefon 659 6526
◊ Koondise 23, Saue 76505,
Harjumaa
◊ e-posti aadress
midrimaa@saue.ee

meie noorte elu just erinevate
kultuuride vaatenurgast.
Tegevused toimuvad kindlasti ka noorsootöö nädalal,
aga kuna kuupäevi ja teemat
pole veel paika pandud, siis ei
saa selle kohta praegu rohkem
öelda.

Saue Huvikeskuse juhataja
Sirje Luberg
Saue Huvikeskus korraldab
lastele ja noortele 2017. aastal
erinevaid üritusi.
◊ Koolivaheaja ekskursioon
tarbekunsti- ja disainimuuseumisse.
◊ Kuns tikonkur s s „Minu
Eesti” Saue linna kunstihuvilistele noortele vanuses
kuni 18 aastat. Näitus Saue
Kontserdisaalis ja koolimaja
fuajees 18.-26. veebruaril.

◊ Konkurss „Saue linna laululaps 2017“ 8. aprillil Saue
Kontserdisaalis.
◊ Lihavõttekaunistuste meisterdamise töötuba 8. aprillil.
◊ Õpilastööde näitus „Saue
Huvikeskus 15“ Saue Linna
Raamatukogus 12.-24. aprillil.
◊ Laulu- ja tantsupidu Saue
Sõlg 27. mail jaanituleplatsil.
◊ Saue Huvikeskuse kunstiringide lõpetamine ja õpilastööde näitus 31. mail.
◊ Saue Huvikeskuse suvelaager 12.-14. juunil Kloogaranna noortelaagris.
◊ Saue Huvikeskuse linnalaager „Kirju suvi“ 26.-30.
juunil.
◊ Infopäev vabaaja veetmise
võimalustest Saue linnas 4.
septembril Saue Gümnaasiumi aulas ja võimlas.

Midrimaa avab valverühmad
30. jaanuarist alustavad Midrimaal tööd õhtused valverühmad, mis veebruaris töötavad
rühmades A-3 Mesimumm,
B-3 Lepatriinu ja D-3 Pokud
igal tööpäeval ajavahemikus
18.00-19.00.
Saue lasteaed Midrimaa on
endiselt avatud 7.00-19.00.
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Monotükk „Eesti mees
ja tema naine“ Saue
kontserdisaalis
Monotükk „Eesti mees ja tema
naine“ etendub Saue kontserdisaalis 21. veebruaril kell 19.
Tegemist on omamoodi jätkuga Sepo Seemani eelmisele
monoetendusele „Eesti mees
ja tema poeg“, mille autoriks
oli Peep Pedmanson.
Lavastus keskendub Eesti
mehe ja naise suhetele. Ritta
seatakse hulganisti kõnekaid
fakte. Näiteks, kas teadsite, et
Eesti mees räägib keskmiselt
2000, naine aga 7000 sõna
päevas? Või seda, et Eesti naise
vannitoas on keskmiselt 437
eset ning 71% nende esemete
nime ega otstarvet mees ei tea?
„Teemasid, mida Eesti mehe
kontekstis kajastada, on veel
palju,“ ütleb Sepo Seeman.
„Mehe suhe naisega, tema
kirg kollektsioneerimise vastu,
hobid, sõbrad jne.“
Etendus kahes vaatuses
umbes kaks tundi. Autor ja
lavastaja Tiit Palu.
Kuni 14. veebruarini piletid
hinnaga 10 eurot. Piletid on
müügil Saue Huvikeskuses E-N
15.00-18.00 ja Piletimaailmas.

Kunstikonkurss
„Minu Eesti“
Saue Huvikeskus
Saue Huvikeskus kuulutab
välja 2017. aasta kunstikonkursi teemal „Minu Eesti”.
Ootame osalema kõiki Saue
kunstihuvilisi noori vanuses
kuni 18 aastat. Võistlustööde
esitamise tähtaeg on 6. veebruar 2017.
Tööd tuua hiljemalt 6.
veebruaril 2017 kell 10-18
Saue Huvikeskusesse aadressil Nurmesalu 9, ruum 124
Saue koolimaja fuajees.

Tööde vormistamine
Töö tagaküljele kirjuta trüki-

tähtedes töö pealkiri; enda
ees- ja perekonnanimi ning
kindlasti vanus; kool-klass
või lasteaed-rühm; juhendaja
või õpetaja nimi; töö autori
või lapsevanema kontaktandmed (e-posti aadress ja telefoninumber).
Konkursi kõikide vanusegruppide kolme parema töö
autorite tunnustamine toimub
esmaspäeval, 27. veebruaril
2017, kell 15 Saue Gümnaasiumi aulas.
Info: huvikeskus@saue.ee,
telefonil 659 5009 või www.
sauehuvikeskus.ee.
Ootame rohket osavõttu!

Etendus Ülevaataja, mis pidi Sauele tulema 21. veebruaril, on
näitleja haigestumise tõttu asendatud Sepo Seemani monotükiga Eesti mees ja tema naine! Kehtivad Ülevaatajale ostetud
piletid. Vajadusel ostetakse piletid tagasi. Teater vabandab!

Tekstiili ja
taaskasutuse
kursus
Seekordne teema on spreivärvid ja šabloonid naturaalsetele ning poolnaturaalsetele
kangastele.
Kaasa võtta heledad kangad,
muud materjalid on koha peal
olemas.
Tunnid toimuvad 8. ja 22.
veebruaril kell 18-20 huvikeskuse kunstiklassis.

Tänuavaldus
Südamlik tänu abi eest laupäeval, 7. jaanuaril kell 17.45 Saue
Linnavalitsuse bussipeatuses Mändmaadele ja kahele naissoost
bussist väljujale, kes abi kutsusid ja kuni kiirabi saabumiseni
30 minutit toeks olid!
Tänulik abivajaja

SAVITUBA PEREDELE
SAVITUBA PEREDELE

juh. Made Kaares

4. ja 11. veebruaril
kell 11.00 - 13.00

Saue Huvikeskuse
kunstiklassis
Saue, Nurmesalu 9
Osalustasu
peredele 1x 12.- eur

Vanem generatsioon
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Abivajaja ei julge murest rääkida
Margita Tuulik
Invaru abivahendikeskuse
infojuht
Haigus, ootamatu trauma või
lisanduvad aastad panevad
paljud abivajajad silmitsi uue
olukorra ja küsimustega. Paraku
tuntakse veel tänagi murede
pärast valehäbi, kuigi abi ja tugi
selleks on tegelikult olemas.
Tänaseks juba rohkem kui
pool aastat Mustamäe teel
abivajajaid nõustanud Invaru
abivahendikeskuse konsultant
Kulla Väliste tõdeb, et sageli on
professionaali poole pöördumine
abivajaja jaoks tõeline eneseületus - seda enam, kui tegemist on
väga isikliku probleemiga.
„Liikumisraskus, abivajaja
hooldamine või iseenda eest
hoolitsemine on ikka veel teemad, mida on ka nõustajaga
raske jagada,” nendib Väliste.
„Oleme tegutsenud Mustamäel
vaid pool aastat, kuid näeme
juba praegu, kui suur eneseületus on abivajaja või tema
põetaja jaoks kasvõi tasuta
konsultatsiooni tulemine, et
murest rääkida ja sellele lahendus leida. Samas mängib aga

Invaru esindus Tallinnas Mustame teel. Foto: Invaru

õige nõuanne suurt rolli selles, et inimene saaks jätkuvalt
elada kvaliteetset elu.“

Suurest kulust päästab
üürimine
Väliste toob näite, et sageli ei
julge abi vajav inimene unistadagi korralikumast liikumisabivahendist, sest kardab sellega
kaasnevaid kulutusi. „Näeme
Mustamäel päris tihti, kuidas
uut ja tegelikke vajadusi täitvat abivahendit justkui vargsi

piilutakse, tundes hirmu selle
kõrge hinna üle ja tõdedes, et
selline vahend pole ilmselt igaühele kättesaadav. Tegelikult
on aga päris paljude jaoks üllatav, et liikumise abivahendeid
polegi tarvis alati välja osta,
vaid neid saab ka üürida,”
räägib Väliste.
Tema sõnul sobib ratastooli,
karkude, rulaatori ja käimisraami üürimine paljudele just
seetõttu, et annab võimaluse
mittesobiv vahend soovi kor-

ral ümber vahetada ega lase
abivahendil tervisliku seisundi
muutudes nurka seisma jääda.
Eestis suurima üürivalikuga
abivahendeid pakkuval Invarul
on Väliste sõnul Harjumaa abivajajate jaoks välja üüritud 677
erinevat abivahendit.
„Peamised üürijad on siiski
eakad, aga on ka tööealisi ja
lapsi, kelle jaoks on abivahendi kasutamine üürimise
abil mugav lahendus,” selgitab
Väliste ja lisab, et ratastoole ja
käimisraame on Invarul kokku
mitmeid tuhandeid ja kasvava
nõudluse tõttu tuleb nende
hulka Mustamäe esinduses igal
kuul suurendada.
Et iga abivahend läbib enne
korduvkasutusse minekut töökojas puhastus-desinfitseerimise ja tehnilise hoolduse, on
vahendid ka pärast mitut kasutajat väga heas korras.

Hea nõu ka isikliku mure
korral
Kui liikumisabivahendite puhul
tekib abivajajates hirm uue
vahendi kalli hinna ees, siis põetus- ja hooldusabivahendite osas
jääb piinlikkustunde tõttu sageli

Aasta algus Saue Päevakeskuses
Saue Päevakeskuses on avatud
Laine Luigese maalide näitus.
◊ 1. veebruaril kell 15.00
kontserdisari „Lõunamuusika“ Estonia kontserdisaalis.
Ansambel Hortus Musicus,
Y´ela Avital (sopran), latiinoja maailmamuusika.
◊ 5. veebruaril 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.
◊ 8. veebruaril kell 12.00
külastame Tallinna Issanda
Muutmise peakirikut. Kirikut
ja kogudust tutvustab Aivar
Sarapik. Palume eelnevalt
registreerida. Sõidame Sauelt
191 bussiga Balti jaama.
◊ 10. veebruaril lauluklubi.
◊ 16. veebruaril kell 13 räägib Jaak Vackermann Mongoolia reisist. Reisi korraldas Roy Strider, reisiseltskonnas olid Lenna Kuurma
ja Ingrid Peek saatesarjast
„Hallo kosmos“. Reisi on
kajastatud ka ETV saates
„Hommik Anuga“. Täpsem
info kodulehel.
◊ 21. veebruaril kell 11 -13
sünnipäevapidu noortekeskuses neile, kel aastaid 65
või enam ja sünnipäev jaa-

nuaris, veebruaris või märtsis. Palume eelnevalt registreerida Saue Päevakeskuses
telefonil 659 5070.
◊ 8. märtsil naistepäevakontsert päevakeskuses.
Esinevad Saue Päevakeskuse naisansambel Rukkilill ja Laagri naisansambel
Pihlamari. Kellaaeg täpsustamisel.
◊ 22. märtsil külastame Tallinna loomaaia uut õppeja teaduskeskust. Info- ja
reklaamiosakonna juhataja
Inari Leimann tutvustab
õppe- ja teadusklasse ning
konverentsisaalis vaatame
loodusfilmide festivali filmi
loomade safarist ja selle
mõjust loomadele. Soovijad
külastavad laste loomaaeda
ja elevandimaja. Loomaaia
pilet maksab 4 eurot, kino
pilet 2 eurot. Kokku 6
eurot makstakse kohapeal
loomaaia kassasse. Vajalik
eelnev registreerimine.
◊ 6. aprillil vaatame Tallinna
D raamate atri etendus t
„Pangalaen“. Pilet maksab
15,20 eurot. Vajalik eelnev
registreerimine päevakeskuses. Maksta saab Saue
Linnavalitsuse kassasse
või arveldusarvele, selgitus
„Pangalaen“. Rekvisiidid
ja täpsem teave päevakes-

kuse kodulehel.
◊ 30. aprillil teatrireis Tartusse muusikali „Mamma
mia“ vaatama.
◊ 1.-8. oktoobril 8-päevane
bussireis Rumeeniasse:
Sighişoara, Cluj-Napoca,
Sibiu, Transilvaania lossid
Bran ja Peleş, Marmaatia, Turda soolakaevandus.
Kohene registreerimine on
vajalik. Täpsem teave on
kodulehel.

Seltsingud
◊ 27. jaanuaril kell 16.00
seltsing Tammetõru koosvii-

bimine Saue mõisas.
◊ 7. veebruaril kell 10.00
Saue Linna Invaühingu
koosolek.

On muutunud ringide toimumisajad
◊ saksa keel esmaspäeval kell
10 päevakeskuse käsitöö
poolel;
◊ Vokiratas kolmapäeval kell
15.30 päevakesksuse uues
ruumis;
◊ Qigong neljapäeval kell 9.30
päevakesksuse uues ruumis.
◊ Uued huvilised on väga
oodatud!

21. veebruaril kell 11-13
EAKATE
SÜNNIPÄEVAPIDU
SAUE NOORTEKESKUSES

nii mõnigi oluline küsimus küsimata. Näiteks abivajajale mõeldud mähkmete puhul minnakse
ja ostetakse sageli suur pakk
üsnagi kalleid mähkmeid, mis ei
pruugi tegelikult üldse sobida ja
võivad igapäevaelu hoopis ebamugavamaks teha. „Samas on
võimalik konsultandiga erinevate
mähkmete mudeleid uurida,
vajadused ja sobivad lahendused
välja selgitada ja siis kasvõi paarikaupa erinevaid mähkmeid testimiseks osta,” selgitab Väliste. Ta
lisab, et paljud abivajajad saavad
erinevaid abivahendeid soetades ka neile määratud riiklikku
soodustust kasutada, mille osas
abivahendikeskuse konsultant
vajadusel lisainfot jagab.
Väliste paneb abivajajatele
südamele, et murega pole vaja
üksi olla või selle pärast piinlikkust tunda. „Oleme 25 aasta
jooksul kõikjal üle Eesti abivajajaid nõustades igasuguseid
muresid näinud ja kuulnud.
Abivajaja, kes on murele vastuse ja lahenduse saanud, on
abiks ka oma perele ja lähedastele, sest tunneb end rahulolevama ja õnnelikumana,” usub
Väliste.

Jaanuarikuu
sünnipäevalapsed
SALME ROO
97
ELITA-MARIA KALJUVEE 96
SALME MURU
93
KLAVDIA RJABKOVA
90
ALVIINE KALLO
89
UNO KANG
88
HELMI LILLEORG
88
IVAN VRONSKI
88
JOHANNES ŠTERNFELD 87
SELMA KOLK
86
BÖRN LINDEBERG
86
EVALD SIEM
85
ÜLO PENDER
85
ELSA AAL
85
VALVE TIIT
85
GAIDE-VELAINE NÕEL 84
UNO SOOKRAU
84
HARRI MÄGI
84
ENDEL TAMM
84
ASTA PEETERSOO
83
RAUL SUITSMART
83
DIINA TOOMIK
83
MILVI LEHT
82
AINO TAMMERT
82
HELVI RAND
81
AINU SILLART
81
AINO TAMMIST
81
HELVE SAGADI
80
ARVI TOOMIK
80

NEILE, KEL AASTAID 65 VÕI ENAM
JA SÜNNIPÄEV JAANUARIS,
VEEBRUARIS VÕI MÄRTSIS

VAJALIK REGISTREERIMINE
SAUE PÄEVAKESKUSES
TELEFONIL 659 5070

Palju-palju õnne!
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KUULUTUSED
Teenused
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud
E-R 15.00-19.00. L, P suletud. Telefon 6003382, info@
sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku
telefonil aeg ette registreerida!
Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon
5220321, www.arbormen.ee.
Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust. Tel
58880999, info@EUclean.eu.
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
Tunde tasa lööb aegade kell,
jääb alles mälestus, hea ja
hell…
Avaldame kaastunnet
Marika Salule
KALLI ISA
lahkumisel.
Armas Marika, oleme
mõttes Sinuga.
Saue Kodu-uurimise
Seltsing

Tuul puude ladvus tasa
kiigub,
me vaikses leinas langetame
pea...
Südamlik kaastunne Kristel
Paltsile armsa isa
PEETER PALTSI
kaotuse puhul.
Klassikaaslased ja õpetaja
Saue koolist

Avaldame sügavat
kaastunnet
Marika Salule
KALLI ISA
surma puhul.
Kolleegid Saue Linna
Raamatukogust

Teated ja reklaam
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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.
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.
KUNDALINI JOOGA tunnid
Sauel kolmapäeviti kell 10.00
ja 19.00! Algajate kursus
esmaspäeviti kell 10.00 Keila
Täheruumis. Täpsem info www.
simran.ee.

Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete seadustamine. 5220023,
Mikk.

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.
Ostan 30 kg õunu. Lembe,
53429357.

Müün
Pellet premium 8 ja 6mm
175€/960kg, suur valik puitbrikette, lepp ja kask kotis.
Sakus ja Sauel transpor t
t a s u t a . Te l 5 69 249 24 ,
6379411, www.leilibrikett.ee.

Avaldame kaastunnet
Margus Rüütlile
ja tema perele isa
ELMU RÜÜTLI
surma puhul.
Mälestab Saue Kristlik
Vabakogudus.

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud.
Lahkus
ILSE TABUR.
28.08.1920-12.01.2017
Leinab Marje perega.

Südamlik kaastunne
Marikale
ISA
kaotuse puhul.
Saue Kägara tantsupere

Avaldame sügavat
kaastunnet
Marika Salule
ISA
surma puhul.
Saue Linnavalitsus
Saue Linnavolikogu

Jumalateenistused
veebruaris Saue
kirikus
Vabaduseks on Kristus meid
vabastanud. Püsige siis selles
ja ärge laske endid jälle
panna orjaikkesse! Gl 5:1.

5. veebruar kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Piibli teksti
loeb Marika Malein. Muusikaga teenib Andrus Vaiklo.

12. veebruar kell 13

Teenistust juhatab Vahur
Utno. Piibli teksti loeb Liia
Lumilaid. Muusikaga teenib
Saue koguduse naisansambel.

19. veebruar kell 13

Teenistust juhatab Raivo
Kaustel. Piibli teksti loeb Evi
Tatarlõ.

24. veebruar kell 16

Vabariigi 99. sünnipäevale
pühendatud kontsert-jumalateenistus, mida juhatab
Erki Kuld. Muusikaga teenib
Varbola naiskoor koor Astra.

26. veebruar kell 13

Teenistust juhatab Erki Kuld.
Kontsert-jumalateenistus
Jaana Eskori esituses.

Palve- ja osadustund igal
kolmapäeval kell 18.

Müüa soodsalt oma näoline käsitööna valminud naturaalsest puidust,
kasetüvedest
lillepoe sisustus (lillekülmik,
lett, boiler, suur kraanikauss
jm). Asub Grossi poes, võimalik
võtta üle üürileping. 5142627.

Kinnisvara
Ostan garaaži Saue linnas hinnaga 5000-8000 eurot. Kõik
pakkumised on oodatud! Tel
56675000.
Ostan garaaži, kõik pakkumised
on oodatud! Tel 56641122.
Anda üürile kanaliga garaaž
Kuu s e h e k i t ä n a v a l. Te l
56200229.
Anda üürile värskelt renoveeritud avara planeeringuga kahetoaline korter Sauel Kütise tn
3, kolmekordse kivimaja teisel
korrusel. Korter on hetkel sisustamisel uue kvaliteetse mööbli

ja korraliku tehnikaga. Valmib
veebruari keskel. Täpsem info
56641122.
Ostan korteri Saue linnas, kõik
pakkumised on oodatud! Tel
56641122.
Anda üürile garaaž Nurmesalu
tänaval. Tel 56200229.
Ostan Sauele uuema või täielikult renoveeritud maja üldpinnaga kuni 180 m2. Telefon
55520120.

Pakun tööd
Masinaehitusettevõte AS SAMI
võtab tööle TREI- ja FREESKESKUSTE OPERAATORI (HAAS),
PAINUTUSPINGI OPERAATORI
(AMADA- ja Finn-Power), KEEVITAJAID (MIG/MAG). Nõudmised
kandidaadile: tehnikahuvi, korrektsus, kohusetunne; varasem
töökogemus vastaval seadmel;
eesti keele oskus suhtlustasandil.
Töötasu kokkuleppel. CV saata
sami@sami.ee või AS SAMI Tule
20, 76505 Saue. Tel 6709040,
53087205. www.sami.ee.

Tunnustus
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