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DIPLOMAATILISE KORPUSE LIIKMED SAUEL
Haridus- ja Teadusministeeriumil on
aastatepikkune traditsioon –
korraldada meie riiki akrediteeritud
Suursaadikutele ja teistele diplomaatidele ringsõite mööda maakondi.
11. oktoobril tutvuti Harjumaaga.
PEETER EELSAARE

Suursaadikute töö- ja päevakava on
teatavasti pingeline, siiski olid ringsõidu
grupis Hollandi suursaadik H.E. härra Henk
van der Zwan ja Norra suursaadik H.E. härra
Stein Vegard Hagen. Külaliste hulgas olid
veel Austria, Belgia, Hiina, Hispaania,
Tsehhi, Ungari, Prantsusmaa, Portugali,
v
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Harjumaa
Aasta Õpetaja 2006
tiitli pälvis Saue
Gümnaasiumi
õpetaja
Mart Tamberg

Rootsi, Soome, Suurbritannia, Poola,
USA ja Venemaa diplomaadid. Ukraina
saatkonda esindas korduvalt Sauel
käinud proua Tatjana Horupovitch.
Sauele saabunute väärikust kinnitas Briti
Nõukogu, UNISEFi ja teiste
rahvusvaheliste
organisatsioode
esindajate kohalviibimine.
Ringsõit Harjumaa sai alguse
Tallinnas. Külastati Sihtasutust
Archimedes ja Tallinna Tööstushariduse
Keskust. Peale lõunat jõuti Keilasse,
külastuskohaks AS Harju Elekter. Sauel
oli sihtkoht Noortekeskus. Abilinnapea
Rafael Amos ütles tervitussõnad ja tutvustas
põgusalt Saue linna ja sauelaste ettevõtmisi.
Seejärel andsid juhataja Erna Gerndorf ja
Noortekeskuse teised töötajad ülevaate
keskuse tegemistest.
Toredalt, arukalt
ja ladusas inglise
keeles
jagasid
selgitusi
ning
vastasid küsimustele
kohalviibinud
noored. Meeldivaks
üllatuseks
nii
sauelastele kui ka
diplomaatidele
saabus kohtumise
käigus külla ka minister Mailis Reps.

Lõpetuseks joodi koos teed, krõmpsutati
küpsiseid ja saadi vabas vestlusringis
vastused kohtumise käigus tekkinud küsimustele. Edasi mindi Saue Mõisa, kus peale
ekskursiooni ja vastuvõttu ringsõit ka sai.

SAUE ETTEVÕTJAD UKRAINA VABARIIGI
SUURSAADIKU VASTUVÕTUL
Kui 11. oktoobri õhtupoolikul
olid Sauel külas diplomaadid.
Keskpäeval olid aga Saue
ettevõtjad külas Ukraina
Vabariigi Suursaadikul. Tema
Ekstsellents härra PAVLO
KIRIAKOV eraldas oma
päevakavast poolteist tundi, et
arutada
Ukraina-Eesti,
sealhulgas Saue-Kozeletsi
ärisidemete, arendamist.
Saue ettevõtjaid esindasid

Mati Kitt - AS Toode, Uuto
Jugala - AS Sami, Jüri
Tümanok - AS Saue EPT,
Harry Pajundi - OÜ Eurokraft, Harry Ummik AS Sautec. Olev Mäll esindas
Keila Tarbijate Ühistut.
Kohtumisest võttis osa Saue
abilinnapea Rafael Amos.
Pikemalt meie järgmises lehes.
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TERVISESPORT

14. oktoober 2006

21. oktoobril
21. oktoobril2006
2006
TERVISERAJAL SAUE TAMMIKUS
12 .00 Saue terviseraja avamine kasutamiseks, päeva lühitutvustus.
Avasõnad linnapea Ero Liivik´ult ja volikogu esimees Orm Valtson’ilt
12.30-15.00 lõbusad teatevõistlused võistkondadele, igale võistkonnale auhind, korraldab Enla Odamus.
Seiklused ronimisseinal, juhendab Üllar Põld
Terviseraja läbimine, stiil omal valikul, kohapeal võimalus laenutada käimiskeppe,
Ulvi Seermaa õpetab huvilistele õiget kepikõnni tehnikat.
Kõigile tervislike eluviiside harrastajatele terviserajal
SOE TEE ja HERNESUPP!!!

SAUE GÜMNAASIUMI AULAS
13.00-14.30 Sissejuhatus Ida kehakultuuri, TAIJI, QIGONG, läbi viib Mart Parmas
14.30-15.00 aeroobika näidistund, juhendaja Signe Vent
14.00 kooli staadionil korvpallivisked ja jalgpalli algõpe

9 - 17 SAUE UJULA AVATUD KÕIGILE TASUTA!!!!
13.00 Ujulas vesiaeroobika, treener Kaisa Lindus

SAUE GÜMNAASIUMI FUAJEES
Mõõdame teie vererõhku, veresuhkru ja
kolesterooli taset, keha rasvaprotsenti, kehamassi indeksit.
Müügil Aloe Vera loodustooted,
Mirra-Luxe tervisetooted ja kosmeetika.
AVATUD KOHVIK

12 - 15 AVATUD PEREARSTIKESKUS
Jagatakse infot ja teabematerjali!
VÕTKE LAPSED ÜHES JA TULGE KAASA TEGEMA!
Info ja tel Heli Joon 6 790 174, 5073024, heli@saue.ee

SAUELASED!

KELLEL ON ÄRA ANDA KORRALIKKE SÖÖGIÕUNU,
PALUME HELISTADA TEL 6 790 174, 6 790 196. TULEME ISE JÄRELE.
KOGUTUD ÕUNAD JAGAME TERVISPORDIPÄEVAL
OSALEJATELE JA ÜLEJÄÄGI KORRAL KOOLI SÖÖKLASSE.
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RAUDTEE JA POSTIKORRALDUSE AJALOOST SAUEL
28. - 30. septembrini võisid huvilised
vaadata Saue Linna Raamatukogus
Euroopa muinsuskaitsepäevade
raames SAUE KODU-UURIMISE
SELTSINGU korraldatud näitust
„Raudtee ja Postikorralduse
ajaloost Sauel”.
Kuigi tegemist ei olnud väga suure
näitusega, oli selle tähtsus siiski suur,
justnagu omal ajal raudteel või

postimajal. Nii oli lisaks Saue inimestele näituse avamisele tulnud
Silvi Konsa Muinsuskaitseametist ja Mall Siniveer Harjumaa
muuseumist.
Kodu-Uurimise Seltsing oli lisaks dokumentidele ning
pildimaterjalile näitusele välja pannud ka mõningaid esemeid.
Võis näha omaaegset raudtee valgusfoori, reisikaste, oli ka üks
kübarakarp. Need ning mõned teisedki toredad asjad aitasid
külastajatel luua ettekujutust, kuidas varasematel aegadel reisiti.
Näituse kujundamisel olid abiks Monika Liiv ning Saue
Huvikeskuse siidimaali ringi lapsed.

Viini klassika ja romantism XXI sajandi vaatenurgast
SARJA “SAUE KONTSERSÜGIS”
JÄRJEKORDNE ETTEASTE
Tallinna Muusikakeskkooli õpilased mängivad
W.A. Mozarti ja F. Listzi ja L. Boccherini
muusikat
Kontsert Saue Muusikakoolis
17.10.2006 kell 18. 30
ESINEJATE LÜHITUTVUSTUS
v
Theodor Peeter Sink (sünd 29. 02.1992) , TMKK tsello
eriala 8. kl. õpilane,
õpetaja Laine Leichter.
Osalenud edukalt mitmetel vabariiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel:
2002. a. ESTA vabariiklik noorte keelpillimängijate konkurss II koht, 2005.a.
samal konkursil I koht. Rahvusvahelisel konkursil “Noor Muusik” 2003. a.
saavutas II koha. 2005.a. novembris toimunud rahvusvahelisel A. Dombrovski
nim. keelpillimängijate konkursil Riias saavutas II koha.
Johan Randvere –sündinud 14. jaanuaril 1990 Võrus. Aastatel 1997-2003
õppis Võru Muusikakoolis õp. Merike Kapp’i juures. Alates 2003.a. sügisest
kuni praeguseni jätkab õpinguid Tallinna Muusikakeskkoolis, õpetaja Marja
Jürisson, 2006.a. sügisest ka prof Ivari Ilja. Vabariiklikul noorte pianistide
konkursil Tartus 2005.a. pälvis diplomi, rahvusvahelisel noorte muusikute
konkursil “Sigulda 2005” II koha. 2005. a. novembris Tallinnas toimunud
koolidevahelisel pianistide konkursil jagas II-III kohta.
Rasmus Andreas Raide (sünd. 22.08.1995) õpib TMKK V klassis õp. Ell
Saviaugu juhendamisel. 2005. a. sai diplomi hea esinemise eest V Eesti noorte
pianistide konkursil Tartus. 2006. a. osales VI Chopini loomingule pühendatud
rahvusvahelisel läänemeremaade noorte pianistide konkursil Narvas.

Ruslan Strogi (sünd. 17. 07. 1992) alustas klaveriõpinguid 1999. a. Narva
Muusikakoolis Iraida Jakovleva juhendamisel. Käesoleval ajal õpib Ruslan Strogi
Tallinna Muusikakeskkoolis õp. Maigi Pakri juhendamisel.
Ruslan on kahekordne Tartus toimunud Vabariikliku Noorte Pianistide Konkursi
laureaat: II preemia – 2001; I preemia – 2005. 2002. aastal pälvis ta
rahvusvahelisel konkursil „Noor Muusik” (Tallinn) diplomi ja eripreemia Chopini
teose parima esituse eest. 2003. aastal saavutas ta I preemia nii Bachi konkursil
Narvas kui vabariiklikul noorte pianistide konkursil Tallinnas. Ruslan on V
rahvusvahelise Chopini loomingule pühendatud läänemeremaade noorte
pianistide konkursi II preemia laureaat (Narva 2004) ja VII rahvusvahelise
Dvarionase nim. konkursi diplomand (Vilnius 2004). 2004. a. sai ta „Raadio 4” jõulukonkursil II preemia. 2005. a. kevadel pälvis Ruslan Strogi diplomi
Rahvusvahelisel Liszti-konkursil Weimaris (Saksamaa).
VI rahvusvahelisel Chopini loomingule pühendatud läänemeremaade noorte
pianistide konkursil (Narva 2006) võitis ta keskmises vanuserühmas I preemia.
v
Anna Barõsnikova (sünd. 17.03. 1990) õppis aastatel 1997-2005 Narva
Muusikakoolis õp.Olga Zrjanina juures. Praegusel hetkel õpib Tallinna
Muusikakeskkooli 10.klassis õp. Maigi Pakri juhendamisel.
A. Barõðnikova saavutas II koha Bachi konkursil Narvas (2003) ja III koha
“Raadio 4” jõulukonkursil (2003).
Jelena Matvejevskaja (sünd. 24. 04 1989) õppis klaverit Narva Muusikakoolis
õp. O.Smirnova ja õp. O.Zrjanina juures. 2005. aastal jätkusid õpingud Tallinna
Muusikakeskkoolis õp. Maigi Pakri juhendamisel.
J. Matvejevskaja on võitnud II preemia “Raadio 4” jõulukonkursil 2002. ja 2003.
aastal, I preemia samal konkursil 2004. aastal. I preemia instrumentaalkontserdi
konkursil 2002. aastal Narvas, I koha Bachi konkursil 2003. aastal Narvas , II ja
III koht 2003. ja 2005.aastal muusika- ja kunstikoolide klaverikonkursil.
v
Klaveriduo Matvejevskaja - Barõsnikova alustas tegutsemist 2003. aastal.
Nad on esinenud mitmel pool Eestis (Valga klaveriansamblite festival) ja Soomes
(pälvisid kiituskirja Kokkolas). III Jaan Paku nim. kammermuusika festivalil
Rakveres 2005. a. pälvis duo GRAND-PRIX.
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SAUE LINNARAHVAS JA LINNA KÜLALISED
SAID KINGITUSE
Siiani oli Saue linnas jalutavatel
sauelastel ja linna külalistel vahetevahel
loomulikult tekkivate vajaduste
rahuldamisega raskusi. Nüüd on
raskused ületatavad.
PEETER EELSAARE
Käisin uuest hoonest pilti tegemas ja
testisin ka teenuse kvaliteeti. Ilus, puhas,
ukse saab lukustada. Erinevalt nii mõnestki
analoogilisest asutusest saadaval ka
korralik paber. Mis ja kuidas, seda läksin
küsima linnavalitsusse.
Linnavalitsuse liige Vello Toomik:
Saue on küll väike linn ja inimestel kodud
käe-jala juures, kuid tihtipeale tuleb linnas
liikudes ette spetsiifilisi vajadusi. Siiani oli
nende vajaduste rahuldamisega raskusi.
Omal ajal olid meil sõlmitud kokkulepped
kahe toitlustusettevõttega, kuid nendel oli
vajaliku teenuse osutamisega probleeme.
Siis alustasime läbirääkimisi firmaga Toi Toi
Sanitaar-süsteemid. Nemad pakkusid välja
lahenduse, mis nüüd asub Kaubakeskuse
ja raudtee vahel. Koht asub Saue keskuses,
seal on bussipeatus ja raudteejaam.

Linnakodanikud, kes pole
Kaubakeskust külastanud või
rongiga sõitnud, saavad tulemust
näha pildil. Haldamine on meie
jaoks lihtne – firma teeb kõik.
Hooldab, vahetab, puhastab,
korrastab, tühjendab.
Ootame nüüd inimestelt tagasisidet
ja arvata võib, et taoline
teenusepunkt ei jää Sauel ainsaks.
Ainus takistus on, et Linnavalitsus
saab toimetada vaid munitsipaalmaal, mujal tuleb omanikuga
kokkulepe saavutada. Eriti oluline
on taoline teenus just meie linna
külalistele, kes muidu võivad linnas
liikudes hätta jääda.

TULE
DOONORIPÄEVALE
võta kaasa
isikut tõendav
dokument

KORRALDAB 23. oktoobril kell 15.00
SAUE LASTEAIA MIDRIMAA SALONGIS
loengu teemal:

INDIGOLAPSED – KES NAD ON?
Indigolastest on viimasel paaril aastal räägitud palju ka meil.
Millest see tuleb, et emad-isad ei oska oma isepäiste, arukate lastega
enam hakkama saada? Kas tegu on vanemate saamatusega või erineb
uus põlvkond lapsi eelmistest?
Kas järgnev kirjeldus tuleb tuttav ette?
Sinu laps teab täpselt, kuidas teda kasvatades peaksid toimima ja tal
on asjadest kindel arusaamine. Kui ta midagi teha ei taha, siis ta
seda ei tee. Ta vastab väljaütlemata mõtetele ja reageerib varjatud
tunnetele. Ta haarab lennult tervikut, aga liigne süvenemine muudab
teda kärsituks. Ta on liikuv, leiutab ja korraldab. Ta pole üldse selline,
nagu temavanune laps olema peaks. Sa tead, milline võiks olla Sinu
suhe oma lapsega, aga Sa ei tea, kuidas selleni jõuda.
Aasta lõpuni jääval kolmel esmaspäevasel kohtumisel arutame
indigolapse teemat:

Kust on pärit indigolaste mõiste. Kuidas neid igapäevaelus ära tunda.
Kas indigolaps tähendab tingimata probleemlast. Kas probleemne
indigolaps vajab ravi või aitab kasvatusest. Millised on üldised
põhimõtted, mida peab jälgima nii kodus kui lasteasutuses
indigolapse kasvatuses. Indigolapsed – väljakutse kasvatajale,
kasvatusteadusele, maailmavaatele.

Loengut juhendab psühholoog INGE TAEL
Info tel 6 790 196
ANNELI RITSING – Saue linnavalitsuse lastekaitse ja
noorsootöö spetsialist

KOOSTÖÖS SÜNNI JA
IMETAMISE EESTI TUGIÜHINGUGA

18. OKTOOBRIL 2006 algusega KELL 15.00
SAUE LASTEAIA „MIDRIMAA“ SALONGIS
VESTLUSRING TEEMAL
Imetamise mured ja rõõmud - imetusasendid, piisav piimakogus,
kaalumured, tissistreigid, söömise ja unerütmi muutused jms.

VESTLUST JUHIB IMETAMISE NÕUSTAJA
JANA KIMA

ÜRITUS ON OSALEJATELE TASUTA.

Räägime kõigest, mis kuulajatele muret
teeb.
Vajadusel saab kontrollida ka lapse kaalu.
Mõnusasse vestlusringi on oodatud nii
titaga kui ka
lapseootel pered, emad ja isad, vanaemad
ja vanaisad - kõik, keda päevateema
köidab.
Info tel 6 790 196, 5292820 Anneli Ritsing
ÜRITUS ON OSALEJATELE TASUTA.
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RAHVUSVAHELINE ÕPETAJATE PÄEV SAUE
GÜMNAASIUMIS
Traditsiooniliselt
vahetavad
Õpetajate Päeval kohad õpetajad ja
õpilased. Seekord olid õpetajate rollis
tuleval kevadel juubelilennuna – XX
– lõpetavad 12. klasside õpilased,
kellest igaüks sai tunda õpetajatöö
keerukust.
PEETER EELSAARE
Direkor Jaan Palumetsa (ka ühe kevadel
lõpetava klassi klassijuhataja) sõnul tundis
ta kerget hirmu, kuidas noored Päeva
korraldamise ja õpetajaks olemisega toime
tulevad. Aga kõik läks korda, silma jäi
mõnigi, kellel eeldusi praeguse õpetajate
kollektiiviga liitumiseks. Härra direktor
kandis sellel päeval tumedat ülikonda ja
kikilipsu. Küsisin, kas selline riietumisstiil
võtab eeskuju meie ametisse astunud
Presidendi harjumustest. Selgus aga hoopis
üllatav tõsiasi – direktor koos arvutiõpetaja
Kaido Tälli ja füüsikaõpetaja Toomas
Kilgasega astusid aktusel teiste õpetajate
ja õpilaste ees üles lauljatena.

Valiku tegi komisjon koosseisus:
Jaan Palumets, Anne Teetamm,
Kristiina Liivik, Janne Põlluaas,
Andres Pajula, Rafael Amos ja
õpilasomavalitsuse esindajana
Lisell Veskimeister.
Kandidaadid ja esitajad:
Merike Saul - õpilased
Hellen Floren - Jaan Palumets, Eve
Tamm, Heli Uustal, Saue
Huvikeskuse juhataja Sirje Luberg
Anu Lauri - Enla Odamus, Ann
Lemnits, Reet Vester, V A klassi
õpilased, lapsevanemad
Maret Evestus - kollegid Saue lasteaiast
„Midrimaa“, lapsevanemad
Helgi Haber - Lya Uuvits
Kaia Välling - Andra Salutee
Iljo Toming - lapsevanemad, Saue
Muusikakooli kollektiiv
Komisjoni otsus:
“Saue linna aasta õpetaja
2006” on Hellen Floren, Maret
Evestus, Iljo Toming.
Päevakohased sõnad ütles abilinnapea
Rafael Amos, siis tulidki värsked
laureaadid rahva ette. Said lilled,
mälestuseks raamatu ja ümbriku, kus sees
aastatepikkuse tööga teenitud laureaadiraha.

Analoogiliselt maailmakuulsa trioga
KOLM TENORIT lauldi ooperiaariaid.
Jaan Palumets Pavarotti osas. Loodetavasti
jätsid nad kuulajatele kustumatu mälestuse.
Seda kinnitas tormiline aplaus.
RAHVUSVAHELINE
ÕPETAJATE PÄEV
KULMINEERUS
ÕHTUPOOLIKUL, KUI KOOLI
AULAS KUULUTATI VÄLJA

Lilled ja mälestuseseme said kõik esitatud
õpetajad. Järgnes teatrietendus Kalevipoeg.
Õpetajate Päev lõpetati aulas kaetud
kohvilaua ümber juttu vestes.
Toome Teieni komisjonile esitatud
dokumentides kirjapandu.

SAUE AASTA
ÕPETAJAD 2006

SAUE LINNA AASTA ÕPETAJA
HELLEN FLOREN

Kolleegid kirjutavad:
Töötanud Saue Gümnaasiumis õpetajana
alates 1985. aastast- kooli asutamisest
alates. Omab parandusõppe õpetaja
kvalifikatsiooni ning on läbinud
majandusõppe õpetamise koolituse.
Tema juhendatud õpilased on saavutanud
häid tulemusi aineolümpiaadidel ja
konkurssidel. Väga kohusetundlik,
tasakaalukas ja järjekindel. Kollektiivis
alati toetav ja meelsasti kogemusi jagav
kolleeg.
Lisaks õppetööle tegeleb oma õpilastega
aktiivselt ka õppetöövälisel ajal. Sagedasti
osalevad õpilastega korraldatud üritustel
laste vanemad. Tema juhendatud õpilastest
ja nende vanematest on kujunenud ühtne
meeskond.
Igal aastal lavastab oma klassi õpilastega
näidendi, mida esitatakse nii oma koolis kui
ka maakondlikel üritustel. Oma klassi
õpilaste ja nende vanematega lõi ta sel
aastal kaasa Saue lumelinna ehitusel.
Alati sõbralik ja õpilasi toetav, samas ka
nõudlik ja uuele avatud. Olnud
huvikeskuse pikapäevaringi juhendaja ja
suvelaagri tegevusjuht ning kasvataja. Ta
on õpilasi julgustav ja neist hooliv ning iga
lapse eripära arvestav õpetaja.
Loomult tagasihoidliku ja vahel ka
tähelepandamatu kolleegi heatahtlikku,
sõbralikku ja otsivat vaimu saavad nautida
nii tema õpilased kui ka kolleegid.
SAUE LINNA AASTA ÕPETAJA 2006
MARET EVESTUS
Kolleegid ja lapsevanemad kirjutavad:
Väga hea õpetaja, keda tunnustavad lapsed,
lapsevanemad ja kolleegid. Lasteaednikuna
töötanud üle 30 aasta, sellest ligi 20 aastat
Saue lasteaias. Tema rühmas käib lapsi,
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kelle vanemadki on tema käe all üles
kasvanud. Õpetaja on väga töökas, põhjalik
ja otsusekindel. Ajal, kui kõigil on kiire ja
rikkalik informatsioon matab inimesi enda
alla, oskab tema leida aega ja jõudu
süvenemiseks. Ilmselt aitavad teda selles
lemmikud: lapsed, muinasjutud, rahvakunst
ja taluelu. Tutvustab lastele,
lastevanematele ja kolleegidele
rahvakombeid, toob jõuluajaks
tuppa õled ja ehtsat jõulutunnet
jagub kõigile.
Õpetaja eestvedamisel tutvuvad
lapsed meie rahvuseeposega ja
Kalevipoja suured teod on alati
lastele sügava mulje jätnud. Oskab
teha selle nii põnevaks, et lastel
ununevad mootorratturhiired ja
digimonid sootuks.
Temaga koos teevad lapsed tutvust
peenema näputööga –punutakse,
pusitakse ja ollakse oma tööga väga rahul.
Vahel ette võetud keerukas ülesanne
muutub õpetaja juhendamisel igale lapsele
mõistetavaks.

Kui kolleegid on hädas lastekasvatuse või
taimekasvatusega, saab temalt abi küsida.
Oma lapsed on õpetaja edukalt suureks
kasvatanud ja nüüd sebivad tema ümber
lapselapsed, kellega võidu toimetavad tema
ümber ka lasteaialapsed, need, kellel sageli
vanaemamudel puudub, sest oma
vanaemad on liigselt tööga hõivatud. Kogu
tema olekus on usaldusväärsust ja see loob
lapse päevade jaoks turvalise keskkonna,
mis on lapse arengu seisukohalt väga
oluline. Lapsed lähevad hommikuti
lasteaeda hea meelega ning tulevad õhtuti
koju tulvil positiivseid emotsioone.
Rahuliku ja tasakaaluka tegutsemise kõrval
leiab jõudu käia rahvatantsu - ja
koorilauluharjutustel, need on teda saatnud
läbi aastate saatnud.

HARIDUS
SAUE LINNA AASTA ÕPETAJA 2006
ILJO TOMING
Kolleegid ja lapsevanemad kirjutavad:
Ta on meie koolis töötanud 10 aastat ja tänu
tema entusiasmile on õpetaja õpetatav pill
saanud populaarseks instrumendiks Saue
linna noorte seas.

14. oktoober 2006

Direktor
Jaan Palumetsal
on kõigile
lapsevanematele
suur palve:
Õpilase puudumise korral
palume teavitada kooli sööklat
tel 65 96 068 või helistada
kantseleisse tel 6 709 234.
Kui Te helistate, siis võetakse
õpilane toidult maha ja
kokkuhoitud raha arvelt saab
järgmises kuus suurt osa lapsi
tasuta või väiksema summa
eest toitlustada.

Õpetajana tasakaalukas, rahulik ja sõbralik,
suhtub lastesse austuse ja lugupidamisega.
Nagu võrdsetesse partneritesse. Muudab
pilliõppimise huvipakkuvaks läbi erinevat
stiili lugude ja õpilastega koosmusitseerimise kaudu.
Oma professionaalsusega on ta lastele
eeskuju, annab tuge ja julgust. Tegemist on
väga hea pedagoogiga, keda lapsed
austavad. Tema pillitunnid on sisukad ja
kaasakiskuvad, kuid ei puudu ka rangus ja
huumor. Tal on visadust ja jaksu innustada
noori muusikaga tegelema. Tema õpilased
on igal aastal saavutavad auhinnalisi kohti
maakondlikel konkurssidel, sealt edasi
pääsenud ka vabariiklikele konkurssidele.
Lisaks pedagoogitööle on õpetaja suurepärane instrumentalist ja dzässmuusik,
Saue Muusikakooli pop-jazz osakonna
asutaja ning muusikakooli esimese
ansambli „Jazz Beats“ juhendaja. Koos on
reisitud ja esinetud paljudes Euroopa
riikides. Juba 5 aastat on ta üks
Rahvusvahelise Jazz - Improvisatsioonifestivali „Visioon“ korraldajatest, on
„Loomingu ja improvisatsiooni Päevad“
raames korraldanud õpitubasid.
Vastutustundlik kolleeg, hea kaaslane ja
oma ala professionaal, kellel on palju ideid
ja alati isiklik arvamus.
Õpilaste arvavad:
„Ta on teistsugune, räägib teistmoodi kui
teised õpetajad – rahulikult“.
„Mulle meeldib, et ta on mind nii hästi
õpetanud, et olen saanud väga paljudes
kohtades esineda“.
„Ta on mees“.

SAUE GÜMNAASIUMI
LASTEVANEMATE
ÜLDKOOSOLEK
toimub neljapäeval,
19. oktoobril
kell 18.00 kooli aulas.
Päevakord:
1. Saue Gümnaasiumi direktori
härra Jaan Palumetsa sõnavõtt,
2. Inge Taela loeng
“Laps, grupp, sõltuvus”.
Orienteeruv lõpp 19.00, millele
järgnevad klasside koosolekud.
Täpsem info klassijuhatajatelt.

20. oktoobril
kell 18.30
alustab
Saue koolimajas

LAULUKLUBI
Juhendaja on
Katrin Järvlepp.
Ootame kõiki
endisi ja
ka uusi liikmeid!
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Linnavalitsus arutas eelarvega seotud küsimusi,
eraldas reservfondist raha, peatas korralduste täitmise.
Erakorraline linnavalitsuse istung toimus
27. septembril 2006.a. ja päevakorras
olid järgmised küsimused:
1.
Saue linna 2006.a eelarve muutmine. I lugemine
Otsustati lisada tehtud ettepanekud ja esitada eelarve II lugemisele
linnavalitsuse 11.10.2006.a. istungile.
2.
Saue Linna 2006.a I lisaeelarve. I lugemine
Otsustati lisada tehtud ettepanekud investeeringute osas ja esitada
lisaeelarve II lugemisele linnavalitsuse 11.10.2006 istungile.
3.
Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr. 336/.
Reservfondist eraldati:
•
brozüüri „Linnakodaniku meelespea” toimetamiseks ja
trükkimiseks 40 000 krooni;
•
AS Harjumaa Liinidele bussiliini 190 täiendavate kulutuste
kompenseerimiseks 60 000 krooni;
v
•
Spordiühingutele
ürituste korraldamise kulude katteks 30 000
krooni.
4.
Spordiühingutele toetuste määramise komisjoni koosseisu
muutmine /korraldus nr. 337/.
Komisjoni koosseisu kinnitati linnavalitsuse esindaja Jaanus Gross.
5.
Saue Linnavalitsuse korralduste täitmise peatamine /
korraldus nr. 338/.
•
Peatati Saue Linnavalitsuse 23.08.2006 korralduse nr. 281
„Tammetõru 41-49 elektrivarustusele ehitusloa väljastamine” ja selle
alusel väljastatud ehitusloa täitmine tingimuslikult kuni
detailplaneeringu kaebuse kohta otsuse vastuvõtmiseni.
•
Peatati Saue Linnavalitsuse 6.07.2006 korralduse nr. 250
„Tammetõru 39 ehitusloa väljastamine” ja selle alusel välja antud
ehitusloa täitmine tingimuslikult kuni detailplaneeringu kaebuse kohta
otsuse vastuvõtmiseni.
6.
Lepingu muutmisega nõustumine
/korraldus nr. 339/.
7.
Info
7.1 Ülevaade Saue linna 2007. a eelarve koostamisest

Linnavalitsus nõustus lepingute sõlmimisega,
arutas sotsiaalküsimusi , registreeris
kaubandustegevused, eraldas raha
ühingutele ja spordiühingutele.
Linnavalitsuse 25. istung toimus 4. oktoobril 2006.a.
ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine
/korraldus nr. 340 /.
2. Pärnasalu 27 – Pärnasalu põik 5 elektrivarustusele ehitusloa
väljastamine
/korraldus nr. 341 /.
3. Ühingutele raha eraldamine /korraldus nr. 342 /.
Otsustati eraldada toetust:
•
Eesti Meestelaulu Seltsile 5 400,00 krooni Saue Poistekoori
õppepäevade korralduskulude katteks.
•
MTÜ-le Saue Folk 400,00 krooni festivalist Viru Säru
osavõtukulude katteks.
•
MTÜ-le Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester 20 000,00 krooni
kontserdisarja „Saue Kontsertsügis 2006“ korralduskulude katteks.
•
Saue Linna Lastekaitse Ühingule 4 000,00 krooni fotonäituse
„Meie pere lood“ korralduskulude katteks.
•
Virumaa Orkestrile 2 000,00 krooni Saue Muusikakooli 4 õpilase
osavõtukulude katteks kontsertreisist Tsehhimaale.
•
Saue Naisseltsile 11 000,00 krooni, sellest:
4 000,00 krooni linna MTÜ-de sügisseminari korralduskulude katteks;
7 000,00 krooni seltside aastalõpupeo
korralduskulude katteks.
4. Spordiühingutele raha eraldamine

/korraldus nr. 343 /.
Otsustati eraldada toetust :
•
Spordiklubile THK-88 9 900,00 krooni Saue-Saku
jäähokivõistkondade sõpruskohtumise korralduskulude katteks.
•
Saue Jalgpalliklubile toetust 20 100,00 krooni Laagri staadioni
rendikulude katteks.
5. Toiduraha ja huvitegevuse kompenseerimine /korraldus nr. 344/.
6. Hooldaja määramine /korraldus nr. 345 /.
7. Kaubandustegevuse registreerimine /korraldus nr. 346 /.
Otsustati registreerida majandustegevuse registris:
•
kaubanduse korraldajana tegutsemiseks FIE Silvi Pärn, avaliku
ürituse „Sügislaat” korraldamine, 22.oktoobril 2006.a. kella 9.00-16.00
Pärnasalu 11a platsil.
•
teeninduse tegevusalal tegutsemiseks Hiteh Kinnisvara OÜ,
ruumide, pargi, inventari rent. Teenuse osutamise koht Saue Mõis,
Pärnasalu 38, Saue linn.
•
jaekaubanduse tegevusalal tegutsemiseks Hiteh Kinnisvara OÜ,
keraamika, postkaartide, käsitöökaupade müük. Teenuse osutamise
koht Saue Mõis,
Pärnasalu 38, Saue linn.
8. Tänukirjaga autasustamine /korraldus nr. 347/.
Seoses Kaunis Kodu 2006 eest avaldati tänu Saue linnakodanikele:
•
Epp Sillakivi ja Karel Kannel I koha saavutamisega:
•
Sirje Aal II koha saavutamisega
•
Lembit Vahar III koha saavutamisega.
9. Info

Linnavalitsuse määrused ja korraldused on
avalikustatud linnakantseleis

Saue Linnavalitsus ja OÜ Lootusprojekt
informeerivad Teid vastavalt keskkonnamõjude
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
§ 41 Harjumaal, Saue linnas, Vana-Keila mnt 4A
kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande
valmimisest ja avaliku arutelu toimumisest.
Detailplaneering on algatatud 10.01.2003 otsus nr. 1 ja
lähteülesanne on kinnitatud Saue Linnavalitsuse 24.08.2005 otsusega
nr. 264. Detailplaneeringu eesmärk on maasihtotstarbe muutmine,
kinnistu jagamine kruntideks, kruntidele ehitusõiguse määramine ja
ehituskruntide varustamine kommunikatsioonidega. Detailplaneeringu
algataja ja koostamise korraldaja on Saue Linnavalitsus.
Detailplaneeringu koostaja on OÜ Lootusprojekt, aadress: Olevimägi
10-1, Tallinn, 10123, tel 64 11 578. Kontaktisik: Kersti Lootus 50 86
653; e-post kersti@lootusprojekt.ee.
Detailplaneeringu KSH on algatatud Saue Linnavalitsuse
korraldusega nr. 243 21.06.2006.a. KSH eesmärk on esitada
detailplaneeringu koostamise käigus keskkonnaalaseid ettepanekuid ja
meetmeid, mis leevendaks ja ennetaks detailplaneeringust tulenevaid
võimalikke negatiivseid keskkonnamõjusid.
KSH aruandega on võimalik tutvuda alates 24.10.2006 kuni
13.11.2006 Saue Linnavalitsuse kantseleis (e-post: saue@saue.ee)
tööpäevadel kell 9-12 ja 13-17 ning reedeti 9-14 ja Saue
Linnavalitsuse koduleheküljel. www.saue.ee

KSH aruande avalik arutelu toimub
13.11.2006 kl 17.00 Saue Linnavalitsuse saalis
Ettepanekuid ja vastuväiteid KSH aruande kohta
saab esitada Saue Linnavalitsusele kirjalikult kuni
13.11.2006.a. kaasaarvatud.
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SAUE LINNAVALITSUS koos HARJU ETTEVÕTLUS- JA
ARENDUSKESKUSEGA
korraldavad 1. novembril 2006. a. kell 18.00
Saue Gümnaasiumi ruumides
Saue linna arenguseminari
Seminari eesmärgiks on teavitada linnakodanikke
Saue linna arengukava
2007 – 2013 koostamise hetkeseisust ning kuulata
linnakodanike seisukohti Saue linna
probleempunktidest ja arenguvajadustest.
Päevakava:
17.30 – 18.00
18.00 – 18.10

kogunemine ja kohv
avasõnad ütleb Saue
linnapea Ero Liivik
18.10 – 19.00
Arengukava hetkeseisu
tutvustamine – Demis Voss ja
Kaupo Reede
19.00 – 19.10
Töörühmade ja töömetoodika
tutvustamine – Kaupo Reede
19.10 – 19.20
kohvipaus
19.20 – 20.40
Töörühmade töö
20.40 – 21.00
Töörühmade töö
tulemuste kokkuvõte
Iga linnakodanik saab endale valida sobiva
töörühma, et oma mõtteid ja ideid avaldada.

Täiskasvanud Õppija
Nädal läks edukalt
6.-13. oktoobrini toimunud Täiskasvanud
Õppija nädal tõi Sauel koolipinki ligi
50 inimest.
Õppisid eneseabivõtteid istuva eluviisiga
kaasnevatest lihaspingetest vabanemiseks,
omandasid ravimtaimede alaseid tarkusi, said
algteadmisi arvutiõppes. Keraamikatunnis valmis
oma kätega kaunis kunst. Projekti toetas Hasartmängumaksu Nõukogu ja õppetunnid olid
huvilistele tasuta.
Ka Saue Huvikeskuses alustanud
täiskasvanute huviringid – kodukujundus
ja värviõpetus, inglise keele vestluskursus,
keraamika, loodusfotograafia - haakuvad
TÕN-i teemaga “Isiksuse igakülgne areng
isetegemise kaudu“.
Mõnusat elukestvat õppimist kõigile!
Sirje Luberg, Margit Ots, Piret Meresmaa
Saue TÕN projekti koordinaatorid

Töörühmad on järgmised:
•
Haridus ja vaba aeg – modereerib
Demis Voss
•
Planeerimine, infrastruktuur,
ühistransport – modereerib
Kaupo Reede
•
Sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja
korteriühistud – modereerib
Urmas Mardi
•
Ettevõtlus, tööhõive ja turism – modereerib
Silja Sorgus
SEMINAR ON OSAVÕTJATELE TASUTA.
Arenguseminari tulemused võetakse arvesse
Saue linna edasisel arendamisel.
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SAUE RAUDMEESTE AADO LIBLIKMANI, SULEV VEERBERKI,
TÕNU ODAMUSE JA 11-AASTASE MARLIIS ODAMUSE VÕITUDEROHKE
HOOAEG 2006 TRIATLONIS JA DUATLONIS
Kui Saue spordiveteranid Aado, Sulev ja Tõnu on triatlonis ja
duatlonis aastaid kuulunud paremiku hulka, siis Marliis on oma
tahtejõu ja pühendumisega tõestanud ka enda vaieldamatut
kuulumist vabariigi paremikku. Võitis ta ju 2006.aastal Eesti
meistritiitli D vanuseklassis triatlonis ja duatlonis.
Eesti meistrivõistlused triatlonis Viitnal:
500m ujumist+5km jalgrattasõitu+1km jooksu.
1. Marliis Odamus Biathlon
2. Rahel Kallas Rakvere SK Vinni VAK
3. Triin Taveter Suusaklubi Jõulu
Eesti meistrivõistlused duatlonis Saaremaal:
2km jooksu+5km rattasõitu+1km jooksu
1. Marliis Odamus Biathlon
2. Annely Gede CFC
3. Triin Taveter Suusaklubi Jõulu
XIV Tabasalu duatloni Eesti Karikavõistluste III etapp.
1. Marliis Odamus Biathlon
2. Annely Gede CFC
3. Kristi Rist Tabasalu TK
Kahtlemata on Marliisi tiivustanud vanaisa Tõnu võidud ja
toetus, samuti sauelaste Aado ja Sulevi pikaealise sporditegemise tulemuslikkus.
Tõnu Odamus
• Eesti 2006.a karikasarja võitja triatlonis veteranide III grupis.
• Eesti 2006.a meistrivõistluste Saaremaa duatloni võitja.
• Eesti karikavõistluste III etapi Tabasalu duatloni karika võitja.
Saaremaa duatlon 2006
I koht Tõnu Odamus
II koht Rein Kane

Saue triatleedid Pääsküla 66.Rabajooksul (8.10.2006.)
Tõnu Odamus,Aado Liblikman,Sulev Veerberk, Marliis Odamus

Teatavasti nõuab mitme spordiala - ujumise, rattasõidu ja
jooksmise - üheaegne treenimine palju tasakaalukamat muskulatuuri
ja paremat füüsilist vormi. Triatloniks valmistumine on suurepärane
võimalus oma treeningute mitmekesistamiseks. Sobib nii noortele
kui ka vanematele. Treenimisel on oluline planeerida aega puhkuseks
ja taastumiseks, samuti on tähtis tuua lisa oma menüü
toiteväärtusele. Peale igat treeningut tuleb regulaarselt tegelda iga
lihasgrupi venitamisega. See annab suure liikumisvõime ja kõrvaldab
vigastuste riski. Meie veteranid on järjepideva harjutamisega taganud
imetlusväärse mitmekülgse füüsilise arengu.
Raudmehe triatloni 3,8 km ujumist+180km jalgrattasõitu+42km
jooksu on kolmel korral – 1985 – 1987 - oma vanuseklassis võitnud
Tõnu Odamus.
Soovime kõigile sobivaid mitmekülgseid harjutamise
võimalusi Sauel.

Aado Liblikman
• Euroopa 2006.aasta meistrivõistluste pronks medali võitja.
• Eesti 2006.aasta meister Viitna triatlonis.
• Eesti 2006.aasta karikasarja II koht triatlonis veteranide III grupis.
Sulev Veerberk
• Eesti 2006.aasta meister Viitna triatlonis.
• Eesti 2006.aasta karikasarja võitja triatlonis veteranide II grupis.
• Eesti 2006.aasta karikasarja võitja duatlonis.

I koht Marliis Odamus
II koht Annely Gede
III Triin Taveter
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Peatselt uksed avav firma Sauel pakub tööd
Remifer Metall OÜ on Eesti erakapitalil põhinev firma,
mis tegeleb erinevate metalltoodete valmistamisega.
Tööde mahu suurenemisega otsime oma meeskonda

KEEVITAJAT
LUKSEPPA

sobivatel kanditaatitel on erialane töökogemus.
Pakume
• töötajasõbralikku töökeskkonda
• motiveerivat töötasu
• paindlikku töögraafikut

Info: Tel +372 52 88 447
e-post: info@remifer.ee

MÜÜA LÕHUTUD

küttepuud
Lepp, 50 cm, märg, hind 420 kr/m³
Lepp, 30 ja 50 cm, pool kuiv,
hind 500 kr/m³
HIND KOOS KOHALETOOMISEGA
Info tel: 775 2018 ja 527 8041

AUTO/MOTO MEHAANIKULE
Töö seotud nö auto/moto expresshooldusega
(kiir-väikeremont) ja rehvitööd, nni autod, kui ka
mootorrattad. Nõutav eelnev töökogemus ja hea
reputatsioon.
Kasuks tuleb
elukoht Sauel ja uuemate
rehviseadmete tundmine
CV ja palgasoov palun saata
e-posti aadressil info@crystalservice.ee
Lisainfo tel 53 42 6393

BENNETT

VAJATAKSE
TÖÖLE

Kaubikute ümberehitus OÜ
Bennett Grupp pakub tööd

MEHHAANIKULE JA
ABITÖÖLISELE
Tööülesanded: lisaseadmete
paigaldus, kaubikute
komplekteerimine.
Pakume: püsivat töösuhet
meeldivas kollektiivis, häid
tingimusi ja head töötasu.
Kasuks tuleb tehniline taiplikus,
täpsus, kohusetundlikus.
Kontakt: Keila linn , Ülejõe tee 2
Harku vald, Kumna
tel:8.30-17.00 50 28 725, 6782350
www.bennett.ee

mööblitislereid
Töökoht asub
Saku vallas Jälgimäel
Elamispinna võimalus
Info: 5 576 752

AS Rigual on juhtiv puu-ja köögivilja hulgimüügiga tegelev firma.

Otsime oma Tallinna osakonda
LAOTÖÖLISEID
Töö kirjeldus:
! komplekteerima kaupa vastavalt komplekteerimislehele,
arvestades seejuures kauba iseloomu, pakendit, kaalu ja
transportimisel nõutavaid tingimusi
! pakkima komplekteeritud kauba-alused, markeerima ja
valmistama ette transpordiks
! hoidma ladu süstematiseeritud korras ja osalema inventuurides
Nõudmised kandidaadile:
! ausus ja kohusetundlikkus
! füüsiline vastupidavus
! hea pingetaluvus
! kiirus ja täpsus
! eesti keele oskus
! valmisolek töötada graafiku alusel

Pakume:
! tööd kaasaegses ettevõttes
! häid töötingimusi
! konkurentsivõimelist töötasu
! transpordi võimalust
! toitlustamise võimalust

Kanditeerimiseks palun saata CV aadressil
AS Rigual, Lennujaama tee 9, 11101 Tallinn või
e-posti aadressil piretp@rigual.ee.
Lisainfo tel 6 056 240, 56 495 550
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PAIGALDAME TV ANTENNE
Hinnad soodsad, garantii
Tel: 55 693 858

VÕTAME MÜÜKI
kortereid, maju, krunte SAUEL
TATSIOON T
ASUT
A!
KONSULT
TASUT
ASUTA!
KONSUL

Kõikide meie b
ür
oo klientide v
ahel t
oimub
bür
üroo
vahel
toimub
KAKS KORDA AASTAS ÕNNELOOS!
Tel: 6700 055, 529 1109 Anne Olonen
nommest@online.ee, Tallinn-Nõmme, Jaama 14

MÜÜME

PAIGALDAME
GARDEROOBISÜSTEEME
Hinnad soodsad, garantii
Telefon 50 29 075

Eesti juhtiv rehviettevõte AS REHVIMEISTER võtab seoses
tootmismahtude kasvuga tööle

TÖÖKAID TÖÖTAJAID
TEHASESSE

Saematerjali, höövelmaterjali, voodri- ja põrandalauda
ning uudisena süvaimmutatud sae- ja höövelmaterjali,
terrassilauda.
Samas ka hööveldusteenus tellija materjalile.
E-R 8.00-17.30 Info telefonil 6709183 või 5050194
Küsi pakkumist:sauepuit@hot.ee

Vee-ja kanalisatsiooni välistrasside ehitusega
tegelev firma AS TERRAT otsib

torustike paigaldajaid

Väljaõpe toimub kohapeal.
Töö toimub esmaspäevast reedeni ja kella 8.00-17.00.
Aastaringselt stabiilne ja kindel töö.
Palk: kuuteenistus alates 10 000 krooni puhtalt kätte +
lisateenimise võimalus.
Palk õigel ajal ja ametlikult panka arvele!

Omalt poolt pakume konkurentsivõimelist palka
(alates 10 000 eek kuus)
ja korralikke töövahendeid.
Kontakttel: 679 0977
CV saata info@terrat.ee

REHVIMEISTER AS, Lagedi, Killustiku 2, tel. 50 19 195

SOOVIN OSTA

AS Rotosplast võtab tööle

KRUNDI või VANA MAJA SA
UEL
Tel: 51 28 935 või 52 57 80
9

TOOTMISJUHI ABI
PLASTIVALAJA
ABITÖÖLISE
Lisainformatsioon
tel:6 517 614
või
mob: 56 474 808

Head naabrit

Helve Kupperit
Mälestavad Tule 6 trepikoja elanikud
Ja avaldavad sügavat kaastunnet omastele.

SAUE
PLEKIKODA
Kõik plekkdetailid
teie majale,

räästapikkused
vihmaveerennid
valtskatused ja
kivikatused
OÜ Weltende
Tel 55 43 331
roofman@hot.ee

SAUE SÕNA
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175, faks 679 0193

www.saue.ee
e-post: leht@saue.ee

Toimetaja: Peeter Eelsaare
Kujundus: H2M Projekt
v
Trükk: Rebellis, tiraaz: 1750

