1

10. oktoober 2008

Linnavalitsus

Linnakassa tulude
ja kulude ülevaade
lk 2

Uudised

Konkurss

Elektriraudtee tõstab hinda Kaunis kodu 2008
Päästeameti ennetustöö
pidulik lõpetamine
lk 3
lk 6

Kool: aasta õpetajad valitud lk 4
Külas itaalia sõpradel lk 5

Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Kultuur
meelelahutus lk 7

nr.

21 (291)  10. oktoober 2008

Noortekeskus saab kauaoodatud hoone
Saue Noortekeskuse uue hoone detailplaneeringu arutelu läks edukalt — proteste ei esitatud,
kõik vajalikud tingimused on täidetud.

Gerli Ramler
Kui kõik kavandatu läheb
plaanide kohaselt, lüüakse
Noortekeskuse vundamendi
kaevamiseks kopp maasse
juba järgmise aasta keskel.
„Osalesime Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF)
konkursil, taotledes 15 miljonit krooni uue noortekeskuse ehitamiseks. See raha on
nüüd meie jaoks broneeritud
ja me töötame, et 15 miljonit
ka reaalselt uue keskuse jaoks

kätte saaksime,“ räägib noortekeskuse juhataja Erna Gerndorf. „Et aga sellise summa
eest tänapäeval taolist maja ei
ehita, on linn lubanud puudu
oleva osa juurde panna.“
Uus keskus tuleb senise
noortekeskuse ruumide ehk
linnavalitsuse hoone lähedal asuvale 8980 ruutmeetri
suurusele krundile aadressil
Koondise 20. Maja tuleb kahekorruseline, pinda on üle

1000 ruutmeetri, mis võrreldes praeguse keldrikorrusel
asuva 280 ruutmeetriga on
oluliselt enam. Hoone arhitekt on Mari Kallas.

Keldrist välja!

„Kahjuks ei võimalda meie
kinnistu siia rajada algselt
mõeldud telkimis- ja lõkkeplatsi ega ronimisala. Samas oleme muidugi ääretult
õnnelikud võimaluse eest
uued, suuremad ja valgusrohked ruumid saada,“ nen-

dib Gerndorf. „Saame endale
spordisaali, video- ja filmimontaaži ruumi, kunstiklassi,
käsitööklassi, matkaruumi,
arvutiruumi, lauatennise ja
lauamängude toa kööginurgaga, puhkenurga ja juhendajate
kabineti, mis on klaasseintega eraldatud töötubadest,
et vahetu suhtlemine ning
silmside juhendajate ja laste
vahel säiliks. Samuti tuleb orkestriruum ja mitu laopinda,
mis on meile väga vajalikud.
Statistika järgi on Saue lin-

nas 2011. aastaks juba 1500
noort ja seega on suuremat
noortekeskust kindlasti tarvis. Ja pole ju ühele kodusele linnale — nagu Saue seda
on —, kohane, et noorte vaba
aeg möödub keldris, nagu see
juba 10 aastat on olnud.“
Saalile on keskuse juhataja ja õpetajad pannud suuri
lootusi, seda tahetakse kasutada lisaks noorte kehaliste võimete arendamisele ka
meelelahutus- ja kultuuriürituste korraldamiseks. „Ehitus

lahendab meie praeguse ruumiprobleemi, annab lastele
paremad vaba aja veetmise
võimalused, teeb noortekeskuse töö jätkusuutlikumaks
ning loomulikult ei tee me
kitsendusi — keskusesse on
oodatud eeskätt sauekad, ent
siia võivad tulla kõik noored
lähipiirkondadest,“ jutustab
juhataja.
Uude keskusesse tuleb ka
liikumispuuetega inimestele
mõeldes invalift ja kaldteed
ratastoolidele.
Järgneb lk 3 

Linnavalitsus
Ülevaade 2008. aasta
üheksa kuu eelarve täitmisest
Ingrid Niid

pearaamatupidaja
Saue linna 2008. aasta tulude
eelarve on 30. septembri seisuga täidetud 83,5 miljoni krooni
ulatuses, s.o 77,8% aastaeelarvesse planeeritust. Võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga
on eelarve tulude laekumine
kasvanud 20,5% võrra.
Maksutulusid on laekunud
78,0% eelarvesse planeeritust
ning laekumine on kasvanud
19,6% võrreldes eelmise aasta üheksa kuuga. Omatulude,
toetuste ja muude tulude laekumine kokku on kasvanud
möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 22,5%.
Linnaeelarve
suurimaks
tuluallikaks on füüsilise isiku
tulumaks, mida laekus linnakassasse käesoleva aasta üheksa kuuga kokku 57,1 miljonit
krooni, kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on
19,9%. Tulumaksu laekumise
kasvule on lisaks keskmise
palga tõusule kaasa aidanud
ka maksumaksjate arvu suurenemine, möödunud aasta juuli
seisuga võrreldes on maksumaksjate arv suurenenud 3,2%.
30. septembri seisuga elab
Sauel 5999 linnakodanikku.

Aastaks planeeritud
kuludest on kasutatud
65 protsenti

Septembri lõpu seisuga on linnakassast tehtud kulutusi 83,4
miljoni krooni, mis on 65,1%
aastaks planeeritud kuludest
(2007. aasta sama perioodil oli
kulude eelarve täitmine 50,2%).
Eelarve täitmise protsendi
alusel on käesoleva aasta III
kvartali seisuga enim täidetud
avaliku korra, elamu- ja kommunaalmajanduse ning hariduse valdkondade eelarved.
Majandusliku sisu järgi on
võrdselt tehtud kulutusi tegevuskulude katmiseks (66%)
ja muude kulude finantseerimiseks (66%). Muude kulude eelarvest kaetakse olulisel
määral kulutusi laenuintresside tasumiseks.
Võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga on 52% võrra suurenenud investeeringute
eelarve täitmine ja 39% võrra
muude kulude eelarve täitmine. Tegevuskulude eelarve
täitmine on võrreldes mullu
III kvartaliga samal tasemel ja
4% võrra on vähenenud eraldiste ning toetuste kulude eelarve täitmine.
Olulisematest
investeeringutest lõpetati III kvartalis
valgustatud kõnnitee ja parkla
ehitus Saue raudteejaama juures (1,1 miljonit krooni), osteti
maad algklasside maja ehitamiseks (2,4 miljonit krooni).
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Linnavalitsuse istung
Saue Linnavalitsuse 20. istung toimus 24. septembril
2008. aastal, päevakorras oli:
1. Tõkke tn 43 üksikelamu laienduse projekteerimistingimuste
kinnitamine /korraldus nr 341/.
2. Kuuseheki tn kergliiklustee ehitusloa väljastamine /korraldus nr 342/.
3. Tule tn kergliiklustee ehitusloa väljastamine /korraldus nr
343/.
4. Tammetõru tn kergliiklustee ehitusloa väljastamine /korraldus nr 344/.
5. Ladva tn ehitusloa väljastamine /korraldus nr 345/.
6. Palgi tn 14 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 346/.
7. Vana–Keila mnt ehitusloa väljastamine /korraldus nr 347/.
8. Saue Huvikeskuse teenuste hindade kehtestamine II lugemine /korraldus nr 348/.
9. Saue Muusikakooli õppetasu määrade kinnitamine /korraldus nr 349/.
10. Saue Muusikakooli õppetasu määrade kinnitamine alates
01.01.2009.
Eelnõu suunati teisele lugemisele.
11. Saue Gümnaasiumi pikapäevarühma osalustasu kinnitamine /korraldus nr 350/.
12. Saue Linna Raamatukogu teenustasude kinnitamine /korraldus nr 351/.
13. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue linna 2009.
aasta eelarve“ I lugemine
Eelnõu suunati töögruppi.
14. Ühingutele raha eraldamine /korraldus nr 352/.
15. Saue Linnavolikogu määruse „Saue linna jäätmehoolduseeskiri“ eelnõu II lugemine
Otsustati suunata eelnõu avalikustamisele Saue linna kodulehel ja arvamuse saamiseks saata eelnõu Harjumaa Keskkonnateenistusele, Harju Maavanemal, Tallinna Tervisekaitsetalitusele ja Harjumaa Veterinaarkeskusele.
16. Sotsiaalteenuse, toiduraha ja laste huvitegevuse rahaline
kompenseerimine /korraldus nr 353/.
17. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 354/.
18. Hooldaja määramine /korraldus nr 355/.
19. Hooldaja määramine /korraldus nr 356/.
20. Sünnitoetuse maksmine /korraldus nr 357/.
21. Tänukirjaga autasustamine /korraldus nr 358/.
22. Saue Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine /korraldus nr 359/.
23. Info
24.1 sõlmitud lepingud perioodil 08.09.2008–22.09.2008;
24.2 ettepanek kinnisasja (Kakao tn) ostmiseks.
Linnavalitsuse seisukoht on: alustada Kakao tänava omanikuga läbirääkimisi tänava tasuta üleandmise kohta või tänava
tasuta kasutamise ja hooldamises osas.
Linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud
linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Avalik konkurss luhtus
Marsruuttakso liini 208 teenindaja leidmiseks avati uuesti avalik konkurss ning pakkumise kutsedokumendid välja võtnud
vedajatele esitati uuendatud sõiduplaani kavand. Uueks pakkumiste esitamise tähtajaks oli 7. oktoober 2008 kell 9.00.
Kommertsbussiliini nr 208 Tallinn–Saue teenindaja leidmiseks läbi viidud avalikule konkursile ei laekunud seegi kord
ühtegi pakkumist.
„Saue Linnavalitsus ja MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus
jätkavad vastutustundetu vedaja OÜ Mauman Reisid poolt tekitatud segadusele lahenduse otsimist.
Tulemist teavitame teid Saue Sõna ja Saue linna kodulehe
vahendusel,“ ütles Saue abilinnapea Rafael Amos. 

Saue koolihaldusasutuses investeeriti kokku kaks miljonit
krooni (soojustati fassaad, ehitati staadioni juurde varikatus,
rajati uus WC-de ventilatsiooni süsteem).
Investeeringute aastaeelarve on täies ulatuses kasutatud
linnavalitsuses (üldvalitsemise
tegevusalas), kus on soetatud
kõik planeeritud IT-seadmed.
Tänavavalgustuse (elamu- ja
kommunaalmajanduse tegevusalas) investeeringute eelarve on täidetud 96%, rajatud
või rekonstrueeritud on kõik
eelarvesse planeeritud tänavavalgustuspunktid.
Alustati Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
12 a arengukava koostamise-

ga ühtekuuluvusfondist raha
taotluseks. III kvartalis alustati Kuuseheki, Tammetõru ja
Tule tänava juurde kergliiklusteede ehitamisega ning Ladva
tänava remondiga (majanduse
tegevusalas), need kulud kajastuvad järgmises kvartalis.
Alustatud on Avatud Noortekeskuse projekteerimisega. 

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Peatoimetaja: Haldi Ellam
Tel. 679 0175, leht@saue.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ

Järgmine number ilmub
24. oktoobril
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Uudised
Muudatused
puudega inimeste
toetuste määramisel
Alates 1. oktoobrist jõustub muudatus, mis puudutab puudega tööealise inimeste puude raskusastme ja sotsiaaltoetuste määramist ning püsiva töövõimetuse tuvastamise korda.
Kui seni määrati tööealisele inimesele puude raskusaste
lähtuvalt kõrvalabi vajadusest ning kõik ühesuguse puude
raskusastmega tööealised inimesed said ühesugust sotsiaaltoetust, siis uue korra järgi määratakse puudega täiskasvanu toetus lähtuvalt puudest tingitud lisakuludest.
Toetuse suurus ei sõltu puude raskusastmest. Tööealisele puudega inimesele määratakse toetus, mis jääb sel aastal
260 ja 840 krooni vahele.
Puude raskusastme määramiseks tuleb pöörduda Tallinna pensioniametisse aadressil Pronksi 12, mille vastuvõtuajad on E 8.30–18; T–R 8.30–16.30 ning täita ekspertiisitaotluse vorm, mis on nüüd mahukam ja üksikasjalikum.
Taotluse täitmisel aitab pensioniameti klienditeenindaja.
Uut korda rakendatakse ekspertiiside puhul, mida taotletakse alates 1.oktoobrist.
Tööealistele isikutele, kellele on puude raskusaste tuvastatud enne 1. oktoobrit, jätkatakse toetuse määramist
endises suuruses määratud tähtaja lõpuni. Puudega laste
ja puudega vanaduspensioniealiste inimeste puude raskusastme tuvastamise ja sotsiaaltoetuste määramise korras
muutusi ei ole.
Ka püsiva töövõimetuse taotlemiseks tuleb 1. oktoobrist
pöörduda pensioniametisse ja mitte enam arsti poole. Siiski
tuleb tähelepanu pöörata sellele, et viimasest arsti külastusest ei tohi olla möödas rohkem kui kolm kuud, vanemate
andmete korral ei saa püsivat töövõimetust tuvastada.
Küsimuste korral puude tuvastamise või püsiva töövõimetuse tuvastamise kohta palume pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse infotelefonil 16 106 või Saue Linnavalitsuse sotsiaalabispetsialisti Meeli Kallase poole telefonil
679 0176. 

Lugupeetud ettevõtjad!
Kontollige, kas olete majandustegevuse registris oma registreeringu kinnitanud. Kinnitamata registreeringuga
ettevõtjad kustutatakse majandustegevuse registrist
1. novembril!
Vajaliku info leiate Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel www.mkm.ee asuvast Majandustegevuse registrist (MTR). Registreeringu õigsuse kinnitamist
ja muutmist on võimalik teha ka elektroonselt ning selle
eest ei tule tasuda riigilõivu. Registreeringut omamata kaubandustegevusega tegelda ei tohi.
Majandustegevuse registreeringutega tegeleb Saue linnasekretär Jekateriina Tikerpuu.
Info 679 0179 või kati@saue.ee 

Elektriraudtee
tõstab piletihindu
Elektriraudtee AS tõstab alates 15. oktoobrist elektrirongipiletite hindu. Üksikpileti hind kerkib 1–2 krooni ning 30
päeva kaartide hind kuni 50 krooni. Keskmine hinnatõus
on 7%. Piletihinna tõusuga soovib Elektriraudtee osaliselt
katta infrastruktuuri tasu tõusust tekkinud lisakulusid.
NB! Enne 15. oktoobrit 2008 ostetud 30 päeva kaardid
ja perioodikaardid kehtivad kuni kaardil tähistatud kuupäevani.
Täpsem info piletihindade muudatustest on üleval Elektriraudtee AS veebilehel www.elektriraudtee.ee ning alates
15. oktoobrist nii ooteplatvormidel kui ka rongis. Samuti
saab teavet rongiinfo telefonilt 1447. 

Uued piletihinnad
Tsoonid

1-korra pilet
tava

soodus

A,B või C

12

11

13

19

13

22

ABC

25

15

28

lisapilet*
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*lisandub kiirrongis 30 päeva tavakaardi olemasolul

Tsoonid
A, B või C

30 päeva kaart
tava

1-suuna

310

160

AB või BC

480

245

ABC

600

305

Tsoonid

kiirrong

tava

1-suuna

kiirrong

A, B või C

360

275

140

300

AB või BC

565

450

230

500

ABC

690

550

280

600

Tsoonid
A

30 päeva ühiskaart ID piletina
tava

soodus

kiirrong

soodus

520

365

545

390

AB

690

530

735

580

ABC

785

625

830

675

Ühiskaart kehtib Tallinna linna ühistranspordis
ja elektrirongides

se poolt organiseeritud töömalev, milleks raha ja töövõimalused tulevad Saue linnalt.

Noorsootöö
on väärtustatud

Iga suve algust ja kooli lõppu
tähistatakse Saue noortepäevaga.
Väga populaarne on Pivarootsi kunstilaager, mis sel
suvel toimus juba 11 korda,
samuti suvelõpu linnalaagrid.
Tänanu suvel käis noortejuht
Üllar Põld koos kahe noortekeskuse poisiga Elbrust vallutamas. Ja vallutasidki!
„Oleme väga uhked veel
ühe saavutuse üle — nimelt

Saue Linnavalitsuse ja FE arhitektid OÜ teatel on Kütise 8 kinnistu detailplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) programmiga võimalik tutvuda Saue linnakantseleis Tule 7 alates 17. oktoobrist kuni 31. oktoobrini
2008 linnavalitsuses ning Saue Linnavalitsuse koduleheküljel
www.saue.ee.
Detailplaneeringu eskiisi ja KSH programmi avalik arutelu
toimub 10. novembril kell 17 Saue linnavalitsuse saalis. Detailplaneeringu eskiisi ja KSH programmi kohta saab kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada 3.-5. novembrini.
Saue Linnavolikogu kinnitas detailplaneeringu uue lähteülesande DPL-04-08 oma 19.06.2008 otsusega nr 149. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatas linnavalitsus 02.07.2008 korraldusega nr 265.
Detailplaneeringu lähteülesande DPL-04-08 eesmärgid on
nüüd: muuta Kütise 8 maaüksuse sihtotstarvet, jagada kinnistu eraldi maaüksusteks, määrata maaüksuste ehitusõigus
ja piirangud ning lahendada tehnovarustus, muuta kehtivat
Saue linna üldplaneeringut. KSH eesmärk on esitada detailplaneeringu koostamise käigus keskkonna-alaseid ettepanekuid
ja meetmeid, mis leevendaksid ja ennetaksid detailplaneeringust tulenevaid võimalikke negatiivseid keskkonnamõjusid.
Piiriülese keskkonnamõju esinemist ei eeldata.
Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on
Saue linnavolikogu, detailplaneeringu koostamise korraldaja
ja KSH algataja on Saue Linnavalitsus (kontaktisik Kalle Koppel 679 0191, kalle@saue.ee). Detailplaneeringu koostaja on
FE OÜ (kontakt Heli Ernesaks 522 8229, heli@ttv.ee), arendaja on Koger Kinnisvara OÜ (kontakt Argo Kass 665 1401
argo@koger.ee). KSH läbiviija on OÜ Corson (kontakt Toomas
Liiv 565 3373, toomas@corson.ee) ja järelevalvaja Harjumaa
Keskkonnateenistus (672 2972). 

Päästeamet annab raha

30 päeva kaart ID-piletina

Tegevust igaühele

valdkonnaga. Näiteks on meil
filmipäev, käsitööpäev, meie
juures saab käia savitöötoas
keraamikat tegemas, joonistamas. Lisaks saab käia piljardit
mängimas, telerit vaatamas
või telekamänge mängimas,
internetis surfamas, karaoket
laulmas jne. Tähtis funktsioon
on ära kuulata laste ideed
ning aidata neil mõnele huvitavale projektile raha leida.
Igapäevase töö tähtsaimaks
ülesandeks on oma noorte
kuulamine — nende murede
ja rõõmude jagamine ning vahel ka nõuannete andmine.”
Traditsiooniliselt toimub
Sauel igal suvel noortekesku-

kiirrong

AB või BC
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Saue Noortekeskus on avatud noortekeskuse põhimõttel tegutsev noorte vaba aja
veetmise koht, mis on avatud kõigile 7–26-aastastele
noortele. Noortejuhid Monika Liiv, Lasse Uustalu, Üllar
Põld ja Kristi Kruus tegelevad
noortega iga päev, pakkudes
neile mitmekesiseid vaba aja
veetmise võimalusi erinevates valdkondades nagu kunst
ja käsitöö, matkamine, videoja filmikunst, muusika ja videomängud ning palju muud.
„Keskus on mõeldud kõigile noortele, kes otsivad
asjalikku viisi oma vaba aja
sisustamiseks. Tihti juhtub,
et meie juurest alguse saanud
hasardist mingi asja vastu tekib sügavam huvi, mida edasi
arendada,“ jutustab Gerndorf.
„Kasutame oma igapäevatöös
nn avatud ringi meetodit, kus
nädal on jagatud nii, et iga
päev saab tegeleda erineva

Kütise 8 detailplaneering

alustasime tänavu kevadel ka
piirkondlikku noorsookoostööd seitsme ümberkaudse
omavalitsusega. Saime kokku,
käisime külas teistel noortekeskustel, tutvusime nende
tööde ning tegemistega ja lõpuks korraldasime ühise noortekonverentsi, kus allkirjastati piirkondliku noorsootöö
koostöömemorandum,“ kõneleb Gerndorf. „See näitab, et
noorsootöö on siin piirkonnas
väärtustatud ning edaspidi
hakkame tellima ühiseid uuringuid, tegema koolitusi nii
noortele kui ka nendega töötajatele ja korraldame muidki
noorteüritusi.“
Samuti kiidab noortekeskuse juhataja Saue linna
noortega töötavate organisatsioonide väga head infovahetust. „On suhteliselt
unikaalne, et ühe omavalitsuse pinnal olevad erinevad
noorsootööga tegelevad inimesed kohtuvad vähemalt
kord kuus, et koordineerida
koos noorsootööd!“ 

Päästeamet kuulutab välja projektikonkursi mittetulundusühendustele “Õnnetuste ennetamine 2009”, mille kaudu
rahastatakse ideid, mis aitavad ära hoida õnnetusi ja õnnetuste raskeid tagajärgi. Projekti eesmärk on ärgitada kodanikeühendusi otsima ja leidma lahendusi kohalikele ohutusalastele probleemidele.
Kandideerima on oodatud registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused. Nõutav on planeeritavate tegevuste kooskõlastamine regionaalse päästeasutusega. Toetuse
ülempiir, mida on võimalik taotleda, on 80 000 krooni. Ühtekokku läheb jagamisele 350 000 krooni. Projekti oma- ja/
või kaasfinantseerimine peab moodustama 20% kogu projekti eelarvest. Eelistatud on projektid, mis keskenduvad kogukondlikule mõtlemisele ja ühistegevusele ohutuse vallas.
2009. aasta konkursi põhilised märksõnad on veeohutus ja
puuetega inimeste ohutus.
Et uppumissurmade arv on viimastel aastatel tõusnud, ootame konkursile projekte, mille kaudu lapsed ja noored omandavad ujumisoskuse ning õiged teadmised vees ja vee ääres
käitumisest. Õnnetuste korral on puuetega inimesed enim
ohustatud.
Heaks näiteks on eelmisel aastal projektikonkursile laekunud MTÜ Tartu Lastekaitse Ühing projekt „Muudame oma
kodud tuleohutuks”, mille käigus omandasid Tartu linna sotsiaalsete probleemidega pered ja nende tugiisikud teadmisi
tuleohutusest.
Samuti toetab päästeamet tegevusi, mille eesmärgiks on
päästeseltside ajaloo ja kultuuripärandi säilitamine, huviseltside tegevust puudutavate, aga ka tule- ja veeohutusalaste
materjalide väljatöötamine ja levitamine.
Ei toetata projekte, mille eesmärk on hoone või ruumi ostmine, ülalpidamine ja remont, ning tegevusi, mis dubleerivad
päästeasutuste tööd või ei ole seotud päästeala ja konkursi
eesmärkidega.
Juhul, kui esitatud projekti tegevused hõlmavad ka valdkondi, mis ei ole seotud päästega (näiteks liiklusohutus, looduskaitse, tervishoid), peavad need kulud olema kaetud teistest allikatest ja eelarves eraldi välja toodud. Projekte hindab
päästeameti peadirektori käskkirjaga moodustatud komisjon,
kelle otsus avaldatakse konkursil osalenutele kuu aega pärast taotluste esitamise tähtaja möödumist päästeameti kodulehel: www.rescue.ee. Projekt rahastatakse esitatud kujul
täielikult või lükatakse tagasi, osalist rahastamist ei toimu.
Kuue aasta jooksul on MTÜ-de projektikonkursile laekunud
170 taotlust, rahalist toetust on saanud 69 ennetustöö-alast
projekti. 2007. aastal esitasid MTÜ-d päästeametile 21 projekti, neist rahastati 12. Lisainformatsiooni ja taotlusvormi
leiab päästeameti koduleheküljelt www.rescue.ee või konkursi koordinaatorilt Tiina Laubelt (tiina.laube@rescue.ee,
510 0434).
Projektikonkursi eesmärk on kaasata kodanikeühendusi leidmaks ideid, kuidas kõige tulemuslikumalt ja optimaalsete ressurssidega
läbi viia päästeala ennetustöö tegevusi. Konkursil osalemiseks tuleb täita vormikohane
taotlus kahes eksemplaris, mille palume esitada või saata postiga 27. oktoobriks 2008
Päästeametisse aadressil Raua 2, Tallinn 10124.
Projektikonkursi juhendi ja taotlusvormi leiab Päästeameti
koduleheküljelt aadressil www.rescue.ee 
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Aasta õpetajad on Maire Rabinovitš,
Merit Israel ja Gerli Kirikal
„Saue linna aasta õpetaja 2008“ konkursil osutusid valituks Saue Gümnaasiumi õpetaja Maire
Rabinovitš, Saue lasteaia Midrimaa õpetaja Merit Israel ning Saue Muusikakooli õpetaja Gerli
Kirikal. Kõik võitjad said 10 000 krooni suuruse preemia, mälestuseseme ja tunnustuskirja.
Gerli Ramler

Maire Rabinovitš töötab Saue Gümnaasiumis
alates 1995. aastast. Tema
igapäevatööks on väikestes
rühmades kõnearendusliku
tegevuse läbiviimine ning ta
juhib kooli õpiabi- ja nõustamiskomisjoni tööd, mis on
mõeldud õpilaste, õpetajate
ja lastevanemate nõustamiseks. Eripedagoogina on ta
andnud parandusõppe tunde
koolis kohanemisraskustega
õpilastele ja eesti keele tunde
koduõppe õpilastele.
Maire on kolleegide sõnul
väga mitmekülgne pedagoog,
ta on olnud klassijuhataja erinevates kooliastmetes 4.–12.
klassini. Teist aastat järjest on
ta 9. E klassi juhataja ja emakeele õpetaja toetamaks hariduslike erivajadustega õpilasi.
Lisaks õpetab ta sellel õppeaastal 6. klassis eesti keelt. Maire
koostab igal aastal emakeele
päeval läbiviidavad etteütlused
klasside paremate kirjutajate
väljaselgitamiseks ja on olnud
neli aastat viktoriini „Pähklitangid“ läbiviija. Tema töö on
väga heaks hinnanud viimased
Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt läbi viidud riiklikud
järelevalved.
Mitmel aastal on õpetaja
Maire Rabinovitš juhendanud
Tallinna Ülikoolis eripedagoogikat õppivaid üliõpilasi.
Ta on väga tasakaalukas ja
järjekindel, kollektiivis alati
toetav ja abivalmis, meelsasti
oma kogemusi jagav kolleeg.
Maire töös on olulisel kohal
õpilaste tugevate ja nõrkade
kohtade väljaselgitamine, millele õppeprotsessis toetuda,
lootuse andmine, motiveerimine ja eduelamuslike võimaluste pakkumine, olles sellega
suureks toeks klassijuhatajatele töös erivajadustega õpilastega. Ta on aktiivne Eesti Logopeedide Ühingu liige.
Merit Israel töötab Saue
lasteaias Midrimaa alates
1991. aastast, tal on pedagoogiline kõrgharidus. Iseloomult
on ta optimistliku ellusuhtumisega, väga kohusetundlik,
otsekohene, hea huumori- ja
kriitikameelega. Tööks lastega
on tal väga head omadused:
sügavad erialased teadmised,
loov suhtumine töösse, uute
lahenduste otsimine ja rakendamine. Merit on asjalik, järje-

Vasakult: Jelena Laanjärv, Saue Gümnaasiumi vene keele ja kirjanduse õpetaja; Merit Israel, Saue lasteaia “Midrimaa” õpetaja; Saue linna
aasta õpetaja 2008; Eha Tamme, Saue lasteaia “Midrimaa” õpetaja; Maire Rabinovits, Saue Gümnaasiumi logopeed, Saue linna aasta õpetaja
2008; Grete Põldma, Saue Gümnaasiumi huvijuht, Harjumaa aasta õpetaja 2008; Gerli Kirikal, Saue Muusikakooli klaveriõpetaja ja kontsertmeister, Saue linna aasta õpetaja 2008; Ulvi Urgard, Saue Gümnaasiumi bioloogia-, geograafiaõpetaja; Valdo Pilve, Saue Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja. Pildilt puudub Üllar Põld, Saue Noortekeskuse noortejuht.
kindel, ilmeka kõne- ja väljendusoskusega, oskab läheneda
lastele nende individuaalsust
arvestades, teeb kõike suure
põhjalikkuse ning pühendumisega, tal on põhjalikud teadmised lastekirjandusest.
Meriti malbe, samas aktiivne eluhoiak tõmbab magnetina
lapsi õpetaja poole. Tema käe
alt tulnud lapsed on liikuvad,
ettevõtlikud, hea väljendusoskusega, enesekindlad ja teadmishimulised. Tema sportlik
ellusuhtumine ja isiklik eeskuju on innustanud tema rühma
lapsi omandama ujumisoskust
ja suusatamise algteadmisi
väga hästi. Õpetaja Meriti rühma lapsed on esinenud näidenditega nii jõulu-, lihavõtte- kui
ka lõpupidudel.
Merit on usaldusväärne ja
tal on autoriteeti lastevanemate seas, ta lahendab probleeme
oskuslikult ja delikaatselt. Ta
võtab aktiivselt osa lasteaia
ühisürituste
korraldamisest
ja oskab ise pakkuda vahvaid
ideid. Vabal ajal tegeleb ta rahvatantsu ja spordiga ning on
mitmel korral osalenud Tartu

maratonil. Samuti on ta huvitatud kirjandusest, reisimisest
ja käsitööst.

Üllar Põld Saue Noortekeskusest.

Gerli Kirikal on töötanud
Saue Muusikakoolis alates
2002. aastast klaverieriala pedagoogina ja lisaks pedagoogitööle
tegutseb aktiivselt poistekoori ja
lauluansamblite kontsertmeistrina. Tema klaveriõpilased on
saavutanud auhinnalisi kohti
maakondlikel ja üleriigilistel
pianistide konkurssidel ja õpetaja suurepärased kontsertmeistri-oskused on aidanud Saue
vokaalansamblitel ja kooridel
silma paista erinevatel konkurssidel, koorivõistlustel nii Eestis
kui ka välismaal. Lauluvõistlusel „Saue laululaps“ täidab ta
klaverisaatjana põhirolli.
Õpetaja Kirikal on Saue
Poistekoori parim sõber, kellele lähevad korda laululaagrid,
reisid, kontserdid, poiste rõõmud ja mured.
Gerli on aastaid aktiivselt
osalenud Saue Muusikakooli
arendustegevuses. Lisaks töötab ta Tallinna Muusikakoolis
klaveripedagoogina ja Eesti

Muusika- ja Teatriakadeemias
improvisatsiooni õppejõuna,
korraldab loenguid ja viib
läbi täienduskoolitusi Eesti
eri paikades. Õpetaja Kirikali improvisatsioonioskused
ja rahvusvahelised kontaktid
on rikastanud Saue Muusikakooli Improvisatsioonipäevi
ja toonud värvikust ürituste
korraldamisel.
Kolleegina on Gerli alati
positiivse ellusuhtumisega ja
kohusetundlik, suhtub oma
töösse loominguliselt ja vastutustundlikult. Ta on inimene, kes leiab nii noortega kui
ka õpetajatega hea kontakti.

***

Aasta õpetaja konkursile esitati ka Saue Gümnaasiumi
õpetajad Ulvi Urgard, Jelena
Laanjärv ja Valdo Pilve, Midrimaa lasteaia õpetaja Eha
Tamme, samuti Üllar Põld
Saue Noortekeskusest. Komisjon otsustas valida kolm
võitjat: üks gümnaasiumiõpetajate, üks lasteaiaõpetajate
ja üks huvitegevusõpetajate
hulgast. 
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Mitmesugust

Külas itaalia sõpradel

25. kuni 29. septembrini viibis Saue linna delegatsioon Itaalias,
kus tähistati Itaalia linna Montemarciano ja Horvaatia linna
Sinj sõpruslepingu sõlmimise 10. aastapäeva.
Haldi Ellam

avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna juht
Lisaks Montemarciano ja
Sinj linnade esindajatele olid
kohal delegatsioonid Prantsusmaalt Saue sõpruslinnast Quincy-sous-Sénart’ist,
Saksamaalt HöhenkirchenSiegertbrunnist ning veel
Itaaliast Sansepolcrost.
Sauet esindasid linnapea
Orm Valtson, linnavolikogu
aseesimees Urmas Viilma
ning linnavalitsuse avalike
suhete ja kommunikatsioonivaldkonna juht Haldi Ellam.
Montemarciano ja Sinj
on sõpruslinnad olnud 1998.
aastast saadik. Koostöö kahe
linna vahel sai alguse palju
varem — 1992. aastal, mil
Horvaatias ja teistes endi-

se Jugoslaavia osades tegi
laastamistööd Balkani sõda.
Montemarciano
perekonnad abistasid sõjas kannatada saanud Sinj elanikke nii
vaimselt kui ka materiaalselt,
võttes enda juurde sõjas orvuks jäänud lapsi, keda oli
50 ringis, ning saates humanitaarabi. Neist kontaktidest
arenesid hiljem välja tugevad sõprussidemed, mis on
hiljem seisnenud arvukates
kultuuri- ja spordiüritustes
ning ametlike delegatsioonide kohtumistes.
Kümne aasta möödumist
sõpruslepingu sõlmimisest
tähistati vägagi musikaalselt. Sinj delegatsiooniga

oli kaasas puhkpilliorkester,
kellega kõrvuti esines Montemarciano puhkpilliorkester. Toimus mitu rongkäiku,
millest üks läbis koguni nelja linnaosa ning kestis kokku
kolm tundi. Lisaks toimus
Montemarciano kirikus missa ning Montemarciano ja
Sinj linna sõprussuhete aastapäevale pühendatud pärja
asetamine Montemarciano
keskväljakul asuvale mälestussambale.
Toimus ka konverents
„Euroopa Liit ja selle laienemine: uute liikmesriikide integreerumisega seotud
probleemid“, mille raames
võtsid sõna Itaalia, Horvaatia, Prantsuse, Eesti ning
Saksa delegatsioonid. Saue
linnapea Orm Valtson rõhu-

tas oma kõnes, et omavalitsuste vaheline koostöö on
väga oluline rahu tagamiseks
Euroopas. „Kahjuks oleme
sunnitud tõdema, et leidub
neid riike, kes ei lase meil
sõda unustada. Seega need
eesmärgid, miks Euroopa
Liit loodi — tagada rahu Euroopas ja maailmas —, on
jätkuvalt aktuaalsed,“ sõnas
Valtson. Ta lisas, et sihikindlus ning avatud majanduse
ja ühiskonna kasuks langetatud valik on aidanud Eestil jõuda oma eesmärkideni,
milleks olid Euroopa Liidu
ja NATOga liitumine. Eesti
positiivsele kogemusele toetudes soovis Valtson sarnast
sihikindlust ja avatust ka
Euroopa Liidu liikmesriigiks
pürgivale Horvaatiale. 

Saue Gümnaasiumi
Kooliolümpiamängud
Peking 2008

Saue Gümnaasiumis toimusid 26. septembril VIII kooliolümpiamängud. Kool on alates 1994. aastast propageerinud olümpiaideid traditsiooniliste kooliolümpiamängude
korraldamisega sünkroonselt tõeliste olümpiamängudega.
Sauel on seni tähistatud järgmisi olümpiamänge: Lillehammer 1994, Atlanta 1996, Nagano 1998, Sydney 2000,
Salt Lake City 2002, Ateena 2004, Torino 2006.
Kooliolümpiamängud Peking 2008 sai alguse suure ja
võimsa, üle 800 noorsportlase, treeneri ja võistkondade
esindajate rongkäiguga läbi Saue linna kooli staadionile.
Iga klass oli maskeerinud end esindama teatud riiki. Avatseremoonial andis võistluspäeva juht Ragnar Uustal olümpiamängude avamiseks sõna Saue Gümnaasiumi direktorile hr Jaan Palumetsale. Nagu päris olümpiamängude
avamisel, heisati ka kooliolümpiamängudel olümpiahümni
saatel olümpialipp. Aukohal lehvisid Saue Gümnaasiumi,
Eesti Vabariigi ja Hiina Vabariigi lipud. Sütitavate kõnedega esinesid Saue abilinnapea hr Rafael Amos, volikogu
esimees hr Valdis Toomast ja kahekordne olümpiamedali
omanik hr Jüri Tamm, kes süütas ka olümpiatule. Aukohal
seisid viis Pekingi olümpiamängude maskotti. Igaüks neist
esindas ühte olümpiarõnga värvi. Olümpiavande andis noor
jalgpallur Kaspar Kotter.
Kultuurilise programmi eest hoolitses sohwgrupp Vikerkaar. Saue Gümnaasiumi õpilased esitasid kaks tantsu,
mille olümpialased ka väga soojalt vastu võtsid.
Olümpiamängudel võisteldi erinevatel spordialadel:
klassidevahelistes staadioniteate-jooksudes, 100 jardi
jooksus, 575 m jooksus, 725 m jooksus, kaugushüppes,
sammhüpetes, kummirõnga heites, kuulijännis ja maastikumängus. Auhindadeks olid õpilaste poolt valmistatud
olümpiamedalid ja ka tõelised kooliolümpia kuld-, hõbe- ja
pronksmedalid , diplomid, olümpiamärgid ja palju muud.
Saue Gümnaasium on püüdnud olümpiaürituste läbiviimisega pakkuda kaasakiskuvaid olümpiaelamusi õpilastele. Eesmärgiks on olümpiaidee propageerimine ja väärtustamine õpilaste hulgas. Need kordaminekud tiivustavad
meid hoolitsema koolispordi elujõulisuse eest Saue Gümnaasiumis. Suur tänu meie toetajatele, kelleks seekord
olid Eesti Olümpiaakadeemia, Eesti Olümpiakomitee, Hiina
saatkond, Fazer Eesti AS, As Paulig, AS Sami, PR Reklaam,
A4 Kinnisvara, LC Saue, Seikluskoolituse OÜ, MAP Eest OÜ,
Põhja Politseiprefektuuri, AS G4S.
Olümpiaprojekti juht Valdo Pilve

Lionsid Kooliolümpial
Ääsmäe mudilased orienteerusid Saue tammikus
3. oktoobril käisime Ääsmäe lasteaia lastega Sauel orienteerumas. Kuigi selleks hooajaks on ametlikud laste orienteerumisüritused Eestimaal juba läbi, said meie lapsed läbi teha
oma 1 km ja 40 m pikkuse nööriraja.
Tore pereüritus sai teoks tänu Saue Tammede orienteerumisklubile. Viie jaamaga nööriraja, kaardid ja elektroonilise
rajaprotokolli valmistas ette Saue Tammede orienteeruja Risto Kiilberg.
Lastele oli rada tõeliselt põnev, sest igas jaamas sai SI pulgaga „piiksu teha“! Rajalt tuldi ikka enne emmet-issit, roosade põskede ja särava näoga, mõni laps ka päris mudasena!
Oma lastega oli rajal veel teisigi Saue Tammede orienteerujaid — Marlen Vaiksalu, Kristi Pärnapuu ja Eesti tipporienteeruja Erkki Aadli. Kokku käis rajal 22 last koos emade ja
isadega.
Suur aitäh Saue Tammede spordiklubile, eriti Risto Kiilbergile, tänu kellele üritus toimus ja suurepäraselt õnnestus!
Lana-Maria Peterson, Ääsmäe lasteaia liikumisõpetaja

Käimas on olümpia-aasta! Lisaks Pekingi suveolümpiamängudele ning sellele järgnenud paraolümpiale
toimusid Sauel 26. septembril kohalikud Saue Kooliolümpiamängud.
Olümpiamängudele kohaselt leidis aset suur avatseremoonia, olümpiatule süütamise au usaldati Jüri Tammele. Saue
Lions’id andsid omapoolse panuse ürituse kordaminekuks,
püstitades Saue terviserajale suure telgi, kus pakuti pärast
võistlemist noortele olümpialastele sooja teed ja Lions’i
šokolaadi, samuti jagati osalejatele saiakesi, mahlajooki
ja õunu. Ka ürituse muusikalise poole korraldamise oli LC
Saue oma õlule võtnud.
Saue Kooliolümpiamängude mitmekesistamiseks organiseerisid Lions’id kohale kuue meetri kõrguse ronimisseina,
kus iga soovija sai oma võimed proovile panna. Kuigi mägironimine ega
seinaronimine
olümpiamängude kavva ei
kuulu, ei tulnud üritajatest
puudu. 
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Konkurss

„Kaunis Kodu 2008“
2. oktoobril toimus konkursi „Kaunis Kodu 2008“ pidulik
lõpetamine. Üritusele olid kutsutud konkursi võitjad, peaministri tunnustuse pälvinud ja heakorda armastavad ning
kodukaunistamise liikumist toetavad linnakodanikud koos
peredega. Kokku osales üle saja linnakodaniku.
Konkursi „Kaunis Kodu
2008“ eramute ja korruselamute kategoorias võitis Anu
ja Roland Volti koduaed aadressil Tõkke tänav 62, ettevõtete vallas tunnistati parimaks

OÜ Zoovetvaru aadressil
Uusaru tänav 5.
Teise koha vääriliseks pidas žürii Mari ja Tõnu Kallase koduaeda Raiesmiku
tänav 10 ning kolmanda koha

pälvis Tulli Tammsaare koduaed Puidu tänav 32.
Tervituskõnega esines linnapea Orm Valtson, kohal oli
ka Saue Linnavolikogu esimees Valdis Toomast.

Väikese kontsertprogrammiga astusid üles Iljo Tominga ja Peep Ojaveski duo ning
rahvatantsurühm Saue Kägara Helena Kalbuse juhendamisel. 

Lugupeetud kodukaunistajad!
Täname teid, head ilumeelega sauelased, selle eest, et teis
kõigis on loomingulisust ja
julgust oma isikupära väljendada. Teie koduaedadest võib
välja lugeda tahtmist olla iseenda nägu.
Milline on kaunis koduaed? Kõik sõltub ju sellest, kes
vaatab, kuidas vaadatakse või
mida tahetakse näha. Kaunis
koduaias ei ole ju oluline lillede ja puude-põõsaste rohkus,
vaid nende omavaheline kooskõla, harmoonia, tasakaal —
eks ole see nii, nagu ühes heas
pereski. Ka hästi hoolitsetud
muru mõne väikese erksa vär-

vilaigu või valgusehelgiga on
kaunis. Koduaedade ilu on
võimatu edasi anda sõnades,
seda tervikut peab ise nägema
ja tajuma.
Oli näha, et enamik meie
linna koduaedadest on rajatud
eelkõige selleks, et oleks endal
ja oma perel hea ja mõnus. Aedades ringi käies võis järeldada, et ümbruse korrasolekuks
on eelkõige vaja tahtmist selleks oma vaba aega kulutada,
pisut ilumeelt ja fantaasiat
ning kõige olulisem — töökaid käsi. Kindlasti jäid paljud
koduaiad meil seekord veel
külastamata ja tunnustamata.

Eestlastele omase tagasihoidlikkusega tihtipeale oma aeda
võõrast ei kutsuta, seepärast
tänusõnad neilegi, kes kaunitest koduaedadest teavitasid.
Tänan teid linnavalitsuse
poolt — et olete oma aedu
hooldanud ja kaunistanud ning
seega oma kodulinna väärtustanud!
Kordaksin siinjuures meie
riigi presidendi poolt väljaöeldut:
„Meil kõigil on oma kodu.
Mida vanemaks me saame,
seda helgemaks muutub mälestus meie lapsepõlvekodust.
Meid liigutab väga, kui mõt-

leme sellele. Tugev ja turvaline kodu ei sünni iseenesest.
Korras, puhas ja kaunis eluase
nõuab aega, hoolt ja armastust.
Kui kodu on tugev sisemiselt,
on ta kaunis ka väliselt. Need
asjad käivad koos. Kuidas
seda hinnata? Kas ei jää siin
sõnadest puudu? Kodu — see
on rohkem veel, kui sõna selgeks teeb.“
Tänan!

Inger Urva

kodukaunistamise
liikumise eestvedaja,
Saue Linnavalitsuse
keskkonna ja halduse
peaspetsialist
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Kultuur ja meelelahutus
Oktoobrikuu üritused
päevakeskuses
10.10
14.10
16.10
17.10
20.10
22.10
24.10

29.10
31.10

11.00 Kasutatud riiete jagamine
15.30 Vanemuise teatri ühiskülastus: Šugar,
džässis ainult tüdrukud
12.00 Erivajadustega inimestele: kastaneid,
tammetõrusid, ilusaid lehti korjama!
11.00 OÜ Nordel Trade: raviomadustega naturaalsest lambavillast toodete müük
09.00 Kirna mõisa ravipargi külastus
14.00 Silvi Mänd: südamehaiguste looduslik
ravi
11.00 MAKO pesutoodete müük
15.00 Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu
tegevjuht Auli Lõoke tutvustab seadusemuudatusi puuetega inimestele
14.00 Astrid Laamanen: loeng-seminar (teema täpsustamisel)
16.00 Seltsing Tammetõru koosviibimine

Inimeste soovidele vastu tulles toimub 20. oktoobril uus
väljasõit Kirna mõisa! Soovijatel palume eelnevalt registreeruda päevakeskuses!
27. novembriks on broneeritud piletid Vanemuise teatri
etendusele Kõik aias!!! Ameerika näitekirjanduse vapikirjaniku Edward Albee 1967. aastal kirjutatud näidend püsib
tänini menukana maailma näitelavadel. Millist hinda oleksite teie nõus maksma hea elu eest? Lugu koduperenaiste
üllatavatest lahendustest maksmaks üle jõu käivaid arveid
noobli elu eest heas elurajoonis.
Tähelepanu seenioritantsijad! Seenioritantsu esialgsed
ajad oktoobrikuus on 13.10 ja 27.10 kell 13.00. Täpsem
info alati kohapeal!

Tule ja osale meie ringides
2008/2009 õppeaastal

TÄISKASVANUTELE
• Line-tants algajatele Pühapäeviti kell 19–20 koolimaja aulas. Osalustasu 40 krooni kord. Ühest perest
osalejatele soodustus! Juhendaja Kaie Seger
• Seltskonnatants 5. oktoobrist 14. detsembrini pühapäeviti kell 17–18.30 koolimaja aulas. Tasu paari
kohta 1600 krooni. Juhendaja Käthe Kobin
• Ladina-Ameerika tantsud algajatele Kavas: salsa,
chacha, bachata, merngue, trennid toimuvad teisipäeviti kell 20–21 koolimaja peeglisaalis. Tasu 40 krooni
kord. Juhendaja Pirje Laagus
• Kõhutants Neljapäeviti kell 18–19 koolimaja peeglisaalis. Kuutasu 200 krooni kuus. Juhendaja Mai Suvi
• Inglise keele kursus Teisipäeviti kell 18–19.30 ruumis
314. Tasu 1000 krooni. Õpetaja Karin Tümanok
• Lauluklubi Reedel, 17. oktoobril kell 19 koolimaja
aulas. Juhendaja Katrin Järvlepp

Õpilastele
• Kompositsioonitunnid toimuvad kolmapäeviti
kell14.15–15.45 keldrikorruse keraamikaruumis.
Õpilastele, kes juba osalevad mõnes Saue Huvikeskuse kunstiringis, on tunnid tasuta. Õpitakse pildi
ja esemete kavandamist, esemete paigutamist pildi
pinnale, värvipindade tasakaalustamist ja seostamist
ning erinevaid žanre.

Saue kirikus algab taas
laste pühapäevakool

Pühapäevakooli kava
oktoobrist detsembrini

Saue kirikus algab oktoobris 5–10-aastastele lastele uus pühapäevakooli hooaeg. Õpetajateks on kolm
noort lapsevanemat — üks isa ja kaks ema.

12.10

Selle hooaja teemaks on “Sina võid muuta maailma, kus põnevate piiblilugude, õpetlike jutustuste, laulude, mängude ning
väljasõitude abil viiakse lapsed vahvale ümbermaailmareisile,
et avastada:
* kes hõõruvad tervituseks ninasid vastamisi
* kes on omumborumbongapuu lapsed
* kus mugivad inimesed lehti nagu röövikud
Lisaks on plaanis heategu nimega “Lapsed abistavad lapsi”,
mille eesmärgiks on laste endi äranägemise järgi kokku panna
abipakk kriisikoldes elava lapse jaoks.

Retseptisoovitus
Mustikatort

Põhi: 7 muna, 7 spl fariinsuhkurt, 7 spl jahu
Kate: 300 ml vahukoort, pisut kohupiima, maitse järgi fariinsuhkurt; immutamiseks õunamahla;
katteks mustikaid ning riivitud
valget šokolaadi.

Eraldage munakollased munavalgest, vahustage munakollased suhkkruga vahuks.
Seejärel vahustage munavalge
ning segage õrnalt vahustatud munakollasega. Raputage
sõela kasutades taignasse jahu
ning segage läbi, nii et taigna
õhulisus palju kannatada ei
saaks. Seejärel valage see vormi ning pange ahju (200 Cº)
ning küpsetage kuldpruuniks.
Kreemiks vahustage vaniljega
maitsestatud vahukoor, lisage
pisut kohupiima, millesse olete eelnevalt fariinsuhkru (ära
sulatanud). Määrige kreem
immutatud biskviidile, kaunistage mustikate ja valge šokolaadiga.

Šampinjoni supp

250 grammi värskeid šampinjone, 50 grammi võid, 400 ml
rõõska koort, vett, maitse järgi
soola, peterselli, tilli, soovi
korral kaunistuseks tüümiani;
supi kõrvale krõbedat saia

Viilutage šampinjonid tükkideks. Ajage või suurel pannil
kergelt sulama, lisage šampinjonid ning pange kaane alla
hauduma. Hautage, kuni šampinjonid on pehmed ning nende ümber on tekkinud pruunikas leem. Lisage vähehaaval
rõõska koort ning vett, sõltuvalt sellest, kui rammusat suppi soovite. Ajage supp kergelt
keema. Kui soovite paksemat
suppi, on nüüd õige hetk lisada
supile veega segatud jahu või
maisitärklist. Viimasena lisage
supile maitsetaimed. Serveerige kohe!
Saatke oma lemmikretsept
koos pildiga aadressile:
leht@saue.ee

„Aastaajad“
möödusid hoogsalt

18.10
19.10
08.11
16.11
30.11
14.12
21.12

Brasiilia — tänavalapsed ja jalgpall.
Lõikustänupüha
Kus on „meie“? Üle-eestiline lastepäev Tartus
(väljasõit)
Halloween — Jeesuseta pidu ehk miks on ohtlik tegeleda vaimude maailmaga?
Koguperemuusikal „Ime Mostokis“
Salme kultuurikeskuses (väljasõit)
Jaapan — tõestisündinud lugu tsunamist
Iisrael — hirmu kahjuks 4:0. Piiblilugu Eelijast
Ameerika — lugu lumelaudurist
„Palun tule minu sünnipäevale!“ — suur jõulukontsert lastele Oleviste kirikus (väljasõit)

23. septembri õhtul kogunes Saue gümnaasiumi aulasse
esimesele tänavusele Saue Kontsertsügise üritusele rohkelt kultuurihuvilisi. Populaarse teose Vivaldi „Aastaajad“
kandis ette Ooper-kvartett koostöös klavessiinimängija
Imbi Tarumiga ning Jüri Aarmaga. Juba 11 aastat tegutsevas kvartetis mängivad koos Rahvusooperi Estonia orkestrandid: viiuldajad Henno Soode ja Eivin Toodo, vioolal
Kerstin Tomson ning tšellol Mati Leibak. Ooperlikke jooni
oli kontserdil mitugi. Näiteks pime saal, kus valgust andsid
vaid küünlad ning interpreetide valgustusega noodipuldid.
Teiseks, teos on ise teatraalselt dramaatiline ja sisukas,
peategelaseks loodus. Kontserdi juhatas muhedalt sisse
Jüri Aarma, kes aitas meeleolu luua, esitades kuulajatele
Vivaldi enda luuletatud värsse iga aastaaja kohta.
Õrn lehesahin kõrvus, kitsekarjus
on tukkumas kesk õitsvaid aasalilli,
truu peni on ta kõrval puude varjus.
Koosmäng oli nauditav ning energiat jagus algusest lõpuni.
Kindlasti kõige suurem roll teoses oli esimese viiuli mängijal, kellest lähtusid olulisemad impulsid. Kuivõrd teos on
algselt kirjutatud ikkagi orkestrile, siis oli eriti tähtis kontrastide tekitamine vaiksemate soololõikude ja tutti-osade
vahel. Aitäh esinejatele jõulise orkestraalsuse ja imeilusate
õrnade soolode eest!
Järgmised kontserdid tulevad aga juba oktoobris-novembris. Täname kõiki abilisi ja toetajaid!
Kirsti Raidma
Muusikakool

Saue mälumängu
esivõistluste III voor
24. septembril kohtusid mälumängurid Saue Gümnaasiumis, et jätkata linna esivõistluste kolmanda vooruga. Kohal
oli seitse tublit võistkonda, mis näitas, et suvepuhkusega ei
ole inimeste soov mõttetegevuseks kusagile kadunud. Kahjuks tundub, et on loobunud veteranide võistkond „Tölpa“,
kes kevadel alustas igati tähelepanuväärselt.
Seekordne võistlus oli erakordselt tasavägine ja kuigi
võistkond „Tammetark“ saavutas jällegi üsna kindla võidu,
siis II koha napsas endale „SG4“, kes lausa viimase küsimusega möödus võistkonnast „Ettur“.
Et ees seisab viimane neljas eelvoor ja superfinaali pääsevad ainult kaks paremat võistkonda, siis esitan ülevaate
saamiseks ja eriti võistlejatele analüüsimiseks ning võistlusstrateegia väljatöötamiseks koondtabeli, kus on ära toodud kõik osalenud võistkonnad, punktide kogusumma ja
punktid voorude kaupa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tammetark		
Sammas		
SG4		
Tere		
Tammetõru		
Ettur		
Saue NK		
Tölpa		
Saue Kunnid

174
128
127
100
97
75
57
37
9

56+59+59
45+48+35
38+48+41
29+35+36
31+30+36
0+36+39
0+29+28
37+0+0
0+9+0

Lõplik paremusjärjestus selgub iga võistkonna kolme parema vooru summas ning praegu tundub, et „Tammetark“
on edasipääsu kindlustanud, kuid kes tuleb teiseks ja
jätkab Superfinaalis heitlust meistritiitlile? Tabeliseis on
üsna põnev!
Viimane eelvoor toimub kolmapäeval 22. oktoobril kell
19 Saue Gümnaasiumis.
Villu Liiv
Saue Mälumänguklubi juhatuse liige
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Tarbijainfo

12.10.2008 kell 9.00–16.00
Saue turu ees platsil

Müüa 8 mm puidugraanulit
pakituna 15 kg kottidesse

Sügislaat

asukoht Saue

Laadal head laada hinnad!
Erinevat kaupa üle kogu Eesti!
Tulge ostma, meelelahutust kogu perele!
Info: 5805 0167

Esmaspäeval, 13. oktoobril
kell 19.30 alustab Sauel

JOOGA
HARJUTUSGRUPP
Info: Aili 507 7378
või
shivani@hot.ee

8

10. oktoober 2008

Soovijatel ette helistada
5805 0050

Pärnasalu 11 ARCO Transpordi
majas
(apteegi ruumis)

Müüa

üldklassikaline,
antitselluliit,
mee,
laavakivi

sõelutud mulda,
täitepinnast,
liiva ja killustikku

MASSAAž
UUS! Hirudoteraapia e. kaaniravi

Tranpordivõimalus

GARAAZIUKSED
A I AVÄ R AVA D
A U T O M A AT I K A
Tule tn.17 Saue, info@hansadoor.ee,
müügitel. 5 255 224, 5 254 292, üldtel. 6 596 912
Nõmme, Keila, Saku, Saue tellijatele

soodustus - 10%

HANSADOOR.EE
90

Tööaeg kokkuleppel
(ka laup., pühap).

Töö

 BILANSIVÕIMELINE RAAMATUPIDAJA, TTÜ majandusharidus, 12 a.
kogemust, otsib lisatööd: jooksev
raamatupidamine, vanade perioodide korrastamine, aastaaruanded,
suhtlemine riigiametiga, maksu- ja
raamatupidamisalane konsultat50
sioon. Oman kõiki töövahendeid
ja raamatupidamisprogrammi HansaRaama 4.3. Võimalus töötada
üle interneti. Tel: 5119966, e-mail:
kaire@vyhner.ee

Kinnisvara

 MÜÜA 2-TOALINE KORTER
SAUEL 53,5 m2, Kütise 3 Renoveeritud. Vannitoa- ja köögimööbel
(tehnikaga)sees. Esikusse jääb
lükandustega kapp. Korteris on
vahetatud kogu elektrisüsteem,
põrandad, paigaldatud ripplaed
ja uus torustik. Asukoht hea ja
korteriühistu hästi toimiv. Olemas:
kelder, rõdu, telefon, internet, dušš,
turvauks, trepikoda lukus, vann,
keskküte, kaabeltelevisioon, köögis
ja vannitoas on põrandaküte. Otseviide: www.city24.ee/ID:488984
Hind: 1 250 000 kr Info: Evely170@
hot.ee Tel. 503 6262

Pensionäridele soodustused.

Tel: 509 6546

Tel. 5454 4559

Vaata www.saue.ee
Südamlik kaastunne Kaja Vatt’ile

ISA
surma puhul
Saue Simmajate nais- ja segarühm

Kaotus on valus, mälestus jääb!
Kallis Kaja, meie sügav kaastunne

ISA
kaotuse puhul
B-tiib

Ehitus/remont

 Liuguksed ja garderoobid. Hinnad
soodsad, garantii. Tel. 502 9075
Ostan

reisibusse
veoautosid
Seisukord pole oluline.
(SCANIA, MB, DAF, VOLVO, MAN)
RAHA KOHE KÄTTE
Tel 516 2499

Me südameis Sa ikka elad
jääd mõtteis meie keskele...
Kallist
Pilvi-Anne Kivisild’a
mälestab ja avaldab kaastunnet omastele
Saue Kodu-Uurimise Seltsing

