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Aitäh teile, head õpetajad!
5. oktoobril, õpetajate päeval
premeeriti Saue linna 2009.
aasta paremaid õpetajaid.
Haldi Ellam
Gerli Ramler
„Saue linna aasta õpetaja
2009“ võitja valimise komisjoni liikmed valisid Saue
linna aasta õpetajateks Ulvi
Urgardi Saue Gümnaasiumist, Eha Tamme Saue lasteaiast Midrimaa ning Rene
Toome spordiklubist Kimura
Shukokai.
Võitjad said linna poolt
preemiaks graafik Made
Balbati teose „Tamm“ ning
10 000 krooni.
Sel aastal esitati konkursile 9 kandidaati, kelleks
olid — lisaks võitjatele —
Valdo Pilve ja Kaido Tälli
Saue Gümnaasiumist, Aino
Korrol ja Terje Toomingas
Saue lasteaiast Midrimaa,
Kristi Raidma Saue Muusikakoolist ning Kristi Kruus
Saue Noortekeskusest. Kõik
nominendid said linna poolt
kingituseks Made Balbati
teosed “Muusa”.
„Õpetaja amet on üks väheseid ameteid, millest oodatakse nii palju,“ sõnas Saue
linnavalitsuse kultuuri-, haridus- ja spordivaldkonna peaspetsialist Margit Ots Aasta
Õpetaja väljakuulutamisel
õpetajate päeval. „Õpetaja
peab olema näiteks tark, rõõmus, tasakaalukas, vastutulelik, organisaator, rahulik,
põhjalik, kannatlik, nõudlik,

viima läbi tunniväliseid töid
ning olema ise aktiivne. Õpetajal on suur rõõm suhelda
edasi õpilastega, keda ollakse õpetanud ning kantakse
alati südames.“
Linnapea Orm Valtson lisas, et kui vaadata kalendrit,
leiame palju ametitele pühendatud päevi, nagu kaevurite,
arstide ja sekretäride päev,
ent õpetajate päev on ainus,
kus traditsiooniliselt annavad pärisõpetajad noortele
üle tunniandmise. „Miks see
nii on, me ei tea, ent just sel
päeval leiavad nii mõnedki
kutsumuse saada õpetajaks,
kuid vaid vähestest saab õpetaja suur Õ-ga.“
„Sama tähtis, kui ema ja
isa kodus, on lapse jaoks ka
õpetaja koolis,“ lisas linnapea. „Haritud mehed ja naised
on Eesti suurim väärtus. Ainult Eesti koolist saame Eestile vajaliku ja pühendunud
inimese ja väga oluline on, et
meie lastest sirguks isamaale
pühendunud inimesed.“
Võitjate Ulvi Urgardi, Eha
Tamme ja Rene Toome sõnul
tuli tiitel neile väga meeldiva
üllatusena.
„Meeleolu on ülev ning
väga tore, et just nüüd, kui
mul täitus Saue Gümnaasiumis 24 aastat,“ ütles Ulvi Urgardi, kes on ise nii mõnedki
kolleegid Aasta Õpetaja konkursile esitanud.

Vasakult: Rene Toome spordiklubist Kimura Shukokai, Ulvi Urgard Saue Gümnaasiumist, Eha Tamme Saue lasteaiast Midrimaa, Kristi Kruus Saue Noortekeskusest, Kaido Tälli Saue Gümnaasiumist ja Terje Toomingas Saue
Huvikeskusest. Pildilt puuduvad Valdo Pilve Saue Gümnaasiumist, Aino Korrol Saue lasteaiast Midrimaa ja Kristi
Raidma Saue Muusikakoolist.
Rene Toome arvates on
Aasta Õpetaja tiitel tunnustuseks pigem sauekate karatehuvile ning headele saavutustele. „Siin on alati väga
hea trenni anda, sest tulemus
on silmaga nähtav ning sauekad on ühed kõvad võitlejad,“ nentis ta. „Tunnustus
on igale inimesele meeldiv ja
mulle meeldib, et see suunab
ühtlasi rohkem tähelepanu ka
karatele.“
Lasteaiaõpetaja Eha Tamme ütles, et tegelikult on

nende lasteaias kõik õpetajad
väga toredad. „Olen lasteaias
töötanud 14 aastat ning tunnen, et see tunnustus on mulle tõesti antud töötegemise
eest. Kuigi arvatavasti koolis
on palju raskem töö, olen tiitli üle väga õnnelik.“
Hea meel on teatada, et sel
aastal valiti 26 õpetaja seas
Harjumaa Aasta õpetajaks ka
Saue Gümnaasiumi õpetaja
Reet Vester. Harjumaa aasta
õpetajaid tänatakse 11. oktoobril „Estonia“ teatris. 

Saue linna Aasta Õpetaja
konkursi varasemad võitjad:
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Malle Liiv, Elo-Marika Kongo
Õie Jakobson, Valmar Kaur, Harry Illak
Enla Odamus, Terje Mäss, Ene Stokgolm
Ann Lemnits, Epp Lumiste, Elviira Alamaa
Reet Vester, Reet Jürgens, Ulvi Kanter
Hellen Floren, Maret Evestus, Iljo Toming
Loreida-Velaine Veskioja, Helgi Haber, Juta Ross
Maire Rabinovitš, Merit Israel, Gerli Kirikal

Linnavolikogu ja Linnavalitsus
Linnavolikogu 45. istung

Valimised

Saue Linnavolikogu 45. ISTUNG toimus 24. septembril
2009. aastal, päevakorras oli:
1. Projekti „Saue linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
laiendamine” omafinantseeringu tagamine ja volituste
andmine /otsustati läbi viia nimeline hääletamine, poolt
hääletasid kõik kohalolijad: Erki Kuld, Vello Krohn, Monika Liiv, Ero Liivik, Kalev Lillo, Madis Milling, Jaan Moks,
Matti Nappus, Raivo Ojapõld, Andres Pajula, Harry Pajundi, Rainer Sternfeld, Anne Teetamm, Valdis Toomast,
Urmas Viilma, võeti vastu otsus nr 194/.
2. Lapsehoiuteenuse toetamise kord Saue linnas
/ühehäälselt otsustati suunata eelnõu II lugemisele ning
menetlemiseks volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni
ning haridus- ja noorsookomisjoni/.
3. Jäätmekava vastuvõtmine /13 poolthäälega
(2 erapooletut) võeti vastu määrus nr 67/.
4. Arengukava 2010. a tegevuskava muutmine
/11 poolthäälega (vastu 4) võeti vastu määrus nr 68/.
5. Jaoskonnakomisjoni koosseisu kinnitamine /14 poolthäälega (1 erapooletu) võeti vastu otsus nr 195/.
6. Saue linna valitsuskoalitsiooni programmi aastate
2007–2009 täitmisest /info/.
7. Info /volikogu esimees esitas statistilise informatsiooni
volikogu 5 koosseisu tegemistest/.

Elektrooniline hääletamine Vabariigi valimiskomisjoni
veebileheküljel www.valimised.ee kestab ööpäevaringselt
kuni 14. oktoobrini kell 20.00.
12.–14.oktoobril kl 12.00–20.00 eelhääletamine Saue
Linnavalitsuse II korrusel (Tule 7). Samas saavad hääletada ka inimesed, kes hääletavad väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda.
Valimispäeval, 18. oktoobril kl 9.00–20.00 saab hääletada Saue Gümnaasiumis (Nurmesalu 9).
Valija, kes terviseseisundi tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas, esitab Saue Linnavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kirjaliku taotluse kodus hääletamiseks. Taotluses
tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus. Taotlust
saab esitada kuni valimispäeva, 18. oktoobrini kella 16.00ni. Kodus hääletamist korraldatakse ainult valimispäeval.
Saue linna jaoskonnakomisjoni liikmed: Meeli Kallas,
Diana Kooskora, Haiko Käärik, Virge Ladva, Aino Mänd,
Margit Ots, Anneli Ritsing, Egle Viilma. Jaoskonnakomisjoni
esimees: Tuuli Urgard. Asendusliikmed: Kati Ristoja, Terje
Urgard. /Saue Linnavolikogu otsus nr 195/

Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Maie Matsiselts, Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Kuni 1. detsembrini 2009 jätkab Saue linna haldusterritooriumil korraldatud jäätmevedu AS Veolia
Keskkonnateenused (endise nimega AS Cleanaway).

Linnavalitsuse 23. istung
Saue Linnavalitsuse 23. ISTUNG toimus 30. septembril
2009. a. Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Tule tn 5 rekonstrueerimiseks ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 298/.
2. Tule tn kergliiklusteele ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 299/.
3. Linnavarade võõrandamine /korraldus nr 300/.
4. Saue Linnavalitsuse 19.09.2009. a korralduse nr 252
„Pärnasalu tn 36–4 korteriomandi enampakkumise
tulemuste kinnitamine“ punkti 2 muutmine
/korraldus nr 301/.
5. Saue Huvikeskuse teenuse hinna kehtestamine
/korraldus nr 302/.
6. Konkursi „Saue linna aasta õpetaja 2009”
võitjate premeerimine /korraldus nr 303/.
7. Avaliku ürituse korraldamise luba /korraldus nr 304/.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Maie Matsiselts, Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Harju Maavalitsus teatab
26. oktoobrist kuni 22.novembrini 2009 toimub Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009–2015“ avalik
väljapanek.
Harju maavanem võttis 02.10.2009 korraldusega nr 2059-k
vastu Harju maakonna-planeeringu teemaplaneeringu “Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009–2015”.
Teemaplaneering keskendub lahenduste leidmisele avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamiseks kõigis
Harju maakonna valdades. Teemaplaneering koosneb seletuskirjast ja planeeringu põhikaardist koos teemakaartidega.
Planeeringus analüüsitakse Harju maakonna sotsiaalse infrastruktuuri ruumilise paiknemise perspektiivi kantide ehk
paikkondade lõikes ja tehakse ettepanekuid avalike teenuste
kättesaadavuse parandamiseks.
Kuivõrd sotsiaalse infrastruktuuri rajamisel ja arendamisel
on olulisel määral kasutuses riiklikud ja Euroopa Liidu ressursid, siis saab seda teemaplaneeringut otseselt kasutada ühe
alusena antud valdkonna objektide rahastamisel.
Planeeringu avalik väljapanek toimub kõikides Harjumaa
omavalitsuste keskustes ja Harju Maavalitsuses ajavahemikul 26.10.2009–22.11.2009. Planeeringu materjalidega on
võimalik tutvuda tööpäevadel asutuste tööaja jooksul. Koos
avaliku väljapanekuga avaldatakse teemaplaneering Harju
Maavalitsuse veebilehel www.harju.ee.
Lisainfot teemaplaneeringu avaliku väljapaneku kohta
on võimalik saada Harju Maavalitsuse arenguosakonnast
(Roosikrantsi tn 12, Tallinn), tel 611 8789, e-post alan.rood@
mv.harju.ee, või tel 611 8790, e-post tiina.beldsinsky@
mv.harju.ee.

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

Järgmine number ilmub
23. oktoober 2009

Jäätmevedu

Segaolmejäätmete väljavedu toimub kuni 1. detsembrini
k.a seni kehtinud tingimustel.
Jäätmevaldajatel, kel toimub jäätmete väljavedu erandkorras 1 kord kvartalis, palume väljaveo graafiku saamiseks
võtta ühendust Veolia Keskkonnateenused AS-iga telefonil
1919.
Alates 1. detsembrist 2009 hakkab korraldatud jäätmevedu teostama Ragn-Sells AS.
Ülemineku korralduslikust poolest teatame täiendavalt
Saue Sõna vahendusel. 
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Saue linna eelarve
tulude laekumisest
Käesoleva aasta 9 kuuga on linnakassasse laekunud tulusid
76,2 miljonit krooni ja linnakassast on tehtud väljamakseid
74,1 miljonit krooni. 30. septembri seisuga on linnaeelarve
2,1 miljoni krooniga ülejäägis.
Tulusid laekus 76,2 miljonit krooni ehk 70% aastaeelarvesse kavandatust, millest 53,9 miljonit krooni laekus maksutuludena. Suurima tululiigina on käesoleva aasta üheksa kuuga
laekunud üksikisiku tulumaksu 53,1 miljonit krooni, mis moodustab 87 protsenti aastaeelarvesse prognoositud tulumaksu
laekumisest.
Võrreldes 2008. aasta sama perioodiga on linnaeelarve
tulude laekumine kahanenud 7,3 miljoni krooni võrra ehk 8,7
protsenti. Olulisemad muutused tulude laekumisel on toimunud tulumaksu ja toetuste laekumisel, millest on vähemlaekumisi vastavalt miinus 7,3 protsenti tulumaksu ja miinus 20,5
protsenti toetuste puhul. Toetuste alalaekumine (vt joonis 1)
võrreldes eelarvega on tingitud Avatud Noortekeskuse ehitamiseks saadava EL-toetuse etapiviisilisest laekumisest pärast
ehitustööde teostamist. Septembrikuu lõpuks toetuse summasid linnakassasse laekunud ei ole.
Tulumaksu laekumine kolmandas kvartalis on 0,6 protsendi võrra suurem 2007. a sama perioodi laekumisest, kuid
12,2 protsendi võrra madalam 2008. a sama perioodi laekumisest, vt joonis 2.

Joonis 1.
Tulude aastaeelarve täitmine seisuga 30.09.09

Lisateavet jäätmetest
Kas ja milliseid jäätmeid võib kodus põletada?
Me kõik oleme tarbijad ja seega ka jäätmete tekitajad. Ükskõik, mida ostad, ikka kipub sellest midagi üle jääma. Kuhu
ülejääk panna, seda eriti juhul, kui puudub pidev prügiveoteenus?
Ettevaatust jäätmete kodus põletamisega!
Majades, kus on küttekolle või muu põletamisvõimalus, kiputakse vähemalt osa jäätmetest ära põletama. Kuid ettevaatust! Kodus võib põletada ainult immutamata ja värvimata puitu ning kiletamata paberit või pappi. Plastide kodus
põletamist tuleks täielikult vältida! Kui nende puhul üldse
erandit tohib teha, siis vaid polüetüleenkilest ja polüpropüleenist (näiteks leivakotid) pakenditele, mida võib pliidi all
või ahjus väga väikestes kogustes põletada. (Polüetüleenesemeid tunneb ära selle järgi, et need tunduvad katsumisel
rasvasena, pehmenevad soojendamisel kergesti ja põlevad
sinaka leegiga, levitades sulatatud parafiini lõhna.)
Oht tervisele ja keskkonnale
Suures koguses seguplastide põletamine, seda just madalal
temperatuuril ja puuduliku tõmbega, on ohtlik, sest osa plaste ei põle ära, vaid need aurustuvad ja võivad kondenseeruda korstnas. Tagajärjeks on suitsulõõri selline ummistumine,
et korstnapühkija soovitab kogu korstna uuega asendada...
Korsten on aga väike mure. Hoopis suuremas ohus on
meie kõigi tervis, sest plastide mittetäielikul põlemisel paiskub õhku lausa mürgikokteil, mis sisaldab ka kantserogeenseid ehk vähkitekitavaid ühendeid. Näiteks dioksiine, mille
puhul on tegemist ühe kõige mürgisema ühendiga, mida
inimene on suuteline tekitama — ja seda just kodusel jäätmepõletusel.
Seega — mõne üksiku kilekoti või nn komposiitpakendi
(papp ja kile) kõrgel temperatuuril põletamine ei ole suur
patt, muu plastmaterjali kodus (ahjus, kaminas, lõkkes) põletamise korral on aga tegemist otsese keskkonna mürgitamisega, mis ohustab ka inimesi.
ABCD-märgistuse rakendumine tagatisrahaga pakenditel
Alates 1. jaanuarist 2010 peavad kõik esmakordselt turule
lastavad tagatisrahaga pakendid kandma ABCD-märgistust.
Vana märgistusega tooteid võib müüa kuni kauba lõppemiseni, samuti ei ole tarbijale seatud tagastamise piirangut.
Uued kehtestatud tagatisraha suurused esitatakse edaspidi järgmiste tähtedega:
• Plastist ühekorrapakend mahuga 0,5 liitrit või väiksem
(0,5 EEK-i) — A
• Plastist ühekorrapakend, mille maht on suurem kui
0,5 liitrit (1 EEK) — B
• Metallist ühekorrapakend (0,5 EEK-i) — C
• Klaasist ühekorrapakend (1 EEK) — D
• Klaasist korduspakend (1 EEK) — D korduskasutatav
Lisainfo: www.eestipandipakend.ee või telefonil 685 0016. 

Joonis 2.
Tulumaksu laekumine III kvartalis aastatel 2007–2009

Uus laste päevahoid
avab novembris uksed
Naerupalli Päevahoid alustab Sauel
tegutsemist tänavu 2. novembril. Päevahoid, mida praegu sisustatakse spetsiaalselt lapsehoiu jaoks, asub oma
hooviga eramajas Tõkke tänavas.
Päevahoid hakkab avatud olema esmaspäevast reedeni kell
8.00–18.00. Aja osas on ka võimalik erikokkuleppele jõuda.
Naerupalli Päevahoiu peamised märksõnad on paindlikkus
ja mitmekesisus.
Laste registreerimine Naerupalli Päevahoidu on juba alanud! Rohkem infot tel 504 9366 või www.naerupall.com.
Viimaste aastate jooksul on Sauel väga aktuaalseks teemaks olnud lasteaiakohtade puudus sõime-ealistele lastele.
Lasteaed on siiani olnud peamine koht laste hoidmiseks,
seda hindavad lastevanemad kõrgelt just õppe- ja kasvatustegevuse tõttu. Samas, rühmad on lasteaias liiga suured ja
väikelastele ka väsitavad.
Üha enam avastavad lapsevanemad ka alternatiivseid
lapsehoiuvõimalusi, millest üks on päevahoid. Päevahoiu
loomine ja töölerakendamine on oluliselt kiirem ning odavam, kui suure lasteaia avamine. Sarnaselt lasteaiale arendatakse päevahoius lapse sotsiaalseid oskusi, suhtlemist
ja arvestamist eakaaslastega, iseseisvat toimetulekut ja
sõbralikku lähenemist teisele lapsele. Päevahoius on tagatud väike laste arv rühmas, püsisuhe hoidjaga ja turvaline
keskkond. Päevahoius töötavad vastavat kutsetunnistust või
pedagoogilist haridust omavad lapsehoidjad.
Saue linnavolikogus on menetlusel määruse eelnõu lapsehoiuteenuse toetuse maksmise kohta, mis on kindlasti
lapsevanemale palju toetavam ja kasulikum toetuse vorm
kui siiani. Uue määruse järgi toimub toetuse maksmine otse
teenusepakkujale, mistõttu lapsevanema igakuised arved
selle arvelt vähenevad.
Signe Laar, Naerupalli Päevahoiu tegevjuht

Saue Sõna

Volikogu

9. oktoober 2009

3

Intervjuu: vastab Volikogu esimees Valdis Toomast
Haldi Ellam

avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna juht
1. Millised olid suuremad
eesmärgid ametisse asudes, mis on neist täidetud,
mis täitmata?
Minu suurimaks eesmärgiks
volikogu esimehe kohale asudes oli Saue linna arengu jätkumine, mis oli teatud põhjustel
aeglustunud. Isamaa Res Publica Liidu ja Reformierakonna
vahel sõlmitud koalitsioonileppe allkirjastamise hetkest tänaseni on Saue linnas toimunud
märkimisväärne areng. Valitsuskoalitsiooni programmis
ülesandeks seatud eesmärk
arendada Saue linna kõiki eluvaldkondi tasakaalustatult on
tänu heale koostööle koalitsioonipartneritega lühikese aja
jooksul suuremas osas täidetud. Volikogu ja linnavalitsuse
ühispingutuste tulemuseks on
paari aastaga Sauele toodud
mitmeid miljoneid Euroopa
Liidu abiraha, mis võimaldab
linnas vähese omaosalusega
teha ära suuri asju.
Algus sai tehtud ka kooli juurdeehituse (algklasside
maja) rajamiseks vajalike eelnevate toimingutega. Kahjuks
ei olnud 2009. a Eestit tabanud
majandussurutisest tingitud ja
Rahandusministeeriumi poolt
seatud laenupiirangu tõttu võimalik astuda järgmisi samme
maja ehituses. Loodan, et uus
volikogu kooseis jätkab gümnaasiumi laiendamise projektiga ja tammiku serva kerkib
moodne hoone, mis lahendab
ennekõike meie kõige väiksemate õpilaste ruumikitsikuse.

Spordirahva heaolu eest
seisva inimesena on kindlasti
asju, millega ei saa rahul olla.
Näiteks plaanisime Kultuuriministeeriumi ja Jalgpalliliidu
toel rajada Saue eramajade
piirkonda 1-2 minijalgpalli/
korvpalli väljakut. Kultuuriministeerium otsustas antud
projekti külmutada ning kahjuks Saue linna eelarvesse
selliseid vahendeid ei olnud
planeeritud, mille tulemusena
mänguväljakud jäid rajamata.
Kindlasti on veel palju rajatisi,
mida Saue linna spordi-kehakultuuri huvilised vajaks, kuid
kahjuks jäi minu seekordne
volikogu juhtimise aeg üürikeseks paljude suurte eesmärkide
algatamiseks, elluviimiseks.
2. Mida peate viimase kahe
aasta suurimaks võiduks?
Neid on mitu, need aasta ja 9
kuud on olnud väga tulemusrikkad mitmeski mõttes.
Kindlasti üheks väga oluliseks otsuseks pean koduse mudilase toetust, mis on mõeldud
lapsevanemale, kelle eelkooliealine laps ei käi lasteaias ega
kasuta lapsehoiuteenust. Selline toetuseliik on uuenduslik
ja leevendab lasteaiakohtade
järjekorra probleemi.
Tahaks ära märkida VanaKeila mnt 4 maa ostmist kooli
juurdeehituse/algklasside maja
ehitamiseks ning Nurmesalu
tänava ja Tule põik vahelise tee
rajamiseks. Eelnevaid läbirääkimisi peeti vahelduva eduga
juba alates 2000. aastast, eduka

tulemuseni jõuti nüüd. Teostatud on eespool nimetatud maaala ja selle lähiala detailplaneering koos keskkonnamõjude
strateegilise hindamisega ning
olemas on hoone projekteerimise eelprojekt.
Meie linnale suureks võiduks on Euroopa Liidu struktuurifondist toetuse saamine
avatud Noortekeskuse ehituseks, mille eelduseks oli vajalike otsuste vastuvõtmine
volikogus ja linnavalitsuse
laitmatu tegutsemine.
Eelmise aasta lõpul sai
koostöös Saue linna vee-ettevõttega, milleks on Tallinna
Vesi AS, valmis „Saue linna
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks
2009–2020”. Tegemist on
mahuka dokumendiga, mille
alusel sai välja töötatud taotluse projekt „Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
laiendamine”
esitamiseks

Euroopa Ühtekuuluvusfondi
meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine” raames tagastamatu rahalise abi
saamiseks. Saue linna kaasfinantseerimist tagava olulise
otsuse võttis volikogu vastu
selle kooseisu viimasel istungil 24.09.2009. Projekti tulemusena luuakse ühisveevärgi
ja kanalisatsiooni süsteemid
koos
liitumisvõimalustega Saue linna territooriumil
asuvatele eramutele. Täna
puudub ligikaudu 40% Saue
linnas asuvas eramus ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni
teenuse tarbimise võimalus.
Kõige valusamalt puudutab
see küsimus vanemaid eramupiirkondi koos Kiviloo
kandiga.
3. Keda oma kollektiivist tahaksite eriti esile tõsta, ära
märkida?
Kõigepealt tahaks tänada

kõiki, kellega minu ametiaja jooksul koostöö sujus.
Selleks, et ellu viia sõlmitud
koalitsioonilepingu eesmärke, on ühiseid jõupingutusi ja
koostööd teinud nii volikogu
kui ka linnavalitsus. Koostöö
tulemuslikkuse osas said linnaelanikud tutvuda koalitsioonilepingu täitmise aruandega,
mis ilmus eelmises Saue Sõna
numbris. Tuleb tõdeda, et
koostöö erinevate osaliste vahel on olnud konstruktiivne ja
tulemusi andev. Saue linnas on
toimunud palju uuendusi, mis
tõstavad sauelaste kodutunnet
ja muudavad linnapilti atraktiivsemaks.
Volikogu viiendas kooseisus on väga suur osa neid,
kelle jaoks Saue linna areng
on esmatähtis ja kes suhtusid
volinikuametisse väga tõsiselt.
Samuti on linna teenistujate
hulgas rohkesti inimesi, kellega
koostöö sujus suurepäraselt.

4. Kui Teie ametiaeg peaks
nüüd lõppema, siis milline
tegemata jäänud asi jääb
enim rõhuma?
Hetkeseisuga on teostamisel
paljud vajalikud asjad. Lasteaiakohtade puudus on päevakorral ja sellega tegeletakse.
Kahjuks võtavad mõned asjad rohkem aega ja seadusest
tulenevalt on protsess pikem
kui sooviksime, näiteks Saue
linna uus üldplaneering. Areng
peab jätkuma — et Saue elanikel oleks oma kodulinnas hea
elada.
Volikogu
töökorralduse
seisukohalt oleks olulisem
ning ressursside poolest optimaalsem volikogu istungitel
päevakorras olevate eelnõude
menetlemisel kasutada infotehnoloogilisi võimalusi rohkem,
st kasutada arvuteid. Elame ju
siiski juba 21. sajandis, kus infoühiskond areneb iga päevaga.
Arvutite kasutamisel säästetaks
paberit ja keskkonda. 
Saue Linnavolikogu
V koosseisu liikmed:
Esimees Valdis Toomast
Aseesimees Urmas Viilma
Aseesimees Madis Milling
Raivo Ojapõld
Ero Liivik
Matti Nappus
Jaan Moks
Harry Pajundi
Andres Pajula
Kalev Lillo
Erki Kuld
Anne Teetamm
Rainer Sternfeld
Vello Krohn
Priidu Kalbre
Malle Liiv
Monika Liiv

Volikogu V koosseis — 4 aastat
24. septembril pidas Saue Linnavolikogu V koosseis oma viimase istungi. Kokku pidas volikogu nelja aasta jooksul 45
istungit ning päevakorras oli 414 erinevat küsimust. Vastu
võeti 195 otsust ja 68 määrust. Nelja aasta jooksul oli volikogul kaks esimeest: 27. oktoobrist 24. jaanuarini Orm Valtson
(Reformierakond) ning seejärel Valdis Toomast (IRL).
Kehtestati detailplaneeringud, nagu Koondise tn 26,
Kungla, Tule tn 23 ja 23A, Tõkke 8B, Tule 24A, Männiku,
Räni, Kasesalu ja Tule tn vaheline maa, Vana-Keila mnt 4A,
Segu tn 8, Sooja 2, Koondise 20, Maasika, Maasika 3 ja
Uusaru 10, Ladva tn 2 ja Tõkke tn 1 jne, ning algatati mitmeid detailplaneeringuid.
Kehtestati kõikidele linnavalitsuse hallatavatele asutustele nüüdisaegsed põhimäärused.
Arutati mitmeid sotsiaalvaldkonda kuuluvaid küsimusi,
nagu: koolieelses lasteasutuses vanemate poolt kaetava
osa suurus, hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord,
lastetoetuste maksmise kord, matusetoetuse maksmise
kord, koolieelse eralasteasutuse toetamise kord, bussiliini
nr 190 töö korraldamine jne. Taotleti maid munitsipaalomandisse.
Võeti vastu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava,
Saue linna jäätmekava, jäätmehoolduseeskiri, kehtestati
jäätmeveo teenustasude piirmäärad, linnavara eeskirjad,
kinnitati iga-aastased majandusaasta aruanded, eelarved,
arengukava aastateks 2007–2017, arengukava eelnõu
menetlemise kord, Saue linna uus põhimäärus, eelarve ja
arengukava tegevuskava koostamise ja vastuvõtmise ning
eelarve täitmise kord jne.
Samuti kinnitati teede linna omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise kord, linnavalitsuse teenistujate palgakorralduse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste palgakorralduse alused, raamatukogu kasutamise
eeskirjad jne. 

Saue Linnavolikogu V koosseis. Pildilt puuduvad Malle Liiv ja Priidu Kalbre.

Saue Sõna

Sauelane tegutseb
Konkursi Kaunis Kodu 2009
pidulik lõpetamine
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Päevakeskus edendab
sõprust armeenlastega

Saue Gümnaasiumis toimus 1. oktoobri õhtul pidulik vastuvõtt
konkursi Kaunis Kodu 2009 võitjatele ning neile, kes on oma
koduaia kaunistamisel silma paistnud.

Saue Päevakeskus ja Armeenia kultuuriselts panid
aluse tihedatele sõprussidemetele. 22. septembril
käisid Saue Päevakeskuse inimesed külas Armeenia
kogudusel Tallinnas. Esimesele kokkusaamisele järgnes teine ja…

Foto: Raivo Tiikmaa

Inger Urva
Aastate jooksul Saue linna
kodukaunistamist väärtustavatele elanikele väga meelepäraseks ürituseks kujunenud
koosviibimisele tuli umbkaudu 150 inimest, kelle seas oli
nii eakaid kui ka sülelapsi.
Saue linnapea Orm Valtson
andis konkursi võitjatele
üle tänukirjad ning Eesti
lipu vimplid ning tänas teisi
tublisid
kodukaunistajaid.
Muusikalise ning silmaringi
laiendava etteastega esines
käsikellade ansambli Campanelli dirigent Inna Lai.
Saue Sõna avaldab Saue
Linnavalitsuse poolt korraldatava konkursi koordinaatori, keskkonna ja halduse
peaspetsialist Inger Urva
kõne, milles peaksid paljud
inimesed end ära tundma...
Kallid sauelased!
Oma tänases kõnes tahaksin heita pilgu minevikku ja
meenutada olnut, sest ütleb
vanasõnagi: kes minevikku
ei mäleta elab tulevikuta.
2003. aastal Saue linna
elaniku pr Koidula poolt kirjutatud ja ajakirjas „Kodu
ja Aed” avaldatud artikkel
„Saue linna ilusad aiad” tõi
endaga kaasa suurendatud
huvi meie koduaedade vastu.
Sellest johtuvalt vuraski ühel
kaunil suvepäeval Saue linna
Maastiku tänavale aiandushuvilistest ekskursante täis
kahekordne buss. Kui see siis
Sooväljade maja ees peatus,
jahmus naabrimees Tiit sedavõrd, et ruttas küsima: „Karl,
mis nüüd toimub?” Karl vastu: „Näe, jäin väravasse selle
kassaputka ehitamisega veidi
hiljaks, muidu oleksin aia
pealt teenima hakanud...”
Saue elanikest pajatades
tahaksin ära märkida pr Lainet ja pr Salmet, kel aastaid
kaugelt üle kaheksakümne

ja kes ikka jõudumööda oma
lilledest, puudest, põõsastest
hoolivad. Meenutan ikka ja
jälle sooja tundega lugu, kui
tol ajal 83-aastase proua Salme koduaeda külastas LääneHarju Ekspressi ajakirjanik.
Kui juba pool tundi oldi aias
ringi vaadatud, küsis ajakirjanik vanaproualt: „Ega jalad väsinud ole?”. Vastuseks
oli: ”Ei-ei, minule ei tekita
seismine probleemi. Ma olen
karastunud, seesama töö siin
aias on seda teinud. Hommikul vaatan nad kõik üle, keda
on tarvis aidata, seda ma aitan.
Eks nad siis armastavad mind
vastu. Sellepärast saangi oma
haigustega hakkama.”
Või kuidas mainimata jätta mitte just esimeses nooruses olevat Armandit, kes oma
töökuse ja hooldatud aiaga
teeb silmad ette nii mõnelegi
noorele... Ja proua Helmet ja
tema erilist korraarmastust.
Kes on osalenud ringkäikudel koduaedadesse, võib
sooja tundega meenutada
proua Asta kauneid vesiroose, nii härra Arturi kui ka
Leelu ja Endeli poolt kaunilt
kujundatud igihaljaid põõsasvorme. Kiviloost pärineva proua Helle oma kätega
rajatud basseini saamislugu
või ka perekond Aulikute
kaunist koduaeda, mille iga
ruutsentimeeter on oskuslikult haljastatud ja hooldatud ning kus viibides end
imelisest aurast lummatuna
tunned. Oleme näinud huvitavaid taimekollektsioone
Hella ja Lembitu, Galina ja
Enno, Anni ja Antsu koduaedades. Kiviloo kandi rahvas
saab imetleda Lauri ja Taneli kätetöö tulemusena põlise
tammepuu majesteetlikkust.
Mulle meenub aastatetagune lugu, kui lapseootel noor
pereema Karin oma Palgi tänava koduaias kividest teerada meisterdas, tänaseks on ta

Armeenia kogudus tegutseb endises Seegi kirikus. Vastuvõtt oli soe ja südamlik. Kirik oli külaliste puhuks soojaks
köetud. Päevakeskuse huvilisi oli nii palju, et vaevalt leidsid
kõik endale istekohad. Meie võõrustaja, armeenlane Armen Andrakyan kõneles sulaselges eesti keeles. Ta rääkis
lihtsatest ja tähtsatest asjadest, nagu perekond, kodumaa
ja väärtused elus. Tema laul ja orelimäng olid hingematvalt
ilusad, sajanditevanused laulud kõlavad tänapäeval sama
kaunilt ja ehk kaunimaltki veel. Üritus oli kena ja me lahkusime kõik loodetavasti vähemalt mõneks ajaks paremate ja
hingelt puhtamatena. Täname selle kingituse eest Armeenia
Kultuuriseltsi!
27. septembril aset leidnud kohtumine armeenlaste restoranis La Passion oli hoopis teist laadi meelelahutus. Ürituse peakorraldaja ja mõtte arendaja oli armeenlane Robert
Sarkisjan, kes on ühtlasi ka La Passion’i omanik. Tegemist
oli üritusega, millest võõrustajad loodavad kujundada pikaaegse traditsiooni. Meile juba tuttav Armen, Eesti Armeenia
Kultuuriseltsi esimees, toonitas kohtumise tähtsust vähemusrahvuste sulandumisel Eesti elusse ja olusse. Kohal
olid ka Integratsiooni Sihtasutuse esindajad, kes ettevõtmist
kõrgelt hindasid ja igati rahule jäid. Külaliste ja võõrustajate
meelt lahutasid Eesti ja Dagestani toidumeistrid, kes valmistasid kõikide silme all Kaukaasia rahvusroogasid. Kokkade
toimetused olid kõikidele näha suurelt ekraanilt.
Saue Päevakeskuse poolt esinesid tantsuansambel Vokiratas, lauluansambel Rukkilill ja seeniortantsuansambel
Senjoriitad. Võõrustajate poolt pakkus meelelahutust Dagestani tantsuansambel Lesginka ja lauljad Dagestanist.
Tegemist oli hästi meeleoluka sündmusega. Kindlasti ei
olnud see harjumuspärane vaoshoitud eestlaste tagasihoidlik koosviibimine, vaid värvikas ja meeleolukas vaheldus algavas sügises.
Sõprussidemed on loodud ning 1. novembriks plaanime
Saue Vabakiriku eestvedamisel kutsuda jumaliku häälega
Armeni esinema Saue Vabakirikusse, et linnarahvas saaks
kuulda tema kaunist häält ja selgeid-puhtaid mõtteid.
Täname kõiki toredaid osalejaid ja loodame, et huvi ja ettevõtlikkus ei rauge!
Päevakeskuse pere

Päevakeskuse ürituste kava
oma aiast loonud kunstiteose!
Meenutamist väärt on Siiri ja
Virkogi koduaia loomise lugu.
Hiliste õhtutundideni koduaia
kenaks muutmisele pühendunud noore pere koduloomise
tahe avaldas paljudele sauelastele muljet. Ja seda loetelu
võiks jätkata ja jätkata...
Sellised on Saue inimesed
ja kuidas neid mitte tunnusta-

da!? Tänane pidu ongi kingituseks teile, kes te siin saalis
viibite. Meie tänusõnad kuuluvad ka Saue Gümnaasiumi
õpetajatele ja õpilastele osalemise eest heakorrapäeval,
Noortekeskusele ja tublidele
töömalevlastele, AS Saumeri
töötajatele, konkursi komisjoni liikmetele Armandile ja
Tiiule. 

Kodu Kauniks 2009 võitjad

Noortekeskus annab teada

I–II koht
Anni ja Ants Vöörmanni koduaed, Maamõõtja tn
Marianne Kalmuse ja Mart Tõnnovi koduaed, Maastiku tn

Alles see uus kooliaasta algas, kui juba paistab silmapiiril esimene vaheaeg! Selle koolivaheaja motoks noortekeskuses on
“Õpime lõbusalt, õpime mõnuga!” Koolivaheajal oleme avatud kell 11.00–19.00. Iga päev on Sul võimalus midagi uut
proovida ja teada saada nii maailmast kui ka iseendast.
Esmaspäeval, 26. oktoobril — õpinädala avalöök! — sõidame maailma atraktiivseimasse teaduskeskusesse HEUREKA, mis asub Soomes. Osaleda saab vaid 20 noort vanuses
12–16 aastat. Registreeruda ja infot saate noortekeskusest
iga päev kell 13.00–20.00.
Teisipäevast reedeni saad uusi ja huvitavaid kogemusi avatud kunsti-, käsitöö- või seikluse töötubades.
Lisainfo noortekeskuse telefonil 679 0195. 

III koht
Maire ja Tõnu Kumari koduaed, Tammesalu tn
Korruselamute kategoorias tunnistati parimaks
Koondise tn 19 AB korteriühistu.
Eripreemiad
Siiri Perteli ja Virko Raagmetsa koduaed, Ridva tn
Karin Paemre koduaed, Palgi tn

• 14.10.09 kell 10.30 Ülo Pender näitab filme suvesündmustest.
• 15.10.09 kell 11.00 Tallinna seenioride spordipäev Kristiine Spordihallis Forelli 12; vajalik eelnev registreerimine.
• 21.10.09 Saue Päevakeskuse aktiiv külastab Kristiine
Sotsiaalkeskust.
• 23.10.09 kell 19.00 Saue koolimajas Sügispidu Vokiratas 10.
• 29.10.09 teatrihuvilised korraldavad Tartu Vanemuise
teatri külastuse: muusikaetendus „Kaunimad hetked sinu
elus”. Buss väljub Saue Kaubakeskuse eest kell 13.15.
• 06.11.09 kell 19.00 Eesti Draamateatri uuslavastus
„Hiilgav”. Piletid 180.- ja 146.-; piletid tuleb välja osta
hiljemalt 12.10.09.
• 20.11.09. teatrihuvilised korraldavad Ugala teatri ühiskülastuse: etendus „Arturi laulud ja aastad”. Pileti hind
132.- krooni; osavõtusoovist palume teatada hiljemalt
02.11.09.
• 13.10.09 kell 10.00 Saue Linna Invaühingu koosolek.
• 30.10.09 kell 16.00 Seltsingu Tammetõru koosviibimine.

Õnne kuldsele paarile

ASTA ja HEINO
MARTINSONILE!
Soovib Saue Noortekeskuse pere

Saue Sõna

Mitmesugust
FOTOVÕISTLUS
SAUE
SAUE
SUURED SÜNDMUSED
Võistlusele ootame fotosid
Saue linnas 2009. a toimuvatest
kultuuri-, spordi- ja muudest
huvitavatest sündmustest

SUURED

SÜNDMUSED

Hindamine toimub kolmes kategoorias:
Võistlusele
fotosid
Saue linnas
lapsed,ootame
noored ja
täiskasvanud.

2009. a toimuvatest

Digifotod suuruses vähemalt 1 MB
spordi(pikemkultuuri-,
külg vähemalt
2000 pikslit)
ja muudest
huvitavatest
sündmustest.
saata meiliaadressil
anneli@saue.ee
või edastada salvestatuna infokandjale
Saue
kab 107, Anneli Ritsingule
HinineLinnavalitsusse
ja täiskasvanud.
või Saue Noortekeskusesse Monika Liivile.
Digifotod suuruses 2000 pikslit)
saata infokandjale

Igalt osavõtjalt
Saue võikuni 6 fotot!
Saue Noortekeskusesse Monika Liivile.

Viimane tähtaeg onIgalt!
15. oktoober 2009. a.
Viimane
tähtaeg
on 5. oktoober
2009. a.
Fotokonkursile
laekunud
töid premeerib
asjatundlik
žürii, täiskasvanute,
Fotokonkursile
b asjatundlik žürii,noorte
ja laste
kategoorias.
täiskasvanute,
noorte
ja laste kategoorias.

Huvitavamad fotod trükitakse Saue linna 2010. aasta kalendris!

Huvitavamad fotod
trükitakse
Saue
2010.
aasta kalendris!
Korraldajad:
Saue Linnavalitsus,
Saue linna
Linna Lastekaitse
Ühing
Info võistluse kohta: tel 529 2820 Anneli; 504 3382 Monika

Korraldajad: Saue Linnavalitsus,
Saue Linna Lastekaitse Ühing

Info võistluse kohta: 529 2820 Anneli; 504 3382 Monika

Huvikeskuse kava
• 11. oktoober kell 14.00 Jaanituleplatsil Sauelane liikuma orienteerumisetapp.
• 16. oktoobril kell 19.00 Saue koolimajas Lauluklubi.
Juhendaja Katrin Järvlepp.
• 23. oktoobril kell 19.00 Saue koolimajas Sügispidu.
• Sügisene fotokoolitus, mis on mõeldud algajale fotohuvilisele ja neile, kes tunnevad, et fotograafia tähendab
enamat kui tühi klõpsimine . Vaatame läbi põhilised fotoalased tõed ja teadmised. Õpime kasutama kaamera
erinevaid režiime ja võimalusi. Arendame neid oskusi,
mida igapäevasel pildistamisel vaja. Kursust juhendab
Raimond Roopärg (Saue Foto). Kursus koosneb kolmest
kolmetunnisest loengust ja ühest sügisese ilu pildistamisest looduses (grupis või individuaalselt). Ajakava: 13.
oktoober–20. oktoober–3. november/kl 18.30–21.30
Saue Gümnaasium. Pildistamise looduses lepime kokku
kursuse alguses. Kursuse hind: 680.- Kõik osalised
saavad soovi korral esitada tehtud fotosid, mida koos
vaatame ja analüüsime. Grupp kuni 15 osalejat. Info ja
registreerimine: Saue Huvikeskus, tel 659 5009, e-post:
sauehuvikeskus@hot.ee või Saue Foto tel 5345 6441,
e-post: info@tatagrupp.ee/www.tatagrupp.ee

Oktoober Keila Miikaeli koguduses
4. oktoober kell 11.00 — 18. pühapäev pärast nelipüha Kiriku nimepäeva ja koguduse 790. aastapäeva jumalateenistus armulauaga. Jutlustab õp kantsler Urmas Viilma. Laulab
segakoor Miikael. Järgneb kohvilaud kirikus.
11. oktoober kell 11.00 — 19. pühapäev pärast nelipüha.
Lõikustänupüha jumalateenistus armulauaga.
18. oktoober
kell 11.00 — 20. pühapäev pärast nelipüha. Jumalateenistus armulauaga.
kell 16.00 — pühapäevakooli laste jumalateenistus kirikus.
25. oktoober
kell 11.00 — 21. pühapäev pärast nelipüha. Jumalateenistus armulauaga.
kell 17.00 — Lääne-Harju misjonipäevade avamine. Gospelkantaat „Teelised“.
31. oktoober kell 16.00 — Lääne-Harju misjonipeävade jumalateenistus armulauaga. Laulab praostkonna ühendkoor.
PIIBLI- JA PALVETUND EAKATELE toimub 14. ja 28. oktoobril kell 13.00 koguduse majas.
VAIMULIKUD ÕHTUD 7. ja 21. oktoobril kell 19.00 koguduse
majas.
„Jumal ütleb: Mina annan neile ühesuguse südame ja
annan nende sisse uue vaimu: ma kõrvaldan nende ihust
kivise südame ja annan neile lihase südame“ /Hs 11:19/

Lääne-Harju sugupuude
ja suguvõsa-uurimuste näitus
Harjumaa Muuseumis

9. oktoober 2009

Saue Kontsertsügis alustas!
29. septembri õhtul toimus professionaalmuusika
sarja „Saue Kontsertsügis“ hooaja avakontsert.

Eesti Genealoogia Selts (EGeS) ja Harjumaa Muuseum korraldavad oktoobrist 2010 kuni jaanuarini
2011 Lääne-Harju sugupuude näituse, mis toimub
Harjumaa Muuseumis Keilas ning hõlmab nelja kihelkonna — Hageri, Harju-Madise, Keila, Nissi — suguvõsasid.
Kutsume näitusel oma töödega osalema nii EGeS-i liikmeid
kui ka suguvõsauurijaid väljaspool seltsi. Kuigi näitus toimub
aasta pärast, on just praegu paras aeg hakata mõtlema
eksponaatidele. Veel on võimalus minna arhiivi ja täiendada oma teadmisi, leida vastused üleskerkinud küsimustele
ning rahulikult läbi mõelda tulevase töö detailid. Eksponaadid peavad valmis olema üks kuu enne näituse avamist ehk
21. septembriks 2010.
Näituse parema korralduse nimel peame vajalikuks esitada mõned nõuded eksponaatide vormistamiseks:
1. Ülesriputatavate tööde (sugupuude skeemid, tabelid jm)
maksimaalne kõrgus 2,2 meetrit, laius üldjuhul 1,5–1,6
meetrit. Üksikud erandid laiuse osas on võimalikud eelneval kokkuleppel korraldajatega. Liistudega varustatakse
tööd muuseumis.
2. Eksponaatide kleepimine või muul viisil seinale kinnitamine ei ole võimalik.
3. Perekonnakroonikad, suguvõsalood, fotoalbumid jm uurimused peavad olema korralikult köidetud, et need lähemal vaatamisel-uurimisel ära ei laguneks.
4. Vähesel määral on võimalus haruldaste ja rariteetsete
dokumentide ning esemete esitluseks klaaskupliga laual.
Nende ülemäärase koguse korral teevad valiku eksponeeritava üle korraldajad.
Lääne-Harju sugupuude näituse kestel on kavas korraldada
iga kihelkonna kohta oma teemapäev (kihelkonna ajalooline
kujunemine, kogudused, perenimede panek, tuntumad suguvõsad, suguvõsauurimine kaasajal jms). Teemapäevade
täpne aeg ning päevakava selgub näituse eel.
Täiendav teave näituse koordinaatorilt (Evelin Povel-Puusepp) telefonil 5667 5252 või elektronposti aadressil evelinpovel@gmail.com. 

Saue Kilb II voor
Tore on tõdeda, et tänavune Saue Kilb on leidnud endale ka
uusi sõpru. Sel hooajal teeme määrustesse väikese muudatuse — kahe kehvema vooru tulemused lähevad üldarvestusest
maha.

Eelmise vooru õiged vastused on järgmised:
1. Kui mereväelasteks on rasedad naised.
2. Kasutas narkoosi andmiseks eetrit.
3. Lühikese kasvu.
4. Röntgeni naise Anna Bertha käsi.
5. Olga Lauristin
6. Valga linn, Johannes Märtson.
7. 13. mai 1996
8. „Lendav Läänlane“
9. Juku Johannes Pent
10. Edgar Blossfeldt

Esmakordselt oli meil esinemas tipptasemel kammerkoor
„Voces Musicales“, kes sel sügisel tähistab oma kümnendat
tegevusaastat. Peamiselt Eesti Muusikaakadeemia tudengitest koosneva koori moodustas aastal 1999 noor ja andekas
dirigent Risto Joost, kelle käe all on lauldud tänaseni. Koori
repertuaar hõlmab teoseid alates renessansspolüfooniast
kuni nüüdisaegse muusikani. Edukalt on osaletud koorikonkurssidel ja muusikafestivalidel nii kodu- kui ka välismaal,
esitatud arvukalt suurvorme (teiste seas nt Neeme Järvi,
Olari Eltsi, Arvo Volmeri juhatamisel), sealhulgas hulk eesti
heliloojate (Toivo Tulev, Helena Tulve, Timo Steiner, Ülo Krigul
jt) uudisteoste esiettekandeid nii EMTA sügisfestivalil kui ka
Eesti Muusika Päevadel.
Sauel kanti ette mitmekülgne ja huvitav kava, mille põhirõhk asetus Eesti koorimuusika klassikale, tasakaaluks
vanamuusikat ja vürtsiks ka veidi nüüdisaegset. Kontserdi
raamiks oli valitud Veljo Tormise tsükkel „Ingerimaa õhtud“,
mille saatel saali siseneti ja kontserdi lõpus ka lahkuti. Saue
Gümnaasiumi saal ei ole võib-olla soodsaima akustikaga
a capella laulvale koorile, aga tundus, et õhtu kulgedes kohanes koor saaliga ja saal kooriga, nii et tulemus muutus
laul laulu järel üha nauditavamaks. Äärmiselt professionaalne on Voces Musicalese vokaalkultuur — eri lauljate tämbrid
sulanduvad üksteisega orgaaniliselt, nii et häälerühmad kõlavad täiesti ühtseina. On ju üldiselt teada tõsiasi, et raskeim
hääleline ülesanne on laulda grupiga unisooni. Eraldi tahaks
esile tuua tenorite imekaunist vokaali Palestrina polüfoonilistes teostes. Lausa „kananaha“ aga tõi ihule Tormise „Lauliku lapsepõlve“ esitus (solist Jaanika Kuusik).
Kui kontserdi põhiosa oli tõsisem ja akadeemilisem, siis
lõpuossa valitud Tormise tsükkel „Vepsa rajad“ esitati mänguliselt nagu tõeline teatrietendus — huumori, lavalise liikumise, väljamängitud karakteritega (kass, härg jt). Arvo Pärdi
teose „The women with the alabaster box“ ajal oleks soovinud publiku pingsamat tähelepanu — tänapäevase muusika
erilisi kobarakorde ei ole võimalik nautida üldise sahina-nahina ja krabinate saatel! Kontserdi lõppedes oli kõigil huvilistel võimalik soetada Voces Musicalese esikplaat A. Pärdi
teosega „Pilgrim’s Song“.
Saue kontserdil tegi oma õnnestunud dirigendidebüüdi Voces Musicalesega Endrik Üksvärav, kes on peamiselt
tuntud gregoriaaniansambli Vox Clamantis lauljana, erialalt
aga diplomeeritud kooridirigent (praegu täiendab end EMTA
magistrantuuris) ja on muuhulgas kunagi ka Sauel trompetiõpetajana tegutsenud. Soovime tuult tiibadesse nii dirigendile kui ka koorile ja jääme huviga ootama sarja järgmisi
kontserte!
Elina Seegel
Saue Muusikakooli klaveriõpetaja

II VOORU KÜSIMUSED:

1. Hiinlased panevad selle tegusõna kirja kahe hieroglüüfi
abil. Üks neist tähendab „pudel“ ja teine „naine“. Milline
tegusõna?
2. Teadupärast on Saue linna vapil tammelehed ja tammetõrud. Paljude Eesti linnade ja valdade vappidel on samuti
tammed või tammelehed, kuid vaid viie kohaliku omavalitsuse vapil on ka tammetõrud. Nimetage need omavalitsused.
3. Üks Eesti endine tipp-poliitik, kes on sündinud märtsis
1931, on öelnud: „Inimväärtus ei seisne kaugeltki selles,
kui palju sul on varandust ja raha, vaid selles, mida sa selle
kõrvalt oma ligemisele oled andnud.“ Kes on niimoodi öelnud?
4. Timuri pojapoja Ulugbeki juhtimisel koostati oma aja parim
tähekataloog „Zidzi Uragani“ ehk „Zidzi Ulugbek“. Kus see
teos 1648. aastal trükiti?
5. 29. jaanuaril 1886. aastal anti Saksamaal välja patent DRP
37435. Millele?
6. Ameerika Ühendriikide iseseisvuspäeval on sündinud üks
ja surnud kaks USA presidenti. Nimetage nad.
7. Pärast 1989. aasta kohalikke valimisi nimetati järgmise
aasta alguses ka Saue alevi rahvasaadikute nõukogu ja
tema täitevkomitee ümber. Millist nime uus organ kandis?
8. Kohe on käes kohalike omavalitsuste volikogude valimise
aeg. Saue linnas valitakse linnavolikogu kuuendat korda.
Kes sauelastest on osalenud kõigil kuutel valimistel?
9. Eesti olümpiakoondist esindas 1924. a Pariisi OM-il kurttumm tõstja. Kahjuks ei saanud ta üles algraskust. Kes?
10. 1936. a Berliini OM-il esinesid hiilgavalt Eesti raskejõustiklased. Miks ei võistelnud aga maailmakuulsad laskurid? 

Marsruuttaksoliin nr 208
on sõidus 23. oktoobrini
Majanduslikesse raskustesse sattunud Toiran OÜ teenindab
liini nr 208 Tallinn–Mustamäe–Saue reisijaid 23. oktoobrini
2009 (kaasa arvatud).
Toiran OÜ juhatus tänab inimesi, kes seda taksobussi kasutasid! 

Pühapäeval, 11. oktoobril
toimub Sauel, Pärnasalu põik 11

SÜGISLAAT

Kauplejaid üle Eesti.
Info 5805 0167

Meie koduleht
www.saue.ee
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Saue Sõna

Sport
Saue XII meistrivõistlused jalgpallis

Laupäeval, 26. septembril toimusid juba traditsiooniks saanud
Saue meistrivõistlused jalgpallis.
Eelmisel aastal täitus Saue
Jalgpalliklubil 10 tegevusaastat, siis tähistati seda ka väärikalt suure rokk-kontserdiga
ning jalgpalliturniir koosnes
erinevatest naljaelementidest.
Sel aastal oli põhirõhk jälle
jalgpallil.
Kohale tuli viis meeskonda: Saue Jalgpalliklubi, FC
Promill, FC Meeskond, Lion
ja Lehola. Head meelt tegi, et
meeskonnad koosnesid peamiselt Sauelt pärit palluritest.
Kahjuks ei võtnud osa Saue
spordiklubid, kes eelmistel
aastatel on olnud esindatud.
Ilm oli jalgpalli mängimiseks hea. Et kohale oli tulnud
viis meeskonda, siis otsustati teha üks alagrupp, kus iga
meeskond sai rammu katsuda
teiste meeskondadega. Mängud
olid tasavägised ja löödi vähe
väravaid. Alagrupist sai edasi
neli paremat, edasi ei pääsenud
vaid meeskond Lehola.
Pärast alagrupimänge toi-

mus põnev penaltiturniir.
Penaltiturniiril sai näha nii
maailmaklassi penalteid kui
ka ebaõnnestumisi. Näiteks
alagrupiturniiri võitnud ja teise koha saavutanud meeskonnad Saue JK ja FC Promill jäid
penaltiturniiril viimasteks. Penaltiturniiri finaalis kohtusid
Lehola ja Lion. Jalgpalli alagrupiturniiri viies koht Lehola
suutis alistada finaalis Lioni.
Pärast penaltiturniiri jätkati
poolfinaalidega, alagrupiturniiri
esimene, Saue Jalgpalliklubi,
läks vastamisi neljanda koha,
Lioniga, teine ning kolmas FC
Promill ja FC Meeskond mängisid omavahel. Poolfinaalid
võitsid Saue Jalgpalliklubi ja
FC Promill. Enne turniiri finaali peeti kolmanda koha mäng,
kus võidutses FC Meeskond
tulemusega 3–0 Lioni vastu.
Kauaoodatud finaali võis kutsuda Saue “derbiks”, sest mõlemad meeskonnad koosnesid
Saue Jalgpalliklubi liikmetest.
Finaalist väljus võitjana FC
Promill, võites omavahelise

Vokiratas 10

23. oktoobril algusega kell 19.00
Saue koolimajas

Esinevad:
Tantsurühm VOKIRATAS
SAUE KÄGARA
rahvamuusikaansambel ja tantsurühm
Lauluansambel RUKKILILL

Võitjavõistkond FC Promill. Taga seisavad:
Carl Sõlg, Erkki Liiv, Sven Luik, Reigo Vatsk,
Jaagup Ainsalu, Martti Reskov, Valdis Toomast.
Esimeses reas: Vallo Bogdanov, Lauri Esko.
heitluse 2–0. Võitjad said lisaks
turniirivõidule ka Saue Meistri
rändkarika, mida hakkasime
jagama esmakordselt Saue jalgpallimeistrivõitluste
ajaloos.
Turniiri parimaks mängijaks
valiti korraldajate poolt Kristjan
Nöörlaid, parim väravavaht on
Jaagup Ainsalu.
Usun, et kõik jäid turniiriga

rahule ja said veeta koos ühe
sportliku päeva.
Saue Jalgpalliklubi tänab
kõiki osalejaid, toetajaid, abimehi ja pealtvaatajaid. Toimunud turniir näitas järjekordselt
jalgpalli populaarsust Sauel.
Kohtumiseni järgmise aasta
septembris XIII turniiril! Head
treenimist seniks! 

Eestlased võitsid tsiklite mäkketõusu
EM-il kolmanda koha!
Sauekad Siiri Kuusmann ja Urmas Põldma osalesid koos Erkki
Salaki, Billy Toomla ja Riho Kollistiga 23. augustil Prantsusmaal Arette’is toimunud Euroopa Meistrivõistlustel meeskondlikul mootorratturite mäkketõusul, kaitstes juba mullu saavutatud kolmandat kohta.
Gerli Ramler

Sissepääs vaba

Korraldavad Saue Huvikeskus ja Päevakeskus

Sarja „Sauelane liikuma” II etapp

„Orienteerumine”

Koostöös OK-ga Saue Tammed toimub
11. oktoobril 2009. a algusega kell 14.00
Saue Jaanituleplatsil valikorienteerumine.
Rada on JÕUKOHANE KÕIGILE spordihuvilistele.
Lastele on avatud nöörirada.
Võta kaasa oma osavõtukaart. Kui sul seda veel ei ole, saad selle kohapealt.
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Sarjast osavõtt on tasuta!
Lisainfo ürituse kohta:
Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht
Terje Toomingas
+372 5343 5855
terje@saue.ee

Ürituse korraldab

Sauel
EiLIITkontsert

2009

„Tulemusi arvestati kolme esimese parema sõitja järgi,“ selgitab Kuusmann, kes oli võistluse ainus naissoost osaleja.
„Kümne riigi pinevas võistluses olid teistest üle šveitslased
(189 punkti), teise koha võtsid
prantslased (166 punkti), kolmandat kohta kaitsesid eestlased (156 punkti), hollandlased
platseerusid neljandaks (80
punkti).“
Ta lisab, et Arette’i
220-meetrine rada on väga
tehniline ja raske, nii et päris
üles mäkke ei saanud seekord
mitte ükski võistleja.
Eestlaste
individuaalne
parim tulemus oli 10. koht ja
selle võitles välja Erkki Salak (205,48 m). 12. koha sai
Riho Kollist (203,87 m), 13.
Urmas Põldma (202,85 m) ja
16. koha võttis Billy Toomla
(196,69 m). „Mina kui ainuke
naismäkketõusja meistrivõistlustel sain 25. koha (172,54 m)

Sügispidu

Saue kontsertsügis

Henri Heinsalu

9. oktoober 2009

Henry Purcell - 350
13. oktoobril kell 19.00
Saue Gümnaasiumi aulas
Teele Jõks (metsosopran)
Pirjo Püvi (sopran)
Imbi Tarum (klavessiin)
Tõnu Jõesaar (viola da gamba)

Vasakult: Riho Kollist alias Lärm, Billy Toomla alias Billy, Siiri Kuusmann alias Sirts,
Urmas Põldma alias Ummi ja Erkki Salak alias Erx.
ja olen oma tulemusega väga
rahul, sest nii hästi ma pole
enne sõitnud! Minu selja taha
jäid veel kaks Hispaania paremat sõitjat,“ ütleb Kuusmann,
kes on, muide, mäkketõusuga
tegelenud vaid ühe hooaja,
kuid jõudnud kaasa teha alates
kevadest kõik Eesti võistlused
ning käinud Rootsis ja nüüd ka
Prantsusmaal.
Suur soov selle alaga tegel-

da oli Kuusmannil juba umbes üheksa aastat tagasi, kui
toimusid esimesed võistlused
tsiklite mäkketõusus Eestis.
Aga võimalus avanes alles
nüüd. „Kuivõrd olen ainuke
mäkketõusuga tegelev naisterahvas Eestis, on mul suur
soov, et tuleks veel naisi sõitma ja võistlema — siis oleks
konkurentsi! Praegu võistlen
meestega ühes klassis. Minu

suur hobi ongi tsikliga sõitmine nii maastikul kui ka maanteel, lisaks meeldib mulle
maalida,“ jutustab kahe väikese tütre ema.
Ta lisab, et tänab Prantsusmaa-võistluse toetamise eest
südamest Saue Linnavalitsust,
Värvaltrans OÜ-d ning motoklubi H.M.G ja võistluseks
oma ratta Kuusmannile laenanud Erkki Salakit. 

Piletid 50.-/sooduspilet 25.(õpilased, pensionärid)
Info: +372 50 19 524
www.interpreet.ee

Toetavad:
Harjumaa Omavalitsuste Liit
Saue linn
Saue Muusikakool
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Saue Sõna

Tarbijainfo

9. oktoober 2009

Eesti Keskerakond

VESIAEROOBIKA

Treeningud oktoobrikuus E ja K algusega kl 19.30
Kuupilet 8 x 70 = 560.-; üksikpilet 90.- krooni.
3 tundi tervisele igal nädalal!

Linna juhtimine efektiivsemaks,
väiksema raha eest.
Igale Saue perele koju
puhas vesi ja kanalisatsioon.

SAUE UJULA

HINNAD ON JÄTKUVALT ODAVAIMAD!
AVATUD E–R 6.30–22.00
L 9.00–17.00
P 9.00–20.00
Kohtumiseni ujulas — Nurmesalu 9, Saue!

Priidu Kalbre

linnapea kandidaat nr 176

Jaan Moks

volikogu esimehe kandidaat nr 175
E-hääletus 8–14.10. Eelhääletamine 12–14.10. Valimispäev 18. oktoober 2009

AS PROTTEN F.S.C.

ESINDUSKAUPLUS

Vali jätkuvalt arenev Saue

MÜÜGIL PROTTEN SÜGIS 2009. a.
SUURES VALIKUS
NAISTE SÜGISMANTLID

• Algklassidele oma koolihoone
• Noortele kaasaegne polüfunktsionaalne noortekeskus

oktoobris PÜSIKLIENDILE

VALIK MANTLEID -10%
KÕIK KINGAD
-20%
LISAKS SUUR VALIK SALLE, NAHKKINDAID,
MÜTSE, KOTTE, EHTEID
Olete oodatud!
Kliendikaardi omanikele SOODUSTUSED
Paldiski mnt 19, Keila; tel 674 7575
E–R 9.00–19.00, L 10.00–16.00, P SULETUD

154 Erki Kuld

www.protten.ee

E-hääletus 8.–14.10. Eelhääletamine 12.–14.10. Valimispäev 18. oktoober 2009

SAUE PEREKOOL
Korraldab koostöös Sünni ja Imetamise Eesti tugiühinguga
16. oktoobril algusega kell 10.15
Saue Lasteaia Midrimaa salongis loengu teemal:

Alati Teie
teenistuses!

Imetamise algus

KORRALDAB KOOSTÖÖS

SÜNNI JA IMETAMISE EESTI TUGIÜHINGUGA

Esimesed tunnid ja päevad. Imetusasendid ja imetustehnika.
Kuidas
imetamisraskusi ennetada ja ületada?
SAUE LASTEAIA MIDRIMAA
SALONGIS
Valusad
rinnad, piimapais, piimahulga reguleerimine. Lutiga või lutita.
LOENGU TEEMAL:
2. oktoobril algusega kell 10.15

Vello Toomik

Juttu veab imetamise nõustaja Jana Kima

Kandidaat nr 156

Imiku areng, söömine ja uni 2–5 kuu vanuses.
Hammaste lõikumine, tissistreigid, seedehäired, kasvuraskused.
Söömisrütmi ja unerütmi muutumine

Oodatud on nii lapseootel emad, imikute ja väikelaste emad ja isad,
vanaemad ja vanaisad — kõik, keda päevateema köidab.
Oodatud on nii lapseootel emad, imikute ja väikelaste emad ja isad,
Juttu veab imetamise nõustaja Jana Kima

vanaemad ja vanaisad – kõik, keda päevateema köidab.

Üritus on osalejatele tasuta.
Lähem info tel 679 0176, Anneli Ritsing, lastekaitse ja noorsootöö spetsialist
Üritus on osalejatele tasuta.

www.reform.ee

Lähem info tel 679 0176, Anneli Ritsing
lastekaitse ja noorsootöö spetsialist

Sõidu- ja pakiautode
käsipesula ja teenindus
Teenindus:
Õlivahetus
Veermikutööd
Rehvitööd
Summutitööd
Sildade reguleerimine
Automaatkastide remont
Mootorite remont
Klaasitööd
Kliimaseadmete täitmine
Kere- ja värvitööd
Generaatorite
ja starteriteremont

pesula:
Välipesu
Sisepuhastus
Mootoripesu
Vahatamine
Poleerimine
Müügieelne ettevalmistus
Keemiline puhastus
Vaipade, diivanite jne puhastus
nii meil kui ka teie kodus

ANTUD REKLAAMI ETTENÄITAJALE
VÄLIPESU –50%!
Lisaks:

SINU MAAKLER

SAUE LINNAS
Kristel Grossthal 5648 9927
kristel.grossthal@domuskinnisvara.ee

Rehvide hooajaline hoiustamine
Kliendi ooteruum (kuum kohv, televiisor, wifi)

Helia service OÜ, Pärnasalu põik 9, Saue
Oleme avatud: E–R 9.00–18.00
Tel 670 9038, gunnar@heliaservice.ee

www.domuskinnisvara.ee
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Tarbijainfo

Saue Sõna

9. oktoober 2009
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Töökuulutuste avaldamine Saue Sõnas ja Saue kodulehel tasuta! leht@saue.ee

E-hääletus 8–14.10. Eelhääletamine 12–14.10. Valimispäev 18. oktoober 2009

Valgustatud rattatee Sauelt Laagrisse
Täna tiirutame ratastega Saue vahel.
Maanteele ma lastega minna ei julge.
Tahame perega sõita ohutult vaheldusrikkamat ja pikemat distantsi.
Ühendame Saue Harjumaa rattateede võrgustikuga.

164 Kalev Lillo
linnavolikogu liige

Kirjuta aadressile kalev@reform.ee ja anna teada, mida saan volikogus Sinu heaks veel ära teha!

Nr 146

ANDRES
PAJULA
Saue linnapea 1999–2002
• Asfalteeriti kõik linna teed ja tänavad;
• Saue Gümnaasiumi juurde ehitati ujula, aula,
võimla, raamatukogu, koolile neljas korrus;
• Rajati keskuse haljas- ja puhkeala;
• Alustati Saue aasta õpetaja valimise, beebiballi
korraldamise, Kauni Kodu valimise ja noorte
suvise töölaagri korraldamisega jpm.

Saue linnapea alates 2009?
• Rajada kogu linnas ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni torustikud;
• Makstes õpetajale 50% linnapea palgast
kindlustada lastele parem haridus ja
maksumaksja raha õiglasem jaotamine;
• Kindlustada kõigile lastele tasuta koolilõuna;
• Kindlustada kõigile soovijatele lasteaiakoht;
• Rajada vanurite keskus pansionaadi, seltsielu ja
tasuta taastusravi võimalustega;
• Alustada Sauele linnakeskuse rajamist.

MÕELGEM SUURELT JA
TEGUTSEGEM ÜHESKOOS!
KINDLAD TEGIJAD – UUS TULEVIK

LASTEVANEMATE ESINDAJA
GRETA SILBERG-KÄÄRIK

Nr 189

KODUNE LINN — KÕIGILE!

Veoteenus
MB kaubikuga,

pikkus 4.20 m,
kõrgus 1.90 m,
kandejõud 1300 kg.
Samas koristame
vanarauda TASUTA
5346 8430, Geotrans OÜ

Töökuulutuste
avaldamine
Saue Sõnas

tasuta

Otsin tööd

Kinnisvara

 Otsin tööd sauel või selle lähiümbruses. Olen töökas, aus ja kohusetundlik
noor naine. Eelnev töökogemus klienditeenindajana, müüjana, koristajana.
Võin hoida ka teie lapsi ja koristada teie
kodu. Pakkuda julgesti erinevaid variante.
Tel 5674 2840.

 Soovin osta Saue linnas vähemalt
70 m2 suuruse, kinnise köögiga, 4-toalise korteri kivimajas (mitte paneelmajas).
Tel 5360 2609.

 33-aastane naine soovib leida tööd
kas firmas raamatupidajana või osutan
ka raamatupidamisteenust. Võib pakkuda ka muid variante, nagu klienditeenindaja, müügisekretär, assistent. Kontakt:
egge@one.ee

 Tasuta ära anda kivisütt 1–2 tonni
Sauel. Vajalik soovijapoolne laadimine ja
transport. Tel 510 4641.

Pakun tööd

Ele IluStuudios nüüd ka

JUUKSUR

Teid teenindavad juuksurid Pille, Anne, Lee-Helen ja Eve
NB! Pensionäridele soodushinnad, jälgi ka kuupakkumisi!
Tel 711 1634, www.elestuudio.ee, Pärnasalu 11

Fekaalivedu
(kogumiskaevude
tühjendus)
Hinnad alates 250 kr
Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

 Kütise 4 JUUKSUR pakub allrentnikuna tööd kosmeetikule, küünetehnikule
või maniküürijale. INFO: 511 1520 või
659 6459, Margit.

Teade

Teenus
 Alates 20.10.2009 teisipäeviti ja neljapäeviti toimuvad Saue Päevakeskuses
KUNDALINI JOOGA tunnid algusega kell
18.00 ja 20.00. Tel 528 2511.
 LIUGUKSED, GARDEROOBID,
KÖÖGID. HINNAD SOODSAD. GARANTII.
Tel 502 9075.

Müük
 Müüa 1,5 kuune emane saksa
lambakoera kutsikas. Hind sümboolne!
Tel 5393 5797.
 Müüa Alliku külas astelpaju marju
50 eek/kg. Tellimine tel 5648 4951.
 Müüa kartul Laura 125 krooni kott
(30 kg). Tel 529 1793.

KÜ Koondise 15 avaldab
sügavat kaastunnet omastele
maja kaua-aegse elaniku

UNO JÕEMAA
surma puhul

