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Saue
Linnavolikogu
esimehena
jätkab
Valdis Toomast
12. novembril toimunud Saue
Linnavolikogu uue koosseisu
esimesel istungil valiti volikogu esimeheks Valdis Toomast.
Kati Ristoja

Linnapea abi
Saue Linnavolikogu esimehe
salajasel hääletamisel kogus
Valdis Toomast 11 poolhäält,
vastu hääli ei antud.
Isamaa ja Res Publica Liidu nimekirjas kandideerinud
Valdis Toomast kuulub Saue
Linnavolikogu koosseisu alates 1999. aastast.
Saue Linnavolikogu aseesimeesteks valiti salajasel
hääletusel Madis Milling
(Reformierakond) ja Urmas
Viilma (IRL).
Neljanda päevakorrapunktina esitas Saue Linnavalitsus
lahkumispalve, kuid jätkab
tööd kuni uue linnavalitsuse
ametissenimetamiseni.
Pärast kohalike omavalitsuste volikogude valimisi moodustasid Saue linnas
koalitsiooni
Reformiera-

kond ja Isamaa ja Res Publica Liit ning sellega oli jõudude vahekord lepinguliselt
fikseeritud.
Saue linna valimiskomisjonil ei õnnestunud varem
valimistulemusi välja kuulutada ja volikogu kokku kutsuda, sest valimistel osalenud
ja volikogus viis kohta saanud valimisliit „Kindlad tegijad — uus tulevik“ vaidlustas
Saue linna valimistulemused
alguses Harju maakonna valimiskomisjonis ja seejärel
Vabariigi Valimiskomisjonis.
Mõlemad komisjonid jätsid
kaebuse rahuldamata.
Järgmine volikogu istung
toimub neljapäeval, 19. novembril, siis valitakse linnapea ning kinnitatakse linnavalitsuse uus koosseis. 
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Sauel avati tänapäevane pumbajaam

13. novembril avati Sauel
nüüdisaegne pumbajaam. Saue
Linnavalitsust esindasid avamisel linnapea Orm Valtson ja
abilinnapea Mati Uuesoo.
2008. aasta lõpus alustati
AS-i Tallinna Vesi tellimusel Saue linnas Tammetõru
puurkaevpumpla
rekonstrueerimist, mis nüüdseks on
lõpetatud.
Pumpla projekteerijaks
oli Sweco Projekt ning
ehitajaks AS K&H. Seni
reservis seisnud hoone lammutati. Asemele ehitati uus
tootmishoone koos nõuetele
vastava tehnoloogiaga. Vee
puhastamiseks paigaldati
pumplasse ka puhastusseade, mis eraldab põhjaveest
liigse raua ja mangaani.
Pumpla töötab täisautomaat-

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

selt ning on kaugvalvega
jälgitav ja juhitav Tallinnast
Ädala tänava juhtimiskeskusest. Olemasolevad kaks
joogivee reservuaari korrastati samuti ning tehti veetihedaks. Vajadusel saavad
nendest võtta kustutusvett
ka tuletõrjeautod.
Saue linnas on nüüd kahe
puhastusseadmega varustatud joogiveepumpla asemel
kolm töökorras pumplat. Selle ca 7 miljoni kroonise investeeringuga on Saue linnas
tagatud stabiilsem veevarustus ja tulekustutusvee parem
kättesaadavus. 

Järgmine number ilmub
4. detsember 2009

Linnavolikogu 1. istung

Linnavalitsuse 27. istung

Saue Linnavolikogu VI koosseisu esimene istung toimus
12. novembril 2009. a, päevakorras oli:
1. Informatsioon valimistulemustest.
2. Volikogu esimehe valimine.
Volikogu esimeheks valiti Erakond Res Publica Liit
kandidaat VALDIS TOOMAST, kes salajasel hääletusel
kogus 17-st volikogu liikmest 11 poolthäält, vastuhääli
ei olnud.
Valimistulemused kinnitati Saue linna valimiskomisjoni
12. novembri 2009. a otsusega nr 9.
3. Volikogu aseesimehe (aseesimeeste) valimine.
Volikogu otsustas valida kaks volikogu aseesimeest
(poolt 11, vastu 6).
Esimesel salajasel hääletusel valiti volikogu aseesimeheks 11 poolthäälega Eesti Reformierakonna kandidaat MADIS MILLING, nimekirja „Kindlad tegijad — uus
tulevik“ esindajate poolt esitatud kandidaat TÕNU URVA
kogus 5 poolthäält.
Valimistulemused kinnitati volikogu 12. novembri
2009. a otsusega nr 1.
Teisel salajasel hääletusel valiti volikogu aseesimeheks
11 poolthäälega Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
kandidaat URMAS VIILMA, vastuhääli ei olnud.
Valimistulemused kinnitati volikogu 12. novembri
2009. a otsusega nr 2.
4. Saue Linnavalitsuse lahkumispalve.
Lahkumispalve esitas linnapea Orm Valtson.
Praegune linnavalitsus täidab oma ülesandeid ja tema
volitused kehtivad kuni uue valitsuse ametisse kinnitamiseni.

Saue Linnavalitsuse 27. ISTUNG toimus 4. novembril
2009. a, päevakorras oli:
1.
Saue Linnavalitsuse 04.03.2009 a määruse nr 5
„Saue linna Kuuseheki tn 9 katastriüksuse aadressi
ja maakasutuse sihtotstarbe määramine“ osaline
muutmine /määrus nr 14/.
2.
Tammetõru tn 49 üksikelamu uusehituse projekteerimistingimuste kinnitamine /eelnõu lükati tagasi/.
3.
Sooja tn 2b tootmishoone laienduse ja rekonstrueerimise projekteerimistingimuste arhitektuur-ehituslike
lisatingimuste kinnitamine /korraldus nr 337/.
4.
Raudtee maa-alale 10 kV elektri kaabelliini projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 338/.
5.
Maastiku tn 38 üksikelamu laienduse ja rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine
/korraldus nr 339/.
6.–9. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
/korraldused nr-d 340, 341, 342, 343/.
10. Hooldaja määramine /korraldus nr 344/.
11. Sünnitoetuse maksmine /korraldus nr 345/.
12. Ühingule raha eraldamine /korraldus nr 346/.
13. Saue lasteaia Midrimaa hoolekogu kinnitamine
/eelnõu suunati teisele lugemisele/.
14. Info
14.1. Oktoobris 2009 makstud matusetoetused;
14.2. Perioodil 15.10.2009 kuni 29.10.2009 sõlmitud
lepingud.

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

Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär
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Milline on Saue linna „Aasta tegu 2009”?
Kuni 1. novembrini oli sauelastel võimalus esitada kandidaate konkursile „Aasta tegu 2009”.
Margit Ots

kultuuri-, haridus- ja spordivaldkonna peaspetsialist
Esitatutest parima väljaselgitamisel saab osaleda iga
linlane. Palume Teil juuresolevas tabelis linnukesega
ära märkida üks esitatud
kandidaatidest, kes võiks
kanda aasta teo tiitlit. Lehest väljalõigatud täidetud
sedeli palume tuua või saata hiljemalt 30. novembriks
Saue Linnavalitsusse (Tule
7, Saue 76505) või panna
selle linnavalitsuse postkasti.
Sedeleid võetakse vastu ka
Saue Päevakeskuses ja Saue
Linna Raamatukogus.
Hääletada saab ka Saue
linnakodulehel www.saue.ee
rubriigis „Vaba Aeg“.
Konkursi võitjad kinnitab linnavalitsus ja paremate
avalikustamine ning tunnustamine toimub volikogu esimehe ja linnapea aastalõpu
vastuvõtul 21. detsembril. 

Konkursile „Aasta tegu 2009“ esitatud kandidaadid
Saue ristmiku rekonstrueerimine
Põhja Regionaalse Maanteeameti poolt teostatud Saue linna Vana-Keila maantee ja Tallinna ringtee ristmiku ( Olerexi ristmiku) rekonstrueerimine
on linna elanike jaoks kindlasti tähtis. See on töö, mille tagajärjel paranes, muutus ohutumaks ja kiiremaks liiklus linnast välja- ja sissesõidu sõlmpunktis. Oluline on, et ei toimunud ainult liikluse reguleerija asendamine valgusfooriga, vaid ehitati välja uued pöörderajad, valgustus, ülekäigurajad ja kõnniteed. Liiklusreguleerija asendamine valgusfooriga säästab linnaeelarves peaaegu 200 000 krooni aastas. Ehitus maksis 10,5 miljonit ja
Maanteeameti andmetel läbib ristmikku keskmiselt 9700 autot päevas.
Saue Gümnaasiumi haridusedenduse projekt Ukraina Vabariigi koolidega
Saue Gümnaasiumi koostöölepingu alusel Kiievi 32. Gümnaasiumi ning Kozeletsi linna Gümnaasiumiga olid 5.–13. aprillini Saue Gümnaasiumis
õppereisil nimetatud koolide õpilased ja õpetajad, et tutvuda Eesti haridussüsteemiga. Külastati Harjumaa koole, viibiti õppetundides, käidi teatris
ja muuseumides ning Ukraina vabariigi suursaadiku vastuvõtul. Saue õpilaste ja õpetajate vastukülaskäik toimus oktoobri esimesel nädalal ja meie
õpetajad esinesid Kozeletsis õpetajate päeva konverentsil, kooli direktor Jaan Palumets pidas haridusteemalisi loenguid Osteri ja Desna gümnaasiumides — tutvustades meie riigi haridus- ja riigikorraldust. Projekt on kasulik mõlemale poolele, avardades õpilaste maailmapilti, keeleoskust,
haridusalaseid teadmisi, koostööoskust ja -valmidust.
Harjumaa Puhkpillipäev 2009
„Harjumaa Puhkpillipäev 2009” toimus 3. juulil Saue Lauluväljakul, kus esinesid orkestrid Keila ja Saue linnast ning Kose, Viimsi, Nissi, Harku,
Saku, Kuusalu ja Rae valdadest. Rajatagust külakosti tõid pillimehed Belgiast, Norrast ning Soomest. Unikaalset vaatemängu pakkus Soome
Ajateenijate Kaitseväe Orkestri vigurmarss Saue Keskuse Pargis. Puhkpillipäeva tegi eriliseks esinejate suur hulk, kes esitasid kõrgetasemelist
puhkpillimuusikat laulupeo puhkpilliorkestri üldjuhtide taktikepi all. Päeva korraldas MTÜ Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester.
Saue Mälumängu Klubi
Klubi on asutatud 2007. a ja kogunud rohkesti populaarsust — praegu on klubis 23 aktiivset liiget. 2009. a saavutas klubi võistkond üleriigilistel kohalike omavalitsuste vahelisel mälumänguvõistlustel Eesti Maakilb 4. Koha. Sama võistluse Rahvafinaalis mängisid klubi võistkonnad
Saue Sammas ja Saue III. Saue Mälumängu Klubi võistkond Tammetark tuli Harjumaa meistriks. Kolmandat korda korraldab klubi Saue linna
mälumängu esivõistlusi. Klubi ellukutsumisel ja tegevusel on oluline roll teadmistepõhise hariduse propageerimisel ja väärtustamisel Saue linna
elanike hulgas. 2009.–2010. a osaleb Eesti Maakilvas selle võistluse ajaloos esmakordselt ühest omavalitsusest rohkem kui kolm võistkonda,
nimelt esindab Saue linna neli võistkonda.
Saue linna sündis 6000. elanik
2. jaanuaril 2009. a nägi ilmavalgust Saue linna 6000. kodanik — väike Rasmus Reinson. Linnale on 6000 elaniku künnise ületamine tähtis sündmus. Perekond Reinson väärib tunnustust, sest noorte perede kasv näitab linna jätkusuutlikkust ja sisendab kõigisse optimismi.

LC Saue Charter Night 2009

November on Saue
Gümnaasiumis lõbus kuu!

7. novembril kogunesid LC Saue lion’id koos leedidega Saue
mõisa, et tähistada oma klubi 13. sünnipäeva ehk Charter Night’i.
Esmatervituseks sai klubi
presidendi, Urmas Paisniku
ja tema leedi Helvega šampanjaklaase kokku lüüa.
Pidu jätkus traditsioonilise
kontserdiga Saue Muusikakooli õpilaste poolt. Esitusele tulid kitarri- ning akordionipalad. Mõnusa meeleolu
tekitas algklasside mehepoegadest koosnev poistekoor,
kellede esituses kõlas kolm
lustlikku laulu.
Õhtu ametliku osa avas
oma kõnega klubi käesoleva
tegevusaasta president, kes
tänas ka klubi liikmete nimel meie leedisid. Et eelmise
tegevusaasta president ehk
lion’ite keeles pastpresident
Jaan Palumets viibis parasjagu Soomemaal sõpruskooli pidustustel, siis tegi klubi
eelmine sekretär Ülo Kesküll
tema palvel kokkuvõtte viimasest tegevusaastast. Viimasel tegevusaastal täienesid
meie tegevused Saue Jõululaadaga, kus tegutseti koos
Saue Naisteseltsiga.
Külalisi oli seekordsel peol
nii siit- kui ka sealtpoolt lahte:
naaberklubidest LC Laagrist
ning LC Keilast ja Soomest
LC Helsinki Mannerheim
ning LC Kannelmäki. Kui LC
Helsinki Mannerheimiga seo-

Külalised LC Helsinki Mannerheimist annavad Helsinkit tutvustava raamatu üle
LC Saue presidendile Urmas Paisnikule.
vad meid juba väga pikaajalised koostöösuhted, siis LC
Kannelmäkiga saime kokku
alles ülemöödunud aastal, kui
nad külastasid Saue linna ja
andsid siin üle siinsetele Soomepoistele oma toetuse.
Oma tervituskõnedes tänasid külalised kutse eest,
meenutasid ühiselt korda saadetut ning loodeti näha meie
inimesi omakorda nende
Charter Night’il. Sealjuures
ei saa jätta märkimata, et LC
Kannelmäki tähistab tänavu
oma 50. tegevusaastat.

Tantsumuusikat pakkusid
seekord muusikud Läänemaalt ning tantsulusti jätkus
peaaegu südaööni.
Et lions-liikumine on siiski
heategevusliku iseloomuga,
siis organiseeriti ka seekordsel
Charter Night’il Ants Torimi
ettevõtmisel loterii. Iga lion
oli auhinnafondi pannud kaks
meenet, mis läksid väljaloosimisele. Loosipileti sai lunastada kolmelt väga autoriteetselt
ja hea müügitööga silma paistnud lion’ilt: Ants Torim, Paul
Leomar ja Tõnu Kumari.

Kas üle-lahe kolleegidel
on rohkem õnne või suurem
piletite ostuvõime, mine ja
võta kinni, aga üpris sageli
tulid oma pileteid meenete
vastu vahetama just nemad.
Kuid kadedust ei tekitanud
see kelleski, sest loteriist saadud tulu läheb täies mahus
käesoleva aasta heategevusprojektidesse.
LC Saue Charter Night’i
muljeid jagas

Harry Pajundi

Põhjamaise rahvana oleks eestlased pidanud juba aastatuhandeid tagasi ära õppima pimedal ja porisel ajal elama
unist vaoshoitud elu. Taoline elu oleks kooskõlas looduse
rütmiga: jüripäevast mihklipäevani tööd ja tegemised ning
teine pool aastast puhkamiseks ja uue tööperioodi ettevalmistuseks. Siis ei häiriks meid novembrikuu vesised ja niisked ilmad, hirmutavad gripiepideemiad ega ilmselt ka mujal
maailmas toimuv.
Et aga eestlane on loomult toimekas, siis aastasadade
jooksul on kujunenud just see päikesevaene aeg meie jaoks
nende sündmuste ettevalmistamiseks ja tähistamiseks, mis
nõuavad rohkem tubaseid tegemisi, arupidamist ja järjekindlust vaimutöös. Ka mitmesuguseid tähtpäevi valmistatakse
sel ajal põhjalikult ette ning võetakse aega olla rohkem koos
lähedaste ja sõpradega.
Suundumus vaimsele toimekusele algab septembris: lapsed tulevad kooli ja vanemad peavad tahes-tahtmata seadma oma elu selle järgi. Õppimine ei ole alati lõbus, see on
aeg-ajalt isegi väga raske töö ning lapse parimaks puhkuseks on sel ajal koosolemised vanemate ja vanavanematega ning samuti erinevad üritused ja sündmused, mis seotud
novembrikuuga.
On hingedeaeg, mis tähendab ka järelemõtlemise aega
eelnevatest ja tulevastest sündmustest. See aeg viib meid
alati vana juurde, kuid toob ka uut. Laste jaoks on novembrikuus palju lõbusaid sündmusi — isadepäev, mardipäev, kadripäev ja kooli sünnipäev.
Isadepäev on perepäev, seda tähistatakse nii koolis kui
ka kodus. See päev lisab alati novembrikuu hallusesse armastust ja õnnetunnet. Võib-olla on isegi hea, et see päev
on sattunud novembrisse, sest on ju isa armastus ja hool
lastele toeks raskel pimedal ajal, just siis, kui päike ei aita
pesamunalt viia tusatuju ja vägisi tikub jonn kallale. Just sel
pidupäeval tahab iga laps oma isale üllatust teha ja paha ei
pääse kodurahu rikkuma. Küsimusele, kes on lahke isa, vastas mõni aeg tagasi üks noormees: ”See, kelle juures leian
ma toetust ja kes peab mind väga eriliseks. Need isad, kes
julgevad lapsi kallistada ja võtavad vaevaks neile muinasjutte lugeda. Ja kellega on hea koos naerda.”
Ja selle koosolemisrõõmuga, mille saame isadepäeval,
lõbutseme mardi- ja kadripäeval, pühitseme koos kooli sünnipäeva ning jõuame peagi jõulukuusse... 10. detsembril
toimub Keila kirikus kooli jõulukontsert ning kuu lõpus kõik
väikesed ja suured jõulupeod. Nii et novembrikuu pimedusest ja rõskusest saab peagi detsembrikuu rõõm ja pühalikkus. Ja seda kõik eelkõige seetõttu, et meie esivanemad
pole kunagi päikese puhkuse ajal oma askeldustes pikemat
pausi pidanud.
Piret Uulma
emakeeleõpetaja

Saue Sõna

Kool
Saue Gümnaasiumi algõpetuse
sügisesed toimetused
Kooliaasta Saue Gümnaasiumis on täies hoos. Juba on
alanud II veerand ja kaugel
need jõuludki on. Septembrist
novembrini on toimunud algõpetuse peres mõndagi harivat
ja huvitavat, mida tahame ka
lehelugejaga jagada.

Pildi autor: Krista Merilo.

Saue Gümnaasiumi klassiõpetaja
dusmuuseumis näitust „Sügis
metsas“, kus räägiti muutustest, mis igal sügisel taime- ja
loomariigis aset leiavad. II
A ja C külastasid Harjumaa
Muuseumi — tutvuti nii leivavalmistamise käiguga kui
ka mõisapargi looduse iluga.
Saue Gümnaasiumi kõige
nooremad õpilased, esimesed
klassid tervitasid sügise saabumist Sarapiku Terviserajal.
Võistkonnad võistlesid looduse tundmises. Terviseraja
pikemal ringil tuli leida mõistatused, millele vastata ning
mõistatusteraja läbijad pidid
kohtunikule esitama lisaks
vastustele veel vahtra-, kaseja tammelehe. Tänusõnad
kõigile õpihimulistele lastele
ja klassijuhatajatele, kes õppekäigud korraldasid! 
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Nõmme Lastekaitse Liit
pakub lastega peredele abi
Nõmme Lastekaitse Liidu lastehoid tegutseb aadressil Kadaka puiestee 89, Tallinn. Juba kuuendat
aastat pakub liit peredele päevahoiu teenust.
Lapsed, kes mingil põhjusel ei saa käia suures kollektiivis,
on oodatud pisikesse päevahoidu, kus kolmes kümnelapselises rühmas jagub tegutsemisrõõmu hommikul kella kaheksast õhtul kella poole seitsmeni. Kaks lendu vanema
rühma lapsi on saadetud kooli.
Lastehoiu tegelused on mängulised, kord nädalas on
muusika- ja liikumistunnid ning sporditrenn. Päevahoius on
edukalt käinud ka erivajadustega lapsed. Liidul on erivajadustega lastele õppevahendite ning arendavate mänguasjade kogu. Mänguasju saab ka koju kaasa võtta. Mängides
omandavad lapsed teadmisi, vilumusi ja oskusi ning käitumisharjumusi, mis on eelduseks edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis. Päevahoid järgib alushariduse
õppekava. Alusharidus on kõigi järgnevate haridusteede
vundament. Lapse põhitegevus on mäng ja kõik vajalikud
oskused omandab laps meie päevahoius mängu teel.
Novembris lepingu sõlmijatele kehtib aasta lõpuni soodushind — 5000 krooni kuus, mille sisse on juba arvestatud
toiduraha ja ürituste ning õppematerjalide, muusikatundide ning trenni tasu. Poole päeva hoid maksab ühes kuus
3000 krooni. Poole koha hoidu saab kasutada ka näiteks
vaid kaks nädalat täisajaga käies. Päevahoiu tasust saab
lapsevanem tagasi veel kohaliku omavalitsuse lapsehoiu
toetuse.

Egle Viilma

Kauniks tavaks on saanud
korraldada algklasside õpilastele septembris-oktoobris
sügismatku ja õppekäike. Nii
ka sel aastal.
Algõpetuse vanimad, IV
klassi lapsed käisid Kloostrimetsa
loodusõpperajal,
kus tutvuti eri taimeliikidega, kaasa korjati rohkem ja
vähem tuntud taimi, millest
hiljem valmisid õpetlikud
herbaariumid.
III klassid käisid üheskoos
avastamas Paldiski pankranniku loodust, kogudes matka
käigus looduslikke materjale
kunstiõpetuse tarvis. Peale
selle tutvuti ka Paldiski linnaga.
Ka II klasside ettevõtmised olid huvitavad ja harivad:
II B külastas Tallinna Loo-

20. november 2009

Nõmme Lastekaitse Liidu prioriteediks on abi lastega
peredele.
28. novembril ja 12. detsembril kella kümnest kaheni korraldab liit heategevad suurmüügid Tallinnas Pääskülas,
Kadaka puiestee 91, kus pakutakse kasutatud rõivaid, jalatseid, mänguasju ning kodutarbeid hinnaga alates kümnest kroonist. Rootsist pärit kauba seas on suur hulk täiesti
uusi esemeid.
Pakume ka tekke ja suures valikus talveriideid. Kohale
saab number bussidega nr 10, 20 ja 20 a. Lähim bussipeatus on Hommiku. Müügitulu kasutatakse heategevuseks.
Liidu tegemistest saab ülevaate kodulehelt: www.nommelkl.ee
Päevahoiu tegemisi kajastab album: www.album.ee/pildialbumike
Olete oodatud!
Nõmme Lastekaitse Liit

Sügismatk.

Isadepäeva nädal Saue Gümnaasiumi algõpetuse peres
Pildi autor: Anu Lauri.

Egle Viilma

Saue Gümnaasiumi klassiõpetaja
Juba neljandat aastat oleme
kutsunud isasid kooli isadepäeva nädalat sisustama. Kümned
isad olid nõus kooli tulema, et
anda klassikalist koolitundi,
tutvustada oma igapäevatööd
või hobi. Paar klassi said külastada hoopis isa töökohta
Tallinnas. Taas oli rõõm tõdeda, kui palju andekaid, julgeid
ja abivalmis isasid meie linnas
on — kõik ikka selleks, et
lastel koolinädal põnevamaks
teha ja isikliku eeskujuga selgitada erinevate elukutsete ja
hobide tähtsust. Sügav kummardus isadele!
Sellel nädalal kirjutati lugusid isadest, joonistati neid
ja valmistuti peoks.
Nädal kulmineerus traditsiooniliselt Saue Gümnaasiumi isadepäeva kontserdiga
„Koos isaga...“. Tunniajases
programmis esinesid parimad
tantsijad, luulelugejad, lauljad
ja pillimängijad.

Pärast kontserti said isadlapsed taas üheskoos midagi
meisterda. Seekord oli selleks
lindude söögimaja. Materjalidena kasutati nii plastpudeleid, piimapakke kui ka vana
keraamikat. Loomulikult valmisid uhked majad ka puidust.
Kui näitus oli aulasse üles seatud, lauldi rõõmsalt üheskoos
„Laupäevaõhtu koos isaga“ ja
mindi koduteele. Loodetavasti rõõmustavad ka linnukesed
laste ja isade tehtu üle, kui pakased saabuvad.
Ja ka siin tänusõnad lastele, emadele-isadele ja kogu
kooliperele, kes nädalat planeerisid ja kontserdile esinejaid ette valmistasid!
Rõõmsal meelel uutele põnevatele tegudele vastu: mardi- ja kadripäev, kooli sünnipäev, 1. advent...
Uute kohtumisteni! 

Saue Sõna

Kultuur
Õhtu täis esmaklassilist pianismi
6. novembril toimus Saue Kontsertsügise järjekordne kontsert,
mis seekord oli pühendatud läbinisti klaverimängukunstile.
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Vokiratas — 10!
Tänavugi järgisid Saue Huvikeskus ja Saue Päevakeskus väljakujunenud traditsiooni tähistada suve lõppu
sügispeoga, mis toimus Saue Gümnaasiumi aulas.

Elina Seegel

Saue Muusikakooli
klaveriõpetaja
Esinesid kaks erakordselt
huvitavat pianisti — Age
Juurikas ja Mihkel Poll —,
sarnaselt head oma mängutehnilistelt võimetelt, aga
muusikutena ometi väga erinevad nii teoste tõlgendamise, läbiviimise kui ka repertuaarivaliku poolest.
Age Juurikas (s 1979)
on omandanud bakalaureuse kraadi Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemias (prof Peep
Lassmann) ja magistrikraadi
Moskva Riiklikus Konservatooriumis (prof Vera Gornostajeva). Ta on edukalt osalenud
paljudel konkurssidel, märkimisväärsemateks saavutusteks 1998. aastal I preemia ja
3 eriauhinda rahvusvahelisel
Vainiunase-nimelisel konkursil Leedus ning peapreemia ja
2 eripreemiat konkurss-festivalil „Con Brio’98“, samuti
I preemia VI vabariiklikul
pianistide konkursil Tallinnas
(2002). Aastast 2007 töötab
Juurikas EMTA lektorina ja
aastast 2008 õpib samas doktorantuuris.
Mihkel Poll (s 1986) õpib
praegu EMTA-s prof Ivari Ilja
käe all ja Guildhall School of
Music and Drama’s (London)
prof Ronan O’Hora klaveriklassis. Rohkete edukate konkursside seas võiks esile tuua
peapreemia ja orkestri eripreemia mainekal Rina Sala
Gallo nimelisel konkursil
Monzas, Itaalias (2004) ja I
preemia XX Ferroli konkursil
Hispaanias (2006).
Mõlemad pianistid on andnud kontserte paljudes Euroopa riikides (Juurikas lisaks ka
USA-s) ning esinenud solistina orkestrite ees.
Juba enne õpinguid Venemaal oli Juurikas tuntud kirgliku vene muusika mängijana
ja seda kuvandit kinnitas ka
seekordne kontsert. Avaloona
esitas Juurikas D. Šostakovitši Sonaadi nr 1 op 12, mille
helilooja kirjutas šokeerimaks publikut — meie tänapäevastele kõigega harjunud
kõrvadele polnud seal muidugi midagi ehmatavat, pigem
olid nooremad kuulajad just
vaimustatud jõulisest klaverikäsitlusest, erilistest mänguvõtetest ja heliefektidest.
S. Rahmaninovi Sonaadist nr
2 op 36 esitas Juurikas loomulikult V. Horowitzi redaktsiooni, kes suurepärase pianistina lisas originaaltekstile
tehnilist keerukust ja kõlalist
mahlakust. Oli tunda, et ka
Juurikas armastab massiivset

See ei olnud siiski tavaline pidu, sest see langes kokku tantsuansambli Vokiratas 10 aastapäevaga. Väga armas oli näha
kaunites rahvariietes särasilmseid tantsumemmesid, pokaalid käes, külalisi tervitamas. Kui kõrged külalised kohal, võis
laudade ääres kohad sisse võtta ja pidu võiski alata.
Avasõna ütles Saue linnapea Orm Valtson, kellel jagus
ilusaid sõnu nii tantsijate juhendajale Elena Kalbusele, kes
pälvis tema aukirja, kui ka kõigile tantsijatele.
10-aastaseks saanud Vokiratta esinemine, nii nagu sõsaransambli Saue Kägara naiste ülesastuminegi, teenis publiku kauakestva aplausi. Muide, need naised ei tulnud oma
kolleege õnnitlema mitte tühjade kätega — kaasa toodi endi
valmistatud võileivatort.
Eriti meeliülendav ja värvikirev oli mõlema ansambli ühisesinemine, mida saatis Reet Jürgensi juhitud kapell. Sooja
vastuvõtu osaliseks sai 15-aastaseks saanud Saue laulunaiste ansambel Rukkilill. Ansambli dirigendi Harald-Johannes Matvei akordionihelide saatel tervitati tantsijaid tuntud
lauluga „Veere-veere vokiratas”.
Saue Päevakeskuse juhataja Liivi Lents tänas tänukirjaga viit Vokiratta asutajaliiget, Maie Uhtlik, Aino Mänd, Ingrid
Sams, Evi Põldmann ja Silvia Annus on ansamblis tantsinud
asutamisest alates.
Et alanud oli kõige vihmasem aastaaeg, siis abilinnapea
Rafael Amose poolt jagatud vihmavarjud panid Vokiratta
tantsijate näod särama.
Omapoolsed õnnitlused Saue Folgilt andis üle Kalev Iisrael.
Tervitused üle antud, tantsijad ja lauljad esinenud, algas
ühistants ikka väsimatu kapelli helide saatel. Jalga said keerutada kõik ja nii mõnegi naise soov — tantsida linnapeaga —
läks täide.
Kellel janu ja nälg kallale kippus, see sai leevendust kohvilauas, kus jagus nii soolasemat kui ka magusat.
Pidu oli ilus, lõbus ja värvikirev tänu esinejatele ja korraldajatele. Eriti tahaks esile tõsta ja tänada tantsijate juhendajat Elena Kalbust, sest teada on tõde, et ilma hea õpetajata pole kiitust väärivat tulemust. Meie kõigi lugupidamine
ja tänu linnapea Orm Valtsonile peos osalemise ja toetamise
eest!
Armand Nagel

Õuna rajal
29. oktoobril korraldas Saue Huvikeskuse Kunstistuudio õpilastele ekskursiooni KUMU-sse.

kõla ja tehniliselt keerukaid
ülesandeid. Tema mängus on
ülevaatlikkust, mastaapsust,
samas teadlikkust ja tarkust
mitte muutuda kõlaliselt robustseks või hoolimatuks.
Eriliselt jäi meelde väga hea
faktuurikäsitlus kogu kavas.
Suurte sonaatide kõrvale oli
kergemaks vahepalaks valitud I. Albenize „Triana“,
mille esituses oleks oodanud
rohkem hispaanialikku vaimukust ja temperamenti.
Kui A. Juurikas näitas end
Sauel väga ekstravertse ja intensiivse muusikuna, siis M.
Polli mängust jäi meelde eelkõige tema lüüriline ja poeetiline väljenduslaad, mida
loomulikult toetas ka teoste
valik — F. Chopini aeglane
kantileenne etüüd, F. Schu-

berti laulud F. Liszti seades
(kus tehniline virtuoossus oli
meisterlikult allutatud laulvusele), S. Rahmaninovi ja
M. Raveli väikevormid. Esitatust läks kõige enam südamesse Schubert-Liszti traagiline „Metshaldjas“, mis oli
mängitud nii haaravalt ja reljeefselt, et loo sisu võis lausa
näha vaimusilmas piltidena
kulgemas. Kava ülesehitus
oli vaheldusrikas ja eriti huvitavad teosed olid jäetud
lõpuks — G. Ligeti etüüdid,
mida üldiselt vähe mängitakse, aga mis oma keeruliste
ebasümmeetriliste struktuuridega pakuvad põnevust nii
esitajale kui ka kuulajaile.
Neil, kellele Polli mäng eriti
hinge läks, oli võimalus endale soetada pianisti esimene

sooloplaat — “20. sajandi
klaverimuusika” —, mille
ametlik esitlus toimub alles
22. novembril Estonia Kontserdisaali Kammersaalis.
Traditsioonilises kontserdijärgses kohvilauas avaldas
M. Poll arvamust, et pole kuigi palju neid muusikakoole,
kus võimaldatakse pianistile
esinemiseks täismõõduline
kontsertklaver, sageli on koolides küll suurepärane publiku vastuvõtt, aga mängida
tuleb väikesel armetus seisus
kabinetklaveril (vahel suisa
pianiinol).
Olgem siis uhked, et saame Sauel muusikutele pakkuda mõlemat — nii heal tasemel kontsertklaveri kui ka
heatahtliku ning asjatundliku
publiku! 

Hommikul kell 10.00 ootas buss Saue Gümnaasiumi ees ja
sõit Kadrioru poole võis alata. KUMU-s külastasime skulptor
Ülo Õuna tööde suurt ülevaatenäitust ja osalesime programmis „Õuna rajal“.
Õuna rada mööda liikudes sai skulptuure näha mitmest
erinevast vaatenurgast, katsuda materjale, mida kunstnik on kasutanud kujude loomisel, kuulda huvitavaid fakte
skulptori elust ja tema modellidest ning otsida paberile või
kilele kujutatu järgi sarnasusi postamendil asetseva skulptuuriga. Tähtsamad avastused võis iga õpilane jäädvustada
Õuna tahvlile.
Programmi lõpuks said kõik osalejad KUMU kunstiklassis proovida frotaažitehnikat ja valminud tööd pakiti meile
lahkelt kaasa.
Et KUMU-s alati mitu huvitavat näitust korraga avatud on,
vaatasime meiegi veel Soome kunstniku Harro Koskiniemi
loomingut, kes on viljelenud humoorikat ja ühiskonnakriitilist popkunsti möödunud sajandi 70. aastatel. Kõige enam
elevust tekitasid erksavärvilised Notsude sarja tööd ja Soome lipp taldrikul.
Viimasena külastasime Normandia maalijate näitust.
Kahes saalis on eksponeeritud kaunid maastikumaalid 19.
sajandi lõpust, mil läks moodi maalimine vabas õhus ja
maastikumaalijad püüdsid lõuendile jäädvustada sillerdavat
valgust ja värelevat õhku.
Muljetest tulvil ja pisut ehk ka targematena asusime koduteele.
Virve Laan
Saue Huvikeskuse huvitegevuse juht
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Saue Sõna

Mitmesugust
Nõuanne

Novembri sünnipäevad

Kui oled sattunud liiklusõnnetuse ohvriks, siis tea, et sinu tervisekahjustuse ravimiseks soetatud ravimid ja muud seadusest
tulenevad kulutused maksab kinni liiklusõnnetuse põhjustanud
autojuhi kindlustusselts.
Kindlustusseltsil
lasub
üldjuhul kohustus (v.a üksikud seaduses sätestatud erandid, nt liiklusõnnetuse põhjustanud joobes juhi ravikulud)
hüvitada kõik liiklusvigastuse raviga seotud kulud, sh
taastusravi kulud. Ühtlasi
on patsiendil õigus nõuda
kindlustusseltsilt tema poolt
ravimite soetamisele tehtud
kulutuste hüvitamist. See on
detail, mida kindlustatud isikud
sageli ei tea ning millest võiks
vastava eriala arst või perearst
patsienti esmalt informeerida.
Lisaks on isikutel õigus nõuda vastavalt liikluskindlustuse
seaduse § 31 kindlustusseltsilt
liiklusõnnetusega kaasnevaid
muid kulutusi, näiteks raviga
seotud raviasutuse külastamiseks tehtud transpordikulutused ja muud otsesed kulud (sh
valu ja vaev).
Seega, läheneme konkreetselt isiku vaatenurgast. Kui
tekib vajadus võtta haigusleht,
siis 3 esimest päeva on isiku
omavastutus, järgmised 4 päeva aga tööandja kohustus. Haigekassa hakkab tasuma ajutise
töövõimetuse hüvitist alates 9.
päevast. Siin on aga oluline, et
ei tekiks arusaamatusi hüvitise
suuruses osas, sest haigekassa
hüvitab ajutise töövõimetuse
hüvitist vastavalt ravikindlustuse seaduse § 54 lg 1, mis
sätestab, et haigekassa maksab
kindlustatud isikule ajutise töö-

võimetuse hüvitist ühe kalendripäeva eest ühe kalendripäeva
keskmisest tulust. Vastavalt
ravikindlustuse seaduse § 55
lg 1, mis sätestab, et kalendripäeva keskmine tulu arvutatakse, lähtudes Maksu- ja Tolliameti esitatud, kindlustatud
isikule arvestatud või makstud
sotsiaalmaksu alusel arvutatud
tulu andmetest. Haigekassa
tasub 70% ühe kalendripäeva
eest ühe kalendripäeva keskmisest tulust. Seega, kindlustatud isikule on oluline,
et tema töötasu arvestataks
õigesti ning maksud oleksid
korralikult tasutud. Kindlasti tasuks teada, et ka ajutise
töövõimetuse osas võib inimene nõuda sisse selle osa,
mida ei kata haigekassa poolt
väljamakstav hüvitise summa ehk siis vastavalt 30%.
Liiklusõnnetuses kannatanul on õigus nõuda nii soodusravimi ostmisel haigekassa poolt hüvitamata summa
tasumist kui ka käsimüügiravimite hüvitamist kindlustusseltsilt. Kui tegemist on
soodusravimiga, kirjutab arst
välja soodusmääraga (100%,
75%, 50%) retsepti. Ravimit
ostes jääb patsiendi kanda
alati nn omaosalus ja vastav
protsent ravimi hinnast, mida
haigekassa ei hüvita. 50% soodustusega ravimi puhul peab
ravikindlustatud inimene apteegis ravimi eest tasuma igal

juhul 50 krooni omaosaluse
tasu. Ostes välja 100-kroonise
soodusravimi, maksab haigekassa inimese eest apteegile
(100 – 50) x 50% = 25 krooni.
Inimese enda kanda jääb aga
omaosaluse tasu 50 krooni
+ 25 krooni (protsent, mida
haigekassa ei hüvita), seega
kokku 75 krooni, mille liiklusvigastuse korral hüvitab
kindlustusselts.
Liiklusõnnetuses kannatanul tuleb nõude esitamiseks
pöörduda õnnetuse põhjustanud juhi kindlustusseltsi
kahjukäsitlusosakonda. Kui
liikluskahju põhjustajal pole
liikluskindlustuse
lepingut
sõlmitud, siis tuleb pöörduda
Eesti Liikluskindlustuse Fondi
poole. Kindlustusseltside üks
kohustusi on tutvustada vajalikke seadusi kannatanutele. Missuguste dokumentide
alusel ja kuidas, kellele ja kui
palju hüvitist makstakse, selgitab liikluskindlustuse seadusega ette nähtud korras
välja kindlustusselts või Eesti
Liikluskindlustuse Fond.
Eesti Haigekassa loodab,
et käesolev info on kasulik nii
kindlustatud isikutele kui ka
tervishoiuteenuse osutajale.
Jätkuvalt edukat koostööd
soovides,
Ado Viik
EHK Harju osakonna direktor

AINO PETA 88
SILVIA MÄGI 87
ERNA KABER 86
LAINE PEDAJAS 85
AGATHE VAARD 85
HIRLANDA KONGO 84
ARMILDE POOLA 83
SILVIA SARING 83
MEIDA OJAPÕLD 82
MARIA LIMBERK 82
ZOJA ALTEBERG 81
VILMA ERENDI 81
ERIK ANDRESEN 80
LEMBIT ANNI 80
MEEDI MIDRI 80

MARIA VASSILEVSKI 80
HUGO EENOK 75
EHA TÕLL 75
HELGI ADAMSON 70
LAINE-LINDA
ARULEPP 70
MÄRT KASTEIN 70
LAINE LUIGES 70
REIN NAUKAS 70
HELVI PREGEL 70
KULLO RAUK 70
ELGI TUI 70
MILVI VAHERSALU 70

Saue linna jõululaat
13. detsembril kell 11.00–14.00
Saue Gümnaasiumis

TULE KOGU PEREGA
JA OSTA OMA JÕULUKINGITUSED!

Müügil:
käsitöö, küünlad, raamatud, jõulukaardid, toidukaubad
Töötoad:
11.30 jõulukaartide ja päkapikkude meisterdamine
12.30 küünalde kaunistamine
Heategevuslik Õnneloos!
Pakutakse glöggi ja piparkooke!
Esinevad:
rahvamuusikaansambel Saue Kägara
ja Saue Gümnaasiumi solistid
Kauplejaks registreerimine: sauehuvikeskus@hot.ee, tel 659 5009, 523 4339
Korraldajad: Saue linn, Saue Gümnaasium, Saue Huvikeskus, Saue Raamatukogu,
Saue Gümnaasiumi hoolekogu, LC Saue, Saue Naisselts

Jaanus Põldmaa
EHKHarjuosakonnajuristiabi

SAUE PEREKOOL
korraldab koostöös Sünni ja Imetamise Eesti tugiühinguga
27. novembril algusega kell 10.15
Saue Lasteaia Midrimaa salongis loengu teemal:
KORRALDAB KOOSTÖÖS

Pere tervist toetavad valikud
toidupoes ja köögis

29. detsembril kell 19.00
Saue koolimajas

AASTALÕPUPIDU

SÜNNI JA IMETAMISE EESTI TUGIÜHINGUGA
2. oktoobril algusega kell 10.15

SAUE LASTEAIA MIDRIMAA SALONGIS
LOENGU TEEMAL:

Siltide saladused, lisaained toidus, toidu omadused,
Imiku areng, söömine ja uni 2–5 kuu vanuses.
kogus, valmistamine ja säilitamine.
Hammaste lõikumine, tissistreigid, seedehäired, kasvuraskused.
Söömisrütmi ja unerütmi muutumine

Juttu veab imetamise nõustaja Jana Kima

Juttu veab imetamise nõustaja Jana Kima

Tantsuks Rein Laaneorg
ja ansambel President
Esinevad showgrupp Vikerkaar
ja noored muusikud
Õhtujuht Leo Uulma

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,
vanaemad ja vanaisad — kõik, keda päevateema köidab.

Pidu on laudadega
Avatud baar

Üritus on osalejatele tasuta.

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

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

Mida oleks vaja teada kindlustatud isikul ja tervishoiuteenuse osutajal, kui toimub liiklusõnnetus?

Eesti Haigekassal (edaspidi
haigekassa) ja kindlustusseltsil
on oluline roll liiklusõnnetuses
kannatanud poolte ravimisel ja
muude hüvitiste maksmisel.
Oletame, et sõiduauto X sõidab küljelt sisse sõiduautole Z
ning sõiduauto X juht tunnistatakse antud liiklusõnnetuses
süüdi — siis vastutab kahju
eest liiklusõnnetuse põhjustanud autojuhi kindlustusselts.
Sellises situatsioonis tekib alati
rahalisi kulutusi, mida esmalt
kannab haigekassa ning hiljem
nõutakse sisse kindlustusseltsidelt vastavalt ravikindlustuse
seaduse § 26, mis sätestab, et
haigekassal on tagasinõudeõigus isiku suhtes, kes vastutab
kindlustusjuhtumi toimumise
eest, mille tõttu sai kindlustatud isik ravikindlustushüvitisi,
samuti kindlustusandjate suhtes, kes on kohustatud võimaldama hüvitisi sama kindlustusjuhtumi raames.
Mõned drastilised näited
haigekassa poolt sisse nõutud
summadest: liiklusõnnetuse
põhjustaja juhi eest on haigekassa sisse nõudnud kindlustusseltsidelt esimesel poolaastal 2009 kokku 182 548.00
krooni. Kokku on esimesel
poolaastal sisse nõutud ja koostatud liiklusnõudeid summas
4 001 667.68 krooni. See sisaldab ka eriti suuri nõudeid alates
350 000 kroonist, kuid need on
pigem erandid kui reeglid.

20. november 2009

Piletid hinnaga 100 krooni müügil Saue Huvikeskuses
(Saue koolimajas ruum 124) T–N 15.00–18.00
Korraldab Saue Huvikeskus

Saue Sõna

Teated
Detsembrikuu toiduraha
Saue Gümnaasiumis
1.–9. klass
10.–12. klass

Sportlik Isadepäev

Meeldivat koostööd soovides, RK Teeninduse OÜ

Saue Muusikakool
Saue Muusikakooli maakondlike konkursside tulemused 2009/2010 I poolaastal
Harjumaa Koolinoorde Vokaalansamblite konkurss Keilas
13. novembril 2009. a
1. 1.–3. klasside vanuserühmas saavutas I koha Tütarlaste
vokaalansambel koosseisus Raili Sõrmus, Lisa Kõllamõts,
Karen Tammsaar, Gertrud Soone, Brita-Liis Oruste, Laura
Tammiste, Maria-Kristiina Eerme, Grete-Maria Eljas, Annabel
Kaljusaar, Greta Reino. Palju õnne õpetaja Ulvi Kanterile!
2. 1.–3. klasside vanuserühmas saavutas II koha Poiste vokaalansambel koosseisus Oliver Strastin, Rasmus Kuningas,
Tanel Neemre, Johann Saavaste, Kaur Erik Pääsuke, Markus
Lehtsalu, Alexis Alliksaar, Rasmus Strastin. Palju õnne õpetaja Elviira Alamaale!
Eesti palade maakondlik konkurss pianistidele 14. novembril 2009. a Tabasalu Muusikakoolis
II koht — Brita-Liis Oruste, õp Elina Seegel
Kiituskiri kogu kava hea esituse eest Sigrit Keerdile, õp
Marina Jurtsenko.
Gertrud Soone — kiituskiri pala eest, õp Tiina Kalvet.
Õnnitlused tublidele õpilastele ja nende õpetajatele!

Saue Muusikakool
kutsub kontsertidele!
24. november kl 18.00 Tallinna Keskraamatukogus
Saue Muusikakooli õpilaste kontsert
29. november kl 12.00 Saue Gümnaasiumi aulas
Saue Poistekoori ettevalmistuskoori kontsert
29. november kl 16.00 Sauel jõulukuuse all
Saue Poistekoor, I küünla süütamine kuusel
1. detsember kl 19.00 Saue Gümnaasiumi aulas
Tallinna Muusikakeskkooli õpilaste kontsert
11. detsember kl 19.00 Saue Gümnaasiumi aulas
Iljo Toming ja Peep Ojaveski „Django Reinhardti õhtu“
13. detsember Keila Uusapostlikus Kirikus
Poistekoori jõulukontsert
13. detsember Saue Gümnaasiumi aulas
Koduste laste jõulupidu, esineb Saue Poistekoor
15. detsember kl 18.00 Saue Gümnaasiumi aulas
Temaatiline aastalõpukontsert „Jõulud“

Selgusid 2009. aasta
Eesti U15 judomeistrid
Novembri esimesel päeval jagati Võrus medaleid Eesti värsketele, kuni viieteistkümne-aastastele judomeistritele. Et kohal oli selle vanuse Eesti paremik, nägid judosõbrad tuliseid
võitlusi, võidurõõmu ja pettumuskibedust. Kaalukategoorias
kuni 66 kg tuli Eesti meistriks Aitado judoklubi kasvandik ja
Saue Gümnaasiumi 7. klassi õpilane Martin Vist. Head enesekindlust näidanud noor judopiss alistas kõik oma vastased puhtalt, kaotamata ainsatki punkti. Pärast selle aasta
alguses välisturniiril saadud rasket käevigastust ja pikka
taastusravi on Martin edukas olnud ka teistel sügisel toimunud turniiridel. Meeskondlik esikoht kuulus taas judoklubile
Aitado. Palju õnne!
Andre Veskitamm
Judoklubi Aitado

Saue Kilb V voor
V VOORU KÜSIMUSED:

120 krooni
270 krooni

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele: Swedbank a/a nr 221018424457 hiljemalt 27. novembriks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse(laste) nimed
ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas kooli sööklas
01.12 kl 8.00–9.15 ja 13.30–15.00. Palume kindlasti registreerida sööjaks ka nendel, kes soovivad hiljem maksta.
Antud aegadel saab sööklas pikendada ka toidukaarte.
Õpilase puudumisest palume teavitada toitlustusfirmat,
söökla telefon on 659 6068.
Toiduraha tasumiseks on võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Lepingu sõlmimiseks vajaliku viitenumbri saamiseks palun pöörduda söökla juhataja poole: ulle.jahesalu@real.edu.ee
Küsimuste ja ettepanekute korral helistada telefonil 699
2039, söökla juhataja Ülle Jahesalu.

20. november 2009

Pühapäeval, 8. novembril toimus järjekordne etapp sarjast
„Sauelane liikuma”. Isadepäeval joosti staadionil neli ringi.
Staadionijooksust võttis osa kahe tunni jooksul kokku ligi 150
spordisõpra. Iga osavõtja valis endale jõukohase tempo 1,2
km läbimiseks. Staadionile tuli kohale nii mudilasi, nende
vanemaid kui ka vanavanemaid. Jooksust võttis osa 46 isa,
keda autasustati medaliga. Kõik said antud distantsi läbimisega edukalt hakkama. Suur tänu osavõtjatele!
Kohtumiseni 13. detsembril sarja neljandal etapil Saue
ujulas! Jälgi reklaami meie kodulehelt: huvikeskus.saue.ee
Terje Toomingas

Päevakeskuse ürituste kava
• 20.11.09 Teatrihuvilised korraldavad Ugala teatri etenduse
„Arturi laulud ja aastad” ühiskülastuse. Buss väljub Saue
Kaubakeskuse eest kell 16.00.
• 24.11.09 kell 12.00 Ülo Pender näitab filme suvesündmustest.
• 25.11.09 kell 13.00 Jaan Maasing räägib 2010. aasta
suveplaanidest ja Maroko-muljetest.
• 26.11.09 kell 11.00 Võimalus osta trikotaažtooteid.
• 03.12.09 kell 10.30 Kyäni tervisetoodete tutvustus ja
müük.
• 15.12.09 Muusikahuvilised korraldavad kontserdi „Valge
gospel” külastuse Pärnu Eliisabeti kirikusse. Buss väljub
kell 18.00 Saue Kaubakeskuse eest.
• 23.12.09. kell 15.00 Saue Gümnaasiumi saalis eakate
(70 ja rohkem eluaastat) jõulupidu. Vajalik eelnev registreerumine Saue Päevakeskuses.
• Jätkub registreerumine Ida-Preismaa (praegune Poola)
reisile.
• Teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18.00 ja kell 20.00 KUNDALINI JOOGA (tasuline).
• Saue Päevakeskus üürib jätkuvalt välja ruume eakate
tähtpäevade tähistamiseks. Tunni hind 50.- krooni.
• 27.11.09. kell 16.00 Seltsingu Tammetõru koosviibimine.

Huvikeskuse kava
• 20.11.09 kell 19.00 Saue koolimajas KOMÖÖDIATEATRI ETENDUS „Kuidas dresseerida meest”, peaosas
Merle Palmiste. Piletid hinnaga 110.- ja 150.- müügil
kohapeal enne etendust.
• Keraamika töötuba täiskasvanutele: esmaspäeviti ja
kolmapäeviti kell 18.30–21.00 koolimaja keldrikorrusel.
• Tiffani-tehnika ja klaasimaali kursused täiskasvanutele:
kolmapäeviti kell 18.00–20.00 ruumis 407 (koolimaja IV
korrus).
• Kõhutants neljapäeviti kell 18.00 koolimaja peeglisaalis.
• Portree joonistamise kursusel osalenute tööde näitus
alates 21.11.09 Saue Linna Raamatukogu II korrusel
• Lauluklubi koos rahvamuusikutega 8. detsembril kell
19.00 Saue lasteaias.
• Saue linna jõululaat 13. detsembril kell 11.00–14.00
Saue koolimajas.
• Aastalõpupidu 29. detsembril kell 19.00 Saue koolimajas.
Piletid hinnaga 100 krooni müügil Saue Huvikeskuses.
Saue Huvikeskus www.huvikeskus.saue.ee
e-post: sauehuvikeskus@hot.ee, tel 659 5009

November Keila Miikaeli koguduses
22. november kell 11.00 — 25. pühapäev pärast nelipüha.
Igavikupühapäeva jumalateenistus armulauaga.
Võimalik mälestada lahkunud lähedasi.
Laulab koguduse seenioride segakoor.
29. november kell 11.00 — 1. advendipühapäev.
Jumalateenistus armulauaga. RISTIMISPÜHA
„Kui me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud,
siis usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need,
kes koos temaga on läinud magama.“ /1Ts 4:14/

1. Riikide vappidel kasutatakse ohtralt
fauna esindajaid. On loomi, on linde, on
mereelukaid. Kuid millise riigi vapil on vaid neli madu?
2. Rostra oli Vanas-Roomas foorumi kõnelava. Selle kaunistamiseks kasutati vaenlaselt vallutatud trofeede teatud osi.
Millega kaunistati rostrat?
3. Millest on jutt? Albaania keeles — kravate, horvaatia keeles — kravata, türgi keeles — kravat. Brasiilias kutsutakse
seda ravata ja Indoneesias — cravache.
4. Ühe tuntud raadiohääle perre sündis 9. septembril 2009. a
pisitütar, kes sai nimeks Lakendra Amerii. Esimese nime
leidis paar Internetist, teise nime aga kombineeris perekond ise. Küsime, kes on see tuntud ringhäälingumees,
kelle peres kasvab ebahariliku nimega tüdrukutirts?
5. Maailmakuulsale matemaatikule C. F. Gaussile teatati kord
töötamise ajal, et ta naine on suremas. Mis Gauss selle
peale kostis?
6. Legendi järgi valmistas sepp Ilmarinen Sampo veski kolme
päevaga. Millest Ilmarinen Sampo sepistas?
7. Esimest korda toimus Saue linnas konkurss „Kaunis kodu“
1998. a, mil ettevõtete seas võitis AS Paulig Baltic. Järgmisel aastal tunnustati vaid elamuid, aga 2000. a tõsteti esile
ka kaht ettevõtet-asutust. Keda?
8. Saue Gümnaasiumi hoone valmis 1985. a. Kes oli koolimaja projekti autor?
9. Kes eestlastest ja mille eest sai 1912. a Stockholmi OM-il
Rootsi naljalehe „Söntags Nisse“ välja pandud karika pealkirjaga „Vastu pidada, mitte järele anda“?
10. Legendaarne Paavo Nurmi võistles Eestis neli korda. 2. augustil 1927. a võistlus Tartus oli aga omapärane. Mille poolest?

IV VOORU KÜSIMUSED:

1. Ühe riigi presidendi tütar esineb estraadil pseudonüümi all
GOO-GOOSHA. Ta on 35-aastane, lõpetanud Harvardi ülikooli teaduste doktori kraadiga, tal on must vöö karates, ta
töötab välisministeeriumis ning on edukas ärinaine. Lisaks
on ta õppinud klassikalist laulmist ja temas nähakse isa
mantlipärijat. Mis riigist on jutt?
2. Karl Saral kaitses esimese eesti rahvusest loomaarstina
oma väitekirja. Mis oli väitekirja teema?
3. Keskaja alguseks loetakse Rooma riigi jagunemist 395.
aastal või Lääne-Rooma riigi langemist 476. aastal. Keskaja
lõpuks peetakse kas Ameerika avastamist 1492. aastal,
Konstantinoopoli langemist 1453.aastal või reformatsiooni
algust Saksamaal. Aga mis sündmusi loetakse keskaja alguseks ja lõpuks Eestis?
4. Äsja otsustasid Ida-Saksamaal Poola piiri ääres asuva Forsti linna võimud jätta ühe ajaloolise isiku ilma linna aukodaniku tiitlist. Kellelt see tiitel siis ära võeti?
5. Vastavalt islami tavadele on moslemitel sealiha söömine
rangelt keelatud. Kuid ühel juhul on neil lubatud seda liha
pruukida. Millisel juhul?
6. Selle riigi vasakpoolne president käskis riigi vappi muuta
selliselt, et vapil kujutatud valge hobune ei kappaks enam
vasakult paremale, vaid paremalt vasakule. “Eelmine hobune ei olnud ……. hobune, tegemist oli imperialistliku või
keiserliku hobusega,“ väitis president. Mis riigil on selline
riigipea?
7. 6. juunil 1991. aastal sai Saue alev esmatasandi omavalitsuse staatuse. 18. oktoobril 1991. aastal anti Saue mõisas
Saue alevile pidulikult üle ka sellekohane ametlik paber.
Kes oli see Eesti Vabariigi Ülemnõukogu saadik, kes dokumendi üle andis?
8. 1. juunil 1993. aastal avati Sauel pidulikult SA Paulig Baltic
tehas. Eesti Vabariigi poolt viibisid avamisel Eesti Vabariigi
president Lennart Meri ja Riigikogu spiiker Ülo Nugis. Kes
oli aga Soome-poolne kõrgeim külaline?
9. Milline riik on jalgpalli MM finaalturniiridel kaotanud kõige
rohkem mänge (kokku 22 kaotust)? Eesti on temaga kohtunud korra sõprusmängus neutraalsel väljakul ja saanud
paraja „sauna“.
10. Millise olümpialinna nimi tähendab tõlkes Ulualuste org?

Eelmise vooru õiged vastused on järgmised:

1. Usbeki Vabariik
2. Kuivõrd on hobuse künahaukamine praeguste meetodite
järgi operatiivsel teel ravitav?
3. Algus — Valjala linnuse alistamine kristlaste väe poolt veebruaris 1227. a ja lõpp — Liivi sõda, mis algas 1558. a.
4. Adolf Hitler
5. Näljasurma ohu puhul
6. Venezuela,Hugo Chavez
7. Tiit Käbin
8. Soome parlamendi spiiker Ilkka Suominen
9. Mehhiko
10. Sarajevo. 

TÄNUAVALDUS
Täname Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsust ning
isiklikult neid, kes aitasid kaasa elamistingimuste parandamisel. Soovime Teile tugevat tervist ja edu töös!

Perekond Pipujevid

7

Tarbijainfo

Saue Sõna

20. november 2009
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Töökuulutuste avaldamine Saue Sõnas ja Saue kodulehel tasuta! leht@saue.ee

6. DETSEMBER ALGUSEGA KELL 11.00

SELTSIMAJAS:
12.00 LEIVAKÜPSETAMISE
TÖÖTUBA – NÄPUNÄITEID
JAGAB LEILA LINDSALU
12.30 SATUNALLETI
MEISTERDAMISE
TÖÖTUBA LASTELE

!

A!!
UT

13.00 SUUR PÄKAPIKULA
- TEGEVUST JUHIB VAHVA
PÄKAPIKK

S
TA

14.00 JÕULUEHETE JA
KAARTIDE TÖÖTUBA

PÄEVA JUHIB LÕBUS JÕULUSOKK
PONISÕIT, PÄKAPIKULA, TÖÖTOAD JA RAHVAMUUSIKUD
MÜÜGIL KÄSITÖÖ NING TERVISE-, TOIDU JA LASTETOOTED
KOHAMAKS
OHAMAKS 50 KROONI

W W W. V A N A M O I S A . E E

MTÜ
V
VANAMÕIS
A
VANAMÕISA
KÜLA

VESIAEROOBIKA

Treeningud detsembrikuus: 02.–21.12,
E ja K algusega 19.30.
Kuupilet 6 x 70 = 420.-,
üksikpilet 90.- krooni.
3 tundi tervisele igal nädalal!

Saue Peetri Pizza saab

aastaseks!

21 ja 22 november kõik pizzad

Hiina
punktimassaaž
Pakume massaaži
ja pediküüri koos
ravimassaažiga.
Hinnad soodsad.
Täpsem info tel: 5624 9894
või 514 8572. Aadress:
Pärnasalu 11, Saue linn

- 25%

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!

Hiina punktimassaaž
Enam kui 5000 aastat tagasi avastasid hiinlased, et
vajutamine teatud kehapunktidele leevendab valu
ning on ka kasulik kogu kehale.
Aastate jooksul leiti teisigi punkte, mis mitte ei vähendanud
valu, vaid parandasid ka siseelundite talitust.
Akupressuur ehk punktimassaaž on iidne ravikunst, kus
sõrme vajutusega naha pinnal asuvatele teatud punktidele
ergutatakse organismi ise ennast tervendama.
Survega vabanevad lihaspinged, paraneb verevarustus ja
suureneb elujõud. Antud massaaž leevendab tõhusalt pea-,
kaela- ja seljavalu, silmade väsimust, nina-kõrvalurgete vaevusi, artriiti, lihasvalu ja stressi. Leevendada saab ka neeru- ja alaseljavalu, kõhukinnisust ja seedimatust, vähendada
ängi, unetust ja palju muid tervisega seotud probleeme.
Punktimassaaži tõhusus on palju kordi teaduslikult tõestatud. Punktimassaaž on praegugi üks tõhusamaid alternatiivravi viise, kasutades vaevuse vähendamiseks puudutuse
väge ja inimkäe vajutusi. Punktimassaažil ei ole ravimitele
omaseid kõrvalmõjusid.
Massaaž tasakaalustab organismi ja tugevdab tervist,
vähendab lihaspinget, parandades verevarustust ja soodustades sügavat lõdvestumist. Stressi maandamisega suureneb organismi vastupanuvõime haigustele ja paraneb üldine
enesetunne.
Punktimassaažis ei vaadelda üksikuid haigusnähte, vaid
keha tervikuna. Massaaž on väga tõhus täiendus tavameditsiinile. Punktimassaaž ei tee teid uueks, vaid paneb sügavalt
mõistma — mis tähendab hea enesetunne.
Oma tervist võite kohendama tulla turu platsi massaažituppa aadressil Pärnasalu 11. Teid võtab vastu massöör
Valli (tel 5624 9894 või 514 8572), kirja võib panna ka turu
platsil olevas apteegis.
Valli:
• 10-aastane töökogemus:
• lõpetanud Hiina traditsioonilise meditsiini koolkonna Neijing
• jalatalla refleksoloogia (jalatalla massaaž)
• Tai jalamassaaži
• praegu taotleb Hiina Loodusterapeudi tunnistust.
• Iluteenus.
Samas on võimalus teha ka pediküüri probleemsetele jalgadele (sissekasvavad küüned, paksendid); maniküüri, värvida
kulme ja ripsmeid.

NB! Esmaspäeviti endiselt
kõik pizzad -15%
Oleme avatud E-P 10.00-22.00
Saue Sooja 1

Ele IluStuudio’s

Tel.6741963

www.peetripizza.ee

Eesti looduskosmeetika sarja

“Ingli Pai”

 Juuksur (meeste, naiste, laste)
 Kosmeetik
 Küünetehnik
 Maniküür
 Pediküür
 Solaarium
 Kõrvarõngaaugud
Tel. 7111 634, www.elestuudio.ee Pärnasalu 11, Saue

toodete jõulumüük
on alanud salongis “Katz ja Petz”,
jõulumüük kestab kuni 31.12.2009


 Selle reklaami esitamisel kõikidele normaalhinnaga

Karate trennid

kosmeetiku- ja juuksuriteenustele ühekordne soodustus -10%

Saue Gümnaasiumis!

Oodatakse nii poisse kui ka tüdrukuid vanuses
7–14 a. Trennid toimuvad teisipäeviti ja
neljapäeviti kl 18.00–19.00 spordisaali rõdul.

Info: Renè Toome, 5561 9155

KÜÜNALDE SÜÜTAMINE
SAUE LINNA JÕULUPUUL

29. novembril kell 16.00 Keskuse pargis
Esinevad:
Saue Poistekoor
Saue Gümnaasiumi Väikeste Tüdrukute Koor

         
     
Otsin tööd
Teenus
eelkõige
 elektroonika
 
 Otsin tööd
 Kvalifitseeritud pottsepp ehitabvaldkonnas, samas sobib ka töö teistes
valdkondades. Hiljuti lõpetasin õpingud
telekommunikatsiooni erialal. Olemas ka
töökogemus. Oman B-kat juhiluba ning
autot. Olen noor, töökas ning kohusetundlik. Pakkuda võib ka poole kohaga tööd.
Tel: 5645 0523, e-post: ess10@hot.ee

Kinnisvara
 Anda üürile 1-toaline osaliselt möbleeritud korter, 36 m2, 3/3, Sauel. Info
tel: 5646 1527

Ost

remondib ahjusid, kaminaid, pliite,
korstnaid. Pakun ka korstnapühkimisteenust. Vaata kodulehte http://www.hot.
ee/tanel12345/. Tel: 5668 1555

Müük
 Müüa Sauel kanaliga garaažiboks.
Telefon: 5660 7251
 Müüa küttepuud: lepp — 400 kr/
ruum; metsaokaspuu — 400 kr/ruum;
kask — 500 kr/ruum; segapuu — 400 kr/
ruum. Transport alates 8 ruumist tasuta.
Tel: 506 2645

 Ostan garaaži või vahetan garaažiga
Õismäel. Tel: 501 8596

Saue Haridusselts VITALIS pakub välja
võimaluse osaleda ettevalmistuskursusel

INGLISE KEELE RIIGIEKSAMIKS
60-tunnine kursus toimub 12. jaanuarist 30. aprillini
teisipäeviti kl 18.00–19.30 ja reedeti kl 17.00–18.30
Saue Gümnaasiumis ruumis 414. Juhendaja Anu
Tammeleht. Kursuse maksumus ühele osalejale on
1800.- krooni. Osalussoovist palume teatada e-postiga: shs2@saue.ee või telefonil 528 2677.

Stressi maandamiseks ja keha eest hoolitsemiseks

Sakura keha- ja vaimustuudio
pakub erinevaid massaaže:
- üldklassikaline või spordimassaaž (30, 60, 90 min)
- aroomimassaaž
- laavakivimassaaž
- fitness- ja Tai massaaž
Kaaniravi (kõrgevererõhk, veenilaiendid, seljavalud jm)
Jalavannid või ioonpuhastus
Head hinnad! Kinkekaardid. Jõulukuul allahindlused.
Lisainfo: tel 5454 4559, www.sakurastudio.ee
Aadress: Sooja 1 (2. korrus), Saue

