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Linna uudised
Saue jaamahoonele
tehti ekspertiis lk 4
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Haridus: Tule Saue Gümnaasiumi 25. aastapäeva peole! lk 5
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Saue Noortekeskuse hoone
ehitus edeneb jõudsalt
Hoonet ehitav Facio Ehituse AS kinnitab, et kavade järgi
valmib noortekeskus selle aasta detsembri teisel poolel. Välja
on kuulutatud riigihange mööbli ja sisustuse ostmiseks ning
ette on valmistatud tehnikahanke dokumentatsioon audio-,
video- ja muu tehnika soetamiseks.

Saue linn on võimekas
omavalitsus
Siseministeeriumis koostatud kohalike omavalitsuste võimekuse indeksi edetabelis 2009. aasta lõikes on Saue linn
kõrgel 4. kohal.
Kohalike omavalitsuste võimekust hinnatakse 6 näitaja
põhjal: rahvastik ja maa, kohalik majandus, elanikkonna
heaolu, kohaliku omavalitsuse haldamise ja teenuste osutamise organisatsiooniline võimekus, kohaliku omavalitsuse
finantsvõimekus ja kohalike avalike teenuste osutamise võimekus. Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi arvutamisel alustatakse üksikute indikaatorite väärtustest. Iga indikaatori väärtuste alusel järjestatakse kohaliku omavalitsuse
üksused ning vastavalt positsioonile paremusjärjestuses antakse neile punktid. Kõige parema väärtusega üksus saab
vastava indikaatori eest 100 punkti ning nõrgim 0,4405
punkti.
Koht

KOV üksus

Indeks 2009

1

Rae vald

84,69

2

Viimsi vald

83,4

3

Tallinna linn

81,94

4

Saue linn

80,38

5

Harku vald

79,94

6

Jõelähtme vald

79,63

7

Saku vald

79,32

8

Tartu linn

75,77

9

Kuressaare linn

74,52

10

Ülenurme vald

74,07

Analüüsi ja esitluse materjalidega saab tutvuda Siseministeeriumi kodulehel www.siseministeerium.ee/haldussuutlikkus
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Saue linna eelarvest noorte sporditegevuse toetamise kord
Määruse kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse“ § 22 lõike 1 punkti
5 ning „Spordiseaduse“ § 3
punkti 2 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Saue linna eelarvest
noorte sporditegevuse toetamise kord (edaspidi — kord)
sätestab Saue linna eelarvelistest vahenditest (edaspidi —
linnaeelarvest) 7–19 aasta vanuste noorte sporditegevuseks
toetuse taotlemise, taotluste
läbivaatamise, toetuste eraldamise ja toetuste kasutamise üle
järelevalve teostamise korra.
(2) Toetus
käesoleva
korra mõistes on eraldis taotlejale linnaeelarvest noorte
sporditegevuse toetamiseks
ettenähtud vahendite arvelt.
(3) Toetust eraldatakse
sporditegevuseks, mis toimub
Saue linna haldusterritooriumil või Harju maakonnas ning
on suunatud üldhariduskoolis
või põhikoolijärgses kutseõppeasutuses õppivatele noortele
vanuses 7–19 aastat, kelle enda
ja vähemalt ühe vanema või
seadusliku esindaja elukoht
rahvastikuregistri andmetel on
Saue linn.
(4) Toetus eraldatakse
spordiklubidele ja spordikoolidele, kus kvalifitseeritud
treenerite juhendamisel tagatakse noortele regulaarne ja
tulemuslik treeningtegevus.
(5) Toetuse taotlemise ja
aruandluse vormid ning toetatavate spordiklubide ja spordikoolide nimekirja kinnitab
Saue Linnavalitsus;
(6) Toetuste
määrad
kinnitab Saue Linnavolikogu
(edaspidi — linnavolikogu)
eelarve vastuvõtmisega.

§ 2. Toetuse taotlemine
(1) Taotluse võivad esitada:
1) Saue linnas registreeritud
ja tegutsevad ning Saue linnas tegutsevad teises omavalitsustes registreeritud
eraõiguslikud spordiklubid
või spordikoolid Saue linna
noorte sporditegevuse toetuseks;
2) teise omavalitsuse territooriumil registreeritud ja
tegutsevad eraõiguslikud
spordiklubid või spordikoolid noorte, kelle elukohaks rahvastikuregistris on
märgitud Saue linn, sporditegevuse toetuseks.
(2) Toetuse saamiseks
järgmisel aastal esitab taotleja vormikohase taotluse koos
määruses nõutud muude dokumentidega linnavalitsusele
hiljemalt jooksva aasta 1. novembriks elektrooniliselt või
posti teel;
(3) Toetuse taotlemiseks
tuleb esitada järgmised dokumendid:
1) vormikohane toetuse taotlus;
2) vormikohane noorte treeningrühmade liikmete nimekiri.
(4) Taotleja esitab lisaks
§ 2 lg 3 nimetatud vormidele
alljärgnevad dokumendid:
1) järgneva aasta eelarve;
2) tõend noore omaosaluse
määra kohta;
3) ülevaade jooksva kalendriaasta tegevustest ja saavutustest;
4) järgneva aasta tegevuskava
ja korraldatavate ürituste
kalenderplaan;
(5) Linnavalitsusel on
õigus küsida täiendavaid muid
dokumente, sealhulgas treenerite kutsekvalifikatsiooni tõen-

Linnavolikogu 12. istung
23. septembril toimus Saue Linnavolikogu VI
koosseisu 12. istung ning arutlusel olid järgmised küsimused:
1. Arengukava tegevuskava muutmine
/ühehäälselt võeti vastu määrus nr 15/.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lg 7 kohaselt
tuleb hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks volikogu poolt läbi vaadata
valla või linna arengukava ja võtta vastu otsus selle täitmise
ja vajadusel muutmise kohta. Kuna Saue linna arengukava
tegevuskava ei näe ette eraldi tegevuste jaotust 2011. aastaks,
tegevused on kokku koondatud perioodile 2011–2017, on
järgmise aasta eelarve menetlemiseks vajalik kindlaks määrata
tegevused arengukava 2011. aasta tegevuskavasse. Olulisemad
tegevused 2011. aastal on Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine ning Saue–Padula–Laagri kergliiklustee
ehitamine. Saue linna arengukava ning selle tegevuskavaga on
võimalik tutvuda Saue linna kantseleis või linna veebilehel www.
saue.ee.
2. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue linna eelarvest
noorte sporditegevuse toetamise kord“
/ühehäälselt võeti vastu määrus nr 16/.
Hetkel kehtiva Saue Linnavolikogu 16.10.2003. a määruse nr
23 „Saue linna eelarvest spordiklubidele toetuste taotlemise,
määramise ja maksmise kord” alusel saavad spordiklubid
taotleda toetust noortega seotud tegevuste osaliseks katmiseks.
Uue määruse alusel saavad spordiklubid taotleda toetust ainult
vastavates treeningugruppides osalevate 7–19-aastaste noorte
pearahadeks. Samuti on uue määruse eesmärk täpsustada olemasolevat süsteemi toetuse taotlemise ja eraldamise tingimuste
ning järelevalve teostamise osas. Saue Linnavolikogu määrus

davaid dokumente.
(6) Linnavalitsuse pädev
ametnik kontrollib 10 (kümne)
päeva jooksul, arvates taotluse
esitamise päevast, esitatud dokumentide vastavust käesoleva korra § 3 lg 3 ja 4 sätestatud
nõuetele. Puuduste esinemisel
teavitab linnavalitsus sellest
viivitamatult taotlejat ning
annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni 10 (kümme)
päeva. Kui taotleja nimetatud
tähtajaks puudusi ei kõrvalda,
lõpetatakse taotluse menetlemine.
§ 3. Toetuse eraldamine
(1) Toetuse
eraldab
linnavalitsus
korraldusega.
Toetuste eraldamisel lähtub
linnavalitsus järgmistest kriteeriumidest:
1) sporditegevus on suunatud
7–19-aastastele noortele,
kelle enda ja vähemalt ühe
vanema või seadusliku
esindaja elukohaks rahvastikuregistri andmetel on
Saue linn;
2) sporditegevus, millele toetust taotletakse, toimub
Saue linna haldusterritooriumil või Harju maakonnas;
3) sporditegevuseks toetust
taotlev spordiklubi või spordikool on taotluse esitamise
momendiks tegutsenud vähemalt 1 (ühe) aasta;
4) treeningkordade arvust nädalas;
5) klubi
jätkusuutlikkusest
(võlgade puudumine);
(2) Sporditegevuse toetuse eraldamisel arvestatakse
nädala treeningkordade arvu:
1) vähemalt 2 korda nädalas
100% arvestusperioodiks
kinnitatud toetuse määra
suurusest;

2) 1 kord nädalas 50% arvestusperioodiks kinnitatud
toetuse määra suurusest.
(3) Iga noore kohta eraldatakse eelarvest toetust kuni
linnavolikogu poolt kinnitatud
toetuse määrani. Juhul, kui
noor osaleb kahe või enama
spordiklubi või spordikooli
tegevuses, eraldatakse toetust
ühele klubidest vastavalt noore või alla 16-aastase noore
seadusliku esindaja avalduse
alusel.
(4) Toetust eraldatakse
2 (kaks) korda kalendriaastas, perioodi 1. jaanuar – 31.
august ja perioodi 1. september – 31. detsember eest, 1.
veebruariks ja 1. oktoobriks
esitatud täpsustatud noorte
treeningrühmade liikmete nimekirjade ning tegevuskavade
alusel.
(5) Toetust ei eraldata
kuude eest, millal tegevust ei
toimu.
§ 4. Lepingu sõlmimine
(1) Toetuse kasutamiseks sõlmib linnavalitsuse
esindaja taotlejaga vormikohase lepingu ühe kuu jooksul,
arvates linnavalitsuse toetuse
määramise päevast. Lepingus
sätestatakse:
1) toetuse saaja;
2) toetatavate noorte arv;
3) toetuse sihtotstarve, sh tegevuse kirjeldus;
4) õppe-treeningtöö meetodid
ja treeningmaht;
5) toetuse üleandmise viis
ning tähtaeg, sealjuures
eelistades kvartalipõhiseid
makseid;
6) toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise tingimused;
7) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;

nr 16 „Saue linna eelarvest noorte sporditegevuse toetamise
kord“ jõustub 1. jaanuaril 2011. Määrusega on võimalik tutvuda
käesoleva „Saue Sõna“ numbris lk 3 ning Saue linna kantseleis
või linna veebilehel www.saue.ee.
3. Saue linna 2010. aasta 8 kuu eelarve täitmisest
2011. aasta eelarve koostamiseks ning tänase olukorra paremaks mõistmiseks, pidas linnavalitsus vajalikuks anda volikogule ülevaade käesoleva aasta kaheksa kuu eelarve täitmisest.
Peamiselt keskendus pearaamatupidaja oma ettekandes tulude,
kulude ning finantseerimistehingute eelarvete täitmisele. Tulude
eelarve täideti 60%, kulude eelarve 49% ning finantseerimistehingud 65%. Kokkuvõtlikult märkis ta, et majanduse elavnemine
ei ole jõudnud kohalike omavalitsuste tasandile, kuid vaatamata
sellele on Saue linna eelarve tulude laekumine vastavuses tehtud prognoosile ning püstitatud eesmärgid täidetavad.
4. Saue jaamahoone tehnilise seisundi ekspertiis
Linnapea tegi ülevaate ekspertiisi tulemustest, millest ilmnes, et
hetkel on hoone suurim probleem majavamm, mis on kahjustanud hoone alumist osa nii rängalt, et päästa seda enam ei
õnnestu ning vähem kahjustunud osasid termiliselt töödelda ka
majanduslikult ei tasu, st hoone alumine puitkonstruktsioonis
osa koos seinte alumiste osadega tuleks igal juhul täies mahus
välja vahetada. Praeguseks hetkeks on hoone kasutusotstarve
jaamahoonena ennast ammendanud. Linnapea sõnul ei hakata
hetkel kiireid otsuseid tegema, vaid oodatakse ära muinsuskaitseameti arvamus ning väljapakutavad lahendused. Igal juhul
on linn huvitatud, et lisaks uuele perroonile saaks uue näo ka
jaamapiirkond.
5. Info
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel
ja linnakantseleis.
Siiri Pertel, Saue Linnavolikogu assistent

8) toetuse kasutamise aruande
esitamise kord ja aeg.
(2) Kui pooled lepingu
sõlmimisel kokkuleppele ei
jõua, loetakse menetlus toetuse taotlemiseks lõppenuks ja
toetust ei eraldata.
§ 6. Toetuse kasutamise
aruandlus ja kontroll
(1) Toetuse aruandluse
vormid kehtestab linnavalitsus.
(2) Toetuse saaja on kohustatud esitama linnavalitsusele vormikohase aruande
toetuse kasutamise kohta hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul pärast toetusperioodi lõppu. Linnavalitsusel on õigus nõuda
aruande juurde kuludokumente ning teostada kasutamise
sihipärasuse kontrolli, nõuda
seletusi ja vahearuandeid.
(3) Linnavalitsuse volitatud isikutel on õigus kogu
toetusperioodi jooksul kont-

rollida toetuse sihipärast kasutamist ning lepingu tingimuste
täitmist.
(4) Toetuse saaja on
kohustatud pidama treeningpäevikut ja vajadusel esitama
selle kontrollimiseks linnavalitsuse volitatud isikule.
§ 7. Rakendussätted
(1) Tunnistada
kehtetuks Saue Linnavolikogu
16.10.2003 määrus nr 23 „Saue
linna eelarvest spordiklubidele
toetuste taotlemise, määramise
ja maksmise kord”.
(2) Käesolev kord ei
laiene linnavalitsuse hallatavate asutuste noorte treeningugruppidele.
(3) Määrus jõustub 1.
jaanuaril 2011.

Valdis Toomast

Volikogu esimees

Linnavalitsuse 23. istung
Saue Linnavalitsuse 23. istung toimus 29.
septembril 2010. aastal, päevakorras oli:
1. Koondise tn 18T ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 261/.
2. Koondise tn 18T (sadeveetorustik) ehitusloa
väljastamine /korraldus nr 262/.
3. Spordiühingutele raha eraldamine /korraldus nr 263/.
4. Saue Gümnaasiumi pikapäevarühma kuutasu kehtestamine /korraldus nr 264/.
5. Konkursi „Saue linna Aasta õpetaja 2010“ võitjate
premeerimine /korraldus nr 265/.
6. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr 266/.
7. Hooldaja määramine /korraldus nr 267/.
8. Sünnitoetuse maksmine /korraldus nr 268/.
9. Sotsiaaltoetuse maksmine /korraldus nr 269/.
10. Laste toiduraha ja huvitegevuse kompenseerimine
/korraldus nr 270/.
11. Saue Linna kriisikomisjoni põhimäärus, II lugemine
/määrus nr 3/.
12. Elukoha registreerimine Saue linna täpsusega
/korraldus nr 271/.
13. Avaliku ürituse korraldamise luba /korraldus nr 272/.
14. Saue Linnavolikogu määruse „Volikogu määrustes krooni
arvestamine eurodeks, piirmäärade muutmine linnavara
eeskirjas“ eelnõu I lugemine /eelnõu suunati II lugemisele/.
15. Saue Linnavolikogu määruse „Saue linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamine“ eelnõu II lugemine
/eelnõu suunati kehtestamiseks volikogusse/.
16. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Esindajate määramine
VII Eesti Spordi Kongressile“ eelnõu I lugemine /eelnõu
suunati kehtestamiseks volikogusse/.
17. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Isikliku kasutusõiguse
seadmine munitsipaalmaadele“ /eelnõu suunati kehtestamiseks volikogusse/.
18. Saue Linnavolikogu määruse „Saue linna 2011. aasta
eelarve“ eelnõu II lugemine /otsustati katkestada eelnõu
II lugemine ja jätkata II lugemist linnavalitsuse järgmisel
istungil/.
19. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine
/korraldus nr 273/.
20. Info
20.1 Sõlmitud lepingud.
Elis Haav andis ülevaate sõlmitud lepingutest.
20.2 Facio Ehituse AS lepingu muudatus.
Seoses külmade ilmade tulekuga arutati lepingu lõpukuupäeva edasilükkamist.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

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

Järgmine number ilmub
22. oktoobril 2010
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Volikogu kehtestas 2011. aasta arengukava tegevuskava
Määrus antakse lähtudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ §22 lg 1 p 7,
§ 37 lg 7 ja lg 8, „Saue linna
põhimääruse“ § 53 p 7, § 54 p
3, 4 ning Saue Linnavalitsuse
ettepanekut arvestades.

HARIDUS

Konkursi „Kaunis kodu“, keskkonnaprojektide ja heakorrapäevade jätkamine

Lasteaia lastemänguväljakute uuendamine

Jäätmete vastuvõtmise süsteemi korraldamine

Gümnaasiumi juurdeehituse/ algklasside maja projekteerimine

AVALIK KORD JA TURVALISUS

Gümnaasiumi õppebaasi edasiarendamine

Saue linna kriisi- ja riskianalüüsi koostamine

E-kooli toetamine

Turvateenuse jätkumine

Noorte nõustamine kutse- ja kõrghariduse omandamisel

KULTUUR, SPORT, VABA AEG

§ 1 Arvestada 2011. a eelarve
tegevuste planeerimisel alljärgnevate “Saue linna arengukava tegevuskava 2007–2017”
muudatustega: (1) Planeerida
2011. a tegevuskavasse alljärgnevad tegevused — vt tabel 1.

Koolieelse lapsehoiuteenuse toetamine

Linna kultuurikalendri iga-aastane täiustamine ja uute ürituste korraldamine

SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID

Sarapiku vaba aja, spordi- ja õppekompleksi edasiarendamine

Avahooldusteenuste mitmekesistamine

Töömaleva tegevuse toetamine

Kaldteede rajamine

Olemasolevate spordirajatiste ja inventari pidev uuendamine

Olemasoleva sotsiaaltoetussüsteemi jätkamine ja täiustamine

Spordiürituste mitmekesistamine ja toetamine

Ennetustöö jätkamine

Traditsiooniliste kultuuri- ja spordiürituste läbiviimise jätkamine

Sotsiaalsetele riskirühmadele toetuste ja tugiteenuste väljatöötamine

ETTEVÕTLUS JA TURISM

ÜHISTRANSPORT, INFRASTRUKTUUR, KOMMUNAALMAJANDUS

Noorte ettevõtlusalane teavitamine ja koostöö arendamine ettevõtjatega

Ühistranspordi toetamine

Kõrgtehnoloogilise, keskkonnasõbraliku ja teadmispõhise ettevõtluse soodustamine

§ 2 Määrus jõustub kolmandal
päeval pärast avalikustamist.

Valdis Toomast

Volikogu esimees

Teede ja tänavate aluse maa munitsipaliseerimine ja tänavavõrgu arendajatelt
ülevõtmine
Ümber Saue linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine

Regulaarselt toimuva MTÜ-de ümarlaua korraldamine

Koostöös korteriühistutega kõnniteede rekonstrueerimine

Kodanike aktiivsuse ja kodanike ühenduste rolli tähtsustamiseks, tegevusele innustamiseks toetussüsteemide nüüdisajastamine

ÜVK võrgu laiendamine

E-teenuste arendamine

Tänavavalgustuse uuendamine

Tabel 1.

LINNA JUHTIMINE JA KOMMUNIKATSIOON

Linnavara haldusstruktuuri edasiarendamine

KESKKONNAKAITSE
Keskkonna-alaste ürituste „Lasteaialapsest pensionärini“ jätkamine

Valdkondlikud koolitused volikogu liikmetele
Konkurss „Saue Aasta tegu/ tegija“

Ülevaade Saue linna eelarve täitmisest
2010. a III kvartali lõpu seisuga
Saue linnakassasse laekus seisuga 30.09.2010
tulusid 71,8 miljonit krooni ehk 66,5% eelarves
aastaks planeeritust. Linnakassast tehti väljamakseid 70,0 miljonit krooni, mis on 54,4% aastaks planeeritust. Linnaeelarve on 30. septembri
seisuga 1,8 miljoni krooniga jooksvas ülejäägis.
Ingrid Niid

pearaamatupidaja
Linna tulusid laekus kuue
kuuga kokku 66,5% (2009. a
70%). Linna tuludest on
maksu-, oma- ja muud tulud
laekunud 61–75 protsendi
ulatuses, vt joonis 1. Toetuste alalaekumine on tingitud

välisvahendite laekumistempost investeeringute finantseerimiseks.
Maksutuludest moodustab peamise tululiigi üksikisiku tulumaks, mida laekus
üheksa kuuga 46,7 miljonit
krooni ehk 75,4% aastaeelarvesse planeeritust. Tulumaksu
laekumine on võrrel-dav 2007.

aastaga, jäädes sellest siiski
2% võrra (0,9 miljoni krooni) väiksemaks, vt joonis 2.
Kulude eelarve on üheksa
kuuga täidetud 54% ulatuses (2009. a 54%). Võrreldes
2009. aasta sama perioodiga
on kasvanud eraldiste, sh sotsiaaltoetuste eelarve täitmine,
vt joonis 3. 

Joonis 1. Tulueelarve täitmine III kvartali lõpuks 2009/2010.

Joonis 2. Tulumaksu 9-kuu laekumiste võrdlus 2007–2010 (milj kr).

Joonis 3. Kulude eelarve täitmine III kvartali lõpuks 2009/2010. a.
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Saue jaamahoone tehnilise seisundi ekspertiis
Georg Kodi

ehitusinsener, Toorprojekt OÜ
ÜLDIST
Hoone on ehitatud orienteeruvalt 19.saj lõpp – 20. saj. alguses ning kuulub hetkel Eesti
Raudtee AS-le.
Kroonuhistorismi
stiilis
ehitatud hoone on ristkülikulise põhiplaaniga, ühekorruseline, poolkelpkatusega.
Hoone
kandekonstruktsiooniks on paekividest laotud
vundament ja sokkel, rõhtpalkidest kandeseinad, katust
kannavad puidust toolvärk ja
sarikad.
Mittekandvad vaheseinad
ning tamburite seinad on puitkarkassil.
Hoonel on laudpõrandad,
mis toetuvad pinnasel olevatele põrandataladele.
Katuse kattematerjaliks on
eterniit, välisseinad on väljast
kaetud puitlaudisega, seestpoolt on seinad kaetud kas
puitvõrgul krohvi või laudisega, laed on kaetud puitlaudisega.
Hoonel on algupärased
puitaknad, välisuksed on vahetatud.
Hoone kütmiseks on ettenähtud ahjud ja pliidid, ventilatsioon on loomulik.
Korstnad on laotud savitellistest, uuendatud korstnapitsid on silikaattellistest.

Kommunikatsioonid nagu
vesi ja kanalisatsioon puuduvad.
Probleem
Tellija soov on teada saada:
milline on hoone tehniline
olukord; hoone taastamise otstarbekus.
Ülevaatus
Hoone ülevaatus toimus
14.09.2010, kahjuks ei olnud
võimalik ligi pääseda pooltesse ruumidesse ja katusealusesse.
Ülevaatusel ei avatud
konstruktsioone, mistõttu arvamuse aluseks on antud visuaalsel vaatlusel saadud informatsioon.
Hoone on seisnud kaua
ilma hoolduseta ja kannatanud
vandalismi käes ning on seetõttu tugevalt amortiseerunud.
Eterniidist katusekatte seisukord on halb: esineb lagunemist, sammaldumist.
Katuse harjalauad on kohati lagunenud, korstnakraed
ja plekist harjalauad tugevalt
korrodeerunud.
Vihmaveerennid ja -torud on enamasti
lagunenud, kohati ära tulnud.
Silikaat- ja savitellistest korstnapitsid on lagunenud.
Välislaudisel olev värv on

mahakoorunud, akende klaasid ja osaliselt ka raamid on
lõhutud.
Siseseintel ja lagedel olev
värv/tapeet on mahakoorunud.
Soklite läheduses esineb
puitelementidel tugevaid mädanikkahjustusi ja sokli müüritise lagunemist, sest vihmavee
äravoolusüsteem on lagunenud ning hoone ümber olev
kultuurikiht on tõusnud kohati
sokli ülemise pinnaga tasa, samuti puudub sokli ja puitpinnavaheline hüdroisolatsioon.
Kõige halvem, mis ülevaatusel selgus on, et põrandad ja
palkseinte alumised osad on
nakatunud majavammiga ja
eeldatavasti ka põrandate alustalad.
Majavammiga nakatunud
puitosad on väga tugevalt kahjustatud.
Tehniline olukord
Hoone tehniline seisukord ei
vasta tänapäeval esitatavatele
nõuetele.
Hoone piiretel puudub tänapäeva nõuetele vastav soojapidavus, hoones puudub kütte- ja ventilatsiooni süsteem,
vee-, kanalisatsiooni- ning
elektri- ja nõrkvoolusüsteem.
Hoone ehitati ajal, mil hoone soojapidavust ega soojakulu
ei osatud hinnata — seepärast
on nii seinad, laed, põrandad
ja uksed-aknad vähese sooja-

pidavusega: palkseinad ilma
lisasoojustuseta, lael liivtäide,
laudpõrandad pinnasel ilma
soojustuseta.
Hoonete välisseinte dekoor
on arhitektuurilise väärtusega,
mis ei luba lisasoojustamist
väljastpoolt, kuid seespoolne
soojustamine on ehitusfüüsikaliselt üldiselt vale ja võib kaasa
tuua hoone hävingu. Kui hoone otstarbe muutmisel nähakse
sinna ette ka märgruumid (pesemisruumid), siis tekib veel
täiendavaid probleeme vee- ja
aurutõkete teostamisega.
Kandekonstruktsioonid:
vundamendid on rahuldavas
seisukorras; sokkel on halvas
seisukorras; põranda alustalad
on väga halvas seisukorras;
palkseinte alumised osad on
väga halvas seisukorras
Välispiidekonstruktsioonid: katusekate vajab väljavahetamist; seinte välislaudis
ja uksed-aknad vajavad puhastamist/ osalist asendamist;
sokkel vajab osaliselt ja korstnapitsid täies mahus uuestiladumist.
Kokkuvõte
Hetkel on hoone suurim probleem majavamm, mis on kahjustanud hoone alumist osa nii
rängalt, et päästa seda enam ei
õnnestu ning vähem kahjustunud osasid termiliselt töödelda
ka majanduslikult ei tasu, st.

Mälumängurid alustasid uut hooaega
Erinevalt eelmistest aastatest algas seekordne
sügishooaeg mälumänguritele hoopis teisiti, sest
esmakordselt korraldas Saue Mälumänguklubi
Saue linna individuaalsed meistrivõistlused.
Villu Liiv

Saue Mälumänguklubi juhatuse liige
Uue asja katsetamine on alati
riskantne, sest polnud teada,
kuidas
võistkonnamängus
aktiivsed mõttetargad individuaalmängu suhtuvad.
Üksikmäng nõuab parajat
julgust ja eneseusku, sest
lõpptulemused näitavad ära
igaühe isiklikud teadmised
ning mitte kõik ei mahu esiritta, vaid on ebaõnnestujaid
ja keegi peab jääma lausa
viimaseks.
Korraldajate kartused olid
õnneks siiski asjatud, sest 27.
septembril asus Saue linna
esimest meistrit välja selgitama koguni 15 võistlejat,
kellest viis olid õrnema soo
esindajad.
Et võistelda sai ka varjunime all, siis võis võistlejate
nimekirjas kohata isegi selliseid prominente nagu Karl
Marx, Edgar, X jne. Võist-

luste läbiviija ja kohtunik oli
endiselt Tenno Sivadi, kes
esitas kokku 45 küsimust,
millest 20 olid valik-, ülejäänud tavalised küsimused.
Kokku oli võimalik koguda
70 punkti.
Küsimusi oli igale maitsele ning vastustes saime
näiteks teada, et troopiliste
Turks ja Caicos saarte vanal
vapil ei olnud kujutatud mitte banaani või palme, vaid
kunstnike käpardlikkuse tõttu hoopis eskimote lumeonni
iglu. Samuti saime teada, et
kogu Saue linna 6100 elanikku mahuks ära umbes kaheksasse Lasnamäel Paasiku
tänavas asuvasse Eesti suurimat tüüpi elumajja.
Ühelt fotolt pidime ära
tundma Eesti ülikoolide populaarseima maskoti — igavese „tipika“ Juuliuse.

Võistlus oli äge, kuid seda
peamiselt teise koha ning
keskmiste ja viimaste kohtade pärast, sest tulevane võitja saavutas soliidse edumaa
kohe alguses.
Meistrivõistluste
esikuuik:
I koht ja Saue linna
meister — Rafael Amos, 51
punkti! Tema võit oli üsna
kindel ja teenitud, sest on ta
ju igati tituleeritud võistkonna „Tammetark“ liider ning
eelmise aasta Eesti individuaalsete meistrivõistluste 5.
koha omanik.
II koht — Kadi Särgava,
45 punkti! Väga meeldiv üllatus, et noor kena neiu, kes
on hõivatud pingsate õpingutega, edestas endast hoopis vanemaid ja kogenumaid
mälumängureid.
III koht — Kaido Lasn,
45 punkti! Tema on Saue
kilvaritest vaieldamatult kõige kogenum, sest juba aastaid

võtab ta osa kõikvõimalikest
Eestis toimuvatest mälumängudest.
4. koht — Ulvi Urgard,
37 punkti — parim õpetaja
ja naiste hulgas II koht. Tubli!
5. koht — Urmas Väärtnõu, 36 punkti;
6. koht — Siim Aas, 35
punkti.
Kokkuvõttes võib võistlusega igati rahule jääda ning
kindlasti tuleb see muuta traditsiooniks.
Samuti on Saue Mälumänguklubil plaanis juba
novembri alguses korraldada gümnaasiumi-õpilastele
klassidevaheline mälumäng,
et selgitada välja parimad õppurid esindamaks Saue kooli
ülevabariigilistel võistlustel.
Linna võistkondlike esivõistluste III otsustav eelvoor toimub 27. oktoobril
kell 19.00 Saue Gümnaasiumis. 

Välisvoodrilt koorub värv, veelaud on mädanenud,
välistrepid on lagunenud, akendel puuduvad
klaasid ja osad raamid.
hoone alumine puitkonstruktsioonis osa koos seinte alumiste osadega tuleks igal juhul
täies mahus välja vahetada.
Praeguseks hetkeks on
hoone kasutusotstarve jaamahoonena ennast ammendanud.
Hoone edaspidise otstarbe
muutmisel või endise otstarbe taastamisel ei vasta hoone
enam tänapäeva nõuetele, sa-

muti on jaamahoone arhitektuur suuresti erinev ümbruses
asuvatest uuematest hoonetest.
Hoone
rekonstrueerimisel/renoveerimisel tänapäeva
nõuetele vastavaks, säilitades
samas arhitektuurse välisilme
on küllaltki kulukas ettevõtmine võrreldes samamahulise
uusehitusega. 

LC Saue liikmed hooldasid
Saue Mõisa parki

Saue lions-klubil (LC Saue) on kujunenud heaks traditsiooniks
teha igal sügisel ja kevadel vabas õhus kasulikku tööd — hooldada Saue mõisa parki. 25. septembri hommikul koguneski
seltskond aktiivseid lioneid, saed ja kirved kaasas, Saue mõisa
ette, kust pärast lühikest briifingut suunduti töömaale — parki.
Ilm oli selliseks tegevuseks lausa loodud, suviselt soe ja päikesepaisteline. Sõbralikus ning lõbusas õhkkonnas laabus hooldustöö tõrgeteta. Traditsiooniliselt lõpetasid lionid talgupäeva
ühise lõunasöögiga Saue mõisas.
Tõnu Kumari
LC Saue pressisekretär
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Saue Linna Aasta Õpetajad on
Helle Torim, Merike Saul ja Jaan Palumets
Tänavused Saue parimad õpetajad on valitud ning seekord pälvisid Aasta Õpetaja tiitli
Midrimaa lasteaia logopeed Helle Torim, Saue Gümnaasiumi õpetaja Merike Saul ning Saue
Gümnaasiumi direktor ja ajalooõpetaja Jaan Palumets.
Gerli Ramler

Merike Saul:
ma armastan
oma tööd

Merike Saul on Saue Gümnaasiumis õpetanud 25 aastat. Ja seda armastusega oma
töö ja laste vastu. Tema sõnul
hoiab õpetajaamet inimest
noorena ning sunnib end pidevalt täiendama.
„Juba keskkoolis õppides
avanes mul võimalus töötada suvistel koolivaheaegadel
lasteaias. Seal meeldis mulle
väga — tundsin, et olen oodatud ja saan lastega hästi
hakkama. See andis kinnitust, et õpetajaamet on minu
jaoks,” räägib Merike Saul,
kellel sel ajal oli veel dilemma arsti- ja õpetajaameti
vahel. Otsustavaks sai tema
tõmme Tallinna linna, mitte
Tartu poole ning nii astus ta
Tallinna Pedagoogilisse Instituuti. Paar aastat töötas Merike Saul Tallinnas, kuid siis
avati Saue kool ning direktor
kutsus teda Sauele ametisse,
kuhu laste lemmik on jäänud
tänaseni.
„Õpetajaametis on palju
rõõme! Mitte ükski päev ei
sarnane teisega, kõik päevad
on täiesti erinevad,” jutustab
ta. „Laste rõõmsad silmad
näitavad, et see, mida ma
teen, meeldib neile — see
annab palju energiat. Lisaks
tunnen end koos lastega
noorena, pean end pidevalt
täiendama, õppima ning uute
koolitussuundadega kursis
hoidma ega saa paigal püsida. Lapsed muutuvad iga
aastaga, nende teadmised
laienevad pidevalt ja see
nõuab ka minult suuremat
ettevalmistust. Ma armastan
oma tööd ning teen seda pühendunult, sest see on minu
väljakutse elus.”
Muidugi on õpetajate töös
ka palju muresid, aga nende
lahendamisel on Sauli sõnul
väga oluline koostöö lastevanematega. „Minul on vedanud nii laste kui ka nende
vanematega ning meie koostöö on ladus ja kõik mured
saavad kiirelt lahendatud.”
Ta lisab, et mitte vähem
tähtis töös pole ka hea klapp
kolleegide vahel, sest kui
kõrval on toetavad töökaaslased, annab see jõudu iga
probleemiga toime tulla.
Kesk-Eestist pärit Merike Saul elab praegu Laagris
ning korduvalt on teda üritanud endale õpetajaks meeli-

Helle Torim, Jaan Palumets ja Merike Saul.
tada ka teised, lähemad koolid. Aga tema hing kuulub
Saue Gümnaasiumile. Vabal
ajal meeldib õpetaja Saulile
lugeda, looduses viibida ning
aiandusega tegeleda.

Helle Torim: minu
töö on ka mu hobi

Helle Torim on Midrimaa
lasteaias töötanud aastaid
eripedagoogi ja logopeedina. Tema teeneid Saue laste
heaks on mõõtmatud ning
tema professionaalsus väga
hinnatud.
Torim õppis noorena Polütehnilises Instituudis keemikuks, kuid sai peagi aru, et
inseneriala pole tema jaoks.
Uueks valikuks osutus Tartu
Ülikooli defektoloogia osakond, kus ta õppis laste kõne
arendamist. „Meid õpetati
märkama erivajadusega lapsi,
oskama neid aidata ning leidma haiguste põhjuseid ja tagajärgi,” räägib ta. „Selle töö
peale ma jäingi ja olen teinud
seda varsti juba 40 aastat.”
Alustas Helle Torim Tallinna 1. Eriinternaatkoolis,
kus oli 11 aastat klassiõpetaja ja logopeed. Kui ta Sauele
tagasi kolis, polnud aga siin
veel kooli ning teda kutsuti
tööle Keila algkooli. „Mulle
meeldis Keilas väga — kollektiiv, maja, lapsed... ,” sõnab ta. Kuid pärast 24 aastat
Keila kooli laste aitamist
hakati sealseid koole liitma
üheks ühiseks erakooliks ja
kuivõrd kõik muutused pole
alati kõigile vastuõetavad,
otsustas Torim lahkuda. „Mul
oli ka juba käes pensioniiga
ning otsustasin lahkuda, nõnda jõudsin Saue lasteaeda!”
Ta märgib, et Midrimaal

on haruldane töökeskkond,
väga meeldivad ja professionaalsed inimesed. „Inimesel peab hinges olema
tahe tööd teha, muidu ei hoia
meid ükski vägi nii kaua ühe
töö juures. Minul on lisaks
meeldivale tööle väga mõnus
töökeskkond ja toredad kolleegid.”
Helle Torim meenutab,
et talle on meeldinud töötada igas vanuses lastega —
nii suurematega Tallinna 1.
Eriinternaatkoolis, algklassiõpilastega Keilas kui ka mudilastega Midrimaal. „Saades
ise aina vanemaks ning olles
vanaemaks kolmele lapselapsele, on mulle pisikesed
lapsed nii südamelähedaseks
saanud! Nendega on väga
vahva ja saab teha huvitavaid
asju. Nad on siirad ja ausad,
räägivad, mis neil südamel
on ning neile meeldib mängida. Ja mängu kaudu me
õpimegi,” räägib ta. „Minu
igapäevane töö on ka minu
hobi, sest see teeb mind õnnelikuks.”
Pärast tööd meeldib õpetaja Torimile lugeda ning tal on
öökapil alati virn raamatuid,
mis lugemist ootavad. Lisaks
armastab ta kultuurireisidel
käia ning loodab veel palju
reisida. Senikäidud kohtadest peab ta põnevaimaks
Islandit.

Jaan Palumets:
olulisim on õpetada
noortele analüüsija mõtlemisvõimet

Saue Gümnaasiumi esimene
ja ainus direktor ning kooli
hing Jaan Palumets nendib,
et igal suurepärasel õpetajal
peab olema kolm tugevust:

professionaalsus omal alal,
hea huumorisoon ning võime suhtuda õpilastesse kui
partneritesse. Kasuks tuleb
ka paras ports näitlejameisterlikkust.
Enne Saue kooli valmimist oli Jaan Palumets kaheksa aastat õpetaja ning
ta täpsustab, et eelnev elu
oli tal mitmepalgelisem kui
kohe keskkoolist ülikooli
ning kõrgkoolist õpetajaks:
ta on töötanud ka näiteks
põllumajandussektoris, Eesti
Energias ja Teaduste Akadeemias. Eneseotsinguaastad
päädisid aga eakaaslaste ja
tuttavate soovitusel koolisüsteemis ning võib öelda,
et elutööks on saanud Saue
Gümnaasiumi vaimsuse ja
õpikeskkonna kõrgtasemel
kujundamine.
„Kooli loomise ajal oli
Saue veel Tallinna linna osa
ning kõrgemalt poolt otsustati anda noorele mehele
võimalus,” räägib Palumets.
„Tänaseks olen Saue koolis
olnud kolme lennu klassijuhataja ning meie esimeste
vilistlaste lapsed on omakorda juba jõudnud lõpuklasside
lähistele.”
Kuigi Saue Gümnaasium
jõuab tänavu noore inimese
ikka ehk saab 25-aastaseks,
on Palumetsa sõnul koolis
ees veel palju tööd — nii
sisulisi kui ka dokumentaalseid muudatusi. Palju kohustusi lisab uus põhikooli- ja
gümnaasiumiseadus, millega
tegelemine saab olema kooli
juhtkonna järgnevate aastate põhiülesanne. „Aga usun
siiralt, et siiamaani oleme
saanud väga hästi hakkama,
kuigi eks ka meil on olnud

kasvuraskuseid. Tänu tublidele kolleegidele on aga
tänasel päeval palju kergem
edasi liikuda ja areneda,” tänab direktor oma õpetajaid ja
toetajaid.
Ta lisab, et ka tema meelest hoiab koolikeskkond inimesi noorena, sest kõik koolipäevad on erinevad ja kõik
õpilased on erinevad. „See
ongi kooli võlu! Üks asi on
õpilastele fakte pähe ajada,
aga olulisem sellest on neile
õpetada analüüsi- ja mõtlemisvõimet ning oskust oma
otsuseid ellu viia. Eksimine
on inimlik ja arusaadav, kuid
noor inimene peab oskama
sealt ka midagi õppida ning
edasi minna.”
Direktor Palumets nendib, et õpetamine pole talle
kunagi raskusi valmistanud
ning talle meeldib noortega
tegelda. Viimastel aastatel
on ta põhiliselt andnud ajalugu ja ühiskonnaõpetust ning
uue õppekava järgi lisandub
varsti talle taas ka filosoofia
üldprobleemide ja filosoofia
ajaloo õpetamine.
„Minu teiseks ametipooleks on kooli juhtimine, kus

praegu on päevakorras kohalikule kogukonnale aru anda,
et põhikool ja gümnaasium
on kaks täiesti erinevat kooli,
millel on erinevad õppekavad ning raskusastmed. Uut
koolimaja pole vaja mitte
seetõttu, et rohkem algklasse
saaks avada, vaid et gümnaasium saaks modernsemad
ruumid ja suurema arenemisvõimaluse. Kuidas me saame
konkureerida eliitkoolidega,
kui meie õpikeskkond sinna
ei küüni? Meie õpetajad on
loomulikult väga tublid ja
teevad oma tööd hoolega, ent
gümnaasiumi õpikeskkond
peab ajaga kaasas käima.”
Peale haridusprobleemide
lahendamist ning õpetamist
püüab Jaan Palumets leida
aega ka oma hobide jaoks,
milleks on loodus ning lugemine. „Mul on alati ootamas
virn raamatud — ka erialaseid —, mis ootavad lugemist. Direktori ja õpetajana
pean olema kursis uute mõtete ja trendidega maailmas.”
Kõigile Saue õpetajatele
soovib Jaan Palumets aga
edukat kooliaastat ning rahulolu oma tööga! 

Tule Saue Gümnaasiumi
25. sünnipäevapeole!
Armsad kooli vilistlased, endised ja praegused õpetajad,
olete oodatud Saue Gümnaasiumi 25. sünnipäevale 27. novembril 2010. aastal.
Sünnipäevapidu toimub vanas heas koolimajas (Nurmesalu 9).
Juubeliürituse pilet maksab eelmüügist ostes (kuni 24.
novembrini) 150 krooni, 27. novembril aga 200 krooni (ainult sularahas).
Eelmüügist ostes tuleb teha ülekanne Saue Linnavalitsusele (a/a 10220028782015). Märksõnaks on „Vilistlaspidu,
oma nimi ja lõpetamise aasta”.
Eelmüügist saab juubelipeo pileti osta ka kooli kantseleist sularaha eest tööpäeviti kl 9.00–16.00.
Kontsert-aktuse algus kell 17.00 kooli aulas.
Kutsetega külalistele on sissepääs tasuta.
Kooli juubeliks valmib raamat (õpetajate ja vilistlaste mälestused, õpilastööd) ja teisedki koolimeened. Lisaks töötab
sünnipäeval koolimajas mitu puhvetit, mängib ansambel,
klassides on avatud õpilaste käsitöö- ja kunstinäitus, on võimalik teha klassipilte. Üllatused! 

Hea Saue Gümnaasiumi
vilistlane!
Kui Sa soovid osaleda kooli 25. aastapäeva vilistlaskoori
etteastes, siis oled oodatud neljapäeviti kell 19.00–20.15
Saue Gümnaasiumi aulasse kooriproovi.
I kokkusaamine neljapäeval, 21. okt kell 19.00
Info: Grete Põldma, gretepoldma@saue.edu.ee
Info juubeliürituste kohta: www.saue.edu.ee

Saue Sõna

Vaba aeg
Midrimaa elust õpetajate päeva eel
Viimasel ajal on meedias olnud palju juttu, kuidas Tallinna
lasteaedadel soovitati aasta viimasel kvartalil hoida kokku 3%
eelarvest, või teisisõnu — aasta alguses kinnitatud eelarvet ei
ole lubatud kulutada täies mahus. Et Saue linnal on ainult üks
munitsipaallasteaed ja enamik Saue lastest käib Eesti suurimas
lasteaias Midrimaa, tekkis soov selgitada, kuidas läheb meil.
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Paris, Mon Amour!
Just sellist pealkirja kandis „Saue Kontserdisügise“
avakontsert, mis toimus 28. septembri õhtul gümnaasiumi aulas.

Kõlasid tuntud prantsuse šansoonid ja ballaadid, mis olid
paljudele kuulajatele tuttavad Edith Piafi ja Ives Montand’i
loomingust. Muusika oli tulvil armastust ja kirge, lootusi ning
pettumusi.
Prantsuse muusika kõlas seekord eheda prantslanna
Geraldine Casanova esituses, kes elab juba mõnda aega
Eestis, õppides Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias doktorantuuris laulu erialal. Teda saatsid Jaak Lutsoja akordionil
ja Tanel Liiberg kontrabassil.
Peab ütlema, et muusikute trio mõjus terviklikult —
Geraldine’i puhas ning õrn sopran, laulude emotsionaalne
esitus ja saateansambli maitsekas toetus olid üksteisega
läbi põimunud. Kogu õhtu mõjus stiilselt, sest nauditav oli
kuulata prantslanna hurmavat prantsuse keelt, Jaak Lutsoja
sädelevat, virtuoosset akordionimängu ja Tanel Liibergi täpsust bassiliinides.

Anne Teetamm

Saue Lasteaed Midrimaa
direktor
Saue Lasteaed Midrimaa annab tööd 76 inimesele ja pakub teenust 358 lapsele.
Lasteaed läbis 2010. aastal edukalt Riikliku Järelevalve kvalifikatsiooni omas
valdkonnas. Haridus- ja Teadusministeerium hindas Saue
lasteaia tegevust väga positiivselt. Sisehindamisaruande
põhjal saabunud tagasisides
seatakse meie tegevust hea
praktika näidiseks teistele
lasteaedadele.
Meie tegevust laste ja töötajate tervise edendamisel
kinnitati tervistedendava lasteaia nimetuse andmisega.
Lasteaia eelarve on 2010.
aastal 17 138 170 krooni.
Aasta lõpuni on jäänud kolm
kuud ja eelarvest on kulutatud 71,0%.
Sellel sügisel võtsime vastu ligikaudu 80 last ja järjekorras peavad veel ootama
ainult alla kolmeaastased
lapsed. Saue Lasteaial Midrimaa on sellel suvel olnud
võimalus remontida täielikult üks rühmaruum koos
esiku ja tualetiga, välja ehitada uus kööginurk. Rühma
sai osta uued lauad, toolid
ja kapid. Lapsed magavad

nüüdisaegsetes sahtelvoodites. Viimased neli aastat
oleme rühmadesse paigaldanud — remondi käigus —
nõudepesumasinad, mis on
juba säästnud vett ja ühtlasi
ka eelarvet. Veel on sellel
aastal paigaldatud vana osa
köögiblokkidesse ja keldrisse tuletõrje signalisatsioon.
Plaanis on remontida neljal
rühmal veesegistid. Eelmisel
aastal heategevuslikul perepäeva koogilaada annetuste
eest sai lasteaeda ostetud
uusi jalgrattahoidjaid ja hoolekogu abiga paigaldatud ka
kivid rattahoidjate alla. 2010.
aasta annetuste raha on veel
alles ning selle eest kavatseme osta lastele suuski.
Kahjuks ei ole ka meie
pääsenud väikesest palgakärpest, kuid selle põhjuseks ei
ole olnud linnapoolne eelarve vähendamine, vaid sellest
aastast uue töölepinguseadusega rakendunud täiendavad
tööandjapoolsed kulud. Juba
aasta alguses oli näha, et uutel tingimustel personalikuluga aasta lõpuni toime ei tule.
Siinkohal peab mainima, et
Saue lasteaia töötajate palgad
on võrreldes ümbruskonna
lasteaedade töötajate palkadega senini olnud ja jäävad
ka pärast kärbet paremaks.
Tänan lasteaia töötajaid, kes

on palgamuudatusse suhtunud mõistvalt. Raske aeg tuleb ju kuidagi üle elada.
Tahan tänada hea koostöö
eest ka Saue Linnavalitsust
ja Volikogu, kes on väärtus-

tanud meie tegevust ja Saue
linna lapsi.
Soovin kõigile lasteaia
töötajatele ilusat õpetajate
päeva! 

Naisseltsidel
on üheskoos huvitav

Saue Naisseltsi ja Neeme Naiste Rannavalve Seltsi esimene
kohtumine toimus selle aasta mais Neemel. 27. septembril
olid Neeme naised vastukülaskäigul Sauel. Pärast traditsioonilist vastuvõtutseremooniat ja kohvilauas istumist siirduti
üheskoos töötuppa, kus juhendajate näpunäidetel said kaasavõetud mustad-valged kalossid pilkupüüdva Muhu sussi
välimuse. Üheskoos tegutsemine muutis inimesed lähedasemaks ja lisas ettevõtmisele vürtsi.
Otsustati edaspidigi kohtuda teiste naisseltsidega, et tutvustada oma tegemisi ja saada uusi mõtteid.
Sirje Luberg
Saue Naisseltsi juhatuse esinaine

Siinkohal mõningad kontserdielamused õpilastelt:
„Kontserdil oli prantsuse muusika, mida ma poleks oodanud. Ma arvasin, et tuleb midagi klassikalist. See oli minu
jaoks positiivne üllatus. See muusika tekitas sellise mõnusa
tunde ning ettekujutuse, nagu oleksingi kusagil Prantsusmaa tänaval. Väga tore oli ka see, et prantslasest laulja rääkis natuke eesti keeles.“
„Bänd oli super hea! Laulja oli väga loominguline, näitles
ja laulis väga hästi. Laulja oli pärit Prantsusmaalt, väga ilus
oli laulja prantsuslik hääl ja väga ilusad olid prantsuse traditsioonilised laulud.“
„Meeldis väga! Prantsusekeelne muusika, muhe kontrabass ja elav akordion suutis luua nii meeldiva õhkkonna, et
preili Casanova helisev hääl kõlas veel kaua pärast kontserdi lõppu kõrvus. Oivaline!“
„See kontsert oli üsna hea. Mulle meeldis laulja hääl ja
laulud. Oli ilus valgustus. Kontrabassi ja akordioni saade oli
väga ilus.“
Esmakordselt toetas kontserti Pille Lille Muusikute Toetusfond. Fondi esindaja jäi rahule kohaliku korralduse ja
publikuga ning loodetavasti jätkub koostöö edaspidigi Saue
Muusikakooli ja Saue linnaga.
Terje Mäss
Saue Muusikakooli õpetaja

Õnnitleme endist kauaaegset lasteaia juhatajat

MEELI PAJU
75. juubelil!
Saue Lasteaed Midrimaa pere

Saue Sõna

Mitmesugust
Saue Päevakeskuse
ürituste kava
• Avatud Lia Lumilad’i kunsti näitus.
• 08.10 Saue Päevakeskuse tantsuansambel „Senjoriitad”
esineb Saue Huvikeskuse ja Saue Päevakeskuse ühispeol.
• 12.10 Saue Linna Invaühing ja Saue Päevakeskuse reisihuvilised korraldavad reisi Eesti põhjarannikule. Väljumine kell
8.00 Saue Kaubakeskuse eest.
• 22.10 Saue Päevakeskuse kollektiivid „Senjoriitad” ja „Rukkilill” esinevad Pirita Sotsiaalkeskuses.
• 29.10 KUMU-s Eesti pagulaskunsti näituse külastus. Muuseumi pilet maksab 40.- krooni (koos näitusega 50.-) ja ekskursioon on tasuta. Sõidame 9.50 Kaubakeskuse peatusest
väljuva bussiga nr 190.
• 31.10 kell 13.00 Salme Kultuurikeskuses „Videviku” sarja
raames Estonia solistide esituses operetimeloodiad.
• 11.11.2010 kell 10.00 Trikootoodete müük päevakeskuse
ruumides.
• 22.12.2010. kell 19.00 teatrihuvilised korraldavad ühiskülastuse Rahvusooperisse „Estonia” etendusele „La Traviata”.
Pensionäridele hind 174.- krooni (4, 5 rida). Registreerumine
ja pileti eest maksmine hiljemalt 30.11.2010.
• 10.–11.12.2010 Reisi- ja kultuurihuvilised korraldavad
jõulureisi Riiga ja Siguldasse.
1. päev
Ennelõunal jõuame Riiga. Linnaekskursioon Riias: vaatame
kauneid restaureeritud vanalinna kvartaleid, Vabadussammast, Toomkirikut ja Peetri kirikut, käime Bastionimäel.
Soovi korral käime Peetri kiriku tornis. Vaba aeg. Einestamine Lidos. Kontserdi külastus. Ööbime Riias.
2. päev
Sõidame Gauja rahvusparki, Siguldasse. Vaatame bobirada ja köisraudteed. Käime Gutmani koopas. Külastame
Turaida muuseumi ja kaitseala, kus asub Turaida loss ja
imekauni neiu, Turaida Roosi haud. Õhtul jõuame koju.
Maksumus 850 krooni. HINNA SEES on: sõit mugavustega
bussis, ööbimine ja hommikusöök hotellis Latvia, ekskursioonid Riias ja Siguldas ja reisijuht-giidi teenused.
Lisatasu eest sissepääsupiletid: Turaida kindlus-muuseum
3 LS, Toomkiriku kontsert 5 LS. Registreerimise ja reisi
eest tasumise tähtaeg on 22.10.2010.
• Tähelepanu, keelehuvilised!
Inglise keele klubi teisipäeviti algusega kell 14.30.
Saksa keele klubi alustas 07. okt kell 15.00, oodatud on
uued huvilised.
Soome keele huviliste olemasolu korral võimalik ka soome
keele klubi. Huvilistel palume pöörduda Saue Päevakeksusesse.

Huvikeskus oktoobris
• Käsitööring — Tekstiilimaal õpilastele, õpetaja Ülle Raadik. Alates 14. oktoobrist neljapäeviti kell 16.00–18.00
Saue Käsitöökeskuses Kütise tn 4. Õpitakse siidimaali
ja teisi toredaid tekstiilitehnikaid. Kuutasu õpilastele
203.40 krooni. Lepingute sõlmimine lapsevanemaga
toimub Saue Huvikeskuses E 11.00–18.00 ja T–N
15.00–18.00
• Tekstiilimaal täiskasvanutele
Neljapäeviti, alates 14. oktoobrist kell 18.00–20.00
Saue Käsitöökeskuses. Ootame osalema ka gümnaasiumiõpilasi. Töövahendid on kohapeal olemas. Kuutasu
täiskasvanutele 391.20 krooni. Juhendaja Ülle Raadik.
Info tel 659 5009 või huvikeskus@saue.ee

Saue Huvikeskuse üritused
• 8. oktoober kell 18.00 Sügispidu Saue koolimajas saalis
• 9. oktoober kell 12.00 Sauelane liikuma raames GPS
orienteerumine
• 10. oktoobril kell 11.00–13.00 KÄSITÖÖPÄEV „MINA,
EMA JA VANAEMA“ Saue koolimaja fuajees. Valmistame
värvilisest fimosavist ehteid ja vildime. Materjalid on kohapeal olemas. Tulla võib kogu perega. Vajalik eelregistreerimine huvikeskus@saue.ee, tel 659 5009. Korraldab
Saue Huvikeskuse Kunstistuudio. Üritus on tasuta.
• 29. oktoober kell 19.00 Vana Baskini Teatri etendus
„Minu sõbratar Maksuamet“. Piletid hinnaga 125/ 150.krooni müügil Saue Huvikeskuses E–N 15.00–18.00
• Saue Huvikeskus korraldab lennuki-/ bussireisi
09.–15.05.2011 VANA JA VÄÄRIKAS SAKSAMAA
KEISRITE JA KUURVÜRSTIDE RADADEL Berliin–Potsdam–Meissen–Wackerbarth–Dresten–Stolpen–Saksimaa Šveits–Sorbid. Nõiduslik Harzi mäestik, Saksamaa
legendid, lossid, portselan … Uuenenud Berliin ja Elbe
Firenze Dresden. Hind: 8190 EEK/ 523,44 EUR. Osalussoovist teatada hiljemalt 25. oktoobriks tel 659 5009,
523 4339, e-post: huvikeskus@saue.ee

Miks TAI massaaž on kasulik?
Tai massaaž on üks neljast “Tai traditsioonilise meditsiini”
koostisosast. Kolm ülejäänut on — toitumine, ravimtaimed
ja vaimne treening. Tai massaaži päritolumaa on tegelikult
India, sest see teooria pärineb jooga filosoofiast, mis väidab,
et eluenergia tuleb meisse sissehingatavast õhust ja söödud
toidust. Tai massaaž on rahulik, hingamise rütmis teostatav
massaaž, mis parandab lihaste elastsust ja liigeste liikuvust. Südame rütm normaliseerub.
Rahustav toime — mõtted ja kujutlused on suunatud
positiivsele lainele, sest inimene koondab tähelepanu OMA
elutegevuse rütmile.
Virgutav toime — paraneb aju varustatus hapnikuga
Tehakse palju mitmesuguste jooga-positsioonide laadseid
venitusvõtteid.
Mida Tai massaaž annab?
• Lihaspingete vähenemine
• Liigeste liikuvuse parandamine ja säilitamine
• Painduvuse parandamine
• Lümfi- ja vereringe aktiveerimine
• Siseorganite tegevuse aktiveerimine
• Mõjutab energiavälja
• Rahustab, lõdvestab, ennetab ja vähendab stressi
• Lihaste elastsus paraneb, lihaspikkus taastub
Erinevad tasakaalutuse seisundid, nagu stress, depressioon, lihas- ja emotsionaalsed pinged häirivad inimese
loomulikku elujõudu. Tai massaaži käsitlus inimesest on
terviklik, mõjutades inimest nii vaimselt kui ka füüsiliselt.
Massaaži tehakse soovitavalt läbi puuvillaste ja avaramate riiete põrandal mati peal, tavaliselt spetsiaalselt selleks
valitud muusika taustal. Tai massaažis on sadu võtteid ja
võimalusi, mida vastavalt kliendi omapära arvestades tuleks
kasutada. Massaaži jaoks ei ole vanusepiirangut. Massaaž
on hindamatu väärtusega tervisele ja heaolule kaasaaitamises, kuid võib olla ka vaid tilgaks ookeanis, kui inimene ei
järgi teadlikult tervislikku eluviisi. Koos tervisliku toidu ja eluviisiga annab Tai massaaž kehalise tugevuse ja heaolu ning
kerguse paljudeks aastateks. Selleks, et nii toreda massaaži
liigiga tuttavaks saada, pakume Teile Tai massaaži teenustele Sakura stuudios sel sügisel 50% soodustust.
Aadress: Sooja 1 SAUE tel 526 4766 (Elvi) või 5454 4559
(Svetlana)
Olge rõõmsad ja aktiivsed!
Svetlana Oleks

Oktoober Keila Miikaeli koguduses
• 3. oktoober kell 11.00 — 19. pühapäev pärast nelipüha
Miikaeli kiriku nimepäeva jumalateenistus armulauaga.
Laulab koguduse segakoor „Miikael“. Jumalateenistuse
järel KOHVILAUD.
• 10. oktoober kell 11.00 — LÕIKUSTÄNUPÜHA
Jumalateenistus armulauaga
• 17. oktoober kell 11.00 — 21. pühapäev pärast nelipüha
Perejumalateenistus — pühapäevakooli õppeaasta avamine. Armulauda pole!
• 24. oktoober kell 11.00 — 22. pühapäev pärast nelipüha
Jumalateenistus armulauaga
• 31. oktoober kell 11.00 — USUPUHASTUSPÜHA
Jumalateenistus armulauaga
PIIBLI- JA PALVETUNNID EAKATELE
algavad taas 22. septembril kell 13.00 koguduse majas
VAIMULIKUD ÕHTUD
algavad taas 29. septembril kell 19.00 koguduse majas
„On ju seegi Jumala and igale inimesele, et ta võib süüa
ja juua ning nautida head, hoolimata kogu oma vaevast.“
/Kg 3:13/

SAUE PEREKOOL
korraldab koostöös Sünni ja Imetamise
Eesti tugiühinguga
Reedel, 8. oktoobril algusega kell 10
SAUE PÄEVAKESKUSES
(otsapoolne uks) loengu teemal:

Lisatoit rinnalapsele
Millal, kuidas ja mida pakkuda?
Räägib imetamise nõustaja Jana Kima
Oodatud on nii lapseootel emad, imikute ja väikelaste
emad-isad, vanaemad ja vanaisad — kõik, keda päevateema köidab. Olete oodatud kuulama, kaasa mõtlema.
Kui tuled titaga, võta kaasa aluslina või tekike.
Üritus on osalejatele tasuta.
Lähem info tel 679 0176,
Anneli Ritsing, lastekaitse ja noorsootöö spetsialist

8. oktoober 2010

Loomaarst vastab
Praegu räägitakse palju sea-, linnu- ja inimese gripi vastu vaktsineerimisest. Kas pean oma koera ka
seagripi vastu vaktsineerima?
Koeri ja kasse on vaja vaktsineerida selleks, et kaitsta
oma lemmikut Eestis enamlevinud viirus- ja bakteriaalsete haiguste eest. Viimase 10–15 aasta jooksul on koerte
ja kasside vaktsineerimise põhimõtted olnud enam-vähem
ühesugused. Osa neist reeglitest on olnud määratletud seaduste-määrustega, teine osa tunnustatud vaktsineerimisskeemide ja -soovitustega. Vaktsineerimisjuhised on põhinenud nii meie nakkushaiguste-alasel olukorral, ravimiinfol,
koerte ja kasside vanusest ning elustiilist sõltuvatel erisustel
ning nakkushaiguste tõrje eeskirjadel.
Olulisemad haigused, mille vastu koeri on soovitav vaktsineerida, on koerte katk, nakkuslik hepatiit, parvoviirusinfektsioon, leptospiroos ning viimasel ajal eriti levinud koerte
viirushaigus kennelköha.
Olulisemad haigused, mille vastu vaktsineeritakse kasse,
on panluekopeenia, herpesviiruslik rinotrahheiit ja kalitsiviroos.
Haigus, mille vastu peab koeri ja kasse vaktsineerima, on
marutaud: see haigus on alati surmaga lõppev ja nakkab
ka inimesele. Marutaudi-vastase vaktsineerimise sagedus
on väga paljudes riikides sätestatud seaduste või määrustega. Meil on pikka aega olnud kohustus vaktsineerida koeri
ja kasse marutaudi vastu igal aastal. Äsja see reegel Eestis
siiski muutus ja edaspidi võib vaktsineerida mitte igal aastal,
vaid igal teisel aastal. Iga-aastast vaktsineerimist võib loomaarst soovitada suurema marutaudi-riskiga koertele, näiteks jahikoerad, piirialadel või metsade vahel elavad koerad
ning vaktsiini tootja soovitustest lähtudes. Alljärgneva vaktsineerimisskeemi järgi peaks teie lemmikloom olema kaitstud
enam levinud nakkushaiguste vastu:
• Kutsikas: 3 süsti kuuajaste vahedega, alates 6–8 nädala
vanusest, neist 1 süst sisaldab marutaudi vaktsiini. Kutsikate vaktsineerimise puhul ei tohi unustada esimest
kordusvaktsineerimist 12 kuud pärast viimast kutsikaea-süsti
• Aastaseks saanud koer: kompleksvaktsiin koos marutaudiga
• Kodukoer: kompleksvaktsiin vastavalt ravimijuhendile
1–2 aasta järel ja marutaudi vaktsiin vähemalt iga 2 aasta järel
• Näitusekoerad — vt. ülalpool näidatud sagedus. Lisaks
tuleb jälgida näituse juhendit ja Kennelliidu nõudeid näitusekoertele
• Kassipoegi tuleks kompleksvaktsiiniga vaktsineerida 2
korda, kuuajase vahega, neist 1 vaktsiin peaks olema ka
marutaudi vastu. Esimene kordus koos marutaudi vaktsiiniga aasta pärast. Marutaudi vaktsiini võib edaspidi
manustada üle aasta.
Vaktsineerida tohib ainult täiesti terveid loomi. Eelnevalt
tuleb loomale teha ussitõrje, vähemalt 10 kuni 14 päeva
enne vaktsineerimist. Esmakordsel vaktsineerimisel tuleb
2 nädala jooksul vältida kutsika kontakte teiste loomadega,
sest immuunsus alles kujuneb välja selle aja jooksul ning
loom ei ole veel kaitstud.
Vaktsineerida tohib ainult tegevusluba
omav loomaarst!
Õigeid valikuid soovides,
Teie
Raimond Strastin
loomaarst
Saue Loomakliinik
Sooja 1 Saue, tel 600 3382
Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi, päevakirurgia.
Hill’s ja Royal Canine lemmikloomatoit.
Avatud E–R 13.00–19.00, L 10.00–14.00
www.sauekliinik.ee
UUDIS!!! Kolmapäeviti nüüd pensionäridele kliiniku
visiiditasu ainult 75.- krooni (tavahind 175.-)

VESIAEROOBIKA

Oktoobrikuus vesiaeroobika
treeningud T, N algusega 19.45
Kuupilet 8 x 70 = 560 kr; üksikpilet 90 kr.
Saue ujula juures töötab iga päev

jõusaal

Hinnad väga soodsad.
Täpsem info: http://koolihaldus.saue.ee/
või tel 659 6669.
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Sarja “Sauelane liikuma” II etapp

GPS Orienteerumine
Laupäeval, 9. oktoobril 2010 algusega kell 12.00
toimub Saue Jaanituleplatsil orienteerumine,
koostöös OÜ-ga 360 Kraadi.

„Gepsimine” on haarav meeskonnamäng looduses.
Mäng on LIHTNE ja JÕUKOHANE kõigile.
Oodatud on igas vanuses huvilised! Parimatele auhinnad.

koos
Tule

Tule kindlasti!

perega ja paneme Sa

ue üheskoos liiku

!
ma

Nüüd ka Sauel!

Võta kaasa oma osavõtukaart. Kui sul seda veel ei ole, saad selle kohapealt.
Sarjast osavõtt on tasuta!

Üritus on XIII täiskasvanu õppija nädala raames, 8.–15. oktoober 2010
Ürituse korraldajad:

Lisainfo ürituse kohta:
Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht
Terje Toomingas
+372 5343 5855
terje@saue.ee

�ktoobris on Saue Loomakliinikus
soodushindadega vaktsineerimiskuu!
Sügisene soodushindadega lemmikloomade vaktsineerimine toimub
1-30. oktoober. Vaktsineerime visiiditasuta järgnevate hindadega:
marutaud 50.- (tavahind 150.-)
kompleksvaktsiin(3 haigust) koerale 150.- (tavahind 250.-)
kompleksvaktsiin(4 haigust) koerale 150.- (tavahind 265.-)
kompleksvaktsiin(4 haigust) + marutaud koerale 150.- (tavahind 275.-)
kompleksvaktsiin(3 haigust) + marutaud kassile 150.- (tavahind 275.-)

Saue Perekool
· võimlemine rasedatele

· ettevalmistus sünnituseks

· muusika- ja võimlemise tunnid
beebidele ja mudilastele

www.paikesetants.ee
tel 5331 5523, E–R 9:00–15:00

vanuses 2 k.-1 a.

Info@paikesetants.ee

Vältimaks asjatut ootamist, palume võimalusel aeg ette registreerida!
SA-E L��/A0L11210
Sooja 1, Saue tel. 600 3332
Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi, päevakirurgia.
Hill's ja Royal Canine lemmikloomatoit.
Avatud E-R 13.00-19.00, L 10.00-14.00
2:! 0olmapäeviti pensionäridele visiit ainult 75.- (tavahind 175.-)
www.sauekliinik.ee

EMADE
VÕIMLEMINE
KOOS BEEBIGA

Raamatud, mida
teil vaja pole,
viime tasuta ära.
Sobivad kõik raamatud, igas
seisukorras ja igas keeles.
Tee riiulitele ruumi!
Tel 5346 8430.

esmaspäeviti 10.00
Vanamõisa Seltsimajas

Allika tee 10, Alliku küla
info: ave@kodukyla.ee
51 407 61

Otsin tööd

 Teostan pottsepatöid. Klassikaliste
kaminate ja looduskivide paigaldus.
Töödest pildid. Transport, materjal
meie poolt kohale toimetamisega.
Tel 5803 3448, Ain.
 19-aastane tütarlaps otsib tööd.
Tel 5552 0121
 Probleemsete ja ohtlike puude
langetamine. Langetan raskesti
ligipääsetavad ja keerukas asukohas olevaid puid. Teostan samuti
väiksemamahulisi raietöid. Annan nõu
metsaharvenduse, -uuenduse ning
muude metsaga seotud probleemide
osas. Tel 5648 2680
 Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike puude ja okste raiet. Tööd
teen tõstuki ja köistehnikaga. Puude
üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 5616 9864

Pakun tööd

 Õmblusettevõte AS Protten F.S.C.,
asukohaga Keilas, võtab tööle kogemustega juurdelõikaja (vähemalt 5-a
kogemus), vajalik jooniste lugemise
oskus ja masstööõmbleja (vähemalt
3-a) kogemus. Kontakt tel 674 7567
 Soovin leida 5. klassi õpilasele
3 korda nädalas inglise keele ja
matemaatika järeleaitajat. NB! Sobib
ka 11. või 12. klassi õpilane. Kontakt
501 7375

Kinnisvara

 Üürin omanikult korteri või maja.
Tel 508 9052
 Välja üürida 3-toaline möbleeritud
korter Sauel kivimajas 1/3.
Tel 501 2508
 Anda üürile 3-toaline korter Sauel.
Info: 516 7367
 Üürile anda garaaž, kanaliga, Sauel
raudtee ääres. Kontakt: 659 5200 või
SMS telefonil 5698 0286.

Müüa

 Müüa turbabriketti (Tootsi) ja puitbriketti (ümar, kandiline). Transport
Sauel tasuta. Tel 5359 3615
 Müüa kartul princess 4.- kg, alates
25 kg toome koju, transport tasuta.
Tellimine: 525 5527

Seltsing Tammetõru
mälestab
oma kauaaegset liiget

Koidula Soosalu’t
ja avaldab kaastunnet
omastele

Mälestame
kallist naabrinaist

Koidula Soosalu’t
Avaldame kaastunnet
omastele.
Perekond Kõluvere, perekonnad Joa’d, perekond Terras

Langetame siiras leinas
pea teeneka sauelase

Avaldame kaastunnet
Kaire Sildnikule isa

KOIDULA SOOSALU

Raiot Silla

surma puhul

surma puhul

Saue Linnavolikogu
Saue Linnavalitsus

Saue Päevakeskus

Koidula Soosalu

Südamlik kaastunne
Kairele kalli isa

mälestavad

Raiot Silla

Saue Linna Invaühing
Saue Päevakeskus

kaotuse puhul
Saue Kägara tantsurühm

