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Ettepanekuid konkursile „Aasta tegu“
saab teha 1. novembrini
Saue Linnavalitsus korraldab igal aastal konkursi „Aasta tegu“, mille eesmärgiks on
väärtustada linnale ja linlastele olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on aasta
jooksul linna arengut ja tuntust positiivselt mõjutanud; tunnustada ettevõtmise eestvedajaid
ning ergutada linnaelule kasulikele tegudele teisigi tegijaid.
Konkursile võivad ettepanekuid esitada kõik Saue linna
elanikud ja juriidilised isikud. Kirjalikus ettepanekus
palume põhjendada, mille
poolest just see tegu, ettevõtmine või sündmus on olnud
eriline, ning märkida ära ka
sündmusega seotud isikud
või ettevõtted, kes tunnustamist vääriksid.
Ettepanekud palume esitada hiljemalt 1. novembriks
2010 Saue Linnavalitsuse
kantseleisse (Tule 7, 76505
Saue).
Konkursil „Aasta tegu“
osalevad ettevõtmised, mis
on toimunud esitamisega samal kalendriaastal. Esitatud
ettepanekute alusel koostab
Linnavalitsus nimekirja, mis
avaldatakse küsitlusena Saue
Sõnas, Saue linna kodulehel
ning sedelitel. Igaüks saab
hääletada nimekirja kantud
variandi poolt, tehes kastikesse märkme hääletaja arvates enim väärt teo ja tegija
kohta. Iga hääletaja saab hääletada ainult üht tegu ja/ või
tegijat. Hääletaja lõikab sedeli välja ning toob või saadab

selle täidetult Saue Linnavalitsusse, Tule 7. Sedeleid on
täitmiseks ka raamatukogus
ja linnavalitsuses. Hääletada
saab ka Saue linna kodulehe
vahendusel. Konkursile esitatuid hindab komisjon, kelle
koosseis kinnitatakse linnavalitsuse istungil. Komisjoni
hindab esitatud ettepanekute
põhjendusi ning hääletamisel
saadud hääli ja esitab 3 enam
hääli saanud ettepanekut motiveeritult
linnavalitsusele
kinnitamiseks. Võitjate nimed avalikustatakse volikogu esimehe ja linnapea aastalõpu-vastuvõtul, kus võitjaid
tunnustatakse aukirja ja
esemeliste auhindade või rahalise preemiaga. Konkursi
võitnud tegu ja tegijad avalikustatakse ka Saue Sõnas ja
linna kodulehel Internetis.
2009. aastal pälvis Saue
linna „Aasta teo“ tiitli Põhja
Regionaalse Maanteeameti
poolt teostatud Saue linna
Vana-Keila maantee ja Tallinna ringtee ristmiku (Olerexi ristmik) rekonstrueerimine. 
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Linnaelu
Linnavalitsuse 24. istung
Saue Linnavalitsuse 24. istung toimus
6. oktoobril 2010. aastal, päevakorras oli:
1. Koondise tn kergliiklustee ehitusloa väljastamine /korraldus nr 274/.
2. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linna
Diapol Granite OÜ tootmisterritooriumi detailplaneeringu
kehtestamine“ /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks
volikogusse/.
3. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
/korraldus nr 275/.
4. Seisukoht sõiduplaanide kavandite kohta Saue–Tallinna–
Saue liinil (I lugemine) /eelnõu suunati II lugemisele/.
5. Hallatavate asutuste koosseisude kinnitamine
/korraldus nr 276/.
6. Saue Koolihaldusasutuse teenushindade kehtestamine
/korraldus nr 277/.
7. Saue lasteaia Midrimaa teenustasude kehtestamine
/korraldus nr 278/.
8. Saue Linna Raamatukogu teenuste hindade kehtestamine
/korraldus nr 279/.
9. Saue Muusikakooli teenuste hindade kehtestamine
/korraldus nr 280/.
10. MTÜde seminari osalustasu kinnitamine
/korraldus nr 281/.
11. Sünnitoetuse maksmine /korraldus nr 282/.
12. Saue Linna raamatukogu teavikute inventuuri lõppakti
kinnitamine /korraldus nr 283/.
13. Saue Linnavolikogu määruse „Volikogu määrustes krooni
arvestamine eurodeks, piirmäärade muutmine linnavara
eeskirjas“ eelnõu II lugemine /otsustati suunata eelnõu
kehtestamiseks volikogusse/.
14. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Esindajate määramine
VII Eesti Spordi Kongressile“ eelnõu II lugemine
/otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
15. Saue Linnavolikogu määruse „Saue linna 2011. aasta
eelarve“ eelnõu II lugemise lõpetamine
/otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
16. Saue Päevakeskuse teenustasude kehtestamine
/korraldus nr 284/.
17. Saue Noortekeskuse Tule 7 ruumide kasutamise tasu
kehtestamine /korraldus nr 285/.
18. Saue Sõna reklaami hindade kehtestamine
/korraldus nr 286/.
19. Info
19.1 Matusetoetused septembris.
Heli Joon andis ülevaate septembris makstud matusetoetustest.
19.2 Sõlmitud lepingud.
Elis haav andis ülevaate sõlmitud lepingutest.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Koostöö prantslastega
laieneb

11. oktoobril 2010. aastal tegid välkvisiidi meie vabariiki Saue
sõpruslinna Quincy-sous-Senart’i linnavalitsuse töötajad —
abilinnapea Amar Laouari ja sõpruslinnade komitee esimees
Pascal Tanguy.
Nende külaskäigu peaeesmärk oli kohtumine Eesti Kaubandus-Tööstuskojas. Üle tunni aja kestnud vestluses peadirektor Siim Raiega arutati võimalust parandada väikeettevõtluse rahastamist Euroopa Liidu tugivõrgustike kaudu ning
tööjõu vaba liikumise süsteemset korraldamist Eesti ja Prantsusmaa vahel. Lepiti kokku, et Eesti Vabariigist kuuluksid hõlmatavasse projekti esialgu Tallinn ja Saue linn.
Konsulteerides meie kahe linna omavaheliste suhete edasise arengu üle, sedastasid prantsuse sõbrad, et EL-i sõpruslinnade projektist on võimalik rahastada kolme järgneva
aasta üritusi. 2011. aastal toimub Itaalias Montemarciano linnas Prantsusmaa, Itaalia, Horvaatia, Saksamaa ja Eesti sõpruslinnade vaheline jalgpalliturniir. 2012. aastal kogunetakse
Quincy’sse kunstiga tegelema ja käsitööd harrastama ning
2013. aastal võõrustaks Saue linn eri riikide taidlejaid.
Elava vastukaja leidis idee korraldada Skype’i teel Quincy
ja Saue seenioride regulaarset suhtlemist.
Prantsuse sõprade järgmist ametlikku väisamist on oodata
2012. aasta veebruaris. 

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.
1. kokkusaamine neljap, 21. okt kell 19.00

Puulehtede kogumine

Info Grete Põldma, gretepoldma@saue.edu.ee
Info juubeliürituste kohta: www.saue.edu.ee

Tule Saue Gümnaasiumi
25. sünnipäevapeole!

Saue Linnavalitsus korraldab puulehtede tasuta kogumise
linnaelanikelt alljärgnevatel kuupäevadel ja kellaaegadel:
28.10.2010
kell 13.00–18.00
29.10.2010
kell 8.00–18.00
30.10.2010
kell 11.00–15.00
01.11.2010
kell 8.00–19.00
02.11.2010
kell 8.00–16.00
03.11.2010
kell 8.00–16.00
04.11.2010
kell 8.00–16.00
05.11.2010
kell 8.00–16.00
06.11.2010
kell 11.00–15.00
Puulehed tuleb paigutada kilekottidesse ja transportida
AS-i Saumer platsile aadressil Sooja tn 3 (kontaktnumbrid:
659 6520 või 505 9509).
NB! Arusaamatuste vältimiseks palume kilekottidesse teisi
jäätmeliike mitte sokutada. Vastu võetakse ainult puulehti, sh
okkaid!!!
Tasulist transpordi võimalust pakub AS Saumer, tel
505 9509. Puulehtede äravedu on võimalik tellida ka AS-ilt
Ragn-Sells, seda juba tasu eest. AS-i Ragn-Sells kontaktnumber on 15155, e-posti aadress telli@ragnsells.ee.
Vaata lisaks www.ragnsells.ee. 

Armsad kooli vilistlased, endised ja praegused õpetajad, olete oodatud Saue Gümnaasiumi 25. sünnipäevale laupäeval,
27. novembril 2010. aastal.
Sünnipäevapidu toimub vanas heas koolimajas Nurmesalu 9.
Juubeliürituse pilet maksab eelmüügist ostes 24. novembrini 150 krooni, kohapeal 200 krooni (arveldamine 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 hulk teisi koolimeeneid. Lisaks
töötab sünnipäeval koolimajas mitu puhvetit, aulas on tants,
klassides on avatud õpilaste käsitöö- ja kunstinäitus, samuti
on võimalik teha klassipilte. Üllatused!
Vilistlastel palume saata aadressile anulauri@saue.edu.
ee või kaasa võtta koopiaid oma kooliaegsetest fotodest.
Kindlasti märkida pildi juurde lend ja aasta. Fotodest valmib
ühine meenutuste stend.
Vaata ka: www.saue.edu.ee
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Noortekeskus ootab
noorte häid mõtteid!

Alates käesoleva aasta oktoobrist viiakse 50 noortekeskuses
üle Eesti ellu noorsootöö kvaliteedi arendamise programmi,
mille rahastus tuleb Riiklikust Euroopa Sotsiaalfondist. Rahastust vahendab Eesti Noorsootöö Keskus ja programmi
koordineerib Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.
Ka Saue Noortekeskus on üks programmis osalevatest
keskustest!
Projektitegevused meie noortekeskuses jagunevad kolmeks:
1. Igal esmaspäeval ja reedel tegutseb tarbekunsti ja kujutava kunsti programm ARTEESIA, mis on mõeldud 7–12-aastastele lastele.
2. Järgneva 9 kuu jooksul tutvustab noortekeskus noortele
vähemalt 9 erinevat ametit ning korraldab tööelu tutvustavaid sündmusi. Jälgige reklaami!
3. Noortekeskus ootab häid ideid 12–16-aastastelt noortelt,
kes tahaksid teha midagi väga vahvat, aga ei leia oma tegevuseks raha. Tänu kõne all olevale programmile saame
sel hooajal toetada 4 noortealgatus-projekti!! Kui just Sinul
ja Su sõpradel on mõni meeletult hea mõte, siis võta ühendust Kristiga (kristikruus@gmail.com, 5391 1611) — lepime kokku aja, mil saame just teie projekti ideed arutada ja
selle taotluseks vormistada!
Kristi Kruus
Saue Noortekeskus

RAAMATUKOGUPÄEVAD:
20.–30. oktoober
JAH lugemisele!
Juba traditsiooniliselt toimuvad igal
sügisel 20.–30. oktoobrini üleriigilised
raamatukogupäevad. Lugemisaastal 2010 kannavad
need nime „Jah lugemisele”.
Tänavused raamatukogupäevad toimuvad lugemisaastal,
mille üleskutses rõhutatakse, et lugemisaasta on mõeldud
kõigile. Ka neile, kes
veel ei loe. Aga jõuame me nendeni, kes
veel ei loe (või enam
ei loe) ainult teraselt
vaadates, mida nad n-ö lugemise asemel teevad, seda hinnates, vajadusel toetades ja heaks kiites. Peale mittelugejate ja mittelugemise mõistmist võime me ka neile puhta südametunnistusega öelda: lugeda on hää, lugeda on parem!
Lugeda on vaja. Raamatuga ei ole me iialgi üksi. Suure
osa oma teadmistest oleme ju saanud raamatutest. Ja eks
paljudelgi meist on hinges ning mälus kauneid lugemiselamusi, mis elu rikastavad ja südant soojendavad.
Kolmapäeval, 20. oktoobril on ettelugemispäev „Tähekese tähed”. Esimene Täheke ilmus 1960. a jaanuaris. Tänavu
sai ajakiri 50 aastat vanaks. Tähekest lugedes ning Tähekesele kirju ja joonistusi saates on üles kasvanud tänaste
laste isad ja emad, vanaisad ja vanaemad. Tähekese lugusid
loeme ka tänavusel ettelugemispäeval. Suured loevad ette
väikestele ja vastupidi. Nii aitab lugemine kujundada sidet
inimeste ja põlvkondade vahel.
Neljapäeval, 21. oktoobril kohtuvad algklasside õpilased
lastekirjanikega.
Laupäeval, 23.oktoobril on eesti raamatu päev: näitus
uuemast eesti kirjandusest.
Reedel, 29. oktoobril kell 14 teenindab lugejaid ja jagab
lugemissoovitusi Saue linnapea Orm Valtson.
Soovime kõigile head lugemist ning ootame kõiki raamatusõpru raamatukokku! 

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

Järgmine number ilmub
5. novembril 2010

2

Saue Sõna

Linna uudised
Palju õnne, Midrimaa!

Hea Saue linna elanik,

5. oktoober oli Saue lasteaias Midrimaa tähtis päev —
lasteaed sai 48-aastaseks.
Andra Salutee

Saue lasteaed Midrimaa
Kuivõrd Saue lasteaed on
väga lasterikas, siis selleks,
et kõik peost osa saaksid, pidi
toimuma kaks aktust. Pidu
juhtisid Mesi-Mumm ja Rebase-Riina. Tutvustati kõiki
Midrimaa rühmi ja õpetajaid.
Nii sai suur lasteaed kõigile omaseks ja kujunes ühise
pere tunne. Muusikaõpetajate
juhatusel lauldi ja tantsiti ning
sooviti lasteaiale palju õnne
ning palju häid lapsi. Kõik

lapsed said sünnipäevašokolaadi. Peo lõpuks tänati õpetajaid ja teisi lasteaia töötajaid
õpetajate päeva puhul.
Laste ja õpetajate vestlusest selgus, et sünnipäevalast
peaks kallistama. Nii tegigi juhataja Anne Teetamm ettepaneku minna õue ja kõik koos
lasteaeda kallistada. Mõte
meeldis kõigile ja nii sätitigi
end ümber lasteaia ühisesse
sünnipäevaringi. Sellest võiks
saada vahva traditsioon: suur
laste ja töötajate ühisring ümber Eesti suurima lasteaia! 

Kiiduväärt kodanikujulgus

Oktoobris möödub 85 aastat ajast, mil oma tegevust alustas
Kaitseliidu Harju Maleva Saue kompanii.
Tõsi küll, Kaitseliit eksisteeris
Saue vallas ja Harjumaal ka
enne seda, olles ellu kutsutud 11.11.1918 Vabadussõja
toetusüksuseks: seljataguse
julgeoleku kaitseks, sildade
valveks ning politseiülesannete täitmiseks. Toona oli Harju
maakonna Kaitseliit jaotatud
jaoskondadesse ning Saue
vald kuulus I jaoskonda peakorteriga Keilas. Saue valla
kaitseliitlasi juhtis Johannes
Sorro Juulikult. Perioodil
1920–1924 Kaitseliit ametlikult ei eksisteerinud, sest Vabadussõda oli lõppenud ning
ära olid langenud Kaitseliidu
senised funktsioonid. Olukord
muutus 1924. aastal, kui vasakäärmuslased poliitilises elus
aktiviseerusid ning see päädis detsembrimässuga 1. detsembril 1924. Seda kuupäeva
võib pidada ka Kaitseliidu
taasloomise päevaks. Harjus
korraldas Kaitseliidu organiseerimist tolleaegne maakonna
rahvaväe ja Kaitseliidu ülema
abi major Eduard Saulep.
1. jaanuaril 1925 lahutati Harju maakond Tallinna
linnast ja ühtlasi moodustati Kaitseliidu Harju Malev.
Sama aasta aprillis jagati malev 8 malevkonda ning need
ajapikku omakorda kompaniideks. Kaitseliitu astumise
kuupäevaks on paljudel Keila
malevkonna Saue kaitseliitlastel märgitud 2. oktoober
1925, mis võimaldab oletada,
et see on Saue kompanii loomise päev. Sellest ajast kuni
1940. aastani juhtis kompaniid Aleksander Sams Saue
külast (praegu Kanama küla).

27. juunil 1940, kõigest
kuus päeva pärast Nõukogude okupatsiooni algust Eestis,
kaotas Kaitseliidu põhikiri
„Kaitseliidu
likvideerimise seadluse” § 1 põhjal oma
kehtivuse ning lõpetas kõigi
oma allorganisatsioonidega
tegevuse järgmisest päevast
alates. Kaitseliidu juhtivad
ohvitserid olid esimesed,
keda NKVD arreteeris. Kaitseliit oli allutatud relvastatud
survele ning määratud täielikule hävingule. Nagu tollal
arvati — igaveseks.
Kohalike
kaitseliitlike
üksuste taasloomine algas
erinevates Eesti piirkondades 1980-te lõpuaastail. 17.
veebruaril 1990 toimus Järvakandis koosolek, kus otsustati
taastada Kaitseliit üleriigilise
organisatsioonina, mille aluseks kohalikud kaitseliidu
salgad või üksused, millest
aja jooksul ongi välja kasvanud tänased Kaitseliidu malevad. 9. mail 1990 taasasutati
Keilas ka KL Harju Malev.
Saue Kaitseliidu kompaniile (tollal salga nime all)
pandi alus samuti 1990. aasta
mais. Loodud salga pealikuks
valiti Ülo Ostumaa, kes 1993.
aastal siirdus juhtima KL Harju Malevat. Saue KL kompanii pealiku abi 1990–93 ning
kompanii pealik 1993–1994
Alar Ehala meenutab: „15.
mai oli just see murdepunkt,
mil saime koos sõpradega aru
mehhaanikast, kuidas toimub
nn uutmine ja selle juhtimine.
Samal õhtul koju jõudes saigi
Saue Kaitseliidu kompaniile
alus pandud. Enne olime sellele mõelnud, aga tegutsesime
ühiselt kodukaitse ridades.

Kodanikujulgus
ning
-algatus on tänuväärt
ettevõtmised, mille tulemusel paraneb meie
kõigi turvatunne ja säilib
avalik kord. Avaliku korra rikkumist nähes on
meie kõigi kohus sellest
politseile teada anda, nii
toimides saame vähendada korrarikkumisi ja
säilitada elanike turvatunnet.
Noored Saue linnas, nagu ka mujal, kogunevad tihtilugu oma
aja sisustamiseks kas parkidesse või kaupluste juurde. Üldjuhul on kogunemiste puhul tegemist noorte omavahelise suhtlemisvajaduse rahuldamisega. Paraku leidub ka noori, kelle
jaoks vaba aja veetmine tähendab alkoholi ja tubakatoodete
tarbimist, mis teatavasti alaealiste puhul on aga seaduste rikkumine, millest ei saa aga meie, täiskasvanud, mööda vaadata. Taolist pilti nähes võib julgelt sekkuda, noori korrale kutsuda ning sellest ka politseile lühinumbril 110 teada anda.

Kaitseliidu Harju Maleva
Saue kompanii 85. aastapäev
Evelin Povel-Puusepp

22. oktoober 2010

Ma arvan, et need inimesed,
kes sellel 15. mai 1990. aasta
õhtul Sauel oleva Rahvamaleva keldris Kaitseliitu astumise avalduse kirjutasid, oli julgem osa tollasest ühiskonnast
ja väärivad tunnustamist.“
Alates 1994. aastast tänaseni juhib Kaitseliidu Harju
Maleva Saue kompaniid Jüri
Pääsuke.
Nende oluliste tähiste
meenutamiseks ning kummardusena kõikidele vapratele ja aatelistele Saue meestele ning naistele, kes olnud
tegevad Kaitseliidus ning
naiskodukaitses, on koostatud näitus „Kaitseliit — 85
aastat Sauel“. Väljapanekuga saab tutvuda Saue Linna

Raamatukogus alates 11. oktoobrist kuni 26. novembrini
2010 (E–R 10–18, L 10–17).
Kõik huvilised on samuti
oodatud 14. oktoobril 2010
kell 18.00 näituse avamisele,
kus tehakse ajalooline tagasivaade Kaitseliidu loomisele
ning taasloomistele Sauel.
Näituse korraldajad Evelin
Povel-Puusepp (Saue Koduuurimise Seltsing) ja Jaanus
Puusepp (Kaitseliidu Harju
Maleva Saue Kompanii) tänavad südamest häid kolleege,
mõtte- ning võitluskaaslasi,
kes ekspositsiooni loomisele
oma mälestuste, nõuannete
ning rariteetsete dokumentide-fotode-esemetega on kaasa aidanud. 

Saue Linna Raamatukogus
(Saue, Nurmesalu 9, E-R 10-18, L 10-17)

on alates 11. oktoobrist 2010
vaatamiseks avatud

NÄITUS

KAITSELIIT
85 AASTAT
SAUEL

Selle aasta septembris näitas head eeskuju ning kodanikujulgust üles linnakodanik, kelle sekkumine väärteole aitas kaasa
avaliku korra taastamisele ning rikkujate tabamisele.
Saue linna elanik Mati (nimi muudetud) jalutas koos abikaasa ja lastega Kütise tänava juures asuvas pargis. Mehele
hakkas silma joobes noorte seltskond, kes jätkuvalt tarbisid
alkohoolseid jooke, lärmasid ja ropendasid ning oma tegutsemisega kaaselanikke häirisid. Mati tegi seltskonnale märkuse, et nad lõpetaksid lärmamise ning joomise ja koristaksid
ära enda tekitatud prügi. Mati sekkumine ei andnud aga koheseid tulemusi ning ropendamine ja avaliku korra rikkumine
jätkus. Mures kodanik helistas politseisse. Mõne aja pärast
hakkas seltskond Matit roppude sõnadega solvama, üks
noormeestest viskas mänguväljaku suunas õllepudeliga. Mati
võttis õllepudeli, viis selle viskaja juurde ning palus seltskonnal lahkuda. Noorukid jätkasid oma vääritut käitumist, mille
peale hakkas Mati nende tegevust pildistama. See aga korrarikkujatele ei meeldinud ning Mati suunas visati kaks pudelit,
millest üks ka meest tabas. Seejärel tuli üks noortest Mati
juurde ning ründas teda. Mati sai tervisekahjustusi ning tal
lõhuti fotoaparaat.
Kuna Mati tegutses sihikindlalt, oli politseipatrulli saabudes võimalik tuvastada avalikku korda rikkunud isikud.
Eespooltoodu alusel võib nimetada Mati tegu tõeliseks kodanikujulguseks. Kuigi pargis liikus ka teisi täiskasvanuid, ei
võtnud keegi neist vastutust sekkuda ega politseid kutsuda.
Võimalik, et Mati hoidis omapoolse sekkumisega ära tunduvalt tõsisema süüteo. Tänaseks on rikkujate suhtes alustatud
kriminaal- ja väärteomenetlus.

Vanemad, märgake oma lapsi!

Sageli peetakse laste väärkäitumise põhjuseks keskkonnast
tulenevaid mõjutusi. Noorte korrarikkumisi aetakse justkui
kohaliku omavalitsuse kaela, kes ei suuda noortele vaba aja
veetmiseks sobivaid lahendusi pakkuda.
Kuid kindlasti mängib siingi suurimat rolli kodust saadud
kasvatus ja eeskuju. Vanemad peaksid pidevalt jälgima,
millist eeskuju nad lastele annavad. Eriti peaks seda endalt
küsima emad-isad, kes kodus laste nähes suitsetavad ning
alkohoolseid jooke tarvitavad.
Lastega on vaja suhelda ja neid tähele panna — nii hoiame
kindlasti ära mõne rumaluse, mille nad paneksid toime igavusest või tähelepanu puudusest.
Vladimir Teder
politseileitnant
Lääne-Harju politseijaoskond
Saue konstaablijaoskonna piirkonnavanem

IRL Saue osakond

kutsub kõiki liikmeid ja koostööhuvilisi
koosolekule-mõttetalgutele
Teeme kokkuvõtteid aastaga tehtust
ja teeme mõttearendust teemal

SAUE...???...PEALINN
Koosolek toimub 06. novembril 2010
kl 11.00–14.00
Café Allee, Pärnasalu 19, Saue

Näituse avamine koos ajaloolise
ülevaatega 14. oktoobril 2010
kell 18.00 Saue Linna Raamatukogus

Lisainfo:
Jüri Tümanok tel 5668 0600
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Reis Venemaale
Geelia Landes

Saue Gümnaasium, 9.A klass
Õpin Saue Gümnaasiumi IX
klassis. Kord kevadel vene
keele tunnis kutsus meie õpetaja Jelena Laanjärv osalema
esseekonkursil. Teemaks oli
“Minu lemmikõpetaja”, võitjad pidid pääsema Venemaa
rahvusvahelisse keelelaagrisse “Moskovija”.
Muidugi oli mul soov osa
võtta ning proovida, kas õnnestub, sest tahtjaid oli palju — üle 90 inimese ja nende
seast valiti välja vaid 9, nende
hulgas ka mina.
Ma ei suutnud seda esialgu
muidugi uskuda, sest konkurents oli ju nii tugev. Niisiis
tuli minna Puškini Instituuti,
kes korraldas selle konkursi.
Kinnitasin oma andmed ja ei
jäänud muud üle, kui laagrit
ootama jääda. Laager toimus
6.–28. juulini, meie pidime
juba 5. juulil rongile istuma ja
Venemaa poole sõitma. Rongisõit möödus väga hästi! Kui
me rongilt maha tulime, oli
meid ootamas kaks miilitsat.
Nemad pidid meid ohutuse
mõttes turvama. Laagrisse
sõitsime bussiga, sest laagripaik asus Moskva linnast
umbes 45 km kaugusel. Laagriala oli piiratud kõrge aiaga,
värava taga valvasid miilitsad
ning lastel oli keelatud territooriumilt omapäi väljuda.
Kohapeal jagati meid gruppidesse nii, et ühe riigi lapsed ei
satuks samasse gruppi, vaid
saaksid võimaluse maksimaalselt suhelda teistest rahvustest lastega.

Esindatud oli 36 erinevat
maailmariiki, kokku üle 300
inimese. Sattusin ühte tuppa
tüdrukutega, kes inglise keelt
eriti ei osanud ja nii pidingi
nendega siis ainult vene keeles rääkima. Algas tõeline
keelepraktika! Kõik olid väga
sõbralikud ja juba esmamulje laagrist oli super! Elu käis
päevaplaani järgi: millega
millalgi tegeleme, millal sööme, millal võistleme, millal
kontserdid on jne. Esimene nädal oli tutvumiseks ja
sisseelamiseks, mängisime
rahvusmänge, toimusid kontserdid, diskod ja palju muud
põnevat.
Teine nädal algas suure testiga, kus kontrolliti meie vene
keele oskust, et teada, kuhu
kooligruppi meid jagada.
Mina sattusin keskmiste gruppi, iga päev toimus meil kool,
mis kestis kaks tundi. Minu
rühm õppis Kremli plaani,
tähtsamaid kohti Venemaal,
samuti tutvustati meile rahvussuveniire ja palju muud.
Meil olid ka olümpiamängud
ning suur festival, kus iga riik
pidi esitama lühikava oma
riigi teemal. Enamik esitas
mõne tantsu, nii ka meie —
tantsisime Kaerajaani. Festivalil olid kohal väga tähtsad
poliitikud ja saadikud.
Veel käisime Moskvas
ekskursioonidel — Kreml,
Punane väljak, Arbati tänav...
Moskva on väga ilus ja suur
linn. Ekskurssioone toimus
kaks, erinevatesse kohtades-

Meie grupp.
se. Mõlemal korral kestsid
need hommikust õhtuni, kaasa anti toidupakid, kus oli ka
palju juua, sest kuumus oli
tappev — varjuski oli 41 °C.
See keelelaager on üks mu
elu seniseid kõrghetki! Sain
tohutult palju sõpru üle maailma. Kõik said omavahel väga
hästi läbi, polnud mingeid tülitsemisi ja nii mõnigi leidis
endale kaaslase. Meie kõigi
lemmiküritused olid kontserdid, kus pidime tantsima,
laulma, näitlema ja muidki
asju tegema. Tegime ise filme
ja meie grupi juhid tegid Reality show’d.
Tegevust jätkus pidevalt,
seepärast ka aeg nii kiirelt
möödus. Kui aga laager hakkas lõppema, jagati oma
e-posti aadresse ja teisi kon-

taktandmeid, uusi sõpru oli
igaühel palju ning kõigil oli
väga valus lahkuda. Kõige
esimesena lahkusid Soome
esindajad, seejärel Usbekistan, Süüria, Bulgaaria, Poola,
Slovakkia, Türkmenistan, Abhaasia, Aserbaidžaan, Egiptus
ja Saksamaa. Siis tuli meie
kord, lahkusime koos prantslaste ja tšehhidega. Lahkumine oli jube! Kõik nutsid
ja see tegi asja veelgi raskemaks, mõeldes, millal sõpru
veel näeb ... Kuid ma olen
väga-väga õnnelik, et pääsesin „Moskovija“ laagrisse,
sest see andis mulle rohkem
julgust selliseid konkursse
proovida, arendas vene keele
oskust ja ma leidsin endale
palju sõpru üle maailma! 

Eesti tüdrukud Punasel väljakul: paremal Anna-Silvia,
vasakul mina.

ORTHODOX SINGERS esines Saue kirikus
Ansamblil ORTHODOX
SINGERS on nii Eestis kui ka
välismaal laialdane tuntus, mis
põhineb suurepäraselt valitud
algupärasel repertuaaril ja
säravalt meisterlikul esitusel.
Heiki Lumilaid
15. oktoobril oli huvilistel võimalik osa saada selle suurepärase kollektiivi esinemisest
Saue kirikus. See juhtus Eesti
Kasakate Ühingu poolt läbiviidava Kasakate Kultuurifestivali raames (9.–16. oktoober
2010). Ürituse eesmärgiks oli
tähistada kasakkonna üht tähtsamat päeva — Jumalaema
Kaitsepüha (ПОКРОВ).
Ansambli dirigent ja kunstiline juht on Valeri Petrov
(sünd 1960. a Peterburis Venemaal). Ta on lõpetanud Eesti

Dirigent Valeri Petrov.

Muusikaakadeemia 1987. aastal. 1989. a asutas ta kammerkoori (2003. a sai koor nime
„Orthodox Singers“), mis
pühendus õigeusu vaimuliku
muusika esitamisele.
Petrov on aegamööda
kujundanud ansamblist väljapaistvalt kõrge tasemega

muusikakollektiivi. Palju kiidusõnu on pälvinud nende ainulaadne repertuaar ja esituslaad. ORTHODOX SINGERS
on saanud auhindu mitmelgi
rahvusvahelisel konkursil.
Ansamblit iseloomustavad
kõige paremini eesti muusikakriitiku Ivalo Randalu sõnad:

“Usun, et nii, nagu laulab see
ansambel, ei saa laulda sakraalsesse maailma kuulumata.”
Kuulajad olid esitusest vaimustuses. Saime kuulda alates
MEIE ISA PALVEst kuni Serbia ja Süüria viisideni varajases vene mitmehäälsuses. See
oli meeliülendav kogemus!

Pärast kontserti oli võimalus
osta ansambli muusika salvestisi ja turgutada end enne koduteed tassi kohviga.
Tänu ja tunnustus nii esinejatele kui ka sauelastele, niisuguse suurepärase muusikalise
elamuse organiseerijatele! 

Saue Sõna

Mitmesugust
Huvikeskus ja Päevakeskus tantsisid
ja laulsid koos sügise soojaks
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Sooja hinna
kujunemisest Sauel

Saue Huvikeskus ja Päevakeskus on ikka jõudumööda
koostööd teinud, kuid sellel sügisel on koostööplaanid eriti
hoogsad — on ka juba seda, mis toimunud ja millest kirjutada.

8. oktoobril toimus ühisel jõul
ja nõul sügispidu, kus esinesid päevakeskuse väsimatud
seeniortantsijad
„Senjoriitad”. „Senjoriitade” esinemisgraafik on viimasel ajal õige
tihedaks muutunud, seda tänu
nii nõudlikule ja professionaalsele juhendamisele kui ka
tantsijate enda heale vormile
ja väsimatule trennile. „Senjoriitad” mitte ainult ei tantsi
kaasahaaravalt, vaid ka nende
tantsukostüümid on sellised,

mis püüavad pilku ja loovad
meeleolu.
Peo muutis tervikuks õhtujuht Helgi Tõnnemaa. Kui
meie kohalikke „Senjoriitasid” tunneb juba vist iga
sauelane, siis naabrid Saue
vallast vajasid õhtujuhi-poolset tutvustust. Naisansambel
„Pihlamari” on neile, kes valla tegemistega kursis, ammu
teada kui väga kõrgetasemeline ansambel. Nüüd oli ka
Saue rahval võimalus veen-

Käsitööpäev
Saue Huvikeskuses

duda, kui kaunilt vallanaiste
hääled kõlavad.
Kõige särtsakamad ja
värvikirevamad olid flamenko-tantsijad. Kuigi kaunite
tantsijannade kostüümid olid
napid, oli nende tants nii
hoogne, et andis ka pealtvaatajatele sooja.
Kui esinejad olid kõik rohke aplausi saatel lõpetanud, oli
aeg pidulistel jalga keerutada.
Gümnaasiumi saal oligi kohe
julgemate tantsijate päralt,

tantsuhoogu lisas õhtujuht ja
tema akordioniviisid.
Tundub, et koostöö oli
andnud häid tulemusi. See
tiivustab Päevakeskust ja
Huvikeskust ning juba 5. novembril on kõik tantsu- ja
lauluhuvilised oodatud ühisele meeleoluõhtule.
Peatse kohtumiseni, tantsu- ja laulusõbrad!

Huvikeskus
ja Päevakeskus

Päevakeskuse kollektiivid
eakate festivalil
1.–2. oktoobril 2010 tähistati Eestis esmakordselt rahvusvahelist eakatepäeva suurejoonelise ja väärika sündmusega —
eakatele mõeldud festivaliga „Aastad täis sära ja väärikust”
Salme Kultuurikeskuses. Kutsutud olid kõik eakad, kellel kaasa võtta hea tuju, muusika ja tants — selleks, et panna elu
kuldsed aastad veelgi rohkem särama.
Kuivõrd Saue Päevakeskuse kollektiividel on kõik vajalik
olemas — alati hea tuju ning hulgaliselt kõlavaid laule ja hoogsaid tantse, siis leidsid festivali kavas koha naisansambel
„Rukklill” Harald Matvei juhendamisel, rahvatantsuansambel
„Vokiratas” Elena Kalbuse juhendamisel ja seeniortantsuansambel „Senjoriitad” Aime Kaasiku juhendamisel. Suur aitäh
kõikidele esinejatele ja juhendajatele!
Ilmselt ületas festivalist rohke osavõtt ka kõige julgemad
korraldajate ootused ja lootused. Salme Kultuurikeskus oli
puupüsti rahvast täis. Kuigi esinejatele leidus vaevalt ruumi,
oli üritus tore. Kes tundis rõõmu esinemisest, kes nautis teiste
laulu ja tantsu, kes õppis töötubades midagi uut ja huvitavat,
kes kuulas loenguid — igale oma.
Päevakeskuse kollektiivide esinemine õnnestus igati. Kuulsime kiidusõnu ja sõlmisime kontakte. Ühe eriti tähelepanuväärse kollektiiviga, kes esines nimetatud festivalil, kohtume
juba isadepäeva järgsel esmaspäeval päevakeskuses.
Rõõmsa kohtumiseni ja ilusaid elamusi! 

Fortum Termestil on kokku 20 kaugküttepiirkonda, millest igaühes kehtib eraldi soojuse piirhind. Soojuse piirhind koosneb
põhimõtteliselt kahest osast: kütuse maksumus ning muud
kulud. Samuti toimub soojuse piirhinna kooskõlastamine
Konkurentsiametiga kahes erinevas menetluses. Kõige sagedamini tuleb ettevõttel läbida menetlust, mille käigus viiakse
hinda ainult kütuse hinna muutumisest tulenev muudatus.
See võtab ühe piirkonna puhul tavaliselt aega 10 päeva kuni 2
kuud. Ning seda iga piirkonna puhul eraldi. Seega ei toimu kõigi piirhindade muutmine samaaegselt ja kõigile piirkondadele
saab „ringi peale” ühe aastaga. Siit ka üks hindade erinevuse
põhjus — mõne piirkonna hind võib olla kooskõlastatud aasta
alguses, teisel aga aasta lõpus. Et maagaasi hind muutub iga
kuu, siis loomulikult tulevad hinnad erinevad juba sellel põhjusel. Kuid eri piirkondades on kasutusel ka erinevaid kütuseid.
Ka see põhjustab erinevusi hindades. Näiteks puiduhakke
kasutamine tingib tavaliselt madalama hinna, kuid samas ei
ole igas asulas puiduhakke kasutamine võimalik, kuivõrd katlamaja asub asula keskel.
Oluline hindade erinevuse allikas on ka kõigi ülejäänud kulutuste muutuste kajastamine hinnas. Sellise taotluse kooskõlastamine võtab tavaliselt aega terve aasta, sest Konkurentsiametil on palju keerukaid lisaküsimusi. Seega, kõigi 20
piirkonna hindade ajakohastamine lähtuvalt kõigi kulutuste
muutumisest võtab aega mitu aastat. Nii tekibki olukord, kus
ühe piirkonna hinnas on 3 aasta tagused kulud, samas kui
teise piirhinnas on kulutuste suurus jooksva aasta tasemel.
Üks oluline kulude komponent on kasutatavate seadmete ja
hoonete amortisatsioon. Kui nüüd näiteks viimase kolme aasta jooksul on kõigis piirkondades tehtud suuri investeeringuid,
siis kooskõlastamise töömahukuse tõttu ei jõua investeeringutest tingitud muutused amortisatsioonis soojuse piirhinda
korraga.
Fortum Termest

Mälumängu võistkondlike
esivõistluste III voor toimub
27. oktoobril
Sügis on käes ja linna võistkondlikud esivõistlused mälumängus jätkuvad III viimase ja otsustava eelvooruga.
Võistlus toimub kolmapäeval, 27. oktoobril 2010 kell 19.00
Saue Gümnaasiumis.
Meeldetuletuseks tabeliseis 2. eelvooru järel:
1. Tammetark 174 p; 2. Ettur 148 p; 3. Sammas 138 p; 4.
SG4 122 p; 5. Tammetõru 113 p; 6. Tere 101 p; 7. Noortekeskus 59 p (osalenud ainult ühes eelvoorus).
Sellel aastal lähevad arvesse kõigi kolme eelvooru tulemused ning Superfinaali pääseb 3 paremat võistkonda.
Saue Mälumänguklubi juhatus

MEELEOLUÕHTU
Loome meeleolu lauldes ja tantsides
Katrin Järvlepa ja Ann Alase
eestvedamisel

Pühapäeval, 10. oktoobril toimus Saue Huvikeskuse keraamika töötoas käsitööpäev „Mina, ema ja vanaema”. Nii nagu
käsitööpäeva kutsel kirjas, oli seekord mõeldud ka vanaemad
pereüritusele kaasa meelitada, et kõik kolm põlvkonda saaksid üheskoos voolida ja näputööd teha. Tulid emad, isad lastega ja mõned vanaemad. Ühes ruumis vooliti Cernitist ehteid ja
võtmehoidjaid, teises õpiti lambavilla viltimist. Kohaletulnud
rahvale jäid ruumid pisut kitsaks, aga keegi ei nurisenud, otsiti lisatoole ja jagati tööriistu. Järgmisel päeval said osavamad
meisterdajad juba omavalmistatud ehteid kanda.
Virve Laan

Oodatud on nii laulu- kui ka
tantsuhuvilised!
Saue Gümnaasiumi saalis
5. novembril kell 19.00
Sissepääs vaba

Korraldavad Saue Huvikeskus ja Saue Päevakeskus
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Sport
Sportlik sügispäev Haapsalus

25. septembril võistlesid Haapsalus Hiiumaa, Haapsalu, Keila
ja Saue noored kergejõustiklased, võisteldi neljavõistluses.
Ester Legonkov
KJK TIPP treener

Võistlustules olid põhikoolis õppivad õpilased, kokku
viies vanuseklassis. Suuri
eesmärke me ei seadnud, sest
Chistyn Liiva ja Liss Viilma
olid haigustest paranemas
ning ei saanud võistelda, Liisbeth Saluteel oli konkurendiks Eesti paremikku kuuluv
mitmevõistleja. Ka Emil Ojaperve kaasvõistlejad olid TV
10 Olümpiastardi võidusärkides. Aga võistlus tuli põnev
ja täis üllatusi! 2003–2002
sündinute seas tuli võitjaks
Teele Tammemets: 60 m
jooksu tulemus 10,2 ja kaugushüppes 3.30 m, kokku 771
punkti. Nele Tammsalu oli
409 punktiga neljas. Sama vanade poiste seas oli Jan Erik
Vaiksalu kolmas. Järgmises
vanuseklassis tuli võit samuti
Sauele, kolmanda klassi tüdruk Laura Häling läbis 60 m
suurepärase ajaga 9,2 s, hüppas kaugust 4.05 m, kõrgust
1.05 m ja viskas palli 22,85
m, saades kokku 1872 punkti.

Merili Urva oli 1570 punktiga
viies. Merili hüppas kõrgust
1.15 m ja jooksis 60 m 9,3
sekundiga. 2001–2000 sündinud poiste seas kogus Silver
Milpak 1272 punkti, kaotades viiendale kohale vaid 2
punktiga. Silver hüppas kaugust 3.85 m ja kõrgust 1.00
m, jooksis 9,6 s, viskas palli
33.01 m. 8. koha sai Jan Erik
Alliksaar ja esikümne lõpetas Kermo Kiisa. 1999–1998
sündinud tüdrukute hulgas

tuli võitjaks sauelane LauraLiisa Liiu. Laura-Liisa ületas
kõrgushüppes 1.35 m, lisades senisele isiklikule rekordile 10 cm, kaugust hüppas
ta 4.07, viskas palli 28.20 m
ja läbis 60 m 9,7 sekundiga.
Punkte kokku 2196. Poistest,
sünd 1999–1998, tõi II koha
Sauele Emil Ojaperv. Emil
läbis mängeldes 60 m, saades
ajaks 8,3 s, hüppas kaugust
4.58 m, kõrgust 1.30 m ja
viskas palli 48.54 m; punkte

kokku 2307. Erik Orastule 5.
koht 1743 punktiga.
Kõige vanemate tüdrukute
vanuserühma II koht läks Liisbeth Saluteele (pildil vasakul).
Võitja oli Kerli Israel (pildil
paremal) Keilast. Liisbeth viskas oda 28.55 meetrit, hüppas
kaugust 4.93 m ja kõrgust 1.45
ning jooksis 60 m ajaga 8,2 s;
punkte kokku 1994. Siin loeti
punkte mitmevõistluse tabeli
järgi. Vanematest poistest oli
Hrold Vilson neljas. 

Harjumaa Meistrivõistlused
staadioniteatejooksudes
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Saue Gümnaasimi
spordipäevad
Sel sügisel toimusid spordipäevad Saue Gümnaasiumis kolmel päeval. 7. septembril võistlesid kõige nooremad ja gümnaasium. 1.–3. klasside õpilased hüppasid kaugust, viskasid
palli ja jooksid suure õhina ning innuga. Elevust ja kaasaelamisrõõmu tekitasid jooksude finaalid ning tatejooksud. Mitmevõistluse võitsid 1. klassist Markus Rätsep ja Kaisa Kerlin
Petuhov, 2. klassist Teele Tammemets ja Kermo Kiisa ning kolmandate klasside parimad olid Laura Häling ja Silver Milpak.
Võistluste lõppedes ootas tublisid võistlejaid jäätis. Tänud suurepärase üllatuse eest Ingman Jäätised AS-ile!
Gümnaasiumiealiste kolmevõistluse aladeks olid 100 m
jooks, kaugushüpe ja kuulitõuge. Punktiarvestus toimus mitmevõistluse tabeli järgi. Võitjateks tulid Gerda Joa ja Karel
Koppel.
9. septembril võistlesid 4.–6. klasside õpilased kaugushüppes, 60 m jooksus, palliviskes ja 8 x 70 m ringteatejooksus. Kiireimaks klassiks oli 5.B. Punktiarvestust peeti TV 10
OS punktitabeli alusel. 4. klassi parimateks osutusid Merili
Urva ja John Meringo, 5. klasside võtjateks Liss Viilma ja
Emil Ojaperv ning 6. klassi parimad olid Hendrik Laretei ja
Christyn Liiva.
14. septembril võtsid mõõtu 7.–9. klasside õpilased 60
m jooksus, kaugushüppes ja kuulitõukes. Tüdrukud tõukasid
3-kilost kuuli, 7. klassi poisid kolmekilost, 8. klassi poisid neljakilost ja 9. klassi poisid viiekilost kuuli. Punktid loeti kokku
samuti TV 10 OS tabeli järgi. Võitjad: 7. kl Martin Rattasepp
ja Johanna Rae; 8. kl Ranon Kriisa ja Doris Õunapuu ning
9. kl Liisbeth Salutee ja Henri Richard Talgre. Teatejooksu
võitis 8.A klass.
Ester Legonkov
Saue Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja

Kolmandate klasside tublimad
Laura Häling (karikaga) ja Degrid End.

16. septembril võistlesid Harjumaa kiiremad jooksjad Kosel.
Kuni viiendate klasside õpilaste seas esindas Saue kooli kaks
võistkonda. Võidumedalid riputati kaela Saue esimesele
võistkonnale.

Teise klassi poisid Remy Puusepp — teine koht,
keskel võidukarikaga Kermo Kiisa,
kolmas koht — Stehvan Grahv.

GPS orienteerumine
Laupäeval, 9. oktoobril 2010 toimus sarja „Sauelane
liikuma” teine etapp. Sel korral oli spordialaks GPS
orienteerumine.

Ester Legonkov

Saue Gümnaasiumi õpetaja
4 x 400 m jooksus jäid Rainar, Argo, Erik ja Andre
Moppel Kuusalu järel napilt
neljandaks. 6.–7. klasside arvestuses lõpetasid meie võistlejad viiendana. 4 x 100 m
jooksus tuli nii tüdrukutele kui ka poistele 7. koht.
3 x 800 m distantsi lõpetasid
Eliise Lind, Laura-Liisa Liiu
ja Helen Urva kolmandana.

8.–9. klasside 4 x 100 m
distantsil said II koha Liisbeth Salutee, Miina Vainula, Karin Nappus ja MariLiis Viisimaale. Poisid olid
viiendad. Gümnaasium oli
pendelteatejooksus neljas.
Üldkokkuvõttes tuli Sauele
VI koht. 

Esireas vasakult: Merili Urva, Elisabeth Valdmann,
Kaidi Betti Käärik, Merily Palmissaar ja Merilis Rosto.
Teises reas: Emil Ojaperv, tema varjus Kevin Telliskivi,
Argo Aasjõe, Rainar Teas ja Erik Orastu. Kevin, Rainar,
Erik ja Emil võitsid ka 4 x 50 m teatejooksu.

OÜ 360 kraadi tutvustas huvilistele seikluslikku meeskonnamängu. Kokku moodustati 11 meeskonda, kes üheskoos
rajale läksid. Osavõtjate seas oli igas vanuses orienteerujaid.
Punkti jõudes tuli vastata küsimustele. Õige vastuse korral sai
võistkond edasi liikuda, küsimusele valesti vastates pidi tegema „sammu” tagasi. Raja pikkuseks oli 3–5 km.
ÖU 360 kraadi selgitas välja kõige vähem „samme” teinud
võistkonna, kelleks oli võistkond „Elli”. Teiseks tuli võistkond
„Eerme” ja kolmanda koha saavutas võistkond „Kiired hiired”.
Kolme paremat võistkonda autasustati meenetega. Kõik huvilised mahtusid kontrollaega. Suur tänu kõigile osavõtjatele!
Tänan meeldiva koostöö eest Siivi Liivikut.
Kohtumiseni sarja „Sauelane liikuma” III etapil Saue Gümnaasiumi staadionil 14.11.2010. a algusega kell 12.00. Lisainfo ürituse kohta: huvikeskus.saue.ee.
Terje Toomingas, Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht
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Huvikeskus oktoobris

Toiduraha

Hatha jooga

• 29. oktoobril kell 19.00 Vana Baskini teatri etendus
”Minu sõbratar Maksuamet” Saue koolimaja saalis.
Piletid hinnaga 125/ 150 krooni müügil Saue koolimajas ruum 124 E–N 15.00–18.00 ja tund enne algust
kohapeal.

Novembrikuu toiduraha Saue Gümnaasiumis:

Sanskriti keeles tähendab „hatha“ võimu, vajadust või jõupingutust. Jooga aitab samuti:
• tugevdada immuunsüsteemi. Kaasaegne inimene elab
pidevas stressis, mille tõttu tema organismis moodustub kortisool — stressihormooni ülejääk, mis ka õõnestab immuunsüsteemi tegevust. Paljud asanad ühenduses kindla pranayamaga vabastavad edukalt sellest haigusest.
• vabaneda migreenist. Migreen tekib närvipinge tõttu. Pärast korrapärast praktikat saab närvisüsteem stabiilsemaks
ja peavaluhood harvenevad või isegi kaovad täielikult ära.
• hoolitseda lihaste ja liigeste eest. Venitus soodustab
paindlikkust ja elastsust lihastes, paljud asanad treenivad liigeseid, mis aitab vältida ja ennetada sellega seotud haigusi
ja häireid.
• viia kehahoiakut täiuslikkuseni. Tihti ümardame reflektoorselt ülemist seljaosa, eriti kui töötame arvuti taga. Tulemuseks on rindkere kokkusurumine, tekib küürus olek ning
seejärel valud kaelas ja nimmepiirkonnas. Paljud asanad
võimaldavad teha painutamist, ajada sirgu õlgu ja rindkeret.
See on oluline, sest vastavalt õpetusele on sissevajunud rind
ja longus õlad otsene tee depressioonini ning painutamised
avavad südametšakra — energeetilise keskuse, mis on seotud
armastusega.
• parandada seksuaalelu. Jooga ei ole otseselt seotud
seksiga, kuid on võimeline lahendama mõningaid probleeme.
Tihti on meil istuv eluviis ning verering aeglustub väikevaagna elundites, see omakorda viib sageli seksuaalelu häireteni
ja mõnikord tõsiste günekoloogiliste haigusteni. Asendid, mis
sunnivad alumist kehaosa töötama, mitte ainult ei vabasta
seksuaalset energiat, vaid ka normaliseerivad vereringet väikse vaagna organites.
• nooreneda mitu aastat. Tegelikult jooga filosoofias on
vananemine loomulik protsess, mida pole vaja segada. Siiski aitab see praktikas välja näha nooremana. Esiteks on see
seotud ühtlase koormusega kõikidele lihasgruppidele. Teiseks
pöörab jooga erilist tähelepanu liigeste paindlikkusele ning
seepärast hakkavad need vanuse kasvades vähem valutama. Ja lõpuks kutsuvad meditatiivsed ja hingamise tehnikad
puhastama teadvust negatiivsest kogemusest ning õnnelik ja
harmooniline inimene on alati ilus!
• võtta kaalust alla. Diafragmaalne hingamine toidab meie
rakke hapnikuga, hapniku abil toimub rasva ja liipidide põletamine, jääkainete eemaldumine. Kindlad pranaymad, rasva
põletamise efekti suurendamiseks, koos asanade kompleksiga viiakse dünaamikaks, mis taastab lihaste ja naha elastsuse ning põletab kaloreid sama palju kui traditsioonilised aeroobsed koormused.

• 4. novembril tähistame rahvakalendri tähtpäevi: Mardipäeva pidu õpilastele
• 5. novembril kell 19.00 Meeleoluõhtu Saue koolimajas
Katrin Järvlepa ja Ann Alase eestvedamisel. Oodatud on
nii laulu- kui ka tantsuhuvilised!
• 14. novembril kell 12.00 Isadepäeva-eri! Staadionijooks
sarja Sauelane liikuma raames.
• 28. novembril kell 16.00 Küünalde süütamine Saue
linna jõulupuul Keskuse pargis.
• 3. detsembril kell 19.00 Saue koolimaja saalis Rakvere
Teatri etendus E.-E. Schmitt OSCAR JA ROOSAMAMMA:
KIRJAD JUMALALE Kahes osas; kestus 2 tundi
Lavastaja Üllar Saaremäe
Kunstnik Kristi Leppik
Tõlkija Indrek Koff
Osades Üllar Saaremäe ja Ines Aru
10-aastane Oscar on haige. Nii haige, et tema kehal
on jõudu vaid loetud päevadeks. Õnneks on olemas
Roosamamma, kes pakub Oscarile välja mängu — elada
iga järgmist päeva nii, nagu oleks see kümme aastat.
Teismeliseiga, armumine, abieluvõlu ja -valu, laste sünd
ja lahkumine kodust, vanaduse helge väsimus — need
pakuvad Oscarile rõõmu ja annavad julguse vaadata
vastu oma saatusele.
Piletid hinnaga 125/ 145 krooni müügil
Saue Huvikeskuses (Saue koolimajas ruum 124)
E–N kell 15.00–18.00.

Saue Päevakeskuse
ürituste kava
• Tähelepanu keelehuvilised!
Inglise keele klubi teisipäeviti algusega kell 14.30
Saksa keele klubi neljapäeviti algusega kell 15.00
28.10.2010 oodatud kõik uued huvilised!
Soome keele klubi kolmapäeviti algusega 14.00.
27.10.2010 oodatud kõik uued huvilised!
Keeleklubid jätkuvalt tasuta!
• Avatud Lia Lumilad’i kunsti näitus.
• 25.10 kell 12.00 Ülo Pender näitab filme.
• 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.
• 05.11 kell 18.00 Saue Gümnaasiumi saalis meeleoluõhtu.
• 10.11 US ART Gallery-s Richard Uutmaa näituse külastus.
Näituse pilet maksab 10.- krooni, ekskursioon galeriis
tasuta. Sõidame 11.50 Kaubakeskuse peatusest väljuva
bussiga nr 190.
• 11.11 kell 10.00 trikootoodete müük.
• 15.11 kell 14.00 isadepäeva kontsert.
• 20.11 kell 16.00 Nõmme Lunastaja Kirikus kontserdi ühiskülastus. Esinevad Nõo kiriku meeskoor ja Tallinna Peeteli
koguduse koor. Kontsert tasuta.
• 09.12 kell 13.00 korraldavad muusikahuvilised muusikali
„Helisev muusika” ühiskülastuse Nokia Kontserdimajas.
Pileti hind 356.- krooni. Maksta saab kuni 05.11.2010.
• 10.–11.12.2010 Reisi- ja kultuurihuvilised korraldavad
jõulureisi Riiga ja Siguldasse. Ööbimine Riias hotellis Latvija.
Reisi hind 850.- krooni. Maksta saab kuni 22.10.2010.
20.12.2010 kell 13.00 Saku Suurhallis Jõulutsirkus. Pileti
hind 100.- krooni. Maksta saab kuni 10.11.2010.
• 22.12.2010 kell 19.00 Teatrihuvilised korraldavad ühiskülastuse Rahvusooperisse „Estonia” etendusele „La Traviata”.
Pensionäridele hind 174.- krooni (4., 5. rida). Maksta saab
kuni 30.11.2010.
• 02.11.2010 kell 12.15 Saue Linna Invaühingu koosolek.
Koostöös Päevakeskusega esinevad külalistena sotsiaaltöö
professor Taimi Tulva Tallinna Ülikoolist teemal „Uuenenud
vaated vananemisele” ning laialdaste kultuuri- ja loodusteadmistega Veljo Ranniku, kes räägib reisimise võimalustest Eestis. Oodatud on kõik huvilised, sh reisihuvilised!
• 12.11.2010 kell 15.00 Saue Linna Invaühingu 10. aastapäeva pidu. Omaosalus 30.-krooni, maksta saab kuni
02.11.2010.
• 29.10.2010 kell 16.00 Seltsingu Tammetõru koosviibimine.

1.–9. klass
10.–12. klass

132 krooni
396 krooni

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele: Swedbank a/a nr 221018424457 hiljemalt 29. oktoobriks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse (laste) nimed
ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas kooli sööklas 01.11.
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.
Meeldivat koostööd soovides,
RK Teeninduse OÜ

Loomaarst vastab
Minu 8-kuune isane kass teeb kodus väga imelikku
jämedat häält ja käitub naljakalt — öösel ei maga
enam, passib kogu aeg akna peal ja süüa ka eriti ei
taha. Kas tal on häälemurre või miski haigus kallal?
Siin on vastus üsna ühene — Jooksuaeg!! Jooksuaeg!!
Seda sõna on ilmselt kuulnud iga inimene ja näinud/
kuulnud ka vastavalt käituvaid loomi. Neljajalgsetele on see
jällegi hormoonide möllamise aeg, tuleb järgneda ürgsele sugutungile ja täita oma püha kohus Emakese Looduse
ees. Inimene näeb asja ka teisiti — kassid kräunuvad väljas
mitmehäälselt ja eri registrites, koerad jooksevad kambakesi sihitult ringi keel suust väljas ja ärev ning saladuslik pilk
silmis. Ja kui teil juhtub kodus indlev emane loom olema, siis
olge valvel — indleva emase looma hormoonide lõhna tunnevad isased ära juba kilomeetrite tagant ning on valmis igal
ajal — kohast ning omanike soovist sõltumata — oma kohust
täitma. Mis siis ette võtta? Kas jääb üle ainult leppida loodusega? Tänapäeval on võimalus pakkuda jooksuajaga kaasnevatele probleemidele erinevaid lahendusi, muuhulgas ka
meditsiinilisi. Allpool pakun lühikese ülevaate võimalustest,
kuidas loomaomanik käituda saab:
1. Ära võta midagi ette, las Loodus toimetab omasoodu! See tähendab seda, et innaajad emastel ja jooksuajad
isastel on regulaarsed ja lemmikloomi tuleb sel perioodil
hoida kindlalt silma all. Vajadusel võib kasutada spetsiaalselt emastele mõeldud jooksuaja pükse. Sellise lahenduse
puhul tuleb muidugi leppida isaste hordidega ja riskiga, et
siiski võib juhtuda see, mida nähes ise delikaatselt kõrvale
vaatame.
2. Võib kasutada spetsiaalseid hormoonpreparaate, mida
süstitakse emasele koerale või kassile kindlas innafaasis.
Süstimisi korratakse iga 5–6 kuu tagant. Vales innafaasis
süstimisel tekivad lemmiklooma suguorganites talitlushäired, mis võivad viia raskekujulise haiguseni — mädaemakani. Lisaks sellele ohule on veel terve rida haigusi, mille korral
sääraste hormoonpreparaatide kasutamine on keelatud.
Emastele kassidele on olemas ka tabletid, mida antakse
inna vältimiseks üks kord nädalas ja tekkinud jooksuaja katkestamiseks üks tablett päevas, 4–6 päeva.
3. Kirurgiline sekkumine. See tähendab seda, et emasloom steriliseeritakse/ kastreeritakse ning ta jääb ilma munasarjadest ja emakast. Kui olete soetanud emase looma
ja olete veendunud, et järglasi temalt ei soovi, siis soovitan
antud meetodit. Soovitatav oleks operatsioon ette võtta juba
enne esimest jooksuaega ehk 5–6 elukuul. Sellises vanuses
sooritatud lõikus vähendab oluliselt piimanäärmekasvajate
ohtu vanemas eas. Isasloomade puhul kasutatakse kastreerimist, mis on üsna levinud ja mõistlik moodus isase poolt
soovimatute järglaste tekitamise vältimiseks. Kui pole soovimatuid järglasi, on ka vähem võimalusi hulkuvate ja kodutute loomade tekkeks.
Suguinstinkt on Looduses üks võimsamaid instinkte, mida inimene targalt käitudes õige vähe ohjata suudab. Kas üldse ja
mil moel seda teha, sõltub teist.
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 pensionäridele kliiniku visiiditasu
ainult 75.- krooni (tavahind 175.-)

Tulge joogat proovima juba täna!
Sakura stuudios tegutseb õhtune rühm esmaspäeval
ja neljapäeval kell 19.00, hommikune rühm kell 10.00.
Registreerida saab tel 5590 6155, Anna.

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

Reedel, 22. oktoobril kell 10

Imiku kõhumured ja allergiad.
Seos toitumisega.
Soole mikrofloora, pärmseen.
Reedel, 5. novembril kell 10

Imiku uni. Unerütmid ja söömisrütmid. Uinumine ja ärkamine.
Reedel, 19. novembril kell 10

Suurem tissilaps, 1. osa.
Miks ja kui kaua imetada
või millal lõpetada?
Uni, toit ja päevakava.
Ema ja lapse vajadused.
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 ja kaasa mõtlema.
Kui tuled titaga, võta kaasa aluslina või tekike.
Üritus on osalejatele tasuta.
Lähem info tel 679 0196
Anneli Ritsing, lastekaitse ja noorsootöö spetsialist
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�ktoobris on Saue Loomakliinikus
soodushindadega vaktsineerimiskuu!

STAADIONIJOOKS

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.-)

Sarja “Sauelane liikuma” III etapp —
isadepäeva-eri toimub 14. novembril 2010
Saue Gümnaasiumi staadionil algusega kell 12.00.

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

Karateklubi Kimura Shukokai

Staadionijooksul tuleb läbida ca 1 km, jooks toimub ilma ajavõtuta.
Osalema on oodatud kõik huvilised! Isadele ja vanaisadele,
kes osalevad koos lapse või lapselapsega — eriauhind!
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Trennid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti
Saue Gümnaasiumi rõdul kl 18.00–19.00.
Samuti oodatakse täiskasvanute trennidesse mehi ja
naisi, teisipäeviti ja neljapäeviti kl 19.00–20.00.

Võta kaasa oma osavõtukaart.
Kui sul seda veel ei ole, saad selle vormistada kohapeal.
Starti saab tulla kuni kella 13.00-ni. Sarjast osavõtt on tasuta!
Ürituse korraldab:

ootab poisse ja tüdrukuid vanuses 7–14 a
algajate karate trenni

Info: René Toome, 5565 9155, e-post: renetoome001@gmail.com

Lisainfo ürituse kohta:
Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht
Terje Toomingas
+372 5343 5855
terje@saue.ee
AS Terrat on 1991. a loodud, Eesti kapitalil põhinev ehitusfirma, mis on
spetsialiseerunud peamiselt vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusele ja
rekonstrueerimisele ning teiste keskkonnaalaste ehitusprojektide teostamisele.

VESIAEROOBIKA

OTSIME OMA MEESKONDA

VÄLISTORUSTIKE PAIGALDAJAID
(EESTÖÖLISI)

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

jõusaal

E–R 8.00–21.00, L 10.00–16.00, P 10.00–19.00

Täpsem info: http://koolihaldus.saue.ee/ või tel 659 6669.
Sügis on käes!

Raamatud, mida
teil vaja pole,
viime tasuta
jalust ära.

SAKURA STUDIO

pakub palju erinevaid
massaaže soodushinnaga,
sealhulgas Tai massaaž,
seljamassaaž. Tule ja hoolitse
oma keha ning vaimu eest!
Lisa info:
www.sakurastudio.ee
või tel 5454 4559
Aadress: Sooja 1, SAUE

Tööülesanded:
• vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus ja renoveerimine
• haljastus- ja üldehitustööd
Kandidaadilt eeldame:
• eelnevat töökogemust välistorustike ehitamisel
• B-kategooria juhiluba
• valmisolekut töölähetusteks
• plasttorude keevitamise kogemust
• nivelliiri kasutamise oskust
Ettevõte pakub:
• kindlat töökohta arenevas firmas
• põhipalka + lisatasu
Lisainfo:
Kodulehekülg: www.terrat.ee
Asukoht:
Tutermaa, Harku vald, Harjumaa
Tööle asumise aeg: kohe
Kontaktisik:
Heidi Simisker, heidi@terrat.ee
Lisainfo:
679 0977, 503 3008

Sobivad kõik raamatud,
igas seisukorras ja keeles.
Tee riiulitele ruumi!
Tel 5346 8430.

Oktoobri sünnipäevad
JULIE KIRVES		
HELMUT LEPPIK
AINO MARU		
LINDA VARIK		
ENDLA KURGPÕLD
MAIMO PALUMETS
JÜRI-UUDO RINNE
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JÜRI HANNUS		
VIRVE JÄRV		
MEELI PAJU		
KALJU REE		
JOOSEP HINTSOV
VALLI MADALIK
TARAS MARIPUU
HELJU PINSEL		
ELLE SÖÖDI		
LAINE TEDVIG		

89
88
84
82
81
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80
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70

PALJU-PALJU ÕNNE!

MÕTLE OMA KODULE!

Kui puudub:

Pöördu meie poole,
teostame hoonete inventariseerimise.
tel. 626 4250

HALDAMINE

 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
 Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike puude- ja oksteraiet. Tööd
teen tõstuki ja köistehnikaga. Puude
üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 5616 9864
 Probleemsete ja ohtlike puude
langetamine. Langetan raskesti
ligipääsetavad ja keerukas asukohas
olevaid puid. Teostan samuti väiksemamahulisi raietöid. Annan nõu metsa
harvenduse, uuenduse ning muude
metsaga seotud probleemide osas.
5648 2680

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
 KEEMILINE PUHASTUS Sauel võtab
tööle puhastusteenindaja. Vajalik: ausus, kohusetundlikkus, füüsilise töö kogemus, eesti keele oskus emakeelena,
vene keel suhtlemistasandil. Väljaõpe
kohapeal. Tööaeg graafiku alusel. Info
tel 5623 7070

Kinnisvara

 Üürile anda (alates novembrist)
1-toaline korter Koondise tn, pikemaks
ajaks. Korter osaliselt möbleeritud.
Tel 509 1859

Müüa

- projekt
- ehitusluba
- kasutusluba

HINDAMINE

Otsin tööd

MAAKLERTEENUS

www.bpe.ee

 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

Langetame leinas pea
hea lapsepõlvesõbra

OLAF PLOOMPUU
mälestuseks
Südamlik kaastunne
emale, Endlale, Aimele
ja teistele lähedastele.
Merle ja Mait

