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Kool on kõige algus — Saue Gümnaasium 25
Kaunimad õied, mis sügis saab luua,
tahame täna kõik kooli tuua.
Põimida neisse särava päikese,
õnnesoovi, nii suure kui väikese.
Piret Uulma
Loodus õnnistab ja kaunistab
neid, kes seda väärt on. Kui
enamikul aastatel on Saue
Gümnaasiumi sünnipäev novembrikuus sattunud kokku
ikka ilmastiku porisema ja
vihmasema poolega, siis sellel
aastal, kooli 25. aastapäeval
pakkus kaunis talveilm kõigile
peol osalenutele mõnusa meenutuse möödunud aastatest.
Tundus, nagu algaks muinasjutt oma tuntud sõnadega: „Oli
kord...“ Ja et algas ka advendiaeg, mil inimesed otsivad
headest ja ilusatest mälestusest
tuge, siis sobis selline talvine
pehme ilu suurepäraselt sünnipäeva meeleoluga.
Saue Gümnaasiumi lugu algas 1982. a, kui grupp inimesi
otsustas Sauele ehitada koolimaja, mis annaks aastateks
lastele võimaluse kodukohas
haridust omandada ning oma
tulevastele tegudele ja mõtetele kestvust kindlustada. Peale
selle sooviti, et selles haridustemplis oleks lastel võimalik
tegelda ka spordi, huvitegevuse ja muusikaga. Kooli planeerijate eesmärk oli, et Sauel
viiksid kõik teed kooli.
Kool valmiski aastaks
1985. Aastatega on seda eesmärki pidevalt täiustatud, kuid
kool, nagu Tallinna linngi,
ei saa kunagi valmis. 25 aasta jooksul on ikka olnud vaja
midagi ümber ehitada, uuesti

planeerida ja muuta. Aeg ja
vajadused muudavad inimeste
otsuseid. Praeguseks on õpilased ja täiskasvanudki veendunud, et kõik teed mitte ainult
ei vii kooli Saue linnas, vaid
saavad sealt ka alguse.
Kuid koolil on ka oma hariduslugu, mis algas kindlasti
ühel päeval nii, et noor ja energiline ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Jaan Palumets
otsustas Eesti hariduselust aktiivsemalt osa võtta. Ta läinud
haridusosakonda, kus kõik
tähtsad kooliametnikud töötavad ning andis neile teada oma
soovist kandideerida kooli
direktoriks – et saaks oma visiooni õppimisest ja õpetamisest reaalselt ellu viia. Ametnikel oli pakkuda kaks kooli:
Pääsküla kool ja Saue kool,
mõlemad alustasid oma tegevust samal ajal. Õpetaja Jaan
Palumets otsustas, et tema tulevik saab olema seotud Saue
Gümnaasiumiga. Miks valis ta
Saue? Praegu kakskümmend
viis aastat direktorina töötanud Jaan Palumets muigab:
„Ei tea. Vist sellepärast, et
Sauel on värskem õhk, ilusam
loodus...“ Päris lõpuni ta seda
lugu rääkida ei taha, aga küll
aeg toob kõik saladused päevavalgele. Seda enam, et 25
aastat on ju alles kooli alguslugu, haridustempli vundament.
Tänasel päeval töötab
koolis veel kuus õpetajat, kes
alustasid koolis koos direkto-

riga. Need on Ann Lemnits,
Ulvi Urgard, Anu Lauri, Hellen Floren, Merike Saul ja Tiiu
Kooser. Kõigis neis on olemas
see miski, mis hoiab vaimu
erksana. Oma loova tööga,
tähelepanu ja armastusega on
nad suutnud külvata kuldseid
teri tarkuse lõputul põllul, samuti olnud toeks teistele kolleegidele. Kõigil neil on oma
lugu Saue Gümnaasiumist ja
kindlasti on nad jäädvustanud
selle oma õpilaste mälestustesse, mis aastate möödudes
varieerub, täieneb, kuid ei kao
kunagi.
25-aastane kool — kas seda
on palju või vähe? Kas see on
piisavalt soliidne juubel, et heita pilk tagasi, kooli algusaastatele? Inimeaga võrreldes ütleksime kindlasti selles vanuses
noorele, et nüüd, kui haridus
omandatud ja esimesed töökogemused ka, oleks aeg oma
tegudesse süüvida ning kujundada oma elust lugu, mida
hiljem rõõm meenutada. 25
aastat koolile tähendab aga 23
lendu vilistlasi oma mälestuste
ja elulugudega, mitme põlvkonna arusaamu maailmast
ja selle muutumisest. Igaühel
neist on Saue Gümnaasiumist
oma lugu, millest aja jooksul
saavad teada lapsed ja hiljem
ka lapselapsed. Neis lugudes
on kõike: õpetlikkust, hirmu
ja armu, aga eelkõige seda, et
Järgneb lk 4

Saue Sõna

Linnaelu
Linnavolikogu 14. istung
Saue Linnavolikogu VI koosseisu 14. istung
toimus 18. novembril 2010. a, päevakorras
oli:
1. Saue linnapea Orm Valtsoni teenistussuhte
lõppemine seoses surmaga /ühehäälselt võeti
vastu otsus nr 58/.
2. Saue linnapea asendaja määramine
/12 poolthäälega (3 erapooletut) võeti vastu otsus nr 59/.
3. Info
/Informatsioonid võeti teadmiseks/
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Siiri Pertel
Saue Linnavolikogu assistent

Linnavalitsuse 26. istung
Saue Linnavalitsuse 26. istung toimus
3. novembril 2010. aastal, päevakorras oli:
1. Saue linna katastriüksuse lähiaadressi
muutmine /korraldus nr 301/.
2. Peenra tn 4 üksikelamu laiendamiseks
ehitusloa väljastamine /korraldus nr 302/.
3. Kirjaliku nõusoleku väljastamine Peenra tn 2
/korraldus nr 303/.
4. Noorte sporditegevuse toetuse taotlemise ja aruandluse
vormide kinnitamine /korraldus nr 304/.
5. Saue lasteaia Midrimaa hoolekogu kinnitamine
/korraldus nr 305/.
6. Volikogu otsuse eelnõu „Klassitäituvuse ja pikapäevarühma ülemise piirnormi kehtestamine“ /otsustati suunata
eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
7. Volikogu määruse eelnõu „Saue linna jäätmehoolduseeskiri“ (I lugemine) /otsustati suunata eelnõu II lugemisele/.
8. Ettepanekud Saue linna eelarve projekti muutmiseks
(I lugemine) /otsustati suunata eelnõu II lugemisele/.
9. Sünnitoetuse maksmine /korraldus nr 306/.
10. Õpilase koolilõuna ja -transpordi kompenseerimine
/korraldus nr 307/.
11. Riigihanke „Saue Noortekeskuse mööbli ja sisustuse
ostmine” (viitenumber 120817) pakkujate kvalifitseerimine, vastavaks tunnistamine ja eduka pakkuja kinnitamine
/korraldus nr 308/.
12. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu “Saue linna teenetemärgiga autasustamine“ /otsustati suunata eelnõu
kehtestamiseks volikogusse/.
13. Esindajate määramine VII Eesti Spordi Kongressile
/korraldus nr 309/.
14. Info
14.1 Sõlmitud lepingud.
Elis Haav andis ülevaate sõlmitud lepingutest.
14.2 Matusetoetused.
Heli Joon andis ülevaate oktoobris makstud matusetoetustest.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Linnavalitsuse 27. istung
Saue Linnavalitsuse 27. istung toimus
15. novembril 2010. aastal, päevakorras oli:
1. Linnapea asendamine
/Otsustati: ametijuhendi järgi täidab linnapea kohustusi abilinnapea Mati Uuesoo kuni
volikogu poolt linnapea valimiseni või asendaja määramiseni. Teha volikogu esimehele ettepanek kutsuda kokku
erakorraline volikogu 18.11.2010/.
2. Lipu langetamine /korraldus nr 310/.
3. Matusekulude kandmine reservfondi arvelt
/korraldus nr 311/.
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
17. detsembril 2010

Euro kasutuselevõtuni
on jäänud vaid 41 päeva
Eestist saab 1. jaanuaril 2011. aastal euroala 17. liige. Alates 1992. aastast käibel olnud Eesti krooni asemel võetakse
kasutusele euro, vahetuskursiga 1 EUR = 15,6466 EEK.

3. detsember 2010

Saue linnapeaks valiti
Harry Pajundi
30. novembril toimunud Saue Linnavolikogu 6.
koosseisu erakorralisel istungil valiti Saue linnapeaks
Harry Pajundi.

AJAKAVA
1. juuli 2010 – 30. juuni 2011
Kaupmeestel on kohustus avaldada kaupade hinnad kroonides ja eurodes.
1. oktoober 2010
Pangad alustavad teenustasuta krooni sentide ja müntide
vastuvõttu.
5.–17. november 2010
Iga leibkonna postkasti jõuab brošüür „Kas
tahad teada, kuidas euro Eestisse tuleb?“
ja eurokalkulaator.
1. detsember 2010 – 30. juuni 2011
Pangad vahetavad eraisikute sularaha kroone eurodeks keskkursiga ja teenustasuta.
1. detsember 2010
Panga- ja postkontorist on võimalik
osta euromüntide stardikomplekti
hinnaga 200 krooni, mis sisaldab
42 euromünti koguväärtusega
12,79 eurot.
1. jaanuar 2011
Eesti võtab kasutusele euro. Sularaha-automaadid väljastavad 5-, 10-, 20- ja 50-euroseid pangatähti. Pangakontol olevad kroonid muutuvad automaatselt eurodeks, ülekanded ja
kaardimaksed toimuvad eurodes. Kontoraha vahetusel eurodeks näidatakse kliendile kontoväljavõttes nii kroonikonto
lõppsaldot, vahetuskurssi kui ka eurokonto algsaldot.
1.–14. jaanuar 2011
Krooni ja euro sularaha paralleelkäive.
15. jaanuar 2011
Euro on ainsaks seaduslikuks maksevahendiks Eestis.
1. juuli – 31. detsember 2011
Krooni sularaha vahetus toimub piiratud kontorivõrgustiku
kaudu. Eesti Pank vahetab kroone ja sente eurodeks piiramatus koguses, tähtajatult, teenustasuta ja ametliku ümberarvestuskursiga.
2011. a Saue linna eelarve projekti kohaselt on sotsiaaltoetuste määrad alates 1. jaanuarist 2011 alljärgnevad:
• sünnitoetus 127,82 eurot (2000 krooni);
• koduse mudilase toetus 63,91 eurot (1000 krooni kuus);
• lastehoiuteenuse toetus 190 eurot kuus (2973 krooni);
• 1. klassi õpilase ühekordne koolitoetus 63,91 eurot
(1000 krooni);
• hooldajatoetus raske puudega isiku hooldajale 25,56 eurot kuus (400 krooni);
• hooldajatoetus sügava puudega isiku hooldajale 38,35
eurot kuus (600 krooni);
• matusetoetus 191,73 eurot (3000 krooni).

Istungil esitati linnapea ainsaks kandidaadiks Harry Pajundi.
Salajase hääletuse tulemusena sai Pajundi 11 poolthäält.
Harry Pajundi kuulub Eesti Reformierakonda ja on mitmel
korral valitud volikogu liikmeks. Praeguses volikogus juhatab ta planeerimis- ja ehituskomisjoni.
Harry Pajundi on sündinud 1956. aastal Paide linnas
ning lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi masinaehituse eriala. Harry Pajundi on ka Saue Lions Klubi liige ning
Saue Ettevõtete Liidu juhatuse esimees. Enne linnapea
ametisse valimist töötas Pajundi juhatajana Saue EPT’s ja
Halttertek Service OY’s.
Uus linnapea asus ametisse alates 1. detsembrist.
Saue Linnavolikogu määras Saue Linnavalitsuse suuruseks 5 liiget ja nimetas lisaks linnapeale linnavalitsuse
liikmeteks Saue abilinnapeadena töötavad Rafael Amose ja
Mati Uuesoo. Saue Linnavolikogus Reformierakonna koalitsioonikaaslast Isamaa ja Res Publica liitu esindavad linnavalitsuses Jüri Tümanok ja Kalev Israel.
Kati Ristoja
Avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna peaspetsialist

Esimesel
advendil
süüdati
Sauel
küünal
ja tuled
kuusepuul.

NB! Isikud, kes vajavad abi sularaha vahetamisel, võivad
pöörduda Saue Linnavalitsuse sotsiaaltöötajate poole
tel 679 0174 või 679 0176. 

Teade
11. detsembril 2010. a korraldab Saue Linnavalitsus koostöös Nordline Baltic OÜ-ga vanarehvide (vanad autokummid)
kogumise Saue linna elanikelt.
Vanarehve võetakse vastu kell 12.00–14.00 Tule tn 13
parkimisplatsil.
Elektri- ja elektroonikajäätmeid saab ära anda aadressil
Sooja tn 3. Konteiner on avatud esmaspäeval ja kolmapäeval
kell 14.00–16.00.
Ohtlikke jäätmeid ning elektri- ja elektroonikajäätmeid
saab ära anda ka aadressil Sooja tn 2A (Mokteri bensiinitankla kõrval) asuvatesse konteineritesse teisipäeval ja neljapäeval kell 16.00–18.00 ning pühapäeval kell 12.00–16.00. 

Teade
Lume- ja libedusetõrjet Saue linna haldusterritooriumil teostab Tänavapuhastuse AS.
Kui on mure teede ja tänavate lume- ja libedustõrjega,
palume helistada Tänavapuhastuse AS-i ööpäevaringsel
dispetšeri telefonil 506 6459 või edastada info e-postil:
info@tap.ee 

Olge nähtavad —
kandke helkurit
Sain selle suure ehmatuse osaliseks Sauel Kuuseheki tänaval
kelle 16.30 paiku 11. novembril. Sadas, oli päris pime ja nähtavus
oli seetõttu napp. Liikusin oma autoga Maxima kohal, suunaga
raudteejaama poole. Ja ootamatult nägin mu autotulede valgusesse jõudnud, vastassuunas jalgrattal liikuvat memme. Rattal
paistis memme ees olevat väikelapse iste, milles oli ka laps.
See rattur liikus vastassuunavööndis päris sõiduraja keskel.
Mõlemal rattal-liikujal olid seljas tumedad riided, ühegi silmahakkava heledama detailita! Seejuures oli ka ratas mingi vanem ja tumedat-tuhmi värvi. Vastasvööndis oli ratturi selja taga
lähenemas ka auto ja minust käis läbi külm värin mõtte juures,
mis saab, kui minu auto tuled mingilgi määral pimestavad seda
juhti ja ta ei märka õigeaegselt seda ratturit?!? Kui olin ratturist
mööda saanud, siis jõudsin peeglist veel silmata, et ka tagantpoolt ei paistnud sel ratturil ega rattal midagi heledat, helkurist
rääkimata. Jõudsin siiski veenduda, et ratturi järel sõitnud auto
juht märkas neid õigeaegselt.
Helkuri puudumine võib kergelt maksta elu ja siit ka üleskutse kõigile — OLGE NÄHTAVAD!!! Ja kui te tõesti olete sunnitud oma lapsukesed usaldama vanaemade hoolde, siis veenduge selles, et nad oleksid liikluses nähtavad. Siis suudaksid
autojuhid hulga kergemini ratturitele ja jalakäijatele otsasõite
vältida.
Tervetena kojujõudmist teile kõigile!
Heiki Lumilaid
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Saue invaühing sai kümneseks

12. novembril käesoleval aastal tähistas Saue linna invaühing oma tegutsemise 10. aastapäeva. See pidulik sündmus toimus Tammevana Pubis.

Heiki Lumilaid

2000. a lõpus kutsus initsiatiivgrupp kokku invaühingu
asutamiskoosoleku, osalesid
Heiki Lumilaid, Liia Lumilaid, Liis Vaiklo (Kurm), Riina
Šamatauskas ja Urve Utno. Et
ühingu moodustamise algatajad olid liikumispuudelised ja
teiste puudeliikide esindajate kohta info puudus, siis sai
ühing nimeks Saue Füüsiliste Puuetega Inimeste Ühing.
Kinnitati põhikiri, kus loetleti
eesmargid, mille poole püüelda ja asuti tegutsema.
Ühingul vedas veel sellega, et Sauele oli elama asunud
tarmukas puudega lapse ema
Riina Šamatauskas, kes oli
nõus asuma juhatuse esimehe
kohale. Ja ka edaspidi on meil
ühingul vedanud juhatuse
esimehega: kui Riina Šamatauskas seoses tööleminekuga
juhatuse esimehe kohast loobus, oli meil kohe võimalus
pakkuda seda kohta aktiivsele

ja teotahtelisele Elena Kalbusele. Õnneks oli ta nõus.
Ühingus on tore atmosfäär.
Meil on välja kujunenud igakuised koosolekud (v.a paaril
suvekuul) ja paar katset neid
koosolekuid harvemini teha
on ühingu liikmete vastuseisu
tõttu läbi kukkunud. See on
kindlaks märgiks — meil pole
igav, meile meeldib koos asju
ette võtta ja tahame kaasa rääkida meid puudutavates küsimustes. Liikmete arv ühingus
on pidevalt kasvanud: kui asutajaliikmeid oli 5, siis nüüd on
meid juba üle neljakümne.
Meil on kujunenud tõhus
koostöö linnavalitsusega. Vajaduse ja olude muutudes ning
koostöö parandamiseks oleme
nimetanud oma ühingu Saue
Linna Invaühinguks, mis on
avatud kõigile puudeliikidele.
Olgugi et meie liikmete hulgas on märkimisväärne arv
vanureid, elame vägagi aktiivset elu — lisaks tavapärastele
spordipäevadele, koolitustele,
jõulupidudele ja ekskursioo-

Beebiball!

26. novembril toimus Saue lasteaias Midrimaa 2010. aasta viimane beebiball.

ühingu asutajaliige

nidele osaleb suur arv ühingu
liikmeid Saue Päevakeskuse
ringide töös. Tehakse taidlust,
tantsitakse rahvatantsu, võimeldakse jne.
10. aastapäeva pidu oli
meeleolukas. Kohal olid linnavalitsuse, meie katusorganisatsioonide ja koostööpartnerite
esindajad. Toreda elamuse pakkus Andres Vaiklo oma lauluga,
teda saatis Piret Kuld klahvpillil. Tunnustuse osaliseks said
ühingu asutajaliikmed. Kahjuks ei jõudnud kohale ühingu
esimene esimees Riina Šamatauskas, kelle innukus ja asjalikkus olid toekaks vundamendiks, millele toetuda. Temale
oleks kindlasti soovinud oma
tänu ja tunnustussõnu öelda
kõik kohalolijad!
Seejärel tuli kord külaliste õnnitluste ärakuulamiseks.
Sõna said naaberühingute
esindajad — Nissi vallast,
Keilast ja Saku vallast — ja
kõik leidsid Saue ühingu olevat neile eeskujuks oma tarmukuse ja mitmeplaanilise

Pildil (vasakult): Kristel Särak, Karoliina Liiv, Elfriide Kalmann, Anton Feldmann,
Kerttu Valgma, Sebastian Kosk.

tegevusega. Eriti tõsteti esile
ühingu esimehe Elena Kalbuse aktiivusust: tema väsimatus
ja entusiasm ühingu juhtimisel
ning taidluse ja võimlemiseujumise eestvedamisel on tooniandev nii Sauel kui ka Keilas. Meie ühingu tegusust tõid
esile nii Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuht
Auli Lõoke kui ka Harjumaa
Puuetega Inimeste Nõukoja
tegevjuht Kairi Tozen-Pütsepp. Ühingu liikmetel oli tore
kuulda tunnustust linnavalitsuse poolt tervitusi ütlema tulnud hr Rafael Amoselt ja sotsiaalosakonna esindajalt Heli
Joonelt. Ruum täitus aplausist,
kui tuli teade ühingule uue arvuti kinkimisest!
Ühingu 10. aastapäeva piduliku osa lõpetuseks esinesid
ühingu omad taidlejad Andres
Tarja ja Marve Rekand, kes
pälvisid kuulajate sooja aplausi. Lõpetuseks oli mõnus
eine, taustaks slaidiesitlus, mis
kajastas ühingu tegevuse ajalugu. 

Pildil (vasakult): Karl Richard Suurkaev, Patrick Palmiste, Kristella Harineem,
Harriet Pedajas, Ville Ots.

Sel korral said pidulikult sünnitunnistuse 11 beebit. Palju-palju õnne kõigile!
2009. aastal sündis Sauel 89 last, 2008. aastal 83 last, tänavu on 15. novembri seisuga lisandunud meile juba 94 uut ilmakodanikku.
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Kool on kõige algus — Saue Gümnaasium 25
Algus lk 1
õppimine on väga vajalik. Hariduseta ja oskusteta inimest ei
võeta elus tõsiselt ning tema
unistused ei täitu. Seega on
Saue Gümnaasium ühe oma
tähtsaima eesmärgi — hariduse väärtustamise pereringis —
täitnud.
Kooli ja vilistlaste elud
jäävad seotuks alatiseks, isegi kui sellele igapäevaelus ei
mõelda. Tarkuse omandamise
kunst sai alguse koolist ja selle
kasutamine edaspidises elus
on nüüd lõpetanu enda teha.
See ei ole enam käsk ega kontrolltöö. See on individuaalne
vajadus — otsida küsimustele
vastuseid, õppida ja osata näha

nii palju, kui suudad ja jaksad,
laiendada oma mõttepiiri rõõmus ja mures.
Kooli
sünnipäevanädal
pakkus rõõmu ka praegustele õpilastele. Nemad ei mõtle
veel sellele, mis oli või tuleb,
vaid tunnevad rõõmu üritustest, mis siin ja praegu. Nemad
alles alustavad oma lugu, mõned varem, teised hiljem. Sünnipäeva puhul kaunistati maja
ja harjutati laule ning luuletusi
aktusteks. Lapsed korraldasid koolis küpsetiste müügi ja
valmistasid sünnipäevatorte.
Samuti sai sünnipäevanädalal
osa võtta loomingulisest võistlusest, kus esitati luuletusi.

Üheks põnevamaks ürituseks on sünnipäevanädalal
alati olnud sünnipäevatordi
valmistamine ja kaunistamine.
Tordi teema oli „Õppeaine“.
4.–6. klassini jagunesid tordimeistrite kohad järgnevalt: I
koht 4.C, II koht 4.A, III koht
4.B.
7.–9. klassini saavutasid
esimese koha 9.B, teise koha
8.C, kolmandat kohta jäid jagama 8.B ja 9.C.
Keskkooli osas sai esimese
koha 12.A, teise koha 11.B ja
kolmanda koha 12.B.
Kõige kaunimad juubelitordid tegid 12.A, 9.A ja 4.C
klassi lapsed ning need pidu-

Käib töö ja vile koos!
I veerand koolis möödus linnutiivul. Lisaks kõige tähtsamale tööle, milleks koolilapsel
on, teadagi, õppimine, toimus Saue Gümnaasiumi algklassides nii mõndagi muud
põnevat.

Septembris toimusid juba traditsiooniks saanud sügismatkad, mille raames külastasid 1.–4.
klasside õpilased seekord Tallinna Loomaaeda, Muraste Looduskooli, Vabaõhumuuseumi ja
Harjumaa Muuseumi. 1. klassidel toimus sügise alguse puhul aulas vahva sügispidu, kus uuriti,
mida sügis aeda toob, ning saadi omavahel tuttavaks. Igas klassis tähistati omal moel ka leivapäeva — maitsti erinevaid leivasorte ning oli ka neid, kes lausa oma ema tehtud leiva kooli kaasa
tõid. Tore, et ise kodus leiva küpsetamine muutub järjest populaarsemaks.
2010 on lugemisaasta ning lugemisaasta lõpetamise meeleolus muutusid ka algklasside
üritused oktoobrikuu saabudes veidi raamatukesksemaks. 30. septembril toimus algklasside
MUINASJUTUPÄEV, kus kaks vahvat noormeest jutustasid nelja tunni jooksul paralleelklassidele
aulas lugusid — oli naljalugusid, õudusjutte, lisaks ka muusikat ja laulu.
21. oktoobril tähistasime ettelugemispäeva. Sel päeval on klassides tavaks alati midagi lastele raamatust ette lugeda. Seekord oli meil külla kututud kaks lastekirjanikku: 1.–2. klassidele
tutvustas oma loomingut kirjanik Kertu Soans (pildil), 3.–4. klassid lustisid lastekirjanik Artur
Juriniga, kes ise ka oma raamatuid illustreerib ning kes laste palvel vist oleks võinud meie kooli
aulasse joonistama jäädagi … Lisaks tunnustas Saue Linna Raamatukogu tublimaid raamatulaenutajaid, kelleks olid:
1. klassidest Grete Dudarenko, Karoliina Jürgens, Laura-Liisa Kümnik, Marko Birk, Markus
Rätsep;
2. klassidest Hanna-Laura Hüüs, Liz-Beth Rand, Hanna-Liisa Taats, Britte Christina Avalo, Eliise Koroljov, Kati Põdra, Kermo Kiisa, Teele Irula, Teele Tammemets;
3. klassidest Anett Pajur, Gertrud Soone, Heidi Hedvig Tedvig-Eisler, Jane Rajamäe, Johann
Saavaste, Laura Tammiste, Lisa Kõllamõts, Markus Lehtsalu ja Raili Sõrmus;
4. klassidest Brita-Liis Oruste, Edgar Koroljov, Ereth Karjama, Evelyn Pil, Mailis Rästas, Matthias Rosenthal ja Moonika Janet
Pregel.
Täname kirjanikke tutvustava ürituse korraldamisel abi eest
Saue Linna Raamatukogu juhatajat Marika Salu.
Nii saigi esimene veerand koolis läbi ning nüüdseks on täie hoo
sisse saanud jõuluveerand. Nagu
ikka, käib töö ja vile koos ja igav
meil kindlasti ei hakka!
Saue Gümnaasiumi
algklasside õpetajad

koogid tunnistati Grand Prix
vääriliseks.
Parimad luuletused sünnipäevalapsele kirjutasid seekord 4.–6. klasside arvestuses
4.A (I koht), 6.A (II koht) ja
6.B (III koht); 7.–9. klassini
9.A (I koht), 8.A (II koht), 7.B
ja 8.B (III koht). Gümnaasiumi-osas tunnistati auhinnalise
koha vääriliseks kaks klassi:
11.A (I koht) ja 10.B (II koht).
Toimus ka traditsiooniline
viktoriin õpilaste ja õpetajate
võistkondade vahel. Seekord
võitsid õpetajad.
Korvpallivõistlus põhikooli
õpilaste ja õpetajate vahel oli
emotsionaalne ning pingeline.

Õpilased võitsid õpetajaid kolme punktiga ja neid autasustati spetsiaalselt selle võistluse
jaoks tehtud kuldmedalitega.
Sünnipäevaürituste kokkuvõte tehti 26. novembril, kui
õpilased ja õpetajad kogunesid
pidulikule aktusele, et koos
laulda koolihümni ning nautida pidulikke ettekandeid parematelt esinejatelt.
Saue Gümnaasiumi lool on
väärikas minevik, elujõuline
olevik ning tegusad plaanid
tulevikuks. See lugu kirjutab
end ise Eesti hariduslukku ja
ilmselt jääbki lõpetamata, sest
kestab igavesti. Mida rohkem
tuleb sünnipäevaringe, seda

enam ka osalejaid. Õnne ja
tarkust meile kõigile!
Vaid kakskümmend viis on täis
saanud ringe,
kus kevad ja suvi ja sügis ja
talv.
Olnud rõõmu ja kurbust, kuid
avalat hinge
on alati jätkunud kõigile sul.
Võta veel kord sa vastu me
kõikide soovid
sama kuumad ja kirkad kui
päikesesõõr.
Mis oleks, kui kooki ja kommi
ka prooviks,
sooviks tarkust ja õnne ja veel
kõike head! 

Isade nädal
Saue Gümnaasiumi algklassides
8.–12. novembrini toimus Saue Gümnaasiumi algklassides juba mitmendat korda
ISADE NÄDAL, mis sellel aastal kandis pealkirja „Oh, kooliaeg!”

1.A klassi ees esineb Saue Gümnaasiumi vilistlane ja lapsevanem Alo Pormeister.
Kohe-kohe oli ju tulemas Saue Gümnaasiumi 25. aastapäev ja sealt ka mõte uurida, millised
olid tänased isad oma kooliajal. Igal klassil valmis uhke stend isade kooliaja fotodest, mida lastel
oli põnev uudistada. Veel oli selle nädala jooksul kõikidel julgetel isadel, onudel, vanaisadel ja
vendadel võimalus panna ennast proovile õpetajana ja klassi ees ise tundi anda. Selle võimaluse
kasutamine on aasta-aastalt järjest suurenenud ning lapsed on selle üle loomulikult väga rõõmsad. Huvitav ju, kui oma õpetaja asemel astub äkki klassi ette üks tore issi!
Neljapäeval, 11. novembril toimus koolis isadepäeva kontsert, kus olid esindatud kõik klassid.
Eeskava sai mitmekülgne ja päris vahva. Pärast kontserti said iga klassi isad ülesandeks kooliteemadel väike etteaste välja mõelda ja see siis ka lavalaudadel ette kanda. Võib öelda, et isade
hulgas leidus tõelisi Viidinguid ja Runneleid, tehti sketše ning veeretati viisijuppi!
Loodame, et isad jäid üritusega sama rahule kui meie, õpetajad, ja et neile kas või pisutki
meenus iseenda kooliaeg kõigi oma valude ja võludega. Meie omalt poolt täname teid, kallid
isad, rohkearvulise osalemise eest meie Isade nädalal.
Saue Gümnaasiumi algklasside õpetajad

Saue Sõna

Kultuur
Esimene Kolleegikontsert Sauel

Käesoleva aasta kevadel kogunes seltskond teotahtelisi
muusikaõpetajaid, kes tundsid, et õpetamisele lisaks tahaks ka
ise rohkem musitseerida. Moodustati seltsing Alla Breve.

3. detsember 2010

Jumalateenistused Saue
Kirikus detsembris 2010
Aga ingel ütles: „Ärge kartke! Sest vaata ma kuulutan
teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, teile on täna sündinud Päästja, kes on Issand Kristus:“
Lk 2:10-11
5. detsember
II advent, algus 15.00
Teenistust juhatab R.Kaustel.
Teenistus on pühendatud Stefan Moringu vaimulikule tegevusele, laulab ühendkoor I. Vaiklo juhatusel.
PP kool: Anu Vananurm
12. detsember
III advent, kell 13.00
Teenistust juhatab ja jutlustab V. Utno.
Muusikaga teenivad naiskoor Varbolast ja „Kungla memmed“.
PP kool: Janek Puusepp
19. detsember
IV advent, kell 13.00
Saue kiriku 14. aastapäevale pühendatud kontsert-jumalateenistus.
Esineb käsikellade ansambel „Campanelli“.
Teenistust juhatab Erki Kuld.
24. detsember
Jõululaupäev, kell 18.00
Teenistust juhatab E. Kuld ja muusikaga teenib Saue koguduse ansambel.

Elina Seegel

Saue Muusikakooli klaveriõpetaja,
seltsingu Alla Breve liige
Seltsingu eesmärgiks on korraldada muusikaüritusi, mis
propageerivad pillimänguoskust ja muusikaharidust ning
annavad ühtlasi õpetajatele
esinemisvõimalusi
professionaalsuse säilitamiseks ja
edasiarendamiseks. Seltsingu
esimeseks projektiks ongi Kolleegikontsert, milles osalevad
õpetajad Keila, Saue, Alatskivi, Pärnu, Tallinna, Nõmme,
Viimsi, Rapla, Rakvere ning
Tartu muusika- ja kunstikooli-

dest. Teatavasti on parim õpetaja just mängiv õpetaja, sestap loodame oma kontsertidel
näha hulgaliselt kolleege, soovides ka neid oma musitseerimisega innustada. Sel hooajal
on plaanis ühiskontserdid neljas erinevas paigas — Keilas,
Sauel, Pärnus ja Alatskivil.
Sarja esimene kontsert toimus Saue Kristlikus Vabakirikus 4. novembril. Esinesid
Heiti Riismäe ja Maarja Vaitmaa (Tallinna Muusikakool),

Pille Karras, Tiina Kalvet ja
Elina Seegel (Saue Mk), Marika Pabbo ja Helge Oserov
(Keila Mk), Liis Mäevälja ja
Tatjana Tsitovitš (Pärnu Mk).
Kenake hulk kohale tulnud
publikut sai kuulda mitmekülgset kava, mis sisaldas nii
varasemaid kui ka kaasaegseid klassikalisi teoseid, samuti rahvamuusika seadeid.
Tavapärasemate koosseisude
kõrval tooksin esile põnevad
teosed fagotile ja klaverile,
mida just väga tihti kuulma
ei juhtu. Enamiku publikust
pani aga ahhetama kandlemäng, mis sobis imepäraselt

kiriku — küünaldega kaunistatud — hubasesse õhustikku.
Kontserdijärgselt kutsuti kõiki
kohalviibijaid koguduse poolt
ette valmistatud kohvilauda,
kus nii mängijad kui ka kuulajad said omavahel muljeid
vahetada.
Tundub, et planeeritu sai
kenasti teoks ja võime oma
„esimese pääsukese“ igati
kordaläinuks lugeda. Täname
südamest Saue Kristlikku
Vabakogudust toetuse ja liigutava vastuvõtu eest!
Sama sarja järgmine kontsert toimus 18. novembril Keila Muusikakoolis. 

25. detsember
I Jõulupüha, kell 13.00
Teenistust juhatab V. Utno.
Muusikaga teenib Saue koguduse naiskoor.
26. detsember
II Jõulupüha, kell 13.00
Teenistust juhatab Janek Puusepp.
Muusikaga teenivad PP kooli lapsed ja Oleviste segakoor
I. Vaiklo juhatusel.
Järgneb koguduse jõulupidu koos jõuluvanaga.
31. detsember
Vana-aasta jumalateenistus kell 18.00

Ka eakad ja erivajadustega inimesed
tähistasid isadepäeva

Juba mõnda aega enne isadepäeva valitses päevakeskuses
elevus — kõik teadsid, et esinema tuleb kollektiiv, mille sarnast
ei ole päevakeskuse 16 olemasolu aasta jooksul veel esinenud...
Päevakeskuse töötajad pidasid
kinni antud lubadusest: kuni
kontserdipäevani ei teadnud
peale korraldajate keegi, et
esinema tuleb meeskoor. Teatavasti on päevakeskustes huvitegevusega seotud eelkõige
naised. Sellise mõneti erandliku kollektiivi „avastasid“
sündmuse korraldajad eakate
päevale pühendatud festivalilt Salme Kultuuripalees, kus
mehed laulsid. Et nimetatud
päeval esinesid ka Saue Päevakeskuse huviringide kollektiivid, oli meilgi eakate päevale asja.
Isadepäev oli küll pühapäeval, kuid meie isadepäevakontsert toimus esmaspäeval.
Elevil vanaisad ja vanaemad,
neist nii mõnedki, kellel siiani
ei ole olnud tavaks päevakeskuse üritustel osaleda, olid
aegsasti kohal.

Kõik oli nii, nagu korraldajad lubanud: esines tõesti
kollektiiv, mille sarnast veel
päevakeskuses ei ole nähtud!
Kesklinna
Sotsiaalkeskuse
meeskoor alustas oma kava
äsja toimunud kurba sündmust
arvestades sobiva lauluga.
Meeste hääl kõlas mehiselt,
eriti arvestades meeste vägagi
väärikat vanust.
Kahjuks oli rahvast kokku
tulnud nii palju, et kohvilauda sai kutsuda ainult külalisi
Kesklinna Sotsiaalkeskusest.
Esinejad tutvusid meie ruumidega ja meie elu-oluga laiemalt. Ka meie olime huvitatud
meeskoori ja üldse pealinna
sotsiaalkeskuste tegemistest.
Selgus, et meeste esinemisgraafik on tihe. Lauljad ise
olid väga õnnelikud selle üle,
et neil on nii tihti esinemisvõimalusi mitmesugustel tähtpäe-

Muusikakooli üritused
vadel, mida päevakeskused ja
sotsiaalkeskused tähistavad.
Tähtpäevade kalender on ju
palju võimalusi pakkuv!
Pidades silmas Eesti Vabariigis sotsiaaltööd reguleerivat
seadust, on Saue Päevakeskuse visiooniks olla vabariigis
arvestatav, seenioride ja erivajadustega inimeste usaldusväärne ja vajalikke sotsiaalteenuseid pakkuv päevakeskus.
Meie päevakeskus aktiviseerib oma tegevusega seeniore

ja teisi sotsiaalsest elust kõrvalejäänuid, hoolitsedes vaba aja
sisustamise ja huvitegevuse
eest.
Täname Kesklinna Sotsiaalkeskuse väga väärikas
eas laulumehi ja nende juhendajat Vaiket, kes leidsid aega
ja tahtmist sõita Sauele meie
elu ilmestama, tuues muidu
naistekeskses päevakeskuses
tagaplaanile jäänud mehed
esiplaanile vähemalt isadepäevalgi. 

5. detsember, Saue Gümnaasiumi aula, kl 12.00
Poistekoori ettevalmistuskooride jõulukontsert
7. detsember, Saue Gümnaasiumi aula, kl 18.30
Tuule Kann ja Jaak Sooäär. Piletid 25.- /50.11. detsember, Kadrioru loss, kl 14.00
Saue Muusikakooli JÕULUKONTSERT
12. detsember, Keila Uusapostlikus Kirik, lk 17.00
Saue Poistekoori jõulukontsert
21. detsember, Saue Gümnaasiumi aula, kl 18.00
AASTALÕPU KONTSERT „Tantsud muusikas”
28. detsember, Gümnaasiumi aula, kl 13.00
Saue Muusikakooli KONTSERT EAKATELE
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Vaba aeg
Saue mälumängu esivõistlused
ja „Eesti Maakilb“ 2010/ 2011
Saue Mälumänguklubi juhatus
Hoogu hakkab sisse saama
mälumängurite sügistalvine
teguderohke hooaeg.
6. oktoobril toimus Saue
võistkondlike esivõistluste
kolmas ja ühtlasi viimane
eelvoor. Erinevalt eelmistest
aastatest mängitigi ainul kolm
arvesseminevat vooru, mille
kolm paremat võistkonda selgitavad lõpliku võitja Superfinaalis.
Seekord lõi kaasa 7 võistkonda ning paremusjärjestuseks kujunes selliseks: 1.
Tammetark 54 p; 2.–3. Ettur
ja Sammas võrdselt 41 p; 4.–
5. SG4 ja Tammetõru võrdselt
33 p; 6. Noortekeskus 29 p; 7.
Tere 27 p.
Seega erilisi üllatusi ei juhtunud ning jõudude vahekord
ei muutunud. Kiita tuleb siiski
Ettureid, kes iga aastaga aina
stabiilsemaks ja tugevamaks
muutuvad.
Eelvoorude lõppjärjestus voorude kaupa koos kõigi
osalenutega:
1. Tammetark 228
(89; 85; 54)
Ralf Amos, Vello Toomik,
Sven Sommer, Villu Liiv
2. Ettur		
189
(81; 67; 41)
Virve Laan, Tiiu Kuuskme,

3.

4.

5.

6.

7.

Urmas Väärtnõu, Toomas
Kilgas
Sammas
179
(74; 64; 41)
Indrek Tibar, Kaido Lasn,
Kadri Steinbach
SG4		
155
(65; 57; 33)
Ulvi Urgard, Endla Lindmäe, Priidu Valma, Malle
Liiv, Terttu-Triin Tomusk
Tammetõru
146
(56; 57; 33)
Katre Amos, Madis Milling, Paavo Paas, Erkki
Ilves, Siim Aas
Tere		
128
(61; 40; 27)
Kadi Särgava, Priit Tähtsalu, Marit Väin
Noortekeskus 88
(59; –; 29)
Monika Liiv, Üllar Põld,
Kristi Kruus, Silver Arrak,
Tanel Oberg, Kelian Kasari

Superfinaal kolme esimese
võistkonna vahel toimub 4.
detsembril algusega kell
12.00 Saue Gümnaasiumi
aulas. Siinjuures tuleb märkida, et tegemist ei ole ainult tõsise ajude-ragistamisega, vaid
igati meeleoluka üritusega
kõigile. Mängu juhivad näit-

leja, laulja ja Tarkade Klubi
liige Jüri Aarma ning hinnatud mälumängude korraldaja
Tenno Sivadi.
Vaata kuulutust ja tule
mängule kaasa elama!
6. novembril algas traditsiooniline, järjekorras
XII üleriigiline omavalitsustevaheline mälu-mängusari „Eesti Maakilb“ 2010/
2011.
Saue kilvarite jaoks on tegemist eriti tähtsa üritusega,
sest tõi ju võistkond Tammetark möödunud aastal võidukarika Saue linna ning seega
on eesmärk kaitsta Eestimaa
„targima“ omavalitsuse tiitlit.
Võistlusel „Eesti Maakilb“
2010/ 2011 mängitakse üle
riigi viies regioonis üheaegselt kaks eelvooru ning kokku
15 paremat pääsevad otse 12.
märtsil toimuvasse Superfinaali. Järgmistel võistkondadel on vaja võistelda veel 22.
jaanuaril toimuvatel Rahvafinaalidel, kust 3 paremat pääsevad samuti lõppvõistlusele.
Eestis kokku alustas võistlust 58 võistkonda 50 omavalitsusest. Saue Mälumänguklubi otsustas toetada linna
esivõistluste kolme parema
võistkonna osalemist sarjas
Eesti Maakilb.
Tallinna/ Harju/ Rapla re-

giooni eelvoor toimus Keilas
14 võistkonna osavõtul, kellele lisandus veel ülitugeva
Kolga/ Kuusalu tulemus, nemad osalesid kodule lähemal,
Viru regiooni võistlusel.
Sauelased olid igati tasemel. Tammetark (Ralf
Amos, Vello Toomik, Indrek
Salis, Villu Liiv) saavutas 88
punktiga 100-st kindla võidu;
järgnesid Kolga/ Kuusalu 74
p ja Anija 72 p. Saue Ettur
(Virve Laan, Urmas Väärtnõu, Sven Sommer, Paavo
Paas) kogus 55 p ja Sammas
(Kaido Lasn, Indrek Tibar,
Endla Lindmäe, Terje Urgard)
48 punkti.
Edetabel kogu Eesti ulatuses:
1. Saue Tammetark 88
p; 2. Tartu/ Karlova 78 p;
3. Kolga/ Kuusalu 74 p; 4.
Räpina/ Kuke 73 p; 5. Anija
72 p; 6. Keila linn I 70 p; 7.
Harku 68 p.
Ettur on üldkokkuvõttes 29. ja Sammas 41. kohal
ning omavad häid võimalusi
mängida talvel Rahvafinaalides ja hea õnnestumise puhul
isegi Superfinaalis, kusjuures
on abiks ehk seegi, et Harju
regiooni II, otsustav eelvoor
toimub 11. detsembril koduses Saue Gümnaasiumi
aulas. 

Mälumäng köidab ka noori

Reedel, 12. novembril 2010 selgitati välja Saue Gümnaasiumi
I noorte meister mälumängus.
Ulvi Urgard

SG geograafiaõpetaja
Traditsiooniline Saue Gümnaasiumi õpilaste mälumäng
„Pähkiltangid“ toimus sellel
sügisel teisiti. Nädala viimase
tööpäeva ja viimasel koolitunnil kogunesid 9.–12. klasside
võistkonnad geograafiaklassi, et selgitada välja parim
ja ühtlasi ka esimene Saue
Gümnaasiumi noorte meister
mõttespordis.
Avasõnad ütles Saue Mälumänguklubi president Rafael Amos. Ta rääkis Saue
linna mälumängurite headest
tulemustest üleriigilise „Maakilva“ võistlustel ja kutsus
noori üles aktiivsemalt mõttespordiga tegelema. Õnneks
ei pea ta pettuma, sest teadmishuvilisi noori on Saue
koolis palju. Üheksa 4-liikmelist võistkonda oli valmis
võistlema. Ürituse korraldajatel olid küsimused erinevatest valdkondadest: ajaloost,
spordist, muusikast, kunstist
ja loodusainetest. Eraldi osa

moodustasid pildiküsimused
Sauega seotud kuulsatest inimestest.
Mälumäng algas tasavägiselt. Teati, et Suur Maa või
Kuusaar, mis oli joonistatud
ka Martin Behaimi esimesele
gloobusele, on Madagaskar. Ja
ansambli „Metsatöll“ laulud on
tihedalt seotud hundiga. Teati,
mis on pranglimine ja millise
tänini populaarse mängu mõtles välja Charles Darrow.
Kuigi tundus, et gümnaasiumiõpilased saavad rohkem

punkte, siis mitte väga kergelt.
9-ndate klasside võistkonnad
võtsid end kokku ja andsid
järjest enam õigeid vastuseid.
Pildivooru lõppedes sai
10.A klassi võistkond siiski
võidu 55 punktiga ja 9.A klassi võistkond jäi 53 punktiga
teiseks. Auväärse kolmanda
koha sai 12.A klassi võistkond 47 punktiga.
Saue Gümnaasiumi I noorte meistrid mälumängus on:
Mihkel Alamaa, Vincent
Lambin, Sander Siniorg ja

Kert Paidre 10.A klassist!
Meistritele riputati kaela
meistrimedal ja autasustati
diplomi ning väärtusliku raamatuga.
II koha saavutas 9.A klassi
võistkond koosseisus Geelia
Landes, Mariann Vendelin,
Jaana Külim, Eva Martina
Põder ja Eerik Hannes Matsina.
12.A klassile tõid kolmanda koha Jonas Nahkor, Ahto
Salumets, Kadi Viidik ja Laura Pley.
Tublid olid ka teised võistkonnad, kes pakkusid teravat
konkurentsi ja sundisid liidreid pingutama. Mälestuseks
kõigile diplom osavõtu eest.
Järelkaja võistlustest oli
ülihea, kõik huvitusid juba
järgmisest voorust.
Siin kutsungi kõiki oma
võistkondadega osalema 4.
detsembril kooli aulas toimuval mälumängul. Seal selgitatakse välja küll superfinalist
täiskasvanute hulgas, kuid
kaasa võivad mängida kõik.
Edu järgmistel võistlustel!
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STAADIONIJOOKS —
Isadepäeva-eri

Pühapäeval, 14. novembril toimus järjekordne etapp sarjast
„Sauelane liikuma”. Isadepäeval joosti staadionil neli ringi.
Kuni 10-aastased läbisid ühe ringi. Staadionijooksust võttis
tunni aja jooksul osa ligi 140 spordisõpra. Iga osavõtja valis
endale jõukohase tempo 1 km läbimiseks. Staadionile tuli
kohale nii lapsi, nende vanemaid kui ka vanavanemaid. Jooksust võeti osa terve perega, kohal oli 49 aktiivset isa, keda
autasustati medaliga. Kõik said oma distantsi läbimisega
edukalt hakkama. Suur tänu osavõtjatele!
Kohtumiseni 12. detsembril sarja neljandal etapil Saue
ujulas!
Terje Toomingas
Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht

Sport on perekond
Odamuse elustiil
2010. aasta oli täis võite ja
kaotusi, ilusat suve ja värvikaid elamusi triatlonis, duatlonis, jalgratta-, jooksu- ja
suusavõistlustel.
Perekonna
meeldejäavaimaks võistluseks oli Saaremaa Duatlon, kus Eesti
meistriks tuli veteranide 40
vanusekklassis Terje Odamus
ja veteranide 60 vanuseklassis Tõnu Odamus. Noorte Bvanuseklassis saavutas Marliis Odamus II koha.
Eesti Triatleetide Liit autasustas duatloni karikasarja
tulemuste kokkuvõttes Tõnu
Odamust I koha karikaga,
Marliisi ja Terjet II koha karikaga. Saue eakamat veterani
Aado Liblikmanni 70 vanuseklassis II koha ja triatlonis I
koha karikaga.
Eesti meistrivõistlustel triatlonis noorte B-vanuseklassis
saavutas Marliis hinnatava III koha, edestades Triin Taveteri,
kes võistles temaga koos Swedbanki Noorte suusasarjas. Triinu toetab Andrus Veerpalu õe sporti armastav perekond.
Unistused täituvad siis, kui perekonna elustiili mahuvad nii
igapäevased õpingud, töö kui ka ühistreningud. Seda saavutab ainult kokkukuuluv ja üksteisest hooliv, sporti armastav
perekond.
Soovin Saue Gümnaasiumi spordiõpetajatele ja sauelastele tervistlikke eluviise uueks aastaks.
Enla Odamus
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Mitmesugust
Järgnevas tabelis esitame konkursile Aasta Tegu 2010 saadetud nominendid, st austava tiitli vääriliseks peetud,
aasta jooksul Sauel tehtud teod ja toimunud ettevõtmised, mis laekusid Saue Linnavalitsusele 10. novembriks.
Palume lugejatel märkida kastikesse oma eelistus — teie valikute alusel selgub Saue Aasta Tegu 2010.
Täidetud ankeedid koos oma nime ja kontaktandmetega palume tuua või saata Saue Linnavalitsusse (Tule tn 7) hiljemalt
15. detsembriks 2010. Hääletada saab ka Internetis Saue kodulehel: www.saue.ee (esilehel)
Konkursi tulemused kuulutame välja 14. jaanuari Saue Sõnas.
1. Laste mänguväljak Töö pst 2 kõrval
Esitan konkursile Aasta Tegu Sauele Töö pst ja Raua t ristmiku juures olevale haljasalale mänguväljaku rajamise. Selle
mänguväljaku on teinud meie linna kodanik vabatahtlikult ja oma finantsidega, kõikidele piirkonna lastele. Tegu on seda
tunnustatavam, et selles eramute rajoonis ei olegi avalikku laste mänguväljakut. Erakordne on seegi, et mänguväljak rajati
võrdlemisi raskel majanduslikul ajal, mil enamikul inimestel on oma kohustustegagi keeruline toime tulla.
Mänguväljaku rajaja: Tiit Mägi, Töö pst 2
2. Evelin Povel-Puusepp, Helle Koppel ja Saue Kodu-uurimise Seltsing
Esitan konkursile Aasta Tegu Evelin Povel-Puusepa, Helle Koppeli ja Saue Kodu-uurimise Seltsingu tehtud tubli töö Saue
ajaloo ja sugupuude uurimisel, näituste koostamisel, ajalooliste materjalide kogumisel, säilitamisel ja esitlemisel. Kõik selle
võttis kokku Saue Kodu-uurimise Seltsingu ja Saue Haridusseltsi Vitalis ühine projekt „Inimene on kõigi asjade mõõt“. Lisaks
eespool toodule on Evelin Povel-Puusepp kokku pannud ja Saue Linna Raamatukogus üles seadnud huvitava ajaloo-alase
näituse „Kaitseliit 85 aastat Sauel“.
3. Lehtmetsa tänava lumelinn
Sauel, Lehtmetsa tänaval ehitas Tauno Palu oma kodumaja ette tõelise eskimote küla — iglud, jääkarud, lisaks veel lõunapooluselt külla tulnud pingviinid … Noor skulptor ehitas lumelinna valmis kolme ööpäevaga, eskiise kasutamata. Pimedal
ajal põlesid lumeonnides küünlad ja väljas põõsastel värvilised tulukesed. Lummavalt kaunis vaatepilt!
Seda imet käisid nautimas nii kohalikud kui ka paljud inimesed Harjumaalt, samuti televisioon!
4. Festival Visioon
Festival Visioon on rahvusvaheline muusikasündmus Saue linnas ja Tallinnas. Tänavu toimus Visioon 2. kuni 5. juunini, olles
järjekorranumbrilt juba 8. Festivali projektijuht on pr Kristiina Liivik.
Festivalil osales 22 ansamblit viiest riigist, nelja päevaga toimus 29 kontserti nii Sauel kui ka Tallinnas. Esinejate hulgas
oli nii tänaseid tippinterpreete kui ka hulk nooremaid muusikuid, festival paistab silma väga sooja ja inspireeriva õhkkonna
poolest.
5. Mälumängu võistkond Tammetark
Saue Mälumänguklubi võistkond Tammetark saavutas turniiril Eesti Maakilb ülekaaluka võidu. Võistkonda Tammetark kuuluvad: Rafael Amos, Vello Toomik, Villu Liiv, Indrek Salis. Esikoht üleriigilisel omavalitsuste mälumängu suurturniiril on oluline
saavutus!
Teeme ettepaneku tunnustada seda võitu konkursil Aasta Tegu.
6. Kolmikute sünd
Tunnustame Saue linna noori lapsevanemaid Maarja ja Alari Orioni, kelle perre sündisid tänavu oktoobrikuus kolmikud —
kaks poissi ja tüdruk. Kolmikud sündisid Saue linna ajaloos esmakordselt. Lapsed on peres esimesed. Noor tubli lastega
pere on tunnustust ja tähelepanu väärt!

Novembri
sünnipäevad

UJUMINE
toimub pühapäeval, 12. detsembril
kell 9.00-14.00 Saue ujulas
Läbida tuleb 250* m — vabaujumine, ilma ajavõtuta,
ajalimiidiks on 1 tund.
*Kuni 10-aastastele lastele 50 m.
Kasutada võib ujumislaudu ja -rõngaid.

Etapist osavõtt toimub ainult EELREGISTREERIMISEGA
ujulas või telefonil 659 6669.

AINO PETA
ERNA KABER
AGATHE VAARD
HELGA KELL
HARRI VÄGI
ARMILDE POOLA
SILVIA SARING
MARIA LIMBERK
MEIDA OJAPÕLD
ZOJA ALTEBERG
VILMA ERENDI

89
87
86
85
85
84
84
83
83
82
82
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Saue Päevakeskus

Konkurss AASTA TEGU 2010: valik on Sinu!

Sarja „Sauelane liikuma” IV etapp

3. detsember 2010

ERIK ANDRESEN 81
LEMBIT ANNI
81
MEEDI MIDRI
81
MARIA VASSILEVSKI 81
JUZEM ŠAVIGULLA 80
UDO MALM
80
ÜLO PRIILAHT
80
ÕNNE VURMA
80
HARRI KUUSK
75
HELLE MILLI
75
BORISS TOLMATŠOV 75

PALJU-PALJU
ÕNNE!

• 06.12 kell 12.00 Ülo Pender näitab filmi
„Reis Harjumaa ilusamatesse aedadesse”.
• 07.12 kell 14.30 Kohtumine „Kroonika”
ajakirjaniku Paavo Kanguriga. Urmas Alenderi raamatu
esitlus.
• 09.12 kell 13.00 Teatrihuvilised korraldavad muusikali
„Helisev muusika” ühiskülastuse.
• 10.–11.12 Reisi- ja kultuurihuvilised korraldavad jõulureisi
Riiga ja Siguldasse.
• 15.12 OÜ Silmarõõm pakub Saue Päevakeskuses võimalust kontrollida nägemist ja tellida prille. Registreerimine
päevakeskuses.
• 21.12 kell 13.30 Aaloe tervendav mõju. Reet Tammis
räägib, kuidas aitab aaloe tugevdada organismi, soodustada
seedimist ja langetada kaalu.
• 22.12 kell 19.00 Teatrihuvilised korraldavad ühiskülastuse
Rahvusooperisse „Estonia” etendusele „La Traviata”.
• 30.11–23.12.2010 on soovijatel võimalus saada algteadmisi arvuti kasutamisest. Registreerimine toimub päevakeskuses.
• 28.12.2010 kell 14.00 eakate (alates 70. eluaastast) jõulupidu Saue Gümnaasiumis. Peole registreerimine Saue
Päevakeskuses kuni 15.12.2010.
• 07.12.2010 kell 10.00 Saue Linna Invaühingu koosolek
• 22.12.2010 kell 15.00 Saue Linna Invaühingu jõulupidu.
Registreerimine päevakeskuses

Huvikeskus oktoobris
• 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.
• 3.–10. detsembril Saue Huvikeskuse Kunstistuudio
keraamika ja joonistuste näitus Saue Raamatukogus
• 10. detsembril kell 19.00 Lauluklubi koos kapelliga Saue
Lasteaia saalis. Juhendab Katrin Järvlepp
• 12. detsembril Sarja „Sauelane liikuma” IV etapp — Ujumine, kl 9.00–14.00 Saue ujulas (eelregistreerimisega)
• 12. detsembril Jõululaat kl 11.00–14.00 Saue koolimaja I korrusel
• 30. detsembril Aastalõpupidu kell 19.00 Saue koolimaja
saalis. Piletid hinnaga 100 krooni müügil Saue Huvikeskuses (koolimajas ruum 124) E–N kell 15.00–18.00

SAUE MÄLUMÄNGU ESIVÕISTLUSTE

SUPERFINAAL
VÕISTLEVAD SAMMAS,

TAMMETARK, ETTUR

SUPERFINAALI JUHIB – JA MUSITSEERIB – EESTI TARKADE KLUBI LIIGE JÜRI AARMA
VÕISTLUSTE PEAKOHTUNIK ON EESTI MÄLUMÄNGU LIIDU JUHATUSE LIIGE

TENNO SIVADI

SAUE UJULA
AVATUD:
E–R 6.30–22.00; L 9.00–17.00; P 9.00–20.00

Kasuta soodsat võimalust sportimiseks!
Kohtumiseni ujulas — Nurmesalu 9, Saue
Tel 659 6669; http://koolihaldus.saue.ee/

SUPERFINAAL TOIMUB SAUE GÜMNAASIUMI AULAS
4.DETSEMBRIL ALGUSEGA KELL 12.00
SISSEPÄÄS PRII
TULE JA NAUDI MÄLU MÄLUMIST, KAASA SAAVAD LÜÜA KA PEALTVAATAJAD!

SAUE MÄLUMÄNGUKLUBI

VESIAEROOBIKA
Treeningud detsembrikuus: 2.–21.12
E ja K algusega 19.30
Kuupilet 6 x 70 = 420.-; üksikpilet 90.- krooni.
3 tundi tervisele igal nädalal!

Saue Sõna

Teated ja tarbijainfo

3. detsember 2010
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Hea sauelane!
30. detsembril kell 19.00
Saue koolimajas

Oled oodatud Saue linna

Jõululaadale

AASTALÕPUPIDU

12. detsembril kell 10.00–15.00
Saue Gümnaasiumis

Üllatusterohke
meelelahutusprogramm

TULE KOGU PEREGA
JA OSTA OMA JÕULUKINGITUSED!
Müügil:
käsitöö, küünlad, tervise- ja toidukaubad

Ansambel „Meister ja Margarita“
Meeleolukas tantsumuusika 1950-ndatest 90-ndateni

Jõulukaartide meisterdamise
ja küünalde kaunistamise töötuba
kell 11.30–12.30 koolimaja II korrusel

Õhtujuht: Peep Raun
Avatud baar

Heategevuslik Õnneloos!

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

Kauplejaks registreerimine ja info tel 5805 0167
Korraldajad:
Saue linn, Saue Gümnaasium, Saue Huvikeskus, LC Saue, Saue Naisselts

SAKURASTUUDIO

!Kõhutants!

pakub erinevaid massaaže
soodushinnaga!
Kaaniravi. Jooga hommikune
rühm ootab uue liikmeid.
Kõik vajalik infot:
tel 5454 4559 (Svetlana)
või 526 4766 (Elvi)
Joogatreener
5590 6155 (Anna)
www.sakurastudio.ee

See tantsuvorm tõstab naiselikku eneseteadvust,
parandab rühti ja keha painduvust. Annab sulle
võimaluse treenida endale sobiva koormusega.
Sobib igas vanuses ja kehakaalus naisele.
Kõhutantsu näol saad endale harrastuse kogu eluks.
Tule tantsi koos meiega!
Harjutustund neljapäeviti algusega kell 18
Saue Lasteaias. Juhendaja: Mai Suvi

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
 Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike puude ja okste raiet. Tööd
teen tõstuki ja köistehnikaga. Puude
üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 5616 9864
 Olen 19-aastane hakkaja noormees,
kes elab Sauel ning otsib tööd.
5324 5735 Rainer

Pakun tööd

SAUE PEREKOOL
korraldab koostöös Sünni ja Imetamise
Eesti tugiühinguga SAUE PÄEVAKESKUSES (otsapoolne uks, sissekäik Kütise
tänava poolt)
järgmised LOENGUD:

Reedel, 3. detsembril kell 10

Suurem tissilaps, 2. osa.
Rinnast võõrdumine.

Raamatupidamisteenused
majandusaasta aruanded
vanad perioodid — OÜ, KÜ, MTÜ

Reedel, 17. detsembril algusega kell 11.00

Uuri lähemalt www.erten.ee
või võta ühendust 527 3923 (Moonika)
või moonika@erten.ee

Emade-laste kõrval on seekord väga oodatud ka
mängulustilised vanaemad ja vanavanaemad.

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

Saue Puit
(Kesa 20, Saue linn)

müüb puitbriketti
hinnaga alates
2300.- kr tonn.
Saadaval 35-kilosed
ja 500-kilosed kotid.
Transport Saue piires
TASUTA.

Päevakeskuse saalis Saue Perekooli jõulutund:

VANAEMADE MOODI
LAULUD JA MÄNGUD KOOS TITAGA.

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

 AS Harjumaa Liinid võtab tööle
bussijuhi Saue valla kooliliinile.
Info tel 506 5589
 OÜ Trailer Service, asukohaga Sauel,
võtab tööle kogemustega veoautode ja
treilerite elektriku ja remondilukkseppasid. Täiendav info tel 513 1178
 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
 OÜ Endoore pakub tööd autojuhtekspediitorile. Info tel 516 1916
 Masinaehitusettevõte OÜ Sami-Lift
võtab tööle MASINATE VÄRVIJA ja
KOOSTAJA. Töö sisu: 1. Ettevõttes
toodetavate masinate ja seadmete detailide värvimine kõrgsurve püstolvärviseadmetega. 2. Seadmete koostamine.
Nõudmised kandidaadile: 1. Varasem
töökogemus masinate ja seadmete
värvimisel ning koostamisel. 2. Tehniline taiplikkus, jooniste lugemise oskus.
3. Korrektsus, täpsus, kohusetunne. 4.
Eesti keele oskus. Töötasu kokkuleppel. CV saata: sami@sami.ee või Tule
20, Saue 76505. Tel: 670 9040,
www.sami.ee
 Äsja Sauele kolinud ettevõte Talokaivo-Baltic OÜ võtab tööle plastkaevude
komplekteerija. Nõutav on vähemalt
keskharidus ja hea füüsiline tervis.
Omalt poolt pakume arenguvõimalusi
noores kollektiivis. Kontakt: Anne
Suuder 5845 5141; CV saata aadressil
annesuuder@hot.ee
 Hommikul tänavalt ja eramu
hoovist lume koristamine. Sobib
pensionärile. Kokkuleppel ka muid
majapidamise töid. Helistada
tel 5341 6636.

Kinnisvara

 Soovin üürida 2–3-toalise korteri
Sauel. Soovitav 1. korrus. Helistada
tel 5454 4559.
 Müüa 1-toaline korter Sauel, Koondise tänavas. Kontakt: 5624 4244
 Soovin üürida 3-toal. möbleerimata
korterit pikemaks ajaks (3–5 a), soovitavalt remonditud. Telefon 5333 2977

 Üürile anda 1-toaline korter
Saue linnas Tule tänavas. Kontakt:
5592 9136

Müüa

 Müüa turbabriketti (Tootsi) ja puitbriketti (ümar, kandiline). Transport
Sauel tasuta. Tel 5359 3615.
 Müüme puitgraanulit (8 mm),
puitbriketti, küttepuid. Transport.
Lisainfo tel +372 5664 2025,
www.pelletsgrillhouse.ee

Südamlik kaastunne
Mariliisile kalli isa

URMAS MAIVEL’i
kaotuse puhul
Naksitrallide rühma õpetajad
Südamlik kaastunne
Mariliisile ja tema perele isa

Urmas Maiveli
surma puhul
3.A kl õpilased
ja lapsevanemad, endine ja
praegune klassijuhataja
Endist rindevõitlejat

Vilhelm Teklaud
mälestavad
Saue vabadusvõitlejad

Südamlik kaastunne
kõigile lähedastele

Orm Valtsoni
kaotuse puhul
G4S Eesti kollektiiv

Avaldame siirast kaastunnet
Tiia Valtsonile perega
kalli abikaasa ja isa

ORM VALTSONI
kaotuse puhul
Saue Gümnaasiumi VIII lend

