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Jõulupuu sai tuledesära
Eestimaal on kombeks süüdata esimesel advendipühapäeval
linnades ja valdade keskustes kogukonna jõulupuudel advendiküünlad.
Foto: Rauno Kais

Rafael Amos

Kõikide nende jaoks,
kes ei pelga uuskasutust, avasime Sauel kasutatud riiete poe.
Asume Pärnasalu 31, Säästumarketiga samas majas,
suuna näitab ostlejale kätte
ukse kohal ilutsev värviline
reklaam.
Kaupade valikul oleme
mõelnud kõikidele — nii
emadele ja lastele, noortele, isadele kui ka vanaemadele ja vanaisadele.
Kaubavalik uueneb pidevalt, võib isegi öelda, et
iga päev ilmuvad riiulitesse
äsja välja pandud tooted.
Valikus on ka täiesti uut
kaupa, näiteks mänguasju,
samuti riided ja tööriided
nii aiapidajatele kui ka töömeestele. Lapsi ootab mõnus mängunurk, kus saab
joonistada, seni kuni emaisa poes ringi vaatavad.
Soovime pakkuda laia
kaubavalikut ja selle nimel
me iga päev töötame!
Uus- ehk taaskasutamine on soodne ja moodne
ning võimaldab kujundada
vägagi omanäolist ja vahvat väljanägemist.
Olete kõik oodatud! 

Advendiaeg on neli nädalat
enne jõule ning see tuletab
meelde vajadust valmistuda
Issanda taastulekuks. Vanal
ajal peeti advendipaastu ja palvetati usinasti.
Advendi värv on violetne
ning igal pühapäeval süüdatakse üks uus küünal. Esimesel
pühal puhtust ja armu tähistav
valge küünal, järgnevatel pühapäevadel
patukahetsuse,
ootuse ja paastuaja sümbolina
violetne küünal.
Euroopas on levinud tava
süüdata küünlad viiekohalistes
kandelaabrites. Keskmine küünal on valge ja tähistab Jeesust,
selle ümber asetseb kolm purpurpunast ja üks roosa küünal.
Esimesel advendipühal süüdatakse palve ajal üks purpurne
küünal, mis põleb palve ajal.
Igal pühapäeval läidetakse
üks uus küünal ja ka eelmised.
Roosa küünal süüdatakse kolmandal advendi pühapäeval.
Keskmine küünal pannakse
põlema jõululaupäeval.
Advendiaeg on aastasadu
olnud rahu ja järelmõtlemise
aeg.
Vastukaaluks pimedusele
ja päeva lühidusele süüdati
ikka tulesid. Advendiküünlad kuusel aitasid vastu seista
pilkaspimedusele ning andsid
inimestele lootust uue valguse
tulekust.
Läinud pühapäeval oli taevas oma luugid valla päästnud
ja tuulepaunad avanud. Kummatigi kogunesid sauelased
tavapäraselt Keskuse parki,
kus sihvakal jõulupuul advendiküünlad süüdati.
Kõnelesid Saue linnapea
Harry Pajundi ja usumehed
Erki Kuld ning Vahur Utno.
Laulsid Saue Gümnaasiumi Väikeste Tütarlaste Koor,
Saue Poistekoor, Saue Meeskoor ja Saue Segakoor. 
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Linnaelu

Vali Aasta tegu 2011!
Konkursi Aasta tegu 2011 nominendid on kaalumiseks ja hindamiseks
ritta seatud. Ole hea ja vali, missugune aasta jooksul Sauel tehtud
tegu või teoks saanud ettevõtmine
on Sinu meelest väärt seda austavat nimetust — selleks tee vastavasse kastikesse märge. Hääletamine
lõpeb 5. detsembril.

Loe lk 2

Linnavalitsus

Kolm päeva Brüsselis
Saue linnapea Harry Pajundi käis
rea teiste Eesti omavalitustöötajaga Euroliidu pealinnas Brüsselis, et
oma silmaga kaeda, mida sealsed
ametimehed-naised teevad. Tänases lehes annab ta linnarahvale
ülevaate rohketest kohtumistest ja
mõttesuundadest.

Loe lk 4

Kultuur

Mis on Vikerkaare
edu saladus?
Tantsurühma Vikerkaar üks lapsevanematest, Anu Kell, arutleb oma
artiklis selle üle, mis paneb tantsulapsi päev päeva kõrval usinasti
ja vahel ka valusasti harjutama.
Mis on see müstiline MIDAGI, mis
paneb noored liikuma, lapsevanemad tantsukleite konstrueerima ja
fännid vaimustusest õhkama? Edu
saladus on leitud — Vikerkaar on
elustiil.

Loe lk 4

Haridus

Saue
Gümnaasium — 26
Novembris tähistas Saue Gümnaasium oma 26. aastapäeva. Sünnipäevanädala raames toimus rida
meeleolukaid traditsioonilisi ettevõtmisi, muuhulgas kaunistati torte
teemal „Kooli sümboolika“. Austati
õpetajaid, kes on koolis pikka aega
töötanud.

Loe lk 5

Kaunist
jõulurahu
kõigisse kodudesse!

Noored

Hea pilt on etem
kui sada sõna
Kõik algas kevadel ühest projektist,
ent täna töötab noortekeskuses
tegus fotoring ning kohalikud suuremad sündmused on kenasti kvaliteetsete vahenditega jäädvustatud.
Saadud pildimaterjale kasutavad
noored kalendri ja aastaraamatu
koostamisel, samuti tehakse fotonäitus.

Loe lk 6

Saue Sõna

Linnaelu
Konkurss
AASTA TEGU 2011:
valik on Sinu!
Järgnevalt esitame konkursile Aasta Tegu 2011 saadetud nominendid, st austava tiitli vääriliseks peetud,
aasta jooksul Sauel tehtud teod ja toimunud tähelepanuväärsed ettevõtmised, mille toetuskirjad laekusid
Saue Linnavalitsusele 1. novembriks.

Detsembrist avatakse
uus lastehoiukoht
Kolm peamist põhjust, mis KALLI-KALLI LASTEHOIU
avamiseni on viinud, on järgmised: armastus laste vastu, hulk lapsi lastehoidude järjekorras ning soov midagi ise ära teha.

Palume lugejatel märkida kastikesse oma eelistus — teie
valikute alusel selgub Saue Aasta Tegu 2011. Täidetud ankeedid koos oma nime ja kontaktandmetega palume tuua
või saata Saue Linnavalitsusse (Tule tn 7) hiljemalt 5. detsembriks 2011. Hääletada saab ka Internetis Saue kodulehel: www.saue.ee (esilehel).
Konkursi tulemused kuulutame välja Saue Sõnas.

 1. Saue lasteaia „Midrimaa“ Pokude rühma

lastevanemate kingitus — suur liivakast.
Lapsed on meie tulevik. Lapsed sirguvad meie, täiskasvanute
kõrval, nende uudishimulikud pilgud jälgivad meie tegemisi,
et sellest õppida. Meist endist sõltub, milliseks kujuneb meie
laste homne päev. Soovime tunnustada suurt, kokkuhoidvat,
tegusat ja lapsi armastavat gruppi lapsevanemaid — Saue
lasteaia Pokude rühma isasid ja emasid, kes rajasid lastele
suure liivakasti.
Tegu on seda tunnustatavam, et lisaks 15 tonnile kärudega kohale veetud liivale on liivakasti äärteks olevad palgid
lastevanemate erametsast ja nende endi langetatud, kooritud
ja paika asetatud. Pokude rühma lapsevanemate sõnul on
ühiselt ehitatud liivakast ka lasteaiale tänutäheks kõigi nende
aastate eest, mil nende lapsi on hoitud ja kasvatatud.

 2. Eesti Linnade Talimängude parimad suusatajad

on sauelased
Eesti Linnade Talimängud 2011 toimusid sel aastal Tapal.
Saue linna 16 suusatajat saavutasid alavõidu, olles seega
Eesti parim linn suusatamises! Meie linna suusatajad on läbi
aastate silma paistnud väga heade tulemustega, saades poodiumikohti linnade-valdade talimängudel, maakonna meistrivõistlustel ja erinevatel suusamaratonidel.



3. Rudbecki kooli ja Saue Gümnaasiumi
Keskkonnaprojekt 2011
20 Saue Gümnaasiumi õpilast osales 4.–11. aprillil 2011
Rootsis Sollentunas Rudbecki sõpruskoolis toimunud rahvusvahelises keskkonnalaagris. Õppimine toimus õues-õppe
meetodil, mis arendab õpilaste loovust ja ettevõtlikust ning
huvi keskkonna vastu.
6.–8. mail toimus analoogne laager Saue Gümnaasiumi
õpetajate ja õpilaste eestvõttel Eesti Vabariigis. Projekti elluviijateks olid õpetajad Kristi Läänesaar ja Ulvi Urgard.

 4. Saue Gümnaasiumi robootika-alane projekt FIRST

LEGO League (FLL) Eesti
Saue Gümnaasiumi kuueliikmeline õpilasvõistkond (Priit
Norak, Karl-Tanel Paes, Allar Aasjõe, Jaspar Jaansoo, Jürgen
Tümanok ja Karl Korts) osales 1. oktoobrist 26. novembrini
2011 toimunud rahvusvahelisel võistlusel FLL ülesanne lahendamisel teemaga „Toidu Faktor“.
Saue Gümnaasium arvati Eesti 20 pilootkooli hulka, kes
sellel võistlusel osaleda said.
Robootikaga tegelemine on väga uus ja tulevikku suunatud
valdkond, mille arendamine Saue Gümnaasiumis on teoks
saanud tänu tööõpetuse õpetaja ja robootika huviringi juhendaja Valmar Kauri aktiivsele tegevusele koostöös 10. klassi
õpilase Erik Matsinaga.

 5. Saue Noortekeskuse uus hoone

Üle kümne aasta tegutsenud noortekeskus on tõestanud oma
olulisust piirkonna noortele mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumisel. Keldrikorrusel paiknenud ruumid aga ei võimaldanud pakkuda nüüdisaegse noorsootöö kõiki võimalusi.
Värskelt valminud noortekeskuses on 1225 m2 kasulikku pinda, mis suures osas ehitati Euroopa Liidu toetuse abil.
Kaasrahastamine tuli Saue linna vahenditest. Hoone on kahekorruseline ja seal saab pakkuda võrreldes vanade ruumidega oluliselt enam vaba aega sisustavaid tegevusi. Uues
noortekeskuses on õpitoad, õueala ning polüfunktsionaalne
saal, mis loob paremad võimalused regionaalsete ja piirkondlike noorteürituste läbiviimiseks ning aktiivseks koostööks.
Tänapäeva ehitusnõuetele vastav hoone annab ka liikumispuudega noortele võimaluse noortekeskuse tegevustes osalemiseks. 

TEADE
Alates 01.12.2011 sulgeb OÜ ARNE AUTO Harju maakonna
kommertsliini nr 208 marsruudil Tallinn–Laagri–Saue. Liinitöö lõpetamise põhjuseks tõi vedaja sõitjate vähesuse. Liini
208 liiniluba on tunnistatud kehtetuks Harju maavanema
27.10.2011 korraldusega nr 2034-k.
Kadri Krooni
Sõitjateveo spetsialist
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus

Meil on töötajad, kellele väga sobib lastega tegelemine — ja
lastega on tõesti tore koos olla! Ning mis mitte vähem tähtis — meil on hea klapp ka lastevanematega. Lisaks on tõesti
nii, et nii Saue linnas kui ka ümbritsevates valdades on päris
palju lapsi lastehoidude järjekorras. Loodetavasti aitab meie
Kalli-Kalli Lastehoid selle järjekorra leevendamisele pisutki
kaasa. Ja loomulikult see isetegemise tunne. Kindlasti midagi enamat kui lihtsalt üks kasumit taotlev firma. Lastehoiu
teenus kuulub sotsiaalvaldkonda ning on tugeva sotsiaalse
kallakuga. Mõni töökoht tuleb juurde, mõni pereliige saab
korraliku tööotsa ja vajab, et laps oleks hoitud. Ehk õnnestub nende väikeste inimeste tulevikuks ilus lasteaiaeelne
eluetapp luua.
Kuigi me ei ole alusharidust pakkuv asutus, oleme siiski
otsustanud lastele ikkagi sobival määral erinevaid ainetunde pakkuda. Meil on muusikatunnid, kunstitunnid, võimlemistunnid. Loomulikult ka lihtsalt mängimine ja puhkamine.
Peame oluliseks, et pakutav toit oleks tervislik, et pesuvahendid ja materjalid, mida Lastehoius kasutame, oleksid
keskkonnasõbralikud. Lisaks on meil võimalus pakkuda
lastele eraldi mängu- ja võimlemistuba, sest ruumi on meil
tõepoolest mõnusalt palju. Asukoht tupiktänava otsas loob
tingimused rahulikuks ning turvaliseks olemiseks nii majas
sees kui aias mängides.
Kalli-Kalli Lastehoid alustab tegevust detsembrist 2011.
Saime EAS-ilt selleks ka starditoetust, mille eest soetasime
aeda mänguväljaku, tegime kodulehe ja ostsime mööblit.
Kahel novembrikuu nädalavahetusel olid meil avatud uste
päevad, mille käigus saime oma lastehoiu kohad praktiliselt
täis. Et ruumi on rohkem, kui me praegu lapsi hoiule võtta
saame, siis proovime uuel aastal kohtade arvu pisut suurendada. Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis püüame edaspidi
pakkuda vanematele õdedele-vendadele pikapäeva hoidu,
et neil oleks, kuhu pärast koolitundide lõppu tulla, kuni vanemad veel kodus pole. Ja tuleval suvel on plaanis avada
mänguaed kõigile Saue väikelastele. Mänguaia hoolduse
tarvis tuleb sellele väike kasutustasu, aga see ei saa suur
summa olema.
Soovigem meile edu!
Kalli-kallilased

Saue Linnavalitsus
teatab
Saue linna Tule tn 20 kinnistu detailplaneeringu
avalikustamine
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Sauel Tule tn
7 teise korruse fuajees linnavalitsuse tööpäevadel 12. detsembrist kuni 27. detsembrini.
Saue Linnavalitsuse korraldusega 01.juuni 2011 nr 149
algatatud detailplaneering hõlmab Saue linnas Tule tn 20
paiknevat kinnistut, suurusega 20 795 m2, sihtotstarbega
tootmismaa. Detailplaneeringu eesmärk on senise ehitusõiguse muutmine. Detailplaneeringuga määratakse uus krundi
ehitusõigus ja piirangud, teede, tehnovõrkude ja haljastuse
lahendus.
Tule tn 20 detailplaneering ei muuda kehtivat Saue linna
üldplaneeringut.
Detailplaneering on saanud vajalikud kooskõlastused ning
on vastu võetud ja esitatud avalikustamiseks Saue Linnavalitsuse korraldusega 16. novembrist 2011, nr 322.
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Harjumaa
kergliiklusteede
teemaplaneeringust
Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu
„Harjumaa kergliiklusteed“ ja selle
keskkonnamõjude strateegilise hindamise
(KSH) aruande avalik väljapanek toimus
26.09.–23.10.2011 kõikides Harjumaa kohalike
omavalitsuste keskustes ja Tallinnas.
Selle käigus laekus 6 avaldust, mis sisaldasid märkusi ja
ettepanekuid kavandatavate kergliiklusteede asukoha, liigi
ja prioriteetuse kohta. Kõikidele planeeringu avaliku väljapaneku käigus esitatud avaldustele on vastatud.
Planeeringu avalikud arutelud toimusid 02.11.2011
Maardu Linnavalitsuses, 03.11.2011 Keila Linnavalitsuses,
04.11.2011 Harju Maavalitsuses. Avalikel aruteludel osalesid maavalitsuse esindajad, planeeringu ja KSH koostamise konsultant, ettepanekuid ja vastuväiteid esitanud isikud
ning muud huvilised. Aruteludel andsid selgitusi ja vastasid
küsimustele Harju Maavalitsuse esindajad ja konsultant.
Avalikel aruteludel esitati täiendavalt ettepanekuid, mis võeti pärast täpsustamist arvesse.
Pärast avalikke arutelusid jäid lahenduseta ettepanekud,
mis puudutasid Viimsi vallas Muuga ja Randvere külade
mereäärset perspektiivset jalgrada. Planeering esitatakse
Siseministeeriumile heakskiidu saamiseks pärast kokkulepitud täienduste sisseviimist. Siseministeerium annab
planeeringu järelevalve käigus oma seisukoha ka arvesse
võtmata ettepanekute kohta. Planeering on kättesaadav
Harju Maavalitsuse kodulehel http://www.harju.ee/index.
php?id=14240

Selgunud on
tänavused
Harjumaa tublimad
noorsootöö tegijad
2011. aastal tunnustab Eesti Noorsootöö Keskus
(ENTK) vabariigi tublimaid noorsootöö tegijaid.
Tunnustamine toimub kolmes kategoorias:
pikaajaline panus noorsootöösse, aasta koostöö
ja aasta tegu. Igas kategoorias on igal maakonnal
õigus esitada tunnustamiseks üks nominent.
Käesoleval aastal esitas Harju Maavalitsus tunnustamiseks
kategoorias Aasta tegu sel aastal valminud ja maikuus avatud Eesti moodsaima ja uhkeima avatud noortekeskuse
Sauel. Noortekeskus projekteeriti noorte endi kirjeldatud
ideede järgi ja lähtuvalt vajadustest. Uue noortekeskuse
loomise ideed kandsid Saue noored ja noortekeskuse töötajad endas 8 aastat. Projekti peamiseks eestvedajaks oli
Saue kadunud linnapea Orm Valtson, keda toetasid Saue
Noortekeskuse juhataja Erna Gerndorf ning Saue abilinnapead Rafael Amos ja Mati Uuesoo.
Kategoorias Pikaajaline panus noorsootöösse sai Harjumaa nominendiks Saue Noortekeskuse noortejuht Monika
Liiv, kes töötab noortekeskuses juba aastast 1998. Saue
noored leiavad, et nende keskuse traditsioonid on suuresti Monika nägu; teda austatakse ja armastatakse. Näiteks
on Monika algatatud kunstilaager, mis viimased 10 aastat
on toimunud Lastekaitse Liidu Pivarootsi Õppe- ja Puhkekeskuses. Tegemist on nii populaarse üritusega, et lapsed
registreerivad end järgmise aasta laagrisse veel enne, kui
eelmine on lõppenud.
Kategoorias Aasta koostöö esitati nominendiks Kosel
noortega suvemuusikalide lavaletoomise eestvedaja MTÜ
Helimer, mida juhib Kose Gümnaasiumi muusikaõpetaja
Heli Sepp. Muusikalide projekti meeskonnas osalevad ka
Kose Vallavalitsus, Kose Noortekeskus, Kose kirik, Kose
Gümnaasium ja Viskla Külaselts. Hea koostöö tulemusena
on viimasel kolmel aastal lavastatud kolm erinevat noorte
suvemuusikali, millest 2011. aasta projekt kandis nime
„Kose suur aare“ ja selle lavastas Siiri Sisask.
Harju Maavalitsusele sai saata esildisi kuni 25. oktoobrini 2011. ENTK tunnustab vabariigi tublimaid noorsootöö
tegijaid oma tänuüritusel 15. detsembril 2011 Eesti Arhitektuurimuuseumis.
Anne Martin
Harju Maavalitsuse Noorsootöö nõunik

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

Järgmine number ilmub
16. detsembril 2011
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Linnavolikogu ja Linnavalitsus
Linnavolikogu
26. istung
Saue Linnavolikogu VI
koosseisu 26. istung
toimus 17. novembril
2011. a, päevakorras oli:
1. Kasesalu tänav T1 isikliku kasutusõiguse seadmine /ühehäälselt
võeti vastu otsus nr 104/.
2. Vana-Keila maantee T3 isikliku kasutusõiguse seadmine /ühehäälselt võeti vastu otsus nr 105/.
3. Loa andmine riigihanke „Saue linna teede, tänavate ja haljasalade
aastaringne hooldus“ (viitenumber
127415) hankelepingu sõlmimiseks /ühehäälselt võeti vastu
otsus nr 106/.
4. Saue Koolihaldusasutuse tegevuse ümberkorraldamine, I lugemine
/ühehäälselt otsustati suunata
eelnõu volikogu II lugemisele ning
määrata edasise arutelu juhtivaks
komisjoniks eelarve- ja majanduskomisjon/.
5. Saue Linnavolikogu 17. veebruari
2011 määruse nr 25 „Marsruudil
Saue–Tallinn kommertsbussiliinidel sõidusoodustuste kehtestamine” muutmine /korraldati nimeline
hääletus, 10 poolthäälega (Tõnu
Urva, Erki Kuld, Argo Ladva, Anne
Teetamm, Raivo Ojapõld, Valdis
Toomast, Kristiina Kotter, Urmas
Viilma, Monika Liiv); 5 vastuhäält

(Signe Laar, Jaan Moks, Matti
Nappus, Henn Põlluaas, Ero Liivik);
otsustati võtta vastu määrus nr
35/.
6. Koolieelses lasteasutuses vanemate poolt kaetava osa määr
ja tasumine, II lugemine /10
poolthäälega (2 vastuhäält ja 4
erapooletut) otsustati suunata
eelnõu volikogu III lugemisele ning
jätkata arutelu sotsiaalkomisjoni ja
hariduskomisjoni ühiskoosolekul/.
7. Ruumide tasuta kasutusse andmine /linnavalitsus otsustas eelnõu
tagasi võtta/.
8. Volikogu komisjonide moodustamine, II lugemine /korraldati nimeline hääletus, 6 poolthäälega (Tõnu
Urva, Andres Pajula, Jaan Moks,
Matti Nappus, Henn Põlluaas, Ero
Liivik), 9 vastuhäält (Erki Kuld,
Anne Teetamm, Raivo Ojapõld,
Valdis Toomast, Kristiina Kotter,
Urmas Viilma, Monika Liiv ja Signe
Laar) ja 1 erapooletu (Argo Ladva),
ei võetud otsust vastu/.
9. Saue linna põhimäärus /II
lugemine/ /ühehäälselt otsustati suunata eelnõu volikogu III
lugemisele ning jätkata laiendatud
arutelu Saue linna uue põhimääruse väljatöötamise komisjonis/.
10. Info
Kõik volikogu määrused ja otsused
on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Siiri Raagmets
volikogu assistent

Saue Sõna

Linnavalitsuse
32. istung
Saue Linnavalitsuse 32. istung toimus
16. novembril 2011. aastal, päevakorras oli:
1. Ettepanekud volikogu komisjonile 2012. a eelarveprojekti muutmiseks /otsustati suunata eelnõu II
lugemisele/.
2. Saue linna Tule tn 20 kinnistu detailplaneeringu
vastvõtmine ja avalikustamine /korraldus nr 322/.
3. Kasutusloa väljastamine Töö pst 17
/korraldus nr 323/.
4. Ehitusloa väljastamine Nurmesalu tn 9
/korraldus nr 324/.
5. Ehitusloa väljastamine Tule tn 13
/korraldus nr 325/.
6. Tule 6–23 korteriomandi kirjaliku enampakkumise
nurjunuks tunnistamine /korraldus nr 326/.
7. Tule tn 6–23 korteriomandi võõrandamine /otsustati suunata eelnõu II lugemisele/.
8. Saue linna heakorraeeskiri /otsustati suunata
eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
9. Saue Linnavarahaldusasutuse põhimäärus (II lugemine) /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks
volikogusse/.
10. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr 327/.
11. Nõusoleku andmine Tervisebussi müügikohale
/Saue Linnavalitsus nõustus Tervisebussi
müügikohaga Saue linnas/.
12. Koduse mudilase toetuse maksmine
/korraldus nr 328/.
13. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 329/.
14. Saue Linnavalitsuse 19.10.2011 korralduse nr 300
„Saue Päevakeskuse teenuste hinnad“ punkti 1.3
kehtetuks tunnistamine /korraldus nr 330/.
15. Sünnitoetuse maksmine /korraldus nr 331/.
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16. Hooldaja määramine /korraldus nr 332/.
17. Vana-Keila mnt 4 moodustatavate kinnistute väärtuste määramiseks seoses kaasomandi lõpetamisega /Saue Linnavalitsus otsustas, et kogu tehingu
väärtuseks jääb 6391 eurot/.
18. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse eraldamine /korraldus nr 333/.
19. Noorte sporditegevuseks toetuste eraldamine
/korraldus nr 334/.
20. Saue Huvikeskuse korraldatava Aastalõpupeo pileti
hinna kinnitamine /korraldus nr 335/.
21. Saue Linna Raamatukogu fondidest kustutatud
raamatute müügihindade kehtestamine /korraldus
nr 336/.
22. Saue Huvikeskuse hoolekogu koosseisu kinnitamine /korraldus nr 337/.
23. Saue Linnavolikogu otsuse „Palgi tänava kinnistule
isikliku kasutusõiguse seadmine“ eelnõu /otsustati
suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
24. Saue linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise
taotlemine ning tingimuste määramine seoses Tule
põiktänava väljaehitamisega /korraldus nr 338/.
25. Saue linnas, Tule põik tn I ehitusjärjekorra ehitamise avatud hankemenetluse riigihange
/korraldus nr 339/.
26. Info
26.1 Kindlustusfirma IIZI teeninduspunkti rajamisest /Saue Linnavalitsus on seisukohal, et antud
asukohta sellise lahendusega punkti ehitada ei
tohi/.
26.2 Sõlmitud lepingud
Jurist Elis Haav andis ülevaate sõlmitud lepingutest.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on
avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Kolm päeva Euroopa Liidu pealinnas

Silm otsib varajasel hommikutunnil Tallinna Lennujaamas tuttavaid maakonna inimesi, et alustada lendu läbi Helsingi Euroopa liidu pealinna Brüsselisse. Lisaks „omadele“ Kiili, Nissi, Jõelähtme ning Raasiku vallast astub hommikuse tere ja enda tutvustusega ligi inimesi mitmest
Eestimaa nurgast: Ida-Virust, Lõuna-Eestist, Rapla- ja Saaremaalt. Kokku 15 kohaliku omavalitsuse töötajat.

Harry Pajundi
linnapea

Pärast 20-minutilist lendu
Helsingisse, pooletunnist ümberistumist ning kahe ja poole
tunnist lendu Euroopa südame
suunas puudutasidki lennuki rattad Brüsseli lennuvälja
rada.
Delegatsioonile vastu tulnud bussiga linna keskuse
poole sõites märkasime tohutut ehitustandrit. Meid kogu
reisi saatev Euroopa Komisjoni Eesti esinduse poliitikanõunik Martti Lutsar selgitas,
et tegemist on NATO uue Euroopa peakontori ehitusega.
Samas teisele poole maanteed
jäi 50. aastatel ehitatud „ajutine“ peakontor.
Esmatutvustuse Brüsselist
ja seal paiknevatest Euroopa
Liidu ametiasutustest andis
Eesti Üleriigiliste Omavalitsusliitude Brüsseli esindaja,
pr Ille Allsaar. Samas hoones
asuvad koos 12 linna ning 18
üleriigiliste omavalitsusliitude
esindust. Eesti esinduse peamisteks ülesanneteks Brüsselis
on Eesti omavalitsusliitude huvide esindamine ning infovahetus teiste riikide omavalitsusliitudega. Iga nädal saadetakse
raport tehtud töödest Eestisse
Maaomavalitsuste Liidule.

Euroopa Liidu Regioonide
Komiteest saime tunniajase
ettekande jooksul ülevaate
komitee liikmelt hr Uno Silbergilt. Nimetatud komitee on
nõuandva staatusega alaline
organ ning esindab liikmesriikide kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi. Eestil on
344-liikmelises komitees 7
kohta. Sama kohtade arv on
ka Lätil. Euroopa Liit on oma
tänapäevase kuju saanud viie
peamise arengutsükli käigus, algdaatumiks oli 1951.
Tänase ühenduse toimimise
aluseks on 2009. aasta 1. detsembrist kehtima hakanud
Lissaboni leping.
Esimese päeva viimane
kohtumine toimus Euroopa Liidu (EL) Eesti Alalises
Esinduses hr Gert Anstsuga.
Esinduse ülesandeks on Vabariigi valitsuse esindamine
Brüsselis ning mõlemasuunaline infovahetus. Sisuliselt
võime nimetada seda valitsuse käepikenduseks, kes peab
valitsuse seisukohad viima
vastavatesse otsustuskoridoridesse. Meeldiva üllatusena
kohtusin sellel kokkusaamisel
ka neiuga Saue linnast, Liina
Endiga, kes töötab esinduses
asetäitja abina.
Teise päeva kohtumiste
jada algas Euroopa Komisjo-

nide majas, kus selgitusi EL-i
institutsioonidest jagas sekretariaadi esindaja pr Vivian
Loonela. EL on ainus riikideülene organisatsioon maailmas, mis sisuliselt tähendab,
et paljud õigused on delegeeritud Brüsselisse ning sealt
tulenevad aktid ja määrused
on kohustuslikuks täitmiseks
liikmesriikides. Brüsselis välja antavate direktiivide ehk
siduvate eesmärkide alusel
on liikmesriigid kohustatud
välja andma oma kohalikud
seadused.
EL-i ainupädevusse kuuluvad tolliliit, konkurents, eurotsooni rahapoliitika, ühine
kaubanduspoliitika. Pädevust
jagatakse aga siseturu, keskkonna, transpordi, energeetika
jne. küsimustes. Liikmesriikide enda pädevusse loetakse
kõik need teemad, milliseid ei
ole EL-i edasi delegeeritud.
Seadusloome
keskseks
sõltumatuks rakendusasutuseks on Euroopa Komisjon,
kus valmivad kõik eelnõud.
Meil oleks see võrreldav vast
ministeeriumidega. Eelnõud
suunatakse edasi Euroopa
parlamenti, kuhu kuulub 700
valitud saadikut EL-i riikidest, Eestist on 5 saadikut.
Parlament võtab vastu määrused ja direktiivid.

Riigipead ja peaministrid
moodustavad Euroopa Ülemkoja ning seal toimuvad poliitilised debatid.
EL-i seadusandluse lihtsustamise kallal tehtavast tööst
andis ülevaate direktoraadi
esindaja, soomlane, hr Jari
Kallio ning tööst mitmeaastase finantsraamistikuga direktoraadi eelarve grupi esindaja
hr Petr Mooz.
Direktoraadi regionaalpoliitika nõustaja pr Kadri Uustalu ettekandest selgus, et Balti Regiooni Arengu Strateegia
kaheksaliikmelisest grupist
edukaim oma huvide kaitsja
on seni olnud Soome, kes on
suutnud oma huvisid seitsmes
tegevussuunas kaitsta. Rootsi
on esitanud üle 120 ettepaneku, kuid tänase seisuga on
nendest arvesse võetud ainult
ühte. Väidetavalt ei ole ka

Eesti saavutanud selles vallas
märkimisväärseid tulemusi.
Huvitavaimaks diskusiooniks läks kolmanda päeva
hommikupoolel
vestluses
Direktoraadi Majandus- ja
Finantsgrupi
inimestega,
pr Laura Ruudu ja hr Erki
Lõhmustega. Selgus — nagu
me ka Eestis kohapeal aduda
võime — on kogu EL tõsise
finantskriisi lävel. Komisjonis käib tõsine töö seaduste
paketi väljatöötamisel, mis
peavad reguleerima kogu EL-i
finants- ja eelarvelist tegevust.
Seadustes on sees rida karistava iseloomuga meetmeid, kuid
väidetavalt puuduvad stimuleerivad meetmed.
Kuidagi ei saadud mööda
ka Kreekast ja seda praktiliselt
kõikide ettekannete järgsetes
diskusioonides.
Mõnedki sõnavõtjad rõhu-

tasid Eesti positiivset kuvandit
Brüsselis. Kuid kõik me siin
teame, millise hinnaga see on
saavutatud. Küll aga tingib tänane Eesti majandusseis seda,
et iga Euroopa Liidule makstava ühe euro vastu saame tagasi
abirahadena kolm eurot.
Enne kojulendu leidsid
kaks
parlamendisaadikut,
härrad Tunne Kelam ja Ivari
Padar tunnikese aega ka oma
tegemistest rääkimiseks. Ivari Padari sõnul püüab ta oma
lobby-tööga võimalikult palju
kaasa rääkida põllumajanduse
subsideerimisel valitseva ebavõrdsuse likvideerimisel.
See oli lühikokkuvõte kolmest sisutihedast ning harivast päevast Euroopa Liidu
pealinnas Brüsselis. Ah-ja,
Brüsseli vanalinnaga tutvumiseks jäi aega ainult napp
kolm tundi. 
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Kultuur
Sauel kohtusid viiul ja elektroonika

15. novembril esinesid üritustesarja Saue Kontserdisügis 2011
raames Kristiina Kriit viiulil ja Malle Maltis elektroonikal.
Kontsert toimus Eesti Interpreetide liidu toel. Aeg tundus olevat
küps tutvustamaks Sauel klassikalise muusika nüüdisaegsemaid
heliteoseid ja kompositsioonitehnikaid.
Kirsti Raidma

Saue Muusikakool
Viiuldaja Kristina Kriit on
lõpetanud EMTA magistrantuuri prof Mari Tampere-Bezrodny juures ning täiendanud end prof Igor Bezrodny,
Hermann Krebbersi ja Keiko
Wataya meistriklassides. Ta
on õppinud veel Universität
Mozarteum’is Salzburgis ja
osa võtnud reast rahvusvahelistest konkurssidest.
Malle Maltis on õppinud
kompositsiooni Eesti Muusikaakadeemias Toivo Tulevi juures. Ta on õppinud ka
Hollandis Utrechti Konservatooriumis ning Itaalias Giuseppe Tartini nimelises Trieste
Konservatooriumis. Lisaks on
Malle Maltis osalenud mitmel
elektronmuusika meistrikursusel.
Kava koosnes ainult nüüdisaegse muusika teostest.
Kõige
traditsioonilisemalt
mõjus kontserdi esimene
pala, Eugene Ysaye Sonaat
sooloviiulile nr.1 Grave, kuigi ka see on kirja pandud 20.
sajandil, aastal 1927. Belgia
helilooja, kes oli ise üks ajastu
suuremaid viiuldajaid, näitas
selle tundelise palaga ära hulgaliselt sooloviiuli mänguvõtteid: nii mitmehäälseid akorde
kui ka polüfooniat ja erinevaid
liine, tremolo ja ponticello
mänguvõtteid.

Õhtu kõige uuem kompositsioon — Malle Maltise teos
„Kameeleoni laul“ — kulges
aeglaselt nagu kameeleoni
liigutused. Viiulipartiile oli
lisatud mitmest kõlarist kostuvaid, kuni kaheksahäälseid
sünteeshelide akorde, mis
mõjusid enamasti dissonantsidena akustilisele pillile. See
huvitavate tämbritega teos
aastast 2010 on juba võitnud
üle-euroopalise elektronmuusika teoste konkursi Austrias.
Malle Maltis tunnistas hiljem,
et Saue kontsert oli tema esimene kogemus oma teoste esitamisel.
Hollandi helilooja Louis
Andriessen on üks tuntumaid
tänapäeva heliloojaid. Tema
2005. aastal sooloviiulile kirjutatud teose Xenia iga osa
on üles ehitatud ühele võttele.
Näiteks kõrgustesse suunduvad kriipivad glissandod või
rõhud ja rütmid.
Vastupidiselt Malle Maltise
teosele, kus kõik toimus reaalajas, kasutas Steve Reichi teos
Violin phase aastast 1967 juba
varem lindistatud materjali.
Idee oli põnev — interpreet
pidi oma korduvalt mängitavat fraasi märkamatult kiirendades arvuti mängitud fraasiga nihkesse viima. Et lugu
koosnes lõpututest kordustest,
siis kujunes sellest nii esitaja
kui publiku proovilepanek.
Viiuldajal oli juba füüsiliselt

HIS MASTER’S VOICE
10. detsembril kell 18.00
Saue Kontserdisaalis
Nurmesalu 9
Lavastus valmis Eesti Rahvusraamatukogu 90. juubeliks
ja toetub ajaloolistele faktidele. 2008. aastal andis Taani
Kuningriik Eesti Rahvusraamatukogule üle ligi 200 matriitsi
eesti muusikaga, mille salvestas 1939. aastal suurkontsern
THE GRAMOPHONE COMPANY, mille harukontor „His Master’s
Voice” asus Kopenhaagenis. Aastakümneid ei teatud
salvestistest midagi ning arvati, et need on sõjakeerises
kadunud. Alles 2003. aastal selgus, et suurem osa
salvestistest on säilinud. Lavastus toetub sellele ajaloolisele
faktile ning tutvustab ESTONIA teatri lauljate elu ja loomingu
kaudu omaaegset teatri- ning muusikaelu.
Keskseteks tegelasteks on ARTUR RINNE (Peeter Kaljumäe),
BENNO HANSEN (Priit Volmer Rahvusooperist ESTONIA),
AGU LÜÜDIK (Rene Soom Rahvusooperist ESTONIA), MILLI
REBANE (Tiiu Laur Rahvusooperist ESTONIA), teistes osades
Raivo Mets ja Indrek Sarapuu.
Autor ja lavastaja: Heidi Sarapuu
Muusikajuht: Hain Hõlpus
Kunstnik: Killu Mägi
Liikumine: Märt Agu
Etendus on kahes vaatuses ja kestab 2 tundi 15 min
Piletid hinnaga 8/ 10 eurot müügil
Saue Huvikeskuses Nurmesalu 9,
E–N 15.00–18.00 ja tund enne algust kohapeal

raske üht sama jõulist liigutust kümneid kordi teha. Mina
saalis tundsin ühel hetkel, juba
pikalt lugu kuulanuna, et nüüd
on piir ees. Ilmselt helilooja
teadis täpselt, mida ma mõtlen, sest mõne fraasi pärast sai
lugu läbi.
Kristiina Kriiti tuleb tunnustada tehniliselt raske kavaga toime tulemisel ja kavavalikul. Tänapäevast muusikat ei
esitata viiulil just väga sageli.
Kui algul sai mõeldud, et õpilastele võib elektrooniliste
helide kasutamine mõjuda ootamatult, siis tegelikult on noored sellega harjunud. Pigem
öeldi kommentaariks, et elektroonikal oli liiga väike roll,
oleks võinud olla võimsam ja

rohkemate efektidega. Laste
jaoks tegi kontserdi raskemini
kuulatavaks aga enamiku teoste vähene rütmikus, rohkem
oli tähelepanu helidel ja kõlavärvidel. Kindlasti avardas see
kontsert nii mõnegi kuulaja
muusikalist silmaringi, et mis
on üldse muusika ja kuidas
peaks muusika olema komponeeritud.
Täname kõiki kuulajaid ja
Eesti Interpreetide Liitu kontserdi toetuse eest!
Saue Kontserdisügis 2011
lõppkontsert 6. detsembril
uitab seekord džässi ja luule
radadel, külla tuleb Oleg Pissarenko trio koos Guido Kanguriga. 
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Mis on Vikerkaare
edu saladus?
Tuuline ja pime novembrikuu õhtu. Tühjad tänavad,
tuul vihisemas ümber majanurkade. Külm, kõle, vaikne — see on sügisõhtu Tallinnas, mil iga inimene istuks
pigem kodus kamina ees ega mõtlekski väljaminemisele. Ja ometi — mida lähemale Salme Kultuurikeskusele, seda tihedamalt sagivad inimesed, kes kõik tõttavad ühes suunas.
On algamas järjekordne Vikerkaare kontsert — glamuurne,
erutav ja isikupärane, ometi nii tuttav ja kodune tuhandetele vaimustunud fännidele, kes ühtegi kontserti vahele ei jäta.
Mu daamid ja härrad, teie ees on showgrupp Vikerkaar.
Ma ei oska kokku lugeda, kui palju kordi olen käinud Vikerkaare kontserdil, igal juhul on see arv väga suur, sest kuulun
showgrupi austajate hulka kindlasti juba üle viieteistkümne
aasta. Olen näinud pisikesi tüdrukuid trenniga alustamas ning
saanud võimaluse jälgida nende järkjärgulist kasvamist noorteks neidudeks, kelle iga liigutus laval väljendab tantsurõõmu. Kontsert kontserdi järel, aastate kaupa on naeratavate
nägudega nõtked tantsijad meelitanud publikut kaasa elama
Vikerkaare show’le. Ja ikka veel suudab see mind vaimustada
ja jäägitult kaasa haarata.
Mis on siis Vikerkaare fenomen, edu saladus? Huvitavad
ja värvikad kostüümid, mille õmblemisega lapsevanemad nii
palju vaeva näevad, kuid mis sel hetkel, kui näed laval oma
last sama kostüümiga rõõmsalt tantsimas, igasuguse vaeva
kuhjaga tasuvad? Võib-olla tõesti. Hästi kavandatud ja huvitavad tantsud, millega kontserdi peategelased alati vaatajaid
üllatada suudavad? Seda kindlasti. Tantsurõõm ja vaimustus, mis kiirgab tantsijatest ka saali? Küllap sedagi. Aga eelkõige jagatud perekonnatunne, mis valitseb nii Elo-Marika
Kongo, Marilyn Kongo, Piret Miku ning kõikide tantsijate vahel, lõputu rutiinne töö iganädalastes trennides, koos üleelatud vaevad-valud, kui kõik ei tule kohe nii välja, nagu tahaks,
ja rõõm õnnestumistest — jah, kogu see igapäevane pühendunud töö, mida teevad nii tantsijad kui ka juhendajad, saab igal
kontserdil tasutud vapustava elamusega. Seda peretunnet on
tajunud kõik, kes Vikerkaares nende pikkade aastate jooksul
tantsinud on. Ja see ongi SEE — Vikerkaar on elustiil, mitte
pelgalt tantsimine.
Seekordne kontsert oli veidi eriline — ametlikult lõpetasid
tantsimise koos Vikerkaarega noorteks daamideks sirgunud
suurepärased tantsijad, kes on selle showansambli pärliks olnud pikki aastaid. Neid ootavad ees uued väljakutsed, särav
ja huvitav elu, milles ka tantsimisel on endiselt oluline koht.
Hüvastijätuna mõeldud nn õukonnatants oli parim valik — üks
glamuursemaid tantse, mida Vikerkaares olen näinud. Sügav
kummardus kõikidele säravatele tantsijatele, kes on aastate
jooksul liigutanud ja vaimustanud tuhandete pealtvaatajate
südant.
Ja sügav kummardus ka Elo-Marika Kongole ning kõikidele tema abilistele, kes suudavad ikka ja jälle üllatada uudsete
tantsude, eredate kostüümide ja suurepärase kontserdielamusega. Vikerkaar on elujõuline ja rõõmsameelne, iga aastaga kasvavad peale taas uued head tantsijad ning nagu on
kindel, et talve järel tuleb kevad, on kindel ka see, et Vikerkaar
suudab järgmisel kontserdil taas üllatada ja rõõmustada. See
ongi Vikerkaare fenomen.
Anu Kell
mitmekordne Vikerkaare lapsevanem

Mardipäev tuli
lusti ja naljaga
11. novembri õhtul kogunesid noortekeskuses erilised sandid — oli nii Kadrisid kui Marte ja ka täitsa tundmatuid tegelasi. Üheskoos õpiti tundma mardipäeva ajaloolisi traditsioone,
tantsiti rahvalaulumänge ja võisteldi muudes vahvates asjades.
Kõigil oli võimalus mardiema käest head ja paremat „kerjata“ ning läbi viidi ka teemakohane viktoriin.
Nalja oli „nabani“.
Kristi Kruus

Muusikakooli kava
4. detsember 12.00 Saue Kontserdisaal
PK ettevalmistuskooride jõulukontsert
6. detsember 19.00 Saue Kontserdisaal
Kontserdisügise lõppkontsert
Oleg Pissarenko trio (O. Pissarenko, J. Lutsoja, T. Remmel)
ja Guido Kangur „Mälestuste jõgi“
8. detsember 18.00 Saku mõis
Ühiskontsert Saku Muusikakooliga
10. detsember 14.00 Kadrioru loss
JÕULUKONTSERT
11. detsember 17.00 Keila Uusapostlik Kirik
Saue Poistekoori jõulukontsert
13. detsember 18.00 Saue Kontserdisaal
AASTALÕPU KONTSERT „Hitid muusikas”
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Haridus
Saue Gümnaasium sai 26aastaseks

21.–25. novembrini tähistas Saue Gümnaasium oma 26. aastapäeva. Sünnipäevanädala raames toimus rida meeleolukaid
traditsioonilisi ettevõtmisi. Teisipäeval kaunistati torte teemal
„Kooli sümboolika“.

Grete Põldmaa
Igal aastal on tortide valmistamine üks enim elevust tekitavaid sündmusi. Tordid
said tõesti kaunid! Üldiseks
lemmikuks valiti ehk Grand
Prix said 12.B ja 10.C klassi
tordid. Võistlus toimus kolmes
vanuseastmes. 4.–6. klass:
I koht — 6.C, II koht — 6.A,
III–V koht — 6.B, 5.A, 4.C;
7.–9. klass: I koht — 9.C, II–
III koht — 7.C, 8.C; 10.–12.
klass: I–II koht — 10.A,
10.C, III–V koht 10.B, 11.B,
12.B.
Kolmapäeval, 23. novembril esitati õpilaste kirjutatud
kooliteemalisi luuletusi. Nii
mõnelgi klassil valmis luuletus vahetult enne esitamist,
kuid sellegipoolest olid kõik
loometükid meeleolukad ja
vaimukad. Ka siin toimus
hindamine kolmes vanuseastmes. Õpetajatest ja õpilastest koosnev žürii jagas
kohad järgnevalt: 4.–6. klass:
I koht — 5.A, II koht — 6.C,
III koht — 4.B; 7.–9. klass:

I koht — 7.b, II koht —
9.A, III koht — 9.B, 10.–12.
klass: I–II koht 10.C, 12.B,
III koht — 10.A.
Neljapäeval toimus traditsiooniline õpetajate ja gümnasistide vaheline viktoriin, mille
võitsid kahe punktiga õpetajad.
Sünnipäevanädala
lõpetasid pidulikud aktused 25.
novembril. Kooli meened kingiti õpetajatele, kes tähistasid
ümmargust tööjuubelit — 10-,
15-, 20-, 25-aastat õpetajatööd
Saue Gümnaasiumis. Siin nad
on: Valdo Pilve — 10 aastat, Malle Liiv — 20 aastat,
Elle Viljaste, Virve Rajamäe, Kaja Krevald, Helle
Käsk — 25 aastat tööd Saue
Gümnaasiumis. Palju õnne!
10.–12. klasside aktusel
anti pidulikult X ja XI klassile üle koolimütsid ja XI klassile koolisõrmused. Tänati ja
autasustati klasse, kes tulid
sünnipäevanädala ettevõtmistes auhinnalistele kohtadele.
Muusikalist ja sõnalist vahepala pakkusid kooli koorid,
ansamblid ja etlejad. 

Saue kool alguse sai aastast 85
Palumets noor oli veel siis.
Temaga polnud siis veel Karmi Rummi,
kes kooli ees vilistaks kummi.
Tänavu kool saab 26,
selle puhul näeb ta välja päris tuus.
Nüüdseks tööl ka Karmi Rumm,
koolielus pole ta üldsegi tumm.
Eile tegime kõik torti,
neid tuli kokku mitut sorti.
Homme osaleme viktoriinides,
auhindu tahame mandariinides.
Ära ole koolis hommikuti pahur,
on ju sünnipäevanädal — ja ole rahul!

Grete Põldmaa

Mänguväljakute
korrasolekust Midrimaal

Märten Matsu
12.B klass

Reedel, 18. novembril toimus Oru Külakeskuses iga-aastane
Harjumaa koolide vokaalansamblite konkurss. Sellel konkursil
saavad esineda ja üksteiselt mõõtu võtta kõik Harjumaa üldhariduskoolides, muusikakoolides ja ka stuudiotes tegutsevad ansamblid 1.–12. klassini.
Kokku osales erinevates vanuseastmetes 26 ansamblit.
Saue linna esindas kaks Saue
Gümnaasiumi ja kolm Saue
Muusikakooli
ansamblit.
Konkurss toimus viies erinevas vanuseastmes: 1.–3.
klass, 4.–5. klass, 6.–7. klass,
8.–9. klass ja 10.–12. klass.
Saue ansamblid olid esindatud esimeses, teises ning
viiendas vanuseastmes.
Kõigis neis vanuseastme-

tes tulid esikohad Sauele!
1.–3. klassi vanuseastme 8
ansambli seas osales esmakordselt ka Saue Gümnaasiumi 3. klassi tüdrukuteansambel, kelle esinemine
pärjati I kohaga. Ansamblis
laulavad: Mona-Riin Reiner, Britte Christina Avalo,
Mari Hõbemets, Karina
Pärtelpoeg, Karina Koort
(3.A kl), Herta Velner, Paula Ojala (3.B kl) ja Triinu
Saaremägi (3.C kl), juhendaja Grete Põldma, kla-

Terves kehas
jälle terve vaim

Alles see oli, kui kooli aulas toimus isadepäeva kontsert „Terves kehas terve vaim”. 17. novembril aga toimus Viimsi Koolis
Harjumaa etluskonkurss, mille teemaks samuti „Terves kehas
terve vaim”. Saue Gümnaasiumi algklassiõpilased on etluskonkusril juba aastaid osalenud ning ka seekord sõitis Viimsisse luuletusi lugema meie väike esindus. Võistlus oli põnev,
kohal oli ligi 98 õpilast 25st Harjumaa koolist. Meie koolist
osales viis õpilast.
Elin Pukk 1.A klassist esitas E. Esopi luuletuse „Kõrgushüpe ehk sport on tervis” ja sai tunnustatud eripreemiaga
ilmeka ning julge esinemise eest.
Kristofer Kotter 2.B klassist esitas A. Rammo luuletuse
„Tõnu ujub”. Hanna-Laura Hüüs 3.B klassist luges ette H. Zilmeri luuletuse „Tervis”, Gethe Maria Eljas 4.A klassist esitas
J. M. Eiseni muinasjutu „Külmtõbi” ja Karl Korts 5.A klassist
kandis ette J. Rannapi pala „Sport ja kollektiivsus”.
Saue Gümnaasiumi algklasside õpetajad kiidavad tublisid
etlejaid — ega suure publiku ees esineda ole naljaasi!

Laululaste vokaalansamblid esinesid hästi

Grete Põldmaa
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veril Gerli Kirikal. Samas
vanuseastmes tuli auhinnalisele III kohale Saue Muusikakooli väikeste tüdrukute ansambel koosseisus
Laura-Liisa Kümnik, Sofia
Vinkel, Herta Velner, Melissa Melani Oruste, juhendaja Ulvi Kanter.
4.–5. klassi vanuseastmes
osales 8 ansamblit, neist kaks
Saue Muusikakooli ansamblit. I koht Saue Poistekoori ansamblile! Ansamblis
laulavad Alexsis Alliksaar,

Markus Lehtsalu, Oliver
Strastin, Henri Korts, Rasmus Strastin, Kaur Erik
Pääsuke, Rasmus Strastin,
juhendaja Elviira Alamaa.
10.–12. klassi arvestuses
saavutas I koha Saue Gümnaasiumi neidude ansambel
SaSir. Ansamblis laulavad
Mari-Liis Viisimaa, Aniken Siimon (10.A kl), KaiaTriin Pääsuke (10.C kl),
Grete Marie Sepp ja Birgit
Suuder (11.A kl), juhendaja
Grete Põldma. 

Teisipäeval, 22. novembril k.a tuli lasteaias kokku komisjon
koosseisus hoolekogu esimees Mati Riimaa, linnavalitsuse
esindaja Kalev Israel, lasteaia poolt õppealajuhataja Andra
Salutee ja direktor Anne Teetamm, et üle vaadata Midrimaa
mänguväljakute olukord. Üheskoos analüüsiti ja kontrolliti
kogu mänguväljak. Rõõm oli tõdeda, et kevadine mänguväljakute korrastamine lastevanemate poolt oli tõeliseks abiks
ja meie mänguväljak on päris heas korras. Probleem on
praegu ainult ühes ronilas, mis vajaks remonti või siis hoopis
eemaldamist. Praegu on see ala märgistatud ja komisjon leidis, et sellest eluohtlikku olukorda lastele ei teki. Lasteaias
on läbi viidud ka riskianalüüs. Õpetajatega on veel kord läbi
arutatud õuesviibimise ja lastega liikumise reeglid.
Palve lapsevanematele: olge head ja informeerige alati
lasteaeda, kui mänguväljakute osas miski muret või kahtlust
tekitab.
Anne Teetamm
Saue Lasteaed Midrimaa direktor

Midrimaa tänab!
Saue lasteaed Midrimaa tänab lasteaia
hoolekogu ja kõiki lapsevanemaid, kes mõtlesid välja ja viisid 7.
novembril edukalt läbi
heategevusliku mardilaada. Heategevusliku
tulu eest ostis hoolekogu lasteaia rühmadesse mänguasju.
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„Üks foto ütleb rohkem kui sada sõna“
„Üks foto ütleb rohkem kui sada sõna“ — sellist pealkirja kannab projekt, mille noortekeskus esitas käesoleva aasta kevadel
Harju Maavalitsusele ja sai vastuseks üle 3000 euro toetusraha.
Kristi Kruus
Projekti eesmärgid olid:
1. Panna alus fotoringi tegutsemisele Saue Noortekeskuses.
2. Suurendada noortekeskuses töötava vabatahtliku
fotograafiaõpetaja motivatsiooni oma tööd teha.
3. Jäädvustada kvaliteetselt
kõik Saue Noortekeskuse
poolt korraldatavad sündmused.
Täna võib kinnitada, et kõik
eesmärgid on täidetud ja rohkemgi veel! Septembrist alates
toimetab noortekeskuses tegus
fotoring 8 aktiivse liikmega,
ringi juhendab koolitatud ja

pädev õpetaja. Meie vabatahtlikust, keda suutsime piisavalt
motiveerida meie sündmustel
osalema, neid jäädvustama ja
ringi juhendama, on tänaseks
saanud noortekeskuse täiskohaga töötaja.
Noortekeskuse suuremad
sündmused on kõik kvaliteetsete vahenditega jäädvustatud.
Saadud pildimaterjale kasutame kalendri ja aastaraamatu
koostamisel ning fotonäituste
korraldamisel.
Projekti raames soetati
noortekeskusele fotokaamera
Nikon D90+18-105 DX VR,
välklamp Nikon SB-900, lainurkobjektiiv Sigma AF 28mm
F1,8 EX DG Macro objektiiv,

patareitald Nikon MB-D80,
Rayflash SB-900 RAN179 —
adapter valguse muutmiseks ja
varjude loomiseks, Elinchrom
To-Go stuudiovälgu komplekt
BXRi 500/500, LowPro kaamerakott.

Lisaks osales fotoringi juhendaja Silver Arrak MTÜ
Fotograafia Arendus- ja Koolituskeskuse poolt korraldatud
fotokoolitusel. 

Viis on väike juubel
„5 on väike juubel“ — just sellist nimetust kandis 28. novembril Saue Noortekeskuses toimunud maakondlik keelepäev.
Jelena Laanjärv

Ürituse korraldaja
Saue Gümnaasiumi vene keele õpetaja-metoodik
Juba viiendat aastat korraldas
Saue Gümnaasium Harjumaa
põhikoolide õpilastele vene
keele päeva. Sel aastal registreerus 13 võistkonda maakonna eri paigust — kokku tuli
keelepäeva nautima 53 õpilast
ja 10 õpetajat. Jõuproov on
võistkondlik ning kaotajaid
sellel pole! Just see teadmine,
et keegi punktitabelit ette ei
loe ja viimaseks jäänud ei pea
end halvasti tundma, on sellele
üritusele andnud nii õpilaste
kui ka õpetajate sooja ja positiivse hinnangu. Kõik ongi ju
tublid ja kõik saavad auhinna!
Hommik algas imelise
muusikaelamusega.
Väike
kontsert, mis meeleolu loomiseks mõeldud , tõi saali vaikse
ja endassesüüviva kuulamise.
Ilus oli Saue väikeste poiste

ansambli ja gümnaasiumi tütarlasteansambli esinemine.
Aitäh teile, et leidsite aega ja
võimalust meile muusikakülakosti tuua! Suur tänu Elviira
Alamaale ja Grete Põldmale!
Ja siis see algas — võistlus
nimelt. Ülesannete järjekord
sõltus sellest, millise ülesandelehekese meeskondade kaptenid advendi-kuuselt tõmbasid.
Oli viktoriin, oli mõistatusi,
tuli kirjutada uue aasta soovidega kaart ning sünnipäevakutse sõbrale. Sai kuulata
„värvilist“ laulu ja joonistada
selle järgi pilt. Tuli lahendada
ristsõna ja lõpetada kõnekäände ning vanasõnu, õigesti osata end tutvustada ning kokku
panna pusle ja arvata ära, kes
on pildil, tuli ... palju-palju tuli
teha!

Vahepalaks pakuti tantse
ja mänge teiste koolide eestvedamisel. Pärast väikest lõunaoodet sai jälle nuputada ja
muusikat kuulata, sai näidata
oma teadmisi, kiirust ja loomingulisust.
Aeg möödus märkamatult
ning lahkumishetk oligi käes.
Kaasa viidi kingituseks saadud
raamatuid ja tänukirju ... ning
veel midagi — seda imetabast,

mida sõnadega ongi keeruline
seletada. Ja ehk polegi vaja.
Tore oli! Nii kommenteerisid paljud. Eriti armas oli ühe
kaheksanda klassi tüdruku
arvamus, et see oli parim kooliüritus, kus ta käinud. Selliste
tunnustuse nimel me, õpetajad, tööd teemegi!
Aitäh kõigile! Suur tänu
noortekeskuse lahkele perele!

Neljapäeval, 15. detsembril
kell 18.30 kooli aulas

Saue Gümnaasiumi jõulukontsert

„Elu on imeline kingitus“
Esinevad:
Saue Gümnaasiumi Väikeste Tüdrukute Koor 1. kl
Väikeste Tüdrukute Koor 2.–4. kl
lastekoor Tirtsutajad
noortekoor
ansambel SaSir
plokkflöödiansambel
solistid, jt

sissepääs tasuta
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Saue Päevakeskuse
ürituste kava
• Avatud Helve Reet Ree maalide näitus
• 05.12.11 kell 10.00–13.30 turumüük (riided, pesu,
jalatsid)
• 06.12.11 kell 10.30 Alaska loodustoodete tutvustus
• 07.12.11 kell 11.00 korraldavad muusikahuvilised
Kellamängu Jõulukontserdi külastuse Laagri kultuurikeskuses. Sõidame kell 10.08 Saue Kaubakeskuse juurest
väljuva Hansabussiga
• 13.12.11 korraldavad reisihuvilised reisi jõulueelsesse
Stockholmi
• 12.12.11 kell 18.00 väljub D-Terminalist laev Baltic
Queen, hiljemalt kell 17.00 tuleb olla sadamas; 13.12.11
kell 17.45 väljub laev Stockholmist, kell 10.00 saabume
Tallinna D-Terminali
• 19.12.11 kell 17.00 Saue linna eakate (70 ja enam
eluaastat) jõulukontsert Saue Gümnaasiumis. Registreerime kuni 05.12.11 päevakeskuses; sissepääs kontserdile ainult registreerunutele
• 22.12.11 päevakeskuse erivajadustega inimesed esinevad Haabersti Sotsiaalmajas
• 02.12.11 kell 16.00 rahvusühenduse „Bereginja” koosviibimine „TERE, TALV!”
• 06.12.11 kell 10.00 Saue Linna Invaühingu koosolek
ja Alaska loodustoodete tutvustus. „Jõulusõnum” Saue
Linna Invaühingu liikmetele. Täpsem teave ja eelregistreerimine päevakeskuses kuni 12.12.11.
• 22.12.11 kell 16.00 seltsingu Tammetõru jõulupidu
Kuni 04.12 on päevakeskuses võimalik tellida otse
tootjalt linaseemneõli hinnaga 2.50 € pudel.
Päevakeskuse käsitöö-poolel korraldab tekstiilistuudio
Kiriline õpitoad täiskasvanutele:
• 05.12.11 kell 18.30–20.30 Pakendite meisterdamine
• 12.12.11 kell 18.30–20.30 Kaartide meisterdamine
Info ja registreerimine: http://kiriline.blogspot.com;
tel 516 7155 Tiina Sillar

Teated

Jõululaat
3. detsembril kell 9.00–15.00
Saue Gümnaasiumis ja kooliesisel platsil
Müügil käsitöökaubad, eestimaine
omatoodang, talukaup ja tööstuskaup
Info ja registreerimine: 5805 0167, laadakorraldus@gmail.com

Saue Naisseltsi ja LC Saue heategevusloterii
Saue Linna Raamatukogu müüb
kasutatud raamatuid soodsate hindadega
Päkapiku töötuba kell 12.00–13.00

Saue Sõna

Saue
Kontserdisaalis

2. detsember 2011

29. detsembril 2011
algusega kl 19.00

AASTALÕPUPIDU
Õhtujuht Üllar Luup
Esinevad:

Saue Segakoor
showgrupp Vikerkaar
Tantsuks — ansambel Vanker

Korraldab Saue Huvikeskus

Pidu on laudadega, avatud baar
Piletid hinnaga 7 eurot
müügil Saue Huvikeskuses E–N 15.00–18.00
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KEEMILINE
PUHASTUS
Sooduspakkumine:
Tuues puhastusse
3 või enam eset,
pakume allahindlust
-15%
Euroclean OÜ
Tel 5623 7070
euroclean@euroclean.ee

Vältimaks asjatut ootamist,
palume aeg ette registreerida!

VESIAEROOBIKA
Saue ujulas detsembrikuus 01.–29.12
T, N algusega 19.00
Üksikpilet 5.75 €; kuupilet 40,5 €;
10 korra pilet 45 €.

Pakume tööd

raamatupidajale
Nõudmised kandidaadile:
• erialane haridus
• vähemalt 2-aastane töökogemus raamatupidajana
• täpsus, korrektsus, vastutustundlikkus
• raamatupidamisprogrammi kasutamise oskus
Ettevõte pakub:
• sõbralikku töökollektiivi
• tööülesannetele vastavat palka
Asukoht: Saue, Paju 3, Trailer Estonia OÜ (508 7861, info@krone.ee)
Tööle asumise aeg: 01.01.2012
Töö tüüp: täistööaeg, palgatöötaja

FEKAALIVEDU
(kogumiskaevude
tühjendus)
Hinnad alates 15 €
Küsi kindlasti pakkumist!
Tel 5346 8430,
Geotrans OÜ
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SAUE LOOMAKLIINIK
Sooja 1, Saue, tel 600 3382;
www.sauekliinik.ee
Avatud
E–R 15.00–19.00
L, P suletud
Lemmikloomade vaktsineerimine,
ravi, päevakirurgia.
Hill’s, Royal Canine ja Josera
lemmikloomatoit.
NB! Kolmapäeviti pensionäridele
visiit ainult 5.- € (tavahind 12.- €)

Pärnasalu 31, Saue
Avatud
E–R 8.00–18.00

2. detsember 2011

Loomaarst vastab
Koeral tuleb suust vastikut lõhna. Milles asi võiks olla?
Tegemist on eeldatavasti hambakiviga. Hambakivi on kassidel ja koertel suuõõne haiguste osas üks enam levinumaid.
Hambakivi võib tekkida ükskõik millist tõugu koeral, vanusest sõltumata. See on tüüpilisemalt vanemate ja pisemate
koerte probleem, kuid võib esineda juba ka pooleaastastel
koertel ning suurt kasvu koertel. Ei ole vahet, kas tegemist
on tõu- või tõutu loomaga. Hambakivi teke sõltub sülje koostisest ja toitumusharjumustest, veidi võib seda mõjutada ka
lõualuude laius/ kitsus. Mida kitsamad lõualuud, seda suurem võimalus hambakivile. Põhjuseks võib olla ka sülje pH
eripära.
Nendel koertel ja kassidel, kes söövad pehmemat toitu,
nagu konservitoit või pudrud, tekib hambakivi kergemini,
kuivõrd puudub „mehhaaniline” puhastamine. Kuid hambakivi esineb ka neil koertel, kel toiduks ainult kuivtoit.
Sageli on algselt ainult kerge kollane katt hammastel ja
suust tuleb veidi ebameeldivat lõhna. Tavaliselt saab kivi
teke alguse esmalt kollaka kihi ladestumisega hamba pealispinnale. Kui omanik ei pööra sellele tähelepanu, siis soolade ladestumine jätkub, kuni hammas hakkab aeglaselt,
kuid järjekindlalt kattuma paksema kollakas-pruuni kivikihiga. Samas kaasneb sellega suuõõne ebameeldiv hais, valulikkus söömisel, eriti kontide närimisel, mõnikord ka igeme
veritsus ja turse, kuni hamba liikuma hakkamiseni hambasombus. Kogu protsess lõpeb enamasti hamba väljakukkumisega hambasombust. Tavaliselt kestab see aastaid, kuid
võib ka kiiremini kulgeda.
Raviks tuleb loom narkotiseerida ja teostada hambakivi eemaldus ultraheliga. Tavaliselt kasutatakse ka ravi ühe
osana antibiootikume igemepõletiku vastu. Soovitav on hakata hambaid harjama selleks ettenähtud hambapastadega
(mitte inimeste omad!!!). Ideaalsel juhul vahetatakse looma
toit ümber spetsiaalse ravitoiduga, mis aitab tulevikus kivi
taasteket ära hoida.
Asjakohased soovitused saate oma loomaarstilt.
Õigeid valikuid soovides, Teie

Raimond Strastin
Loomaarst
Saue Loomakliinik
www.sauekliinik.ee

Müün
 KÜTTEPUUD, PUITBRIKETT, PELLETID www.polarheat.ee Tel 5649 9499
 Saue Puit müüb puitbriketti. Saadaval 35-kilosed kotid
(5,75 €/kg; 160 €/tonn) ja
700-kilosed kotid (100 €/kg;
145 €/ tonn). Transpordivõimalus. Tel 506 5937
Pakun
 VIIME TASUTA ära teie
VANARAUA (pliidid, pesumasinad, radiaatorid, vannid, torud
jne). Demonteerime. Hoolsad
töömehed. Kuulutus ei aegu!
Tel 5593 9504
Kinnisvara
 Müüa 3-toaline (64 m2)
korter Kütise tänavas, otse
omanikult. Tel 5680 1869
 Anda üürile 2-toaline korter, otse omanikult. Osaliselt
möbleeritud. Tel 505 7746
 Soovin üürida 2–3-toalist
korterit Sauel. Hind kuni 180
eurot. Tel 5696 8602 Urmas
Otsin tööd
 Teostan pottsepatöid. Klassikaliste kaminate ja looduskivide paigaldus. Töödest pildid.
Transport, materjal meie
poolt kohale toimetamisega.
Tel 5803 3448, Ain
Pakun tööd
 Paatide ja kaatrite tootmisega tegelev Marineworld
OÜ otsib oma meeskonda
plastpaatide lamineerijaid ja
komplekteerijaid. Asukoht:
Saue, Paju 3. Tel 509 7457
või 508 7861; ragnar@marineworld.ee
 Õmblusettevõte AS Protten
F.S.C., asukohaga Keilas,
võtab tööle kaks kogemustega
õmblejat ja triikija. Kontakt
tel 674 7567

 Otsin kahele (11 k ja 2 a)
rõõmsameelsele tüdrukule
hoidjat 3 korda nädalas 4 tunniks Sauel. 5698 2177 Katri

Otsime
oma meeskonda

kunstija käsitööõpetajaid
korraldamaks
tüdrukutele, poistele
ja nende vanematele
vahvaid õpitubasid
õhtusel ajal
www.mangukool.ee
info@mangukool.ee
tel 512 0730

Avaldame kaastunnet
Tiidule perega venna
Mati Einbergi
surma puhul
Pärnasalu 32 naabrid

