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Huvikeskus tähistas kümnendat
sünnipäeva sügispeoga
Saue Sõna

S

aue Huvikeskus tähistas 10. sünnipäeva
sügispeoga, kus astusid üles kollektiivid,
millel on enam kui 20 aasta
pikkune ajalugu – showgrupp
Vikerkaar, Saue Kägara ja
Saue Simmajate rahvatantsijad ning Saue Kapell. Vaid
Saue segakoor oli teistega võrreldes nooruke.
Huvikeskus, mis pakub
erinevaid tegevusi Saue linna
elanikele, korraldab kultuurija spordiüritusi, ei tekkinud
2002. aastal tühjale kohale.
Eelnes tegevus Saue alevi kultuurikeskusena Saue mõisas ja
alates 1994. aastast, kui mõis
omanikele tagastati, läks ringide
tegevus gümnaasiumi direktori
Jaan Palumetsa lahkel nõusolekul ja toetusel koolimajas edasi.
Huvikeskust juhib Sirje
Luberg. Keskuse huvitegevuse
juhi maalikunstnik Virve Laane
eestvedamisel on ellu kutsutud kunstistuudio, mis liidab
endas erinevad kunstiliike
õpilastele ja täiskasvanutele.
Saue spordielu koordineerib
keskuse spordivaldkonna juht
Terje Toomingas, kes korraldab
tervisespordisarja „Sauelane
liikuma“ ning koostöös spordiklubidega linna ujumise ja
suusatamise meistrivõistlusi.
Huvikeskuse korraldab ka
mitmed ülelinnalisi üritusi:
talvine folklooripidu, Saue
Laululaps, laulu-tantsupidu
Saue Sõlg, jaaniõhtu, Saue
Savipäev, Sügispidu, küünalde
süütamine linna jõulupuul,

Saue Kapell

Sirje Lubergi võib nimetada Saue kultuurielu emaks

Saue Simmajad. Fotod: Sirje Piirsoo

jõululaat ja kuuskede pidulik
ärasaatmine.
Keskus on professionaalse
kultuuri vahendaja, seda eeskätt

Showgrupp Vikerkaar

teatrietenduste näol. Keskuse
ringides osaleb tänavu 210 õpilast ja täiskasvanute kunstikursustel on üle 50 osaleja.
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Sven Mikser kohtus Saue elanikega
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees Sven
Mikser kohtus 11. oktoobri õhtul sauelastega. Ta tervitas teda Saue Kontserdisaali kuulama tulnud inimesi
ning andis kahe tunni jooksul ülevaate SDE tegevusest
ja käsitles paljusid riigi ees seisvaid probleeme.
Ero Liivik
Volikogu liige

M

ikser pidas väga
oluliseks inimvara s. o laste sündivuse
ja kasvukeskkonna
- parandamist. See on Eesti
ühiskonna ja inimeste püsima
jäämise võti. SDE on korduvalt
algatanud eelnõu lastetoetuste
kolmekordistamiseks.
Eestis on sündivus langenud 1990. aasta 2,05 lapselt
naise kohta tasemele 1,6.
Sisuliselt on Eesti eelarve
ja sündivusega Kreeka teed
läinud: Lõuna-Euroopas, kus
laste toetamine sõltub eelkõige

perede sissetulekust, on sündivus äärmiselt madal.
Peame liikuma Põhjamaade
suunas, kus on universaalsed
lapsetoetused, Euroopa keskmisest kõrgem sündivus ja
heal järjel majandus. Soomes
ja Rootsis moodustavad peretoetused 3% ja Taanis koguni
3,8% riigi SKT-st. SDE pooldab universaalset peretoetuste
süsteemi, kus kõik lapsed on
võrdsed.
Eestis on suudetud kogu
riigile olulistes teemades parteideüleselt kokku leppida.

Ero Liivik (vasakul) ja Sven Mikser

Hea näide on kaitsekulutuste
tase 2% SKT-st, millega oleme
Euroopa esiviisikus. Sarnast
rahvuslikku kokkulepet vajavad
peretoetused, mis on Euroopa
madalaimate seas.
Lisaks peatus SDE esimees
käimasoleval arstide streigil ja
meedikute nõudmistel. Mikseri
sõnul lasub valitsusel kohustus

luua tingimused, et Eesti inimesed saaksid võimalikult head arstiabi. Mikser lisas ka, et meditsiinitöötajate väljavool on tõsiasi.
„Tulevikus saab kvaliteetses
tervishoius kindel olla vaid siis,
kui riik arstide õiglastele nõudmistele vastu tuleb,“ märkis ta.
Mikseri hinnangul ei saa meditsiini juhtida vähempakkumine.

Mitmed saalist tulnud küsimused puudutasid ka poliitilise
kultuuri parandamise vajadust
riigis. Sven Mikser tutvustas
SDE seaduseparandust, mis ei
luba erakondadel valimiskampaaniate käigus kulutada üle
400 000 euro. Kampaaniarahale ülempiiri seadmine ja selle
kontrollimine sõltumatu audiitori poolt on sisuliselt ainus võimalus erakondade rahastamise
läbipaistvaks muutmiseks.
„Seni, kuni valimisedu saavutamiseks tuleb teha võimalikult massiivne ja kallis, kuid
sisutu reklaamikampaania, leidub kahjuks alati erakondi, kes
on valmis „pesema” kilekotiga
erakonna kontorisse tassitavat
raha või kiikama lisa otsides
idapiiri taha,” ütles Mikser.
Kohtumine lõppes vestlusringiga. SDE esimehele jäi
külaskäiku meenutama Saue
linna vapiga kruus.

Veel mahud kurgu alla ja sülle üleni …
Saue Sõna
Pidulikule vastuvõtule Saue lasteaeda Midrimaa kogunes 19.
oktoobril imearmas seltskond –
linnapea Henn Põlluaas tervitas
uusi pisikesi sauelasi ja andis
neile üle sünnitunnistused.

Pildil vasakult: Taavi Eerme, Maribeth Emily Pagil, Sandra Rondo, Johanna Ojapõld, Adriana Sirel, Markus
Kask, Jaagup Raivo, Greteli Sgirka, Liisbet Leppik ja Tuuli Aav koos emmede, isside, vanemate õdede-vendade
ja vanaemadega ning linnapeaga, kes seisab vasakult teisena. Foto: Sirje Piirsoo

Tänavu esimest korda oli vastuvõtul tüdrukuid rohkem kui
poisse – laual põles neli sinist
ja seitse roosat küünalt. 19.
oktoobri seisuga on Saue linnas
2012. aastal sündinud 57 last.
Henn Põlluaas võrdles
lapse sündi maavärinaga, mis
pere elu pea peale pöörab,
kuid seda positiivses mõt-

tes, rõhutas iga lapse sünni
tähtsust ning soovis värsketele vanematele kannatust ja
armastust.
Vastuvõtu tegi mõnusaks
südamlik atmosfäär, lasteaialaste siiras esinemine ja tervituskaart, süüdatud küünlad
ja peotort.
Kaunis traditsioon, mis
väärtustab pereelu ja tähtsustab iga uue linnaelaniku
sündi, sai alguse 2000. aasta
märtsis. Omamoodi sümboolne on seegi, et vastsetele
sauelastele just lasteaias tere
tulemast öeldakse.

Piisake merre, kuid väike leevendus siiski
Tõnu Urva
Saue Linnavarahalduse juhataja
On teada tuntud tõde, et koolil on täita suur osa kasvava
põlvkonna väärtushinnangute
kujundamisel, selles mängib
olulist rolli keskkond, kus
kasvatakse ja õpitakse.
Saue linn on olnud pidevas
arengus, mis ühe näitajana
väljendub linna elanikkonna,
sealhulgas laste arvu kasvus,
mis omakorda suurendab Saue
Gümnaasiumi õpilaste hulka.
Tänavu sügisest on koolis
40 õpilast rohkem kui eelmisel
aastal. Gümnaasiumi järjepidevast suurenemisest tingitud
ruumipuudus segas õpetajaid
ja õpilasi ning dikteeris tun-

niplaani tegemist. Tekkinud
ruumiprobleemi lahkas linnavalitsus koostöös gümnaasiumi
direktori Jaan Palumetsaga.
Nõu pidades ja lahendusvariante vaagides langetati otsus
ehitada kolmandale korrusele
juurde kaks keelteklassi.
Keelteklasside projekteerimisel pidasin oluliseks, et lahendused oleksid omanäolised,
rõõmsameelsed ning annaksid
värvi ja valgust pikkadele ja
pimedatele koridoridele. Nüüd
on klassid välja ehitatud ning
kooli juhtkonnalt ja õpetajatelt
heakskiidu saanud. See ehitus
enne kooli juurdeehituse valmi-

mist on küll vaid piisake merre,
kuid väike leevendus siiski.
Asjade kavandamisel ja
lahendamisel on oluline osa
koostööl ja järjepidevusel, üksteise ärakuulamisel ja otsuste
langetamisel. Seepärast pean
lugu Saue Gümnaasiumi
direktori esimese koolipäeva
avaaktusel öeldust: kooli jaoks
on oluline järjepidevus, rahulik
meel ja koostöö kõigi osapoolte
vahel, sest edasi ei vii mitte
konkurents, vaid just koostöö.
Soovin jätkuvat koostööd,
välja öeldud sõnade ja tegude
ühtsust ning sihipäraste tegevuste tulemust - arengut.

Uute keelteklasside lahendused on omanäolised, rõõmsameelsed ning annavad
värvi ja valgust pikkadele ja pimedatele koridoridele. Foto: Tõnu Urva
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Ülevaade Saue
Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 32.
istungi päevakorras 17.
oktoobril oli 26 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Võttis vastu ja suunas
volikokku Saue Linnavolikogu määruse „Saue linna
2012 aasta II lisaeelarve“
ja otsuse „Saue linna eelarvestrateegia aastateks
2013-2016“ eelnõu.
◊ Luges ühe Saue linna jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
◊ Eraldas üliõpilasele välisõppe stipendiumi summas
958 eurot ja Saue Jalgpalliklubile toetust 1400 eurot
Laagri staadioni rendi katteks, et klubi meeskonnad
saaks täismõõdus staadionil
mängida liigamänge ja treenida.
◊ Eraldas kahele spordiklubile toetust noorte treeningkulude katteks perioodil 1. september kuni 31.
detsember 2012: spordiklubile TC 2000 viie noore

◊

◊

◊

◊

◊

eest 180 eurot ja Keila
Swimklubile 40 noore eest
1 600 eurot.
Kinnitas Perve tänav 11
üksikelamu, Ale tn 8
üksikelamu renoveerimise
ning Männi tn 10A üksikelamu laiendamise ja renoveerimise projekteerimistingimused.
Väljastas ehitusloa üksikelamu püstitamiseks Kadakamarja tn 17, õhukaabli
ümbertõstmiseks Kadakamarja tn 21, üksik elamu
laiendamiseks Kuusemetsa
tänav 16, üksikelamu
püstitamiseks Meistri tänav
13 ja õhukaabli ümbertõstmiseks Töö pst T2.
Väljastas kasutusloa etalonide laole Kasesalu tänav 18
ja metallilaole Tule tänav 13.
Väljastas kirjaliku nõusoleku
kasvuhoone püstitamiseks
Vana-Keila maantee 14.
Otsustas maksta koduse
mudilase toetust 2012.
aasta oktoobris kokku summas 3705 eurot 54 perele,
sünnitoetust ühele perele

◊

◊
◊

◊

◊

summas 130 eurot ja koolitoetust summas 5752,50
eurot 92 perele.
Otsustas maksta ühekordset
sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust summas 1531 eurot
31 abivajajale ja igakuiselt
perioodilist sotsiaaltoetust
viiele abivajajale.
Määras hooldaja ühele puudega isikule.
Suunas kolmandale lugemisele Saue Linnavalitsuse
määruse eelnõu „Projektides
osalemise kord“.
Et Kuuma tänav rekonstrueeriti, kandis linnavalitsus
kuludesse Kuuma tänava tee
ja parkla jääkmaksumuse
5622,54 eurot.
Kinnitas teenuse „Taustauuringute läbiviimine Saue
linna keskuse detailplaneeringu koostamise visiooni loomiseks“ parimaks pakkujaks
MTÜ Linnalabor.

Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud linna kodulehel www.saue.
ee ja linna kantseleis.

Esita ettepanek,
kes väärib kodanikupäeva aumärki
Kadi-Ann Simmermann
Harju Maavalitsuse avalike suhete nõunik
Harju maavanem ootab Harjumaa omavalitsustelt ja elanikelt
29. oktoobriks 2012 ettepanekuid, kes väärib kodanikupäeva
aumärki. Kodanikupäeva tähistatakse Eesti Vabariigis 26.
novembril.
Kodanikupäeva aumärgiga peetakse meeles kodanikke, kes
oma tegevusega on andnud
märkimisväärse panuse ühis-
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konna elu ja kodanikukasvatuse
edendamiseks. Kodanikupäeva
tähistamise eesmärk on teadvustada kodanikuuhkust ja selleks olemise õigusi ja kohustusi.
Koos Iseseisvuspäeva ja Võidupühaga aitab see traditsioon
kaasa aadete süvenemisele ja
säilimisele Eesti ühiskonnas.
Ettepanekud tuleb esitada
hiljemalt 29. oktoobriks 2012
Harju Maavalitsuse aadres-

sil Roosikrantsi 12, Tallinn
15077, või e-posti teel aadressil terje.lillo@mv.harju.ee.
Kodanikupäeva aumärgi
annetamise ettepanekusse
peab märkima kandidaadi nime,
kodakondsuse ja statuudile vastava põhjenduse tema teenetest, panustest, tegevustest jne.
Kodaniku aumärgi statuudi
ja taotlusvormi leiate Saue
linna kodulehelt uudiste alt.

Ütle, mis on
„Aasta tegu 2012“!
Saue Linnavalitsus korraldab igal aastal konkursi „Aasta tegu“, et
väärtustada linnale ja linlastele olulise tähtsusega ettevõtmist või
sündmust, mis on aasta jooksul linna arengut ja tuntust positiivselt
mõjutanud. Tiitel on tunnustus ettevõtmise eestvedajale ja ergutab
linnale kasulikele tegudele teisigi tegijaid.
Konkursile võivad ettepanekuid esitada kõik sauelased
ja Saue linna ettevõtted. Kirjalikus ettepanekus põhjendage, mille poolest see tegu,
ettevõtmine või sündmus on
olnud eriline ja märkige ära
sündmusega seotud isikud
või ettevõtted, kes tunnustamist väärivad.
Konkursil „Aasta tegu 2012“
osalevad ettevõtmised, mis on
toimunud 2012. aastal. Ettepanekud palume esitada hiljemalt 5. novembriks 2012 Saue

Linnavalitsuse infolauda (Tule
7, 76505 Saue) või e-posti
aadressile saue@saue.ee.
Seejärel saab iga sauelane
hääletada kas 9. novembri
Saue Sõnas ilmuvat ankeeti
täites või linna kodulehe
vahendusel, milline ettevõtmine väärib tema arvates
2012. aasta teo tiitlit.
Võitjaid tunnustavad volikogu esimees Valdis Toomast
ja linnapea Henn Põlluaas
aastalõpu vastuvõtul 14. detsembril Saue Kontserdisaalis.

Novembrikuu toiduraha
Saue Gümnaasiumis
Koolilõuna hind Saue Gümnaasiumis on 1,15 eurot
◊ 1.–9. klassini kompenseerib riik 0,78 eurot.
Ülejäänud osa, 0,37 eurot
katab Saue linn, kui lapse
ja mõlema vanema elukoht
kompensatsiooniperioodil on rahvastikuregistri
andmetel Saue linn. Kui
mitte, siis katab vahe lapsevanem.
◊ 10.–12. klassi õpilase
eest maksab lapsevanem
1,15 eurot.

Toiduraha novembris
◊ 1. -9. klass 8,14 eurot
◊ 10.-12. klass
25,30 eurot
Toiduraha palume tasuda 30.
oktoobriks RK Teeninduse
OÜ arvele: Swedbank, a/a
221018424457. Selgituse
osas palume kindlasti välja
tuua lapse (laste) nimi ja klass.

Kui õpilane on haige või
puudub, palume teatada (puudumise algus ja lõpp) telefonil
6596068 või e-posti aadressile ulle.jahesalu@real.edu.ee.
Õpilane võetakse toidult
maha teatamisele järgnevast
toidupäevast alates. Kasutamata päevade toiduraha summa
arvestatakse järgmise perioodi
ettemaksuks. Järgneva kuu
toiduraha tasumisel palume
kogunenud ettemaksu summa
ise maha arvestada ning lisada
maksekorralduse selgitusse vastavate päevade arv.
Toiduraha tasumiseks on
võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Lepingu sõlmimiseks on vajalik viitenumber.
Viitenumbri saamiseks palun
pöörduda söökla juhataja
poole, e-posti aadress ulle.
jahesalu@real.edu.ee.
Meeldivat koostööd soovides
RK Teeninduse OÜ

Sooja tänaval komplekteeritakse ja soojustatakse õllekääritamismahuteid
Sirje Piirsoo

Foto: Sirje Piirsoo

Sauelaste huvi on äratanud
suured mahutid, mis Sooja ja
Tule tänava ristmiku lähistel
paiknevad – kaks neist veel horisontaal- ja kaks juba vertikaalasendis ning kilega ümbritsetud.
Marek Aasna Saue firmast
OÜ-st Thorsteel kinnitab, et
tegu on õllekääritamismahutitega, mida Sauel soojustatakse
ning vajalike lisaseadmete

ja tarvikutega varustatakse.
„Flow Service OÜ ja Thorsteel OÜ komplekteerivad ning
Kaefer OÜ soojustab,“ täpsustab ta. Tööde lõpp on plaanitud detsembrisse, nii et kõik
neli 250 m 3 mahutit peaks
„jõuluks koju“, Lätti jõudma.
Thorsteel OÜ on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis
alustas kolm aastat tagasi ja
mis pakub roostevabast terasest tooteid Põhjamaades,

valmistades roostevabast ja
happekindlast terasest tooteid
piima-, toiduainete-, õlle- ning
keemiatööstusele ja loomakasvatusele.
Firma teeb koostööd peaaegu kõigi Eesti suuremate
toiduainetetööstuse ettevõtetega, nagu Balbiino, Kalev,
Fazer, Tere, Salutaguse Pärmitehas ja teised. Plaanis
on enam kanda kinnitada ka
välisturul.

Volikogu ja linnavalitsus
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Maamaksu määrast Saue linnas
Harry Pajundi
Volikogu liige

S

aue Linnavolikogu 38.
istungil septembrikuus
oli kolmandal lugemisel
määruse eelnõu, mis
käsitleb uue maamaksumäära
kehtestamist Saue linnas.
Kuni uue määra kehtestamiseni on Saue linnas kehtiv 18.
detsembrist 2003 välja antud
volikogu määrus nr 27, millega
on Saue linnas kehtestatud
maamaksu määraks 0,7% maa
maksustamise hinnast.
Uue määruse eelnõus on maa
maksustamise määraks pakutud
maksimaalne seadusega lubatud 2,5% maa maksustamise
hinnast, ehk siis ligi 3,5-kordne
maamaksu tõus.
Saue linnapea Henn Põlluaas
väitis 31. augusti Saue Sõna
artiklis: „Säilitamaks pakutavate teenuste hulka ja kvaliteeti,
on kõik meie naabervallad ja
-linnad tõstnud maa maksustamise määra 2,5 protsendile

* Keila vallas kinnistute suurused kuni 7000 m2 ja üle 7000 m2.
** Alates 01.01.2013 maksustatakse elamumaa, mille suurus ületab tiheasustatud alal 1500 m2 ja mujal 2,0 ha.
*** Kiili vallas tootmismaa alates 10000 m2 ja üle 10000 m2.

ning maamaksul on oluline osa
nende eelarvelaekumistes. Vaid
Saue on jäänud erandiks.“
Ei tahaks kuidagi nõustuda
taolise väitega. Toon ära võrdlustabeli lähimate omavalitsuste maa
maksustamise määradest ja maa
hinnad antud omavalitsustes.
Vaadates tabelit, märkame,
et 2,5% maamaksu määra on
elamumaal kasutanud ainult
Harku ja Kiili vald ning äritootmismaadel Saue vald, Keila
vald, Harku vald ja Kiili vald.
Ettevõtjate käes olevate maade
maksustamisel on 2,0% piirdunud Keila ja Paldiski linn ning
1,9% Saku vald.
Kuid üks asi on maa maksustamise määr. Koos määraga

peaksime vaatama ka maksustamisele mineva maa hinda.
Alla 1500 m2 kinnistute hindu
meil täna enam võrrelda ei ole
mõtet. Vaadates tabelis elamumaa hindu üle 1500 m 2
kinnistutele, näeme, et siin on
Saue linna maa oluliselt kallim
lähinaabrite omast, kuigi Saue
valla Laagri osa ja Harku valla
Tabasalu osa on muutunud täna
juba praktiliselt Tallinna linna
nn eliitosadeks. Samas on Saue
vallal maa maksustamise määr
elamumaal ainult 1,1% ja Saku
vallal 1,9%.
Antud tabelis on võrreldud elamumaid, millised asuvad reeglina
keskustes ehk tsoonis 001.
Äri- ja tootmisettevõtetel on

maa hind võrreldavates tsoonides kõrgem ainult jällegi Saue
ja Harku vallas ning siin on
põhjus valla teatud osa asukoht
Tallinna suhtes. Teistes omavalitsustes jäävad maa hinnad oluliselt alla Saue linna hindadele.
Iseenesest on mõistetav, et
2003. aastal kehtestatud maamaksu määr on tänaseid olusid
ja linna teedesse-tänavatesse
investeerimise vajadusi arvestades madal ning ühel hetkel
ümber vaatamist vajav: soovime
ju kõik liigelda paremini hooldatud ja korrastatud teedeltänavatel.
Seetõttu tegigi Saue Linnavolikogu Reformierakonna
fraktsioon volikogu septembri

istungil ettepaneku kehtestada
Saue linnas maa maksustamise
määraks kõikidele kinnistute
omanikele 2,0%, mitte 2,5%,
mis küll kahjuks hääletamisel
läbi ei läinud.
Sama seisukohta väljendati
ka ettevõtjate ümarlaual Saue
mõisas. Ettevõtjad ei olnud
rahul taolise hüppelise tõusuga.
Oma sõnavõttudes oldi pigem
nõus 1,5-2,0% maa maksustamise määraga.
Kõige selle juures ei saa
mööda minna tõsiasjast, et vastavalt valitsuse lubadusele tõstetakse maamaksu tulu vähemlaekumise kompenseerimiseks
üksikisiku tulumaksust omavalitsusele laekuva osa määra 2013.
aastal 0,17%, mis lisab Saue
linna eelarvele 25800 eurot võrreldes 2011. aastaga, ja 2014.
aastal veel 0,03%, mis on 2011.
aasta laekumisega võrreldes suurem 37800 euro võrra.
On väga oluline, kuhu hakatakse kasutama maamaksu
määra tõstmisest prognoositavat enamlaekumist: kas seda
kasutatakse nn populistlike
toetuste määramiseks, koalitsioonis olevate volikogu
liikmete kuulekateks tööriistadeks vormimisel (töökohad
linnavalitsuses, allasutuses,
käsunduslepingud) või tõepoolest arengukava nende punktide
täitmiseks, mis näevad ette
teede-tänavate parendamist.

Kommentaar artiklile „Maamaksumäärast Saue linnas“
Henn Põlluaas
Saue linnapea

N

agu on näha opositsiooniesindaja artiklis
toodud tabelist, mille
andmed on tegelikult aegunud, on maamaksu
määr Saue linnas võrreldes
meie naaberomavalitsustega
kordades väiksem. Nii on see
olnud juba hulk aastaid. Sellest
johtuvalt on maamaks teistel

omavalitsustel, vastupidiselt
Sauele, omanud olulist osa
nende eelarvelaekumistest.
Enamikes naabervalitsustes
on äri- ja tootmismaa maksustamismäär 2,5%, kahel 2,0%
ja vaid ühel 1,9%. Mis puutub
elamumaasse, siis kuni 1500
m2 suuruste kinnistute maksumäära võrrelda ei ole mitte
vähimatki mõtet. Alates uuest
aastast on selline elamumaa
maamaksust vabastatud, ükskõik, milline maksumäär ka
oleks. Seega ei puuduta maamaksumäära tõstmine valdavat
osa meie linna elanikest.
Neid, kelle krunt on veidi
suurem, on Sauel umbes
sada. Üle 2000 m 2 maatüki
omanikke on vaid 15. Ja kõigile neile kehtib maamaksuvabastus kuni 1500 m2 ulatuses, tasutakse vaid sellest

enam oleva maa eest.
Näiteks isikul, kelle krunt on
2000 m2 tõuseb maamaks 13
eurot aastas, kõigil ülejäänud
- umbes sajal maksjal - veelgi
vähem. Lisaks kohaldatakse
kaitsealustele maadele 50%
väiksemat määra. Samamoodi
kehtib 50% väiksem määr
üle hektari suurusele tootmismaale. Põllumajandusmaale
(vallalt linnale ületulnud maad)
ei saagi juba seadusest tulenevalt kehtestada suuremat
määra kui 2,0%. Kehtivad ka
volikogu kehtestatud soodustused pensionäridele, represseeritud isikutele jne. Ka kõigest
sellest tuleb rääkida.
Kui valitsus otsustas omavalitsustele kodualuse maa
maksuvabastuse kompenseerida tulumaksumäära tõstmisega, ei olnud omavalitsuste

esindajad sellega rahul, tuletades meelde, et mõned aastad tagasi langetati omavalitsustele laekunud tulumaksu
osa 11,93 protsendilt 11,4
protsendile. Nende hinnangul oleks tulnud esmalt see
taastada ja seejärel hakata
vaatama, kuidas maamaksu
vähenemist kompenseerida.
Tulude poolelt on Saue
linn tagasi 2007-2008. aastas, kulud on aga inflatsiooni
ja tarbijahinnaindeksi võrra
tublisti tõusnud. Koos nüüd
lubatud väikese tulumaksu
tõusuga saavad omavalitsused riigilt ikka oluliselt
vähem kui enne, kohustused
on aga suurenenud ja puudujäävale osale tuleb leida kate.
Rahandusministeeriumi
esindajate sõnul eeldaski valitsus, et maamaksuvabastuse

sisseviimisega tuleb omavalitsustel tulubaasi säilitamiseks
tõsta maamaksu määr maksimumini. Seda on sunnitud ja
plaanivad teha paljud omavalitsused, mitte ainult Saue.
Koalitsioonil ja linnavalitsusel ei ole vähimatki
kavatsust hakata laristama
või toimetult lubadusi jagada
- kõik linnale laekuvad tulud
lähevad arengukava eesmärkide ja erinevate eelarveliste
ülesannete täitmiseks. Näiteks viisime sisse õpilastele
tasuta koolilõuna, tõstsime
sünnitoetust, panustame teedeehitusse. Järgmisel aastal
algavad Saue Gümnaasiumi,
Muusikakooli ja Huvikeskuse
ehitused jne. Teha on väga
palju - me tahame, et Sauel
oleks hea elada.
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Loomaarst vastab:
Kutsikate toitmisest.
Raimond Strastin
Saue Loomakliiniku loomaarst

Tänavused kauni kodu konkursi võitjad vasakult: Tiiu Ollmann Kauguse 2 (II koht), Garri ja Tiia Krieger Istiku
9 (III koht), Mati ja Eike Simmer Nõmmiku 9 (III koht) ning Maie ja Villu Matsiselts Kivipõllu 20 (I koht).

Kaunid kodud pälvisid tunnustuse
Sirje Piirsoo

S

aue linnas on kauni
kodu konkurssi korraldatud alates aastast 1998,
traditsioon tunnustada
linnapea vastuvõtul konkursi
võitjaid ja teisi sauelasi, kes
kaunite aedade ja koduümbrustega silmarõõmu pakuvad, sai
alguse aasta hiljem.
Tänavune vastuvõtt leidis aset 16. oktoobril Saue
Kontserdisaalis. Esines Saue
poistekoori ansambel Elviira
Alamaa juhatusel ning pälvis
kodukaunistajate, õppereisidel ja ringkäikudel osalejate
marulise aplausi. Koosviibimise taustaks jooksis ekraanil
slaidiprogramm eelmise aasta
võitja ja tänavusel konkursil
osalenud koduaedadest ning
keskkonnaalasest õppereisist
Järva- ja Harjumaale.
Linnapea Henn Põlluaas
meenutas tervituskõnes, millal Eesti Vabariigi esimene
president Konstantin Päts
kodukaunistamise traditsioonile aluse pani ja kuidas
president Lennart Meri pärast
taasiseseisvumist kauni tava
taas ellu kutsus ning tänas
keskkonna ja halduse peaspetsialisti Inger Urvat, kes
on läbi aastate Saue linnas
kauneid koduaedu leidnud ja
konkurssi läbi viinud.
Linnapea tõdes, et 90-ndates alates on kogu Eesti muutunud heakorrastatumaks ja
kaunimaks, sealhulgas ka Saue
linn. Oleme osa avatud maailmast ja inimestel on võimalus
aedadesse soetada taimi, millest veel kümmekond aastat
tagasi ei osanud unistadagi.
Inger Urva sõnas, et kauni
kodu konkursse korraldataksegi seepärast, et tõsta esile ja
tuua eeskujuks neid inimesi,
kes ümbrust kaunistades kodu
ja ilu väärtustavad.

Pilkupüüdev voolujooneline püsikupeenar perekond Simmeri koduaias

Kohad Harjumaa kauni kodu konkurssidelt
2000 - perekond Sooväli
koduaed I koht, perekond
Auliku koduaed III koht;
2004 - Saue linn, maakonna
parima heakorraga omavalitsus;
2005 - perekond Müürsepa
koduaed III koht;

2009 - OÜ Zoovetvaru III koht;
2012 - perekond Volberi
koduaed I koht.
Peale selle on paljusid Saue
linna kodusid tunnustatud
peaministri tänukirja ja mastivimpliga.

Olen oma töös kokku puutunud
legendiga, et kui kutsikale süüa
anda nii palju, kui ta tahab, siis
täiskasvanuna ta enam nii palju
ei söö. Nii see päriselt pole.
Kui kutsikas on nõus lõputult
sööma, siis on sellel kindlad
põhjused. Üks põhjus võib olla
tasakaalustamata toit.
Ülesöömist esineb tihti
kodutoiduga toidetavatel kutsikatel. Kodutoiduga toites on
kasvava kutsika - eriti suurte
tõugude kutsikate - ratsiooni
väga keerukas tasakaalus
hoida. Kodutoidud on tihti liiga
energiarikkad ja võivad põhjustada rasvumist kutsikaeas.
Ülesöötmine kutsikaeas
võib aluse panna terviseriketele kogu ülejäänud
elus. Selle vältimiseks tuleb
kutsika kehakaalu pidevalt
jälgida ja võimaldada talle
piisavalt liikumist. Kodutoiduga toitmise puhul on oluline sööta looma kasvufaasis
lisaks õiges koguses vitamiine
ja mineraale, nende osakaalu
ja valiku osas nõustab teid
hea meelega loomaarst.
Toidu liigse ahmimise
komme võib tuleneda ka
valest toitmisrežiimist. 3-4
kuu vanune kutsikas peaks
sööma umbes neli korda päevas, päevane kogus tuleb toidukordade vahel ära jagada.

Vahet tuleb kindlasti teha
ka sellel, kas kutsikas sööb
oma kausi kogu aeg tühjaks
ja tühja nõu ees toitu juurde
nõuab või norib ta haledate
silmadega pererahva käest
annetusi. Käest toidu norimine
ja vastu võtmise viitab tähelepanu otsimisele. Ja tähelepanu
vajab kutsikas rohkelt.
Kui kutsikat toita toiduga,
mis ei vasta tema eale ja ei
sisalda piisaval hulgal eluks
vajalikke aineid, siis jääb tal
energiat vajaka ning ta on
sunnitud sööma rohkem, et
energiavajadust rahuldada.
Kutsikale ei ole hea anda
näiteks madala kalorsusega
vana looma toitu, ta jääb
energianälga. Kui kutsikat
toita professionaalse, tema
vanusele ja tõu suurusele
vastava kutsikatoiduga tootja
poolt ette nähtud koguses
ja pöörata talle ka piisavalt
tähelepanu, olete te omalt
poolt andnud suure panuse,
et kasvaks tubli ja terve loom.
Kuna kuivtoite on tänapäeval väga erinevas hinnaja kvaliteediklassis, siis
tasub ka ses osas pidada nõu
oma loomaarstiga - koostöös
jõuate kindlasti looma eripära ja omaniku võimalusi
arvestava lahenduseni.
Soovin teile õigeid valikuid.

Teeraja kõrvale, mis algab Peenra tänava lõpust ja viib Sarapiku terviserajale, on kerkinud aia- ja haljastusjäätmete hunnik. Vaevalt et
keegi teine selle sinna vedas kui piirkonna elanikud. Foto: Sirje Piirsoo

Istiku 9. Nagu aiakujunduse käsiraamatust – jaga aed tsoonideks kasutuse järgi ja leia koht tarbeaiale.

Aia- ja haljastusjäätmeid
metsa ei veeta
Saue Sõna

Tänavuse konkursi kõige uhkem püsikupeenar oli Tiiu Ollmanni aias
Kauguse tänaval. Fotod: Sirje Piirsoo

Saue linna jäätmehoolduseeskiri määrab kindlaks jäätmekäitluse ja jäätmete hoidmise
korralduse Saue linnas.
Jäätmehoolduseeskiri on
kohustuslik kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes
tegutsevad, elavad või viibivad
Saue linna territooriumil.
Määruse sätted kehtivad ka
neile, kes oma jäätmeid metsa

alla sokutavad. Juuresolev pilt
räägib ise enda eest! See on
näide inimeste hoolimatusest
meid ümbritsevasse loodusesse ja kaaskodanikesse.
Väikeelamutes tekkivaid
toidujäätmeid võib kompostida
selleks ettenähtud kompostimisnõudes ning aia- ja haljastusjäätmeid aunades kinnistul
selleks ettenähtud kohas, aga
mitte metsaveerel oma elurajooni lähistel.

Haridus

Saue Sõna 26. oktoober 2012

6

Aasta teenekas õpetaja Aino Korrol
Tänavu tunnustas Saue linn esmakordselt aasta teenekat õpetajat. Tiitli pälvis Saue lasteaia Midrimaa kauaaegne õpetala Aino Korrol.
Sirje Piirsoo

A

ino on pärit KilingiNõmmelt, kasvas seal,
lõpetas põhikooli, kuid
keskkooli asemel otsustas tulla 1962. aastal õppima
Tallinna Pedagoogilisse seminari, kuna kool pakkus küll kutseõpet, kuid pioneerijuhi ametit
algklassiõpetaja kallakuga, mis
ei olnud päris see õige.
Pärast seminari lõppu pöördus Aino kodukanti tagasi ja
oli sealses lasteaias kaks aastat kasvataja. Abielu ja see, et
mees töötas Saue EPT-s, tõi
Aino Sauele. Aasta tuli mujal
töötada, kuna Saue lasteaias ei
olnud vaba kasvatajakohta, kuid
1969. aastast alates on Aino
linna lasteaiale truu olnud.
Aino räägib, et on teinud
kogu elu tööd, mis on talle niivõrd meeldinud, et ta on seda
kõigile soovitanud. Muhedalt
muiates ütleb ta, et kui teised
lähevad tööle, siis lasteaiaõpetajad lähevad mängima. Nojah
– jutuks hea küll.
Kui allakirjutanu lasteaiarühmas pildistamas käis, oli
juba see tunnike kergelt väsitav: küsimus küsimuse otsa,
lisaks on vaja ju rääkida, mis
kodus toimunud ja nii edasi ja
nii edasi. Kuid ega siis rääkimisega Pöialpoiste rühma, kus
3-4-aastaseid lapsi nimekirjas
21 ja kus Aino õpetaja on, iga-

… ja siis õue kiigele hoogu lükkama. Fotod: Sirje Piirsoo

Kõigepealt lastele riburada riided selga aidata…

päevaelu piirdu. Mängu käigus
õpitakse elutarkusi, on liikumis- ja muusikatunnid, ettelugemised, soengute tegemised,
riidesse aitamised, söögi- ja
magamise ajad, lohutamised …
Meenutades möödunud aegu
Sauel, ütleb neli last – tütar ja
kolm poega - üles kasvatanud

Aino, et alguses oli kohe näha,
et rong sõidab Sauele: inimeste
näod olid tuttavad. Hea sõnaga
meenutab ta mõisaperioodi,
kui lasteaed oli parajalt suur, et
pidusid ühiselt pidada ning kolleegidega väljasõite korraldada.
Kõige toredam, mis Ainole
tööl meeldib lisaks lastega

tegelemisele – tal endal on viis
lapselast, kõik poisid -, on see,
et tal on kolleegidega vedanud.
Helmi Aulikuga võis alati „luurele
minna“ ja Helgi Haberiga samuti.
Kuigi tänapäeval on lapsed
tiba teistsugused kui aastaid
tagasi – silmaring on laiem,
kuna reisitakse palju, ja ei
kiputa sõna kuulama - on just
nende siirus ning südamega
kirjutatud kirjad ja joonistatud
pildid need, mis on Ainot rasketel aegadel aidanud.
Kui Ainolt küsida, kas ta teab,
kui palju lapsi on aastate jooksul tema juures hoida, kasvatada
ja õpetada olnud, ütleb ta, et ei
taibanud alguses lugema hakata
ja poole pealt polnud enam tahtmist. Et neid palju on, saab aimu,
kui Aino Sauel kas või poes käib

– teretajaid on hulgi, kuid kahjuks
kõiki enam ära ei tunne: kasvades inimene ju muutub. Igatahes
kooli on Aino lasteaiast saatnud
11 rühma lapsed.

Kuidas iseloomustavad
kolleegid Aino Korrolit

Ta on kohusetundlik, korrektne,
tasakaalukas, suhtleb rahulikult
ja sõbralikult, on erilise huumorimeelega. Ta on alati kursis uute
lasteraamatutega, tema koostatud lasteluuletustekogu, mõistatused ja nuputamisülesanded
on noortele õpetajatele abiks.
Ta on alati teinud huvitavaks
ja põnevaks lasteaiamatemaatika, kasutanud omavalmistatud
õppevahendeid. Lapsed teavad,
et koos õpetajaga saab lahendatud kõik probleemid ja mured.

Saue lasteaed Midrimaa tähistas 50. sünnipäeva
Saue lasteaed Midrimaa
5. oktoobril 2012 sai Saue lasteaed Midrimaa 50-aastaseks.
Sünnipäevaettevalmistused
algasid juba septembris uue
õppeaasta algusega. Lapsed
õppisid laule-tantse, maalisid
sünnipäevapilte, millest valmis
väike näitus. Sünnipäevanädalal
toimusid kauni muusika kontserdid, lastele esinesid Saue Muusikakooli õpilased ning Midrimaa
muusikaõpetajad Reet Jürgens

ja Piret Kuld. Lapsevanematel
oli võimalik uudistada lasteaia
õppetegevusi ja maitsta lõunasööki.
Sünnipäevahommik algas
magusalt: kõiki tulijad tervitasime kommiga. Laste päeva tegi
pidulikuks sünnipäevaaktus,
kus õhupallidega kaunistatud
saalis lauldi ning mängiti koos
vahvate tegelastega sünnipäevalaule ja -mänge. Kõik rühmad
said kingituseks tordi. Linnapea
Henn Põlluaas ja abilinnapea

Lasteaia kõige väiksemad oma lasteaeda kallistamas. Fotod: Saue lasteaed

Jüri Tümanok ulatasid kõikidele
rühmadele väikesed Saue linna
lipud. Õuesoleku lõpuks koondusid kõik lapsed ja töötajad
lipuväljakule, et ühiselt moodustada suur kallistamise ring
ümber Midrimaa. Kahjuks ei
teostunud, vaid lükkus sajuse
ja tuulise ilma tõttu tulevikku
aerofoto tegemise plaan.
Lasteaia hoolekogu nõusolekul ja Saue linna loal sulges lasteaed kell 16 uksed ja kõik töötajad osalesid Midrimaa pidulikul juubeliaktusel Saue Noortekeskuse saalis. Aktus algas
lasteaia lipu õnnistamisega,
mille viis läbi lasteaia vilistlane,
Tallinna Piiskopliku Toomkiriku
õpetaja Urmas Viilmaa. Aktusel
rõõmustasid töötajaid ja külalisi
Midrimaa laste laulud-tantsud
muusika- ja liikumisõpetajate
juhendamisel, esinesid Daniel
Bakler ja Saue poistekoor, dirigent Elviira Alamaa. Esinesid
Midrimaa andekad vilistlased
- Daana Ots viiulil, Karl Kanter

kitarril, Liis Viira harfil, laulis
Karl Hõbessalu ja publiku ette
astus ka noor võistlustantsija
Brigitta Toomingas koos tantsupartneriga. Kontserdi kava pani
kokku Reet Jürgens, õhtut juhtis
aasta õpetaja tiitli nominent
Annika Kaupmees.
Piduliku aktuse lõpetas
ühine tordisöömine. Kaks uhket
maasika-vaarika-martsipani torti
valmisid lasteaia köögis peakoka
Piia Ladva ja õpetajaabi Estra
Märtsoni ühistööna.
Saue lasteaial on 50 aasta jooksul olnud kaks direktorit - Meeli
Paju ja Anne Teetamm, kes teineteist
täiendades rääkisid kokkuvõtvalt
lasteaia ajaloost ning tänasid endisi
ja praegusi töötajaid.
Midrimaa ja kõik töötajad
said külalistelt rohkelt tänusõnu,
õnnitlusi, tervitusi ning kingitusi. Sünnipäeval oli palju endisi
töötajaid, kes uurisid huviga
lasteaias toimunud uuendusi.
Juurdeehitus nelja rühma ja
saaliga, mis valmis 2005. aastal

on praegustele lastele ja töötajatele juba harjumuspärane, aga
vanad olijad rõõmustasid avarate
ja ilusate ruumide üle. Ühiselt
meenutati lasteaia algusaastaid,
naljakaid juhtumisi ja armsaid
kaastöötajaid. Möödunud põnevatest sündmustest andsid aimu
kroonikakirjutajate Merit Israeli ja
Merike Malkuse koostatud kroonikaraamatutest, mida oli huvitav
sirvida nii endistel kui praegustel töötajatel. Sünnipäeva puhul
valmisid lasteaia infovoldikud ja
toredad logoga märgid.
Piduliku päeva lõpetas töötajate koosviibimine lasteaia
saalis, mida aitasid sisustada
Aavo Trio ja linetantsu õpetaja
Kaie Seger. 50 aastat ajalugu
on andnud lasteaiale palju
toredaid lapsi, usaldusväärseid
ja pühendunud töötajaid, vahvaid traditsioone ja sellega koos
kogukonna toetuse.
Suured tänud kõigile, kes
nõu ja jõuga sünnipäeva korraldamisel osalesid.
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Kontserdisügise tipp - Hortus Musicus
Sandra Kalmann
Saue Muusikakooli
muusikaloo õpetaja

H

ortus Musicuse kontsert 13. oktoobril
Saue Kontserdisaalis
oli märgiline sündmus. Hortus Musicust, kes
tähistab sel aastal oma 40.
sünnipäeva, võib pidada Eesti
vanamuusiku lipulaevaks.
Ansambel on Andres Mustoneni eestvedamisel koosmusitseerinud aastakümneid. Sellel
ajal, kui ansambel alustas tegevust, oli nõukogude režiim justkui elimineerinud vanamuusika
olemasolu. Bachi-eelset muusikat ei mängitud, noote polnud
saada, rääkimata ajastutruudest pillidest. Siiski alustas
grupp noori n-ö mässu valitseva
korra ja mõtteviisi vastu ning
huvitus vanamuusikast.
Algsest koosseisust on
praegu järel neljast-viiest
muusikust koosnev tuumik.
Ansambli repertuaarist võib
leida muusikat 8. kuni 20.
sajandini välja. Ja ikka tehakse
kõike natuke omas võtmes ja
nii tõetruult kui vähegi võimalik. Nende aastatega on kontserte antud Euroopas, USA-s,
ka näiteks Jaapanis.
Saue kontserdil oli grupp
oma täies hiilguses kohal.

Hortus Musicus on Andres Mustoneni (paremal) eestvedamisel koosmusitseerinud aastakümneid.
Foto: Kristiina Liivik

Karismaatiline Andres Mustonen mängis viiulit ja juhtis
kontserti. Laval olid ka vokalistid Riho Ridbeck (bass), Tõnis
Kaumann (bariton) ja Anto Õnnis
(tenor). Peab märkima, et kõik
lauljad valdasid erinevaid löökpille ja musitseerisid laulmise
vahepeal hoogsalt kaasa. Muusikud kasutasid erinevaid ajastukohaseid naturaalpille - Olev
Ainomäe (pommer, plokkflööt,
duduk), Imre Eenma (violone,
viola da gamba), Valter Jürgenson (tromboonid), Tõnis Kuurme
(dulzian, rauschpfeiff, plokkflöödid) ja Ivo Sillamaa (klavessiin).

November Saue Muusikakoolis

2. november
Saue Muusikakoolil on külas
pedagoogid Inčukalnsi Muusikakoolist (Läti)
2.- 3. november
õpilased osalevad Poiste Keelpillifestivalil Kuressaares
3.- 4. november
Saue Poistekoori õppelaager
Padisel
8. november
Saue kitarriõpilaste esinemine
kitarrifestivalil „Fiesta de la
guitarra“ kell 18 Saku mõisas.
Sissepääs tasuta!
10. november
Eesti palade konkurss klaveriõpilastele Tabasalu Muusikakoolis
13. november
Kontsertide sarja „Saue Kontserdisügis 2012“ kammerkontsert. Esi-

nevad Theodor- Peeter Sink (tšello)
ja Holger Marjamaa(klaver). Kell
18.30 Saue Kontserdisaalis, pilet
5 / 2 eurot
16. november
Harjumaa vokaalansamblite
konkurss Orus
26. november
Saue Muusikakooli kitarriosakonna kontsert Sauel
27. november
Saku ja Saue Muusikakoolide
ühiskontsert kell 17 Saue Kontserdisaalis. Sissepääs tasuta!

Muusikakool soovitab
26.11- 2.12
rahvusvaheline pianistide
festival „Klaver 2012“ Estonia Kontserdisaalis. Lisainfo: http://www.concert.ee/
klaverifestival&arhiiv=1
30. 11 -2. 12
klaverikonkurss „Eesti Kõla“
Tallinna Muusikakeskkoolis
25.11- 12.12
kitarrifestival „Fiesta de la guitarra“, www.kitarriselts.ee
Muusikakooli lisainfo: www.
sauemk.edu.ee

Hortus Musicus tegi kuulajaile ekskursi renessanssmuusikasse. Vaatluse all olid peamiselt
16. sajandi teosed. Ansambel
alustas muusikalise reisiga Inglismaalt ja mängis Shakespeareaegseid teoseid. Selline lõbus
koosmäng ja naljatlev laulmine
manas publikule tõetruu pildi
ajast, mil muusikat tehti vajadusest vaba aega sisustada ning
meeleolusid lauldes ja pilli mängides väljendada.
Edasi viis muusika meid
Itaaliasse. Selle ajastu üks
tähtsam helilooja oli Claudio
Monteverdi (1567-1643), kelle

madrigale esitasid kõik kolm
vokalisti. Tahan eriti esile tuua
Kaumanni laulutehnika, sest
selle ajastu muusika laulmist
peab eraldi õppima ja arendama. Veel peab kiitma kolme
laulja kokkusobivust. Kõik
kooskõlad olid puhtalt lauldud.
Itaalia järel suundusime
Prantsusmaale, kus muusikat
tellis tollal kuningas - kõlas
õukonnamuusika 1530-ndatest.
Kontserdi teine pool viis rahvaliku muusika radadele. Balkanimaade muusikat iseloomustab
eelkõige virtuoossus ja rütmide
keerukus. Pea kõik pillid said

võimeid näidata. Peale selle
esitas ansambel juudimuusikat.
Kõik lood olid originaalkeeltes.
Et kontsert lummas publikut
ilmselgelt, esitas ansambel lisapala, mis pärines Makedooniast.
See lugu sobis ideaalselt kontserti
lõpetama, sest lõpus oli vahva
ninanips publikule. Pala justkui
lõppes, aga siiski mängiti veel
mõned meloodiajupid. Kuulaja
hinge jäi paratamatult tunne, et
tahaks veel ja veel kuulata.
Tõstan kontserdist esile kõikide muusikute musitseerimist,
lavalist vabadust ja virtuoossust.
Kõigele sellele aitas kaasa Mustoneni ilmekus ja muusikute
juhendamine. Vahva sild originaalpillide, vanamuusika ja tänapäeva vahel oli see, et mitmed
muusikud kasutasid nootide
asemel tahvelarvuteid - käiakse
ajaga kaasas, kuid samas osatakse imeliselt ette kanda ja
hinnata ajastukohast muusikat.
Hortus Musicuse kava oli
haarav ja vaheldusrikas ning ei
jätnud külmaks ühtki kuulajat.
Saue publiku vastuvõtt oli väga
soe. Kuulajad elasid muusikale aktiivselt kaasa ja kontserdi lõppedes aplodeerisid
püsti seistes. Täname kõiki,
kes kontserdi õnnestumisele
kaasa aitasid: Eesti Kontsert,
Eesti Kultuurkapital, Saue linn
ja Saue Muusikakool.

Algavad käsitöö õpitoad tekstiilistuudios Kiriline
Tiina Sillar
Tekstiilistuudio Kiriline
Suvest on saanud sügis ja
tekstiilistuudios Kiriline algavad taas erinevate käsitöötehnikate õpitoad.
Nõelviltimise õpitubades valmistame vilditud ehteid, kasutades seejuures ka traditsioonilisi
ehete valmistamise tehnikaid.
Arhailise tikandi kursusel keskendume vanade mustrite
tähendusele ja tikkimisvõtetele.
Novembri teises pooles
alustame jõuluettevalmistustega - ikka selleks, et ennetada
ajaga võidujooksu jõulukuus.
Valmistame ise kingitusi,

vildime jõuluehteid, teeme
pakendeid ja kaarte...
Uue aasta plaanide kohta
võib juba praegu vihjena öelda,
et jaanuarikuus alustame
täiesti uute ja ülipõnevate
õpitubadega - keskendume
kangatrükkimise erinevatele
võimalustele ja töötlemisele,

kasutades nii vanu ja arhalisi
kui ka uuemaid trükkimise ja
käsitöötehnikaid.
Sügisperioodi õpitubadesse on registreerumine alanud, rohkem infot on blogis:
http://kiriline.blogspot.com/
Tere tulemast!

Saue Harrastuspuhkpilliorkestri proovid
Saue Muusikakool
Pühapäeviti algusega kell
13 toimuvad Saue Muusikakooli stuudios Saue Harrastuspuhkpilliorkestri ja
Saue Muusikakooli puhkpilliorkestri proovid (proovid ei
toimu koolivaheaegadel).

Osalema on oodatud emad,
isad, vanaemad, vanaisad kõik, kes on kunagi pillimänguga kokku puutunud.
Kellel on kodus pillid olemas, palume need proovi
kaasa võtta. Proove viib läbi
dirigent Sirly Illak (pildil).
Soovi korral on võimalik

võtta lisatasu eest individuaaltunde koostöös Saue
Muusikakooli pilliõpetajatega.

Noorsootöö ja linnelu
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Projekt „Mida Sina arvad?”
taotleb tolerantsust
Liis Enson
Saue Noortekeskuse noortejuht, projekti nõustaja

S

eptembris sai Sauel
avalöögi noorte omaalgatuslik projekt „Mida
Sina Arvad”, mida toetab rahaliselt büroo Euroopa
Noored.
Jaanuaris osalesid Saue
noored Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (EANK) ja
Euroopa Noored Eesti Büroo
ühisprojektis Idee 24, kus
oli võimalus mõelda erinevatele ideedele, mille käigus
sündiski projekt „Mida Sina
arvad?“. Projekti eesmärk on
panna noored - miks mitte

Saue noored meeskonnakoolitusel. Foto: Liis Enson

Projekti liige Grete nädalast
„Erinevus rikastab“: „Messi
„Erinevus rikastab“ raames
korraldas Eesti LGBT Ühing
vikerkaarevärvilise ümbermaailmareisi mängu ja me olime
vabatahtlikena abilised selle läbiviimisel. Mäng toimus Vabaduse
väljakul ühes hubases telgis, sellest said osa võtta kõik huvilised.

Mängu jooksul vastasid osalejad
LGBT-teemalistele küsimustele
ja avaldasid oma arvamust. Oli
põnev suhelda erinevate inimestega ja teada saada, mida nad
seksuaalvähemuste olukorra
kohta arvavad. Kindlasti said kõik
mängus osalejad teada midagi
uut ja ka meie saime mõnevõrra
targemaks.“

ka täiskasvanud - mõtlema ja
kaasa rääkima seksuaalsuse
teemadel, eelkõige seksuaalvähemuste teemal. Eesmärk
on, et vähemustesse suhtutaks
sallivamalt ja hoolivamalt, et
neid arvestataks kui võrdväärseid kodanikke.
Kui projektis osalevatelt
noortelt küsida, miks nad seda
teevad, vastavad nad, et taunivad alavääristavat suhtumist
seksuaalvähemustesse.
Noored on osalenud Eesti
LGBT Ühingu korraldatud
seksuaalvähemusi tutvustaval
koolitusel OMA keskuses, vabatahtlikena „Erinevus rikastab“
nädalal, meeskonnakoolitusel,
mida viis läbi Kristi Jüristo, ja
MTÜ Foorumteater koolitusel.

MTÜ Foorumteater koolitusel omandasid noored
29.-30. septembril algtõed
Maailmaharidus on aktiivne
õppimisprotsess, mille
põhiväärtused on solidaarsus, võrdsus, kaasamine
ja koostöö. Maailmaharidus loob noortele võimaluse olla aktiivne kodanik,
ütleb 2004. aastal Euroopa
maailmahariduse foorumil
Amsterdamis heakskiidetud
definitsioon. Noorsootöö, mis
on üks mitteformaalse õppe
osa, on seadnud eesmärgiks
kaasata noored ühiskonnaelu
protsessidesse ja nende mõju
tehtavatele otsustele.

Saue postkontor saab laiema
ukse ja kaldtee
Saue Sõna
18. oktoobril olid aastaid
oodatud tööd Saue postkontori juures täies hoos. Saue
Linnavarahaldus paigaldab
postkontorile uue laiema
välisukse ja ehitab sellest
paremale poole kaldtee, et
ka ratastooliga asju ajama
pääseks – siiani see võimalus puudus.

Foto: Sirje Piirsoo

foorumteatri ajaloost, töötoa
korraldamisest ja etenduse
valmimisest, proovisid läbi
pilditeatri meetodi ja lõid
koos etenduse.
Ees ootavad koolitused
mitmekesisuse ja seksuaalkasvatuse teemadel. Seejärel
asuvad noored ette valmistama etendust, millega nad
alates jaanuarist 2013 eri
piirkondades üles astuvad.
Aktiivsete Saue Noorte
tegemistega saab tutvuda
Facebookis leheküljel „Mida
sina arvad?”
Ühe meetmena noorsootöö
arendamisel riigi tasandil on
esile tõstetud noorte kodanikuteadlikkuse ja -kasvatuse
suurendamist, milleks võib olla
projektide algatamine noorte
endi poolt, mis käsitlevad kodanikuks olemist, ühiskonda, võrdseid võimalusi ja ka inimõigusi.
Saue noorte projekt on hea
näide maailmahariduse viimisest noorsootöö mõistes juba
teisele tasandile, kuna antud
projektis tutvustavad noored
ise maailmahariduse põhitõdesid eakaaslastele.

Limonaadi
Skate-park kutsub!
Kristi Kruus
Saue Noortekeskuse juhataja
Oktoobri algusest on Saue ja
ümbruskonna noortel võimalus veeta aega uues ja uhkes
Limonaadi Skate -pargis.
Noored on saanud palju ekstreemseid elamusi ja neile
meeldib pargis aega veeta.
Seetõttu kutsub noortekeskus üles kõiki sõitjaid
kandma kaitsevahendeid!
Kiivri kandmine pargis ON
KOHUSTUSLIK ning vastutus
selle eest lasub sõltuvalt
vanusest kas sõitjal endal
või tema vanematel. Kiiver
ning põlve- ja küünarnukikaitsmed hoiavad kindlasti
ära mõnedki luumurrud ja
verejooksud.
Kui siiski midagi juhtub,
tule noortekeskusesse. Väi-

kese mure plaasterdame
kinni ja suure mure korral
helistame, kuhu vaja. Telefone koos vanemate numbritega palume sõitjatel kaasas
kanda, et vajadusel saaks
kohe helistada. Kui vanemad parki kaasa ei tule, võta
kindlasti sõber kaasa: seltsis
on segasem ja sõber kutsub
vajadusel abi.
Noortekeskuses saad vett
juua ja vetsus käia - ära
põõsa alla pissi!
Skate -park asub noortekeskuse territooriumil – siin
ei suitsetata ega tarbita alkoholi vanusest olenemata.
Park on sõitjatele ametlikult
avatud iga päev kell 10-22,
vanusepiirangut ei ole.
Noortekeskus soovib kõigile
terveid elamusi!

26. oktoober 2012 Saue Sõna
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Eesti Naabrivalve häirenuputeenus aitab eakaid
MTÜ Eesti Naabrivalve

kogukonna sidusust ja üksteisest hoolimist.

MTÜ Eesti Naabrivalve alustas sel
sügisel uudse, vabatahtlike kaasabil toimiva häirenuputeenuse
pakkumist. Häirenupp on abivahend, mis aitab suurendada üksi
elavate eakate turvalisust ja tõsta
õnnetuste avastamise kiirust.

Teenuse alus on usalduslik
suhe

H

äirenuputeenus on
lahendus üksi elavatele või suure osa päevast omaette kodus
olevatele inimestele, kes võivad
õnnetuse korral jääda hätta abi
kutsumisega. Uuenduslik teenus aitab suurendada inimeste
turvalisust ja kiirendab abi
kohalejõudmist – nupulevajutus
või suitsuanduri häire annavad
mobiiliside kaudu lähedal elavale abistajale juhtunust kohe
teada. Nii saab vältida õnnetuse
hilist avastamist: tulekahju ja
terviserikke korral on tihti küsimus minutites ja sekundites.
Risk, et üksi elavad eakad
ei saa õnnetuse korral kiiresti
abi, on eriti suur hajaasustuses, kuid abi vajavad ka linnaelanikud. Ootamatu kukkumine või kõrbev toit pliidil võivad eakate puhul tähendada,
et abi saamata võib esialgu
kergena näiv õnnetus lõppeda
traagiliselt. Häirenupu süsteemi abil avastatakse õnnetus
varakult ja sellele reageeritakse kiiresti.

Kuidas see kõik toimib?
Eaka koju paigaldatakse
GSM-sidel töötav süsteem,
mis koosneb suitsuandurist,
kaasaskantavast häirenupust
ja lokaalsest GSM-keskusest,
mille kaudu teade õnnetusest
vabatahtlikuni jõuab. Lisaks
annab süsteem teada pikematest elektrikatkestustest. Suitsuanduri häire jõuab reageerijateni ka juhul, kui inimene
ise ei ole võimeline nupule
vajutama. Abivajaja koju paigaldatakse tulekustuti ja koostöös päästeameti spetsialistiga
kontrollitakse kodu tuleohutust.
Vabatahtlikud, kes on valmis esmase reageerijana teenuses osalema, saavad tasuta
tuleohutuskoolituse Päästeametilt ja esmaabikoolituse
Eesti Punaselt Ristilt. Pääs-

teameti ennetustöö osakonna
juhataja Indrek Intsu sõnul on
teenus oluline. „Koolitatud
vabatahtlikest on ohuolukordades päästeteenistusele palju
abi,“ kinnitas Ints. Koolituste
tulemusena oskavad vabatahtlikud paremini ohuolukorda
hinnata ja operatiivteenistuse
väljakutsumisel Häirekeskusele informatsiooni anda. Nad

õpivad, millised on esmased
tegevused erinevates ohuolukordades kuni saabub professionaalne abi. Koolitustel
omandatud teadmised ja oskused on inimestele vajalikud,
selle kaudu suureneb ohutusalane teadlikkus kogukonnas
laiemalt. Vabatahtlik tegevus,
mida Eestis üha rohkem väärtustatakse, aitab tugevdada

MTÜ Naabrivalve teenus erineb
äriettevõtete analoogidest mitmeti. „Usaldusliku suhte tekkimine abivajaja ja vabatahtliku
vahel, kogukonna sidususe ja
aktiivsuse suurendamine, vabatahtlike võrgustiku kujunemine,
tuleohutus- ja esmaabialase
teadlikkuse suurenemine ühiskonnas – need on vaid mõned
paljudest teenuse lisaväärtustest,“ ütles Eesti Naabrivalve
projektijuht Liina Kirsipuu.
MTÜ Eesti Naabrivalve
pakub häirenupu teenust
projekti „Eakate ja puuetega
inimeste turvalisuse tõstmine
vabatahtlike kaasabil“ raames,
mida rahastab Eesti-Šveitsi
koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. MTÜ on
teenust projektide kaudu,
valdkonna eksperte ja koostööpartnereid kaasates arendanud
2009. aastast ning on täna
seda valmis pakkuma üle Eesti.
Teenuse infopäev toimub Saue
Päevakeskuses 6. novembril
kell 10.30.
Rohkem infot:
hairenupp.naabrivalve.ee, telefonid 5062588, 6522522, e-posti
aadress nupp@naabrivalve.ee.

Päevakeskuse ja invaühingu huvireis viis sauelased Sillamäele ja Jõhvi
Armand Nagel
On traditsioon, et igal aastal korraldab invaühing väljasõidu Eestimaa eri paikadesse. Tänavu oli
selleks Sillamäe, ja kuna päevakeskus plaanis reisi Jõhvi, siis
saigi teoks ühine ekskursioon.
Teele asusime viimase 50
aasta kõige vihmasema septembrikuu viimasel laupäeval.
Sillamäel võttis meid vastu
kohalik giid, kes andis põhjaliku
ülevaate 12 tuhande elanikuga,
poolel teel Tallinnast Peterburi
paiknevast linnast. Kui enne
Teist maailmasõda tunti Sillamäed kui puhkekohta, siis
sõjas hävis linn täielikult. 1946.
aastast oli linn aga eestimaalastele suletud ja teenis sõjalisi
eesmärke. 21 aastat tagasi sai
Sillamäe taas vabaks.
80% sealsest elanikkonnast
on vene rahvusest, siin paikneb neli kooli ja neli lasteaeda.
Hoolekandeasutusega Sügis
ühe katuse all asub päevakeskus Merelaine, mis on kuus

tundi päevas pensionäride
päralt. Viie läbikäidava ruumiga
pole see põrandapinnalt Saue
Päevakeskusest suurem. Kohvilauas istudes saime teada,
et alalisi töötajaid on neil kaks
ja päevas leiab tee sinna paarikümne inimese ringis.
Eripära võrreldes teiste päevakeskustega on, et neil on
kahe töötajaga tervisepunkt,
kus mõõdetakse vererõhku ja
tehakse massaaži. Jõusaalis on
olemas kõik vajalik keha treenimiseks. Populaarsed on periooditi korraldatavad temaatilised
õhtud, praegu on ettevalmistamisel „Sügis”. Peab tõdema,
et Sillamäe jättis ilusa, puhta
ja heakorrastatud linna mulje.
Edasi siirdusime Jõhvi
XIV sajandist pärit kultuurimälestisse, Jõhvi kirikusse
Anna-Liina Võsa kontserdile.
Puupüsti täis kirikus oli seisukohtagi raske leida. Solist
esines nii oreli, saksofoni kui
akordioni saatel. Suur ja avar
ruum, nagu seda on kirik, on

Sauelased Enno Lilienthal ja invaühingu esimees Elena Kalbus Sillamäe päevakeskuses. Fotod: Heiki Lumilaid

igati sobilik sellisteks kontsertideks: akustika on suurepärane.
Kahtlen aga, kas pühas kohas,
nagu seda on kirik, on sobilik

Põigatud sai mere äärdegi

lauljale tunnustust avaldada
käteplaksutamisega.
Viimane peatus meie teel
oli 2005. aastal avatud Jõhvi

Kontserdimaja, kuhu on siiani
leidnud tee 320 tuhat inimest.
Alalisi töötajaid on neil 12,
periooditi võetakse lepingu
alusel tööle kuni 25 üliõpilastõpilast. 920- kohalise saali
põrand on vastavalt vajadusele
osaliselt allalastav, ka lava
ja orkestriruumi on võimalik
tõsta, alla lasta ja vajadusel
pööratagi. Praegu toimub paar
kontserti nädalas. Eriti oodatud
on iga-aastased balletifestivalid, kuhu suur osa külastajatest
tuleb Peterburist. 160-kohalist
väikest saali kasutatakse peaasjalikult kinosaalina.
Tuleb tunnistada, et Jõhvigi
ei taha naabrist heakorraalal
viletsam olla. Eriti sügava
mulje jättis Rakvere tänav
lõputu lillekastide reaga.
Tänan selle ilusa, huvitava
ja meeldiva reisi eest korraldajaid ja organiseerijaid,
invaühingu juhti Elena Kalbust
ja päevakeskust eesotsas juhataja Liivi Lentsiga, ning linnavalitsust toetuse eest.

Sport

Orienteerumine Saue linna tänavatel
Saue Huvikeskuse sporditegevuse juht
Terje Toomingas
Sarja „Sauelane liikuma” orienteerumise etapi ühisstart oli
13. oktoobri keskpäeval Saue
keskuse pargis. Rajaga läks tutvuma üle saja spordisõbra päris
pisikestest eakamateni välja.
Valikorienteerumise rajal,
mis valmis koostöös spordiklubiga Saue Tammed, oli kakskümmend kontrollpunkti, kontrollaja pikkus 60 minutit. Ilus
päikeseline sügisilm oli kohale
meelitanud igas vanuses spordihuvilisi, lõpuprotokolli sai
oma tulemuse 98 spordisõpra.
Palju oli neid, kes läbisid kõik
20 punkti. Mõni neist oli tulnud läbima oma elu esimest
orienteerumise rada - ja see oli
jõukohane igas vanuses huvilisele.
Võistluse protokolliga saab
tutvuda Saue Huvikeskuse
kodulehel huvikeskus.saue.ee.
Iga osavõtja osales enne starti
sportlike loosiauhindade jagamisel ning pärast raja läbimist sai
kosutuseks šokolaadi ja jooki.
Suur tänu spordiklubile Saue
Tammed, kes üritust läbi viis:
Peeter Pihl, Erkki Aadli, Ülo
Vainura, Kaimo Käärmann-Liive,
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Saue Male-Kabeklubil
läks Harjumaa kiirmale
meistrivõistlustel hästi
Valjo Rattasep
Saue Male-Kabeklubi juhatuse esimees
Saue valla kultuurikeskuses
toimusid 13. oktoobril tänavused Harjumaa individuaalsed
meistrivõistlused kiirmales
täiskasvanutele ja noortele,
Saue maletajad olid kokkuvõttes üsna tublid ja edukad.

Ilus päikeseline sügisilm meelitas kohale igas vanuses orienteerumishuvilisi. Foto: Sirje Piirsoo

Üks kontrollpunktidest on leitud, komposteerime ja edasi! Foto: Lembe Lutterus

Hille Tasa, Lembe Lutterus, Krista
Terno, Maris Terno, Merle Aadli,
Edith Madalik, Ekvard- Allan Matis Joakit ja Ingrid Kuningas.
Kohtumiseni sarja „Saue-

lane liikuma” kolmandal etapil
Isadepäeva Eri - 10. novembril kell 12 Saue Gümnaasiumi
staadionil. Lisainfo ürituse
kohta huvikeskus.saue.ee.

Võistlusest, mis olid küllaltki
tasavägised ja põnevad, võttis
osa neli Saue Male-Kabeklubi
meesmängijat, üks naine ja
viis noort.
Nii täiskasvanute kui noorte
grupis võistlesid mehed ja
naised, poisid ja tüdrukud
üheskoos, kuid arvestust
peeti medalitele ja diplomitele
eraldi. Noortel oli koguni kolm
vanuseklassi: kuni 10-aastased, kuni 14-aastased ja kuni
18-aastasted. Võistlused viidi
läbi Šveitsi süsteemis seitsme
vooruna, ajakontrolliga 15

Medalisadu Vilniuses

Saue JK
Harjumaa meistrivõistlustel kolmas
Valdis Toomast
Võistkonna esindaja

Saue JK meeskond. All vasakult Urmo Timusk, Roland Tammela, Mart
Jõesaar, Argo Alaväli ja Jano Järvelaid ning ülal vasakult Indrek Nuuma,
Janar Pajo, Erkki Liiv, Jaan Koit ja Stefan Kuld. Pildilt puudub Kristjan
Suurjärv, kes esimeses mängus vigastada sai. Foto: Saue JK

Harjumaa meistrivõistlused
jalgpallis toimusid 6. oktoobril Laagri staadionil. Osales

üheksa võistkonda. Mängud
olid tulised ja pingelised. Esimeses alagrupis võitis Saue

Jalgpalliklubi (JK) meeskond
mõlemaid vastaseid.
Järgmises, alagruppide võitjatest koosnevas vahegrupis
kahjuks nii hästi enam ei läinud. Kaotus 1:3 tuli vastu võtta
turniiri hilisemalt võitjalt Kõue
Augurilt“ ja minimaalse tulemusega 0:1 Kiili spordiklubilt.
Kõue Augur võitis ka eelmisel aastal. Siinkohal on paslik
märkida, et meeskonnal puudub igasugune kokkupuude
Kõue vallaga, see on valdavalt
Eesti teise ja esiliiga mängijatest komplekteeritud erinevatel turniiridel osalev „võitjavõistkond “.
Kolmas koht vahegrupis
andis võimaluse mängida kolmanda -neljanda koha kohtumist, kus Saue JK meeskond
alistas pärast viigiga lõppenud
mänguaega penaltitega Maardu
meeskonna.
Eelmisel aastal saavutatud
neljandast kohast saime küll
parema tulemuse, kuid kauaoodatud võit jäi sellel aastal
veel kahjuks saavutamata

minutit mõlemale mängijale.
Pingeliste võistluste tulemusena selgus, et meie maletajad olid kokkuvõttes üsna
edukad. Noorte osas jäid kuni
14-aastaste vanusegrupis Karl
Voldemar Palm, Vallo Arukaevu
ja Mihkel Eduard Luude jagama
nelja punktiga seitsmest partiist III-V kohta, kusjuures
koefitsientide alusel oli esimene Luude, järgnes Palm ja
Arukaevu.
Kuni 18-aastaste vanuseklassis saavutas Markus Grossthal 3,5 punktiga viienda koha.
Täiskasvanute klassis oli
võistlejaid 22. Karel Uurits
tuli koefitsientide alusel 4,5
punktiga seitsmest partiist
viiendale kohale. Valvo Viidu
oli kümnes ning Raul Leeduks
ja Uldis Feldmanis platseerusid
15. ja 16. kohale.

Saue Sõna
Saue noored taekwondo
sportlased, keda treenib
Badreddine Lamdaghri
Alaoui, tulid Leedu rahvusvahelistelt kooliõpilaste

taekwondo meistrivõistlustelt koju kahe kulla, hõbeda
ja pronksiga. Võistlused
toimusid 20. oktoobril Vilniuses.
Sel korral võitlesid kulla
välja tüdrukud - Laura-Liisa
Kümnik 7-9-aastaste vanuseklassis ja Sofia Samoilova
(pildil) 10-12-aastaste seas.
7-9-aastaste poiste hulgas
kuulus hõbemedal Henry
Lippasaarele. Armiin Riis tuli
10-12-aastaste poiste vanuseklassis pronksile.
Medaleid võitsid ka treener Badri õpilased Tallinnast:
kuld-, kaks hõbe- ja pronksmedal.

Karateklubi Kimura
Shukokai ootab
uusi õpilasi karate
trenni alates 7 aasta
vanusest. Trennid
on teisipäev ja neljapäev kell 18-19
Saue Gümnaasiumi
spordisaali rõdul.
Info Renee Toome,
telefon 55619155.
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Saue Päevakeskuse tegemised
novembris

Jumalateenistused Saue
vabakirikus novembris

Üritused
◊ 6. november kell 14.15.
külastame Riigikogu. Vajalik registreerimine ja isikukood. Kehtiv dokument
kaasa. Sõidame kell 12.47
kaubakeskuse juurest väljuva bussiga 190.
◊ 6. november kell 10.30
Eesti naabrivalve häirenupu
teenuse tutvustus.
◊ 9. november kell 9.30
Estonia teatri külastus ja
ekskursioon teatris. Vajalik
registreerimine. Osalustasu 2
eurot saab maksta kohapeal.
Sõidame 8.47 kaubakeskuse
juurest väljuva bussiga.
◊ 9. november kell 10-14
turumüük.
◊ 12. november kell 13.30
koguneb päevakeskuse aktiiv.
◊ 18. november keedame projekti „Köök ühendab rahvast“

Kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle
tagasi ja võtan teid enese juurde. Jh 14:3

raames koos ukrainlaste ja
valgevenelastega suppi. Vajalik registreerimine, osavõtjate
arv on piiratud.
◊ 20. november kell 11-12.30
eakate sünnipäevapidu Saue
Noortekeskuses. Oodatud on
kõik vanuses 65 ja enam,
kellel oli või tuleb sünnipäev vahemikus 1.oktoober
kuni 31. detsember 2012.
Vajalik on registreerimine
kuni 16. novembrini. Kavas
tervituskõned, kontsert ja
kohvilaud.
◊ 21. november kell 11
tähistame hingedeaega.
Toomkiriku õpetaja Urmas
Viilma kõneleb pühadest,
esinevad Saue Päevakeskuse noored Marve Rekandi
juhendamisel.
◊ 26. november kell 14 Saue
Päevakeskuse noorteansam-

bel Marve Rekandi juhendamisel esineb Kesklinna Sotsiaalkeskuses.
MTÜ-de koosolekud
◊ 6. november kell 10 Saue
Linna Invaühingu koosolek.
◊ 9. november kell 16 seltsing Bereginja kogunemine.
Silmade kontroll
◊ 30. novembril pakub OÜ
Silmarõõm võimalust silmade kontrolliks. Vajalik
registreerimine.
Tähelepanu reisihuvilised!
◊ 17.-24. aprill 2013 sõidame reisi firma Nordland
Traveliga Hollandi lillefestivalile. Giid Jaan Masing.
◊ Registreerimine ja täpsem
info päevakeskuses kuni
30. novembrini 2012.

Kuulutused
Teenused
Aitame koostada teie majale
ehitusloa ja kasutusloa saamiseks vajalikku dokumentatsiooni. info@arhipilk.com,
telefon 56600290.

Saue Autohooldus, Pärnasalu
21. Avatud E-R 9-20; L-P 9-15,
telefon 53403642, 5682766.
Sõidukite hooldus ja remont;
rehvivahetus tasuta, kui ostad
rehvid meilt; silla reguleerimine.

Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid, jne) ja
igasuguse ELEKTROONIKA
(televiisorid, monitorid, raadiod
ja muu). TASUTA demonteerimine. Hoolsad töömehed. Telefon
55939504.

Müük
Müüme küttepuid, hind kokkuleppel. Telefon 56886868.

Eralogopeed Sauel, Sooja tn
1 (Peetri Pizza maja). Kontakt
sauelogopeed@gmail.com,
telefon 55589784.

Müüa küttepuud: kask - 40€/
rm; segapuu - 34€/rm. Transport alates 10 ruumist tasuta.
Telefon 5062645.

Kinnisvara
Soovin üürida 1-2-toalist möbleeritud korterit Sauel otse omanikult. Maakleritel mitte tülitada.
Kontakttelefon 58900490. Kiire!

Müüa vähekasutatud elektriline
kolmefunktsiooniga voodi (Thuasne), mille voodiotsad on puidust. Elektriline peatsi ja jalgade
tõus, kõrguse reguleerimise võimalus, rattad piduritega, lihtsalt
käsitletav turvalukuga kontrollpult. Lisaks ka lamatistevastane
kergesti hooldatav madrats ning
reguleeritava kõrgusega ja muudetava kaldenurgaga voodilaud.

Müüa Koondise tänaval asuv
1-toaline korter otse omanikult. Aknad vahetatud, hästi
toimiv korteriühistu. Telefon
56652002, 56661177.

Müüa turbabriketti, ümmargust
ja kandilist puitbriketti ning sõelutud kivisütt. Transport Sauele
tasuta. Telefon 53593615.

Telefon 56652002, 56661177.
Müüa Sauel saepurubriketti.
Hind alates 140 eurot tonn.
Saadaval kotid 25, 35 ja
700 kg. Transpordi võimalus.
Telefon 5065937.
Müüa kartul `Laura` soodsa
hinnaga, 30 kg kott. Telefon
5291793.
Ostan
Ostan vana mootorratta, jalgratta või selle jäänused. Huvitavad ka üksikud varuosad.
Telefon 5227999.
Otsin tööd
Pottsepp otsib tööd. Pottsepatööd, klassikalised kaminad ja looduskivi paigaldus. Töödest pildid. Materjal, transport meie poolt.
Tel.58033448
Pakun tööd
Soovime leida Saue Gümnaasiumis õppivale 4. klassi
poisile inglise keele kursused
või eraõpetaja. Telefon 5666
3145, Aleksandra..

Pühapäev, 4. november kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel.

Erki Kuld. Muusikaga teenib
Piret Kuld.

Pühapäev, 11. november kell
13 isadepäev
Teenistust juhatab ja jutlustab
Vahur Utno. Esinevad lapsed.

Pühapäev, 25. november kell 13
surnutemälestuspüha
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld. Muusikaga teenib
Saue koguduse ansambel

Pühapäev, 18. november kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab

PALVE- ja OSADUSTUND IGAL
KOLMAPÄEVAL KELL 18

Luterlikud jumalateenistused
armulauaga Sauel
4. november; 11. november; 18. november; 25. november Igavikupühapäev, võimalik mälestada oma lahkunud lähedasi.
Luterlikud jumalateenistused
toimuvad Saue Päevakeskuses
ja algavad kell 13 (Kütise 4).
Jumalateenistusi korraldavad misjonärid Juha ja Anu

Väliaho.
Tegevust koordineerib EELK
Keila Miikaeli kogudus.
Täpsem info keila@eelk.ee,
telefon 51931501.

Novembris Saue Huvikeskuses
◊ 2. novembril kell 19 Saue
koolimajas lauluklubi,
juhendab Katrin Järvlepp
◊ 10. novembril kell 12 sarja
„Sauelane liikuma“ staadionijooks Isadepäeva Eri
◊ 12. novembril kell 18
Saue koolimajas portselanmaali töötuba. Maalida
saab kruusi. Portselanivärvid, maalimistarbed ja
kruusid on kohapeal olemas. Osalustasu 4 eurot.

Vajalik eelregistreerimine
aadressil huvikeskus@
saue.ee.
◊ 16.-17. novembrini
Saue MTÜ-de seminar
Viikingite külas. Osavõtust teatada hiljemalt
1. novembriks aadressil
huvikeskus@saue.ee.

Sünnipäevalapsed oktoobris
HELMUT LEPPIK
AINO MARU
LINDA VARIK
ENDLA KURGPÕLD
MAIMU PALUMETS
JÜRI-UUDO RINNE
MARGARITA VACHT
JAAN PERT
HEINO MARTINSON
ENDEL VEINBERG
HARRI NÕULIK

90
86
84
83
83
82
81
80
80
80
80

Palju-palju õnne!
Südamlik kaastunne
väikesele Elourale ja ta
emale
kalli isa ja abikaasa
John Cardoso Charles`i
surma puhul
Lasteaia Midrimaa Puhhi
rühma lapsed, lapsevanemad ja õpetajad

Oh, kui palju õrnust ja
armastust
puhkab nüüd mulla all.
LEIDA-MELANIE VENTSEL
29.10.1922-19.08.1999
90. sünniaastapäeval
mälestavad vanaema ja
vanavanaema poeg Peep,
pojatütar Raili ja pojapoeg
Reimo peredega

Kauaaegset Saue linna
elanikku

Palju õnne ja tugevat
tervist

HERTA RIIMAA´d

HERTA RIIMAA´le

õnnitleb 100.
sünnipäeval
29. oktoobril
Jüri Riimaa

100. sünnipäeval
Mati Riimaa perega
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Saetud ja lõhutud küttepuud
30, 40, 50, 60 cm (kuiv,
märg). Aastaringne tootmine ja
lai puu sortiment. Kütteklotsid
ja 30 cm kask 40 l võrkkottides, saepuru 200 l kottides,
tootmisjäägid. Tasuta transport
väiksema kalluriga! Saue,
Sooja 3a, tel 53600375,
halupuu24@hot.ee

