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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Saue linnapeana jätkab Henn Põlluaas
Sirje Piirsoo

Linnapea Henn Põlluaas

Saue linnavolikogu valis 7.
novembril Saue linnapeaks
tagasi valimisliidu Kindlad
tegijad nimekirja linnapea kandidaadi Henn Põlluaasa.
Henn Põlluaasa jätkamise
poolt hääletas 13 volikogu liiget 15-st. Ta oli ainuke ülesseatud linnapea kandidaat.
Henn Põlluaas on Saue
linna juhtinud alates 2012.
aasta kevadest. Ta on olnud
Saue linnavolikogu liige alates

2005. aastast, osalenud erinevate komisjonide töös ja olnud
volikogu fraktsiooni esimees.
Kohaliku omavalitsuse valimistel sai Henn Põlluaas Saue linna
elanikelt isikumandaadi.
Oma sõnavõtus tänas linnapea valijaid ja volikogu liikmeid
talle osutatud usalduse eest.
„Tulevased neli aastat ei saa
olema lihtsad, teha on palju,
kuid luban jätkuvalt lähtuda
oma töös linna ja linnarahva

Jüri Tümanok, palgaline linnavalitsuse liige

Tõnu Urva, palgaline linnavalitsuse liige

Kalev Israel, linnavalitsuse liige

Ingrid Niid, linnavalitsuse liige

huvidest ning teha kõik, et
Sauel oleks hea elada“, kinnitas
Henn Põlluaas.
Linnavalitsuse liikmeteks
valiti lisaks linnapeale Jüri
Tümanok, Tõnu Urva, Ingrid
Niid ja Kalev Israel. Otsus võeti
vastu ühehäälselt.
28. oktoobril allkirjastasid valimisliit Kindlad tegijad, Isamaa ja
Res Publica Liit (IRL) ning Eesti
Keskerakond koalitsioonilepingu.
Koalitsioonipartneritel on voliko-

gus kokku 10 kohta 17-st.
31. oktoobri esimesel istungil valis Saue linnavolikogu volikogu esimehe ja aseesimehed.
Linnavolikogu esimeheks sai
Valdis Toomast (IRL), kelle poolt
hääletas 11 kuueteistkümnest
kohalviibinud volinikust.
Volikogu aseesimeesteks
valiti Jaan Moks (Eesti Keskerakond) ja Matti Nappus (valimisliit Kindlad Tegijad) vastavalt 14 ja 13 poolthäälega.
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Väljaandja Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub 6. detsember
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Intervjuu Saue linnapea Henn Põlluaasaga
Saue Sõna

Ega sind polegi varem sauelastele tutvustatud. Millega
oled sa tegelenud enne linnapeaks saamist?
Oma senisele elule mõeldes on
mul hea meel tõdeda, et see
on olnud alati huvitav, uusi
väljakutseid, enesetäiendamist
ja rahuldust pakkuv. Mul ei ole
kunagi tulnud taluda rutiini
ega üksluisust.
Väga huvitavad olid ajad, kui
töötasin Tallinnfilmis kunstniklavastajana Olav Neulandi filmis „Näkimadalad“. Seejärel
tegin stsenaristi ja kunstnikuna
Eesti Televisioonis 18-osalise
etnograafilise dokumentaalfilmi
„Eesti rahvakalender“, mis
kajastas rahvakalendriga seotud eesti rahva traditsioonilisi
töid, tegemisi ja kombeid läbi
aastaringi.
Samapalju põnevust on
pakkunud vabakutselise
publitsisti töö, artiklite kirjutamine Eesti ja välisajakirjandusele ning kahe raamatu
kirjutamine - üks Eesti-Vene
piirilepingu teemal, teine president Meri poliitilise tegevuse
kohta -, nende jaoks materjalide otsimine, kogumine ning
üllatavate ja vähetuntud faktide avastamine. Olen olnud
teaduslik töötaja kunstimuuseumis, juhtinud mitmeid firmasid ja maitsnud ka õpetaja
leiba. Kunst ja maalimine on
tänaseni mulle väga lähedased. Hobidest rääkides tuleb
mainida kalapüüki.

Oled linnapea 2012. aasta
märtsi lõpust alates. Kuidas
hindad seda aega? Mida
pead suurimaks kordaminekuks? Millega ei saa rahul
olla või mis ebaõnnestus?
Kogu see aeg oli ääretult kiire
ja pingeline. Esimene periood
kuni valimisteni oli justkui jätkuv tulekahjude kustutamine:
skatepargi asfaltplatsi rajamiseks polnud eelarves raha ette
nähtud; kool vajas lisanduvate
klasside tõttu hädasti juurdeehitust; muusikakoolil polnud
üldse oma ruume; selgus karjuv
vajadus lasteaiakohtade järele.
Nende põletavate küsimustega
ei olnud eelnevatel aastatel
millegipärast tegeletud. Kõik
need probleemid vajasid kohest
ja kiiret lahendust.
Kordaminekuid on olnud
palju, kuid kõige suuremaks
pean seda, et saime raskuste
kiuste kõigi eelpooltoodud väljakutsetega hakkama ja suutsime lisaks palju muudki ära
teha. Arvan, et ei ole sugugi
liialdus väita, et aastad 2012-

Henn Põlluaas enne linnapea valimisi volikogus end tutvustamas ja küsimustele vastamas. Foto: Siivi Holmberg

Henn Põlluaas on sündinud 1960. aastal. Lõpetas Nõmme Gümnaasiumi
ja pedagoogikaülikooli
(TPedI). Abielus ja kahe
lapse isa. Kuulub mitme
ühiskondliku organisatsiooni
juhatusse, on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja
Kaitseliidu liige. Saue linnavolikokku kuulub alates
2005. aastast, olnud mitme
komisjoni liige ja fraktsiooni
esimees. 2012. aasta alguses valiti linnapeaks.

2013 on olnud Saue linna
ajaloos ühed tegusamad.
Nii palju suurprojekte ei ole
kunagi ühekorraga töös olnud:
samal ajal rajasime ju ka uued
vee- ja kanalisatsioonitrassid,
laiendasime suusa- ja kelgumäge, remontisime teid ning
tegelesime igapäevase linnaelu korraldamisega.
Kindlasti oli suur kordaminek Saue linna 20. sünnipäeva
tähistamine ja juubeliraamatu
väljaandmine, mida soovitan
kõigil sauelastel endale osta.
Mis puutub ebaõnnestumistesse, siis tõtt-öelda neid
esile tuua eriti ei oskagi. Küllap üht-teist oleks saanud ehk

paremini teha, kuid kõik, mis
sel ajal algatasime, on ellu viidud või elluviimisel.

Millise tundega sa uuele
tööperioodile vastu astud?
Kindlalt ja hea tundega. Asjaolu, et sain valimistel sedavõrd
palju hääli ja linnavolikogusse
isikumandaadiga, näitab, et inimesed on minu tööga rahul ning
linnapeaks oldud ajaga olen
suutnud võita saulaste usalduse. Selle üle on mul väga hea
meel. Eriti seetõttu, et kevadel
läbi viidud küsitluse põhjal väljendasid linnaelanikud rahulolu
nii eluga Sauel kui praeguse
linnavalitsuse tööga.
Loomulikult on linnavalitsuse tegemiste edukuse taga
meeskonnatöö. Minule antud
häälte näol on tegu ka tunnustusega meie kollektiivi kõigile
kahekümne kuuele liikmele.
Minu siiras tänu neile.

Mis ootab Saue linna lähiaastatel ees?
Hetkeseisuga on teostamisel
paljud vajalikud asjad, nende
ülesloetlemine siin läheb ehk
pikaks. 8. novembri Saue
Sõnas ilmus koalitsioonileping,
mis on lähiaastatel meie tegevusjuhiseks. Eesmärk on linna

elu korraldamine ja juhtimine
ühiselt, et linnaelanikel oleks
linnas hea elada ning linn
tervikuna areneks vastavalt
programmile. Hea on tõdeda,
et praegune koalitsioon sai
valimistel linnaelanike valdava
enamuse toetuse.

Kaugelt paistab, et mis linnapeal viga, istub laua taga
ja ootab palgapäeva. Mida
näed sa selles ametis head
ja halba?
Eks palgapäeva oota ju igaüks,
sest rahata kahjuks hakkama
ei saa. Kuid aeg ei möödu
ootamisega, see on täis töörohkeid päevi. Nii laua taga
istumist ja paberitööd - tänapäeval küll rohkem arvutitööd
- kui muid tegemisi.
Väga palju on erinevaid
nõupidamisi: linnavalitsuse
siseseid ja teiste pooltega,
istungeid, komisjone, lepingute sõlmimisi, notaris ja omavalitsusliitudes käimist, linna
üritustel osalemist ja linna
esindamist väljaspool Sauet.
Linnapea tuleb olla 24
tundi ööpäevas ja seitse päeva
nädalas. Tavaline on, et koju
saab õhtul kella kaheksaüheksa ajal, et tänaval võtavad inimesed nööbist kinni

ja soovivad rääkida erinevatel
teemadel, et nädalavahetused
mööduvad linna või muudel
üritustel. Linna esindamine
neil on ju samuti üks minu
töövaldkondi. Olgu siinkohal
öeldud, et enne majanduskriisi
linnapeale makstud hiigeltasusid Sauel enam ei ole.
Hea on see, et linnapea
ametis tunnen, et saan tõesti
ja reaalselt midagi oma kodukoha jaoks ära teha ja eriti hea
on, kui tegemistele saab linnaelanikelt positiivse vastukaja.

Kui tihti oled tundnud, et
kriitika teeb liiga?
Konstruktiivne kriitika on hea
ja vajalik. Sellel on edasiviiv
mõju. Kahjuks oli eelmise volikogu koosseisu kaastöövõime,
eriti lõpuperioodil, madal.
Otsused olid tihti mõjutatud
mõnede isikute väiklusest,
opositsiooni ärategemissoovist,
valimisvõitlusest.
Sellest tulenevalt tehti
ka pahatahtlikku ja alusetut
kriitikat. Gümnaasiumi kohta
väideti, justkui oleks seal kõik
korrast ära ja lapsed peavad
hakkama mujal koolis käima.
Arusaamatu oli opositsiooni
rünnak Keskuse pargi maa
ostmise suhtes, mille linn sai

22. november 2013 Saue Sõna
endale erakordselt soodsa hinnaga. Ei taha kõike meenutama
hakata, pahatahtlikust kriitikast
tuleb lihtsalt üle olla. Tulemused räägivad iseenda eest.
Ma usun, et tänasel linnavolikogul, kuhu valiti palju
uusi liikmeid, on piisavalt
head tahet ja koostöövõimet.
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Saue Linnavolikogu VII koosseis

Mida sa teeksid, kui linnal
oleks raha vabalt võtta?
Kui lasta fantaasial vabalt lennata, siis teeksin kohemaid Tule
tänava ja teised teed korda;
paigaldaks uued bussiootepaviljonid, ostaks ära keskuse
tööstusala ning rajaks sinna
uue ja modernse linnakeskuse;
viiks ellu ühtse linnakujundushaljastuse plaani; ehitaks kultuurimaja teatri-, kontserdisaali
ja kinoga, tõstaks eriti lastega
seotud toetusi, ehitaks hooldekodu, uue linnavalitsuse hoone;
toetaks majade renoveerimist
ja soojustamist jne. Kui raha
oleks vabalt võtta, siis võiks ju
ka transport ja prügivedu kõigile
prii olla.
Ja äralammutatud raudteejaama kohale püstitaksin vanaaegses mundris jaamaülema
pronkskuju, kes, latern käes,
näitaks rongidele teed. On ju
raudteepeatuse rajamine Saue
linna tekkimise olulisemaid
põhjusi. Muuseas, linna juubelil kogunes skulptuuri püstitamiseks heategevuslikust
tordimüügist ja annetustest
juba ka väike algkapital, kuhu
kõik soovijad võivad lisa anda.

Valdis Toomast, volikogu esimees, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees. Ettevõtja.

Meelis Telliskivi, planeerimis-, ehitus-, keskkonna- ja
arengukomisjoni esimees.
EAS-i osakonna juhataja asetäitja.

Harry Pajundi, volikogu liige.
Ettevõtja, Bisontesolar OÜ.
Jaan Moks, volikogu esimene
aseesimees.

Milline on su isiklik visioon
Saue linnast tulevikus - viie
ja kümne aasta pärast?
Mulle meeldib väga rahuloluuuringus välja öeldud sauelaste
soov, et Saue peab jääma kauniks, roheliseks ja turvaliseks
linnaks. Olen täpselt sama
meelt. Lisaks on Saue linn
piirkonna tõmbekeskus, siin
on kättesaadavad vajalikud
teenused, hariduse-, kultuurija spordivõimalused ning kõigil
inimestel on Sauel hea elada.

Signe Laar, volikogu liige.
Ettevõtja.

Ero Liivik, volikogu liige. Sisekaitseakadeemia õppejõud.

Maie Särak, kultuuri- ja
hariduskomisjoni esimees.
Tallinna Vangla Harju kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldusametnik.

Vello Toomik, volikogu liige.

Matti Nappus, volikogu teine
aseesimees, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees.
Tallinna Linnatranspordi AS-i
sõiduõpetaja.

Monika Liiv, noorsootöökomisjoni esimees, Saue Noortekeskuse noortejuht.

Kummast on suurem puudus,
kas rahast või ideedest?
Ideede puuduse üle ei saa kurta.
Mõned ideed on aga sedavõrd
lennukad, et neid on ellu viia
äärmiselt raske, sest kahjuks
ei ole raha kuskilt vabalt võtta.
Siin tuleb paratamatult kasutada tervet mõistust ja teha
valikuid. Mõne asja jaoks jätkub
raha, mõne asja jaoks on seda
võimalik täiendavalt hankida,
kuid mõned ideed tuleb kõrvale
heita või siis jätta paremaid
aegu ootama. Linna finantsvõimalustest üle ei saa hüpata,
seda enam, et omavalitsuste
laenuvõtmise piir on täpselt
seadusega paika pandud.

Madis Milling, volikogu liige.

Erki Kuld, revisjonikomisjoni
esimees. Tallinki reisiparvlaeva Regal Star kapteni teine
abi, Saue Kristliku Vabakiriku
vanempastor.

Virko Raagmets, spordikomisjoni esimees. Aknakate OÜ
tegevjuht.

Evelin Povel-Puusepp, volikogu
liige. Vabakutseline toimetaja
ja tõlkija ning Eesti Genealoogia Seltsi trükiväljaannete
peatoimetaja, projektipõhine
koostöö Saue Linnavalitsusega.
Riho Johanson, volikogu liige.
Arco Transport AS-i rahvusvahelise transpordi logistik.

Tiit Isop, volikogu liige. ABC
Rent Eesti AS-i juhatuse liige.

Elle Viljaste, volikogu liige.
Saue Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja, õppejõud Tallinna
Tehnikaülikoolis.

Ülevaade Saue Linnavolikogu istungitest
Sirje Piirsoo
Valimisperioodi alguses toimuvad volikogu istungid tavapärasest sagedamini. Lehe ilmumise ajaks on volikogu kogunenud kolm korda ja langetanud
hulga tähtsaid otsuseid.
Teisel istungil, 7. novembril,
valis volikogu Saue linnapeaks
Henn Põlluaasa ning kinnitas 5liikmelise linnavalitsuse, kuhu
lisaks Henn Põlluaasale kuuluvad palgalised linnavalitsuse
liikmed abilinnapea ülesannetes Jüri Tümanok ja Tõnu Urva
ning linnavalitsuse liikmed
Kalev Israel ja Ingrid Niid.

Volinikud valisid Saue Linnavolikogu esindajaks Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse Valdis Toomasti ja tema
asendajaks Jaan Moksi ning
linnavalitsuse esindajaks Henn
Põlluaasa ja tema asendajaks
Jüri Tümanoka.
Volikogu moodustas linnaelu
valdkondade juhtimiseks seitse
alalist komisjoni ja valis neile
14. novembri istungil esimehed (vt volikogu VII koosseis).
Volikogu esindab Saue Gümnaasiumi hoolekogus Elle Viljaste, Saue Muusikakooli hoo-

lekogus Evelin Povel-Puusepp,
Saue Huvikeskuse hoolekogus
Maie Särak, Saue lasteaia Midrimaa hoolekogus Monika Liiv ja
Saue Linnavarahalduse halduskogus Valdis Toomast.
Volikogu kehtestas Nurmesalu tn 9, 9a ja Tule põik
T2 kinnistute ning Pärnasalu tn
30 a ja 30 b kinnistute detailplaneeringu ja suunas teisele
lugemisele Saue linna 2013.
aasta III lisaeelarve.

Volikogu fraktsioonid
Fraktsioon Kindlad tegijad

Esimees Meelis Telliskivi, aseesimees Evelin Povel-Puusepp,
liikmed Matti Nappus, Maie
Särak, Elle Viljaste ja Jaan
Moks.
Fraktsioon Isamaa ja Res Publica Liit
Esimees Signe Laar, aseesimees Virko Raagmets, liikmed
Valdis Toomast ja Monika Liiv.
Reformierakonna fraktsioon
Esimees Harry Pajundi, liikmed Madis Milling, Tiit Isop,
Riho Johanson ja Erki Kuld.

Linnaelu
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 6.
novembri istungi päevakorras oli 22 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Määras hooldaja puudega
isikule.
◊ Otsustas maksta perioodilist sotsiaaltoetust kolmele
perele.
◊ Määras Männi tänav 7, 9 ja
11 liitmisel moodustatava
katastriüksuse aadressiks
Männi tänav 9 (elamumaa).
◊ Määras Kütise tänav 8 jagamisel moodustatavate katastriüksuste aadressideks Kütise

tänav 8 (50% ärimaa, 50%
ühiskondlike ehitiste maa) ja
Pärnasalu põik 1b (ärimaa).
◊ Määras Koondise tänav 23,
Kuuma tänav 9a ja Kuuma
tänav 9b liitmisel moodustatava katastriüksuse aadressiks Koondise tänav 23
(ühiskondlike ehitiste maa).
◊ Väljastas kirjaliku nõusoleku reklaamtulba püstituseks Kasesalu tänav 1.
◊ Väljastas kasutusloa Sooja
tänav 12 ja Kasesalu tänav
24 kaugküttetorustikule,
Muskaadi tänav 10 kahe
korteriga elamule ja Lati
tänav 3 üksikelamule.

Kaks metsateed said
kruusakatte
Saue Sõna
Saue Linnavalitsus kattis
kaks tammikus looklevat rada
purustatud kruusaga, et jalgsi

kulgevatel elanikel, jalutajatel
ja koolilastel oleks porivabam
ja turvalisem roheluses liikuda.

◊ Väljastas ehitusloa üksikelamu laienduseks ja rekonstrueerimiseks Männi tänav 6.
◊ Suunas määruse eelnõu
„Puude raieloa andmise kord“
volikogusse kehtestamiseks.
◊ Tunnistas kehtetuks Saue
linnavalitsuse 13.11.1998.
aasta määruse nr 8 „Huvialarühmade moodustamise
kord“.
◊ Kinnitas Saue lasteaia Midrimaa hoolekogu. Lapsevanemaid esindavad Kaimo
Käärmann-Liive, Kadri Lugna,
Heleri Reinsalu, Maari Helilaid,
Liisi Kirchenberg, Sirli Vaher,
Kadri Tamm, Lilli Talumaa, Katri

Bergmann, Pille Kink, Mari
Kõlli, Raiko Saar, Triin Rootalu,
Margus Tähepõld, Mart Parbo,
Andrus Gelkov, Külli Palmiste ja
Jaanika Käärst, õpetajaid Merit
Israel ning linnavalitsust Jüri
Tümanok.
◊ Lubas MTÜ-l Saue Mälumänguklubi 7. detsembril
kell 11.30-14.00 tasuta
kasutada Saue Kontserdisaali Eesti omavalitsuste
vahelise mälumängu Maakilb XV piirkondliku vooru
läbiviimiseks.
◊ Kinnitas Puidu tänav 13
üksikelamu laiendamise ja
renoveerimise, Rauna põik

RK Teeninduse OÜ
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 detsembris
◊ 1. -9. klass
2,66 eurot
◊ 10.-12. klass
16,10 eurot
Toiduraha palume tasuda 29.
novembriks 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

Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur
tänas politsei- ja piirivalveameti 95. aastapäeval
Saue Linnavalitsust hea
koostöö eest.
Linna esitas tänukirja
saamiseks Lääne-Harju
politseijaoskonna noorsoo- ja ennetusteenistuse vanem, vanemkomissar Leena Pukk, kes
on Saue laste ja noorsootöökomisjoni liige.
Lisaks heale koostööle komisjonis mängis
tänus oma rolli kindlasti
ka see, et Saue linn on
kuritegevuse vähesuse
poolest üks turvalisemaid paiku Eestis, kus
elada.

(puudumise algus ja lõpp)
telefonil 659 6068 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.

Hääleta, mis on Saue
linna aasta tegu 2013
Saue Linnavalitsus

Saue Sõna

Teine saab alguse Kadakamarja tänavalt maja 21 juurest ning jõuab eramaaomanike lahkel loal läbi tammiku gümnaasiumi juurde välja, ühendades
nii Kadaka piirkonna kooliga. Fotod Sirje Piirsoo

7. novembri erakorralisel
istungil suunas linnavalitsus
määruse eelnõu „Saue linna
2013. aasta III lisaeelarve“
volikogusse kehtestamiseks.

Detsembrikuu toiduraha Saue Gümnaasiumis

Politsei
tänas
Saue linna

Üks teedest jookseb piki vastrajatud ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitrassi
ning ühendab Kiviloo piirkonna Tammetõru tänavaga, jõudes metsast
välja Sarapiku terviseraja parklasse

1 üksikelamu ning Tule
tänav 20 piirkonna kaugküttevõrgu rekonstrueerimise
projekteerimistingimused.
◊ Kinnitas Saue Päevakeskuse korraldatavate reiside
hinnad: 4. detsembri Rakvere reis 35 eurot ning 28.
veebruari 2. märtsi 2014
reis Petserisse, Pihkvasse ja
Mihhailovskojesse 200 eurot
inimese kohta (ilma viisata).

Konkursile „Saue linna
aasta tegu 2013“ esitasid
linnaelanikud seitse erinevat
ettepanekut.
Nüüd on kõigil sauelastel
linna kodulehe küsitlusvormi
(www.saue.ee) või Saue Sõnast
väljalõigatud hääletusedeli
vahendusel võimalik kuni 1.
detsembrini hääletada, milline neist ettevõtmistest väärib
tänavuse aasta teo tiitlit.
Hääletus on nimeline.
Hääle saab anda vaid ühele
kandidaadile ja poolikult

täidetud ankeet või sedel
arvesse ei lähe.
Kodulehelt täidetud ja
saadetud küsitlusvormid
laekuvad automaatselt linnavalitsusse. Lehest väljalõigatud hääletussedel tuleb
tuua Saue Linnavalitsusse
aadressil Tule tänav 7. Töövälisel ajal saab selle panna
Saue Linnavalitsuse postkasti samal aadressil.
Võitjat tunnustavad volikogu esimees Valdis Toomast
ja linnapea Henn Põlluaas
aastalõpu vastuvõtul 13. detsembril Saue Kontserdisaalis.

HÄÄLETUSSEDEL
Konkursi „Saue linna aasta tegu 2013“ kandidaadid
Saue Gümnaasiumi juurdeehitused
Vaasan Grupi külmutatud pagaritoodete tehas
Raamat „Linnas on ilu“
Sarapiku suusa- ja kelgumäe laiendamine
Saue linna 20. sünnipäeva pidu
Moodullasteaed Saue lasteaed Midrimaa juures
Saue linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
laiendamise projekt
Ankeedi täitja ees- ja perekonnanimi
HÄÄLETA ELEKTROONSELT WWW.SAUE.EE
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Teenekas õpetaja Merike Saul
Sirje Piirsoo
Tänavu valis Saue linn teist
korda teenekat õpetajat. Selle
auväärse tiitli pälvis Saue
Gümnaasiumi algklasside
õpetaja, kaasaegsemalt öeldes
klassiõpetaja Merike Saul, kes
on meie linna koolile truuks
jäänud selle algusaastast alates, olnud nii kaasosaline kooli
näo kujundamisel, traditsioonide loomisel ja elluviimisel.
Lisaks sellele, et Merike on
koolis õpetanud selle aegade
algusest peale, on ta töötanud
ühes ja samas klassiruumis
esimesel korrusel. „Väga hea
auraga koht,“ märgib Merike ja
teda toetab tänavune aasta õpetaja Juta Ross, kes pärastlõunati
oma viiuliõpilastega Merikese
klassis „allüürnik“ on ja kellega
koostöö laabub. Mõlemad räägivad teineteisest suure respekti
ja austusega kui suurepärasest
inimesest ja õpetajast.
Aga Merike näeb, kuidas
õpilased tahavad pärast tundide
lõppu lihtsalt olla koos, suhelda
ja mängida, sest nad on ju
lapsed ning vahetunnid jäävad
selle kõige jaoks lühikeseks. On
ju oma klassis hea teha aega
parajaks, kui trenn või huviring
varsti algab ja kodu teiselpool
Saue otsas. Sestap vaatavad
mõlemad õpetajad suure ootusega lähitulevikku – veidi veel

Lisaks klassiõpetaja ametile on Merike Saul läbinud
parandusõppe õpetaja ja
mentori täiendkoolituse.
Ta on olnud juhendaja paljudele praktikantidele ja
mentor noortele õpetajatele.
Merike kureerib huvitegevust
1.-4. klassini, viib läbi õpiabi
tunde esimeses kooliastmes
ja seisab hea liikluskasvatuse
eest. Ta on kooli juhtkonna
liige ja aktiivselt tegev haridusseltsis Vitalis.
Õpilased ja lapsevanemad armastavad ja hindavad teda. Ta õpilaste õpitulemused on alati head.
Klassijuhatajana kujundab
ta oma klassidest sõbralikud
ja koostöötavad meeskonnad. Ta on hea kuulaja ja
suunaja, ürituste korraldaja.
Ta on sündinud õpetaja:
tasakaalukas, väärikas,
empaatiline, täpne ja uuendustele avatud, toetav ja abivalmis mitmekülgne isiksus,
kelle harrastuseks on aiandus, loodus ja tervisesport.

ja muusikakool kolib päris enda
ruumidesse. Mõlemal kergem.
Rääkides lastest siis, kui
ta õpetajana alustas, ja nüüd,
ütleb Merike, et laps on ikka
laps, kuid keskkond on muu-

Merike Saul ja tema 3.a on uueks kooliaastaks valmis. Fotomeenutus kooliaasta avaaktuselt sel
sügisel. Foto: Sirje Piirsoo

tunud. Surve on suur, et
lapsepõlv muutuks üha lühemaks. Infot on palju ja lapsel
on raske orienteeruda, mis on
õige või mis mitte. Seepärast
ütleb Merike, et tal on läinud
tõesti hästi: õnn on ta kokku
viinud selliste peredega, kellega koostöö laabub. Ja veelgi
toredam on see, et juba õpivad
Merikese juures mitte ainult
perede nooremad lapsed,
vaid esimeste õpilaste lapsed.
Tema aga - käib ikka koolis …
See kõik paneb mõtlema ja
end arendama, et mitte ajale
jalgu jääda. Naljaga pooleks kuidas sa ikka klassi ees seistes

sama nalja viskad, mida juba
tänaste õpilaste vanemad mäletavad. Kuid klassi ees on hea
olla, kui on saavutatud usaldus.
Merike ütleb, et kuigi ta on
õpetaja-klassijuhataja kuni neljanda klassi lõpuni, märkab ta
ja hoiab end kursis „oma laste“
tegemistega gümnaasiumi
lõpuni välja. Kui on toimunud
kardinaalne muutus, saab kohe
pöörduda selle hetke klassijuhataja poole, uurida, mis on juhtunud, ja aidata kriisist välja tulla.
Ja Merikese õpilased mäletavad teda: tulevad ja pöörduvad
murega ikka enda esimese õpetaja-klassijuhataja poole - seda

nimetataksegi usalduseks. Aga
mitte ainult murega: peavad
oma esimest õpetajat meeles nii
sünnipäeval kui kooli tähtpäeval, astuvad niisama sisse juttu
puhuma, elust-olust rääkima.
Ja toovad oma lapsed Merikese
juurde õppima.
Merike ütleb, et ta õpetab
küll üht ja sama, kuid teid on
erinevaid, et kõik võivad eksida,
kuid tuleb olla aus ja vigu tunnistada, et kooli pole tuldud
ainult raha teenima. Oma töödes ja tegemisest on Merikesel
alati toeks tema tore pere - abikaasa ning nüüdseks täiskasvanud poeg ja tütar.

Kunstiklassi avamist jäi meenutama
külaliste maalitud pilt
Saue Huvikeskus sai lõpuks
endale päriseks juba aastaid
pikisilmi oodatud ruumid –
ligi 90 ruutmeetrit söökla all
soklikorrusel.
Kui oktoobri alguses valmis
kuue klassiga kooli fuajee-garderoobi pealisehitus, gümnaasium

suve lõpus valminud huvikeskuse
kunstiklassi õppetööks ei vajanud
ja sissekolimine-elamine algas.
Kunstiklassi avamiseni jõudis huvikeskuse pere oktoobri
lõpus. Siis oli klass juba mõnusalt hubane: ringides valminud
pildid seintel, keraamika ja
muud vahvad esemed aknalaudadel, tagaruumis keraamikapõletusahjude juures värvimist

Neljapäeva õhtul kogunesid
isad, vanaisad ja ka mõned emad
kooli aulasse, sest toimus isadepäeva kontsert „Märkamine».
Iga klass oli esindatud kas laulu,
tantsu või luuletusega.
Väga armas, et nii paljud
isad ning vanaisad leidsid sel
nädalal ja õhtul aega tulla meie
tegemistega tutvuma. Ootame
teid kooli ikka ja jälle! Ja leidkem aega märgata. Märgata,
mis ümberringi sünnib ja inimesi, kes me ümber igapäevaselt on.

Isad tunnis. 1. b klassis tutvustas lastele tööriistu lapsevanem Peep Mätlik

Saue Sõna

ootamas pärimuskultuuri töötoas valminud rahvusmustrites
piimakannud.
Avamist jäi meenutama külaliste maalitud poolvalmis pilt
(fotol), kus tammetõru – autor
muide, linnapea -, nootidega
vikerkaar, päike, sinitaevas ja
muudki, mida kunstiringi lapsed
hiljem pidid täiendama-viimistlema. Foto: Sirje Piirsoo

Märkamine on oluline
Saue Gümnaasiumi
algklasside õpetajad
Selle sügise isadepäev on
möödas. Koolis tähistasime
seda, mõeldes märkamisele.
Kui palju meil on aega märgata oma lähedasi? Neid hea
sõna või kallistusega meeles
pidada? Kiire, kiire, meil on ju
kogu aeg kiire! Aga kuhu?
Meie märkasime sellel
nädalal isasid ja isad märkasid meid.
Nagu meil juba tavaks saa-

nud, võis kogu nädala jooksul
taas koolimajas näha liikumas
isasid, kes tulid kooli oma lapse
klassi tundi andma ja tutvustama oma tööd või hobi. Räägiti
sellest, kuidas saab sai poodi,
kalastamise mõnudest, ohutusest ja tööriistadest ning reisimisest.
Mitmed isad kutsusid klassi
aga hoopis oma töö juurde
külla, et oleks parem anda
ülevaadet oma tööst ja tegemistest. Kuulda on, et rahule
jäid nii lapsed kui isad.

Haridus ja kultuur
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Filme hindas žürii. Vasakult: Mart Jõesaar, Kadi Kaja, Ave Kongo ja Jüri Muttika. Foto: Sirje Piirsoo

VÕITJAD

SNOFF Saue Noorte Filmifestival
Alexei Alexeev
Leo Uulma
SNOFF 2013 korraldajad
Novembrikuu sügisõhtud
on juba hämarad ja see on
ideaalne filmide vaatamise
aeg. Järjekorras teine noortefilmi festival SNOFF 2013 leidis tänavu aset 14. novembril
Saue Gümnaasiumi aulas. Filmifestivali eesmärk on noorte
loovuse arendamine ja huvitegevuse mitmekesistamine. Et
filmifestival toimus juba teist
korda, on tõsine lootus, et sellest kujuneb edaspidi traditsiooniline filmiüritus.
Filmitegijaid oli sellel aastal tunduvalt rohkem kui aasta
tagasi. Kokku esitasid noored

üle 100 filmitöö - eelmisel
aastal 41 filmitööd - , mistõttu
jõudsid pärast vahevooru filmifestivalile vaid parimad neist.
Esitamisele tulnud filme
hindas žürii, mille esimees
oli ETV saate „Ringvaade“
reporter, Tallinna Ülikooli Balti
Filmi- ja Meediakooli vilistlane
Jüri Muttika. Lisaks temale aitasid parimaid välja selgitada
meediaõpetaja Alexei Alexeev,
kooliteatri juhendaja Leo Uulma,
kunstiõpetaja Ave Kongo, muusikaõpetaja Kadi Kaja ja kooli
vilistlane Mart Jõesaar. Žürii
hindas filmitöid viies kategoorias: telereportaaž-horoskoop;
naljad-uudised; muusikavideo;
TV saade ja lühifilm.
Õhtujuhtidena astusid üles

26. novembril kell 18.30 toimub Saue Muusikakoolis eriline kontsertõhtu, mil astub
lavale plokkflöödi ansambel
Cantores Vagantes koosseisus
Reet Sukk, Taniel Kirikal, TaaviMats Utt ja Andres Siitan.
Väärtmuusika on igal ajal ületanud nii geograafilisi kui ajalisi
piire. Erinevalt meie kaasaegsete
loodust oli 15.-16. sajandi muu-

sika puhul üsna tavaline, et suurt
populaarsust kogunud palad
kaeti teiste heliloojate poolt uute
rüüdega ja nii on väärtlugude
garderoob vägagi rikkalik.
See, mida ansambel publikuni toob, on küllaltki tuulutatud. Tolmu ei ole ja kangad säravad endises hiilguses. Peamine
on aga see, et lisaks rüüdele on
võimalik kohtuda ka nende kunagiste kandjatega. Niisiis - renessansiajastu kaunimad chansonid

Võistlusele oodatakse ka
nende õpilaste töid, kelle emakeel on vene või mõni muu keel,
kuid kes suudavad luua eestikeelseid ilukirjanduslikke tekste.
Töid hindab kompetentne žürii.
Autasustatakse kõiki valdkondi. Eriauhind antakse välja
parimale muukeelsele noorele,
kelle emakeel ei ole eesti keel.
Võistlust toetavad Eesti
Emakeeleõpetajate Selts, Saue
Linnavalitsus, haridusselts Vitalis ja Saue Gümnaasium.

Joosep Talumaa
„Horoskoop“,
Saue Gümnaasium

Madis Voitk
„Angry Birds“,
Saue Gümnaasium

Parim muusikavideo
Anet Õunpuu
„Eesti sügis läbi sinu silmade“,
Laagri Kool

Parim TV saade
6.a klassi õpilased Kaur-Erik Pääsuke ja Elys-Anette Gerke: Foto: Alexei Alexeev

Filmide vaatamine kestis
ligi 1,5 tundi. Seejärel asus
žürii filme hindama.
Suur tänu ürituse toetajatele: Saue Gümnaasium, Saue
Linnavalitsus. Kohtume taas
järgmisel aastal!

Saue Gümnaasiumi õpilased
Karl Tümanok ja Joosep Talumaa.
Meeleolukaid tantse esitasid
tantsutrupi Sache tantsutüdrukud Tiina-Riin Uulma juhendamisel. Muusikalist meelelahutust pakkus Joosep Talumaa.

Peaauhind, parim lühifilm
Jaagup Tuisk
„Tähtis proua“,
Laagri Kool



ja madrigalid ning nende seaded.
Varajase muusika stuudio
Cantores Vagantes töötab alates
1989. aastast. Siia kuuluvad
muusikud, kelle soov on varajase muusika interpreteerimine
originaalpillide koopiatel, respekteerides ajaloolist esituspraktikat. Stuudio liikmeskond
ei ole täpselt fikseeritud. Seda
võib käsitleda professionaalide
sõpruskonnana, kus mängijate
arv sõltub muusika nõudmistest.








Osavõtu tingimused:
◊ Oled 15-26-aastane
◊ Kirjatöö pikkus kuni 10
000 tähemärki.
◊ Vormistada normaalkirjas,
tähesuurus 12.
Töid ootame paberkandjal
või e-posti aadressile
piretuulma@saue.edu.ee.
Tööde saatmise tähtaeg on
1. veebruar 2014.
Aadress: Saue linn 76506,
Nurmesalu 9, Harjumaa, Saue
Haridusselts Vitalis.

Sander Leisk
„ Animal Safari“,
Saue Gümnaasium,




Kirjandivõistlus „Mõistuse ja südamega“
Saue Haridusselts Vitalis kuulutab välja Harjumaa noorte
kirjandusvõistluse „Mõistuse ja
südamega“.
Oodatakse noorte inimeste
lühijutte, novelle ja lühinäidendeid (ka dramatiseeringuid).
Võistluse läbiv teema on
inimese ja tema tegevuse
väärtustamine igapäevaelus,
milles oleks avastamisrõõm,
huumor, põnevus ja reaalsustaju. Kuid kirjutaja võib ka ise
valida talle sobiva valdkonna.

Parim telereportaaž ja
horoskoop

Parim nali ja uudis

Plokkflöödiansambel Cantores Vagantes
Saue Muusikakool

Festivali korraldajad ning žürii
liikmed Leo Uulma (vasakul) ja
Alexei Alexeev. Foto: Sirje piirsoo
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Isadepäeva staadionijooksul oli osalejaid üle 130

Isadepäeva jooksust osavõtjad läbisid staadionil neli ringi, lapsed kuni 10 eluaastat kaks ringi. Kõik
said distantsiga hakkama. Pildistamishetkel juhib noorem põlvkond. Foto: Terje Toomingas

Terje Toomingas
Saue Huvikeskuse
sporditegevuse juht
Laupäeval, 9. novembril toimus sarja „Sauelane liikuma“
kolmas etapp, staadionijooks.

Traditsiooniliselt oli tegemist
isadepäeva jooksuga, millel
osalenud isad ja vanaisad pälvisid autasuks medali.
Osavõtjad läbisid staadionil neli ringi, lapsed kuni 10
eluaastat kaks ringi. Kõik said

distantsiga hakkama.
Jooksust võtsid osa aktiivsed sportlased, kes sarja pea
igal etapil osalenud on. Oli
ka uusi tulijaid, kellele oli 7.
staadionijooks esimene etapp
sarjas „Sauelane liikuma“.

Heameel oli näha, et staadionil oli palju noori perekondi, kes olid koos oma
mudilastega jooksule tulnud.

Suur tänu kõigile osavõtjatele! Sarja neljas etapp, ujumine, toimub 1. detsembril
Saue ujulas.

NIA on segu kõigest heast
mida erinevad treeningstiilid ükshaaval pakuvad
Sirli Taniloo
NIA treener
Sattusin paar aastat tagasi
ühte trenni proovima. Olin juba
mõnda aega olnud kergelt väsinud oma senisest trennist, mis
oli küll mõnusalt tantsuline,
aga vajas igakordset ajupingutust ja kavade meeldejätmist,
mis oli pärast pikki tööpäevi
väsitav ning vaevaline.
Ja kui veel juhtus trenn

vahele jääma, siis olid täiesti
rongist maas ning oli tükk
tegemist, et teistele oskustega
järele jõuda. Otsisin midagi
uut, midagi, mis pakuks rohkemat kui lihtsalt kehatreening,
aga ei vajaks nii suurt pingutust ja sammude meeldejätmist. Mul olid küll minu joogatunnid, mis tõid meelerahu,
aga tundsin puudust liikumisest ja tantsust. Nii sattusingi
NIA trenni.

Ê

Love your body. Love your life.
For more information about Nia visit www.NiaNow.com

Nia on treeningprogramm, mis treenib nii keha kui energeetikat
läbi joogaliku hingamise ja tantsulise, füüsiliselt piisavalt tugeva liikumise.

Minu puhul, kes ma olen elus
proovinud igasuguseid treeninguid, kõike juba näinud ja teinud
ning kes ei vaimustu kergelt, vaid
pigem mõtleb ja kaalub pikalt, oli
täiesti imelik, et sattusin esimesest hetkest peale sellest trennist täiesti vaimustusse. Ja sealt
algaski minu NIA lugu.
NIA-t on raske sõnades kirjeldada, NIA-t peab kogema,
olema ise seal sees ja seda omal
nahal tundma. Pelgalt pealtvaatamine ei ütle NIA kohta
midagi, trenn tundub liiga lihtne
ja liiga aeroobikalaadne. Tegelikult on NIA hästi läbimõeldud
ja aastatepikkusest kogemusest
järjest täiustunud terviklik treeningprogramm, mille taga on
oma filosoofia ja omad kindlad,
aga üllatavalt lihtsad ja ilusad
põhimõtted.
Milles siis seisneb see NIA
ainulaadsus ja erilisus, mis mind
tol suvel hetkega ära võlus, et
sellest on nüüdseks saanud
minu suur kirg ja kutsumus?
Aga just see, et NIA on
segu kõigest heast, mida erinevad treeningstiilid tavaliselt

ükshaaval pakuvad. NIA tunnis on mitmekülgne ja mõnus
muusika, füüsiliselt piisavalt
tugev tantsuline liikumine,
idamaade võitluskunstidest
tuttavad jõulised harjutused,
sügav joogalik hingamine ning
keha ja meeli tervendavad ravitehnikad. Kõik see kokku üks
tunnike terviklikku lähenemist
oma kehale, vaimule, hingele
ja energeetikale.
NIA on lühend ingliskeelsest
väljendist neuromuscular integrative action (närvisüsteemi ja
lihaste koostööd toetav treening)
ning selle loojateks on ameeriklased Debbie ja Carlos Rosas,
kes kunagiste aeroobikatreeneritena 30 aastat tagasi kogesid,
et aeroobika tekitab kehale
liigselt valu ja vigastusi. Nad
hakkasid looma treeningstiili,
mis oleks kehasõbralik ja mille
põhieesmärk ei oleks pingutav
lihastreening, vaid rõõm liikumisest ja omas kehas olemise
nautimine. NIA tunnis tekkiv
sisemine rõõm ja NIA-s lubatud
vabadus liigutada keha eelkõige
oma sisetunde järgi ja alles siis

harjutuse enda järgi ning seda
kõike samaaegselt sügavalt
hingates hakkas mõjuma keha
tervendavalt. Nüüdseks on see
kehatervendamise mõõde viinud
NIA maailmas üheks tunnustatud raviteraapia liigiks.
NIA õpetab oma keha armastama just sellisena, nagu ta on.
NIA tõstab energiat, nii et
tunnist lahkudes on meel rõõmus, rahunenud ja tasakaalus,
aga keha on ergas ja valmis
tegutsema.
Kutsun kõiki sauekaid, nii
noori-vanu, kui ka mehi-naisi
NIA-t proovima!
NIA trennid toimuvad Saue
Noortekeskuses alates
20. novembrist
K kell 20.00; R kell 20.00.
Tasuta näidistund teisipäeval,
26. novembril, kell 18.00!
Treener Sirli Taniloo
(sirli.taniloo@gmail.com,
5260562)
Loe lisa NIA kohta
www.nianow.com
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Saue karatekatele
kolm pronksi
Rudolf Kasper Naruski
Saue Kimurai Shukokai klubi
osales nelja liikmega Soome
lahtistel meistrivõistlusel,
kolm neist tuli koju pronksmedaliga. Võistlused toimusid
1.-3. novembril Kotkas.
Rudolf Kasper Naruski
võitles kolmanda koha välja
1999-1998 sündinud raske-

kaalu ja Reno Donald sama
vanade kergekaalu poiste
seas. Rainer Kravetsi kolmas
koht tuli 2000-2001 sündinud kergekaalu poiste klassis.
Leigo Tõnissaar sel korral
medalikohale ei tulnud.
Delegatsiooni juhtis treener
Rene Toome (5dani).

Võidukas võistkond vasakult: sensei Rene Toome, Rainer Kravets, Rudolf Kasper Naruski, Reno Donald ja
Leigo Tõnissaar

Mõistlik treenimine laseb sportida
kõrge eani

Tõnu Odamus tänavu veebruaris Saue linna suusatamise meistrivõistlustel
sooja tegemas. Foto: Sirje Piirsoo

Saue Sõna
Saue linnas on üsnagi palju
veteransportlasi, kes teevad
endast aastaid noorematele

silmad ette mis iganes spordialal. Üks neist on 70-aastane
Tõnu Odamus, kes tuli 2013.
aastal oma vanuseklassis Eesti
meistriks triatlonis ja duatlonis.

Siiani heas füüsilises vormis
püsimise saladus seisneb Tõnu
Odamuse hinnangul selles, et
ta pole olnud kunagi päris tippsportlane, vaid tipu lähedal.
Sellisel tasemel ei lõhkunud
ta end treeningutega liialt ära
ning saab siiani edukalt suusatada, joosta ja rattaga sõita.
Samuti osaleda endanimelise
numbriga auliikmena Tartu
maratonidel.
Tõnu Odamuse hinnangul
on Saue linna tervisespordiüritused head sellepärast, et neil
saab näha vanu sõpru ja üksteist innustada ning meeldiv
on aeg-ajalt oma vanuseklassis
mõni mõõduvõtt ka võita.
Sauelastele on aga osalemine sarjas „Sauelane liikuma“ parim enesekontrolli
võimalus.
Tänavu veebruaris tunnustas Saue Linnavalitsus Tõnu
Odamust tema 70. sünnipäeval ja kinkis talle Saue ujula
kuldkaardi.

Sauelane Kaido Kirs viskas Eesti keegliklubide meistrivõistluste
viiendas liigavoorus uue Eesti rekordi - 637 kurikat. Foto: erakogu

Sauelane Kaido Kirs viskas
Eesti rekordi sportkeeglis
Kaido Kirs
Sauelane Kaido Kirs (KK
Tallinn) viskas 14. novembril
toimunud Eesti keegliklubide
meistrivõistluste viiendas liigavoorus uue Eesti rekordi
- 637 kurikat - kohtumises
kus KK Tallinn 1 võitis KK
PinPin2 meeskonda tulemusega 7:1. Lõppskooriks märgiti 3319:2935 punkti.
Varasem rekord pärines

aastast 2010. Uus Eesti
rekord 120 viske mängus
paranes nelja kurika võrra.
Eesti klubide võistkondlikest meistrivõistlustest
võtab osa 10 meeskonda
ja kuus naiskonda. Meistrivõistlused peetakse 2-ringilistena ning käesoleva hooaja Eesti klubide meistrid
meeskondade ja naiskondade arvestuses selguvad
2014. aasta mais.

Saue mälumängurid nopivad kõrgeid kohti nii Harjus kui Eestis
Saue Mälumänguklubi
juhatus
Sügisel ja talvel on mälumänguritel tegemist palju, sest
võistlusi jätkub nii noortele kui
vanadele.
Harju mälumängumeistrivõistlused „Harjumaa Mnemofriik“ toimusid 13. oktoobril Kiilis. Selle nimetuse all
korraldati võistlust juba 13.
korda ja viimasel viiel aastal
on võidukarikas kuulunud
Saue Tammetarkade võistkonnale. Sel korral tiitlikaitsjaid
kohal ei olnud, kuid silmapistvalt esines teine Saue
võistkond Sammas koosseisus
Ulvi Urgard, Virve Laan, Kaido
Lasn ja Andres Allpere, kes saavutas pingelises võistluses 63

punktiga suurepärase II koha.
Napp võit kuulus 66 punktiga
Anija vallale, kellele see oli
läbi aegade kolmas esikoht.
Kolmandaks tuli Keila Kruvi
59 punktiga.
Hästi läks oktoobrikuus ka
noortel mälumänguritel, kes
saavutasid Eesti koolinoorte
meistrivõistluste Harjumaa
eelvoorus 3. koha nii gümnaasiumi- kui ka põhikooliõpilaste
seas. Sellest võistlusest oli
põhjalik artikkel eelmises Saue
Sõnas, kuid lisada võib, et
mälumänguklubi püüab edaspidigi toetada noorte edasisi
ettevõtmisi. Usume, et oma
debüüdi täiskasvanute hulgas
teevad nad juba 7. detsembril
Sauel toimuval XV Eesti Maakilb II voorus.

Ülevabariiklik omavalitsustevaheline mälumäng Maakilb
2013-2014 tähistab tänavu
15. Juubeliaastat. Heameel
on tõdeda, et Saue Mälumänguklubi on osalenud võistlusel
kaheksa korda. Viimasel neljal
aastal on võitjana väljunud Saue
Tammetark. Samas on tekkinud
juba meie linna siseseltki tihe
konkurents ja tugevaid võistkondi saab välja panna teisigi.
Maakilva I eelvoor toimus 9.
novembril ning Harju- ja Raplamaa 15 võistkonda kogunes
tavapäraselt Keilasse. Samaaegselt üle Eesti toimunud
võistlust alustas kokku 65
võistkonda.
Saue Tammetark - Indrek
Salis, Villu Liiv, Vello Toomik ja
Villu Tamm - esines tiitlikaitsja

vääriliselt ning saavutas 65
punktiga oma regioonis I koha,
mis kogu Eesti ulatuses tähendas 66 punkti kogunud Pühalepa järel II koha jagamist.
Harjumaal järgnesid Anija 58
ja Tallinn-Hiiu 56 punktiga.
Väga tubli oli ka Sammas
- Ulvi Urgard, Kaido Lasn, Andres Allpere ja Endla Lindmäe -,
kes 49 punktiga sai 7. koha (
Eestis 20. koht). Saue kolmas
võistkond Ettur - Virve Laan,
Tiiu Kuuskme, Urmas Väärtnõu
ja Priit Tähtsalu - said kokku
32 punkti ning 12. koha.
Vastavalt reeglitele pääsevad kahe vooru kokkuvõttes 12
paremat võistkonda otse kevadisse superfinaali. Järgmised
12 peavad heitlema A-finaalis
superfinaali kohtade pärast.

Ülejäänud peavad alustama
edasipürgimist B-finaalist.
Eelmisel aastal tegi Saue
Sammas ajalugu, sest jõudis
läbi vahefinaalide edu lõpuks
superfinaali ja saavutas kokkuvõttes suurepärase 7. koha.
Miks ei võiks tänavu Ettur
samaga hakkama saada!?
Maakilva otsustav II eelvoor
toimub 7. detsembril Saue Gümnaasiumis, meie koduväljakul!
Vahepeal on aga veel üritusi, sest juba 20. novembril
toimub kolmas otsustav voor ja
selgub tänavune linna meistervõistkond.
Järgmisel päeval aga selgitatakse mälumänguklubi egiidi
all gümnaasiumi meister 9.-12.
klasside hulgas. Nendest sündmustest juba edaspidi.
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Mudelistide maailm Saue Savilinn
noortekeskuses
Monika Liiv
Saue Noortekeskuse
noortejuht

Neljapäeviti putitab noortekeskuses mudeleid umbes kümmekond
noormeest ja paar tüdrukut

Kristi Kruus
Saue Noortekeskuse juhataja
Septembrikuus alustas noortekeskuses tegevust automudelistide klubi, mille algatusidee
ja teostus on pärit Saue linna
lapsevanem Tõnis Lattikult.
Neljapäeviti putitab mudeleid
ja orienteerub koonuste vahele
autodega umbes kümmekond
noormeest ja paar tüdrukut.
Noored osalevad ka Saue
Gümnaasiumis toimuvatel
üle-eestilistel võistlustel ja
treeningutel.
Automudelitega tegelemine
arendab osalejates meeskonnatööoskust, esinemisjulgust,
strateegilist mõtlemist, käelist
tegevust ja keskendumisvõimet. Lisaks õpivad noored

peenmotoorikat, tehnilist mõtlemist, ürituste korraldamist,
mudelautode hooldust ja ausa
mängu printsiipe.
Mudeliklubi idee pärineb
lapsevanemalt, kes tuli ühel
päeval noortekeskusesse,
mudelauto kaasas. Keskuses
olevad noored olid autost väga
huvitatud ja said kordamööda
seda saalis proovida. See
on hea näide sellest, kuidas
kodanikualgatusest võib alguse
saada midagi suurt ja olulist.
Tuleb lihtsalt tähelepanelikult
ringi vaadata ja nähtule ka
tähendus anda.
Mudelite soetamist noortekeskusele toetasid Saue linn ja
Harju Maavalitsus ning uutele
huvilistele on veel mõned
vabad kohad.

Mudeliklubi idee pärineb lapsevanem Tõnis Lattikult, kes tuli ühel päeval
noortekeskusesse, mudelauto kaasas. Fotod: Anna-Christi-Karita Aruksaar

Savi on Sauel populaarne
sõna ja tuntud materjal. Linna
nimigi on üsna savine, sest
seda materjali leidub meie
linna maapõues küllaga. Suviti
toimub meil juba traditsiooniks
kujunenud Saue Savipäev
ja nüüd on noortekeskusel
ka oma savilinn, mis rändab
ennast näidates ringi juba selle
aasta augustist alates.
Saue sünnipäeva ajal
olime linnavalitsuse majas,
kooliaasta alguses noortekeskuses. Novembri viimaseks
nädalaks jõuame raamatukokku ja jõuludeaegu oleme
juba lasteaias.
Savilinna majakesed,
muud linnas olevad objektid
ja elusolendid voolisid Saue
noortekeskuse kunstiringide,
linnalaagri ja töömaleva lapsed. Meisterdamise käigus
arutasime palju oma väikese
linna oleviku ja tuleviku üle.
Suvel toimus noortekeskuses kolmepäevane keraamikakoolitus, millest võtsid
osa ka linna kunstiringide
õpetajad.
Oma tegevusele saime
toetust Harju Maavalitsuse
avatud noortekeskustele
suunatud programmist.
Rõõm on nüüd kutsuda Saue
noori meie kunstiringidesse
ja teisipäeviti avatud savituppa (kell 16.00-18.00),

Noortekeskuse savilinn rändab ringi augustist alates, novembri lõpuks
jõuab raamatukokku ja jõuludeks lasteaeda. Foto: noortekeskus

sest meil on lisaks savikedrale ja põletusahjule ka
projektiga saadud savivalts

ja kavaletid.
Sujuvat savivoolimist kõigile ja külastage savilinna!

Noorsootööst uue vaatega
Jüri Tümanok
Abilinnapea
On ütlus, et teel olles saame
targemaks. Täna oleme
seostanud Saue linna arengukavas noorsootööd Saue
Noortekeskuse tegevusega.
Nüüd, olles noorsootöö asja
lähemalt vaadelnud, arutanud
noortekeskuse juhataja Kristi
Kruusiga ja osalenud noorsootöö strateegia juhtimise koolitustsüklis, tuleb tõdeda, et
noorsootöö on oluliselt laiem.
See ei alga ega lõppe noortekeskuse tegemistega.
Noorsootöö hõlmab endast
tegevuste kogumit, mis on
suunatud noortele: tegevused lasteaias, haridusteel,
tööelus, vabal ajal jne.
Noored on meie tulevik.
Seega peaks noorsootöö
tulem olema hea ja väärtuslik
kodanik, kes saab hakkama
elus ja osaleb väärtuste loomisel erinevates elusfäärides.

Noorsootöö laiendamiseks
ja noorte enamaks kaasamiseks moodustas Saue Linnavolikogu sel korral volikogu
noorsootöökomisjoni, mida
juhib Monika Liiv.
Plaan on tuua aktiivseid
huvitatud noori linnajuhtimise ligidale, kuulata neid
ja kohendada meie tegemisi
vastavalt noorte vajadustele.
Samuti vaatame üle ja
täiustame Saue linna arengukava nii, et seal oleks
noorsootöö arengu juures
käsitletud lisaks vaba aja
sisustamisele ka haridustegevus ning tööelu, tervisehoid ja
muu oluline.
Mõned näited
Noortekeskusest peaks saama
kogemuskeskus, kus noor saab
rakendada oma teadmisi ja
oskusi ning kogeda, mida talle
tegelikult meeldib elus teha.
Täna tuleb laps ja lapsevanem kooli ning näeb kooli

ukse peal järgmisis silte:
Saue Gümnaasium, Saue
Muusikakool, Saue Huvikeskus, Saue Raamatukogu.
Need sildid ütlevad, mida
linnas tähtsustatakse ja milliseid valikuid laps Sauel
omab. Meil tähtsustatakse
kooli ja kaunite kunstidega
seotud huviharidust.
Sauel aga puudub teadushuviharidus. Jah, on olemas
robootika ring. Aga füüsika,
keemia, matemaatika ja loodusteaduse alast huviharidust
ei ole. Seega ei ole meie lastel sellise huvi arendamise
võimalust. Ehk selles osas on
vaja noorsootööd täiustada.
Anname lastele valikuvõimalused ja arendame tulevasi
insenere, füüsikuid ja keemikuid juba varajasest noorusest. Viimsi koolis on sellist
teadushuviharidust pakutud
juba mitmeid aastaid ja huvilisi on hullult palju.

Tasub teada
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Pangakaart
võtab maksete tegemisel võimust
Kaardimaksed ja pangatehingud internetipanga või mobiili vahendusel on muutunud ostu- ja müügitehingute puhul osaks paljude
argirutiinist. Sestap on muutumas tulevikus ka pangakontorite roll.

Internetipangas rohkem
võimalusi

Maia Petraitis
Keila, Kose ja Saue kontori
juhataja

T

äna toimub juba enam
kui 60% tehingutest
sularahavabalt. See
on ka põhjus, miks
pangakaarti on hakatud juba
nimetama 21. sajandi sularahaks. Pangakontorist kui
varasemast sularaha välja- või
sissemaksete või ülekannete
kohast on saamas esmajoones
finantsnõu saamise ja lepingute
sõlmimise paik. See on põhjus,
miks pangad on võtmas suuna
sularahavabade kontorite arvu
suurendamisele, Swedbankil on
täna selliseid Eestis juba kolm.

Turvaline rahakasutus pangakaardiga
Kasutades pangakaarti oma
igapäevaste maksete tegemisel, saab kaardiomanikule
osaks mitmeid eeliseid. Olukorras, kus pangakaarti kasutatakse peamiselt sularaha
väljavõtmiseks pangaautomaadist, jäädakse neist aga ilma.

seatud piirides püsida. Oma eelistuste seadistamine võtab mõne
hetke ning edaspidi toimub kõik
automaatselt.

Ühelt poolt kätkeb sularaha
kaasaskandmine, eriti suuremate
summade puhul, endas
kahtlemata tõsist turvariski.
Kui teil varastatakse rahakott
koos pangakaardiga, jääb teie
pangakontol olev raha teile alles.
Paberraha puhul peab aga alati
arvestama ohuga, et võib jääda
kodus või tänaval varga käe läbi
ilma just nii suurest hulgast
rahast, kui palju sahtli põhja
või rahakoti vahele on varutud.
Turvalisuse huvides soovitame
loobuda harjumusest oma
töötasu, pension või mistahes
muu sissetulek kohe pärast
laekumist sularahas välja võtta.

Kuid on ka mitu teist
põhjust, miks on mõttekam
sooritada oste pangakaardiga. Mida enam pangakaarti
maksmisel kasutada, seda
lihtsam on kuludel silm peal
hoida internetipangas loodud
rahaplaneerija abil.
Rahaplaneerija liigitab tehtud
tehingud kulu- ja tulugruppidesse. Nii saab tehingutest valitud perioodide kaupa väga hea
ülevaate, et mõista, mille peale ja
kui palju raha kulub. Lisaks võib
kasutaja seada igale kulugrupile
limiidi, millest rohkem ta kulutada ei tohi. Hiljem saab siis
jälgida, kuidas on õnnestunud

Lisaks eelarve planeerimise
võimalustele on pangakaartidel
ka muid kasulikke funktsioone.
Neil, kes pole veel interneti- või
mobiilipangaga parimaks sõbraks saanud, pakub pangakaart
võimalust tutvuda sularahaautomaadist oma kontojäägi ja viimaste tehingutega ning tasuda
ka igakuised telefoni-, elektrija muid arveid. Mugavaim viis
selleks on siiski internetipank.
Internetiportaali arved.ee
vahendusel saab internetipanka
tellida kõik igakuist maksmist
vajavad arved. See annab hea
ülevaate oma arvetest ning vajadusel saab need mugavalt kohe
ka internetipangas tasuda.
Lisaks igapäevaste kulutuste jälgimisele ja maksete
teostamisele saab internetipangas taotleda ka laenu või
järelmaksu, avada kogumiskonto, jälgida oma pensionikonto seisu ja palju muud.
Internetipank on tänapäeval
ka lihtsaim viis siseneda erinevatesse riigi pakutavatesse
e-teeninduskeskkondadesse.

Külm talv on kohe kohal ja
kodu tuleohutuks muutmine
peaks olema iga perekonna
esmane prioriteet. Lisaks
korrast ära küttekolletele ja
tahmale korstnalõõris võib
tõsiseks ohuallikaks olla maja
korrast ära elektrisüsteem.
Iga vooluvõrku ühendatud
elektriseade kujutab endast
tegelikult kaudset ohtu. Paljudes hoonetes on elektrijuhtmed sama vanad kui hoone
ise. Kindlasti tasub veenduda,
et maja või korteri elektrikaitsmed on nõuetele vastavad.
Korras elektrikaitsmete puhul
jääb majapidamine elektrilühise või ülepinge puhul lihtsalt
korraks elektrita, samas väldite
tõsisemat õnnetust. Ülepingete
vältimiseks tasub hoida korraga

vooluvõrgus mõistlik arv elektriseadmeid. Kindlasti ei ole hea
erinevaid kodumasinaid ühte
pikendusjuhtmesse ühendada,
seinakontakt on üks ning see
võib saada üle koormatud.
Ohtlikuks võivad osutuda ka
mööbliesemete taha jäävad seinakontaktid, sest seal tekkinud
lühis jääb lihtsalt märkamata.
Süttinud elektriseadet ei
või voolu all ilma spetsiaalse
kustutita kustutada. Süttinud elektriseadme juhe tuleb
enne kustutama asumist
vooluvõrgust lahti ühendada
või lülitada välja kodu elektrikaitsmed. Samuti tasub
vähimagi kahtluse korral lasta
kogemustega ja litsentseeritud
elektrikul üle vaadata kogu
kodu elektrisüsteem. Siinkohal
tasub pidada silmas, et elektritöid õpitakse aastaid, ilma
kogemusteta naabrimees võib
oma vahelesegamisega tuua

rohkem kahju kui kasu.
Samuti on mõistlik kodust
lahkudes ühendada vooluvõrgust lahti võimalikult palju
elektrilisi kodumasinaid. Selge
on, et näiteks tööle minnes
ükski pere külmkappi vooluvõrgust lahti ei ühenda. Riskide vähendamiseks on otstarbekas samas näiteks televiisor,
sülearvuti või muusikakeskus
ajaks, mil neid ei kasutata,
vooluvõrgust lahti ühendada.
Külmad ilmad ei ole kaugel,
elektripuhuriga kinnikülmunud
torude lahtisulatamisest on igal
aastal saanud alguse mitmed
põlengud. Sellist sulatamisviisi tasuks turvakaalutustel
samuti vältida. Kindlasti tasub
puhtana hoida ka saunakerise
ümbrus. Nii elektri- kui tavalise
sauna kerise kohal ei ole mõistlik kuivatada näiteks riideid:
need süttivad kergesti.
Lisaks tasub hoida pilk peal

Kaitse koode võõraste eest!
Pangakaardi ja internetipanga
kasutamisega kaasnev turvalisus on tagatud ainult juhul,
kui kannate hoolt selle eest,
et teie PIN-kood ja internetipanga paroolid oleksid võõraste eest kaitstud. Kindlasti
ei tohi hoida koode rahakoti
vahel koos kaardiga. Kindlam
viis koode kaitsta on need
pähe õppida või leida neile
oma isiklikes asjades koht,
mis oleks vaid teile teada ja
seeläbi kurikaelte eest kaitstud. Samuti tasub PIN-koodi
sisestamisel varjata klahvistikku käe, rahakoti või muu
sobivaga. Kui tundub, et keegi
võõras koodi sisestamist liiga
lähedalt jälgib, ei maksa häbeneda paluda tal veidi eemale
hoida. Turvalisus ennekõike.

Sünnipäevalapsed
novembris

Korras elektrisüsteem
loob kodus turvatunde
Indrek Hirs
Põhja päästekeskuse
pressiesindaja

Näiteks kasutati 2012. aasta
tuludeklareerimise perioodil
koguni üle miljoni korra võimalust siseneda Swedbanki
internetipangast e-maksuametisse. Samuti on internetipank
üks väravatest riigiportaali
www.eesti.ee, mille kaudu on
võimalik suhelda riigiga ning
kasutada sadu riigi e-teenuseid
alates elukoha registreerimisest
ja lõpetades enda digiretseptide
vaatamisega.

töötaval pesumasinal, pesukuivatil või nõudepesumasinal. Masina tööprotsessi ajal
ei tohiks kodust lahkuda või
magama minna. Halb näide on
oktoobri alguses Peetri alevikus ridaelamuboksis toimunud
tuleõnnetus, mis sai alguse
töötavast nõudepesumasinast.
Masin töötas ajal, mil pereliikmed magasid. Õnnetuse hetkel
kodus viibinud naine ja tema
kaks last pääsesid põlengust
suuremate tervisekahjustusteta, siiski sai nende elamine
üle tunni väldanud põlengus
tule- ja suitsukahjustusi.
Tuleohutusnõuete järgmine
on jõukohane meile kõigile.
Ennetustöö on alati tunduvalt
lihtsam kui juba juhtunud õnnetuste põhjal järelduste tegemine.
Rohkem infot saab päästeala infotelefonilt 1524, samuti
koduleheküljelt www.kodutuleohutuks.ee.

ERNA KABER
AGATHE VAARD
SILVIA SARING
MARIA LIMBERK
MEIDA OJAPÕLD
SALME LÄÄNEMETS
VILMA ERENDI
ERIK ANDRESEN
LEMBIT ANNI
MARIA VASSILEVSKI
EHA ASSO
JUZEM ŠAVIGULLA
UDO MALM
ÕNNE VURMA
EEMI ISRAEL
ALLA SAZANOVITŠ
KLAUDINE VOSMI
VILLI JOALA
HELGI VARIK
MALL SAAR
JUTA PÄRTEL
HELJE SALUVERE
INNA-MARIE ÕISPUU

Palju-palju õnne!
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Kuulutused
Teenused
Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Telefon 58033448, Ain.

SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud
E-R 15.00-19.00. L, P suletud. Telefon 600 3382, info@
sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku
telefonil aeg ette registreerida!
Koduvisiidid.

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon
5220321, info@arbormen.ee,
www.arbormen.ee.

Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid jne). TASUTA
demonteerime. Hoolsad töömehed. Telefon 55939504.

Sügav kaastunne
Ants Bersinile
ÕE
surma puhul
Hansa Leather OÜ

Puud langetavad lehti,
sügislillede silmad on
pisaraid täis…
AINO KORROL
Jääme mälestama kallist
sõpra
Helgi, Eha, Terje, Maire, Katrin,
Veronika, Ene, Eve-Mai, Rita

Kustus elu, vaikis valu,
väsisid su töökad käed ...
Mälestame ja mäletame head
kolleegi
AINO KORROLIT
ning avaldame kaastunnet
omastele.
Pöialpoisid ja Tipid-Täpid
Midrimaalt

Kanalisatsiooni ja vee liitumistrasside projekteerimine. OÜ Diale,

Mälestame endist tubli
kaastöötajat
ELMAR KUIMETIT
ja avaldame kaastunnet
omastele.
Kolleegid endisest Harju EPT
RTB-st
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telefon 5079889, diale@hot.ee.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Telefon
5029075.
Kinnisvara
Kahe lapsega pere soovib
üürida maja või majaosa Sauel
või selle lähiümbruses. Telefon
56735732.

omanikult. E-mail mimpss@hot.ee,
mob 56378312.
Müük
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, sõelutud kivisütt ning kütteklotsid
võrkkotis. Transport Sauele
tasuta. Telefon 53593615.

Töötav, noor üksikema koos
oma peatselt 4-aastaseks saava
pojaga soovib üürida Saue linnas
1-2-toalist soodsat korterit, otse

Müüa Sauel uus kvaliteetne
prantsuse valge-helehall
kompaktvoodi (üldmõõtudega 206x147x85cm,
voodi 120x200) 6 erineva
riiuli-kapi-sahtliga. Telefon

Sügav kaastunne
Kristelile, Jannele ja Vilvele
ELMAR KUIMETI
kaotuse puhul.
Helina ja Kaija-Ly

Mälestame head naabrit
AINO KORROLIT
ja avaldame sügavat
kaastunnet lähedastele.
KÜ Kuuseheki 38

Üks vaikne vaade jälgib sinu elu,

Meie südamlik kaastunne
teile.
Anu, Kert, Toomas, Mati ja
Jaan,
kalli ema ja vanaema
AINO KORROLI
surma puhul.
Ruth perega

üks silmapaar nii selge, tundehell,
üks süda sinu valust tunneb valu,
üks käsi ikka abivalmis sul…
On teadmine, et sinus jätkub eluahel,
on tundeid, mida teistele ei näita.
On teadmine, et maa ja taeva vahel
Ei suuda keegi tema aset täita.

Aastalõpp Saue Muusikakoolis
◊ 26. novembril kell 18.30
Saue Kontserdisügise kammerkontsert Saue Kontserdisaalis. Esineb Cantores
Vagante. Kontsert toimub
koostöös Eesti Interpreetide
Liiduga.
◊ 27. novembril kell 18
Eesti Muusikakoolide Liidu
20.aastapäevale pühenda-

tud kontsert Keila Muusikakooli saalis.
◊ 4. detsembril kell 12 Saue
Muusikakooli õpilaste kontsert Saue lasteaias.
◊ 7. detsembril vokaalansamblite konkurss
„Volüüm“ Tallinnas.
◊ 8. detsembril poistekoori
ettevalmistuskoori kontsert.

HUMANA
LAAGRI poes alates
esmaspäevast,
25. novembrist,

◊ 10. detsembril kell 18.30
Saue Kontserdisügise lõppkontsert Saue Kontserdisaalis. Esineb Siim Aimla Trio
ning poeedid Jürgen Rooste
ja Kaur Riismaa.
◊ 11. detsembril kell 17 Saku
ja Saue Muusikakoolide
ühiskontsert Saku Muusikakooli saalis.

◊ 16. detsembril Saue Poistekoori ja Noorte Meeste
Koori jõulukontsert Keilas.
◊ 17. detsembril kell 18 Saue
Muusikakooli aastalõpukontsert Saue Kontserdisaalis.
Teema TSIRKUS - soovitav
osaleda kostüümides.
Ürituste ja tegevuste infot
vaata www.sauemk.edu.ee.

Suur aitäh kõigile valijatele, kes
hääletasid minu ja teiste Eesti
Keskerakonna kandidaatide poolt

kogu kaup -30%!

Jaan Moks

Pärnu mnt 536b, Pääsküla koduselveri 2. korrusel
Rohkem infot tel. 53073943 ja www.humanae.ee

õhtuti 56909010.
Ost
Soovin kiiresti osta sõiduauto kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ülevaatuseta. Telefon
58190200, rain30@hot.ee.
Pakun tööd
Saue Linnavarahaldus pakub
tööd täiskohaga spordirajatiste hooldustehnikule ja
majahoidja-tehnikule. Info
telefonidel 6595611, Tõnu
või 6596519, Diana või linnavarahaldus@saue.ee.

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

Pühapäev, 24. november kell 13
SURNUTEMÄLESTUSPÜHA
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld.
Muusikaga teenib Saue ja
Nõmme koguduste ühendkoor.
Pühapäev, 1. detsember 2013
kell 13
ESIMESE ADVENDI JUMALATEENISTUS
Teenistust juhatab ja jutlustab
Vahur Utno.
Astume jõulude ootuse aega
koos jõululaulude laulmisega.
Sellele järgneb kell 17 traditsiooniline küünalde süütamine ja jõulurahu väljakuulutamine Keskuse pargis.
Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 18.00.

Politseisündmused
Põhja prefektuur
15. novembri õhtul varastati
Sauel kaupluse eest jalgrattahoidilast jalgratas Merida. Kahju
kokku 490 eurot.

Novembris ja detsembris Saue Päevakeskuses
◊ Saue Päevakeskuses on avatud
Iiness Silla karikatuuride näitus
ning Mare Pärnpuu keraamika
ja kinkekarpide näitus.
◊ 22. november kell 10.00
tuleohutuse alane õpe, teemakohased meened.
◊ 22. november kell 18.30
lauluklubi päevakeskuses.
Kaasa võtta suupisted.
◊ 25. november kell 13.15 päevakeskuse aktiivi koosolek.
◊ 27. november organismi
diagnostika (Jaapani aparatuur): organismi rasvasisalduse, bioloogilise vanuse
määramine ja konsultatsioo-

◊

◊
◊
◊

nid. Süüa ja juua ei tohi
1,5 tundi enne protseduuri.
Registreerimine ja info päevakeskuses.
28. november kell 15.00
naisansambel Rukkilill esineb Villa Benitas.
4. detsember aastalõpureis
jõuluehtes Rakverre.
6. detsember kell 10.00
-14.00 riiete müük.
12. detsember alates kell
10.00 käsitöö poolel silmaarsti vastuvõtt. Vajalik eelnev
registreerimine. Prillide tellimisel visiiditasu ei võeta.
Täpsem info ja registreeri-

mine päevakeskuses.
◊ 20. detsember kell 16.00
eakate jõulupidu Saue Kontserdisaalis. Vajalik eelnev
registreerimine.
◊ 24. detsember kell 16.00
päevakeskuse ja Keila kiriku
ühine ettevõtmine - jumalateenistus Keila kirikus. Täpsem info ja registreerimine
päevakeskuses.
4. detsembri aastalõpureis Rakverre
◊ 9.00 väljasõit; 10.15 Aaspere
mõis (väljast); 11.00 Rakvere
linnuse muuseum, tarvas ja

vallimägi; 12.30 linnakodaniku muuseum, Kolmainu
kirik, Pikk tänav, teatriväljak
ja rahvapark; 14.00 lõuna
Katariina restoranis; 15.00
jalutuskäik kesklinnas, kaubanduskeskused, vaba aeg;
16.00 Aqva-spaa; 18.30
kojusõit; 20.00 Sauel.
◊ Reisi maksumus on 35 eurot.
Päevakeskus makstud raha
ei tagasta. Istekohad bussis
maksmise järjekorras.
28. veebruar kuni 2. veebruar
2014 rahvatantsijate esinemisja kultuurireis Petseri, Pihkva,

Mihhailovskoje.
◊ Petseri, Pihkva, Svjatogorsk,
Mihhailovskoje, Ostrov,
Irboska, vastlapäeva pidustused ja rahvatantsijate esinemised.
◊ Reisi maksumus ilma viisata
200 eurot. Päevakeskus
makstud raha ei tagasta.
Täpsem info ja reisikava päevakeskuses.
MTÜ-de tegemised
◊ 29. november kell 16.00 seltsing Tammetõru kogunemine.
◊ 3. detsember kell 10.00 Saue
Linna Invaühingu koosolek.

Konkurss „Saue linna aasta tegu 2013“
HÄÄLETA ELEKTROONSELT WWW.SAUE.EE
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Saue Sõna 22. november 2013

Saue Maxima X kauplus
ootab oma meeskonda:
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- MÜÜJAID
- SAALITÖÖTAJAID
Ettevõte garanteerib:
-

stabiilse palga
sotsiaalsed garantiid
tasuta lõunasöögid
erinevad motivatsioonipaketid
tööalase tasuta koolituse

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee
Täpsema info saamiseks pöörduge kaupluse direktori poole: tel 6555909 või
Saatke CV: personal@maxima.ee tel: 6023116

Saue Huvikeskuse
TÄISKASVANUTE JOONISTUSKURSUSEL

ja KERAAMIKARINGIS
VALMINUD TÖÖDE NÄITUS
SAUE LINNA RAAMATUKOGUS
Avatud 2.- 15. detsembrini

raamatukogu lahtioleku aegadel

