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Saue pidas sünnipäeva
Saue Sõna

S

aue linn tähistas 20.
augustil, Eesti taasiseseisvuspäeval linna
21. sünnipäeva koguperepeoga jaanituleplatsil. Ligi
6000 elanikuga Sauele omistati linna staatus 25. augustil
1993.
Vahvasse päeva mahtus oi, kui palju!: ekskursioonid ja
vanaautode väljapanek mõisas,
pidulik jalutuskäik läbi linna,
käsitöö ja eestimaise omatoodangu laat, LC Saue heategevusloterii ja heategevuslik
koogimüük koos oksjoniga,
Saue Savipäev keraamikatöötubadega, meeste mänguala
ja linnaosadevaheline lustlik
võistlus.
Oma tegevust tutvustasid
linna vabaühendused, kohal
olid Saue kaitseliitlased ja
naiskodukaitsjad.
Laululaval esinesid enam
kui kolme tunni vältel Saue
kollektiivid. Peo lõpetas
ansambli Untsakad kontsert,
mis esimesest loost alates
sauelased tantsuplatsile jalga
keerutama kutsus.
Tänavuse peo tegi eriliseks
tehniline viperus. Et sissejuhatavas osas tõrkus mängima
hakkamast Eesti hümni fonogramm, kõlas „Mu isamaa,
mu õnn ja rõõm“ peoliste endi
esituses - eestlauljad linnapea
Henn Põlluaas ja päevajuht
Andres Karu. Jätkub lk 2, 6, 7.

Saue Sõna NR 15 (422)
29. august 2014
Väljaandja Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub 12. septembril

Kuidas mahtus Saue vikerkaarealusele jaanituleplatsile 90 meetrit töötubasid, meeste mänguala, MTÜ-de, spordiklubide ja vabaühenduste tegevust
tutvustavaid telke ja batuudiala ning lisaks veel üle 140 meetri põnevat laadakaupa - seda tasus vaatama tulla küll

Pidulik jalutuskäik Keskuse pargist jaanituleplatsile jäi pisut lühikeseks
mitte vahemaa, vaid osavõtjate arvu poolest - on, millega tööd teha

Saue mõisa hoovil oli perekond Kriisa ettevõtmisel vanade autode näitus.
Uudistajaid tervitas 1955. aasta Chevrolet 3600. Fotod Sirje Piirsoo
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Henn Põlluaas: Mina usun Eestisse
ja usun Saue linna kestmisesse

Henn Põlluaas
Saue linnapea
Head kaaslinlased, sõbrad
ja külalised! Täna tähistame
kahte olulist päeva korraga.
Eesti Vabariigi taassünni- ja
Saue linna sünnipäeva.
Rääkides Eesti riigi taassünnist ja Saue linnast, siis on

meie riik ja linn pea ühevanused. Iseseisvuse taastamisest
möödub 23 aastat ja Saue
tähistab 21 sünnipäeva.
Minnes ajas tagasi, siis
üheksakümnendate alguses
olid mõlemad üsna kulunud
välimusega, hallid, väsinud ja
vaesed. Toiduaineid ja kütust
sai kaartide alusel, Eestis olid
sees vene väed ja kuigi meie
vabaduseiha oli võimas ja meil
oli kindel siht silme ees, oli
tulevik veel teadmata.
20. augustil 1991 jõudsid
Pihkva dessantväelased ja
soomukid Tallinna, et meile
kohta kätte näidata, nagu neljakümnendatel aastatel. Kuid
eestlaste kindlameelsus ja tahe
võitis. Me kuulutasime välja
iseseisvuse ja Nõukogude Liit,
kurjuse impeerium, varises.

Meie ja terve maailm vähemalt
uskusime toona nii.
Täna peame kahjuks tõdema,
et ta lihtsalt suigatas korraks,
et Vene Föderatsiooni nime
all tõusta taas agressiivse ja
vaenulikuna, et jätkata sama
imperialistlikku poliitikat, mida
Venemaa on harrastanud Ivan
Julma, Peeter I, Lenini ja Stalini aegadest alates.
See seab meile ülesande
arendada enda kaitsevõimet
ja olla mistahes hetkel valmis oma iseseisvust ja vabadust kaitsma. Me teame, mis
meiega muidu juhtub. Me
mäletame.
Kuid tänast maailma, Saue
linna ja Eesti riiki ei ole õnneks
enam võimalik tollasega võrrelda.
Eesti on ÜRO, Euroopa Liidu ja
NATO liige. Meil on Kaitsevägi ja

Kaitseliit, kes tänagi siin väljas
on, ja me ei ole enam vaenlaste
vastu üksi, erinevalt esimesest
Eesti Vabariigist.
Eesti ja Saue linna edasiminek on olnud suur. Oleme
Eesti omavalitsuste seas nii
arengu kui haldussuutlikkuse
poolest juhtpositsioonil. Võib
kindlalt väita, et nii heal järjel
ja nii ilus ei ole meie linn ega
ka Eesti kunagi varem olnud.
Jah, loomulikult on Eestis
probleeme: rikkus ja areng
on ebaühtlaselt jagunenud,
väikesed palgad ja tööpuudus
sunnivad inimesi välismaale
rändama. Olukorda tuleb kiiremas korras muuta. Kuid arvestades seda, kust me paarkümmend aastat tagasi alustasime,
oleme jõudnud väga kaugele.
Mina usun Eestisse ja usun

Saue linna kestmisesse. Aeg
ja töö teevad meid vaid paremaks. Mida tegusamad me
oleme, seda rikkamad me
oleme. Meil on ees ilus tulevik
ja me kõik peame kodanikena
selleks oma sõna kaasa ütlema
ja oma panuse andma.
Ma tänan kõiki tänase ürituse
korraldajaid ja osavõtjaid. Ilma
ja vihmapilvi ei suuda me mõjutada, kuid sellele, et tänane
päev korda läheks, saavad kõik
kohalolijad kaasa aidata.
Soovin head taasiseseisvumispäeva ja linna sünnipäeva,
rõõmsat meelt ja naerul nägusid. Nautige tänast päeva, erinevaid üritusi ja võistlusi, laadamelu ja kontserti. Ja mehed,
ärge unustage oma kaasasid
tantsupõrandale viia.
Elagu Eesti, elagu Saue linn!

LC Saue heategevusloterii peavõit oli jalgratas
Aidu Ots
LC Saue pressisekretär
LC Saue õnnitleb kogu südamest teid, kallid sauelased,
Eesti taasiseseisvumise päeva
ja ühtlasi ka meie linna sünnipäeva puhul. Saue linna
jaanituleplats, mis tundub
igapäevasele jalutajale suur ja
lai, oli 21. augustil hõivatud
pea täielikult. Selle peoplatsi
keskmises osas asus ka LC
Saue telk, kus müüdi loteriipileteid. Võidetud esemed anti
ka kohe kätte.
Telgi juures käis pikka aega
aktiivne tegevus. LC Saue loteriitoimkond koosseisus Ants
Torim, Paul Leomar, Aado Liblikmann, Jaan Suder, Jaan Kalbus,
Meelis Telliskivi, Urmas Paisnik ja Harry Pajundi olid loterii
väga hästi ette valmistanud.
Kõik sujus suurepäraselt.
Peaauhinnaks oli uhiuus
maastikujalgratas, mis leidiski õnneliku omaniku. Peavõidu väljapanekut toetasid
Plekkliisu OÜ, Saumer OÜ,
Rekara Ehitus OÜ, Eritex
Invest OÜ, Kulukaubandus

LC Saue asutamiskuupäev
on 12. juuni 1997. Klubil
on liikmeid 21 ja see kuulub Rahvusvahelise Lions
Klubide Organisatsiooni
Eesti piirkonda D 120.

LC Saue heategevusloterii piletid läksid kõik viimseni kaubaks. Foto: Aidu Ots

OÜ, Erato OÜ ja Traktoriäri OÜ.
Ülejäänud võidud annetasid Saue Linnavalitsus,
Santa Maria AS, Fors MV
AS, Arco AR AS, Saue Huvikeskus, Autokatte OÜ, Saue

Gümnaasium, Elves OÜ,
Endoore OÜ, Oilikom Autokeskus, Adven AS, Hydroskand AS, Hörmann Eesti
OÜ, Keila Tarbijate Ühistu,
Malldisain OÜ, Mira Ehi-

tusmaterjalid OÜ, Remoluft
AS, Samesti Metall OÜ,
Saue Auto AS, Saue mõis,
Balsnack AS, Mini-Maksi
OÜ, Toode AS, Wavin Estonia OÜ, Rotos Kaubanduse

OÜ, Springmar OÜ, Olerex
AS, Hansadoor OÜ, Sami AS,
Remoreks OÜ, Harju Elekter
AS, Estomar OÜ, Aisiko OÜ,
Tallept Auto AS, Saue EPT
AS, LED 360 OÜ, Mainsten
OÜ ja MAXIMA - kokku 45
asutust-ettevõtet.
Teile, kes tulite kaasa meie
heategevusürituse ettevalmistusega, kuulub meie kõigi
sügav lugupidamine. Kõige
krooniks oli Saue linna tänukiri, see tunnustus kuulub
teile kõigile.
Loteriipiletite müügist
laekunud vahendid lähevad
heategevuseks Saue linnas
ja sellest me kindlasti teavitame. Jätkuvalt oleme uhked,
et ka aatelisteks tegevusteks
on meie inimestel südamed
avatud!

Tule tn 20 ja 20a kinnistute detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiisi avalik arutelu
Saue Linnavalitsus
Saue linna Tule tn 20 ja 20a
kinnistute detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiisi
avalik arutelu toimub 9. sep-

tembril 2014 algusega kell
17.00 Saue Linnavalitsuse
saalis (3. korrus) Tule tn 7.
Detailplaneering haarab
Saue linna Tule tn 20 ja 20a
kinnistuid sihtotstarbega

tootmismaa, kokku pindalaga
23795 m². Detailplaneeringu
eesmärk on kinnistute liitmine
maa sihtotstarvet muutmata,
liitmisest tulenevalt kehtiva
ehitusõiguse ja hoonestustin-

gimuste muutmine täiendava
laohoone rajamiseks, tehnovõrkude, liikluskorralduse,
haljastuse ja heakorrastuse
lahendamine.
Detailplaneering ei muuda

Saue linna kehtivat üldplaneeringut.
Detailplaneering on algatatud Saue Linnavalitsuse
11. juuni 2014 korraldusega
nr 193.

29. august 2014 Saue Sõna
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Linnaeelarve tekkepõhine
täitmine seisuga 30. juuni 2014
Ingrid Niid
Pearaamatupidaja
Saue linnaeelarvesse laekus
30. juuni seisuga 3,8 miljonit
eurot tulu ja linnaeelarvest
tehti 3,7 miljoni euro ulatuses
kulutusi. Linnaeelarve oli 30.
juuni seisuga 159 100 euroga
jooksvas ülejäägis.
30. juuniks on linna eelarvesse üksikisiku tulumaksust
tulu laekunud 2 441 630 eurot,
mis moodustab 49 protsenti
käesolevaks aastaks planeeritud
tulumaksu laekumisest.
Oluline üksikisiku tulumaksu
alalaekumine oli jaanuaris ja
veidi alla prognoositud mahu
laekus tulu ka märtsis ja aprillis.
Jaanuarikuu tulumaksu alalaekumine summas 88 717 eurot
on juunikuu lõpuks kumulatiivselt vähenenud 25 298 euroni.
Saue linnas oli II kvartali lõpuks
2773 maksumaksjat ja 60
registreeritud töötut.
Maamaksu on laekunud 71
520 eurot ehk 52% aastaeelarvesse prognoositud mahust.
Lisaks maksutuludele kajastatakse põhitegevuse tulude
eelarveosas saadud toetusi
737 680 eurot (63% aastaeelarvest), omatulusid 482 980
eurot (54%) ja muid tulusid 5
190 eurot (76%).
Toetustena laekuvad linnaeelarvesse peamiselt riigieel-

SEISUGA 30.06.2014

Tekkepõhine eelarve täitmine
Põhitegevuse tulud

eelarve
7 185 850

täitmine
3 757 920

%
52%

sh üksikisiku tulumaks
Põhitegevuse kulud

4 933 870
7 094 150

2 441 634
3 271 550

49%
46%

PÕHITEGEVUSE TULEM

91 700

486 370

X

Põhivara soetus

925 870

194 950

21%

Saadav SF põhivara soetamiseks

114 940

74 560

65%

Finantskulud

134 150

30 320

23%

INVESTEERIMISTEGEVUSE
TULEM
Laenude tagasimaksmine

945 080

150 710

16%

348 040

176 600

51%

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

-1 201 420

-288 400

X

Nõuete ja kohustuste muutus

0

447 450

Kumulatiivne tulumaksu üle-/alatäitmine 2011-2014
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Saue Linnavalitsuse 13.
augusti istungi päevakorras oli 15 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Määras hooldaja kolmele
puudega isikule.
◊ Nõustus Saue linna vapiga
postmargi väljaandmisega
11. septembril 2014.
◊ Lähetas linnapea Henn
Põlluaasa ning abilinnapead Jüri Tümanoka ja
Tõnu Urva linna ametliku
delegatsiooni koosseisus
21. augustist kuni 22.
augustini Läti Vabariiki,
et arendada koostööd
sõprusomavalitsusega
Inčukalns.
◊ Lubas abilinnapea Tõnu
Urva puhkusele 25. augustist kuni 12. septembrini.

8.kuud

9.kuud

10.kuud 11.kuud 12.kuud

-44 353
-58 602

-60000
-77 308
-88 717

-100000
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arvelised summad hariduskuludeks, samuti toimetulekutoetused ja muudeks riigi
funktsioonide täitmiseks või
riigieelarvest rahastatavate
kulude (õppelaenude tagasimaksed) summad.
Omatulude eelarvesse on
laekunud tulud haridus- ja huviharidusteenuse müügist teistele
omavalitsustele 167 580 eurot
(56%), lasteaia- ja gümnaa-

Ülevaade Saue
Linnavalitsuse
istungist
Sirje Piirsoo

7.kuud

-25 298

-40000

-80000

6.kuud

◊ Võttis vastu määruse
„Koolitusele lubamise
kord“.
◊ Suunas eelnõu „Piirangud
alkohoolse joogi või toidugruppi mittekuuluva joovet
tekitava aine tarbimisele“
volikokku kehtestamiseks.
◊ Seadis isikliku kasutusõiguse AS-i Tallinna Vesi
kasuks Saue linna omandis olevale Vana-Keila
mnt T3 kinnistule. Isikliku kasutusõiguse ese on
projekteeritav kanalisatsioonitorustik, mis tagab
kanalisatsiooni Vana-Keila
mnt 46 kinnistule.
◊ Andis lapsele erandkorras
lasteaiakoha.
◊ Moodustas Saue lasteaias
Midrimaa sobitusrühma
alates 1. septembrist
2014.

2013

450 000

2014

siumi õppetegevustulud 103
160 eurot (52%), tulud vaba
aja sisustamisest ja huvihariduse
õppetegevustulud 79 540 eurot
(66%), lasteaia toidukulude katteks 60 620 eurot (50%), tulud
elamu- ja kommunaalmajandusest koos ruumide rendituludega
38 620 eurot (39%), tulud ujula
ja võimla kasutamisest 25 880
eurot (58%), riigilõivud ja Saue
Sõna reklaamitulud 5 780 eurot

444 458
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Tulumaksu eelarve täitmine

Mai

Juuni

Tegelik tulu

(43%) ning sotsiaalvaldkonna
tegevustulud 1 800 eurot (68%).
Põhitegevuse kulude eelarveosas kajastatakse toetuste
andmist, majandamis- ja
personalikulusid ning muid
tegevuskulusid. Esimese
poolaastaga on toetusi kokku
antud 308 880 eurot (43%)
ja sealhulgas sotsiaaltoetusi
265 180 eurot (44%). Personalikulude eelarvet on kasutatud 1 973 940 eurot (47%) ja
majandamiskulusid 987 400
eurot (46%). Muid tegevuskulusid on 1 350 eurot, sh kulud
tähtaegselt laekumata nõuete
allahindlused 1 240 eurot,
maamaksukulu 40 eurot ja
riigilõivukulu 70 eurot.
Põhivara on soetatud või
rekonstrueeritud 194 950
euro ulatuses ehk 21% aastaeelarve mahust. Perioodil

aprillist juunini lõpetati Sarapiku kelgumäele turvapiirete
paigaldus ja korrastati kelgumäe aluspinda (4640 eurot),
pinnati tänavaid (66 918
eurot), rajati Kütise 4 juurde
lapsevankrite parkla (3714
eurot), avaliku korra ja turvalisuse tagamiseks rajati videovalvesüsteem 3260 eurot,
Osteti Saue Kontserdisaali
uued toolid (14 830 eurot),
Saue Gümnaasiumile laserpink
(6 990 eurot), jätkati elektroonilise õpilaspileti süsteemi
laiendamisega (3 830 eurot),
osteti Saue Noortekeskusele
õueinventari (9 569 eurot) ja
renoveeriti Saue Muusikakooli
tiibklaver (1740 eurot).
Alustati Saue lasteaia Midrimaa rekonstrueerimistöödega
(4080 eurot) ning Tule 7 serveriruumi ehitusega (10 924 eurot).

Saue Linnavalitsus võtab tööle ökonomisti

Saue Linnavalitsus võtab tööle
ökonomisti (tähtajaliselt lapsehoolduspuhkuse ajaks).
Ökonomisti töökoha eesmärk
on linna eelarve- ja eelarvestrateegia projekti tehniline koostamine, kalkulatsioonide, kuluobjektide tulu-kulu analüüside
(tasuvusanalüüside) koostamine,
sihtrahade arvestus, eelarve täitmise aruandlus ja analüüs.

Peamised tööülesanded:
◊ linna eelarve- ja eelarvestrateegia projekti tehnilise osa
koostamine koos seletuskirjaga;

◊ majanduskeskkonna analüüside koostamine eelarvestrateegiasse, eelarvesse,
aastaaruandesse;
◊ palgafondi ja majandamiskulude eelarvestamine; varade
kasulikku eluiga ning kulumit
arvestades varade soetuse
vajaduse eelarvestamine;
◊ kinnitatud eelarveandmete
sisestamine finantstarkvarasse;
◊ eelarve täitmise jälgimine ja
analüüs, prognoos jooksva
aasta oodatavaks täitmiseks;
◊ eelarve täitmise aruannete
koostamine;
◊ lisaeelarve materjalide
kogumine, lisaeelarve projekti ja seletuskirja tehniline ettevalmistamine;
◊ antud ja saadud sihtvahendite arvestus ja aruandlus,
teatiste väljastamine.

Sobiv kandidaat:
◊ on väga hea arvutikasutamisoskusega (MS Excel professionaali või edasijõudnu
tasemel);
◊ on kiire ja hea õppimisvõimega;

◊ tagab kõrgekvaliteetse tööprotsessi, oskab juhtida
oma aega, on hea suhtleja;
◊ kasuks tuleb riigiraamatupidamise või kohaliku omavalitsuse
raamatupidamise ja finantsarvestuse tundmine, soovitavalt
tunneb programmi PMen;
◊ kasuks tuleb varasem töökogemus sarnaste tööülesannete täitmisel.

Pakume:
◊ enesetäiendamise võimalusi;
◊ huvitavat ja perspektiivikat
tööd;
◊ puhkus 35 päeva.
Töötasu: alates 1000 eurost
Tööle asumise aeg:
3. november 2014
Nõutud haridus: kõrgem
Tööaeg: täistööaeg
Asukoht: Saue linn, Harjumaa
Sooviavaldus ja CV saata hiljemalt 8. septembriks aadressile ingrid@saue.ee.Täiendav
info telefonidel 6790173 või
53311674.

Haridus
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„Kui te tahate, siis saate kõike teha,
aga samas tegemised võivad viia sind
kodust kaugele“
avatumad, aga üks asi, mis
Inglismaal on, on palju rohkem
võimalusi.
Maailm on palju suurem ja
avatum. Nagu näiteks ka see,
mida õppida tahan, pidin selleks Inglismaale minema.

Kuskil lähemal Euroopas
polnud seda võimalust?
Oli küll, aga inglise keeles on
mugavam minu jaoks, see on
põhimõtteliselt ainuke keel, mida
ma räägin peale eesti keele.

Millised erialad sul veel
mõttes olid, enne kui sa
läksid Liverpooli?
Ma olen mõelnud füüsikat ka
õppida, seda siis näiteks Eestis,
aga üldiselt, kuna see on selline
ala, mis läheb kokku selle valdkonnaga, mis mulle meeldib.

Kui sa lõpetad oma eriala,
siis millistel tööpostidel
sa leiba võiksid teenida
tulevikus?
( Mõtlikult ) See on väga lai
maastik.

Taavi Teder
Viimased kaks aastat on Matti
Silla (pildil), meie linna üks
helgemaid päid, õppinud Inglismaal eestlaste jaoks üsna
eksootilist eriala. Saue linna
sünnipäeva puhul oleks õige
aeg saada temaga jutule ja
uurida, milline mees meie enda
kodukandis suureks kasvanud
on, kes nii Saue linna kui Eesti
mainet välismaal kõrgel hoiab.

Jah, 9000 naela aastas, kuid
kokku kulub aastas kuskil
15000 eurot.

Palju sul aastas näites
elamise peale läheb?
Üür on kuskil 3000 eurot
aastas. Ehk siis ongi, elamine
pluss õppemaks umbes 15000
eurot aastas.

Kaua sa oled Sauel elanud?

Su pere kindlasti toetab
sind väga palju, aga on
sul ka teisi toetajaid peale
nende?

Mitte päris sünnist saati, aga
ütleme, et ma olen elanud siin
eluaeg.

Ei ole. Ühe korra sain Saue
linnalt ligi 1000 eurot. Rohkem pole keegi mind toetanud.

Miks just Saue?

Mille poolest erineb
Eestis elamine Inglismaal
elamisest?

Seda ma ei tea, kuid kõik mu
pere on siit pärit ja elanud siin
- vanaema, vanaisa, ema.

Matti, Sauel lõpetasid sa
gümnaasiumi, käisid kaitseväes ja suundusid edasi
Inglismaale õppima.
Mida ja kus sa täpsemalt
õpid?
Ma võin öelda, et eesti keeles on see aeronautika insener (aerospace engineering) ja
Liverpoolis Loode-Inglismaal.

Inglismaal õppimine on
kuuldavasti väga kulukas,
kui suur su õppemaks on
ligikaudu?

Raske küsimus. Esiteks, ma
olen seal täiesti üksi selles mõttes, et mul pole seal
kaasmaalasi. Sõpru on, aga
nendega pole nii, et iga päev
hängiks väljas nagu siin,
Sauel.Lisaks on mul seal palju
iseseisvam elu, mida ma olen
elanud alates kaitseväest saadik ja nii viimased kolm aastat.

Meeldib sulle elu
Inglismaal rohkem
kui Eestis?
Ma ei oska öelda. Eesti meeldib rohkem ikka! Inglismaal
inimesed on küll sõbralikumad,

Olgu, aga teeme küsimuse
lihtsamaks - kus sa tahaksid töötada?
Põhimõtteliselt võiks sobida
selline firma Inglismaal nagu
REL ( Reaction Engines Limited ), mis arendab selliseid
lennukeid, mis tõusevad
õhku nagu tavaline lennuk
ja siis lendavad kosmosesse.
Neil on sellised spetsiaalsed
mootorid ülikeerulise uue
tehnoloogiaga. REL arendabki selliseid mootoreid,
mis algul on nagu reaktiivmootor ja pärast on nagu
rakettmootor.

Millega sina seal firmas
siis tegelema hakkaksid?
Ma ei tea. Liiga kauge teema
hetkel. Praegu kolmanda aasta
projekt, mis tuleb, tegeleb
ülisuurte mach numbritega
atmosfääri sisenevate lennuvahenditega, mis oleks nagu
kosmosesüstik või apollo naasmiskapsel.

Nii et teoreetiliselt pärast
lõpetamist võiksid sa teha
seal ükskõik mis tööd seal
firmas?
Insenerid võivad teha kõike
alates managemendis t kuni
3D disainini välja või riskianalüüsi, tootmist jne. Põhimõtteliselt kõike.

Kas Liverpooli ülikool on
maailmaklassis olevaid
ülikoole selle eriala
andmisel?
Üldiselt peetakse Liverpooli ülikoolist väga lugu. On tekkinud
juba selline termin nagu Liverpooli insener, mis on, nagu ma
olen aru saanud, üsna nõutud.
Näiteks AirBusiga on neil eraldi
leping, mis garanteerib, et saad
tööintervjuu.

Miks just aerospace
engineering?

Eks ikka kõik kosmosega seotud
asjad, nagu see, on alati huvi
pakkunud, kosmose avastamine
ja kuidas ka see tehnoloogia
töötab ning kõik see füüsika,
mis seal taga on. Üks asi, mida
ma ette ei osanud näha, on, kui
kõikehõlmavad on inseneri ülesanded. Füüsika ja matemaatika
on üsna väike osa, seda lihtsalt
peab oskama. Aga see, kuidas
kõik asjad teha vastavalt vajadusele ja kuidas see protsess
käib, kuidas toota. Tavaliselt,
kui insenerid midagi teevad,
on grupis üks tooteinsener, kes
ütleb, et mida ei saa lihtsalt
toota.

Mis nõudmised on ühele
tudengile, kes tahab seda
eriala õppima minna?
Ma ei tea. Ausalt öelda on
Inglismaal sellised A-taseme
eksamid, kus kaks võivad olla
A-tasemel ja üks B-tasemel.
Eesti riigieksamitel on see
ümber arvutatud ka, et sinna
saada on vaja 80-85% keskmised hinded. Mul endal oli 82%,
kuid ma ei tea, miks ma täpselt sinna sain, sest seal ei loe
ainult riigieksamid, vaid tuleb
ka kirjutada motivatsioonikiri,
miks sa sinna tahad saada. Kui
sa Eestis vähegi oskad ja tahad,
siis võib igaüks minna Oxfordi
või Cambridge’i õppima.

Mõni eredam hetk
ülikoolist?
Üks saksa õppejõud ütles
struktuuride analüüsi loengus:
„Te peate peale igat loengut
viis tundi õppima ja kordama
seda, sest kui te ei tee seda,
siis te lähete vangi! Te pole
arstid, kes oma vigu matta
saavad“. Sisuliselt on vastutus
erialal väga suur.

On sul mõni iidol või isik
kes on sulle õppimisel
toeks?

Jah, mõni õppejõud või näiteks
Oss, kes on väga pädev muusik
ja näeb vaeva selle nimel töötada, või ka Kaire, kes tegeleb
ratsutamisega. Inimesed, kes
näevad endaga vaeva, viivad
enda asjad lõpuni ja tegelevad
oma oskuste arendamisega,
neid inimesi ma austan väga!

Millega sa enda vaba aega
sisustad nii Inglismaal kui
Eestis?
Vaba aega? Ma ei tea, mul
pole seda. Inglismaal üritan
enda Eesti sõpradega kontakti
hoida. Asi on selles, et vaba
aega oleks võib-olla rohkem,
kui ma ei elaks üksinda, seal
on nii palju igasuguseid toimetusi ja asju teha. Õppimise
peale läheb ka korralikult aega.
Üks minu enda õppejõud
ütles, et ülikoolis õppimine on
kui täiskohaga töötamine.

Nõustud sa sellega?
Nõustun küll. Ma ei näe,
et ma läheks kuhugi poole
kohaga tööle.

Sul ei jätku lihtsalt aega
selle jaoks?
Ei. Jätkuks, kui õpiks võibolla mõnda muud eriala,
näiteks hispaania keelt.
Nagu mul oli seal ühikas üks
tüdruk, kellel oli kaks korda
nädalas ainult loengud, neil
oli kogu aeg mingi pidu, mina
õppisin. Ukse taga mingi
märul käis kogu aeg. Nagu
mul üks tuutor ütles esimesel aastal, et ärge jumala eest
mingite advokaatidega kokku
minge või juura tudengitega,
et siis on ainult pidu kogu
aeg, aga insenerid ei saa
seda teha, sest muidu nad
lähevad vangi.

On sul endal tulnud juba
mõni huvitav, kasulik idee
mida sa tahaksid teoks
teha õpituga?
Jah, on küll. Plaane on palju,
mida teha, igasuguseid asju,
mida aretada, oma firma,
midagi taolist. Üks variant
hõlmab Eesti kaitsetööstuse
võimekuse arendamist, aga
täpsemalt pole vaja mainida.

Soovid sa ise lõpetuseks
midagi lisada?
Kui te tahate, siis saate
kõike teha, aga samas tegemised võivad viia sind kodust
kaugele.
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Lasteaed avab septembrist sobitusrühma
Helgi Vaher
Midrimaa õppealajuhataja
Kõik, kõik on uus septembrikuus. Nii on ka Saue lasteaias
Midrimaa. Möödunud suvekuud
on toonud endaga kaasa muudatusi, mis annavad uut värvingut edaspidisesse töösse.
Kohe silmatorkava värvimuutuse on läbi teinud lasteaia
A-tiib. Tänaseks võime öelda,
et A-tiiva koridorid ja trepikojad vastavad igati lasteaedadele esitatavatele nõuetele ja
rõõmustavad kõigi neid ruume
kasutatavate inimeste silmi.
Lisaks juunikuust tööd
alustanud direktor Meeri Tamperele, on lisandunud Saue
lasteaia Midrimaa peresse uusi
pedagooge. Õppealajuhataja
ametikohale väljakuulutatud
konkursi tulemusena on 4.
augustist Andra Salutee kõrval
ametis teinegi õppealajuhataja – artikli autor Helgi Vaher.
Eduka õpetajate ametikohtade
konkursi tulemusena on kõik
rühmad septembrikuust alates
õpetajatega komplekteeritud.
Sellel õppeaastal on Saue
lasteaia rühmade koosseisus
taas sõimerühm. Kuna lasteaia järjekorras oli suur hulk
lapsi, keda oma vanuse poolest aiarühmadesse veel võtta
ei saanud, otsustatigi kevadel
tulla vastu lastevanemate
ootustele ja nüüd on lasteaias
jälle kord sõimerühm.
Uue alguse saab algaval
õppeaastal kaasava hariduse
põhimõtete rakendamine
Saue lasteaias. Möödunud
õppeaasta analüüs tõi tugevalt
välja vajaduse teha süsteemsemat tööd laste erinevate

vajadustega arvestamisel ja
arengu toetamisel. Lähtuvalt
sellest tegi lasteaia direktor
tänavu 30. juunil Saue Linnavalitsusele taotluse moodustada Saue lasteaias Midrimaa
sobitusrühm. Linnavalitsuse
13. augusti korraldus nr 276
andis lasteaiale loa moodustada sobitusrühma alates 1.
septembrist 2014.
Võttes aluseks riikliku
eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse väljaande „Lapse arengu
hindamine ja toetamine“
(Tallinn 2009), saab öelda, et
arusaam sellest, kes on erivajadustega laps, on aja jooksul
muutunud. Kõik lapsed on
mõneti erinevad ja vajavad
seetõttu ka erinevaid tingimusi
elus toimetulekuks. Mõnikord
erinevad lapsed võimetelt,
taustalt ja isiksuseomadustelt
sedavõrd, et nende arenguvajadusi on keeruline toetada
harjumuspärasel viisil või tavakeskkonnas.
Sobitusrühmadesse kuuluvad koos eakohaselt arenenud
lastega ka üksikud erivajadustega lapsed. Laste arv rühmas
on kolme võrra väiksem ühe erivajadustega lapse kohta. Laste
arv sobitusrühmas on piisavalt
väike, et tagada toetamine ja
arendustegevus kõigile rühma
lastele. Ka lapsevanematel on
võimalik omavahel ühistel teemadel mõtteid vahetada, üksteist mõista ja toetada.
Et lapse iseseisvus toimetulekul tasapisi suureneks ning
abivajadus väheneks, peab
keskkond olema stimuleeriv ja
arengut toetav. Oluline on erivajadusega lapse paigutamine
eakaaslastega samasse kesk-

konda, kus tema tarvis kohandatakse õppekava, metoodikat,
õppevahendeid jne.
On leitud, et läbimõeldud
kaasavas keskkonnas, s.o tavavõi sobitusrühmas, omandavad
erivajadustega lapsed teiste
eeskujul kiiremini eluks vajalikud oskused ja sotsiaalselt
sobiva käitumise. Samas on
eakohase arenguga lastel
sobitusrühmas võimalus saada
paremini teadlikuks oma tugevustest. Just sobitusrühmas
olemine annab igale lapsele
võimaluse omandada erinevate kaaslastega arvestamise
ja nende toetamise oskusi ning
kujundab elus nii olulist isiksuseomadust - tolerantsust.
Paljud Eesti lasteaiad liiguvad kõigi laste koosõpetamise
suunas. Lapse heaolu rühmas
oleneb suuresti õpetajate, abipersonali ja lapsevanemate
suhtumisest laste erivajadusse.
Õpetajate positiivne suhtumine
võiks olla lapsevanematele toeks
ja anda kindlustunde, et töö rühmas on headel alustel ja personali tähelepanu ning toeta ei jää
rühmas ükski laps. Kindlasti on
sobitusrühmas õpetajale tagatud
võimalus erispetsialistidega kontakti võtta ja koostööd teha.
Nii alustabki uuest õppeaastast Saue lasteaias Midrimaa tööd sobitusrühm, kus
koos tegutsevad nii erivajadustega kui ka tavalapsed. Kindlasti tähendab erivajadustega
lapse kasvatamine lisakoormust ning on suureks, kuid
huvitavaks väljakutseks kõigile
osapooltele: lapsevanematele,
õpetajatele, spetsialistidele.
Lisaks tavarühma kahele õpetajale ja õpetaja abile töötab

Saue lasteaia Midrimaa uus
õppealajuhataja Helgi Vaher on
elanud Järvamaal 26 aastat.
Lapsepõlv möödus tal Jõgevamaal, kus ta vanemad elavad
siiani. Helgi on lõpetanud Saduküla 8-klassilise kooli, Jõgeva
keskkooli ja Tallinna pedagoogilise kooli - eriala koolieelse
lasteasutuse kasvataja. 2010
lõpetas ta TLÜ haridusteaduste
bakalaureuseõppe alushariduse
pedagoogi kutsega.
Helgi Vaheri esimene töökoht oli Metsküla lasteaed Viljandimaal. 1988-2008 töötas
ta Tarbja Lasteaias (hiljem Tarbja Lasteaed-Algkool) metoodiku, juhataja, rühmaõpetaja
ning 1.-5. klasside kunsti- ja
käsitööõpetajana. 2008. aasta

sügisest oli ta Paide Kesklinna
Lasteaias (hiljem Paide Lasteaed) rühmaõpetaja ja Järvamaa terviseedenduse töögrupi
eestvedaja. 2011. aasta 1.
jaanuarist kuni Sauele tööle
kandideerimiseni töötas Helgi
Vändra Lasteaia õppejuhina.
Vastates küsimusele, miks
just Saue, sõnab Helgi, et ta
on isiklikus elus jõudnud uute
väljakutseteni, sest enda lapsed on gümnaasiumiõpingud
lõpetanud ja oma tee elus
valinud. „Tunnen, et nüüd on
minu kord võtta ette muutused
elus, mis on minu enda jaoks
olulised! Nii olengi siin ja valmis andma oma panust Saue
lasteaia tegusa kollektiivi ettevõtmistesse,“ ütleb ta.

selles rühmas veel tugiisik.
Ootame kogu rühma lastevanematelt mõistvat suhtumist
rühma töö ümberkorraldamisse
ja head tahet rühma uue töökorraldusega kohanemisel.
Õpetajatena ja lapsevanematena peame meeles pidama,
et mida varem, intensiivsemalt
ning süsteemsemalt toetame

lapse arengut, seda vähem
tuleb toetada lapse toimetulekut järgmistel eluperioodidel.
Oleme veendunud, et just väga
hea koostöö lastevanematega
tagabki parimad tulemused
laste arengus!
Lasteaiapere soovib kõigile
lastele ja lastevanematele uut
edukat õppeaaastat.

Konkurss „Saue linna aasta õpetaja ja teenekas õpetaja 2014“
Saue Linnavalitsus
Algab uus õppeaasta ja taas on
aeg välja selgitada, kes linna
haridus- ja noorsootööasutuste
pedagoogidest, noorsootöötajatest (huvijuht, ringijuht, treener), tugiteenuste osutajatest
(psühholoog, logopeed, sotsiaalpedagoog) vääriksid kandma
tiitleid Saue linna aasta õpetaja
ja teenekas õpetaja 2014.
Konkursi eesmärk on tähtsustada õpetaja rolli, tõsta
esile edukate õpetajate tegevust, tunnustada õpetajaid,
kes on pälvinud laste / õpilaste, lastevanemate, kolleegide, haridusasutuse pidaja ja
üldsuse lugupidamise ning on
oma töö ja isikliku eeskujuga
oluliselt kaasa aidanud noorte
kujunemisele mitmekülgselt

arenenud isiksusteks ning on
positiivselt mõjutanud piirkonna hariduselu arengut. Igal
aastal võib määrata õpetajatele
järgmised aunimetused:
1. aasta õpetaja;
2. teenekas õpetaja.
Aasta õpetaja tiitliga tunnustatakse eelmisel õppeaastal eriti
silma paistnud õpetajat:
1. kellel on väljapaistvaimad tulemused laste / õpilaste innustamisel, saavutamaks paremaid
võimetekohaseid tulemusi
aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, ülevaatustel
ja mujal ning kes on parimal
moel koostöös laste perekondadega toetanud ja soodustanud
laste / õpilaste kasvamist ning
arenemist arvestades nende
individuaalsust;

2. kes on tegelenud pidevalt
enesetäiendamisega, osalenud õppeasutuse arendustegevuses ja projektide töös,
tutvustanud oma töökogemusi
töökohas või väljaspool seda;
3. kes on isiksusena pälvinud
laste / õpilaste, lastevanemate, kolleegide ja üldsuse
lugupidamise.
Teeneka õpetaja aunimetuse
andmisega tunnustatakse
pikaajalise, vähemalt 15-aastase staažiga õpetaja tegevust:
1. kes on oma töös laste / õpilaste õpetamisel ja kasvatamisel saavutanud silmapaistvaid tulemusi;
2. kes on õpetanud-kasvatanud lapsi ja pälvinud laste
/ õpilaste, lastevanemate,
kolleegide ning üldsuse

lugupidamise;
3. kes on tuntud hariduselu
edendaja Saue linnas ja /
või maakonnas.
Saue Linnavalitsusele võivad ettepanekuid, soovitus- ja toetuskirju konkursi
kandidaatide kohta esitada
üksikisikud, õpilasorganisatsioonid, haridusasutuste
hoolekogud, maakonna ainesektsioonid, pedagoogilised
kollektiivid, haridusasutuste
juhtkonnad, ametnikud ja
volikogu liikmed.
Ettepanekud esitatakse
komisjonile hiljemalt 19. septembriks.
Kandidaadi esitamiseks tuleb
täita vajalikud dokumendid:
1. vormikohane avaldus koos
põhjendustega; vt www.saue.

ee / linna juhtimine / blanketid „Ettepanek Saue Linnavalitsusele konkursi „Saue
linna aasta õpetaja, teenekas
õpetaja“ kandidaadi kohta.
2. soovitus- või toetuskirjad
kandidaadi töö ja tegevuse
kohta.

Lugupeetud Saue Muusikakooli
õpilased ja lapsevanemad!
Saue Muusikakooli
õpilaste aktus toimub
1. septembril kell 18.00 Saue
Gümnaasiumi aulas.
Info: www.sauemk.edu.ee.
Ilusat õppeaasta algust ja kauneid
muusikaelamusi!
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SAUE PIDAS SÜNNIPÄEVA
Saue linn
tänab

S

uur tänu kõigile-kõigile, kes Saue jaanituleplatsil kokku said,
et sünnipäevast osa
saada, elamusi jagada, rõõmu
tunda ja kaasa lustida! Aitäh
suurepärase kontsertelamuse
eest Saue Kägara, Vokiratta ja
Saue Simmajate rahvatantsijatele, Saue Kapelli rahvamuusikutele, Vikerkaare, SaChe ja
JJ-Street Tantsukooli showtantsijatele, ning noortebändile sa/
ue! Aitäh Saue Huvikeskusele,
Saue Noortekeskusele, MTÜ-le
Operation Lifesaver Estonia,
MTÜ-le Eesti Pakendiringlus,
Saue Taekwondoklubile, LC-le
Saue, MTÜ-le Sinimustvalge
Saue, kaitseliidu Saue kompaniile ja naiskodukaitse Saue
jaoskonnale jagatud teadmisteoskuste ja meelelahutuse eest!
Aitäh osavatele küpsetajatele ja
tordimeistritele Külliki Trepile ja
Ruth Pääsukesele, Ilse Metsamaale, Janne Põlluaasale, Sirje
Piirsoole, Anu Mälgule, Aet
Kalale, Karin ja Jüri Tümanokale ning Andra Saluteele, tänu
kellele sai teoks heategevuslik
küpsetiste laat! Aitäh Saue lasteaiale Midrimaa ja Saue kodukohvikute esindajaile koogilaada
ning kaunimate küpsetiste võistluse korraldamise eest! Aitäh
linnaosade võistkondadele ja
Rauno Neuhausile kaasakiskuva jõukatsumise eest! Aitäh
laadakauplejaile, kes kokkutulnuile hääd-paremat, kaunist ja
vajalikku olid pakkumas!
Südamlik tänukummardus
suurepäraselt juhitud õhtu eest
Andres Karule! Palju tänu Untsakatele, kelle lugude taktis oli
mõnus jalga keerutada!
Eriline tänu pühendumuse
eest sünnipäeva korraldusmeeskonnale: Evelin Povel-Puusepale,
Jüri Tümanokale, Kalev Israelile,
Margit Otsale, Sirje Lubergile,
Virve Laanele, Sirje Piirsoole
Andra Saluteele ja Henn Põlluaasale! Ja korraldajate perekonnaliikmeist-sõpradest moodustunud vabatahtlike tiimile: Jane
Huulele, Karl ja Jürgen Tümanokale, Siiri ja Virko Raagmetsale,
Janne ja Johannes Põlluaasale,
Oliver Povel-Puusepale ja Jaanus
Puusepale, Marko Bogoljubovile,
Matti Sillale, Raivo Kallasele,
Andres Sillaotsale ja Olari Rätsepale!
Aitäh Saue mõisarahvale lahtiste uste päeva ja vanade autode
näituse korraldamise eest!

Jaan ja Elgi Kriisa on 222-aastaseks saavat Saue mõisa häärberit
restaureerinud pea 20 aastat - täis elutöö
Saue mõisa perenaine Eve Penu (vasakul) tutvustas huvilistele mõisa ajalugu ja häärberit. Parasjagu kõneleb ta, et mõisahärral ja-proual olid vanasti
omaette magamistoad ja et härra tohtis vaid siis prouat õhtul külastada, kui
too ukse vahelt sissepistetud öömütsi välja ei visanud. Sauelaste huvi mõisa
vastu oli suur: kolmest ekskursioonist kasvas välja viis

SaChe šõutantsijad

Meeste mängualal said mehed MTÜ Sinimustvalge Saue juhendamisel
meelt lahutada ajal, kui naised ostlesid, ning võtta osa kolmest mängust:
„Pulgamäng“, „Õhtu garaažis“ ja „Kalastamas“

Jalga keerutab Saue Simmajate segarühm

Laval on Saue Kägara rahvatantsijad

Esineb šõutantsutrupp Vikerkaar

Noortebänd sa/ue

Savitöötubades valmisid ehted ja meened
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Heategevuslik koogimüük

H
Võidutort „Kodumaa suvi“

Ilse Metsamaa valmistatud
„Taasiseseisvuspäev“

Žürii hindab torte, lasteaiapere on müügiks valmis. Kell 17.30
õhtul olid kõik tordid-koogid-pirukad leidnud tee sünnipäevaliste
kõhtu. Fotod: Sirje Piirsoo

eategevusliku koogimüügiga koguti sel
aastal 140 eurot ja
oksjoniga 85 eurot.
Teise koha tort „Taasiseseisvuspäev“, mille valmistas Ilse
Metsamaa, müüdi maha 25
euroga ja naiskodukaitsjate
Ruth Pääsukese ja Külliki Trepi

esikoha tort „Kodumaa suvi“
60 euroga.
Saue kohvikutepäeval uksed
avanud kohvikupidajatest žürii
tunnistas Janne Põlluaasa 120
cm pikkuse tordi „Krahvilossi
varemed“ kolmandaks, kuid
Janne palus, et tema küpsetis
ei läheks oksjonile, vaid et sel-

lega maiustamisest saaksid osa
võimalikult paljud sünnipäevapidulised.
Koogimüügi ja -oksjoniga
teenitud tulu läheb aasta eest
ellu kutsutud algatusse, millega
linn kogub rahalisi vahendeid
mälestusmärgi püstitamiseks
Saue rongipeatuse rajajatele.

Naiskodukaitsjad Ruth Pääsuke (vasakul) ja Külliki Trepp valmistasid esikoha tordi „Kodumaa suvi,
neid küsitleb päevajuht Andres Karu

Võistlustules olid linnaosad

S

el sünnipäeval olid
Saue linnaosade 6-liikmelised võistkonnad
esmakordselt oodatud
lustlikule jõukatsumisele. Võistlus tugines Eesti filmiklassikal.

Märksõnad olid vallatud kurvid,
mehed, kes ei nuta, ahjualune,
Totu kuul ja sügisene paadiuputamise stseen „Kevadest“.
Viie võistkonna seast võttis
esikoha Kadaka ajaga 2.38,24,

teiseks tuli Südalinn, kolmas
oli Jaama ja neljas Kooli. Koondise Kormoranidel ebaõnnestus
täielikult Totu kuuli etapp ja
seega pidid nad tänavu leppima viienda kohaga.

Tiit Isop, Kadaka võistkonna „ahjualune“ sõi kama kõige stiilsemas poosis

Söögipulkadega kivikesi karpi ja nii see „parv“ põhja läkski

Kaitseliitlased „käruga” vallatuid kurve võtmas

Võitjameeskond vasakult: Andres Kõluvere, Tago Teetamm, Martin Eerme, Tiit Isop, Veiko Busch ja Eric Puulmann.
Foto: Toomas Veersoo

Mehed ei nuta - krapsti sibul kooritud ja kohe ka kaheksaks tükiks lõigatud.
Fotod: Sirje Piirsoo

Kultuur ja sport
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Külla tuleb Kristiina Ehin
Marika Salu
Saue Linna
Raamatukogu direktor

mate esindajate hulka.
2013. aasta kevadel ilmus
Kristiina Ehini autobiograafiline raamat „Paleontoloogi
päevaraamat”, mis koosneb
isiklikku laadi mälupiltidest,
lapsepõlve-, kooli- ja noorusajast, kuid perepärimuse kaudu
ulatub autor ka oma sünnieelsesse aega. Eelajalugu, lähiminevik ja olevik põimuvad kokku
üheks kirevaks tervikuks.
2010. aastal premeeriti
Kristiinat Eesti kultuurkapitali
stipendiumiga „Ela ja sära”.
Rohkem infot kirjaniku
kodulehelt http://lehtpere.
blogspot.com/.
Foto: Jassu Hertsmann.

25. septembril on raamatukogus meeldiv võimalus kohtuda
eesti luuletaja ja proosakirjanik Kristiina Ehiniga.
Luuletaja ja proosakirjanik
Kristiina Ehin on sündinud 18.
juulil 1977 Raplas kirjanike
Andres Ehini ja Ly Seppeli tütrena. 2004. aastal omandas ta
Tartu Ülikoolis eesti ja võrdleva
rahvaluule erialal magistrikraadi. Tänaseks on ta avaldanud kuus luule- ja neli proosakogu. Ta kuulub praeguste eesti
naisluuletajate silmapaistva-

Vibulaskmise meistrivõistlused
1440 harjutuses Jõgisool

Teatrietendus
„Algused“ Saue
Kontserdisaalis
22. oktoobril kell 19.00 etendub Saue Kontserdisaalis Patty
Gideon Sloani näidend „Algused“. Lavastaja ja kunstnik on
Nils Riess. Osades astuvad üles
Natali Lohk, Mait Joorits ja Eduard Salmistu. Kolme tegelasega
komöödia räägib asjade algusest.
Nagu me kõik teame, lõi
jumal alguses taeva ja maa,
siis veel üht-teist ja siis inimese. „Algused“ ongi Piiblist
tuntud inimese alguse lugu,
aga Piibli loole on lisatud teadmine sellest, mis inimesega
pärast tema loomist juhtus. Ja
see pisike lisand seab alguses
asjad üsna teise ja üpriski koomilisse valgusse.
Piletid hinnaga 12 ja 10
eurot on müügil Saue Huvikeskuses (Saue gümnaasiumis
ruum 124) E-N kella 15.0018.00 ja Piletimaailmas.

Jaanus Gross
Vibuklubi Sagittarius oli peakorraldaja järjekordsetele vibulaskmise meistrivõistlustele.
16. augustil olid vibuklubid
kutsutud Jõgisoole, et välja
selgitada parimad FITA-1
(nüüdsest ametlikult 1440
harjutus) laskjad 2014. aastal.
1440 harjutus on kõige keerulisem ja head füüsilist ettevalmistust nõudev laskmisformaat,
enamikule noortele laskjatele
võistlustel osalemine jõukohane
pole. See piirab osalejate arvu,
sest eelmisel suvel oli olümpiaringide meistrivõistlustel kohal
ligi 100 sportlast, nüüd saabus
Jõgisoole kokku 43 laskjat.
Hoolimata keerulistest
ilmastikuoludest, sai võistluspäev edukalt peetud ja rekorditesadu osutus suurejooneliseks.
Vibuklubi Sagittarius
esindasid mehed sportvibus
Pearu Jakob Ojamäe, Margus
Teng, Mike Gross ja Jaanus
Gross. Naiste poolel esindas
Sauet sportvibu divisjonis
Annabel Olgo.
Hoolimata väga pingelisest
võistluste korraldamise ja ettevalmistusetoimingutest eelnenud nädalal, alustasid Saue
klubi laskjad väga hästi. 90m
distantsil puhus väga korralik
küljetuul, täpse väljasihtimisega sai Jaanus 285 silma, III
koha positsiooni võttis Margus
273 silmaga. Pearul esimene
distants väga hästi ei läinud 250 silma ja 6. koht.
70m distantsil algas vihmasadu. Muutuvates oludes laskmisel väga tugevaid tulemusi
ei saa eeldada. Meeste poolel

Võistluse toetajad: AS Sami,
Saue Linnavalitsus, perekond Tammar. Täname oma
klubi liikmeid ning noori
abilisi, kes aitasid vibuplatsi
ette valmistada ja võistluse
läbi viia: Martti, Sander,
Markus, Liisi, Sandra, Kristopher, Robin, Andra, Anu,
Tarmo, Margus, Pearu.

1440 harjutuse meistrid meesteseas. Vasakult: Tanel Kaasik, Jaanus Gross ja Margus Teng
Jaanusel jällegi meeste parim
tulemus - 299 silma, eduseis
teistega kasvas. Margus kindlustas kolmanda koha 292
silmaga. Pearu saavutas 298
ja parandas veidi oma kohta.
Annabelil oli naiste sektoris
70m 235 silmaga tulemus väga
tubli kordaminek. 60m 245
silma oli tavapärasem tulemus,
ilma arvestades tublilt lastud.
Peale pikemaid distantse 10.
koha piirimail.
Päeva rekorditesadu algas
plokkvibulaskjate sektorist.
Kadettide vanuseklassis olevad
plokkvibulaskjad Lisell Jäätma
ja Kristjan Puusepp Türi Vibukoolist tegid vastavalt 70m ja
90m distantsidel uued kadettide vanuseklassi rekordid 329
ja 309 silma.
Võistlus jätkus 50m distantsiga ja see oli ainukene hetk
võistluses, kus ilmaolud olid
head. Distantsil üllatas sportvibu naiste sektoris Reena Pär-

nat (Järvakandi Ilves) uue riigi
rekordiga - 332 silma.
Meie klubi poolel tegid
50m peal just nooremad
mehed oma parimad tulemused. Pearu 316 silmaga
ja Mike uue isikliku rekordi,
285 silmaga parandasid oma
üldkohta. Jaanus ja Margus
kaitsesid oma positsioone.
Annabeli tulemused hakkasid võistluse teisel poolel
vaikselt langema ning lõppkohaks jäi 12. 1440 harjutus
oligi noortele eeldatavalt väga
keeruline ja raske, seda hinnatavam on plokkvibude poolel
kadettide esitus.
30m distants on tavaliselt
lõppkoha vormistamine, kuid
seekord tabas võistluspaika
uus rajuvihm. Jaanuse esikoht
oli korduvalt suure küsimärgi
all, väiksemgi eksimus oleks
tähendanud langemist teisele
või kolmandale kohale.
Viimane lask oligi tehniliselt

täielik äpardus, kuid imekombel tabas seegi maksimaalsed
10 silma ja esimest korda
suvistel meistrivõistlustel saavutas Jaanus Gross esikoha
1225 silmaga.
Margus sooritas 30m distantsil pärast kehva algust
väga ilusad seeriad ja kaitses
oma III kohta (1208 silma).
Parimat laskmist 30m
peal näitas meeste arvestuses
Pearu. Kokkuvõttes vaid silmane kaotus Margusele (1207
silma) ja 4. koht.
Sagittariuse kolmikvõidu
„rikkus“ Tallinna laskur Tanel
Kaasik - 1215 silma ja teine
koht. Naiste poolel kuulus esikoht Reena Pärnatile (1273
silma). Tubli esitluse tegi
tegelikult ka Laura Nurmsalu
(Vana-Võidu VK/Viljandi SK).
Vahe Reenaga tekkis just 50m
peal, kus uus Eesti rekord
sündis. Laura II koht ja 1236
silma on samuti võistluste

parimat soorituste seas.
Veelgi lisandusid uued
rekordid kadettide vanuseklassis plokkvibus (vanus
kuni 16a) 30 m ja kogu
1440 harjutuse arvestuses.
Lisell sai 30m 360-st silmast 354 ning Kristjan 346
silma. Uued 1440 harjutuse
rekordid - Lisell 1340 silma
ja Kristjan 1309. Väga tublid!
Jõgisoo tuuline ja avatud plats
on nüüdsest mitmete rekordidega pärjatud.
Võistluste protokollid on
üleval ka www.vibuliit.ee.
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Teadushuviharidus Saue Huvikeskuses
Sirje Luberg
Saue Huvikeskuse juhataja
Sellel õppeaastal alustava loodusteaduse huviringi eesmärk
on suunata õpilasi märkama ja
uurima ümbritsevat maailma, et
läbi praktilise, loomingulise ja
teoreetilise õppetegevuse arendada õpilaste loodustunnetust.

Saue Huvikeskuse
huviringide ja
kursuste kuutasud
2014.-2015. õppeaasta
Õpilastele
1. Showgrupp Vikerkaar
14 eurot
2. Meisterdamine		
10 eurot
3. Meisterdamine-puutöö
13 eurot
4. Keraamika			
14 eurot
5. Joonistamine ja maalimine
10 eurot
6. Skulptuur ja pisiplastika
14 eurot
7. Üldkehaline ettevalmistus
7 eurot
8. Käsitööring Pitsid-satsid
14 eurot
9. Loodusteaduse huviring
10 eurot

Õpitakse tundma maavarasid-kivimeid, mineraale,
samuti vulkaane ja maavärinaid. Töötoas pannakse „vulkaanid“ purskama. Õpitakse
kasutama kaarte ja kompassi,
õpitakse nende meisterdamist.
Räägitakse tervislikust toitumisest ja sellega seoses inimese
ehitusest.

Tutvustatakse mikroskoopilist maailma ja vaadeldakse
mikroskoobi abil erinevaid
rakutüüpe.
Keemia valdkonnas tehakse
hulk katseid: määratakse lemmikjookide ph-d, selgitatakse
selle tähendust, tehakse värvilisi leekkatseid selgitamaks,
kust tuleb ilutulestik, valmis-

ekskursioonid Tallinna tehnikaülikooli.
Loodusringi tööd viivad läbi
Tallinna tehnikaülikooli mäeinstituudi, matemaatika-loodusteaduskonna ja toiduainete
instituudi magistrandid ning
doktorandid.
Ootame arvukalt huvilisi
3.-6. klassi õpilaste hulgast!

alates 2. oktoobrist 28.
novembrini N kell 18.3021.00 (maht 24 tundi)
◊ KLAASISULATUSKURSUS,
juhendaja Eve Koha, alates
6. oktoobrist 27. oktoobrini E kell 18.30-20.00.
Kursuse tasu koos materjalide ja klaasisulatusega
36 eurot.
◊ PORTSELANIMAAL,
juhendaja Virve Laan
3.-24. novembrini E kell
18.30- 20.00.
◊ AKRÜÜLMAALIKURSUS,
juhendaja Virve Laan, alates
5. veebruarist 2015 kuni 30.
aprillini 2015 N kell 18.3021.00 (maht 36 tundi).

◊ S a u e S e g a k o o r, d i r i gent Elviira Alamaa, tel
5225359.

Algab hooaeg
Saue Huvikeskuses
Tule ja osale, meil saab tegeleda erinevate huvialadega.
ÕPILASTELE
Huviringid alustavad 8.
septembrist. Huviringidesse
registreerimine ja lepingute
sõlmimine Saue Huvikeskuses ruum 124 (kooli fuajees)
alates 2. septembrist E-N kell
12.00- 18.00.
SHOWGRUPP VIKERKAAR-SAUE,
õpetaja Elo-Marika Kongo
E, K 16.00-20.00, P 15.0018.30 Saue koolimaja saalis

TEADUSHUVIHARIDUS
LOODUSTEADUSE HUVIRING
7-13-aastastele, erinevad
juhendajad
Täiskasvanutele
E 13.00-14.30; 14.30-16.00
1. Joonistamine		 Saue koolimajas, ruum 111
25 eurot
2. Maalimine			
KUNSTISTUUDIO
25 eurot
huvikeskuse kunstiklassis
3. Taaskasutus			
◊ JOONISTAMINE JA MAALIMINE,
16 eurot
õpetaja Virve Laan
4. Vesiaeroobika 		
R 12.15-13.45; 14.15-15.45
45 eurot 10 korra pilet;
◊ KERAAMIKA,
õpetaja Reet Vester
5,75 eurot 1 korra pilet
T 12.00-16.30;
5. Keraamika			
K 15.00-16.30
8 eurot 1 kord
◊ MEISTERDAMINE,
6. Portselanimaal		
õpetaja Evelin Voksepp
4 eurot 1 kord
K 12.15-13.30;
7. Savitoa perepilet		
13.30-15.00
10 eurot 1 kord

◊ SKULPTUUR JA PISIPLASTIKA,
õpetaja Anneli Lupp
E, N 12.15-13.45
◊ KÄSITÖÖRING PITSID-SATSID,
õpetaja Anneli Lupp
E, N 14.30– 16.00
◊ MEISTERDAMINE - PUUTÖÖ,
õpetaja Valmar Kaur T kell
15.15-16.45 ruum 120
SPORT
ÜKE (üldkehaline ettevalmistus), treener Rauno Neuhaus
TÄISKASVANUTELE
Täiskasvanute kunstikursustele on vajalik eelregistreerimine aadressil
huvikeskus@saue.ee. Kursused toimuvad huvikeskuse
kunstiklassis.
◊ KERAAMIKA,
juhendaja Virve Laan, alates
9. septembrist
T 18.30–20.30
◊ SAVITUBA PEREDELE,
juhendaja Made Kaares, alates 13. septembrist
L 11.00-14.00
◊ TEKSTIIL JA TAASKASUTUS,
juhendaja Evelin Voksepp
alates 1. oktoobrist kell
18.00-20.00
◊ JOONISTUSKURSUS
(figuuri ja portree joonistamine), juhendaja Virve Laan,

Loeng teemal „Imetamine ja rinnapiim“

Saue Perekool korraldab koostöös sünni ja imetamise Eesti
tugiühinguga reedel, 5. septembril algusega kell 11 Saue
Noortekeskuses loengu teemal
„Imetamine ja rinnapiim”.
Kas mul on piisavalt rinnapiima?
Milline on rinnapiim ja mida see
sisaldab? Kuidas rinnapiimakogust suurendada? Milline on

tatakse maagilist liiva.
Õpitu tulemusel avardub
arusaam inimtegevuse ja keskkonna vahelistest seostest ning
suureneb huvi loodusteaduste
õppimise vastu.
Huviring toimub terve aasta
vältel üks kord nädalas esmaspäeviti. Koolivaheaegadel toimuvad matkad loodusesse ja

õige imemisvõte? Milliseid asendeid imetamisel kasutada? Kas
mõni asend on parem kui teine?
Kuidas toimida piimapaisu või
rinnapõletiku korral?
Juttu veab imetamise nõustaja Liisi Särak
Oodatud on nii lapseootel
emad, imikute ja väikelaste
emad ja isad, vanavanemad -

kõik, keda päevateema köidab.
Tulge kuulama, kaasa mõtlema
ja ellu rakendama!
Kui tuled beebiga, võta
kaasa aluslina või tekike.
Loengud toimuvad SM
Hasartmängumaksu Nõukogu
projektide rahastamisel.
Võimalusel anna teada loengus
osalemisest triin.varnik@siet.ee.

Kokkuleppel on võimalik individuaalne nõustamine imiku toitmise ja imetamise teemadel. Ka imetamise nõustamine kodus
omaosalustasuga 3 eurot pere kohta.
Liisi Särak,liisi.sarak@siet.ee, telefon 51909011, www.siet.ee.

RAHVAKULTUUR
◊ Saue Simmajad segarühm
ja naisrühm, juhendaja Ulvi
Mägi. Info Kalev Israel, tel
5078758.
◊ Saue Kägara naisrühm,
juhendaja Elena Kalbus,
tel 51944767.
◊ Rahvamuusikaansambel Saue Kapell, juhendaja Reet Jürgens, tel
5223635.

TANTS JA LIIKUMINE
◊ LINE TANTS,
juhendaja Kaie Seger, alates 7. septembrist pühapäeviti kell 19.00-20.00
Saue koolimaja saalis
◊ VESIAEROOBIKA,
treener Ave Lähker, alates
8. septembrist E 19.0019-45 ja N 20.00-20.45
Saue ujulas
FOTOGRAAFIA KURSUS,
juhendaja Kristjan Rosin,
telefon 55537 401, www.
walldec.eu, alates 1.
oktoobrist 3. detsembrini K
19.00-20.30. Kursuse tasu
75 eurot. Registreerimine
viimsifoto@gmail.com või
huvikeskus@saue.ee.

INFO
Saue Huvikeskuse kodulehel
huvikeskus.saue.ee ja
facebookis, e-post
huvikeskus@saue.ee,
telefon 6595 009.

Heategevus
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LC Saue heategevusloterii võidunumbrite tabel
LC Saue heategevusloterii peavõit oli jalgratas MERIDA MATTS 5. Peavõitu toetasid Plekkliisu OÜ, Saumer OÜ, Rekara Ehitus OÜ, Eritex Invest OÜ, Kulukaubandus OÜ, Erato OÜ ja Traktoriäri OÜ. Kättesaamata jäänud võidud saab Ants Torimi käest kätte kolmapäeval, 3. septembril, kella 16-18 Termiks
Konsult OÜst: Kasesalu 12 (teine korrus), telefon 5217155. Aitäh lahketele annetajatele ja loosipiletite ostjatele!
2 Nokats (Fors MV)
4 Rubiku kuubik (Estomar)
5 Mõõdulint (Sami)
7 Oksakäärid (Saue Linnavarahaldus)
8 Suur põll (pun triip) (Mini-Maksi)
9 Taskulamp (LED360)
14 Pesuaine pesurile (Mainsten)
25 Müts kootud (Malldisain)
26 Šokolaadikarp väike (Maxima)
31 Rahakassa (Saue linn)
33 Keraamiline taldrik (Fors MV)
34 Pastapliiats (Saue linn)
35 Pastapliiats (Saue linn)
38 Pall (Hörmann Eesti)
42 Pallid (Toode)
43 Maitseained (Santa Maria)
45 Kohvimasina puhastusaine (Endoore)
46 Kandekott (Adven)
47 Pastapliiats (Adven)
48 Kandekott (Adven)
49 Töökindad (Rotos Kaubandus)
50 Kaelapael (Hydroscand)
51 Võtmehoidja (Toode)
52 Rätik (Toode)
55 Tööplatvorm (Mainsten)
58 T-särk (Hansadoor)
59 Keraamiline taldrik (Fors MV)
61 Termomeeter (Autokatte OÜ)
62 Suveniirkaru (Hörmann Eesti)
63 Pastapliiats (Hydroscand)
64 Saunalina (Olerex)
66 Ämber (Aisiko)
67 Pastapliiats (Hydroscand)
68 Pastapliiats (Toode)
70 Maitseained (Santa Maria)
71 Torusall (Mira)
72 Kaelapael (Adven)
73 Pastapliiats (Saue linn)
74 Taskulamp (LED360)
76 Rätik (Toode)
79 Mentoolkomm (Toode)
81 Mälupulk (Toode)
83 Linnutoit (Balsnack)
86 Piprakaste (Santa Maria)
87 Maitseained (Santa Maria)
88 Nokats (Fors MV)
95 Geisha (Maxima)
97 Keraamiline taies (Saue Huvikeskus)
100 Nokats (Hörmann Eesti)
102 Rahakassa (Saue linn)
104 Markerid (Maxima)
105 Rätik (Toode)
108 Nimekaarditasku (Adven)
112 Kandekott (Rotos Kaubandus)
113 Pastapliiats (Toode)
115 Maitseained (Santa Maria)
116 Torusall (Mira)
117 Pastapliiats (Hörmann Eesti)
119 Pastapliiats (Saue linn)
120 Pallid (Maxima)
121 Nuga (Saue EPT)
123 Röstsibulapulgake (Keila TÜ)
126 Kleebislehed lastele (Springmar)
128 Ohukolmnurk (Remoreks)
130 Käsitöövaip (Saue Mõis)
136 Pliiats (Toode)
141 Piprasegud (Santa Maria)
143 Helkur (Adven)
144 Pastakas (Hansadoor)
145 Raamat “Linnas on ilu” (Saue linn)
146 Pastapliiats (Samest Metall)
147 Ohukolmnurk (Remoreks)
148 Pliiats (Toode)
149 Nokats (Fors MV)
150 Kleebislehed lastele (Springmar)
151 Valeri Küpsised (Keila TÜ)
152 Kohv (Santa Maria)
157 Torusall (Mira)
161 Puhastusaine met (Endoore)
164 Pastapliiats (Hydroscand)
165 Helkurkäepael (Saue linn)
166 Pesuaine pesurile (Mainsten)
172 Lillekast (Stonerex)
173 Saunalina (Saue Auto)
174 Pallid (Toode)
176 Kleebislehed lastele (Springmar)
179 Kandekott (Adven)
180 Kruus (Hansadoor)
183 Helkur (Adven)
185 Taskulamp (Saue Gümnaasium)
186 Pastakas (Hansadoor)

188 Reketi kompl (Aisiko)
189 Kruus (Toode)
190 Pastapliiats (Saue linn)
191 Pastapliiats (Hydroscand)
192 Pesuaine pesurile (Mainsten)
193 Kruus suur (Elves)
195 Pastapliiats (Samest Metall)
196 Linnutoit (Balsnack)
197 LED pirn (LED360)
198 Suveniirkaru (Hörmann Eesti)
201 Helkurkäepael (Saue linn)
204 Torusall (Mira)
206 Linnutoit (Balsnack)
207 Taskulamp (LED360)
208 Kruus (Fors MV)
210 Pastapliiats (Hydroscand)
213 T-särk (Wavin Estonia)
219 Helkurkäepael (Saue linn)
220 Nokats (Fors MV)
221 Röstsibulapulgake (Keila TÜ)
222 Digifotodisplei (Saue Auto)
223 Kleebislehed lastele (Springmar)
225 Linnutoit (Balsnack)
226 Kohv (Santa Maria)
228 Suveniirkaru (Hörmann Eesti)
230 Kommikarp (Olerex)
231 Šokolaaditahvel (Maxima)
232 Pastapliiats (Hörmann Eesti)
233 Pastapliiats (Hydroscand)
239 Šokolaadikarp väike (Maxima)
240 Riidenagi (Arco AR)
245 Nokats (Fors MV)
246 Torusall (Mira)
248 Mentoolkomm (Toode)
250 Nimekaarditasku (Adven)
251 Šokolaadikarp väike (Maxima)
253 Autopesu shampooniga (Oilikum)
254 Pastapliiats (Saue linn)
256 LED pirn (LED360)
257 Kaelapael (Hydroscand)
264 Nokats (Fors MV)
265 Rätik (Toode)
267 Pikendusjuhe (Autokatte OÜ)
268 Kruus (Toode)
270 Röstsibulapulgake (Keila TÜ)
272 Geelseep (Endoore)
273 Mälupulk (Toode)
276 Pliiats (Toode)
277 Pesuaine pesurile (Mainsten)
278 Käpiknukk (Estomar)
280 Helkurkäepael (Saue linn)
281 Pastapliiats (Samest Metall)
282 Kandekott (Hydroscand)
286 Geisha (Maxima)
288 Kleebislehed lastele (Springmar)
289 Pastapliiats (Hydroscand)
290 Pudeliavaja kompl (Remoluft)
291 Roosakas-lilla väike põll (Mini-Maksi)
292 Tõkiskingad (Remoreks)
299 Pastapliiats (Hydroscand)
302 Müts heegeldatud (Malldisain)
303 Saunalina (Wavin Estonia)
306 Keraamiline taies (Saue Huvikeskus)
307 Kruus suur (Elves)
309 Pallid (Toode)
310 Rätik (Toode)
314 Šokolaaditahvel (Maxima)
317 Markerid (Maxima)
321 Pikendusjuhe (Autokatte OÜ)
322 Mentoolkomm (Toode)
323 LED pirn (LED360)
324 Tõkiskingad (Remoreks)
326 Kaelapael (Adven)
327 Geelseep (Endoore)
330 Maitseained (Santa Maria)
333 Pallid (Toode)
334 Kaarditasku (Remoluft)
336 Pastapliiats (Toode)
338 Jalgratas “Merida” (Peavõit)
343 Piprasegud (Santa Maria)
344 Nokats (Fors MV)
345 Mõõdulint (Sami)
346 Pastapliiats (Hydroscand)
348 Pallid (Toode)
351 Linnutoit (Balsnack)
353 Pallid (Toode)
355 Mälupulk (Harju Elekter)
357 Oksakäärid luks (Saue Linnavarahaldus)
359 Bumerang (Aisiko)
361 Pastakas (Hansadoor)
363 Maitseained (Santa Maria)

364 Käsitöövaip (Saue Mõis)
366 Šokolaaditahvel (Maxima)
368 Linnutoit (Balsnack)
369 Markerid (Maxima)
370 Pesuaine pesurile (Mainsten)
371 Taskulamp (LED360)
372 Röstsibulapulgake (Keila TÜ)
373 Rätik (Toode)
374 Torusall (Mira)
375 Pastapliiats (Hydroscand)
378 Pastapliiats (Saue linn)
380 Nokats (Hörmann Eesti)
382 Saunalina (Saue Auto)
384 Sammulugeja (Toode)
385 LED pirn (LED360)
386 Raamat “Linnas on ilu” (Saue linn)
389 Geelseep erisan (Endoore)
393 Kohvi karp (Santa Maria)
395 Rahakassa (Saue linn)
396 Fliis (Remoluft)
397 Kleebislehed lastele (Springmar)
399 Universaallapp (Aisiko)
400 Lõhnaseep (Endoore)
403 Mälupulk (Harju Elekter)
410 Maitseained (Santa Maria)
411 Kleebislehed lastele (Springmar)
412 Pastapliiats (Adven)
413 Kaelapael (Hydroscand)
414 Käsitöökast (Autokatte OÜ)
416 Helkurkäepael (Saue linn)
418 Geelseep (Endoore)
421 Taskulamp (Saue Gümnaasium)
422 Torusall (Mira)
423 Seljakott (Saue linn)
424 Taskulamp (LED360)
425 Tööriistavöö (Saue EPT)
428 Mõõdulint (Saue EPT)
429 Sammulugeja (Toode)
430 Pastapliiats (Toode)
431 Universaallapp (Aisiko)
435 Töökindad (Rotos Kaubandus)
436 Solar volditav lamp (Bisontesolar)
437 Linnutoit (Balsnack)
438 Pallid (Toode)
439 Pastakas (Hansadoor)
440 Pesuaine pesurile (Mainsten)
441 Pastakas (Hansadoor)
442 Kandekott (Adven)
445 Taskulamp (LED360)
446 Raamat “Linnas on ilu” (Saue linn)
448 Võtmehoidja (Toode)
451 Kandekott (Adven)
458 Pastapliiats (Hydroscand)
459 Kruus (Fors MV)
460 Punane poolpõll (Mini-Maksi)
462 T-särk (Wavin Estonia)
463 Gaasisüütaja (Sami)
464 Pastapliiats (Samest Metall)
467 Kalkulaator (Tallept Auto AS)
468 Maitseained (Santa Maria)
469 Piprasegud (Santa Maria)
470 Lillekast (Stonerex)
471 Maitseained (Santa Maria)
472 Reketi kompl (Aisiko)
474 Pastapliiats (Hörmann Eesti)
476 Pudel-pihusti (Endoore)
477 Kleebislehed lastele (Springmar)
481 Jänes (Estomar)
483 Valeri Küpsised (Keila TÜ)
484 Rahakassa (Saue linn)
486 Pliiats (Toode)
489 Kleebislehed lastele (Springmar)
490 Šokolaadikarp suur (Maxima)
491 Koormarihm (Saue EPT)
492 Pastapliiats (Toode)
494 Kruus (Saue Auto)
496 Mõõdulint (Sami)
499 Linnutoit (Balsnack)
501 Nokats (Fors MV)
504 Pastapliiats (Hydroscand)
505 Šokolaadikarp suur (Maxima)
508 Kaelapael (Hydroscand)
514 Pastakas (Hansadoor)
519 Saunalina (Olerex)
522 Saunalina (Wavin Estonia)
523 Pastapliiats (Hydroscand)
525 Kalkulaator (Tallept Auto AS)
527 Piprasegud (Santa Maria)
528 Kandekott (Hydroscand)
529 Nimekaarditasku (Adven)
530 Pesuaine pesurile (Mainsten)

533 Torusall (Mira)
534 Pastapliiats (Toode)
536 Kruus väike (Elves)
539 Kruus (Fors MV)
540 Küpsised (Maxima)
542 Nokats (Fors MV)
543 Kommikarp (Olerex)
545 Pastapliiats (Samest Metall)
546 Pastapliiats (Endoore)
548 Pastapliiats (Hydroscand)
549 Taco maisitaskud (Santa Maria)
552 Markerid (Maxima)
553 Pall (Hörmann Eesti)
556 Kleebislehed lastele (Springmar)
557 Helkurkäepael (Saue linn)
558 Pliiats (Toode)
559 Linnutoit (Balsnack)
561 Linnutoit (Balsnack)
562 Seebimullitaja (Maxima)
563 Sammulugeja (Toode)
564 Šokolaaditahvel (Maxima)
565 Pastapliiats (Samest Metall)
566 Pastapliiats (Adven)
567 LED pirn (LED360)
569 Retseptiraamat (Santa Maria)
577 Oksakäärid (Saue Linnavarahaldus)
582 Pastapliiats (Hydroscand)
583 T-särk (Wavin Estonia)
587 Barett kootud (Malldisain)
590 Kleebislehed lastele (Springmar)
595 Kleebislehed lastele (Springmar)
598 Piprasegud (Santa Maria)
602 Nokats (Hörmann Eesti)
603 Helkurkäepael (Saue linn)
604 Sinine poolpõll (Mini-Maksi)
608 Mõõdulint (Saue Linnavarahaldus)
610 Helkurkäepael (Saue linn)
614 Tuhatoos (Elves)
615 Maitseained (Santa Maria)
616 Kleebislehed lastele (Springmar)
617 Kalkulaator (Tallept Auto AS)
623 Võtmehoidja (Toode)
624 Mentoolkomm (Toode)
626 Pesuaine pesurile (Mainsten)
627 Kaarditasku (Remoluft)
628 Seelik villane (Malldisain)
629 Saunalina (Wavin Estonia)
630 Kommikarp (Olerex)
631 Autopesu shampooniga (Oilikum)
632 Rätik (Mini-Maksi)
635 Suitsuandur (Sami)
637 Pastapliiats (Saue linn)
639 Pastapliiats (Adven)
640 Torusall (Mira)
649 Röstsibulapulgake (Keila TÜ)
651 Märk (Adven)
652 Pliiats (Toode)
653 Nokats (Hörmann Eesti)
655 Kleebislehed lastele (Springmar)
658 Pastapliiats (Toode)
659 LED pirn (LED360)
661 Plastiliin (Maxima)
663 Taskulamp (Hansadoor)
669 Pliiats (Toode)
670 Pesuaine pesurile (Mainsten)
673 Rätik (Toode)
675 Jänes (Estomar)
677 Kandekott (Adven)
682 Nimekaarditasku (Adven)
683 Pastapliiats (Samest Metall)
684 Taskulamp (Saue Gümnaasium)
687 Nokats (Hörmann Eesti)
688 Pliiats (Toode)
694 Suveniirkaru (Hörmann Eesti)
695 Mõõdulint (Sami)
698 Linnutoit (Balsnack)
699 Kruus väike (Elves)
700 Pastapliiats (Endoore)
701 Maitseained (Santa Maria)
702 Pesuaine pesurile (Mainsten)
704 Helkur (Adven)
710 Klaasipuhasti (Saue EPT)
711 Pastapliiats (Hörmann Eesti)
715 Šokolaaditahvel (Maxima)
717 LED pirn (LED360)
721 Pastapliiats (Hydroscand)
728 Universaallapp (Aisiko)
730 Valeri Küpsised (Keila TÜ)
731 Pastapliiats (Toode)
732 Kleebislehed lastele (Springmar)
733 U n i v e r s a a l h o i d j a a u t o l e

(Rotos Kaubandus)
734 Mõõdulint (Sami)
736 Kruus (Toode)
738 Kruus (Toode)
742 Võtmehoidja (Toode)
749 Pliiats (Toode)
753 Pastapliiats (Saue linn)
757 Kommikarp (Olerex)
758 Mälupulk (Toode)
760 Mentoolkomm (Toode)
761 Pastapliiats (Samest Metall)
763 Pall (Hörmann Eesti)
766 Pastakas (Hansadoor)
771 Solar laadija (Bisontesolar)
772 Pastapliiats (Hydroscand)
773 Pastakas (Hansadoor)
779 Elektrooniline klahvpill (Maxima)
783 Nimekaarditasku (Adven)
784 Geisha (Maxima)
789 Pall (Hörmann Eesti)
795 Taskulamp (Saue Gümnaasium)
800 Linnutoit (Balsnack)
801 Mängurong (Maxima)
805 Maitseained (Santa Maria)
807 Taskulamp (LED360)
814 Maitseained (Santa Maria)
815 Taskulamp (Saue Gümnaasium)
817 Pastakas (Hansadoor)
822 Pallid (Toode)
824 Kaelapael (Hydroscand)
826 Vihmavari (Saue linn)
832 Bumerang (Aisiko)
833 Pesuaine pesurile (Mainsten)
836 Ohukolmnurk (Remoreks)
839 Pastapliiats (Samest Metall)
840 Kruus väike (Elves)
846 Küpsised (Maxima)
848 Maitseained (Santa Maria)
851 Kleebislehed lastele (Springmar)
853 Valeri Küpsised (Keila TÜ)
854 Rätik (Mini-Maksi)
856 Rätik (Toode)
859 Keraamiline taldrik (Fors MV)
860 Pastapliiats (Hörmann Eesti)
863 Suveniirkaru (Hörmann Eesti)
868 Gaasisüütaja (Sami)
870 Kleebislehed lastele (Springmar)
871 Mentoolkomm (Toode)
872 Rätik (Toode)
878 Kruus (Toode)
879 Pastapliiats (Hydroscand)
884 Kaelapael (Adven)
885 Piprasegud (Santa Maria)
888 Torusall (Mira)
889 Mentoolkomm (Toode)
890 Rahakassa (Saue linn)
894 Kleebislehed lastele (Springmar)
899 Kleebislehed lastele (Springmar)
905 Kruus (Fors MV)
907 Ämber (Estomar)
909 Linnutoit (Balsnack)
910 Kleebislehed lastele (Springmar)
912 Keraamiline taldrik (Fors MV)
915 Oksakäärid (Saue Linnavarahaldus)
917 Pliiats (Toode)
919 Pall (Hörmann Eesti)
920 Kohvi karp (Santa Maria)
929 Mälupulk (Toode)
931 Saunalina (Olerex)
933 Pastapliiats (Toode)
935 Pastakas (Hansadoor)
937 Nokats (Fors MV)
939 Piprasegud (Santa Maria)
941 Termomeeter (Autokatte OÜ)
945 Matt (Maxima)
948 Helkurkäepael (Saue linn)
951 Helkurkäepael (Saue linn)
953 Keraamiline taies (Saue Huvikeskus)
954 Pastapliiats (Toode)
968 Rätik (Toode)
969 Valeri Küpsised (Keila TÜ)
971 Linnutoit (Balsnack)
977 Taskulamp (Saue Gümnaasium)
978 Mälupulk (Harju Elekter)
986 Kandekott (Adven)
987 Käsitöökast (Autokatte OÜ)
989 Märk (Adven)
991 Kruus (Rotos Kaubandus)
994 Pastapliiats (Samest Metall)
999 (Pastapliiats (Saue linn)
1000 (Kommikarp (Olerex
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Kuulutused
Teenused
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud
E-R 15.00-19.00. L, P suletud. Telefon 6003382, info@
sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku
telefonil aeg ette registreerida!
Koduvisiidid.
Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Telefon 58033448, Ain.
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.
LIIV, EHITUSLIIV, KILLUSTIK,
KRUUS, MULD, FREESASFALT kohaleveoga Sauel, Saue
vallas, Tallinnas ja lähiümbruses. Tel 5079362.
Paigaldame teie vanale või
uuele kodule kõrgkvaliteetse
vihmaveerenni soojenduse
süsteemi komplekti. Konsultatsioon ja paigaldus üle
eesti. Kontakt: 58410028
www.rennisoojendus.ee.

Avaldame sügavat
kaastunnet
Jelena Laanjärvele
kalli ÕE
surma puhul.
Saue Gümnaasium

AS ANTALIS
Tänassilma tehnopargis
otsib
PAKENDITOODETE
KLIENDIHALDURIT
Lisainfo ja CVd:
maris@cv.ee
tel 6990529, Maris Martin
CV-Online Estonia

KUNDALINI-JOOGA KURSUS
ALGAJATELE
(vanus vähemalt 16 aastat)

KUNDALINI JOOGA

alates 8. septembrist 2014
E kell 19.00-20.30

7-osaline algajate kursus
17. september-29.
oktoober

Sauel Pärnasalu 31 saalis
Info ja registreerimine:
528 2511 või
evelysokk@gmail.com

kolmapäeviti kell 19-20.30
joogainfo.blogspot.com
kundalinijooga@gmail.com

Kütise 2a
Kingsepp, võtmesepp, kellassepp, trukkide, ööside
paigaldus, nahaparandustööd

T-R 11.00-19.00
L 11.00-15.00
Suletud pühapäev, esmaspäev

Abistame hoonete projekteerimisel, seadustamisel, kasutuslubade taotlemisel, detailplaneeringute koostamisel. info@
abtava.ee, telefon 58171894
Lõikan hekki, võsalõikus,
saetööd. Telefon 55547291.
Puuokste äravedu 5m 3 40
eurot, puulehtede äravedu
1,70 kott, ja igasuguse olmeprügi äravedu. Ostame vanarauda. Tel 53476867.
Kinnisvara
Anda üürile 1-toaline möbleeritud korter Sauel, mis on

värskelt renoveeritud. Pindala
on 37,5 m2. Hind 270 eurot.
Telefon 51999703.
Müük
Müüa puitbrikett kandiline
145€/960 kg, premium 8mm
pelletid 185€/960 kg, turbabrikett 110€/950kg, klotsid
1,6€/kott, lepp 2,5€/kott, kask
2,8€/kott, tel. 53 80 38 58.
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, sõelutud
kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport Sauele tasuta.
Telefon 53593615, www.keilabrikett.ee.

Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja lillevaase.
Telefon 58599737, e-posti
aadress tarbeklaas@hot.ee.
Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaaruseta. Telefon 58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.
Pakun tööd
Sauel asuv restoran Loft otsib
oma meeskonda klienditeenindajat. Täpsem informatsioon:
info@loftlounge.eu või +372
5253 028.

September Saue Päevakeskuses
◊ 7. septembril kell 11.00
Giuseppe Verdi „Orleansi
neitsi“ ooperilinastus Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemia kammersaalis. Tasuta.
Vajalik registreerumine päevakeskuses.
◊ 10. septembril reis Noarootsi. Väljumine Saue
Kaubakeskuse juurest kell
8.30. Istumiskohad bussis
maksmise järjekorras. Hind
27 eurot, maksta saab päevakeskuses sularahas või
ülekandega linnavalitsuse
arveldusarvele. Tasuda hiljemalt 1. septembriks.
◊ 12. septembril kell 15.00
Saue Päevakeskuse sünnipäev Saue Kontserdisaalis.
Vajalik eelnev registreerimine päevakeskuses või
telefonil 6595 070.
◊ 23. septembril kell 11.0013.00 eakate sünnipäeva-

Päevakeskuse ringid ja
klubid alustavad tööd

◊ Tervisevõimlemine		
3. 09 kell 9.00
◊ Seeniortantsuring Senjoriitad
1. 09 kell 11.00
noortekeskuses
◊ Lauluansambel Rukkilill
2. 09 kell 10.30
◊ Naisvõimlemine
16. 09 kell 10.00
noortekeskuses
◊ Tervisevõimlemine (erigrupp)
2. 09 kell 11.00
◊ Inglise keel			
16.09 kell 14.00
◊ Saksa keel			
17.09 kell 10.00
◊ Qigong			
4.09 kell 10.00
◊ Käsitööring			
16.09 kell 11.00

Kõikidesse ringidesse on oodatud uued liikmed

Tähelepanu keelehuvilised!

◊ Rahvatantsuring Vokiratas
3. 09 kell 17.00

Soome ja inglise keele ring vajab
juhendajat. Täpsem info päevakeskuses või telefonil 6595070.

pidu Saue Noortekeskuses.
Oodatud on kõik, kellel on
aastaid juba 65 ja rohkem
ning kelle sünnipäev oli või
tuleb juulis, augustis või
septembris. Vajalik eelnev
registreerimine
◊ 24. septembril kell 10.00
vaegkuuljate teabepäev.

Klubide ja seltside tegevus
◊ 2. septembril kell 10.00
Saue Invaühingu koosolek
◊ 19. septembril kell 18.30
lauluklubi
◊ 26. septembril kell 15.00
Bereginja koosviibimine

Politseisündmused
Põhja Prefektuur
15. juulil avastati, et Sauel asuva ettevõtte territooriumilt on varastatud pikki alumiiniumtorusid. Kahju kokku umbes 2000 eurot.

SÜNNIPÄEVALAPSED
AUGUSTIS
ENDLA KEEK
HILDA VOKK
LAINE KOKEMÄGI
VERA
BARANOVSKAJA
HELGA REEST
SELMA VAINU
AINU JAHIMAA
ERICH-RAIMOND
LAUDVER
MARIA ERNESAKS
VEERA MJATŠKOVA
ALLI-ANITA
TÕNNING
LIIA RÄTSEPP
NIINA VEESAAR
LAINE LEIDMAA
GERTRUD KEERD
VERINIKA SINIMÄE

Palju-palju
õnne!
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SAUE SEGAKOOR
võtab vastu uusi liikmeid
Eriti oodatud on meeshääled!
Ettelaulmine
8. septembril 2014
kell 19.00 Saue lasteaias.
Täiendav info Elviira Alamaalt
telefonil 5225359 või
e-posti aadressil ealamaa@hot.ee.

