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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Teenekas õpetaja
2014 on Jaan Palumets
Saue Sõna

T

änavu valis Saue linn
kolmandat korda teenekat õpetajat. Selle
auväärse tiitli pälvis
Saue Gümnaasiumi direktor
Jaan Palumets, kes on kooli
juhtinud selle asutamisest
alates 1985. aastal ja kujundanud koolile oma näo.
Jaan Palumets on mõistev
kaaslane kolleegidele ja vaimne
eeskuju õpilastele. Oskab leida
probleemidele konstruktiivseid
lahendusi ning suunab noori
väärtustama haridust ja edasipüüdlikkust. Saue kool oma
õpitulemustega on olnud alati
Eesti ja isegi maailma parimate
koolide hulgas, kui meenutada
PISA testi tulemusi.
Aasta õpetaja tiitli pälvisid
Saue Gümnaasiumi huvijuht
Grete Põldma ja loodusainete
õpetaja Evelin Kristin ning
Saue lasteaia Midrimaa logopeed Kersti Pruul.
Õpetajate päeva tähistatakse 5. oktoobril, mis tänavu
langes nädalavahetustele,
sestap olid kõik gümnaasiumi,
lasteaia, muusikakooli ja huvikeskuse pedagoogid oodatud
kontsertaktusele 3. oktoobril.
Linnapea Henn Põlluaas
sõnas oma tervituskõnes, et
tal on hea meel, et õpikeskkond paranes, kuna eelmine ja
üle-eelmine aasta läksid kooli
ja lasteaia laiendamise ning
muusikakooli ehitamise tähe
all, ka huvikeskus sai ruumi
juurde.
Ta ütles, et kahtlemata on
haridusasutuste roll nii meie
inimeste kui Eesti riigi jaoks

Vasakult Grete Põldma, Evelin Kristin, Jaan Palumets ja Kersti Pruul

Õpetajate päeval on pärispedagoogidel ja kooli juhtkonnal vabam päev: 12. klassid annavad noorematele tunde ja kantseldavad neid

olnud ülimalt tähtis, ja seda
läbi terve meie ajaloo, ning
rõhutas, et Saue Linnava-

litsusele on haridus prioriteetne valdkond nüüd ja on
ka edaspidi.

Tänuaktus lõppes kontserdiga. Klaverimuusikat
kahel ja neljal käel esitasid

Age Juurikas ja Mihkel Mattisen. Fotod Alexei Alexeev,
Sirje Piirsoo
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Linnavara haldamisel
lahendas suvi mitmed olulised probleemid
Tõnu Urva
Abilinnapea
Linnavara haldamine on üks
olulisi aspekte, mille ebakõlad,
tõrked ja kordaminekud annavad endast märku.
Väärtushinnangute kujundamisel mängib suurt rolli
keskkond, kus elatakse, õpitakse, töötatakse jne. Linnavara haldamisel ja majandamisel on siinjuures täita
oluline roll. Vara haldamise
eesmärk on infrastruktuuri
rajatiste ja hoonete haldamine
ning majandamine kõiki osapooli rahuldaval viisil.
Asjade kavandamisel ja
lahendamisel on oluline osa
koostööl ja järjepidevusel, üksteise ärakuulamisel ja otsuste
langetamisel.
Suve märksõnad on teadagi
puhkus ja päike, aga tehakse
kindlasti ka tööd. Teatavate
tööde kavandamisel vara haldamisel ja nende teostamisel
mängib olulist rolli ajalise prioriteedi määramine.
Probleeme tuleb lahendada kompaktselt. Ideid on
võimalik ellu viia tänu heale
meeskonnale ja eelnevalt
läbimõeldult koostatudkavandatud materjalile ning
dokumentidele, sest tagantjärgi tarkus on siiski tagantjärgi tarkus ning probleemide
lahendaminegi keerulisem ja
aeganõudvam. Seepärast ei

ole alati võimalik kõike korraga saavutada, mis soovidena
teadvustad.
Linnavara haldamisel lahendas suvi 2014 mitmed olulised
probleemid. Esitan siinkohal
ülevaate objektide kaupa.

Vastavalt lasteaia renoveerimisprojektile teostatud
A-korpuse koridoride kapitaalremont ja paigaldatud tuletõkkeuksed, teistes ruumides
teostatud jooksvat remonti.

Saue Gümnaasium

Teostatud jooksvaid hooldusja remonditöid.

Teostatud kogu maja soojusja ventilatsioonisüsteemi
hooldus.
Ujula: vahetatud basseiniruumi valgustus ja vesi basseinides, teostatud jooksev
remont saunaruumides ning
basseini filtrisüsteemi hooldus ja remont.
Spordisaal: paigaldatud uus
katusekate, lõpetatud ruumiakustika parendustööd,
paigaldatud uued valgustid,
teostatud rõduneelu ja dušširuumide jooksev remont.
Söökla: teostatud vajalikud
tööd vastavalt terviseameti
nõuetele.
Koolihoone: fassaadiplaatide
kinnitamine, klassiruumide
remont ja mööbli korrastamine, garantiiremontide
korraldamine, atraktsioonide
parandamine staadionil, tellitud kahe klassiruumi ventilatsiooni projekt õhuvahetuse
parendamiseks.
Raamatukogu: teostatud
katusakende palede remon tja
korrastatud elektrisüsteem.

Saue lasteaed Midrimaa

Saue Noortekeskus

Saue Muusikakool
Paigaldatud valve- ja läbipääsusüsteem, teostatud jooksvad
hooldustööd.

Saue Päevakeskus
Teostatud küttesüsteemi hooldus- ja remonditöid, ühendatud apteegi ja postkontori
vaheline käigutee.

Saue Linnavalitsus ja sotsiaalkorterid

Remonditud koridor Saue lasteaia Midrimaa A-korpuses

Teostatud ühe korteri kapitaalremont, vahetatud soojaveeboilereid korterites, tellitud
hoone küttesüsteemi tasakaalustamise projekt ja teostatud
vajalikud tööd küttesüsteemi
tasakaalustamiseks.

Mänguväljakud ja terviserada
Teostatud liiva vahetus mänguväljakutel
Tänan tehtud tööde eest
linnavarahalduse meeskonda.
Eelkõige meeskonnatöö on
see, kus kujundatakse väärtushinnanguid ja keskkonda
meie ümber.

Kas teid huvitab Keila-SaueSaku suunaline bussiliin?

Saue ujula saunad said suvise remondiga värske näo. Fotod: Sirje Piirsoo

Lapse arengu
toetamine väikesest
peale on väga oluline

Saue Sõna
Saku elanikud on algatanud
protsessi eesmärgiga koguda
informatsiooni, kas ja kui
paljud Saku, Saue ja Keila
inimesed on huvitatud KeilaSaue-Saku suunalise bussiliini
avamisest.
29. augustil avaldas algatusrühm Saku Sõnumites ja
Saku bussipeatustes vastavasisulise üleskutse. Septembris
järgnes samasisuline üleskutse
Keila valla lehes. Tagasiside
on olnud positiivne ja huvilisi
koguneb.
Inimesed käivad kõrvalvaldades tööl, trennis, taastusravis ja koolis. Paraku on
praegune olukord transpordis
kurnav.
Õnneks on Saue ja Keila

Algatusrühm: Üleskutse
Keila-Saue-Saku bussiliini
avamiseks
PALUN ANDKE OMA HUVIST
TEADA!
Praegu puudub ringteel omavalitsustevaheline bussiühendus Saku-Saue-Keila liinil.
Sauelt Sakku ja vastupidi
on võimalik ühistranspordiga
sõita vaid läbi Tallinna.
Paljud elanikud on avaldanud
soovi Keila-Saue-Saku bussiliini olemasolu kohta. Bussiliini avamine saab teostuda

vaid juhul, kui sõiduliinist on
piisaval hulgal huvitatuid.
Seetõttu palume väga, et annaksite alltoodud kontaktidele
teada, kui teie või keegi teie
tutvusringkonnast on huvitatud
bussiliini olemasolust suunal
Saku-Saue-Keila ja Keila-SaueSaku.
Palun andke teada, milline
suund ja millised väljumiste
kellaajad teile vajalikud oleksid.
Kontakt: e-posti aadress
sakubuss@gmail.com, telefon
53548778 või 55572558.

vahel rongiühendus, kuid
Saku suunal sõidetakse ühistranspordiga läbi Tallinna või
kasutatakse oma autosid.
On kuulda, et ka Saue linna

ja valla elanikud, kes elavad
Olerexi tankla lähistel, huvituvad Keila-suunalisest bussiliinist, sest rongijaam jääb
kaugele.

Meeri Tampere
Saue lasteaia direktor
Saue lasteaias Midrimaa toimus 6. oktoobril koolitus teemal „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Tartu
lasteaia Pääsupesa näitel“.
Koolitusel osalesid lasteaia
pedagoogid ja Saue lastehoidude esindajad.
Pääsupesa lasteaias on
juba mitu aastat süsteemselt tegeletud laste arengu
toetamisega, sh varajase
märkamise ja sekkumisega.
Oma parimat kogemust selles valdkonnas tehtust jagasid sobitusrühma õpetaja Reet
Rajamäe, eripedagoog Madli
Vahtramäe ja direktor Jana
Pillmann.

Ka tutvustati koolitusel
isevalmistatud õppematerjale,
mida on võimalik mitmekesiselt kasutada õppe- ja kasvatustegevuses.
Lisaks koolitusele oleks
aga hea käia Saue lasteaia
meeskonnaga õppereisil, et
tutvuda kaasava hariduse
põhimõtete rakendamisega
igapäevatöös.

Saue Sõna NR 18 (425)
10. oktoober 2014
Väljaandja Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo
Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub
24. oktoobril
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 24.
septembri istungi päevakorras oli 24 küsimust.

◊

Saue Linnavalitsus
◊ Nõustus, et Saue Noortekeskuses on 2014. aasta
septembris ringid tasuta
ning et ujula teenuste uued
hinnad jõustusid 15. septembril ja muud teenuste
hinnad 1. oktoobrist.
◊ Väljastas kasutusloa üksikelamule Pärnasalu tn 22.
◊ Kinnitas Maastiku tn 25
juures elektri liitumiskilbi
paigaldamise, elektri kaabelliini ja õhuliini; Mõõdu
tn 9 üksikelamu laiendamise ja renoveerimise; Tule

◊

◊

◊

◊

tn 24a parkla ja sissesõidu
osalise laiendamise projekteerimistingimused.
Väljastas ehitusloa korteri
rekonstrueerimiseks Tule
tn 18 ja 0,4 kW maakaabli
rajamiseks Maastiku T2.
Väljastas maaomanikule Pärnasalu tn 22a üksikelamu
projekteerimistingimuste
eelnõu piirinaabritelt kirjalike
nõusolekute saamiseks.
Võttis vastu Tule tn 20 ja
20a kinnistute detailplaneeringu.
Otsustas pikendada kolme
alaealise lapsega pere
munitsipaaleluruumi üürilepingut 31. oktoobrini 2015.
Üüri suurus on kuus eurot
ruutmeetri kohta.
Otsustas maksta koduse

Saue linna Tule tänav 20 ja 20a
kinnistute detailplaneeringu
avalik väljapanek
Saue Linnavalitsus
Saue Linnavalitsus teatab, et
Saue linna Tule tänav 20 ja
20a kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Sauel Tule tn 7 II korruse fuajees linnavalitsuse
tööpäevadel 20. oktoober-3.
november 2014.
Detailplaneering haarab
Saue linna Tule tänav 20 ja
20a kinnistuid sihtotstarbega
tootmismaa, kokku pindalaga
23795m². Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute
liitmine maa sihtotstarvet
muutmata, liitmisest tulenevalt kehtiva ehitusõiguse ja
hoonestustingimuste muutmine, tehnovõrkude, liikluskorralduse, haljastuse ja

heakorrastuse lahendamine.
Detailplaneering on
algatatud Saue Linnavalitsuse 2014. aasta 11.
juuni korraldusega nr 193.
Detailplaneering on saanud
kõik vajalikud kooskõlastused ning on vastu võetud ja
esitatud avalikustamiseks
Saue Linnavalitsuse 2014.
aasta 24. septembri korraldusega nr 314.
Detailplaneering ei muuda
Saue Linnavolikogu 2010.
aasta 16. detsembri määrusega nr 18 kehtestatud Saue
linna üldplaneeringut.
Detailplaneeringu materjalidega saab avalikustamise
kestel tutvuda Saue Linnavalitsuse infoletis esimese
korruse fuajees.

Tähelepanu
MTÜ-d
Saue
Linnavalitsus
kutsub kohtuma
Saue Linnavalitsus kutsub
linnarahvast kolmapäeval, 30.
oktoobril, kella 18.30-ks Saue
Muusikakooli kammersaali
kohtumisele, et üheskoos arutleda päevakajalistel teemadel.
Kohtumise kestuseks on
planeeritud kaks tundi.

Mittetulunduslikuks tegevuseks toetustaotluste esitamise järgmine tähtaeg on
20. oktoober 2014. Taotlused esitada paberkandjal või
elektrooniliselt Saue Linnavalitsusele: saue@saue.ee või
margit@saue.ee. Taotlusvorm
aadressil: www.saue.ee/VABA
AEG/ organisatsioonid.

◊

◊

◊

◊

mudilase toetust septembris kogusummas 2340 eurot
35 lapsele.
Otsustas maksta igakuiselt
perioodilist sotsiaaltoetust kaheksale perele ja
ühekordset sissetulekust
sõltuvat sotsiaaltoetust
kogusummas 600 eurot
kaheksale abivajajale.
Otsustas maksta sünnitoetuse esimest osa kogusummas 130 eurot kahele perele.
Kinnitas lihthankel „Tule
põik tänava läbimurde II
etapi ehitustööd” edukaks Verston Ehitus OÜ
pakkumuse 114760,09
eurot käibemaksuta ja
137712,11 eurot koos
käibemaksuga.
Kinnitas Tabasalu Meistrid

OÜ pakkumuse hankele
„Koondise tn 23 ukseavade
ehitus- ja remonditööd 2014“
maksumusega 14452,80
eurot käibemaksuga.
◊ Kehtestas hankekorra.
◊ Kinnitas Saue lasteaia Midrimaa hoolekogu koosseisu.
Lastevanemaid esindavad
Kaja Tammsalu, Kadri Tamm,
Marili Umal, Liisi Kirschenberg, Heleri Reinsalu, Karin
Heapost, Hedi Kivilo, Katrin
Arvola, Raiko Saar, Katri
Bergmann, Pille Kink, Sirli
Vaher, Kaimo KäärmannLiive, Külli Palmiste, Andrus Gelkov, Mari Kõlli, Tiia
Tasuja, Jaanika Käärst ja
Liisa Ojapõld. Linnavalitsust
esindab lasteaia hoolekogus
abilinnapea Jüri Tümanok,

volikogu esindaja määrab
volikogu. Hoolekogu valib
hoolekogu esimehe oma
liikmete hulgast.
◊ Kinnitas avaliku hankemenetluse Saue linna teede,
tänavate ja haljasalade
aastaringse hoolduse hankedokumendid.
◊ Tunnustas 2014. aasta
konkursil „Saue linna aasta
õpetaja“ teeneka õpetaja
aunimetusega Saue Gümnaasiumi direktorit Jaan
Palumetsa ning aasta õpetaja tiitliga Saue lasteaia
Midrimaa logopeedi Kersti
Pruuli, Saue Gümnaasiumi
huvijuhti Grete Põldmad ja
Saue Gümnaasiumi loodusainete õpetajat Evelin
Kristinit.

Ütle, mis on „Aasta tegu 2014“!
Saue Linnavalitsus korraldab
igal aastal konkursi „Aasta
tegu“, et väärtustada linnale
ja linlastele olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on aasta jooksul
linna arengut ja tuntust positiivselt mõjutanud. Tiitel on
tunnustus ettevõtmise eestvedajale ja ergutab linnale
kasulikele tegudele teisigi
tegijaid.
Konkursile võivad ettepanekuid esitada kõik sauelased
ja Saue linna ettevõtted. Kirjalikus ettepanekus põhjendage, mille poolest see tegu,
ettevõtmine või sündmus on
olnud eriline ja märkige ära
sündmusega seotud isikud või
ettevõtted, kes tunnustamist
väärivad.
Konkursil „Aasta tegu 2014“
osalevad ettevõtmised, mis

AJALUGU
Aasta teo valimine Saue linnas sai alguse 2008. aastal.
Siiani on tiitli pälvinud
◊ 2008 - Saue Noortekeskuse matk „Matkates
vabariigi aastapäevale“
◊ 2009 -Vana-Keila maantee ja Tallinna ringtee ristmiku nn Olerexi ristmiku

on toimunud 2014. aastal.
Ettepanekud palume esitada
hiljemalt 3. novembriks 2014
Saue Linnavalitsuse infolauda
(Tule 7, 76505 Saue) või e-posti
aadressile saue@saue.ee.
Seejärel saab iga sauelane
hääletada kas 7. novembri
Saue Sõnas ilmuvat ankeeti

rekonstrueerimine
◊ 2010 - laste mänguväljaku
rajamine Töö puiesteele
◊ 2011 - Saue Noortekeskuse uus hoone
◊ 2012 - kergliiklustee, mis
ühendas Saue linna Laagri
alevikuga
◊ 2013
raamat
„Linnas on ilu“

täites või linna kodulehe
vahendusel, milline ettevõtmine väärib tema arvates
2014. aasta teo tiitlit.
Võitjaid tunnustavad volikogu esimees Valdis Toomast ja
linnapea Henn Põlluaas aastalõpu vastuvõtul 19. detsembril
Saue Kontserdisaalis.

Kaitseliit
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„Harju Pimedate Ööde“
võitjaks tuli Saue meeskond
Ülle Ernesaks

J

uba traditsiooniks kujunenud ja kaitseliidu
Saue kompanii algatatud sõdurioskuste elemente sisaldav patrullvõistlus
„Harju Pimedad Ööd 2014“
toimus 27.-28. septembril.
Sellel aastal korraldas võistlust
Kose malevkond.
Võistluse eesmärk oli anda
osalejatele võimalus testida
militaarseid teadmisi ja orienteerumisoskusi, tõhustada
meeskonnatööd, lisaks tõsta
huvi füüsilise vormi ja sõjaliste
oskuste vastu. Võistkondadel
tuli ületada inimtegevusest
tulenevaid ja looduslikke takistusi, liikuda vaikselt ja varjatult,
et mitte sattuda vastutegevuse
kätte. Läbida tuli kõik kontrollpunktid ja täita ettenähtud ülesanded võimalikult hästi.
Võistlus toimus Voose ja
Kautla kandis. Võimalus oli
osaleda kahel erineva raskustasemega trassil - rohelisel või
punasel.
Nagu nimigi vihjab, on esimese puhul tegemist kergema
rajaga, mis on eelkõige mõeldud noorteorganisatsioonidele,
nagu kodutütred ja noorkotkad,
samuti ilma varasemate patrullvõistluste kogemusteta naiskodukaitsjatele ja kaitseliitlastele.
Selle raja pikkus oli linnulennult umbes 20 kilomeetrit.
Punase trassi näol oli tegemist juba linnulennult umbes
50 kilomeetri pikkuse rajaga,
mis on sobilik hästi treenitud
ja kogenud kaitseliidu või naiskodukaitse võistkondadele.
Punasele trassile seadsid
oma sammud ka Saue kompanii kaitseliitlased - Olari Rätsep, Alar Ojamets, Andrus Pukk,
Jaanus Puusepp ja Andres Sillaots kui võistkonna esindaja
-, kes tegid sel aastal ajalugu: esmakordselt tuli „Harju
Pimedate Ööde“ võitjaks Saue
meeskond.
Et tegemist oli militaarsportliku võistlusega, mille
kestus oli ligikaudu ööpäev, siis
selleks, et üldse rajale minna,
tuli pakkida kaasa kohustuslik varustus. Rakmetesse või
seljakotti - kes mida eelistas
- tuli hoolikalt pakkida nõutud
esemed, nagu kompass, veepudel, taskulamp, varupatareid,
individuaalne esmaabipakend,
telk- või vihmamantel ja muu
metsas vajaminev. Juba kogenud kaitseliitlane teab täpselt,
kus mis ese käib ja kuidas
pakkida varustus nii, et see ei

Võitjameeskond vasakult: Andres Sillaots, Alar Ojamets, Jaanus Puusepp, Olari Rätsep ja Andrus Pukk. Fotod: Priit Pikmets

Olari Rätsep (paremal) ja Alar Ojamets ületavad pimedas öös veetakistust

Andrus Pukk (vasakul) ja Olari Rätsep alistavad takistusrada

Saue kaitseliitlased Jaanus Taperson (vasakul) ja Priit Pikmets Männiku
lasketiirus, mõlemal pöidlad püsti

koliseks ega põhjustaks muid
ebamugavusi rajal olles.
Kui punase trassi võistlejad viibisid metsas umbes 24
tundi, siis rohelise valinud
said enne pimedat ülesannetega ühele poole. Enamik
ülesandeid olid mõlemal rajal
samad, viimasele lisandus vaid
taimede tundmine ning puudus öine valikorienteerumine,
luure ja teise päeva ülesanded.
Võistlus ei olnud kergete
killast, kuna kontrollajad olid
määratud küllaltki täpselt ja et
õigeks ajaks punkti jõuda tuli

hoida head tempot.
Vähem kui 24 tunni jooksul
läbis Saue meeskond umbes 62
kilomeetrit, mis koos lühikese
puhkeajaga teeb keskmiseks
kiiruseks ligi kolm kilomeetrit
tunnis. See on väga hea, kui
arvestada, et mehed liikusid
kaardi ja kompassi abil, osaliselt pimedal ajal, maastikul ja
läbi metsa ühtlasi punktides
ülesandeid sooritades.
Kontrollpunkte oli kokku 14
ja Saue meeskond saavutas
mitmel alal maksimumtulemused, nagu taktikaline laskmine,

relvade kokkupanek, meeskonnamäng, kus tuli läbida tähistatud rada vastavalt juhistele,
ja laskumine karjääri seinalt.
Kes sel aastal „Harju Pimedatele Öödele“ ei jõudnud, saab
mõõtu võtta ning panna enda
ja meeskonna oskused proovile
juba järgmisel aastal.

Laskevõistlus andis kogemusi
Mõõtu võtsid Saue kompanii
kaitseliitlased, küll juba teises koosseisus, ka 3. oktoobril
Männiku lasketiirus toimunud
Kaitseliidu Harju maleva ja
Tallinna maleva ning Põhja
Prefektuuri 2014. aasta auhinnavõistlusest laskmises Harju
maavalitsuse rändkarikale.
Selle laskevõistluse eesmärk
oli jõustruktuuride vahelise
kontakti tihendamine, taktikalise laskmise ja laskespordi
propageerimine. Iga harjutuse
kuut paremat individuaallaskurit autasustati praktilise meene

ja diplomiga. Saue võistkond
sel korral auhinnalisele kohale
ei tulnud, küll aga saadi juurde
võistluskogemusi.

Saue kompanii tublide kaitseliitlaste tegevus ületab
riigipiire
19.-21. septembrini viibis
Harju maleva koondvõistkond,
kuhu kuulus ka Jaanus Puusepp Saue kompaniist, Tahkos
Soome Reservohvitseride Liidu
korraldataval patrullvõistlusel
„Jotos“. Kokku osales võistlustel 47 võistkonda, kelle seas
Harju maleva koondvõistkond
saavutas 19. koha.
Soome siirduvad Saue kaitseliitlased taas 12. oktoobril,
kui Helsingi lähistel toimub
Heikki Tuokko nimeline laskevõistlus Soome talvesõjaaegsest vintpüssist SKY. Sauet
esindavad võistlusel kaitseliitlased Andres Sillaots, Andres
Maddison ja Jaanus Puusepp.
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Brassical avas humoorikalt
ukse põnevasse puhkpillimaailma

Puhkpilliansambel Brassical andis 16. septembril meeleoluka kontserdi, tegu oli Saue Kontserdisügise
avakontserdiga

Sandra Kalmann
Saue Muusikakooli õpetaja
Saue Kontserdisügise hooaeg
algas sõna otseses mõttes avapauguga. 16. septembril andis
meeleoluka kontserdi vahva
puhkpilliansambel Brassical.
Vaskpillimuusika ei ole
viimastel kümnenditel kuigi
populaarne olnud ja puhkpilliorkestrites napib mängijaid.
Pärast nii põnevat ja professionaalset kontserti võib tõdeda,
et noorte seas on vaskpillimängimine muutunud taas
populaarseks ja mõõnaseisust

hakatakse väljuma. Brassical
koosneb seitsmest pillimehest:
Märt Metsla, Norman Verte ja
Mihkel Kallip (trompetid), Margus Toompere, Ingvar Leerimaa,
Jüri Leek (tromboonid) ning
Lauri Levistu (tuuba).
Kogu kontsertetendus oli
mängijate endi välja mõeldud
ja kokku pandud. Kavas olid
põnevad seaded klassikalistest lugudest, filmimuusikast
ja populaarmuusika vallast.
Kõik see oli seatud teatraalsesse vormi, nii et muusikud
olid ühtaegu ka lavastajate ja
näitlejate rollis.

Nii nägimegi laval suurepäraseid muusikuid, kes olid
oma kavva valinud hoolikalt
muusikapalad, et näidata publikule vaskpillide mänguvõimalusi. Lugude hulgas oli võimsa
dünaamikaga teoseid ning õrnu
ja vaikseid viise. Mängutehniliselt oli valitud ka väga keerulisi
ja kiireid lugusid, nagu näiteks Nikolai Rimski-Korsakovi
„Kimalase lend“.
Pantomiimi abil etendasid
muusikud publikule puhkpillimängijate tavaelu: kuidas
saada üle lavanärvist, esimeste
trompetite võitlusest esinemis-

Noored muusikud täitsid kontserttegevusega kogu saali. Fotod: Sirje Piirsoo

õiguse eest või kasvõi seda,
millistest osadest vaskpillid
kokku käivad. Publiku lõbustamiseks oli kõik viidud komöödiavõtmesse.
Ansambel näitas ka oma
lauluoskust, esitades väga
keerulistes seadetes tuntud
laule. Nii oli mitmehäälsesse
seadesse pandud laulud „Laupäev isaga“ ja „Majake mere
ääres“. Eriti põnev oli see, et
nad täitsid oma kontserttegevusega kogu saali, kõndides pilli
mängides toolide vahekäigus.
Nii sai publik instrumente lähemalt uurida.
Saal oli rahvast täis ja elas

laval toimuvale kaasa. Tihti oli
kuulda naeru. Pärast iga lugu
kostitasid kuulajad soliste
suure aplausiga.
Saue Muusikakooli õpilased
olid kontserdist suures vaimustuses ja räägivad muljetest
siiani. Nende arvates oli see
parim kontsert, mida nad kuulanud on. Brassical avas ukse
põnevasse puhkpillimaailma
ja näitas, kui hästi tasub pilli
mängida. Täname Eesti Kultuurkapitali toetuse eest.
Saue Kontserdisügise uus
kontsert on 14. oktoobril, üles
astub värskelt helilooja auhinnaga pärjatud Rein Rannap.

Buraševo delegatsioon Venemaalt külastas Eestimaad
Niina Peerna
„Meid ühendab ajalugu“
projektijuht,
MTÜ Õppe- ja Arengukeskus
EVA-Studiorum
Delegatsioon Buraševost
Venemaalt viibis Eestis 20.23. septembril. Visiit toimus
projekti raames „Meid ühendab ajalugu“, milles osalevad
Tabasalu Ühisgümnaasium,
Saue Gümnaasium ja Mõniste
Põhikool.
Delegatsiooni koosseisus oli
Buraševo külanõukogu haridus
- ja kultuuri nõunik, Ezvini ja
Buraševo Keskkooli direktorid,
õpetajad ning õpilased.
Sõprussuhted said alguse
2011. aastal, mil Eesti Vabariigi esimese presidendi Konstantin Pätsi algsele matmispaigale Buraševo küla kalmistul oli
püstitatud mälestusrist. Tollest
ajast teeb Venemaa Tveri
oblasti Buraševo asula koostööd esindajatega Eestist. Rahvusdiplomaatia poliitikat kahe
riigi vahel toetab Eesti Vabariigi
Suursaatkond Moskvas.
Külalisi võtsid vastu Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpeta-

jad Niina Peerna ja Lidia Kazatšok ning Saue gümnaasiumi
õpetaja Jekaterina Krivorutška ja
õpilased. Visiidi ajal toimusid
erinevad kohtumised, vastuvõtud ja üritused. Delegatsioon
käis mälestamas Konstantin
Pätsi Metsakalmistul ja külastas ka presidendi sünnikohta
Tahkurannas. Oli ettevalmistatud huvitav kultuuriprogramm,
sh Armeenia kultuuripäevade
avamine Haapsalus. Huvitava
ekskursiooni Tallinna vanalinnas viis läbi Saue Gümnaasiumi vene keele õpetaja
Marianna Leškina.
21. septembril külastasid
Buraševo delegatsiooni esindajad Saue Gümnaasiumi, neid
võttis vastu kooli direktor Jaan
Palumets, vaatamata sellele, et
oli pühapäev.
Tähtsam sündmus, rahvusvaheline hariduskonverents
„Konstantin Pätsi jälgedes“,
mille eesmärk oli piiriülese
koostöö arendamine Konstantin Pätsi pärandi jäädvustamisel leidis aset 22. septembril
Pärnus. Konverentsi korraldas
MTÜ Õppe- ja Arengukeskus
EVA-Studiorum koostöös

Pärnu Raeküla Vanakooli
Keskusega. Konverentsi avas
Pärnu linnavolikogu esimees
Krista Nõmm. Saue Gümnaasiumi õpetaja Aleksei Aleksejev esines ettekandega „Rahvusvahelised projektid Saue
Gümnaasiumis“. Õpilased
Albert Suur ja Mark-Emil Talavere valmistasid Jekaterina
Krivorutška ja Aleksei Aleksejevi juhendamisel ettekande
„Konstantin Päts dokumentaalfilmides“.
Muuseumi juhataja Natalja
Grigorjeva esitles konverentsil
osalejatele muuseumi ekspositsiooni „Esimese Eesti presidenti elutee“ Buraševos. Ta
on Pätsi mälestuse jäädvustamisel ära teinud suure töö.
Mõned aastad tagasi on
Buraševosse Konstantin Pätsi
kunagisse matmisepaika
asetatud soliidne puust rist.
Alles hiljuti paigutati presidendi kunagisele kalmule
ka mitmetonnine suur põllukivi, sest oli ta ju hingelt
maamees ja muu poliitilise
tegevuse kõrval tuntud kui
põllumeeste huvide esindaja.
Programm jätkus Tahkurannas:

Külalised ja vastuvõtjad enne konverentsi Pärnus. Foto: Ketlin Pukk

Konstantin Pätsi mälestusmärgi külastamine, kohtumine
Tahkuranna valla esindajate
ning Uulu kooli õpetajate ja
õpilastega ja Konstantin Pätsi
ajalootoa külastamine Naarismaa turismitalus. Buraševo

Keskkooli direktori Aleksei Zinkejevi sõnul on selline projekt
on väga perspektiivne, sest
õpilased ja õpetajad tutvuvad
teise riigi ajaloo ning kultuuriga. „Kõik teavad, et kultuuril
ei ole piire,“ ütles ta.
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Saue automudeli treeningkeskus pakub
võistluskogemusi alustavale mudelistile
Tõnis Lattik
Automudeliringide juhendaja
Harjumaal on noorte automudelismi arendatud juba
paar aastat. Alates 2014.
aasta kevad-talvest on olemas onroad mudelitele mõeldud treeningkeskus Saue
HOBIzone, keskusele lisaks
korraldame mudeliringe Keila,
Saue ja Ääsmäe noortekeskustes ning Saku huvikeskuses.
Kokku osaleb neis ringides ligi
50 noort mudelihuvilist.
Otsustasime alates selle
sügishooaja algusest pakkuda
neile ja ka kõikidele teistele
mudelistidele tiitlivõistlustest
eraldi korraldatavat võistlust,
mis annab alustavale mudelistile võistluskogemuse. Korraldame selle kord kuus, iga kuu
neljanda nädala pühapäeval.
Võistluse teeb algaja piloodi
ja tema tehnika sõbralikuks
just fakt, et kõikide osalejate
autode lõppkiirus piiratakse
vastava seadme abil võrdseks
20 kilomeetrit tunnis. See
paneb proovile just piloodi ja
mitte nii palju mudeli võimed
ning võimaldab mõnusat vahetut võidusõitu. Lisaks sellele
pole võimalike sõiduvigade
tekkimisel kahjustused tehnikale väga suured.
28. septembril toimus
SlowmoSUNDAY nimeline
võistlus esimest korda. Kohal
olid Keila ja Saku mudelinoored, neile lisaks Saue mudelipoisse ning ka HOBIzone
tuumiku liikmed võistluse
läbiviijate ja nõustajatena.
Et paljude osalejate jaoks
oli see võistlus üldse esimene

A FINAALI KIIREMAD
Mäverik Raidmets
Magnus Kaunismäe
Robin Kosk

B FINAALI KIIREMAD
Martin Hämeläinen
Levo Laumets
Johann Puuorg
Arvestuseväliselt sõitsid
kaasa HOBIzone tuumiku
liikmed ja nende omavahelise mõõduvõtu kolm paremat olid Tõnis Lattik, Ando
Sündema ja Reimo Kosk.

A finaali kiiremad

SAUE HOBIZONE
TREENINGKESKUS
Pärnasalu 31, II korrus
Tüüp: onroad
Pinnakate: spetsiaalne vaip
Pikkus: umbes 100 meetrit
Laius: vähemalt 2 meetrit
Mudelite skaala: rada on
disainitud 1:10 skaala
mudelitele, aga sõita võib
ka väiksemate mudelitega
Keskus on avatud:
K kell 19.00-22.00 ning
L ja P kell 11.00-19.00.
Lisainfo: http://saue.hobi.ee

B finaali kiiremad. Fotod: HOBIzone

raadiomudelite võistlus,
andis peakohtunik ülevaate
võistlusprotseduurist ja reeglitest. Vastseid võidusõitjaid
jälgides ja juhendades oli
näha, et lisaks kiiresti sõitmisele on vaja õppida seda,
milline sõidugrupp on minu
oma ja millal minu sõit algab.

Ei tule ju kohe selle peale,
et kogu info on teadetetahvlil
väljas.
Võistlussõidud olid väga
pingelised. Võistlejate tulemused ja sooritused rajal
paranesid läbi kogu pika võistluspäeva. Enamikus finaalsõitudes otsustati võitja vähem

kui 2-sekundilise eduga teise
koha ees.
Võistlussarja formaat õigustas ennast igati ja kindlasti on
järgmistel kordadel konkurents
veel suurem.
Kõik mudelihuvilised on
aga oodatud osalema võistlussarjas HOBIzone WinterCUP,

mille esimene etapp on juba
sel pühapäeval, 12. oktoobril,
algusega kell 10. Sarja kohta
leiab palju infot ja tutvustava
plakati saue.hobi.ee lehe
kaudu ja ka Saue HOBIzone
facebook lehelt.

Mälumängu võitis jälle Sammas

Villu Liiv
Võistkonna Tammetark liige
Saue linna võistkondliku esivõistluse Tammekilb 2014
teises voorus 24. septembril
oli võidukas jällegi võistkonna Sammas duo - Kaido
Lasn ja Andres Allpere. Neile
meestele ei valmista viimasel ajal väga suurt raskust
alistada ka täiskoosseisudes
võistkondi.

Sel korral oli terve esimese poolaja liider küll
E t t u r – Virve Laan, Priit
Tähtsalu, Urmas Väärtnõu
ja Paavo Grünberg -, kuid
Sammas kaotas vaid kahe
punktiga. Kolmas oli suurü l l a t a j a , S G Tr i o , m i l l e
kooseisu kuulusid koolipoisid Madis Voitk, Marti Michelson ja Eerik-Hannes Matsina. Noormeeste edu annab
alust loota, et nad esinevad
väga edukalt ka koolinoorte
vabariiklikel võistlustel ja
et neist kasvab tubli täiendus oluliselt vanematele
ning kogenumatele linna
esimänguritele.

Lõpuks võitis Sammas
siiski veenva edumaaga, kogudes 41 punkti, teine oli Ettur
36 punktiga. Kolmandaks
surus end Tammetark - Vello
Toomik ja Villu Liiv - 30 punktiga. SG Trio taandus lõpuks
neljandaks 27 punktiga. Viies
oli õpetajate naiskond SG4 Ulvi Urgard, Malle Liiv, Endla
Lindmäe ja Kristi Kadakas ning kuues Urmas Oljum, kes
üksinda hoidis üleval Tammetõru au.
Üks huvitavamaid küsimusi oli kindlasti, mis üritus
on Baltic Bikini, mida korraldataks igal aastal erinevas
Balti riigis?

Põhiliselt arvati loomulikult, et tegemist on iludusvõistluse või moeüritusega,
kuid tegelikult on asi palju
tõsisem. Nimelt on tegemist
Balti riikide õhuväe, mereväe
ja piirivalve ühisõppusega
päästealases koostöös. Nimi
Bikini tuleb aga kaugest
Bikini atollist, millel kunagi
kõvasti veealuseid tuumaplahvatusi korraldati.
Tänavu selgub Saue meister kolmanda vooru järel ja
arvesse läheb iga võistkonna
kaks paremat tulemust.
Seega on järgnevas, kahe
vooru järgses edetabelis rasvases kirjas toodud kindlasti

arvesse minev mänguvooru
tulemus. Seda arvestades
oleks järjestus veidi teistsugune ning kolmel viimasel
võistkonnal on koguni võrdselt 27 punkti:
1. Sammas
36 + 41 = 77
2. Ettur
30 + 36 = 66
3. Tammetark 28 + 30 = 58
4. Tammetõru 32 + 20 = 52
5. SG4		
27 + 24 = 51
6. Noortekeskus 27+ 0 = 27
7. SG Trio
0 + 27 = 27
Võistluse Tammekilb kolmas
otsustav voor toimub 19 .
n o v e m b r i l . Tä p s e m i n f o
edaspidi.
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Lasteaia sünnipäeva üllatuskülalised
olid vahvad tegelased logolt, Jüri ja Mari
Saue lasteaed Midrimaa
Saue Lasteaed Midrimaa
pidas 3. septembril 52. sünnipäeva. Sünnipäevapeod
algasid saalis juba kell üheksa
hommikul ja kestsid rühmade
kaupa kella 11-ni.
Sünnipäevapeo avas tervitussõnadega lasteaia direktor
Meeri Tampere. Ta süütas ka
sünnipäevaküünla.
Üllatuskülalistena astusid
laste ette Jüri ja Mari (pildil), vahvad tegelased Saue

MEISTERDAMISE TÖÖTUBA
„SALAPÄRASED SULELISED“
Koolivaheajal, 21. oktoobril kell 11.00-14.00 toimub
Saue Huvikeskuse kunstiklassis meisterdamise töötuba
„Salapärased sulelised“.
Meisterdame erinevatest
materjalidest linnumaske ja
mängime improvisatsioonimänge Piret Soosaare juhendamisel. Maske aitavad meisterdada õpetajad Evelin Voksepp,
Anneli Lupp ja Reet Vester.
Kaasa võtta hea tuju.
Loodusteaduse huviringi õpilaste ekskursioon 23. oktoobril
TTÜ laboritesse.

TÄISKASVANUD ÕPPIJA
NÄDAL SAUE
HUVIKESKUSES

lasteaia Midrimaa logolt.
Kostüümid logol kujutatud
laste järgi valmisid lasteaia
töötajate koostöös.
Sünnipäevalistele laulis
õpetajate ansambel, laulud
olid pühendatud õpetajate
päevale ja sügisele. Lapsed laulsid ja lustisid koos
Jüri, Mari ning õpetajatega.
Meeles peeti ja tänati kogu
lasteaia personali, tänu kellele on lastel iga päev lasteaias tegus ja turvaline!
Foto: Andra Salutee

Täiskasvanud õppija nädalal
meisterdame väega ehteid.
Materjaliks kivid, pihlakaoksad, hõbetatud traat, helmed
ja prossialused. Looduslikes
materjalides on looduse vägi,
meisterdaja näppudes loominguline jõud - kokku saame
toredad omavalmistatud väega
ehted. Juhendavad Anneli Lupp
ja Evelin Voksepp. Materjalid
on kohapeal olemas.
Töötuba toimub esmaspäeval,
13. oktoobril, kell 18.00-19.30
ruumis 111. Registreerimine
huvikeskus@saue.ee.

TEGEVUSI PEREDELE JA
TÄISKASVANUTELE
◊ SAVITUBA PEREDELE juhendaja Made Kaares. Igal laupäeval kell 11.00-14.00

Saue Huvikeskuse kunstiklassis.
◊ PORTSELANIMAAL 3.-24.
novembrini, juhendaja Virve
Laan. E kell 18.30- 20.00
Saue Huvikeskuse kunstiklassis.
◊ LINE TANTS algajatele,
juhendaja Kaie Seger,
pühapäeviti kell 19.0020.00 Saue koolimaja
saalis.
◊ VESIAEROOBIKA E kell
19.00-19-45 ja N kell
20.00-20.45 Saue ujulas.
Juhendaja Ave Lähker.

SÜNDMUSED
◊ 11. oktoobril algusega kell
12.00 sarja „Sauelane
liikuma“ orienteerumise
etapp jaanituleplatsil.
◊ 21. oktoobril kell 19.00
showgrupi Vikerkaar kontsert
Salme Kultuurikeskuses.
◊ 22. oktoobril kell 19.00 Rakvere teatri etendus „Algused“
Saue Kontserdisaalis.
◊ 24. oktoobril kell 19.00
sügispidu Saue Kontserdisaalis.

Haridus ja vaba aeg
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Noortekeskus oli eakamat elurõõmu täis

Sügisel Saue
Päevakeskuses

Saue Sõna
Septembrikuu kolmanda
teisipäeva hommikupoolikul
oli Saue Noortekeskus taaskord sünnipäevalaste päralt,
suurele sünnipäevapeole
olid oodatud kõik sauelased, kel vanust üle 65 ja
kelle sünnipäev tänavu juulis, augustis või septembris.
Pidulised suundusid saali
Jüri Männi kandlemängu
saatel. Sünnipäevalapsi tervitasid ning jagasid neile
häid soove linnapea Henn
Põlluaas, abilinnapea Jüri
Tümanok ja volikogu aseesimees Matti Nappus. Päevakeskuse juhataja Liivi Lents
kostitas sünnipäevalapsi sel
korral luuletusega „Ma läksin
metsa seenele“.
Sünnipäevalastele esines päevakeskuse ansambel Rukkilill Tõnu Kangroni
pillimängu saatel. Kauneid
tantsumustreid joonistas
rahvatantsuansambel Vokiratas, keda juhendab Elena
Kalbus.
Üle pika aja laulsid ja
tantsisid sünnipäeva lastele Saue lasteaia Midrimaa lapsed. Nende toreda

Saue Noortekeskus oli eakamate sünnipäevalaste päralt

Peolistele esinesid Midrimaa lapsed. Fotod: Sirje Piirsoo

laulu- ja tantsukava panid
kokku ning õpetasid selgeks
õpetajad Reet Jürgens, Piret
Kuld ja Merit Israel.
Kontserdi lõppedes ootas
pidulisi kohvilaud tordiga
ja kingitusena viis iga sünnipäevalaps koju pisikese
praktilise kingituse - mille,
jäägu tulevaste piduliste
tõttu saladuseks.
Idee üheskoos sünnipäevi
tähistada tuli 2012. aasta
kevadel võimule tulnud koalitsioonilt, et nii Saue vanemat generatsiooni meeles
pidada ja väärtustada.

20.-24. oktoober elukestva õppe nädal

Elukestva õppe nädal
20.- 24. oktoobril päevakeskuses
Liivi Lents
Päevakeskuse juhataja
Elukestva õppe nädalast
hakkab päevakeskuses kujunema traditsioon.
Selle aasta õppenädala
juhatab esmaspäeval sisse
Rahmqvisti õpetus esmaabist. Läbiviija Liina Laanemets kinnitab, et Rahmqvisti
esmaabivahendite puhul on
tegemist väga uuenduslike
ja põnevate asjadega. Esmaabi andmine muutub palju
lihtsamaks, seda nii väikeste
kriimustuste, põletushaavade või mõne muu juhtumi
puhul.
Et füüsiline liikumine on
terve mõistuse ja kerge meele
aluseks, alustame teisipäeva
daamide võimlemisega. Saue
daamidele on võimlemine nii
meeldima hakanud, et päevakeskuse ruumid jäid kitsaks ja võimlemine toimub
kell 9.30 Saue Noortekeskuses. Kuigi daamide puudust
ei ole, ootab juhendaja Jane
Põldmäe ka uusi huvilisi.
Teisipäeval kell 14.00
oodatakse meid Tehnika
Ülikooli Raamatukogusse.

Lubatud on ekskursioon, mis
tõotab kujuneda põnevaks.
Kolmapäeva alustame
taas kehakultuuri vaimus.
Kell 9.00 algab tervisevõimlemine, mida juhendaja
Elena Kalbus soovitab just
neile, kes enam väga hoogsaid ja kiireid liigutusi teha
ei taha.
Kolmapäeval kell 10.00
tuleb päevakeskusesse värskelt koolitatud mälutreener
Anu Liibek. Anu Liibek kirjutab mälutreeningu kohta
nii: „Meil kõigil on mõnikord tunne, et midagi ei jää
meelde ja kõik läheb meelest, inimeste nimed ja näod
kipuvad ununema. Et olla
igas mõttes vastupidavam,
soovitatakse viibida värskes
õhus, käia jooksmas, ujumas
või mõnel muul treeningul.
Samamoodi oleks vaja treenida ka mälu, s.t mälu kasutamise oskusi, süsteemsust,
loovust ja kujutlusvõimet.
Lapse aju haarab kõike
lennult, laps õpib pidevalt,
sest ta aju on tühi, ja haarab

endasse kõike nagu svamm.
Seevastu 85-aastase inimese aju on pigem nagu
lehter, kuhu on kogunenud
liiga palju infot. Et elu ka
vanaduspõlves huvitav oleks
tekitame ajus uusi ühendusi
ning kaitseme juba olemasolevat. Õpime mälutehnilisi
võtteid (nt harjutame end
vajaminevate mõistetenimede meenutamiseks esitähti meele jätma, teinekord
jälle tähenduseta sõnadele
sarnasuse alusel tähendust
välja mõtlema jne). Mälutreeningutest on palju raamatuid
kirjutatud, teemadest meil
puudust ei tule.“
Neljapäev kujuneb sõna
otseses mõttes kõige põnevamaks. Värskelt treenitud
mälud hakkavad võistlema
kell 10.00 noortekeskuses
algavas viktoriinis, mille üks
osa ongi mälumäng. Viktoriin
ise on 3-osaline, mälumängu
juhendab Tiiu Kuuskme, edasi
tulevad ristsõnad ja lõpetuseks vaatame, kuidas päevakeskuse reisidel läbitud

◊ 9. oktoobril kell 14.00 vaatame koos pilte päevakeskuse
2014. aasta reisidest. Pilte
näitab Ülo Pender ja seletusi
jagab Elina Mägi.
◊ 10. oktoobril kell 18.00
külastab Saue linna lauluklubi Veskitammi lauluklubi.
Kõik lauluhuvilised on oodatud. Osalustasu 3 eurot tuleb
maksta kohapeal Saue Valla
Kultuurikeskuses.
◊ 29. oktoobril kell 12.15 külastame Tallinna sünagoogi Karu
tänaval. Sõidame kell 11.16
Saue Kaubakeskuse juurest
väljuva 191 bussiga. Vajalik
eelnev registreerimine.
◊ 5. novembril OÜ Silmarõõm
silmaarst etteregistreerimisega.
◊ 13. detsembril väljasõit Viljandi Ugalasse Peter Quilteri
komöödiat „Eesriie avaneb“
vaatama. Pärast etendust
kohtumine Luule Komissaroviga. Väljume Sauelt kell
10.30 ja tagasi oleme kell
19.00. Viljandis lõunatamise
võimalus. Hind täpsustamisel. Soovijatel vajalik registreeruda päevakeskuses või
telefonil 6595070.

kohad meelde on jäänud.
Viis võistkonda on juba moodustatud. Korraldajad aga
ootavad suurt huvi ja soovijatel palume registreeruda
päevakeskuses. Võistkonnad
on 4-liikmelised.
Kui viktoriinil kired ja
pinged liigselt lõkkele löövad, siis juba kell 12.00 on
sealsamas noortekeskuses
Hiina tervisevõimlemine, mis
rahustab meelt ja aitab taas
tasakaalustada.
Reedene päev maandab
omakorda võitnute ja võidetute pingeid, sest kell 9.00
on jälle Elena Kalbuse juhendamisel tervisevõimlemine
päevakeskuses.
Kell 10.00 kinnitab
mälutreening Anu Liibeki juhtimisel kolmapäeval omandatu ja ehk jääb edaspidigi
hoopis rohkem vajalikku
meelde. Kui mälutreening
peaks osutuma Saue rahvale
meelepäraseks ja vajalikuks,
on edaspidigi pikemalt ja
pidevamalt võimalik oma
mälu treenida.Olete oodatud!

20. oktoober
◊ kell 14.00 õpime osutama
esmaabi
21. oktoober
◊ kell 9.30-10.30 daamide
võimlemine
◊ kell 14.00 TÜ raamatukogu
ekskursioon. Sõidame Sauelt
kell 13.05 Saue Kaubakeskuse juurest väljuva 191 bussiga, Vana-Pääskülast 13.29
(nr 10) bussiga, vajalik registreerimine.
22. oktoober
◊ kell 9.00 tervisevõimlemine
◊ kell 10.00 mälutreening,
treener Anu Liibek
23. oktoober
◊ kell 10.00 viktoriin noortekeskuses
◊ kell 12.00 Hiina tervisevõimlemine noortekeskuses
24. oktoober
◊ kell 9.00 tervisevõimlemine
◊ kell 10.00 mälutreening
Kõik keelehuvilised on oodatud!
◊ Esmaspäeviti kell 10.3011.30 soome keele klubi,
juhendab Juha Väliaho.
◊ Teisipäeviti kell 14.00-15.00
inglise keele klubi.
◊ Kolmapäeviti kell 10.0011.00 saksa keele klubi,
juhendab Gertrud Keerd.
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Mobiilsideantenn - ohutu sideteenuse võimaldaja
ostmine, mis juba iseäranis
hästi kinnitab mobiilside olemasolu tähtsust. Alles möödunud kuul tehti mobiiltelefonide
ostmisel uus rekord, tõusnud
on ka teiste nutiseadmete netipulkade ja tahvelarvutite
ost. Viimaste puhul kõnetab
meid juba ülal nimetatud tegur
- pidev online’ is viibimine on
märkamatult saanud igapäeva
elus sellise olulise rolli, millele
dekaad tagasi veel ei mõeldud.

Andrus Kaarelson
Elisa võrgujuht

Millised on mobiilsidega
seonduvad hirmud ja kas
need on põhjendatud?

Kõnelevi ja mobiilne andmeside annavad meile täna
võimalusi, mida kümme aastat tagasi ei osanud ka kõige
tagasihoidlikumas mõttes ette
kujutada. Võimalus olla püsivalt telefonitsi või üle interneti
online ’is kättesaadav ja seda
sõltumatu asukohast. Võib
kinnitada, mobiilsideteenused
on saanud meile loomulikuks
igapäeva osaks.
Täna on jätkuvalt kasvamas
eestlaste mobiiltelefonide

Operaatori huvi levi parandamisel seisneb ainult selles,
et soovitakse kliendi kasutuskogemust parandada. Eraettevõtjana ei kohusta keegi
meid leviala laiendamisse
investeerima, kuid tahame, et
iga meie klient saaks meie võrgus helistamisel või mobiilse
interneti tarbimisel võimalikult
positiivse kogemuse.
Hirmutunne justkui mast
või tugijaam kujutaks ohtu
inimese tervisele, ei ole põh-

jendatud. Mobiilivõrku pole
vaja karta, sest võrk ja mast on
samasugused raadioside seadmed nagu mobiiltelefon. Veelgi
enam - tugijaam on kordades
kaugemal ja seetõttu inimesele
ohutum kui mobiiltelefon.

Mikrolaineahi ja televiisor
versus raadiokiirgus
Mobiiltelefonist omakorda
märksa võimsama raadiokiirguse allikaks võib olla
televiisor või mikrolaineahi.
Kui mobiilsideoperaatorite
kliendid on pöördunud terviseameti poole palvega hinnata
kortermajade katustele paigaldatud tugijaamade antennide
kiirgustaset, siis füüsikalabori
tehtud kontrollmõõtmised on
näidanud tugevamate kiirgusallikatena koduelektroonikat.
Kui tuua võrdlus televisiooniga, siis seal ulatuvad telesaatjate võimsused tuhandetesse kilovattidesse, samal ajal
kui mobiilside saatja võimsus
võib olla kuni sada korda väiksem. Sellised madalad ja inimestele ohutud tugijaamade

Sigade aafrika katk
Saue Sõna
Kuigi Saue linnas sigu ei peeta, ei
ole me muust maailmast isoleeritud. Linnas elab jahimehi, sauelaste maakodud on laiali üle Eesti,
metsast leiab veel seeni ja marju.
Sigade aafrika katku (SAK)
puudutav teave on koondatud
veebilehele www.seakatk.ee.
Küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta Veterinaar- ja Toiduameti vihjetelefonile 6054750.
SAK on väga ohtlik loomataud,
millele on vastuvõtlikud kodu- ja
metssead, sellele haigusele on
iseloomulik väga kõrge suremus.
Inimestele sigade katk ohtu ei
kujuta, kuid võib põhjustada
ulatuslikku majanduslikku kahju
seakasvatajatele.
Esmakordselt diagnoositi taud
Eestis 8. septembril Hummuli
vallas Valgamaal, järgnesid leiud
Viljandimaal Tarvastu vallas,
Ida-Virumaal Lüganuse vallas ja

Valgamaal Õru vallas.
Euroopa Komisjoni rakendusotsusega on asjassepuutuvate liikmesriikide territooriumid ohuanalüüsi alusel jagatud
kolme tsooni.
III tsooni kuuluvad liikmesriikide haldusüksused, kus
SAK on diagnoositud kodu- ja
metssigadel. II tsooni moodustavad need üksused, kus SAK
on diagnoositud metssigadel.
I tsoon on puhvertsoon, mis
külgneb aladega, kus taud on
diagnoositud metssigadel.
30. septembri seisuga on II
tsooni määratud ning sellest tulenevalt keelatud aju- ja koerajaht
Viljandimaal Tarvastu vallas, Valgamaal Hummuli ja Õru vallas ning
Ida-Virumaal Lüganuse vallas.
Kuna metssiga on piisava
sööda olemasolul küllaltki
paikne, on lubatud jätkata lisasöötmist ja küttimist peibutus-,
varitsus- või hiilimisjahina. Allikas: Keskkonnaamet

Jumalateenistused
Saue kirikus
Niikaua kui püsib maa, ei lõpe külv
ega lõikus, külm ega kuum, suvi
ega talv, päev ega öö. 1Ms 8:22;

Pühapäev, 12. oktoober kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Raivo Kaustel.
Pühapäev, 19. oktoober kell 13

Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld.
Pühapäev, 26. oktoober kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld.
Palve ja osadustund igal kolmapäeval kell 18.

võimsused on ka põhjuseks,
miks mobiilivõrke tuleb pidevalt tihendada kvaliteetsete
teenuste pakkumiseks.
Seega, kui mõni klient on
avaldanud arvamust, et toas olevad kummikud ei kuiva ära, sest
korterelamu katusel on mobiilsideantenn, ei pea see õnneks
paika. Samuti ei ole alust arvamusel, nagu põhjustaks mobiilsideantenn tervisehäireid.

Mobiilside tugijaam ja
antenn on ohutud!
Terviseamet on läbi viinud
uuringu, mis kinnitab, et
mobiilsideantennide mõju
meie organismile ei ole kahjulik. Kliendile tekitab suurt
frustratsiooni hoopis mobiilside puudumine. Korraliku
kõnelevi ja mobiilse interneti
olemasolu on saanud igapäevaelu loomulikuks osaks. Tähelepanu ja pahameele osaliseks
saab mobiilne andmeside ja
kõnelevi siis, kui tekivad tõrked. Illustreerimaks viimast
näitega, siis enim väljendub
klientide pahameel kui ope-

raatori võrk on kas või kümme
minutit piirkonnas maas. Need
kümme minutit tekitavad
tunde, et tavapärane elurütm
on sassi aetud.

Mille kasuks siis otsustada?
Ohtlik või ohutu?
Enne kui operaator tohib tugijaama käiku lasta, kooskõlastab ta kasutusloa saamise
terviseametiga. Amet viib läbi
raadiosageduste kasutamise
tingimuste tervisekaitsealase
uuringu ja väljastab tingimuste
kooskõlastuse iga antenni
kohta eraldi. Kasutusloa andmisega kinnitab terviseamet,
et raadiosageduste kasutamisel
on tagatud inimeste tervise ja
elukeskkonna ohutus.
Selleks, et pakkuda inimestele tänasest veelgi kvaliteetsemaid mobiilsideteenuseid,
lisame võrku veel maste ja
tugijaamu. Kui tahame kasutada väga hea kvaliteediga
mobiilsideteenuseid, peame
olema selle arengu poolt, mida
lisatavad seadmed meile pakuvad, mitte selle arengu vastu.
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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.
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.
Pottsepatööd ja loodus kivi paigaldus. Materjal,
transport meie poolt. www.
ahjudjakaminad.ee. Telefon
58033448, Ain.
V i i m e TA S U TA ä r a t e i e
VANARAUA (vannid, pliidid,

pesumasinad, radiaatorid
jne). TASUTA demonteerime.
Hoolsad töömehed. Telefon
55939504.
Puuokste äravedu 5m3 / 40
eurot, puulehtede äravedu
1,70 eurot / kott ja igasuguse olmeprügi äravedu.
Ostame vanarauda. Telefon
53476867.
Kiharad kauniks. Lõikus ja
värvimine. Meeste-, naisteja laste juuksur. Praktikant
alustas tööd. Sauel Kütise
4 juuksurisalongis (postkontori kõrval). Soodsad hinnad
5-10 eurot. Info telefonil
55632242.
Kinnisvara
Müüa 2-toaline remonditud
ja osaliselt sisustatud korter Sauel Koondise tänaval,
neljas korrus. Info telefonil
5189756.

Müük
LIIV, EHITUSLIIV, KILLUSTIK,
KRUUS, MULD, FREESASFALT kohaleveoga Sauel, Saue
vallas, Tallinnas ja lähiümbruses. Tel 5079362.
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, sõelutud
kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport Sauele tasuta.
Telefon 53593615, www.keilabrikett.ee.
Müüa küttepuud, hall lepp,
segapuu. Halu pikkus 30-60
cm. Puud koormasse laotud,
kogused õiged. Hind alates
35 eurot/ruum. Kütteklotsid
võrgus, hind 2,20. Puitbrikett
ümmargune 150 eurot/tonn.
Transport hinna sees. Info tel
5011898.
Müüa puitbrikett kandiline
152€ / 960kg, pellet premium
195€ / 960kg, turbabrikett

112€ / 950kg, lepp 2,6€
/ 40L kott, kask 2,9€ / 40L
kott. Telefon 53803858.
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
Otsime kontori- ja olmeruumide puhastusteenindajaid
Laagrisse, töö õhtuti. Telefon
5289535.
Moe- ja disainifirma AS Protten F.S.C. asukohaga Keilas
võtab tööle õmblejaid (universaalmasin, overlok). Kontakttelefon 6747567.

SAUE ILUSALONG OOTAB TEID!
SAUE ILUSALONGIS
pakume massaažiteenuseid!
◊
◊
◊
◊
◊

klassikaline massaaž
spordimassaaž
kupumassaaž
laavakivi- ja aroomimassaaž
tselluliidivastane massaaž

Oktoobrikuu soodustused paljudele
massaažidele - 20%!
Aadress: Sooja 1, Saue linn
Lisainfo telefonil 54544559, Svetlana,
www.sakurastudio.ee või
www.beauty.ee

Saue Linnavarahaldus pakub tööd
hooldustöötajale (koristajale). Võimalus
töötada poole kohaga. Info telefonidel
6595611, Henn või 659 6519, Diana või
linnavarahaldus@saue.ee.

Mälestame töökat, abivalmit
ja sõbralikku naabrit
VALDUR ILVEST.
Südamlik kaastunne
abikaasale ja lähedastele.
KÜ Kuuma 4

Siiras kaastunne Annele,
tütrele ja tütretütardele
armsa abikaasa, isa ja vanaisa
MÄRT KASTEINA
kaotuse puhul.
Naabrid Rannasalu ja
Tirmaste

Südamlik kaastunne Anne
Kasteinale
abikaasa
surma puhul.
Saue Päevakeskus, inglise
keele ja soome keele klubi

Mälestame kauaaegset
naabrit
MÄRT KASTEHEINA
ja avaldame kaastunnet
lahkunu omastele
perekond Vahar

Kaitseliidu Saue kompanii
avaldab kaastunnet
kauaaegse kaitseliitlase
MÄRT KASTEINA
omastele.

Pakume tööd traktoristile.
Nõutav eelnev
töökogemus. Täpsem info
tel 53460382 või info@
kalsep.ee.

Pakume tööd
kallur-veoauto juhile.
Nõutav eelnev
töökogemus ja tehniline
taip. Täpsem info tel
53460382 või
info@kalsep.ee.

Karate trennid algajatele.
Trennid teisipäeviti ja neljapäeviti
kell 18.00-19.00
Saue Gümnaasiumi spordihoone rõdul.
Oodatakse nii poisse kui tüdrukuid
alates 7. eluaastast.
Info sensei Rene Toome, 5. dan,
telefon +37255619155.

SAUE TALUTURG
TULE OSTMA
JA MÜÜMA
WWW.SAUE.EE
Müüa 1-toaline korter
Saue linnas Kütise tänaval.
Suurus 37,1 ruutmeetrit, I korrus.
Hind 40 000 eurot.
Info 6790174,
heli.joon@saue.ee või portaalides
City24.ee ja KV.ee.
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A company of
PHOENIX group

Tamro Eesti vajab uut meeskonnaliiget

KAUBAKÄSITLEJA
Ootame Sind oma logistikaosakonda kaubakäsitlejaks, kui oled positiivse
ellusuhtumisega, kiire, täpne ja kohusetundlik oma tööülesannete täitmisel.
Eeldame, et omad eelnevat laotöö kogemust, oskad töötada nii iseseisvalt kui
meeskonnas ning suhtled vabalt eesti keeles.
Sinu peamised tööülesanded:
• kauba vastuvõtmine ja paigutamine laoriiulitele;
• kaupade komplekteerimine tellimislehtede alusel;
• kaubariiulite täiendamine;
• kaupade väljastamine ja dokumentide vormistamine.
Tamro pakub Sulle huvitavat tööd rahvusvahelises organisatsioonis,
pikaajalist töösuhet, stabiilset töökohta, toetavaid kolleege, mugavat
töökeskkonda ning töötasu, mis koosneb põhipalgast ja töötulemustest
sõltuvast igakuisest tulemustasust. Meie töögraafik võimaldaldab töötamist
nii osaajalise kui täiskoormusega vahetustes, 13.00-21.30 ja 16.00-21.30
graafikuga, seega sobib töö nii üliõpilasele kui ka pensionärile.
Kandideerimiseks saada oma CV aadressile cv.ee@tamro.com.
Kandideerida saad ka CV Keskuse kaudu. Konkursi ja töö kohta
lisainformatsiooni saamiseks pöördu ülaltoodud e-posti aadressil või helista
+372 650 3626.
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