Saue Sõna

Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Õigus ravikindlustusele
ja töötu
ravikindlustus
Haigekassa maksab rahalisi hüvitisi ja tasub ravikulud nende isikute
eest, kellel on kehtiv ravikindlustus.
Kui isik on hetkel kindlustuseta, on
hea teada võimalusi ravikindlustuse saamiseks.
Kuni 19-aastaseks saamiseni on
kõik lapsed kindlustatud. Pärast
gümnaasiumi lõpetamist jätkub
kindlustus veel 3 kuud. Jätkates
õpinguid Eestis või välismaal kutse- või ülikoolis, tagab riik õppijale
nominaalajaks ka ravikindlustuse.
Välismaal õppides tuleb kindlustuse saamiseks esitada haigekassale
õppimist tõendav dokument.
Ajateenistuse perioodil on
samuti ravikindlustuse kaitse riigi
kaudu garanteeritud.
Lisaks eespool nimetatuile
on kindlustatud ka rasedad, kes
on esitanud haigekassale tõendi
raseduse kohta. Samuti omab
kindlustust alla 3-aastast last kasvatav üks vanematest, kellele Sotsiaalkindlustusamet maksab vanemahüvitist või lapsehooldustasu.
Sotsiaalkindlustusameti kaudu on
kindlustatud ka töövõimetuspensionärid ja vanaduspensionärid.
Tööle asumisel pikemaks perioodiks kui 1 kuu, kehtib kindlustus
tööandja kaudu. Vajalikud andmed
esitab haigekassale tööandja.
Kui õppimine või tööle asumine
ei ole võimalik, saab pöörduda töötukassasse.
Töötukassa kaudu tekib õigus
ravikindlustusele:
• töötuskindlustushüvitise saajatel (päevast, mil tekib õigus
hüvitisele)
• töötutoetust saavatel inimestel
(päevast, mil tekib õigus hüvitisele)
• töötutel, kes ei saa töötutoetust
(töötuna arveloleku 31 päeval)
• töötutel, kes osalevad tööpraktikal, tööharjutuses või vähemalt
80 tundi kestval tööturukoolitusel ning ei saa töötutoetust
(osalemise esimesel päeval)
• mittetöötavatel isikutel, kes on
osalenud tuumakatastroofi tagajärgede likvideerimisel (avalduse esitamise päeval)
Oluline on teada, et töötuna
arveloleku ajal peab isik täitma töötukassa poolt määratud kohustusi
(otsima aktiivselt tööd, pöörduma
määratud ajal vastuvõtule jne).
Ravikindlustus kehtib perioodil,
kuni töötukassas arveloleku tingimused on täidetud.
Inimene ei pea töötu ravikindlustuse saamiseks haigekassale
dokumente esitama. Andmed
kindlustuse alustamiseks, lõpetamiseks ja peatamiseks esitab Eesti
Töötukassa ja kindlustus tekib ravikindlustuse andmekogusse kande
tegemise päevast.
Kui töötukassas arveloleku
periood on lõppenud, kehtib ravikindlustus veel 1 kuu. Erandiks on
töötuskindlustushüvitise saajad,
kelle ravikindlustus lõpeb 2 kuu
möödumisel.
Infot töötuks registreerimise ja
töötutoetuste ning -hüvitiste, avalduste ja vajalike blankettide kohta
leiate Eesti Töötukassa kodulehelt
või esindustes.
Juhul, kui isik siiski ei kuulu
ühtegi kindlustatud isikute gruppi, annab ravikindlustuse seadus
võimaluse sõlmida haigekassaga
nn vabatahtlik kindlustusleping,
mille alusel võrdsustatakse isik
ravikindlustuse seaduse alusel
kindlustatud isikuga. Leping sõlmitakse vähemalt üheks aastaks ning
haigekassale tasutakse kindlustusmakseid.
Lähemalt saab ravikindlustuse
kõikidest võimalustest lugeda haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee. Ravikindlustuse kehtivust on
võimalik kontrollida riigiportaalist
www.eesti.ee või haigekassa infotelefonil 16363.
Eesti Haigekassa
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Tallinna Ülikool
ja Saue Gümnaasium
alustavad koostööd
10. mail allkirjastasid Tallinna Ülikooli akadeemiline prorektor
Priit Reiska ja Saue Gümnaasiumi direktor Jaan Palumets kahe
kooli vaheliste sidemete tihendamiseks ja koostöö arendamiseks
koostöölepingu.

Linnaelu

Kaunis Kodu 2011
Saue Linnavalitsus korraldab
traditsioonilise linnasisese kauni
kodu konkursi ka käesoleval aastal. Head kaaslinlased, vaadake
enda ümber — igaüks saab esitada konkursile mõne eriti kena
Saue kodu. Ettepanekud on oodatud kuni 6. juunini.

Loe lk 3

Linnavalitsus

Tähelepanu keskmes
lapsed ja noored
Saue Linnavalitsus tellis linna
ja lähiümbruse elanikkonna
prognoosi aastani 2020. Sellest
selgub, et Saue Gümnaasiumile
oleks vaja juurdeehitust. Lisaks
lastetoetustest, koolitoetustest ja
sõidusoodustustest.

Loe lk 3

Haridus/
Kultuur

Muusika rikastab!
Pühapäeval, 15.mail toimus Kadrioru Lossis Saue Muusikakooli
IX lennu pidulik kontsert-aktus.
Muusikakooli noored on oma esinemistega rikastanud Saue linna
kultuurielu ning väärikalt esindanud kooli ka väljaspool Sauet.

Ukrainlased Eestis
17.–22. aprillini viibisid külaskäigul Eestis sauelaste vanad tuttavad Kiievi 32. Gümnaasiumist.
Seekord nähti Saue ja Eesti kõrval põgusalt ka Soomet.
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Sport

Liigutama tuleb
hakata juba lapsena!

Koostöö peamiseks eesmärgiks on parandada gümnaasiumihariduse
kvaliteeti,
kaasates Saue Gümnaasiumi
õppetöösse Tallinna Ülikooli
õppejõude, üliõpilasi ja tehnilisi võimalusi ning ühtlasi
populariseerida akadeemilist
haridust, teadust ja teadlase
elukutset Eesti ühiskonnas.
„Me oleme gümnaasiumitega koostöölepinguid sõlmides lähtunud põhimõttest,
et enne sisuline koostöö või
konkreetsed ideed koostööks

ja siis vormiline lepe. Mul on
väga hea meel, et ülikool ja
üldhariduskoolid soovivad
järjest enam koostööd teha,
eriti viimasel ajal on märgata
ka koolidepoolset huvi kasvu,“ sõnas Tallinna Ülikooli
akadeemiline prorektor Priit
Reiska.
Saue Gümnaasiumi direktori Jaan Palumetsa sõnul pakub koostööleping õpilastele
uusi väljundeid — ülikooli
võimalusi kasutades saavad
teoks õpetlaste ja teadlaste

külalisloengud ning ühiste
praktikumide korraldamine.
„Kindlasti soovime oma õpilaste seas Tallinna Ülikooli
toel enam tutvustada ja populariseerida ka õpetaja elukutset,“ märkis Palumets.
Koostöö avab mõlema
poole jaoks hulga võimalusi — näiteks saavad ülikooli
õppejõud ja tudengid pakkuda oma tuge Saue Gümnaasiumi valikkursuste või
uurimustööde juhendamisel,
aidata korraldada ettevalmis-

tuslaagreid olümpiaadideks
või kaasata õpilasi ülikooli
erinevatesse teadusprojektidesse. Ühtlasi aitab koostöö
kaasa õpetajakoolituse arendamisele — Saue Gümnaasiumist kujuneks järjekordne
pedagoogilise praktika baas,
andes ühtlasi väärtuslikku
tagasisidet ülikooli õpetajakoolituse õppekavade arendusse.
Koostööleping
sõlmiti
tähtajatuna. 

Midrimaa osales üle-eestilisel lasteaedade spordipäeval, kohale oli
tulnud 35 lasteaeda. Kuidas midrimaalastel võistlused sujusid?
Sarja „Sauelane liikuma”
selle hooaja viimase etapina sõideti jalgratast. Koos liikuda on
tore — võidab tervis ja sport. Sarja
lõpetamine toimub 29. mail kell
12.00 Jaanituleplatsil.
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Ajugümnastika

2011. aasta võistkondlike mälumängu esivõistluste I voor toimus
27. aprillil. Võistlema asus 8 võistkonda. Algus oli tasavägine, ent
teisel poolajal pani Tammetark
oma kogemused maksma. Seekord esines suurepäraselt õpetajate võistkond SG4.
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Saue linn autasustas Silvia Annust

Saue linnavalitsus otsustas autasustada Elviira Alamaad meestelaulu tulemusliku
arendamise eest Saue linnas. Rahvakultuuriauhinna kätteandmine toimub 28. mail
tantsu- ja laulupeol Saue Sõlg.
„Usun, et auhind tuli töö eest Saue Poistekooriga,“ ütleb Eliiva Alamaa tagasihoidlikult. „Augustis
2010 tuli poistekoor rahvusvaheliselt festivalilt Ungarist mitme auhinnaga ja nüüd on kolm eri
koosseisu pääsenud laulupeole. Peale Ungaris käiku muutus ka Saue Poistekoori segakoor eraldi poistekooriks ja meeskooriks, sest meeshäälte ülekaal oli nii suur. Sel hooajal on poistekoor
kõigilt neljalt osaletud konkursilt toonud kaasa auhinnalise koha.“
Tallinnas sündinud ja kasvanud Elviira Alamaa õppis Tallinna 21. Keskkooli muusikaklassis,
kus tema muusikaõpetajaks oli Lydia Rahula. Sealt läks ta pärast 8. klassi edasi G. Otsa nimelisse Muusikakooli ning
hiljem lõpetas Eesti Muusikaakadeemia koorijuhtimise
erialal professor Ants Üleoja
klassis.
„Tegelikult tahtsin ma
alguses väga ansamblit juhendada ning selleks pidingi
minema koorijuhtimist õppima,“ tunnistab ta. „Ja nüüd
ongi koorijuhtimine mu põhitöö ja ansamblilaul rohkem
„hobi“.“
Praegu juhendab Elviira
Alamaa Saue Poistekoori
koos
ettevalmistuskooridega, Saue Noorte Meeste
Koori, Keila poistekoori ja
Saue valla segakoori “Wannamoisa”. Vabal ajal kuulab
ta meelsasti linnulaulu ja vaikust, kuid muusikast eelistab
näiteks Jaan Tättet, Queeni,
Sarah Brightmani. „Muudeks
hobideks paraku mul aega ei
jäägi, sest minu kolm last sisustavad kogu tööst üle jääva aja,“ lisab ta.

Saue linnavalitsus otsustas autasustada Silvia Annust rahvatantsu ja rahvakultuuri
edendamise eest Saue linnas. Optimistliku meelega Silvia kinnitab, et tants on saatnud teda ajast, mil ta esimesed sammud tegi — need olidki tantsusammud!
Ida-Virumaal sündinud ja kasvanud ning Tartu Ülikooli eesti filoloogia alal lõpetanud Silvia Annus
sattus Sauele seoses abikaasa tööga ning siia nad perega elama jäidki. „Eks alguses oli perekond ähmis, kui Tallinnast ära kolisime, aga Sauel on nii vahva elada ning nüüd on ka mu tütrest
Sirjest saanud tõeline Saue patrioot,“ jutustab ta.
Rahvatantsuga hakkas Silvia Annus tõsisemalt tegelema keskkoolis. Ja kuigi rahvatantsurühmas osalemine jäi vahepealsetel aastatel veidi unarusse, ei kadunud armastus selle vastu. Kui
12 aastat tagasi tekkis idee Sauele luua memmede rahvatantsurühm, oli ta kohe valmis end
sellega siduma. „Nime Vokiratas tuli ka vist minu ideest,“ meenutab ta nüüd. „Rahvatants on
isegi pannud mind käsitööd tegema ja koguni esimest korda elus tikkima! Pidime endale ise
rahvarõivad õmblema ja see ei olnud lihtne töö.“
Vokiratas koondab endas 7–8 paari ehk 14–16 naist, kes käivad koos juhendaja Elena Kalbuse käe all. „Kindlasti pole tegemist pelgalt tantsutrenni, vaid rohkem ikka mõnusa klubiga,
kuhu tullakse rõõmsa meelega, jättes mured-haigused ukse taha,“ kinnitab Silvia Annus. „Tegelen veel ühe tantsrühmaga —
seeniortantsuga. See on
muidugi rahvatantsust oluliselt lihtsam, kuna hüppamist
ja kargamist on vähem ning
seega täiesti tantsitav ka
üle 80-aastastele. Elena küll
paneb meile südamele, et
peame tegema madalamaid
hüppeid, aga ikkagi... rahvatants ei ole kerge.“
Lisaks tantsurühmadele on Silvia Annus tegev ka
Naisseltsis, pakkudes neile
enda sõnul küll pigem vanaemalikku toetust. „Minu pere
ja sõbrad arvavad, et ma
olen seetõttu nii terve ja tragi, et olen alati heas tujus ja
vaatan elust ainult ilusamat
poolt,“ mõtiskleb ta. „Aga
selles on suur osa ka tantsimisel, mis on saatnud mind
kogu elu. Tants annab elule
rütmi, hoogu ja värvi.“

Saue–Rudbecki keskkonnaprojekt 2011, II etapp

Ulvi Urgard

Keskkonnaprojekti koordinaator
6.–8. mail jätkus Saue kooli
11. klasside õpilaste keskkonnakoostöö sõpruskooliga
Rootsist. Keskkonnaprojekti
eesmärgiks on väärtushinnangute ja käitumisharjumuste
kujundamine
keskkonnasäästlikuks ja õppekavasid
toetavate õppeprogrammide
läbiviimine vabas õhus.
Seepärast
alustasimegi
Saue kooli ja selle ümbruse

tutvustamist GPS-mänguga.
Suur tänu Kirkele ja Kristile!
Sellele järgnes veidi tubasem tegevus. Saue õpilased
tegid kokkuvõtted 4.–11. aprillil toimunud keskkonnaprojekti I etapist Rootsis. Kadri
jagas muljeid maailmalinnast
Stockholmist, Iti My näitas
enda tehtud fotosid Skansenist, Karl, Kevin ja Fjodor
tutvustasid Haga parki.

Väga huvitavalt rääkisid
Mikk, Hans-Toomas, Reimo
ja Joonas muutustest Läänemeres.
Siis saabus Eesti Geograafia Seltsi president Mihkel Kangur. Tema ettekande,
„Kliima soojenemine — kas
müüt või tegelikkus?“, eesmärgiks oli suurendada õpilaste teadmisi õhusaastatusest,
selle mõjust kliimale ja panna
neid mõtlema probleemidele,
mis sellega kaasnevad.
Pikk ja töine päev lõppes

taaskohtumisõhtuga Aila küla
Kooli talus. Teisel päeval
jätkus projekt Ida-Virumaa
Põlevkivimaal, et oma silmaga näha Eestile nii vajaliku
energiavara
kaevandamise
ajalugu ja tänapäeva, hinnata
selle piirkonna keskkonnaseisundit ja imetleda ka sealseid
kauneid loodusvaateid. Tagasiteed alustasimegi Valaste
joalt.
Õhtul avanes erakordne võimalus külastada Saue
mõisa. Aitäh Iti Myle, kes tegi

väikese tutvustava ringkäigu
ja võõrustas sõpru Rootsist.
Kolmas projektipäev kujunes Tallinna päevaks. Kogunesime Viru väravate juurde,
et Saue kooli õpilased saaksid
tutvustada giididena Tallinna
vanalinna — nüüd oli võimalus oma teadmisi näidata
rootslastele ja õpetaja Kristi
Läänesaarele.
Kui Fjodor lõpetas Lühikeses Jalas linnaekskursiooni,
oligi käes lahkumise aeg.
Projektipäevad olid töised
ja harivad. Aitäh osalejatele!
Loodan, et Rootsi–Eesti keskkonnaprojekt on jätkusuutlik,
sest looduse tundmine ja loo-

duse hoidmine peaks olema
üks kaasaja kooli ülesannetest. 

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

Järgmine number ilmub
3. juunil 2011

Linnavolikogu ja Linnavalitsus
Linnavalitsuse 15. istung
Saue Linnavalitsuse 15. istung toimus
4. mail 2011. aastal, päevakorras oli:
1. Tammetõru tn 43, 45, 47 ja 49 elektrivarustuse projekteerimistingimuste kinnitamine
/korraldus nr 105/.
2. Saue linna Tule põik maa-ala teenindusmaa
määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks
/korraldus nr 106/.
3. Saue linna Kuuma tänava maa-ala teenindusmaa
määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks
/korraldus nr 107/.
4. Saue linna Kiviloo tänav T3 maa-ala teenindusmaa
määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks
/korraldus nr 108/.
5. Katastriüksuse Vana-Keila mnt 4 jagamine, katastriüksuse
Nurmesalu tn 9 piiride muutmine ning jagamisel ja piiride
muutmisel moodustatud katastriüksustele lähiaadresside,
maakasutuse sihtotstarvete ja pindalade määramine
/korraldus nr 109/.
6. Kuuseheki tn 5 jaamahoone täielikuks lammutamiseks
ehitusloa väljastamine /korraldus nr 110/.
7. Viigimarja tn 18F ehitusloa kehtetuks tunnistamine,
uue ehitusloa väljastamine /korraldus nr 111/.
8. Noorte sporditegevuseks toetuste eraldamine
/korraldus nr 112/.
9. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste eraldamine
/korraldus nr 113/.
10. Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord
Saue linnas (I lugemine) /otsustati suunata eelnõu
II lugemisele/.
11. Hooldaja määramine /korraldus nr 114/.
12. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 115/.
13. Tugiisiku teenuse hinna kinnitamine /korraldus nr 116/.
14. Alaealise perekonnas hooldamine /korraldus nr 117/.
15. Arengukava tegevuskava muutmine ja 2012. a
omatulude prognoos /korraldus nr 118/.
16. 2010. a aastaaruanne (I lugemine)
/otsustati suunata eelnõu II lugemisele/.
17. Kahju hüvitamine /korraldus nr 119/.
18. Avalike ürituste korraldamise luba /korraldus nr 120/.
19. Info
19.1 Info matusetoetuste kohta aprill 2011
19.2 Ettepanekud Saue Linnavalitsuse töötajate terviseriski vältimise ja vähendamise tegevuskava täiendamiseks
ajavahemikul 01.05.2011–30.04.2012.
Heli Joon tutvustas Saue Linnavalitsuse terviseriski vältimise ja vähendamise tegevuskava.
19.3 Avalduse läbivaatamine
19.4 Võrkpalliväljaku rajamisest
19.5 Info sõlmitud lepingute kohta
14.04.2011–28.05.2011
Jurist Elis Haav andis ülevaate sõlmitud lepingutest.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Loomade vaktsineerimine
Vastavalt seadusele peab loomapidaja tagama temale kuuluvate koerte ja kasside vaktsineerimise. Esimest korda vaktsineeritakse koeri ja kasse 3–4 kuu vanuselt ja marutaudivastast kaitsesüstimist ei tohi teha harvemini kui 24 kuu
möödumisel viimasest vaktsineerimisest.
Vaktsineerimine toimub turuesisel platsil alljärgnevatel aegadel:
14. mai 2011 kell 11.00–14.00
21. mai 2011 kell 11.00–13.00
Marutaudivastane vaktsiin on tasuta. Pakutakse ka
kompleksvaktsiini hinnaga 8 eurot. Müügil ka mitmesugused
tarvikud. Suured koerad tuleb vaktsineerimisele tuua suukorvistatult.
Vaktsineerimist teostab volitatud veterinaararst Vladimir
Harkovski.
Suhtu oma loomasse heaperemehelikult ja ära jäta teda
vaktsineerimata!
Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist

Kaunis Kodu 2011
Saue Linnavalitsus korraldab traditsioonilise linnasisese kodukaunistamisalase konkursi ka käesoleval aastal.
Konkursile „Saue Kaunis Kodu 2011” saavad kõik linnaelanikud esitada hiljemalt 6. juuniks 2011 objekte järgmistes
kategooriates:
• eramu või korterelamu
• ühiskondlik hoone või tootmisettevõte
Kirjalikud ettepanekud palume esitada e-posti aadressile
inger@saue.ee või saata postiga: Saue Linnavalitsus, Tule
tn 7, 76505 Saue.

Sõidusoodustustest
suvisel koolivaheajal
Alates märtsikuust on Saue–Tallinna kommertsbussiliinidel nr 190, 191 ja 208 kasutusel uued elektroonilised nimelised kiipkaardid, mis annavad sõidusoodustust omavatele isikutele õiguse sõita bussides
tasuta või soodushinnaga.
Märtsi ja aprillikuu jooksul on bussiliinidel 190, 191 ja 208
sooritatud kokku 23 026 tasuta sõidukorda ja 712 soodussõidu korda. Tasuta sõitjateks on Saue linna pensionärid,
puuetega isikud ja represseeritud ning õpilased. Sõidupiletid kompenseerib Saue Linnavalitsus täies ulatuses. Soodussõiduõigusega isikutele kompenseerib linnavalitsus 40
eurosenti täispileti hinnast.

Koolivaheajal on õpilastele bussisõit soodushinnaga!

Kiipkaart JUUNIOR annab tasuta sõidu õiguse õpilasele kuni
5. juunini 2011. Alates 06. juunist on kõikide Juunior-kiipkaartide omanikel vaja maksta bussi sisenedes sooduspileti
eest. Sooduspileti hind on 40 eurosendi võrra väiksem bussis kehtivast pileti täishinnast. Soodustus ei kehti kuukaartide ostmisel.
Uuesti taastub õpilaste tasuta sõidu õigus alates 25. augustist 2011. Õpilastel, kes lõpetavad käesoleval õppeaastal põhikooli, lõpeb kiipkaardi kehtivus automaatselt alates
25.08.2011. Õpingute jätkamisel keskkoolis või keskharidust andvas ametikoolis tuleb tasuta sõiduõiguse taotlemiseks esitada linnavalitusele uuesti kirjalik avaldus. Blanketid
on saadaval Saue linna kodulehel www.saue.ee/linnakodanikule/sotsiaalhoolekanne ja tervishoid/avalduste blanketid rubriigis ning Saue Linnavalitsuse infolauas. Taotlejatele
väljastatakse uus kiipkaart, kui ta on kantud EHISe andmebaasi õpilaste nimekirja ja tal ning tema ühel vanemal on
elanikeregistri alusel elukoht Saue linnas.
2011. a kevadel keskhariduse omandanud õpilaste kiipkaartide kehtivus lõpeb 24.08.2011.
Info telefonidel
679 0180 ja 679 0174

Saue Sõna
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Koolitoetus 2011
Ootame 2011. aasta koolitoetuse avaldusi esimesse
klassi astujate vanematelt.
Vastavalt Saue Linnavolikogu 19. märtsi 2008 määrusele
nr 44 „Saue linna lastetoetuste maksmise kord“ ja Saue
linna eelarvele makstakse Saue Linnavalitsuse poolt 2011.
aastal esimesse klassi astuvate õpilastele koolitoetust
63,91 eurot.
Toetuse saajateks on kõik 2011. a septembris esimesse
klassi astuvad õpilased, kelle elukoht on registreeritud Saue
linnas. Lisaks on nõutav mõlema lapsevanema registreeritud elukoht Saue linna elanike registris. Kui üks vanematest
ei ole registreeritud Saue linna elanike registris, makstakse
koolitoetust 50% kehtestatud toetuse suurusest (ei kehti lahutatud, mittekooselavate ja surnud vanemate kohta). Toetuse taotlemiseks palume lapsevanematel, kelle laps astub
2011. aastal esimesse klassi, esitada linnavalitsusele hiljemalt 30. septembriks 2011 kirjalik avaldus.
Koolitoetuse taotluse blanketid on kättesaadavad Saue
Linnavalitsuses ja Saue linna koduleheküljel www.saue.ee
/sotsiaalhoolekanne — avalduste blanketid — koolitoetuse
taotluse blankett/. Koolitoetus makstakse välja avalduses esitatud arveldusarvele ajavahemikul 1. oktoober kuni
30. november 2011.
Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
Info tel 679 0174

Uuring tõestas
juurdeehituse vajadust
Mitugi Saue linnas võimul olnud erakonda ja poliitilised koalitsioonid on aastaid pidanud vajalikuks Saue
Gümnaasiumi juurdeehitust.

Lastetoetuste maksmisest
Saue Linnavalitsus maksab 2011. aastal järgmisi
lastetoetusi:
1. Lapse sünnitoetus 127,82 eurot
2. Koduse mudilase toetus 63,91 eurot kuus (välja
arvatud juulikuu)
3. Lapsehoiuteenuse/ eralasteasutuse hüvitis 191,35
eurot kuus (välja arvatud juulikuu)
4. Koolitoetus 63,91 eurot esimesse klassi astujale.
Tähelepanu lapsevanemad, kes on otsustanud oma
lapse lapsehoiuteenuselt ära võtta!

Lapsehoiuteenuse hüvitise saamiseks on kõikide lapsevanematega sõlmitud linnavalitsuse ja teenuse osutajaga kolmepoolsed lepingud. Linnavalitsus maksab lapsehoiuteenuse
osutajale arvete alusel toetust hetkeni, kuni laekub kirjalik
info lapse lahkumisest lapsehoiuteenuselt. Lepingu lõpetamise kohta sõlmitakse kolmepoolne lepingu lisa.

Miks on linnavalitsuse teavitamine oluline?

Kui Te tahate lapsehoiuteenuse rahastamiseks sõlmitud kolmepoolset lepingut lõpetada, ei piisa vaid lapsehoiuteenuse
osutaja teavitamisest. Kindlasti peate teavitama oma lapse
äravõtmisest lapsehoiuteenuselt kirjalikult ka linnavalitsust,
esitades avalduse linnavalitsusse või e-posti aadressile
anneli.ritsing@saue.ee.
Pärast lepingu lõpetamise vormistamist on Teil õigus
lepingu lõpetamisele järgnevast kalendrikuust saada linnavalitsuselt koduse mudilase toetust (kui laps jääb koju) või
lapsehoiuteenuse toetust uue hoiuteenuse osutaja juures.
Koduse mudilase toetust makstakse alates avalduse esitamise kuupäevale järgnevast kalendrikuust.
Näide: Lapsehoiuteenuse lõpetamine toimus 20. aprillil,
lapsevanem tuleb linnavalitsusse 2. mail ja teatab, et tema
laps ei käi enam teenusel ja ta on sellest teavitanud vaid lapsehoiuteenuse osutajat. Vanem on otsustanud, et laps jääb
koju. Lapsevanem soovib saada koduse mudilase toetust ja
esitab 2. mai kuupäevaga vastava avalduse. Linnavalitsus
vormistab lepingu lõpetamise vastavalt lapsevanema kirjalikule avaldusele, maksab lapsehoiuteenuse toetuse osutajale aprillikuu eest toetust. Koduse mudilase toetust hakkab
lapsevanem saama alates juunikuust, kuna esitas avalduse
alles 2. mail ning ei teavitanud linnavalitsust lapsehoiuteenuse lõpetamisest õigeaegselt.
Kui Te esitate avalduse lapsehoiuteenuse toetuse saamiseks uue hoiuteenuse osutaja juures, hakatakse toetuse
maksmist menetlema alates eelmise lepingu lõpetamise
kuupäevale järgnevast kalendrikuust (uue lepingu sõlmimine, toetuse maksmine teenuse osutajale).
Lähem info ja vastused küsimustele:
679 0174, 679 0196

Tegu on kalli ettevõtmisega ning praeguses majandusolukorras ei saa Saue linn ilma kõrvalise rahaabita hakkama. Hindamaks projekti vajalikkust tellis linnavalitsus OÜ-lt Cumulus
Consulting Saue linna ja lähiümbruse elanikkonna prognoosi
aastateni 2020 ning selle valguses Saue Gümnaasiumi juurdeehituse põhjendatuse analüüsi. Enam kui viiekümne leheküljeline töö valmis läinud nädala lõpus.
Analüüsi eesmärgiks oli hinnata gümnaasiumi juurdeehituse põhjendatust nii sisulisest kui ka majanduslikust aspektist.
Saue linn alustas gümnaasiumi juurdeehituse ettevalmistustöid 2008. aastal, mil algatati ala detailplaneering. Seejärel
osteti eraomanikelt ligi kaks hektarit maad, koostati eskiisprojekt ja ehituslik eelprojekt. Kokku on linna eelarvest nendele
toimingutele kulutatud 640 000 eurot (10 000 000 krooni).
Selle aasta eelarves on ehitusliku põhiprojekti koostamiseks
ette nähtud 140 000 eurot (2 000 000 krooni).
Saue Gümnaasiumi ruumivajadus on viimastel aastatel
suurenenud, sest tulenevalt kehtestatud nõuetest on vähenenud õpilaste piirarv klassis ja uuest õppekavast lähtuvalt on
kasvanud vajadus hulga lisaruumide järele. Gümnaasiumis
on praegu kogupinda ühe õpilase kohta 11,4 m2, samal ajal
kui kehtestatud normid sätestavad 12,0 m2.
Tänane koolihoone on planeeritud 650 õpilasele. Praegu
õpib Saue Gümnaasiumis 788 last ning see arv suureneb lähiaastatel oluliselt, ületades prognooside kohaselt 2018. aastaks tuhande õpilase piiri. Peale Saue linna laste õpib koolis
ka Saue valla lapsi. Et vallas on täna koolikohtade nappus,
mida vald oma haridusasutuste baasil täielikult ei rahulda,
siis aitaks juurdeehitus oluliselt leevendada ka Saue linna lähiasumite laste haridusvajadusi.
Prognoosi kohaselt suureneb Saue linna 5–19-aastaste
elanike arv 2020. aastaks 18% võrra elik umbes 200 lapse
jagu. Kui vaadelda seda tendentsi koos vallaga, siis on kasvuks prognoositud 25% ehk 700 last.
Kooli juurdeehituses oleks plaanide kohaselt kaksteist
klassi põhikooli esimese astme (esimene kuni kolmas klass)
tarvis, polüfunktsionaalne söökla, õpetajate tuba ja muud vajalikud abiruumid. Rajatis oleks kahekorruseline ning ühendatud praeguse hoonega galerii kaudu. Kasulikku pinda on
planeeritud 2726 m2 ning kogumaksumuseks koos taristu
väljaehitamisega 3,5 miljonit eurot.
Tuginedes analüüsile alustab linnavalitsus reaalsete investeerimisvõimaluste otsimist.
Rafael Amos
abilinnapea
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Lõpetas Saue Muusikakooli IX lend!

20. mai 2011

Saue Muusikakool
Saue Muusikakool võtab vastu uusi õpilasi 2011./2012.
õppeaastal.
Põhiõppe osakonda pilliõppesse ootame lapsi vanuses
7–12 eluaastat. Nooremaid (7–8-aastased) lapsi eelistame
klaveri ja viiuli erialale. Õppida saab klaverit, viiulit, kannelt,
kitarri, flööti, saksofoni, klarnetit, trompetit, akordioni, trombooni, tuubat, metsasarve ja löökpille.
Pop-Jazz’i osakonda võtame vastu muusikakooli IV ja VII
klassi lõpetanud õpilasi avalduste alusel ning erialaõpetaja
soovitusega. Pop-jazz’i osakonnas saab õppida kitarri, basskitarri, löökpille, klahvpille, saksofoni, trompetit, akordionit ja
laulmist.
Laulu erialale võtame vastu alates 15. eluaastast. Basskitarri erialale võtame alates 10. eluaastast. Pop-Jazz’i osakonda on oodatud ka algajad vanuses 12–17 eluaastat.
Algajatel tuleb läbida muusikakooli sisseastumiskatsed.
Sisseastumiskatsete konsultatsioonid toimuvad 25. ja
26. mail kell 17.00–19.00 ruumis 106. Konsultatsiooniks
palume õpilasel ette valmistada üks laul. Konsultatsioon on
soovituslik. Sisseastumiskatsed toimuvad 30. ja 31. mai kell
17.00–19.00 ruumis 106. Saue Muusikakooli ettevalmistusklassi registreerime 5–7-aastaseid lapsi 25. ja 26. mail kell
17.00–19.00 ruumis 108.
Saue Muusikakool asub Saue Gümnaasiumis, Nurmesalu 9. Informatsioon tel: 659 6054

IX Rahvusvaheline
Noortejazz tulekul!

Esimene rida, (vasakult) lõpetajad: Aniken Siimon, Eliise Lind, Kristiina Kai Kõiv, Johhan Rosenberg,
Joosep Talumaa, Sigrit Keerd, Kaisa Käosaar, Kristiina Liivik (direktor);
teine rida, (vasakult) õpetajad: Kirsti Raidma, Gerli Kirikal, Marina Jurtšenko, Ulvi Kanter, Pille Karras, Terje Mäss.

Kristiina Liivik

Saue Muusikakooli direktor
www.sauemk.edu.ee
Pühapäeval, 15.mail toimus
Kadrioru Lossis Saue Muusikakooli IX lennu pidulik
kontsert-aktus. Saue Muusikakooli lõputunnistused said
Kaisa Käosaar (lõpetas kiitusega, kannel, õp P. Karras), Johhan Rosenberg

(klaver, õp T. Mäss), Eliise
Lind (klaver, õp G.Kirikal),
Kristiina Kai Kõiv (klaver,
õp M. Jurtšenko), Sigrit
Keerd (klaver, õp M. Jurtšenko), Joosep Talumaa
(kitarr, õp I. Toming) ja
Aniken Siimon (õp M. Jurtšenko).
Tublid noored on suutnud
põhikooli kõrvalt omandada
veel ka muusikahariduse.

Kahes koolis õppimine on
nõudnud suurt pingutust ja
tahtejõudu. Rõõm on tõdeda,
et noortest on sirgunud muusikat ja kultuuri väärtustavad
isiksused.
Oma esinemistega on
noored rikastanud Saue linna kultuurielu ning väärikalt
esindanud kooli ka väljaspool Sauet. Saue abilinnapea
Rafael Amos andis üle Saue

Linnavalitsuse
tunnustuse
muusikakooli kauaaegsele
hoolekogu esimehele Elina
Siimonile, kelle panus muusikakooli hoolekogu töösse
on hindamatu!
Soovin õnne õpetajatele, peredele ja eelkõige IX
lennule suure saavutuse
puhul!
Tuult tiibadesse, Saue
Muusikakooli IX lend! 

Saue Gümnaasiumi ja Ukraina suhted jätkuvad

2.–4.juunil 2011. a toimub Tallinnas ja Saue linnas taas Rahvusvaheline Noorte Jazz-improvisatsiooni festival Visioon, sedakorda IX.
Esinejate hulgas on noori andekaid muusikuid kõikjalt Eestist ja Lätist. Festival Visioon on paljudele noortele esimene
samm festivalide maailmas ning oma loomingu eksponeerimisel. Igal aastal esinevad huvitavate kavadega G. Otsa nim
Muusikakooli, H. Elleri nim Muusikakooli pop-jazz osakondade
noored muusikud, samuti Eesti Muusikaakadeemia, Viljandi
Kultuuriakadeemia pop-jazz osakondade tudengid ja õpetajad, ansamblid Harjumaalt ning Ida-Virumaalt.
Noorte kõrval esinevad Visioonil ka professionaalsed muusikud Eestist ja ka Gruusiast.
2011. a peaesinejate rivi on pianistiderohke:
2. juunil Estonia Talveaias
• Dini Virsaladze (klaver) Trio (Georgia, esineja sponsor
BORJOMI), kell 21.00
• Jaak Oserov (trompet) — Tõnu Naissoo (klaver) Bänd
kavaga „Trompetissimo“
3. juuni Saue Gümnaasiumi saal
• Kristjan Randalu (klaver) soolokontsert kell 19.00
4. juuni Restoran Loft Lounge, Saue, Pärnasalu 19
• Urmas Lattikas Bänd (lõppkontsert)
Avapäeval, 2. juunil kuuleme head akordionimuusikat 2010. a
Visiooni „Akordion Jazzis“ peaesinejalt Jaak Lutsojalt ja Meelis Vindilt.
Maailmaklassi jazzpianist Kristjan Randalu annab lisaks
soolokontserdile ka workshopi noortele, Sauel. Tule osalema
ja kuulama!
Kristiina Liivik, Festivali Visioon korraldaja
www.noortejazz.ee

17.–22. aprillini viibisid Eestis külas meie kauaaegsed tuttavad
Kiievi 32. Gümnaasiumist. Seekord olid Saue, Eesti ja põgusalt
ka lähinaabri Soomega tutvuma tulnud sõpruskooli viis õpetajat
ning viis last, kokku 10 inimest.
Jelena Laanjärv

Saue Gümnaasiumi õpetaja
Külalistegrupi juht, kooli direktor pr Svetlana Tšumak
viibis Eestis juba neljandat
korda, kuid paljud olid meie
maal ka esmakordselt. Pealegi meeldib kiievlastele meie
koduriik ja elu-olu korraldus
sedavõrd, et tulevad siia alati
heameele ja rõõmuga.
Mida siis külalistele vaadata pakkusime? Varakevadine
Lahemaa oli värskelt lummav
ning Jägala võimas vetevoog
võttis külalised tummaks!
Esimesed kaunid kevadised
päikesekiired, viimased lumeloigud ning esimesed sinisil-

mad metsa all — need ei jäta
põhjamaalastki tuimaks, rääkimata siis lõunamaisemast
temperamendist. Ei jõudnud
külalised ära kiita ka Viinistu
merevaadet jäämägedega kargel veel ning omapärast kunsti ning selle kogujat.
Kui oli nähtud ka soomlaste kants Helsingi, siis ei
vaibunud kiidusõnad meie
pealinna kohta. Tallinna vanalinnast oldi tõelises vaimustuses: meeldis kõik —
ilm,
inimesed,
puhtus,
sõbralikkus, vaatamisväärsused, kaubandus … ainult

aega jäi, nagu ikka, väheseks. Veel oleks tahtnud jalutada mööda väikseid armsaid
munakivitänavaid või istuda
mõnusas šokolaadilõhnalises
kohvikus või nautida Katariina käigu askeldusi või Raekoja platsi majesteetlikkust.
Ja ega lõbu ei käi tööta. Õpilased tutvusid meie
kooliga, nägid eestipärast
koolielu selle igapäevases
tähenduses. Õpetajatele tutvustas meie direktor hr Jaan
Palumets kooli arengukava
ning tulevikusuundi, selgitati eesmärke ja perspektiive.
Eks igal koolil, nii Eestis kui
ka Ukrainas, on palju ühiseid
jooni, kuid kindlasti ka erine-

vusi, mida üksteisele tutvustada ja selgitada.
Viimane
koosveedetud
õhtu sai mõnusalt sisustatud
Saue mõisas. Tegime kokkuvõtteid külastusest, pidasime
plaane tulevikuks, nautisime
kaminatuld ja spaamõnusid.
Viis päeva möödusid kiirelt. Taas on, mida meenutada ja kuhu suunda seada
sihte. Kui töö ja puhkus on
tasakaalus, kui koos saab
töötada usalduslike sõpradega, siis tundub iga raskus ja
väsimus ületatav, iga mõte
teostatav.
Kui plaanid selged, kohtume taas. Siis ehk juba Ukraina pinnal. 

IX Rahvusvaheline Noorte
Jazz-improvisatsioonifestival

2.—4. juuni
2011

Esinevad noored muusikud
Sauelt, Tallinnast, Tartust,
Viljandist, Narvast, mujalt Eestist
ja Riiast

PEAESINEJAD:
2.juuni, neljapäev, Estonia Talveaias
JAAK OSEROV-TÕNU NAISSOO kavaga „Trompetissimo“
esitleb: DINI VIRSALADZE TRIO (Georgia) (5/7€)
3.juuni, reede, Saue Gümnaasiumi saalis
KRISTJAN RANDALU sooloõhtu (7/10€)
4.juuni, laupäev, Loft Lounge restoranis Sauel
URMAS LATTIKAS&BÄND (sissepääs prii)

vaata ka www.noortejazz.ee
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Emadenädal
Saue Gümnaasiumi algklassides

Maikuu teine pühapäev on teatavasti pühendatud kõikidele emadele. Meie koolis aga pühendasime emadele lausa terve nädala,
2.–6. maini.
Saue Gümnaasiumi algklassiõpetajad

Selle nädala jooksul oli emadel ja vanaemadel võimalus
tulla kooli ning üks koolitund
ise sisustada. See oli põnev!
2.B klassi lastel oli võimalus
piiluda kõrvaarsti huvitavasse maailma, 2.A klassil käis
külas anestesioloog ning 1.A
klassi lapsed said staadionil
ratastoolisõitu proovida, et
paremini mõista liikumispuudega inimesi. Need on vaid
mõned näited meie emade
poolt läbi viidud tundidest!
Neljapäeval, 5. mail toimus
emadepäevakontsert „Kevad
südames”. Õpilased esitasid
laule, luuletusi ja tantse ning
peaaegu kõikides etteastetes
leidis kuulaja midagi ühist —
nimelt kübarad. Jah, sest käes
on kaunis kevad ja ees soe suvi
ning naisterahvastel on ju alati
mure, mida panna selga, jalga
või pähe, seepärast otsustasime koos lastega seda valiku-

vaeva veidi vähendada. Pärast
kontserti sai iga ema klassis
koos oma lapsega meisterdada
kevadise peakatte ning loomulikult järgnes meisterdamisele

meeleolukas moedemonstratsioon kooli aulas. Oi, kübarate
gabariidid ulatusid kõrgusesse
ja laiustesse ja me loodame,
et nii mõnigi leidis endale
lennuka idee suvehooajaks.
Prints Williami ja tema mõrsja

Kate’i pulmades nähtud kübaratele tegid Saue koolilaste
emad igatahes silmad ette.
Suur tänu kõikidele emadele, kes meie kooli emadepäeva
kontserdil osalesid ja ikka —
KEVAD SÜDAMESSE! 

20. mai 2011

Koolitund kirjanikuga
Juba teist aastat külastavad Eesti kirjanikud õpetajate
soovil koole ja annavad kirjandustunde. Seda projekti
toetab Eesti Kultuurkapital ja kirjanikega kohtumist
korraldab Eesti Emakeeleõpetajate Selts. Sel aastal
oli kirjandustund kirjanikuga ka Saue Gümnaasiumi
7.C ja 8.A klassil.
Õpilased kohtusid kirjanik Aidi Vallikuga, keda teismelised
teavad eelkõige „Kuidas elad, Ann?“ autorina. Aidi Vallik ongi
tuntud peamiselt Anni-lugude autorina. Seda, et ta on filmistsenaariumi „Kuhu põgenevad hinged?“ kaasautor ning
Kanal 2 saate „Saladused“ stsenarist, lapsed ei teadnud.
Lapsed said sellel kohtumisel teada, kuidas tõsieluline
noorsoojutustus sünnib, milliseid elulisi materjale peab kirjanikul olema, et kirjutada tõetruu lugu, mis laste tunnustuse
pälvib. Aidi Vallik on töötanud ka kaheksa aastat emakeeleõpetajana Haapsalus Wiedemanni Gümnaasiumis, seetõttu
on tema õpilasi ja koolielu puudutavad lood veenvad.
Praegu on ta vabakutseline kirjanik. Ta tunnistas õpilastele, et kirjaniku ja õpetaja tööd koos oli väga raske teha,
sest mõlemad nõuavad pühendumist, seetõttu pidi ta valiku
tegema.
Paljud õpilased polnud varem kirjanikuga kohtunud, ka
ei teadnud nad, mida kujutab tänapäeval vabakutselise kirjaniku elu: kui palju ja kuidas kirjutada, milliseid elulisi seiku
on ise võimalik tundma õppida ja kuidas kirjaniku tööpäev
planeeritud on. Ka rääkis A. Vallik õpilastele oma raamatute kujundamisest ja kirjastamisest. Kõige olulisem oli aga
õpilaste arvates see, et kirjanik töötab praegu Anni-lugude
neljanda raamatu kallal. Jääme seda siis ootama!
Kohtumine oli meeldiv ja sõbralik ning edaspidi, kui taolist projekti veel jätkatakse, kutsume kindlasti veel kirjanikke
koolitundi.
Piret Uulma

„Ah, kui hea
on nüüd minna …“
1.b klassi emad ühispildil pärast moedemonstratsiooni.

Iga-aastane Saue Gümnaasiumi kevadkontsert toimus 28. aprillil.

Talgupäev
Midrimaal

Laupäeval, 14. mail toimus
lasteaias suur talgupäev.

Anne Teetamm

Saue Lasteaed Midrimaa direktor
Juba sügisel oli selgunud, et
lasteaia eelarves on 2011. aastal remonttöödeks vähem raha
kui eelmistel aastatel. Lasteaia
hoolekogu koosolekul eelarvet
arutades tekkis lastevanematel
soov kuidagi lasteaeda aidata.
Mõtet sai heietatud veel ühel
hoolekogul ja sellest koorus
välja idee korrastada lasteaia
õuemänguasju. Kõik kiiged
ja ronilad on muretsetud juba
aastaid tagasi, mõned populaarsemad asjad on nii ära
mängitud, et kaaluti võimalust
need üldse lammutada. Kuid
siis tulid hoolekogu liikmed
eesotsas hoolekogu esimehe
Mati Riimaga mõttele, et töö
talgukorras ära teha. Hoolekogu liikmed võtsid ülesandeks
kaasata ka teisi rühmade lapsevanemaid. Põhilise organiseerimise võttis enda kanda
hoolekogu esimees. Temaga
koos vaadati üle, mida on vaja
õues teha. Lasteaia eelarvelistest vahenditest osteti värvid,
pintslid, puitmaterjali, liiva ja

muud vajalikku. Kolmapäeval, viimasel hoolekogu koosolekul täpsustati veel kord
tööülesandeid ja jäädi plaani
teostamist õhinal ootama.
Talgulised kogunesid lasteaia lipuväljakule. Kahjuks
oli kohal ka meie kutsumata
külaline — vihm. Kiirelt sai
pisut plaane muudetud, aga
lapsevanemaid kogunes ja
kogunes. Kokku tuli umbes
150 tööriistadega varustatud
abivalmis lapsevanemat, lapsi
ja kolmandik lasteaia personalist. Kiirelt asuti tööle, sest
taevakaar muutus aina tumedamaks ja ilm ei kavatsenudki
end ilusamaks sättida. Ühiste
jõududega vahetati liivakastis
liiv ja paigutati uued liivakasti äärelauad. Puhastati vanast
värvist metallronilad, vahetati ronilate puitosad. Laste
lemmik, tuletõrjeauto läbis
lapsevanematest meistrite käe
all põhjaliku noorenduskuuri. Värvimistööd jäid ootama
kuivemat ilma.

Lasteaia köök valmistas
talgulistele lõunaks suitsulihaga hernesuppi ja palju- palju
purukooki. Soojenduseks pakuti kohvi ja teed. Ühisel supisöömisel selgus, et talguliste
rõõmsat meelt ei olnud vihm
rikkuda suutnud.
Lapsevanemad panustasid
oma aega ja jõudu sellesse, et
nende lastel oleks lasteaias hea
olla. Lasteaia õueala sai ühise
töö tulemusel kenam ja lasteale turvalisem. Koostöö Saue
lasteaia Midrimaa ja hoolekogu vahel on olnud toetav
ning positiivne. Hoolekogu

on teinud häid ettepanekuid
lasteaiatöö
otstarbekamaks
korraldamiseks. Sellise ühise
tegevuse kaudu ongi võimalik
teha head koostööd, luua usalduslikke suhteid ja kujundada
väärtushinnanguid.
Suur-suur tänu kõikidele
talgutel osalenud lastevanematele, hoolekogu liikmetele, kes
aitasid talgute organiseerimisel, samuti lasteaia personalile,
kes toetas lapsevanemaid ning
aitas ka lastel silma peal hoida!
Palju tänu selle kõige eest
hoolekogu esimehele Mati
Riimale! 

Kevad on koolis olnud alati kokkuvõtete tegemise aeg, millegi algus ja lõpp, kuhugi minemise aeg. Niimoodi püüdis
kontserdi kava kokku pannes mõelda ka Grete Põldma, kes
aasta jooksul õpitud paremad lood, laulud ja tantsud pärlikeesse sättis ning kingituseks kuulajatele pakkus.
Kui 11.B klassi õpilane Inge-Helene Pello särasilmselt
ja kelmikalt kevadluulet esitas, ununes kuulajatel kindlasti
külm ja lumerohke talv ning võimalus kevadisest päikesesärast osa saada tundus kõige loomulikum siin maailmas.
12.B klassi õpilase Keit Marjamaa laulu kuulates oli aga
juba iga kuulaja veendunud, et sel aastal on kevad tõesti
ilusam kui kunagi varem.
Kontserdi sõnalises osas oli tore vaadata ka 9.A klassi
noormeeste esituses katkendit O. Lutsu „Kevadest“, kus
Toots lahkub koolist ja jagab oma kaaslastele kõik, mida
mõisavalitseja elus vaja pole ...
Suur tänu kõigile lauljatele ja tantsijatele, kes kinkisid
kuulajatele- vaatajatele ilusa kontserdi! Kaheteistkümnenda
klassi õpilastele, kel praegu kõige kiirem aeg, soovime aga
südikust ja loomingulisi võimalusi ka edaspidiseks. Kes teeb
palju, see jõuab kaugele. On ju koolilaval esinemine olnud
ennegi kõigi unistuste täitumise eelduseks.
Kontserdil mängisid klaveril Gerli Kirikal, kitarril Joosep
Talumaa, viiulil Kaia-Triin Pääsuke. Õpilasi juhendasid Grete
Põldma, Sirje Ojavee, Helle Käsk, Malle Liiv, Leo Uulma ja Iljo
Toming. Heli eest hoolitses Eerik Hannes Matsina.
Ilusat kevadet kõigile!
Piret Uulma
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Sport
Midrimaa osales
üle-eestilisel spordipäeval

20. mai 2011

Saue linna esivõistlused
mälumängus

29. aprillil 2011 toimus Tallinna Audentese Spordihallis üleeestiline lasteaedade spordipäev, kuhu oli kohale tulnud 35 lasteaeda. Kavas oli viis spordiala — teatejooks, poiste köievedu,
osavusvõistlus tüdrukutele, kombineeritud teatevõistlus kogu
võistkonnale ja kaptenite võistlus.

Saue linna 2011. aasta võistkondlike mälumängu esivõistluste I voor toimus 27. aprillil. Võistlema asus 8
võistkonda 27 osalejaga.
Kahjuks ei esinenud tugevad võistkonnad Sammas, Tammetõru ja Tere täiskooseisudega ning seetõttu kaotasid nad ilmselt
ka küllalt palju vajalikke punkte. Teised võistkonnad olid kohal
parimas koosseisudes ning eriline heameel on õpilaste võistkonna osalemise üle.
Kokku pidime vastama 50 küsimusele ja võimalik oli koguda 84 punkti.
Esimese poolaja järel oli tabeliseis enneolematult tasavägine, sest juhtisid koguni kolm võistkonda — Tere, SG4 ja Tammetark võrdselt 26 punktiga ning Ettur jäi maha vaid punktiga.
Teisel poolajal pani Tammetark oma kogemused maksma
ning võttis lõpuks ikkagi järjekordse võidu. Seekord esines suurepäraselt õpetajate võistkond SG4 ning saavutas teise koha
vaid punktilise paremusega Etturi ees.
Lõplik tabeliseis:
1. Tammetark 58 punkti (Rafael Amos, Vello Toomik,
Sven Sommer, Villu Liiv)
2. SG4
51 p (Ulvi Urgard, Endla Lindmäe, Malle
Liiv, Priidu Valma)
3. Ettur
50 p (Virve Laan, Tiiu Kuuskme, Urmas
Väärtnõu, Toomas Kilgas)
4. Sammas
46 p (Kaido Lasn, Katrin Lasn)
5. Tere
42 p (Priit Tähtsalu, Kadi Särgava, Liisi
Ruul)
6. Tammetõru 40 p (Katre Amos, Paavo Paas)
7. Noortekeskus 36 p (Monika Liiv, Kristi Kruus, Kirke Kasari, Üllar Põld)
8. RK (õpilased) 28 p (Kert Paidre, Mikk Kalamees, Mihkel
Tomson, Sander Siniorg)
Kiita tahaks koolipoiste julgust ja head pealehakkamist „vanade kaladega“ rinda pistmisel. Nüüd polegi muud, kui ikka
julgesti edasi!
Võistluse lõpus tegi kohtunik Tenno Sivadi toreda ettepaneku, et lohiseva nimetuse „Saue linna esivõistlused mälumängus“ asemel võiks edaspidi kasutada nime „Saue Tammekilb“,
sest on ju tammed meie linna sümboliks. Igati asjalik ettepanek, mida tasub vist proovida küll!
Meeldetuletuseks: „Saue Tammekilb 2011“ II eelvoor toimub kolmapäeval, 25. mail kell 19.00 Saue Gümnaasiumis.
Seejärel tuleb suvepuhkus ja jätkame juba sügisel.
Saue Mälumänguklubi juhatus

Terje Toomingas

Saue Lasteaed Midrimaa võimlemisõpetaja
Võistkonnad olid 12-liikmelised — 6 tüdrukut ja 6 poissi. Kokkuvõttes said Saue
Midrimaa lapsed 35 lasteaia esinduse hulgas tubli 7.
koha. Teatejooksus oli Saue
lasteaed II, jäädes alla vaid
Jüri lasteaed Tõrukesele 0,04
sekundiga. Poiste köievedu
nõudis suurt pingutust, saime

kirja ühe võidu, kuid pidime
leppima ka kahe kaotusega.
Tüdrukute osavusvõistlusel
näitasid Saue tüdrukud kiirust
ja osavust hüpitsaga hüppamisel ja liivakoti täpsusvisetel. Tüdrukud saavutasid sel
võistlusalal IV koha, olles
III kohast aeglasemad vaid
0,2 sekundit. Kombineeritud

teatevõistlusel toetasid lapsed
üksteist aktiivse kaasaelamisega. Ka kaptenite võistluses
jagati kohti sajandiku täpsusega, Saue Lasteaed Midrimaa saavutas V koha.
Spordipäev oli põnev ja
palju positiivseid emotsioone
pakkuv. Lapsed olid väga tublid! Võistkonnaga olid kaasas
ka Klaabu rühma õpetaja
Eve-Mai Oruste ja lasteaia
õppealajuhataja Lya-Renate

Uuvits, kes lapsi suures spordihallis innustasid.
Korraldajate ja sponsorite
poolt võistlejatele pakutud jäätis, müsli, šokolaad ja mahlajook andsid lastele energiat
ning jõudu võistluspingele
hästi vastu pidada. Iga ala kolme paremat võistkonda autasustati ka eraldi. Auhinnakott
oli rikkalik — lisaks maiustustele olid seal ka ajakirjad,
mänguasjad ja spordikotid. 

Sauelane liikuma — jalgrattal!

Aprillikuu viimasel päeval toimus sarja „Sauelane liikuma”
jalgrattaetapp.
Terje Toomingas

Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht
Start anti jalgrattasõidule Saue
Jaanituleplatsilt. Rada kulges
mööda Saue linna kergliiklusteid, läbida tuli ca 4 km. Kohale oli tulnud nii noori kui ka
vanemaid spordisõpru, kes said
distantsi läbimisega edukalt
hakkama. Osavõtjate vahel läks
loosi hulgaliselt auhindu.
Finišis ootas kõiki maius
ja jook. Liiklust reguleerisid
OÜ Roadservice ja G4S Eesti,
suur tänu! Palju tänu ka kõigile osavõtjatele! See oli sarja

„Sauelane liikuma” selle hooaja viimane etapp. Koos liikuda
on olnud tore — võitis tervis ja
sport. Sarja lõpetamine toimub
29. mail 2011 algusega kell
12.00 Saue Jaanituleplatsil. Jälgi REKLAAMI! Tule kindlasti, tule koos perega ja võta osa
just sulle meelepärasest sporditegevusest! Sarja osavõtukaardid palume tuua hiljemalt 20.
maiks Saue Huvikeskuse postkasti (Saue Gümnaasiumis). 

VESIAEROOBIKA
Treeningud maikuus:
3.–31.05 T, N algusega 19.45
Kuupilet 8 x 4.50 = 36 €, üksikpilet 5.75 €

Saue ujula ja jõusaal
Avatud iga päev!
AVATUD E–R 6.30–22.00
L 9.00–17.00; P 9.00–20.00
Kasuta soodsat võimalust sportimiseks!
Kohtumiseni — Saue, Nurmesalu 9
Tel 659 6669; http://koolihaldus.saue.ee//

Üle-euroopaline ujumispäev!
Rahvusvahelisel lastekaitsepäeval, 1.06.2011
avavad Euroopa munitsipaalujulad oma uksed
elanikele tasuta kasutamiseks.
Tere tulemast Saue ujulasse!
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Varia

Saue Päevakeskuses avatud

Saue Lions klubi jagab tasuta Norrast saabunud
kasutatud lasteriideid.

KÄSITÖÖNÄITUS
avamine 20.05. kell 11.00
esineb ansambel „Rukkilill”

Sünnipäevad
Märts

81

SALME TELLISKIVI		
AINI SUUDER			
ENDEL MAISTE		
MARTA HAUS			
LINDA HANIMÄGI		
LAINE KALDA		
AITA-MELANE KALME
META BOGOLJUBOVA		
VALDEK RAE			
ERICH LAANEMETS		
INGE NURMSALU		
AGU RINK			
ANNA VANGONEN		
HEINO ROSENBERG		
LEMBIT TÕLL			
MIRALDA-ROSETTE PIRN
EDA PEENSAAR		

93
92
89
88
87
87
87
85
85
83
83
83
83
82
82
81
80

LINDA HINDOV		
AINO SIMSON		
VALVE UIBO			
ELLI AERO			
HELGA TÜRK			
ELFI-EMILDE TAGGER
INGEBORG VELDRE		
ROLAND MAURER		
RITA PREIBAH		
HELMI KÄRTNA		
ALFRED-ADOLF TAMMERT
JÜRI TOMBERG		
ANNA BURMINSKAJA
LEONOORA KOTKAS		
HELJU NURK			
OSKAR PIRN			
ASTA TOOMSALU		

92
90
90
89
88
87
87
86
86
82
82
82
80
80
80
80
80

Aprill

Mai

PALJU-PALJU ÕNNE!

Loomaarst vastab
Puugid. Puugid! Puugid? Mida teha, kui loomal ripub
naha küljes mõni täis söönud puuk?

20.05–23.05.2011
kell 11.00–17.00

ELVI-MELAINE PAASIK

20. mai 2011

Lugupeetud Saue linna elanikud!
Saue linna Avatud Noortekeskus on Teile külastamiseks
avatud 1. juunil kella 14.00st kuni 19.00ni.

Saue Päevakeskuse
ürituste kava
• 21.05. kell 11.00 Vanaemadele emadepäeva üritus nukuteatris „Jussikese 7 sõpra”.
• 26.05. kell 16.00 Muinsuskaitse kuu raames raamatu
„Funktsionalistlik maja. Elamu ja väike kortermaja” tutvustus Nõmme Noortemajas. Pärast esitlust toimub koos
raamatu autori Monika Eensaluga ringkäik mööda Nõmme
funktsionalistlikke maju. Registreerumine päevakeskuses
kuni 08.05.11.
• 27.05. kell 18.00 Ringide hooaja lõpupidu.
• 30.05.2011 Saue Linna Invaühing korraldab reisi Prangli
saarele. Registreerumine päevakeskuses.
• 31.05.2011 Naisvõimlemise juhendaja Eve Ello juhendamisel 5 km rabamatk Hiiul. Sõidame 9.50 Saue Kaubakeskuse
juurest väljuva 190. bussiga. Registreerimine päevakeskuses.
• 27.06.–30.06.2011 Reisihuvilised korraldavad Jaan Masingu eestvedamisel reisi Soome Saimaale. Maksta saab
kuni 06.05.11
• Tammetõru kaminaõhtu toimub 2. juunil kell 16.00
Sauel Ale 7. Osalustasu 3 € maksta hiljemalt 25. maiks.
Üllatuskülaline.
• Saue Linna Invaühingu koosolek toimub
7. juunil kell 10.00

Mõistlik oleks mitte karta ja paanikasse sattuda, vaid puugid
naha küljest eemaldada ja kahjutuks teha. Eemaldada naha
küljest saab puuke selleks ette nähtud puugieemaldamise
tangidega või lihtsalt kahe sõrmega puugist kinni võttes ja
tõmmates. Täis söönud puugid saab naha küljest lahti päris
hõlpsasti.
Puugihooaeg kestab Eestis tavaliselt aprillist oktoobrini, selle algus ja lõpp on aastati varieeruvad. Puugile sobib
ööpäevane keskmine temperatuur üle +7 kraadi ning väga
varajase ja sooja kevade korral võivad esimesed vereimejad
juba märtsis oma ohvreid otsima hakata. Aprill on aga juba
täiesti kindlalt viimane aeg kui oma lemmikute puugiprofülaktikale mõtlema hakata.
Puuk ei ole putukas, vaid ämblikulaadne. Haigustekitajatena on ohtlikud võsapuuk (Ixodes ricinus), mis on levinud
kogu Eestis, ja tema suguvend laanepuuk (Ixodes persulcatus), mida esineb Kagu-, Lõuna- ja Edela-Eestis, ka Ida-Virumaal. Aktiivne puuk varitseb tavaliselt mõnikümmend sentimeetrit maapinnast kõrgemal rohukõrrel või põõsaoksal ning
ootab sobiva ohvri möödumist. Nad ootavad „peremeest“
väljasirutatud eesjalgadega, kus asuvad haistmiselundid,
millede abil tuntakse „peremehe“ lähedust. Kui puuk on
leidnud „peremehe“, siis otsib ta sobiva koha kinnitumiseks.
Kass ja väike koer on puugile paras saakloom, sest nad on
piisavalt madalad ja mõnusalt karvased — neile on end kerge külge haakida.
Puugid kannavad teatavasti edasi inimestele ohtlikku entsefaliiti ning borrelioosi. Eestis pole koertel ega kassidel küll
puukentsefaliiti diagnoositud, küll aga on seda diagnoositud
Austrias, Saksamaal, Šveitsis. Haiguse tunnusteks palavik ja
isutus, edasi võivad ilmneda erinevad krambiliigid, kassidel
ka suurenenud süljevool. Borrelioosi on diagnoositud koertel Soomes. Borrelioos avaldub koeral kõrge temperatuuri,
liigesepõletiku, lümfisõlmede suurenemise ja neerukahjustusena. Vanarahvas ütleb: „Parem karta, kui kahetseda“ —
ettenägelik loomaomanik tegeleb lemmiklooma kirbu- ja
puugitõrjega ennetavalt ja regulaarselt!
Mitmed kirbutõrjevahendid on efektiivsed ka puukide tõrjeks. Kahjuks on nende mõju puukidele tunduvalt lühem kui
kirpudele. Tõrjevahendid jagunevad laias laastus järgnevalt:
• Rihmad, mille toime on kuni 4 kuud ja mille ülesanne on
puuk ja kirp karvastikult eemale peletada enne, kui ta nahale kinnitub. Ei sobi hästi kassidele ja kutsikatele, sest
rihma kandev loom võib avaustesse või pragudesse kinni
jääda.
• Pipetis või tuubis tilgalahused turjale tilgutamiseks, mille
toime on 1–2 kuud. Need preparaadid toimivad looma
vereringe või rasunäärmete kaudu. Lihtne kasutada, kuid
lühiajalise toimega, mistõttu tuleb regulaarselt loomale
uuesti turjale tilgutada.
• Aerosoolid , millega tuleb loom üleni märjaks pritsida.
Vältida lahuse silma sattumist! Tülikam ja töömahukam
omanikule, toime 1–2 kuud.
Õigeid valikuid soovides,
Teie
Raimond Strastin
loomaarst
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Teated ja tarbijainfo
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Telli lõbus
õhkbatuut
Sinine loss
liumäega lapse
sünnipäevaks
või aiapeoks.
Mais broneerides soodushind
E–R 62 €, L, P 77 €,
tavahind 96 €
www.hyppa.ee

Kasutatud

riided

kogu perele!

E–T 10–18 • K–R 10–16 • L 10–14
Saue kaubahoovis
Pärnasalu põik 1

Saue tervisespordipäev toimub pühapäeval, 29. mail 2011
algusega kell 12.00 Saue Jaanituleplatsil
Kavas on:
Spordialade parimaid autasustatakse karikate ja medalitega!

• Rannavõrkpalli turniir
• Klubi „Sagittarius” esitab vibu presentatsiooni
ja soovijal on võimalus proovida vibulaskmist

Kohalolijad saavad lisatempli sarja „Sauelane liikuma”
osavõtukaardile ning omavad loosimisel eelist!
Hulgaliselt loosiauhindu!

• Rulluisutamise algõpetus ja võistlus

Avatud on puhvet!

• Korvpalli vabaviskevõistlus
• „Takistusjooks” nii lastele kui ka täiskasvanutele.
Distants on kõigile jõukohane.
Rada võib läbida ka kõndides.
• „Lapsekandmisvõistlus” (laps al 1. eluaastast)

Päeva juhib Sven Sumberg
Spordialadel vajalik eelregistreerimine
hiljemalt 27. maiks 2011 (nimi, sünniaeg, spordiala)
Täpsete juhenditega saate tutvuda: huvikeskus.saue.ee
Üritus on kõigile tasuta!

• Sarja „Sauelane liikuma” lõpetamine.
Osavõtukaart kaasa!

Tule kindlasti, tule koos perega ja paneme Saue üheskoos liikuma!
Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht Terje Toomingas
terje@saue.ee
+ 372 5343 5855

Tule ja mõtle kaasa:

Saue Arengukonverents 2
22.05 2011, kell 10:00 Saue Gümnaasiumi aulas

Osalemine tasuta!

Missugusena me tahaksime näha Saue linna tulevikus ehk 20 aasta pärast?
Millist visiooni soovitakse? Mida oodata, mida vältida?
Päevakava:
10.00 Avamine
10.10 Sissejuhatav loeng
10.40 Mõttetalgu korralduse tutvustus
11.00 Ümarlauad - 7 teemat:
13.40 Ümarlaudade kokkuvõtted
14.45 Lõpp

Päeva juhib Jaan Kalbus
Korraldaja:
MTÜ Sinimustvalge Saue

Teemad:

1. Ettevõtlus
2. Haridus & kultuur, elukestev täiendõpe,
3. Noored & eakad, pere & lastekaitse
4. Keskkond, liikluskorraldus, heakord, turvalisus
5. Saue kuvand, väärtused
6. Linna juhtimine, koostöö kodanike & naabritega
7. Sport ja vaba aeg.

Palume osalistel eelnevalt
registreeruda jkalbus@online.ee

Paberid ja pakendid

Laupäeval 21. mail 10.00 - 14.00

RATASTE

toimub Keilas, Saajos AS-is

lao tühjendusmüük

MÜÜK, HOOLDUS
REMONT
Sooja 1, Saue

Lisaks ustele pakume erinevaid lukke, sulgureid ja materjale

Peetri Pizza taga
Www.ratasjasuusk.ee
Tel. 5119 209

Neste
Glamox

Fekaalivedu
(kogumiskaevude
tühjendus)

Saue 2030

Bauhof

Hinnad alates 13 €
Küsi kindlasti pakkumist!

Hinnad alates 5 eur vedu

Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

tel 5346 8430
Geotrans OÜ

Kinnisvara
Otsin tööd

P
PKC

 KÜTTEPUUD, PUITBRIKETT, PELLETID www.polarheat.ee Tel 5649 9499
 Müüa turbabriketti (Tootsi)
ja puitbriketti. Transport Sauel tasuta.
Tel 5359 3615
 Müüa uus laste jalgratas Optima
(2010. a sügisel ostetud, kuid paar korda
kasutatud), ilma käikudeta. Garantiitšekk
(kaks aastat) ka kaasa. Mark: Optima/
krossiratas. Mudel: CUB. Värv: punane.
Suurus: 20. Sobib: alates 6. eluaastast.
Tel 5698 6976
 Ostan omanikult 3-toalise korteri
Sauele. Tel 5385 5919

Koristame vana kola:
vana mööbel, külmikud,
televiisorid, vanaraud,
autorehvid, ehituspraht,
puidusodi, aiapraht jne.

Müün

Saajos AS

Keila, Paldiski mnt 31

 Teostan pottsepatöid. Klassikaliste
kaminate ja looduskivide paigaldus.
Töödest pildid. Transport, materjal meie
poolt kohale toimetamisega.
Tel 5803 3448, Ain
 19-aastane tütarlaps otsib tööd.
Tel 5552 0121
 Ohtlike puude langetamine ja kändude freesimine. Tel 5347 4029
 Valmistan erineva keerukusastmega
veebilehti ja kujundust. Vajadusel ka

olemasoleva kodulehekülje muutmine
ja arendus. Vajadusel teostan ka teksti
toimetamist ja korrektuuri. Kontakt:
frgkrmt@gmail.com

Pakun tööd

 Roostevabast terasest seadmeid
tootev ettevõte võtab tööle kvalifitseeritud TIG keevitaja-konstruktori. Kontakt:
marek@thorsteel.eu, tel 5330 7288
 Talokaivo Baltic OÜ (toodab polüetüleenist kaeve) võtab tööle kaevumeistri
abi. Väljaõpe kohapeal. CV saata:
annesuuder@hot.ee
 Saue Koolihaldusasutus võtab tööle:
majahoidja-tehniku — 0,5 ametikohta.
Soovitav B kat. autojuhiload. Sobib
pensionärile. Hooldustöötajaid 0,5–1
ametikohaga. Info tel.659 6519 Diana.

Südamlik kaastunne Monika Liivile

ISA

surma puhul
Saue Naisselts

