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Austatud väikesed ja suured
koolilapsed, lugupeetud lapsevanemad!
Jaan Palumets

Saue Gümnaasiumi direktor
Olete ühe väga erilise teekonna alguses — see on koolitee. Kooliteel on mäekülgi,
millest ülesronimiseks tuleb
vaeva näha korrutustabeli ja
õigekirjaga, nii et vahel pisargi
silmanurka pressib. Aga igalt
mäeküljelt, mille te vallutate,
paistab aina kaugemale laia
maailma, sest olete saanud targemaks.
Koolitee ongi tarkuse tee.
Saue Gümnaasiumi kõige parem õpilane on see, kes õpetajale palju küsimusi esitab
ja siis koos õpetaja ning klassikaaslastega neile vastuseid
otsib.
Igal aastal on uus algus ja
nagu ka elus, soovitakse alguse puhul häid soove. Mina annaksin teile kaasa kaks soovi.
Esiteks — julgege olla need,
kes te tegelikult olete! Kui tun-

Saue Savipäev
läks korda
Tänavu juba kolmandat aastat
toimunud Savipäevaga tähistas
Saue ühtlasi ka linna sünnipäeva.
Pidupäeval esinesid rahvalauljad
ja -tantsijad, toimusid töötoad
ning keraamikapõletus värskes
õhus. Jäime Savipäevaga väga rahule, kinnitavad asjaosalised.

Linnavalitsus
Kui palju raha tuleb
ja kuhu see kulub?

Ülevaade Saue linna 2011. a
esimese poolaasta eelarve täitmisest ütleb, et linnakassasse on
laekunud 30. juuni seisuga 3,4
miljonit eurot, mis moodustab
50% aastaks prognoositud tulude
mahust, ja linnakassast tehti väljamakseid 3,2 miljonit eurot, mis
moodustab 33% aastaks planeeritud väljamaksetest. Linnaeelarve on 156 000 euroga jooksvas
ülejäägis.
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nete, et mõnda asja ei tea või
ei saa sellest aru, siis küsige
ja õppige. Kui teate vastuseid
esitatud küsimustele, julgege öelda vastus kõval häälel.
Kui tunnete, et suudate muuta
koolielu paremaks, avaldage

arvamust, sest julge pealehakkamine on pool võitu.
Teiseks tuletan meelde, et
tarkusel piiri ees pole — vaimsus on inimeste loodusvara,
mida tuleks kasutada efektiivselt ja arukalt. Kui me ei väsi

õppimast, siis julgemegi olla
just need, kes oleme.
Eesti rahvast on elus hoidnud kooli vaim ja hing ning
peaksime oma õpetajate tööraskust ning töötahet hindama
vääriliselt. Õpetajad on alati

olnud ja jäävad alatiseks ning
neid tuleb hinnata, sest just nii
püsib hinges Eesti rahvas.
Ilusat ja teguderohket kooliaastat, armsad õpilased, austatud kolleegid ja lugupeetud
lapsevanemad! 

Saue Gümnaasiumis läks tänavu 1. septembril kooli 784 õpilast, kellest 75 astusid esimesse klassi. Esmakordselt avas kool väikeklassi, pakkudes individuaalset õpet seda vajavatele lastele.

„Aasta-aastalt on meie õpilaste arv tasapisi suurenenud
ning usun, et nii on see ka
järgmisel aastal,“ sõnab direktor Jaan Palumets.
Kool avas kolm esimest
klassi, igaühes 25 õpilast. Ka
kümnendaid klasse on kolm:
reaal-loodusainete, humanitaar-sotsiaalainete
ning
inglise keele ja matemaatika õppesuund. „Kindlasti
ei maksa arvata, et humanitaarkallakuga klassis õppijal
jäävad reaalained nõrgaks!
Matemaatikat õpitakse ka
seal viis korda nädalas, sest
gümnaasiumi lõpetades peab

Linnaelu
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Saue Gümnaasiumis käib kooliteed 784 õpilast

Gerli Ramler
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õpilane olema valmis nii riigieksamiteks kui ka reaalainetega seotud erialadele
edasi õppima minekuks,“
toonitab direktor.
2011. aasta kevadel lõpetas Saue Gümnaasiumi 24.
lennu 58 õpilast. Edasiõppijate protsent Eesti või välismaa kõrgkoolides on 70 ning
Eestis eelistati enim Tallinna
Tehnikaülikooli,
Tallinna
Ülikooli ja Tartu Ülikooli.
Oli neid, kes läksid õppima
rakenduslikku
kõrgkooli,
kaheksa lõpetanut asus pärast gümnaasiumi tööle ning
neli kolis elama välismaale.
Paljud noormehed pidid kas
kohe pärast kooli või enne

kõrgkooli astumist minema
sõjaväeteenistusse ning Palumetsa sõnul on rõõmustav, et
kaitseväge võetakse loomulikuna, mitte ei üritata sellest
iga hinna eest eemale hoida.
Uuel aastal uue hooga
Sel aastal avas Saue Gümnaasium esmakordselt väikeklassi, kus lapsed saavad
individuaalset õpet. Jaan
Palumets: „Ruumipuuduse
tõttu asub eraõppe klass linna raamatukogus ning meie
õpetajad käivad siit majast
seal lapsi õpetamas. Tulevikus tahaksime kindlasti veel
väikeklasse avada, et pakkuda kõigile õpilastele või-

mekohast õppimisvõimalust,
kuid selleks vajame ruume.
Aga suur tänu raamatukogule, kes praegu meile väikeklassi jaoks võimaluse andis.“
September ja oktoober
on gümnaasiumi jaoks alati
hästi kiired kuud, sest tarvis
on dokumente koostada, tööleppeid uuendada ning õppetööle hoog sisse saada. „Suur
töö on käsil ka ees seoses
uute õppekavade väljatöötamisega. Tänavu alustasime
uute õppekavadega esimeses, neljandas, seitsmendas
ja kümnendas klassis ning
järgmiseks aastaks peame
välja töötama teise, viienda,

kaheksanda ja 11. klassi õppekavad,“ räägib Jaan Palumets.
Kindlasti jätkub ka õpikeskkonna vastavusse viimine uue õppekava nõuetega
ning soovitakse teha koostööd vahetusõpilaste programmidega. Samuti jätkub
koostöö ülikoolidega ning
kool toetab õpilaste osavõttu
kõikidest maakondlikest aineolümpiaadidest, konkurssidest ja spordivõistlustest.
Praegu käib Saue Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine, kuhu on oodatud
kõik teotahtelised ja aktiivsed lapsevanemad. 

Kultuur

Muusikakool harib
kõrva, kätt ja meelt
„Saue on jätkuvalt noorte- ja lastesõbralik linn — me ei anna mitte
ainult haridust, vaid korraldame
kvaliteetselt noorte vaba aega ja
aitame neil tegelda meelepäraste
huvialadega. Muusikakoolis õppimise eesmärk on eelkõige süvendatult pillimängu õppida ja saada
laiem pilt muusikamaailmast,”
sõnab muusikakooli juht Kristiina
Liivik. Muusikakool saab tänavu
15-aastaseks!
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Tule huviringi!
Saue Huvikeskus, gümnaasium,
lasteaed ja siin tegutsevad spordiklubid tutvustasid augusti lõpus
oma avardunud võimalusi huvihariduse vallas. Saue noored olid
enam huvitatud meisterdamisest,
keraamikast ja ujumisest. September ongi erinevate huvialadega tutvumise aeg, igaüks võib endale leida meelepärase tegevuse.
(Taas)kohtumiseni!
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Noored

Noortekeskus
lõi uksed valla
Noortekeskus avas end kontserdiga, kus astusid üles Eesti
Tantsuagentuuri esinejad, Eesti
Taekwondo Liidu väikesed ja suured võitlejad, JJ-Streeti tantsutrupi
noored ning Meero Muusiku noored lauljad — neist viimased tulid
lihtsalt esinema, ent kõik teised
pakuvad noortele kaasalöömise
võimalust. Uuri ja registreeru!
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Linnaelu
Emmeline Rannik — 98!

Selle nädala esmaspäeval, 5. septembril tähistas oma 98. sünnipäeva Saue linna vanim elanik Emmeline Rannik. Palju-palju
õnne!

Vanaproua on sündinud Jõgevamaal, Tormas, taluniku
perekonnas ning töötas aastakümneid kolhoosis põllutöölisena. Kolmkümmend aastat
tagasi tuli Emmeline Sauele
poja juurde elama. Emmeline
Rannikul on kaks last, kolm
lapselast ja kolm lapselapselast. 
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„Kaunis Kodu 2011”
võitjad on selgunud
Saue linnas on aastaid edendatud kodukaunistamise liikumist. Seoses sellega kutsuti ellu konkurss „Kaunis Kodu”, et
tunnustada linnakodanikke, ühistuid ja ettevõtteid, kes oma
kodu ja territooriumi eest hoolitsemisega aitavad kaasa linna heakorrale ja kenale väljanägemisele.
Konkurss „Kaunis Kodu” on linnavalitsuse tunnustus
neile peremeestele, — naistele ja ettevõtetele, kes hoolivad
ümbrusest ning näevad vaeva nii muruniitmise, lehtede riisumise, lumerookimise kui ka lillede istutamise ajal.
Linnasisese konkursi „Kaunis Kodu 2011” võitjad on:
Eramajade osas:
Helle ja Maido Volber aadressil Viigimarja tn 14 – I koht
Jaanika ja Vitali Lokk aadressil Kuusemetsa 37 – II koht
Riina ja Rein Leppik aadressil Puidu tn 8 – III koht
Korterelamute osas tunnistati parimaks Korteriühistu Koondise 15 territoorium
Ettevõtete osas tunnistati parimaks OÜ Remo KV territoorium.

Hällipäeval õnnitlesid
proua Emmelinet ka Saue
linnapea Harry Pajundi ja
abilinnapea Rafael Amos.

Saue Savipäev tõi kokku
keraamikahuvilisi üle Harjumaa

Autasud antakse üle sügisesel tunnustuse jagamise peol,
millest teavitatakse kutse vahendusel.
Üritusele „Kaunis Kodu” on linnakodanikud kutsutud
koos peredega. Üritusel toimub linnakodanike autasustamine, kontsert ja pakutakse suupisteid.
Inger Urva
keskkonna ja halduse peaspetsialist

Tänavu juba kolmandat aastat toimunud Savipäevaga tähistas
Saue ühtlasi ka linna sünnipäeva. Pidupäeval esinesid rahvalauljad ja -tantsijad, toimusid töötoad ning keraamikapõletus
värskes õhus.
„Jäime Savipäevaga rahule —
tundub, et sellel on kõlapinda,“ räägib Saue Huvikeskuse
täiskasvanute keraamikakursuse juhendaja ja keraamika
rakupõletuse korraldaja Virve Laan. „Edaspidi soovime
savipäeva traditsiooni jätkata
ja edasi arendada, tahaksime
kaasata lisaks oma rahvale ja
ümberkaudsete valdade elanikele veel ka külalisi Saue
sõpruslinnadest.“
Eriti jäid inimesed rahule rakupõletusega; läbiviijad
Kerakost olid professionaalsel tasemel ja töö sujus hästi. Laan tõdeb rõõmuga, et
keraamikahuvilisi tuli rakupõletusel osalema oodatust
rohkem ning päev meeldis
kõigile. „Populaarsed olid ka
meie töötoad — Huvikeskuse
õpetajad juhendasid voolimist
suure entusiasmiga ja huvilisi
jätkus nii laste kui ka vanemate hulgas kogu päeva vältel.“
„Isiklikult võtsin vastu hulgaliselt sooje tänusõnu harrastuskeraamikutelt Sauelt,
Ohtust ja Tallinnast. Pealtvaatajad olid lummatud sellisest
keraamika valmistamise viisist ja jälgisid põletuse prot-

sessi huviga. Oli ka neid, kes
said nakatatud keraamikapisikust ja soovisid meie sügistalviste kursustega liituda,“
jutustab Laan. „Rahulolevaid
hinnanguid kostis ka neilt,
kes tulid keraamikat ostma.
Samuti olid voolimistelgid
pidevalt huvilistest tulvil.“
Savipäeval oli võimalik
tegelda keraamika glasuurimise ja rakupõletusega vabas
õhus. Rakupõletustel osalesid keraamikud ja harrastuskeraamikud Sauelt, Keilast,
Jõgisoolt, Ohtust, Laagrist ja
Tallinnast. Põletust teostasid
Andres Allik ja Ingrid Allik
Kerakost ning külalisena osales ka jaapani keraamik Kaji
Nanako.
Lisaks sai linnarahvas
osaleda savi voolimise ja
värvimise töötoas, mida juhendasid Saue Huvikeskuse
õpetajad Reet Vester, Made
Kaares, Evelin Voksepp ja
Anneli Lupp. Muusikalist
meelelahutust pakkusid Saue
Muusikakooli Puhkpilliorkester, Tabasalu Muusikakooli Vanamuusika ansambel ja
rahvamuusika ansambel Saue
Kägara. „Muusikute esinemi-

Teade

ne oli südantsoojendav. Esitatud muusikapalad sobisid
Savipäeva õhustikku ja and-

sid sellele toreda värvingu,“
kiidab Laan esinejaid. 

Teated
• Valik Saue Savipäeval valminud esemetest on välja pandud Saue Linna Raamatukogu II korruse vitriinides. Vaadata saab septembrikuu jooksul.
• Saue Savipäeval rakupõletusel osalenud jaapani keraamiku Kaji Nanako isikunäitust saab vaadata Tallinnas
Hop galeriis 02.09.2011–20.09.2011.
Näha saab ka Sauel valminud töid.

Saue Linnavolikogu 25.08.2011 otsusega nr 88 kehtestati
Saue linna Kadakamarja tn 36 kinnistu detailplaneering.
Kadakamarja tn 36 kinnistu (kat nr 72801:003:0218)
asub Kadaka elamupiirkonna põhjanurgas, on suurusega
14 351 m² ja sihtotstarbega elamumaa.
Detailplaneeringuga moodustati Kadakamarja tänava
ääres kaks üksikelamu krunti, mõlemad suurusega 1200
m² ning jätta ülejäänud maa endiselt hoonestusõiguseta
elamumaaks. Mõlemale krundile määrati hoonestusõigus
soklikorruse ja kahe elukorrusega üksikelamu ning ühekorruselise abihoone püstitamiseks. Samuti anti nende kruntide juurdesõitude, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorrastuse lahendus.
Kadakamarja tn 36 kinnistu detailplaneering ei muutnud
kehtivat Saue linna üldplaneeringut.

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

Järgmine number ilmub
23. septembril 2011
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Linnavolikogu ja Linnavalitsus
Linnavolikogu 23. istung
Saue Linnavolikogu VI koosseisu 23. istung
toimus 25. augustil 2011. a, päevakorras oli:
1. Kuuseheki tn T2 ja Kuuseheki tn 20 isikliku kasutusõiguse seadmine /ühehäälselt võeti vastu otsus nr 86/.
2. Riigihanke „Saue linna teede ja tänavate aastaringne hooldus“ väljakuulutamine ja volituste andmine /10 poolthäälega (1 vastu, 3 volikogu liiget ei hääletanud) võeti vastu otsus
nr 87/.
3. Saue linna Saue EPT AS tootmisterritooriumi detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine /ühehäälselt
otsustati saata eelnõu volikogu II lugemisele ning määrata
edasise arutelu juhtivaks komisjoniks planeerimis- ja ehituskomisjon/.
4. Saue linna Kadakamarja tn 36 kinnistu detailplaneeringu
kehtestamine /10 poolthäälega (1 vastu ja 3 erapooletut)
võeti vastu otsus nr 88/.
5. Saue Linnavolikogu 20. mai 2010 määruse nr 10 „Koolieelse
eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetamise kord“ muutmine /II lugemine/; /12 poolthäälega (Signe Laar taandas
ennast ja 1 ei hääletanud) võeti vastu määrus nr 29/.
6. Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord
Saue linnas /ühehäälselt võeti vastu määrus nr 30/.
7. Volikogu arengukomisjoni esimehe valimine /häältelugemisprotokolli alusel osutus arengukomisjoni esimeheks valituks
Kristiina Kotter ning võeti vastu otsus nr 89/.
8. Saue linna põhimäärus /I lugemine/; /ühehäälselt otsustati
saata eelnõu volikogu II lugemisele ning määrata edasise
arutelu juhtivaks komisjoniks volikogu ajutine, uue Saue
linna põhimääruse väljatöötamise komisjon/.
9. Info
9.1. Saue linna eelarvesse sihtotstarbeliselt laekunud summade arvelevõtmine /informatsioon võeti teadmiseks/
9.2. Saue Linnavalitsuse II kvartali tegevusaruanne /informatsioon võeti teadmiseks/
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Siiri Pertel, volikogu assistent

Linnavalitsuse 25. istung
Saue Linnavalitsuse 25. istung toimus
29. augustil 2011. aastal, päevakorras oli:
1. Õpiraskustega õpilaste klassi moodustamine
/korraldus nr 222/.
2. Saue Huvikeskuse huvialade õppegruppide tasud
/korraldus nr 223/.
3. Töö pst 6C elektrivarustuse kaabelliini ja liitumiskilbi
projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 224/.
4. Nurmesalu tn 9 õppekorpuse edelapoolse tiiva ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine /otsustati suunata eelnõu II lugemisele/.
5. Koondise tn 9–1 korteri rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 225/.
6. Kütise tn 11 korterelamu fassaadide ja katuse projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 226/.
7. Rauna tn 38 üksikelamu laienduse ja rekonstrueerimise
projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 227/.
8. Kasutusloa väljastamine Pärnasalu tn 19 ja Pärnasalu
põik 9 elektri maakaabelliinile /korraldus nr 228/.
9. Kirjaliku nõusoleku väljastamine Töö pst 6C /korraldus
nr 229/.
10. Kasutusloa väljastamine Kasesalu 10C 10 kV kaabelliinile
ja 10/ 0,4 kV alajaamale /korraldus nr 230/.
11. Kasutusloa väljastamine Kasesalu tn 10C sidekanalisatsioonile /korraldus nr 231/.
12. Kasutusloa väljastamine Kasesalu tn 10C maakaabelliinile /korraldus nr 232/.
13. Ehitusloa väljastamine Töö pst 6C /otsustati suunata
eelnõu II lugemisele/.
14. Ehitusloa väljastamine Maastiku tn 30 /korraldus nr 233/.
15. Ehitusloa väljastamine Kivipõllu tn 7 /otsustati suunata
eelnõu II lugemisele/.
16. Saue linna Kivikangru tn 9A katastriüksuse moodustamine, aadressi ja maakasutuse sihtotstarbe määramine
/korraldus nr 234/.
17. Koduse mudilase toetuse maksmine /korraldus nr 235/.
18. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 236/.
19. Vähekindlustatud peredele sotsiaaltoetuste määramine
/korraldus nr 237/.
20. Tasuta hooldusteenuse määramine /korraldus nr 238/.
21. Sotsiaaltoetuste taotlemise avalduste vormide kinnitamine
/otsustati suunata eelnõu II lugemisele/.
22. Avaliku ürituse korraldamise luba /korraldus nr 239/.
23. Saue linna tänavate ja haljasalade aastaringne hoolduse
riigihange /korraldus nr 240/.
24. Info
24.1 Sõlmitud lepingud
Jurist Elis Haav andis ülevaate sõlmitud lepingutest.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar
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Ülevaade Saue linna
2011. a eelarve täitmisest
Saue linnakassasse on laekunud 30. juuni seisuga 3,4 miljonit
eurot, mis moodustab 50% aastaks prognoositud tulude mahust.
Linnakassast tehti väljamakseid 3,2 miljonit eurot, mis moodustab 33% aastaks planeeritud väljamaksetest. Linnaeelarve
on 30. juuni seisuga 156 000 euroga jooksvas ülejäägis.

Joonis 1. Tulude eelarve täitmine

Ingrid Niid

pearaamatupidaja
Linna tulude eelarve on kolme kuuga täidetud 50 protsendi ulatuses (2010. a 48%).
Linna tuludest on maksu- ja
omatulusid laekunud keskmiselt 52 protsendi ulatuses (vt
joonis 1). Toetuste eelarvesse
planeeritud
sihtotstarbelisi
vahendeid investeeringuteks
on 30. juuni seisuga laekunud 13 protsenti, mis mõjutab
kogutulude laekumist. Käesoleva aasta muude tulude
eelarvesse planeeritud põhivara müüki ei ole II kvartali
jooksul toimunud. Samuti ei
ole 30. juuni seisuga toimunud muude tulude eelarvesse
prognoositud ÜVK ehitusega
seotud abikõlbulike kulude
tagasimakseid.

Maksutuludest moodustab peamise tululiigi üksikisiku tulumaks, mida laekus
kuue kuuga üle 1 miljoni euro
(vt tabel 1) ehk 50% aastaeelarvesse prognoositust.
Viimase viie aasta võrdluses on üksikisiku tulumaksu
laekumine 2011. aasta kuue
kuuga paari protsendi võrra
suurem 2007. ja 2010. aasta
sama perioodi laekumistest,
jäädes siiski oluliselt alla
2008. ja 2009. aasta laekumistele, vt joonis 2.
Linna kulude eelarve
on kuue kuuga täidetud 32,6
protsenti. Võrreldes 2010. a
sama perioodiga on vähenenud väljamaksed eraldisteks,
sh sotsiaaltoetusteks. Peamiseks teguriks antud kululiigi
erinevuses on koduste laste
toetuse asendumine lapse-

Joonis 2. Tulumaksu laekumiste võrdlus

Joonis 3. Kulude eelarve täitmine
hoiuteenuse ostmisega. Tegevuskulude, muude kulude
(sh intresside) ja investeeringute eelarve täitmine on
kahel võrreldaval perioodil
olnud samal tasemel (vt joonis 3). 

Tabel 1.
Tulumaksu laekumine II kv

Saue Sõna
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Saue Muusikakooli klaveriõpilased osalesid suvekoolis
Tallinna Muusikakeskkool korraldas juba kolmandat korda ülevabariigilise suvekooli klaveriõppuritele ja pedagoogidele. Üritus toimus 23.–26. augustini TMKK õppehoonetes. Osavõtjaid oli
kokku üle 50.
Terje Mäss

Saue Muusikakooli õppealajuhataja ja klaveriõpetaja
Meie koolist osalesid kursusel
esmakordselt Johhan Rosenberg (õp Terje Mäss) ja teist
korda Brita-Liis Oruste (õp Elina Seegel). Nelja päeva jooksul
osalesid õpilased ettevalmistatud kahe teosega lahtistes tundides, mida viisid läbi TMKK-i
pedagoogid.
Meie õpilaste õpetajateks
olid Martti Raide ja Mati Mikalai, kelle juhendamisel täiustati juba olemasolevaid teoseid
ning avardati oma seniseid
tõekspidamisi.

Et laste päevad väga harjutamiskeskseteks ei kujuneks,
oli võimalus osaleda improvisatsioonitundides (õp Liisa
Hirsch), liikumis- ja tantsuõpetuses (õp Iren Voites) ja
Alexanderi tehnika õpitubades,
mida juhendas Karin Brown.
Õpetajad said täiendada professionaalseid teadmisi nii oma
õpilase kui ka teiste õpilaste
lahtisi tunde kuulates. Toimus
ühine vestlusring.
Toredaks ja oodatud sündmuseks oli kohtumine pianisti,

Karlsruhe Muusikakõrgkooli
professori Kalle Randaluga.
Kohtumisest jäi kõlama Kalle
Randalu mõte, et muusikakoolid sellisel kujul nagu meil, on
väga vajalikud alushariduse
andjad, sest erinevalt Saksamaast sellist õppekavapõhist
muusikalist eelprofessionaalset
haridust ei anta. Lünklik algharidus paistab Randalu sõnul
välja üliõpilaste elementaarsete
teadmiste-oskuste puudulikkuses. Saksamaal on küll erinevate tasemetega erakoolid,
aga nüüdseks on teadvustatud
vajadust muusikakõrgkoolide
juurde luua ka nn muusika-

keskkooli tüüpi kutseharidust
andvad õppeasutused, et tagada kvaliteetsem muusikaline
alg- ja keskharidus õpilastele
kõrgkooli astumiseks.
Suvekooli lõpetas kõikide
õpilaste ühine suur kontsert.
Hea meel oli selle üle, et lapsed
tahavad klaverit õppida ja mängivad hästi.
Suur tänu õpilastele ja õpetajatele, kes vaatamata ilusale
ilmale eelistasid klaverimänguga tegelda! Suur tänu suvekooli
idee loojale ja peakorraldajale
Kai Ratassepale ja teistele abilistele, kes aitasid ürituse õnnestumisele kaasa! 

Johhan Rosenberg

Brita-Liis Oruste
ja õp Martti Raide

Saue Muusikakool alustas pidulikult 15. tegutsemisaastat
Saue Muusikakooli uue hooaja aktus tõi kokku palju uusi ja
seniseid muusikaarmastajaid — nii et saal oli rahvast täis. Saue
Muusikakooli direktori Kristiina Liiviku sõnul on 15 aastat ühe
muusikakooli tegevust noores Eesti riigis väga tugev tulemus.
Gerli Ramler
Liivik tänas avaaktusel kõiki
õpilasi, õpetajaid, vanemaid,
pereliikmeid ja külalisi ning
lubas, et tulemas on tore,
eriline ja huvitav aasta, mille õnnestumine sõltub eelkõige meist endist. „Saue
on jätkuvalt noorte- ja lastesõbralik linn, nagu ütleb ka
meile UNICEF-i poolt antud
tiitel — me ei anna mitte ainult haridust, vaid korraldame
kvaliteetselt noorte vaba aega
ja aitame neil tegelda meelepäraste huvialadega. Muusikakoolis õppimise eesmärk
on eelkõige süvendatult pillimängu õppida ja saada laiem
pilt muusikamaailmast.“
Muusikakooli juht märkis, et hariduse omandamine
ei lõpe juunis, vaid aktiivsed
muusikalised tegevused jätkusid ka suvel. Mis jäi lastele
suvest kõige enam meelde?
Poistekoori liikme Markus
Lehtsalu sõnul oli suve kõige
meeldejäävam sündmus noorte laulu- ja tantsupidu. Lisaks
said Saue noored osa 19 kontserdist IX Rahvusvahelise
Noorte Jazz-improvisatsiooni
festivali Visioon ajal, osalesid
XIV Loomingu- ja Improvisatsioonipäevadel ning Harjumaa Puhkpillipäeval.
Uuel õppeaastal on plaanis
Saue Muusikakooli juubelit
tähistada mitut moodi — terveks aastaks saab kool endale
uue logo, jaanuaris toimub

pidulik galakontsert ning ees
ootab terve hulk festivale ja
muusikasündmusi.
Muusikakool täienes
18 mudilase võrra
Juba kevadel leidsid aset Saue
Muusikakooli katsed, kuhu
oodati eriti kõige nooremaid
muusikahuvilisi. „Mul on hea
meel, et varasemate klaverija kitarrieelistuste kõrval on
lapsed enda jaoks avastanud
ka muud pillid,“ sõnab Kris-

tiina Liivik ja loetleb, et viiulit asus tänavu õppima kaks,
klaverit neli, kitarri kolm,
kannelt üks, flööti ja saksofoni kolm, akordionit üks ja
löökpille üks esimese klassi
õpilane.
Avaaktusel lauldi üheskoos
ka Saue Muusikakooli laulu,
mille Kristiina Liivik kirjutas
15 aastat tagasi kooli avamise puhul. „Ilusat õppeaastat
kõigile! Meie õpetajad on
juba ootel ja kõige ilusamad

palad lastele õppimiseks-harjutamiseks välja vaadanud,“
räägib Liivik. „Mul on väga
hea meel, et kõik meie muusikaõpetajad on praktiseerivad mängijad, mitte lihtsalt
pedagoogid — see innustab
õpilasi.“
Saue Muusikakooli asub
Saue Gümnaasiumis. Õpetatavate erialade kohta saab
rohkem informatsiooni kodulehelt www.sauemk.edu.ee 
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Tere, kallid esimesse klassi astuvate õpilaste vanemad!

Tänane päev, esimene september, on tuntud ka kui tarkusepäev. Juba ligi pool sajandit on esimese septembri tavad püsinud samad, kus abituriendid tillukese koolilapse avaaktusele viivad, et
nii tähistada oma esimest või viimast Esimest Septembrit.

Merilin Nurmsalu

Saue Gümnaasiumi 12.B klassi abiturient
Olgugi, et iga kooliaasta tundub pikk, on esimesel koolipäeval alati rõõm kohata kaasõpilasi, õpetajaid ning sõpru.
Meie kool ongi omamoodi
suur perekond, kus püüame
kokku hoida, aidata, koos
mõelda ja tegutseda.
Kallid lapsevanemad, väikestel lastel on suured hirmud,
aidake neid väikeste praktiliste
asjadega. Neile näidatakse, kus
asub nende klassiruum, kes
on nende õpetaja ja kus nad
istuma peavad. Suured asjad
varjavad tihti väikeseid olulisi
asju. Osa neist tuleb välja alles
siis, kui häda käes on. Võtke
aega, jalutage koolimajas ringi
ja tehke kindlaks, et kõik vajalikud ruumid on üle vaadatud.
Laps on väike ja maja tema
jaoks tohutult suur.
Kallid õpilased,
suured ja väikesed!
Tsiteerides klassikuid: „Show
must go on!“ Meie elu on täpselt nii raske, kui raskeks me
selle endale ise teeme. Kõik
algab mõtlemisest, mis oma-

korda viib tegutsemiseni. Tänased otsused mõjutavad mitme järgmise aasta tulemusi,
tegemisi või tegemata jätmisi.
See kooliaasta on meile kõigile kõige lihtsam, aga põnevam.
Kui võrrelda seda kooliaastat
justkui maja ehitamisega, on
esimesse klassi astujal käsil
vundamendi ladumine, mis on
oma olemuselt lihtne töö, kuid
kehvasti laotud vundamendile ehitatud maja laguneb ära.
Abiturientidel on majad justkui valmis, aga kasutusloa
saamiseks on vaja läbida rida
kontrolle ja saada komisjonilt
kooskõlastusi. Meie eesmärk
on õppeaasta lõpuks fassaad
võimalikult ilusaks vuntsida,
vaegtööd ära teha ja kasutusluba kätte saada. Lapsed, jätke meelde, kelle käe kõrval te
saali tulite, küsige ta nime ja
jätke see meelde. Vahel võib
tema abi koolis tarvis olla.
Kallid abituriendid, palun
pange tähele neid lapsi, kelle
te saali tõite, küsige oma kaaslase nime ja olge talle toeks.
Võib juhtuda, et sa oled ainuke

suur, peale oma õpetaja, keda
ta koolis tunneb.
Peale selle, õppealajuhatajal on ALATI õigus!
Väga austatud õpetajad!
Me imetleme teie vastupidavust ja oskuslikku juhendamist
„maja“ ehitamisel. Pelgalt kivi
kivi peale ladumisest maja
ei ehita, vaja on vahelülisid,
midagi, mis seoks. Kuigi alati pole kõik detailid ideaalselt
seotud, on tervik tänu teile
hästi õnnestunud ning püsib
koos. Tõenäoliselt kohtutakse

elus uute sõprade, kursusekaaslaste, töökaaslaste, ülemuste ja muude inimestega,
kellest väga paljud aja jooksul
ununevad erinevatel põhjustel. Neid lihtsalt ei mäletata,
kui kontakt kaob. Tean omast
käest, et esimese klassi õpetaja on nii suur autoriteet, tema
arvamus on väga oluline, tema
sõnad on vahel olulisemad kui
ema sõnad kodus ja terve pere
joondub esimeses klassis selle
järgi, mida õpetaja ütleb. Esimest õpetajat ei unustata. Pole
kerge olla ligi 30 pere kõige

tähtsam isik ja arvamusliider.
Jõudu ja jaksu selle vastutuse
kandmisel esimeste klasside
klassijuhatajatele!
Pöördudes teie kõigi poole,
tahaks korrata ilusat, sajandeid

vana ja sügavat mõttetera, mis
on ühtlasi meie kooli motoks:
„Mente et corde“ — „Mõistuse ja südamega“. 

Merilin õpib humanitaarkallakuga klassis, tema lemmikaineteks on ajalugu ja
keeled ning üldiselt meeldib talle väga
kirjutada. Lisaks õppimisele on Merilin
juba umbes viiendast eluaastast tegelenud muusikaga: õppinud 11 aastat
Tallinna Muusikakeskkoolis viiulit, klassikalist kitarri ja klaverit ning käib Muusikakeskkooli noortekooris laulmas.

Infopäev läks täie ette!

Saue Huvikeskus, gümnaasium, lasteaed ja siin tegutsevad spordiklubid tutvustasid 30. augustil Saue koolimajas oma võimalusi tegelda algaval õppeaastal mitmesuguste huvialadega. Saue
noored olid enam huvitatud meisterdamisest, keraamikast ja ujumisest.

Sirje Luberg

Saue Huvikeskuse juhataja
Kohale oli tuldud peredega
ning nii mõnegi tegevusala
õppe- ja treeningugruppide nimekirjad täitusid juba esimese
tunni jooksul. Populaarsemaks
osutusid robootika, keraamika,
meisterdamine ning joonistamine ja maalimine. Spordivaldkonnas oli kõige rohkem
soovijaid Keila Swimclub’i
algajate ujumistreeningusse ja
Huvikeskuse üldkehalise ettevalmistuse rühma.
Huvikeskuse kunstiringide
õpetajate juhendamisel said
soovijad erinevatest materjalidest meisterdada ja valmistada
näpunukke.
September ongi erinevate
huvialadega tutvumise aeg,
kus igaüks võib endale leida
meelepärase tegevuse. Teave erinevatest huvialadest on
avaldatud infolehes ning Saue
Huvikeskuse, Saue Gümnaasiumi ja Saue lasteaia kodulehel. 

Uued õpetajad
Saue Gümnaasiumis alustas tööd seitse uut õpetajat.
Saue Gümnaasiumi kollektiiv sai sel õppeaastal juurde seitse uut õpetajat: klassiõpetajad Jaana Leis ja Liis Leeleid,
kehalise kasvatuse õpetaja Kadri Kummer, filosoofiaõpetaja
Kristi Mänd, hiina keele õpetaja Yang Li, religiooniõpetaja
Marek Roots ja infotehnoloogiaõpetaja Petri Hütt.
Tere tulemast Saue Gümnaasiumisse!

Lp Saue Gümnaasiumi õpilane!
Sul on võimalus tellida endale

kooli logoga
vest, sviiter, polo ja lips
Riideid saab proovida ja tellida
esmaspäeval, 12. septembril kell 16.00–18.00
ja

teisipäeval, 13. septembril kell 16.00–18.00

kab 118
Info: www.saue.edu.ee/ koolivorm ja
Grete Põldma, gretepoldma@saue.edu.ee või kab 305
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2011. aasta IV Beebiball
26. augustil toimus lasteaias
Midrimaa Saue IV Beebiball.
Seekord anti eridisainiga sünnitunnistused pidulikult kätte
9 tillukesele sauelasele.
Septembri alguse seisuga on 2011. aastal Saue linnas registreeritud 47 sündi.
Enam korduvad eesnimed on
Rasmus, Kaspar ja Grete. 13
korral on pandud lapsele kaks
eesnime — kas siis sidekriipsuga või ilma.
Soovime kõigile titadele
ja emmedele-issidele palju
õnne! 
Uued ilmakodanikud
(vasakult): Nikita Belikov,
Marten Busch, Kaspar
Jürgenstein, Patrick Palm,
Lukas Lengai Brough, Uku
Härm, Joosep Lipp, Rika
Ojapõld, Mihkel Maltsaar.

Noortekeskus avanes noortele
suure peoga

Saue Noortekeskuse suvi
oli väga tegus

Kell on juba mõne minuti viis läbi ja uue noortekeskuse esine
on rahvast pungil. Sisse ei pääse keegi, kuigi avapeo alguseks
oli kuulutatud just nimelt õhtune teeaeg — 17. Mis toimub?
See küsimus vasardab vist kõigi ootajate peas. Pinge tõuseb ...
Kristi Kruus
Poole kuueks on kogu rahvas,
keda sel vahval õhtul kokku
üle neljasaja inimese meie
keskusest läbi käis, siiski
tuppa mahutatud. Algab lühike kontsert, kus rahva meelt
lahutavad Eesti Tantsuagentuuri (ETA) esinejad, Meero
Muusiku noored lauljad, Eesti Taekwondo Liidu väikesed
ja suured võitlejad ning JJ-Streeti tantsutrupi noored.
Kõik esinejad (v.a Meero
Muusik, kes olid meile lihtsalt esinema tulnud) annavad
sel sügisel suurepärase võimaluse Saue noortele oma tegevustes osalemiseks. Noortekeskuses alustavad tegevust
nii taekwondo, ETA kui ka
JJ-Street. Registreerumiseks
on veel aega ja ruumi.
Lisaks eespool nimetatutele alustavad tegevust veel
paljud uudsed ja huvitavad
huviringid, mis hinna poolest
soodsad, aga sisult tihedad ja
põnevad — kokaklubi, trikituba, näitering, inglise keele
klubi, fotoklubi, filmiklubi,
loovusring, kunstiring, aeroobika, matkaklubi, päästering. Kui Sul on millegi vastu
huvi tekkinud, aga avapeol ei
jõudnud end kirja panna või
ei suutnud otsustada, siis võta
palun meiega ühendust, kindlasti leiame Sulle võimaluse
osalemiseks just selles hu-

Foto: Silver Arrak

viringis, mis Sulle üle kõige
meeldib.
Pärast kontserti oli kõigil
huvilistel võimalus tutvuda
uue noortekeskusega. Ringijuhid tutvustasid oma tegevusi nendes ruumides, kus
nende töö toimuma hakkab,
jagasid infomaterjale ning
vastasid küsimustele.
Samal ajal lõbustas saalisviibijaid MTÜ Pistik, kelle
improviseeritud helihetked
nii mõnedki kõrvad positiivses suunas liikuma panid.
Ringidega tutvus tehtud,
nimed kirja pandud, hakkasid
lapsevanemad end vaikselt

kodu poole sättima. Noortele oli meil aga veel midagi
lisaks. Kella kaheksa paiku
sõitis saali suur tort, mille valmistamise au kuulub Lounge
Lofti töökale meeskonnale.
Igatahes jagus seda piisavalt
kõikidele soovijatele ja jäi
ülegi!
Kook söödud, on aeg seda
pisut allapoole raputada ja selleks oligi meil kohale palutud
ansambel Lucky Jeans, kelle
muhedad
rock’n’rollilised
rütmid nii mõnegi paari ka
tantsupõrandale meelitasid.
Enne veel, kui õhtu lõppenuks saime kuulutada, võitsid

südameid trikitoa tüdrukud,
kes korraldasid vahva tuleshow tulega vehkides, tuld
„neelates“ ja muidu mööda
paljast ihu libistades.
Noortelt tagasisidet küsides sain vastuseks, et kõik
meeldis ja oli lahe. Eraldi nimetati JJ-Streeti ja tuleshowd
ning loomulikult kiideti ka
bändi ja avaldati lootust, et
selliseid pidusid hakkab nüüd
rohkem olema.
Selleks ootame meie aga
noorte initsiatiivi ja oleme
igati valmis teile vastu tulema.
Kohtumiseni Noortekas! 

Suurepärane suvi on
oma uksi sulgemas ja
sügisele aknaid lahti
tegemas.
Esimene
september on möödas, noored hakkavad
vaikselt
koolirutiini
sisse saama, noortekeskuse suur avapidu
on peetud ja meiegi
astume nüüd argipäeFoto: Silver Arrak
varütmi tagasi.
Noorteka uksed olid suvel küll suletud, kuid kinniste uste
taga ja ilusates Eestimaa kohtades käis meil siiski vilgas tegevus.
Kohe, kui kool lõppes, said 65 noort proovida täiskasvanuelu meie töömalevas. Tööd jagus kogu linnas — lasteaias,
noortekeskuses, koolis ja linnaelanike juures koduski. Teise
vahetuse (mis toimus augusti keskpaigas) noored töötajad
said istutada linna kaunistamiseks lillesibulaid ning oma kooli
sügiseks ette valmistada.
Augusti alguses toimus traditsiooniline linnalaager, kus sel
aastal rekordilised 35 noort said osa järgmistest põnevatest
tegemistest: kunstitöötoad (koti kaunistamine salvrätitehnikas, magneti ja märgi meisterdamine, rinnaehte tegemine,
savi töötlemine), fotojaht (erinevate teemade lavastamine ja
pildistamine), ekskursioon Paidesse Wittensteini ajakeskusesse, päev koos Päästeametiga (Nõmme päästekomandoga
tutvumine, tule kustutamine jpm), jalgrattamatk, ööbimisega
matk Pakri poolsaarele.
Samal ajal, kui toimus linnalaager, osalesid mõned Saue
noored Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse suvepäevadel Kloogaranna noortelaagris. Lisaks sportlikele võistlustele,
Ludo lauamängudega tutvumisele, õhtustele tantsu- ja laulukavadele ning videokonkursile käidi vabatahtlikus korras abistamas ka Laulasmaa MTÜ-d ranna korrastamisel.
Enne veel, kui augustikuu päris lõpuni jõudis triivida, jõudsime meie kaheksa päeva Pivarootsis kunsti- ja seikluslaagrit
üle elada. 65 noort ja päevad täis muhedaid tegevusi. Kunstilaagri kava on aastatega mitmekesisemaks muutunud. Lisaks
tavapärastele tegevustele (söejoonis, akvarell, pastell, märgid
ja magnetid, särgid ja tassid) olid sel aastal kavas tänavakunsti töötuba, kus sai õppida žongleerimist, hiiglaslike mullide tegemist ja muud huvitavat; improvisatsioonilise muusika
töötuba, kus MTÜ Pistik tutvustas noortele erinevaid uusi pille
ja nende päritolu. Kõiki pille said noored ka ise katsetada ja
tulemuseks oli suurepärane rütmiring. See töötuba sai igatahes suure poolehoiu ja tubli tagasiside osaliseks. Esimest
korda üle pika aja tegi üks rühm noori läbi ka ööbimisega 25
km jalgrattamatka Matsiranda. Sellestki jõudsid meieni vaid
ülipositiivsed emotsioonid. Lisaks veel traditsiooniliselt tegus
spordipäev, Pivavisioon ja Karaoketähekese valimine.
Septembrist alates on noortekeskuse ridades juures ka
uued töötajat: Liis Enson, Jan Pillav, Silver Arrak, Maria Liiv ja
Liina Luberg. Kindlasti tuleb meil tänu nendele järgmine suvi
veel põnevam ja tegusam.
Nautigem nüüd üheskoos uut Noortekeskust, mida me nii
kaua oleme oodanud ja hoiame seda kui oma teist kodu!
Kristi Kruus
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Teated
Saue Päevakeskuse
ürituste kava
Sügis 2011
• 09.09. kell 13.00 Maie Reinomägi valguskeraamika ja
maalide näituse avamine
• 12.09. kell 12.00 Tähistame Saue Päevakeskuse sünnipäeva Saue Noortekeskuses
• 14.09. kell 19.00 Muusikahuvilised korraldavad ühiskülastuse „Estonia” teatri talveaeda: Kelli Uustani ja
Rene Soomi soolonumbreid ja duette möödunud sajandi
tuntumatest muusikalidest.
• 22.09. külastame Viimsi Tervise keskust. Sõidame 9.50
Saue Kaubakeskuse juurest väljuva bussiga nr 190. Vajalik eelnev registreerimine, osalustasu pensionärile 5 €
• 30.09. Saue Päevakeskuse kollektiivid („Senjoriitad”
ja „Rukkilill”) esinevad Salme Kultuurikeskuses eakate
festivalil
• 30.09.–01.10. Salme Kultuurikeskuses eakate festival.
Tasuta piletid festivalile on saadaval kõikides Apotheka
apteekides. Kohapeal pileti hind 2 €
• 07.11. Tähistame oktoobripühi nõukogulikus laadis
KGB kohvikus. Osalustasu sularahas kohapeal 20 €
inimese kohta (täpsem info päevakeskuses). Hinna sees
päevakohane lõuna, eritellimusel Saue Päevakeskusele
etendus ja muuseumi külastus. Vajalik eelnev registreerimine
• 30.09. kell 16.00 Seltsingu Tammetõru koosviibimine
• Naisvõimlemine alustab 20.09.11 kell 13.00
• Oodatud on kõik saksa keele huvilised — esmaspäeviti
kell 15.00

Harjumaa
Ettevõtluspäev 2011

Raamatukogu laupäeval
jälle avatud!

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) kutsub kõiki Harju maakonna ettevõtlushuvilisi 20. septembril
2011 toimuvale Harjumaa Ettevõtluspäevale.

Suvehooaeg on lõppenud. Taas oleme tööpäeviti avatud kl 10–18, laupäeviti kl 10–17. Olete oodatud!

Sel aastal on ettevõtluspäeva kandvaks mõtteks äriideede
genereerimine ja enesekindluse ning motivatsiooni leidmine
ettevõtlusega alustamiseks või selle jätkamiseks.
Ettevõtluspäeval räägivad oma ettevõtluse senisest teekonnast, õnnestumistest ja ebaõnnestumistest erinevas tegutsemisjärgus olevate ettevõtete juhid, kelle kogemustest
oma äri alustamiseks on kindlasti praktilist ja kasulikku õppida.
Ettevõtluspäeva raames toimuvad töötoad, kus töötatakse
ettevõtluse oluliste teemade kallal, nagu turundus ja konkurentsieelis, eksport ja ekspordi kavandamine, ning arutletakse ettevõtluskultuuri ja maine olulisuse üle. Töötubasid viivad
läbi kogenud professionaalid ja praktikud: Artur Talvik, Henrik
Aavik ja Jakob Saks.
Üritus on osalejatele tasuta. Lisainfo, päevakava ja registreerimine kodulehel www.heak.ee. Ettevõtluspäev toimub
Harju Omavalitsusmajas aadressil Sirge 2, Tallinn.
Piirkondlik ettevõtluspäev saab teoks HEAKi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koostöös, Euroopa Sotsiaalfondi
abiga.
Simo Veikolainen, ettevõtluskonsultant
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
656 6641, simo@heak.ee

Raamatukogu osutab oma lugejatele peale laenutuse ja infootsingute veel mitmesuguseid teenuseid. Lugejate-külastajate kasutada on kolm interneti püsiühendusega arvutit.
Sülearvuti omanikud saavad kasutada traadita internetiühendust. Eriteenusena pakume koopiate tegemise võimalust ja
printimist.
Septembri lõpuni on raamatukogu II korrusel väljapanek
Saue Savipäeval valminud rakukeraamikast.
Täpsem info telefonil 659 6682, e-post: raamat@saue.ee
Raamatute tagastamistähtaegade pikendamine telefonil
659 6682 või e-posti aadressil laenutus@saue.ee
Koduleht: raamatukogu.saue.ee

Kõikidesse ringidesse on oodatud uued huvilised!
Täpsem info päevakeskuses: 659 5070!

Saue Huvikeskuse
ürituste kava
Tule ja osale, meil saab tegelda erinevate huvialadega!

Õpilastele, 7–18 a 2011./2012. õ/a

Saue Huvikeskuse huvialade õppegrupid on
Haridusministeeriumi koolitusloaga. Huvihariduse õppeaasta
algab 5. septembril ja lõpeb 31. mail. Koolivaheajad on
vastavuses üldhariduskooli vaheaegadega. Kehtestatud on
õppemaks. Huvialal õppimiseks on vajalik sõlmida leping
lapsevanema ja Saue Huvikeskuse vahel.
• Showgrupp Vikerkaar-Saue, juhendaja Elo-Marika Kongo
Tantsutrennid esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 16–20
Saue Gümnaasiumi saalis. Ootame uusi tantsijaid algajate
gruppi!

Saue Huvikekuse KUNSTISTUUDIO õppegrupid

• Keraamika, õpetaja Reet Vester
Alates 6.09 teisipäeviti kell 15.15 Saue Gümnaasiumi ruumis
407. Voolime savist pisiplastikat ja reljeefe, valmistame
kruuse, vaase, taldrikuid jm. Õpitakse erinevaid keraamika
töövõtteid, põletatakse ja glasuuritakse.
• Meisterdamine, õpetaja Made Kaares
Alates 6.09 teisipäeviti, kell 12–15 Saue Gümnaasiumi
keldrikorrusel, Saue Huvikeskuse keraamika töötoas. Õpitakse
erinevaid tarbekunstitehnikaid ja töövõtteid. Meisterdatakse
erinevatest materjalidest: savi (kõige rohkem), kips, puu, papp,
paber, vill ja looduslikud materjalid.
• Tarbekunstiõpe, õpetaja Evelin Voksepp (algklasside
õpilastele). Alates 8.09, neljapäeviti kell 13.30 Saue
Huvikeskuse keraamika töötoas. Õpime kasutama erinevaid
materjale, tehnikaid ja töövõtteid. Õpime loometöö nutikaid ja
keskkonnasõbralikke lahendusi. Valmistame endale, perele ja
sõpradele kingitusi.
• Tekstiil ja taaskasutus, õpetaja Evelin Voksepp (põhikooli
õpilastele). Neljapäeviti kell 15.30, ruum 407. Mida me teeme:
tekstiili ülejääkidest kaelakee, münditasku, vildist peakatte,
maalime kangast, töötleme ümber rõivaesemeid ja teeme
muid huvitavaid asju. Ootame õpilasi osalema uuel huvialal!

TEATER

Jäägu meie vahele
29. oktoober 2011 kell 19.00
Saue kontserdisaalis
Lavastaja: Ivo Eensalu
Kunstnik: Jaak Vaus
Osades: Maria Klenskaja (Eesti Draamateater)
või Ene Järvis, Marika Korolev, Eva Püssa (“Vanemuine”),
Raivo Rüütel ja Madis Milling
Autor: Alan Ayckbourn/ Tlk: Jüri Karindi
Etendus kestab 2 tundi.
Piletid hinnaga 8 ja 10 eurot müügil Saue Huvikeskuses
E–N kell 15.00–18.00

9. september 2011

Meeldetuletuseks

Tennisekuu
Eesti Tennise Liidu eestvedamisel toimuvad Saue Gümnaasiumi võimlas tasuta tennisetreeningud 6–10-aastastele
lastele 20. septembrist kuni 13. oktoobrini 2011 igal teisipäeval kell 17.00 ja laupäeval kell 12.00.

Head mälumängusõbrad!
• Skulptuur, õpetaja Anneli Lupp
Alates 5.09, esmaspäeviti kell 15 Saue Huvikeskuse
keraamika töötoas. Tutvume põhiliste modelleerimisvahendite,
materjalide ja võtetega. Teeme ümarplastikat ja reljeefi.
Modelleerime natuuri, mälu ja fantaasia järgi. Kombineerime
looduslikke ja tehismaterjale. On veel vabu kohti.
• Joonistamine, maalimine, kompositsioon, õpetaja Virve
Laan. Alates 6.09, teisipäeviti 15–16.30, ruum 117 ja
kolmapäeviti kell 15.15–16.30 keldrikorruse keraamika
töötoas. Õpime joonistama erinevate vahenditega, maalime
akvarelli ja kattevärvidega, kujundame pilte, vorme, plakateid
ja katsetame mitmesuguseid kõrgtrükitehnikaid erinevatel
materjalidel.

Tehnika

• Puutöö poistele (alates III klassist), õpetaja Valmar Kaur
Alates 6.09, teisipäeviti kell 15.15 poiste käsitööklassis, ruum
120
• Robootika (põhikooli õpilastele), õpetaja Valmar Kaur
Alates 5.09, esmaspäeviti kell 15.15 Saue Gümnaasiumi
arvutiklassis

SPORT

• Male, treener Valjo Rattasep, kolmapäeviti, reedeti kell 15.15
• Tennis, treener Ülo Vatsk. Treeningute ajakava saab treenerilt.
• Üldkehaline ettevalmistus, treener Terje Toomingas.
Teisipäeviti kell 15

Täiskasvanutele

•
•
•
•
•
•
•

Keraamika, esmaspäeviti kell 18.30, juhendaja Anneli Lupp
Keraamika, teisipäeviti kell 18.30, juhendaja Virve Laan
Joonistamine (alates 5. oktoobrist), juhendaja Virve Laan
Klaasikunst, tiffanitehnika, juhendaja Ilona Rõžakova
Rahvamuusika ansambel, juhendaja Reet Jürgens
Rahvatantsurühm Saue Kägara, juhendaja Elena Kalbus
Rahvatantsurühm Saue Simmajad, juhendaja Ulvi Mägi
Info ja registreerimine: Saue Huvikeskuses
ruum 124 Saue Gümnaasiumi I korrusel
E–N kell 12.00–18.00
Telefon 659 5009
e-post: huvikeskus@saue.ee
www.huvikeskus.saue.ee

September
Keila Miikaeli koguduses
• 4. september kell 11.00 — 12. pühapäev pärast nelipüha.
Jumalateenistus armulauaga. Pärast jumalateenistust
kohvilaud
• 11. september kell 11.00 — 13. pühapäev pärast nelipüha. Jumalateenistus armulauaga
• 18. september kell 11.00 — 14. pühapäev pärast nelipüha. Jumalateenistus armulauaga
• 25. september kell 11.00 — 15. pühapäev pärast nelipüha. PEREJUMALATEENISTUS — pühapäevakooli õppeaasta
avamine. Armulauda pole!
PIIBLI- JA PALVETUNNID
14. ja 28. septembril kell 13.00 koguduse majas
Jeesus Kristus ütleb: „Kus kaks või kolm on minu nimel koos,
seal olen mina nende keskel.“ /Mt 7:7/

Päikeseline suvi kulgeb sujuvalt kuldsesse sügisesse
ja Saue mälumängude teine poolaeg saab varsti stardipaugu.
Linna individuaalsed meistrivõistlused toimuvad juba 28. septembril kell 19.00 gümnaasiumi sööklas. Mullune võistlus näitas, et huvi oli üllatavalt suur ning loodame ka seekord rohket
osavõttu. Küsimusi on kokku 50 ning teemadering „seinast
seina“.
30. septembril viime läbi Saue koolinoorte meistrivõistlused ja 12. novembril on meie õppuritel hea võimalus oma
teadmisi kasutada Eesti koolinoorte meistrivõistlustel.
Saue mälumängu esivõistluste „Tammekilb“ kolmas voor
toimub oktoobri viimasel kolmapäeval.
Tulge ja pange oma teadmised proovile!
Saue Mälumänguklubi juhatus

Loomaarst vastab
Uus kooliaasta algab! Kas ka koer koos lastega kooli?
Pisut kooliharidust kulub ära igale koerale — olgu ta siis tõukoer või krants. Kahjuks ei saa koera nagu last iseseisvalt
kooli saata, ranits seljas, vaid koolitee tuleb koeral ette võtta
koos peremehega. Koera koolitamine on väga hariv ka tema
peremehele ning koolituse käigus tekkiv suhe kestab looma
elu lõpuni. Nii nagu inimlastel, on ka koeralastel võimalik
valida erinevate koolide, koolitajate ja koolitusmetoodikate
vahel. Valik on tänasel päeval rikkalik, selleks tuleb omal pisut kodutööd teha.
Millal alustada? Õppida pole kunagi hilja, öeldakse inimese puhul. Sama kehtib ka koera puhul, kuid kutsika koolitamine ja õpetamine on kõige tõhusam. Koolitus võiks olla koera
julgustav, mänguline. Aga sellest kõigest saab juba lähemalt
teada õpetajalt, kui olete koeraga esimesse tundi läinud. Kui
algtõed on selged, hakkab peremees koos koolitajaga koerale selgitama, et tööd tuleb teha ka siis, kui parasjagu pole
mängutuju või kõht on täis. Olgu siinkohal öeldud, et lihtsamate ülesannete ja käskluste selgeks õpetamine on võimalik ka iseseisvalt kodustes tingimustes, treeneri abita.
Alguses tasub kutsule õpetada enda juurde tulemist,
rihma otsas kõndimist ning teiste inimeste ja koertega kohtumist ning suhtlemist. Nende põhioskustega saab argielus
juba hästi hakkama ning need oskused võiksid olla omandatud enne, kui koer hakkab oma piire testima. Et koer on
karjaloom, siis karjal on alati juht ja see peab olema koera
peremees, mitte vastupidi! Karja juhti austav õpetatud loom
võiks liikuda uksest sisse ja välja pärast peremeest, hakata
sööma mitte siis, kui söök kaussi pannakse, vaid peremehe
loal jne. Ja mitte haukuda iga liikuva objekti peale, kes tema
aiast möödub, postiljonidel ja jalutajatel oleks ka meie kodulinnas märksa rahulikum.
Head kooliaasta algust ka meie neljajalgsetele sõpradele!
Õigeid valikuid soovides, Teie
Raimond Strastin
loomaarst
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Saue Sõna

Teated ja tarbijainfo
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SAUE ÕHTUJOOKS

toimub laupäeval, 10. septembril 2011. a.

Põhijooksu start on kell 20.00 Saue Gümnaasiumi ees.
Võistlusnumbreid saab kätte kuni kl 19.45. Jooks toimub Saue linna tänavatel,
distants 3,5 km. Õhtujooks on spordisarja „Sauelane liikuma”
(koosneb erinevatest etappidest, mitmel spordialal) avaüritus.
Osalema on oodatud kõik huvilised!
Karikatega autasustatakse kolme paremat naist ja meest ning iga vanusegrupi võitjaid.
ERIAUHINNAD (tingimuseks — osavõtjad eelregistreeritud): peredele, kus osalevad kõik
liikmed; suurima osavõtjaskonnaga kollektiivile, asutusele, koolile jms; parimale kostüümile!
Iga raja läbija osaleb loosiauhindade jagamisel!
Pärast jooksu on võimalik kasutada kõigil sauna ja pesemisvõimalust gümnaasiumis.
Põhijooksu eel, algusega kell 18.00, on staadioni parkimisplatsil
rulluisutamise õpe ja vigursõit kõigile huvilistele ning kell 19.00 lastejooksud
(1–12 eluaastat) staadionil, 270–1080 m. Täpse juhendiga saab tutvuda: huvikeskus.saue.ee

õ
koos s
Tule

Tule kindlasti!

iiku
bra või perega ja panem
e Saue üheskoos l

!
ma

Osavõtt jooksule on eelregistreerimisega kuni 09.09.2011. a kl 17.00-ni TASUTA.
Eelregistreerimisel märkida võistleja nimi, sünniaeg, klubi/ rma/ kool/ kollektiiv;
perearvestuses märkida pereliikmed ja osalusprotsent: terje@saue.ee
Ürituse korraldab
Saue Huvikeskus

Kinnisvara
 Noor pere soovib üürida Saue
linnas 3-4 toalise korteri või majaosa pikemaks ajaks. Soovitavalt
möbleerimata ja ilma kodutehnikata v.a. pliit ja ahi. Tel 5665 1487

Lisainfo:
Saue Huvikeskuse sporditegevuse juht Terje Toomingas
+372 5343 5855

 Maja projektid, detailplaneeringud. M. Mikk 522 0023
 Maja mõõdistamine, maja paberid korda! M. Mikk 522 0023
Müün
 KÜTTEPUUD, PUITBRIKETT,

Karateklubi
Kimura Shukokai
ootab poisse ja tüdrukuid
vanuses 7–14 a karate
trenni
Trennid toimuvad
teisipäeviti ja neljapäeviti
Saue Gümnaasiumi rõdul
kl 18.00–19.00.
Samuti oodatakse edasijõudnute ja
täiskasvanute trennidesse mehi ja naisi,
teisipäeviti ja neljapäeviti
kl 19.00–20.00.
Info: René Toome, 5. dan, 5565 9155,
e-post: renetoome001@gmail.com

PELLETID www.polarheat.ee Tel
5649 9499
 Müüa soodsalt küttepuid ja
puitbriketti. 5565 9090
 Müüa turbabriketti (Tootsi) ja
puitbriketti (ümar, kandiline). Trans-

UUS: Sildade reguleerimine
Diagnostika
Elektritööd
Signalisatsiooni paigaldus
Ettevalmistus ülevaatuseks
Rehvitööd
ja muud remonditööd
Parimad hinnad
ja professionaalseim teenindus!
Pärnasalu 21, Saue
Tel: 670 9626, 5309 4933
www.s-autohooldus.ee

port Sauel tasuta. Tel 5359 3615
Otsin tööd
 Teostan pottsepatöid. Klassikaliste kaminate ja looduskivide
paigaldus. Töödest pildid. Transport,
materjal meie poolt kohale toimeta-

misega. Tel 5803 3448, Ain
 19-aastane tütarlaps otsib tööd.
Tel 5552 0121
Pakun tööd
 1,7-aastane tubli ja terve poiss
otsib kogemustega ja usaldusväär-

Viime TASUTA ära
teie vanad kodumasinad
ja vanaraua
(pliidid, pesumasinad,
radiaatorid,
vannid, torud jne).
Demonteerime.
Hoolsad töömehed.
Tel: 5593 9504

set hoidjatädi (täiskohaga). KIIRE!
Tel 514 9423; e-mail: sunny.kd@
neti.ee
 Oktoobris Sauel avatav lillepood
pakub tööd LILLESEADJALE.
Ootame Sinult: kogemust floristina;
soovi olla hea teenindaja; loovust,
positiivsust ja kohusetundlikkust.
Omalt poolt pakume: täis- või osalist
tööaega; mõnusat töökeskkonda;
head, tulemusele vastavat palka.
Sinu CVd ja sooviavaldust ootame
aadressil: raili@lillelaegas.ee. Info
telefonil 525 3753
 Tööpakkumine veoauto remondilukksepale. Tel 610 5058, Tarmo
Maltsaar Aadress: Tule 21, Saue,
Saue Auto AS

Fekaalivedu
5191 6171

