Saue Sõna

Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Õppisime
ja õpetasime
Läinud nädalal korraldas Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
maakonna omavalitsustele aruteluseminari,
kus kõneldi mittetulundusühenduste toetamisest kohalike omavalitsuse poolt.
Kogemusi olid tulnud vahetama Keila ja Saue linna ning
Raasiku, Kiili, Harku, Aegviidu,
Viimsi, Kuusalu ja Keila valla
esindajad.
Kuivõrd omavalitsustel ei
lasu otsest kohustust rahaliselt mittetulunduslikku tegevust toetada, siis on linnadvallad sellele teemale väga
eripäraselt lähenenud. Näiteks
Maardu linnas ja Padise vallas
pole üldse kehtestatud korda,
kuidas priitahtlikku tegevust
toetada. Seevastu Kuusalu vallas on suisa kuus ja Viimsi ning
Harku valdades viis erinevat
toetusliiki.
Harku kolleegid olid tellinud Poliitikauuringute Keskuselt PRAXIS analüüsi, kuidas
tulevikus mittetulunduslikku
tegevust toetada. Loomulikult
eristab linnu valdadest see, et
viimastel on üheks oluliseks
toetuse saajaks külaseltsid,
kes ürituste korraldamise kõrval ka ühistegevuseks vajalikku kinnisvara rahva- või seltsingumajade näol soetavad.
Rääkides toetuste sihtotstarbest ning läbipaistvusest
arutlesime, kuidas on korraldatud taotlejate teavitamine
ja milliste kriteeriumide alustel
toetust üldse eraldatakse. Üheselt jäi formuleerimata toetuse
tulemuslikkuse
hindamise
kriteeriumide olemus. Oli küll
palju huvitavaid seisukohti, ent
omavalitsuste erinev taust ja
kogemus ei võimaldanud ühist
universaalset tulemit luua.
Tuleviku
kokkusaamise
arutlusteemaks jäi küsimus,
kuidas toetada ettevõtmisi, kui
tegemist on toetust sooviva
kohaliku omavalitsuse ülese
koostööga.
Saue linna mittetulundusühenduste tegevuse toetamise
põhimõtted leidsid positiivset
vastukaja ning meie toetuslepingute praktika lubati omaks
võtta mitmeski vallas.
Lõpetuseks Keila linna seisukoht: „Meie toetame rahaliselt noori ja täiskasvanutele
loome võimalusi meelepärase
harrastusega tegelemiseks.“
Järgmine kord koguneme
teemat edasi arutama juba tuleval aastal.

Seminaril osalenud
Margit Ots ja Rafael Amos
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Tänavused Saue aasta õpetajad on Anu Lauri Saue Gümnaasiumist, Rita Reiman lasteaiast Midrimaa ning juba teistkordselt
osutus valituks Saue Muusikakooli õpetaja Elviira Alamaa.
Saue linnavalitsuse kultuuri-,
haridus- ja spordivaldkonna
peaspetsialist Margit Otsa sõnul antakse Saue aasta õpetaja
tiitlit välja alates 2001. aastast
ning selle arengu puhul on
heameel tõdeda, et märgatakse ja tunnustatakse õpetajaid
nii kolleegide kui ka õpilaste,
lastevanemate ning sõprademõttekaaslaste poolt. „Meie
gümnaasiumi õpetajaid on
tunnustatud ka tiitliga „Harjumaa aasta õpetaja“ ja üleriigilise aasta õpetaja aunimetusega,“ lisab ta.
Saue Gümnaasiumi direktor
Jaan Palumets hindab kõrgelt
oma õpetajate töövõimet ja
professionaalsust. „Pole mingi saladus, et õpetajate palgad
on elukallidust silmas pidades
allapoole igasugust arvestust.
Tänasel päeval on meil reaalselt tööl 56 õpetajat, kes täidavad 69 õpetaja koha ehk jah,
teevad palju ületunde,“ räägib

direktor. „Aga vaid see tagab
õpetajate tänase keskmise palga juures enam-vähem normaalse sissetuleku.“
Saue Gümnaasiumi õpetajate keskmine palk on 952
eurot, mis on üks kõrgematest
Eestis.
„Võttes jutuks pedagoogide palgad, ütlen kohe välja
oma arvamuse: väärt õpetajad
peaksid normaalse töökoormuse juures saama tasu vähemalt
1500 eurot. Kui me kohe ei
hakka väärtustama pedagoogide tööd, siis homme on hilja
kurta eestlaste haridustaseme
languse üle,“ kinnitas Saue
abilinnapea Rafael Amos.
„Veel neli-viis aastat tagasi oli
ka Saue linnas tavaks maksta
lasteaia ja muusikakooli pedagoogidele oluliselt väiksemat
palka. Aga õpetaja on õpetaja,
olenemata kohast, kus ta õpetajana töötab. Sestap langetasimegi otsuse, et iga Saue linna hallatavas asutuses töötav
pedagoog peab saama vähe-

malt valitsuse poolt vastavale
kvalifikatsioonile kehtestatud
palga alammäära. Olgu siinkohal kohe öeldud, et lasteaia,
muusikakooli ja huvikeskuse
õpetajate töötasu tuleb täielikult linna eelarvest. Ja kuna
meie õpetajad on tublid, siis ei
ole linnavalitsus hetkegi oma
toonast otsust kahetsenud.“
Lisaks õpetajate palgale on
kooli murelapseks juba aastaid
olnud ruumipuudus. „Peame
leidma võimaluse lahendada
ruumiprobleem. koolist tuleks
lahutada muusikakool, et mõ-

lemad saaksid segamatult tööd
teha ning jätkata nüüdisaegse
kooli loomist nii vaimses kui
ka materiaalses mõttes,“ sõnab
Palumets. „Meil on olemas
õpetajate jaoks loodud motivatsioonisüsteem, kevaditi toimub konkurss „Hea kolleeg“,
millega püüame oma tublimaid
esile tuua. Väga teretulnud on
ka see, et riik, maakond ning
Saue linn valivad igal aastal
aasta õpetajaid, kelle seas on
ka tublid Saue Gümnaasiumi
õpetajad.“ 
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Aasta õpetaja tiitlid jagatud!
Gerli Ramler
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Malle Liiv, Elo-Marika Kongo
Õie Jakobson, Valmar Kaur, Harry Illak
Enla Odamus, Terje Mäss, Ene Stokgolm
Ann Lemnits, Epp Lumiste, Elviira Alamaa
Reet Vester, Reet Jürgens, Ulvi Kanter
Hellen Floren, Maret Evestus, Iljo Toming
Loreida-Velaine Veskioja, Helgi Haber, Juta Ross
Maire Rabinovitš, Merit Israel, Gerli Kirikal
Ulvi Urgard, Eha Tamme, Rene Toome
Helle Torim, Merike Saul, Jaan Palumets
Anu Lauri, Rita Reiman, Elviira Alamaa

Linnavalitsus

Linnaeelarve 2011. a
kolme kvartali
täitmisest
Saue linnakassasse on laekunud
30. septembri seisuga 4,7 miljonit
eurot, mis moodustab 52% aastaks
prognoositud tuludest. Väljamakseid tehti 4,5 miljonit eurot, mis
on 54% aastaks planeeritud väljamaksetest. Maksutuludest moodustab peamise tululiigi üksikisiku
tulumaks, mida laekus 9 kuuga üle
3 miljoni euro ehk 75,8% aastaeelarvesse prognoositust.
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Haridus

Koolikohustuse
täitmise tagamise
kord
Jõustunud on Saue Linnavalitsuse
värske määrus, millega kehtestatakse Saue koolis õppivate laste
koolikohustuse täitmise tagamise
kord ning linnavalitsuses selleks
rakendatavate meetmete kord.
Muuhulgas on määruses ära toodud ka lapsevanema kohustused
ja õigused.
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Midrimaa sai
sünnipäevaks uhke
liivakasti
5. oktoobril pidas Saue lasteaed
Midrimaa 59. sünnipäeva. Sel puhul toimusid kontsertaktused, mille
vahel kogunesid kõik mudilased
õue ja tegid sünnipäevalapsele ühe
suure kalli. Poku rühma laste vanemad aga kinkisid lasteaiale vägeva
liivakasti.
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Kristi Läänesaar on Harjumaa aasta õpetaja 2011
Saue Gümnaasiumi inglise
keele õpetaja Kristi Läänesaar on üks 15 haridustöötajast, kes pälvis Harjumaa
aasta õpetaja 2011 tiitli. Talle
meeldib väga töö noortega,
sest lapsed ei lase õpetajalgi
paigal seisa ja rooste minna.
Kuidas sai teist õpetaja?
Selles, et minust õpetaja sai
on 100% „süüdi“ minu inglise keele õpetaja Ingrid Kuljus. Ta oli lihtsalt maailma
parim õpetaja ja andis meile
ellu kaasa palju rohkem kui
ainult hea inglise keele oskuse. Oleksin õnnelik, kui ka
mina seda teha suudaksin.
Kui kaua olete õpetajana
töötanud?
Alustasin kohe pärast Tartu

nud ka kolm aastat kontoris
ja ühe aasta Iiri Vabariigis koduhotelli pidanud. Nüüd olen
alates 2003. aastast töötanud
Saue Gümnaasiumis. Arvan,
et need vahepealsed aastad on
tulnud kasuks ka õpetajana,
sest õppisin paljusid asju teise
nurga alt nägema.

Ülikooli lõpetamist 1984. aastal Tallinna 54. Keskkoolis.
Vahepeal ei töötanud 12 aastat küll koolis, aga õpetasin
siiski. Andsin keelekursuseid
täiskasvanutele. Olen tööta-

Mis teile õpetajaameti juures
meeldib?
Mulle meeldib töö noortega.
Nad ei lase rooste minna ja
paigal seista, vaid sunnivad
ka mind kogu aeg uusi asju
õppima.
Kelleks tahtsite lapsena saada?
Minust pidi saama ujumistreener. Kui kooli lõpp lähenes
ja ma enam võistlusspordiga

ei tegelenud, ei julgenud kehakultuuri teaduskonda kehalistele katsetele minna ja otsustasin inglise keele kasuks.
Kui te poleks õpetaja, siis kes
oleksite?
Ei või iial teada, mis elu toob,
aga see peab kindlasti olema
töö inimestega. Näiteks üksinda omaette tõlkimine ei ole
minu jaoks.
Mis on teie hobid?
Üle kõige meeldib mulle reisida.
Kas aasta õpetaja tiitel tuli
üllatusena?
Jaa muidugi. Arvan, et neid,
kes seda tiitlit vääriks, on
meie koolis palju. Aitäh teile,
kallid kolleegid! 

Koolielu

8. klasside
olümpiamängud
Laste, lapsevanemate ja õpetajate
koostöös viidi 8. klasside spordipäev tänavu läbi olümpiamängudena. Spordipidu oli meeldejääv!
Aukülaliseks oli mitmekordne olümpiamängude medalimees, sõudja
Jüri Jaanson. Üldkarika võitis sel
korral 8.C klass, aga häid tulemusi
saavutasid paljud noored.
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Kultuur

Kohtume
raamatukogus!
2011. aasta raamatukogupäevad toimuvad 20.–30. oktoobrini, seekord
on motoks „Kohtume raamatukogus!”. Raamatukogu on ju keskkond,
mis saab ennast tutvustada paljude
erinevate tahkude kaudu. Tulemas
on ettelugemispäev, infokirjaoskuse
päev jm huvitavat.
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Sauel avati jalgrataste
tasuta päevahoid

Noored ettevõtjad
Gruusiast väisasid Sauet

Teade korteri
võõrandamise kohta

Saue avas esimesena Eestis uuendusliku tasuta mugava
rattahoiupaiga, mis
on mõeldud rataste
päevaseks hoiustamiseks.

Gruusia — aastatuhandeid ajalugu, iidne kultuur, päikeseline rahvas ja imehea vein. Vast on need esimesed mõtted, kui jutt kaldub Gruusiale. Aga äsja elas
see mehine rahvas üle ühe ränga katsumuse — sõja
Lõuna-Osseetias.

Saue Linnavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise linnale kuuluva korteriomandi — aadressil Tule 6–23, Saue
linn — võõrandamise osas, arvestades Saue Linnavalitsuse
21.09.2011 korraldust „Tule tn 6–23 korteriomandi kirjaliku
enampakkumise võõrandamise tingimused“ nr 270 http://
avalik.amphora.ee/saue/document.aspx?id=44319
Kirjaliku enampakkumise tingimused võõrandamisel on
järgnevad:
1. Võõrandada Saue linnale kuuluv korteriomand (36,7 m
suurune mõtteline osa, kinnistu nr 4545902) aadressil
Tule tn 6–23, Saue linn, kirjaliku enampakkumise korras
alghinnaga 21 000 eurot.
2. Korteriomandiga saab tutvuda 12.10.2011 kell 15.00–
17.00
3. Enampakkumise tingimustega saab tutvuda Saue linna
kodulehel aadressil www.saue.ee või E 15.00–18.00 või
N 09.00–12.00 Saue Linnavalituse II korrusel asuvas kabinetis nr 201.
4. Tagatisraha kirjalikul enampakkumisel osalemiseks on
1500 eurot, mis tuleb tasuda hiljemalt üks kalendripäev
enne pakkumuste avamist Saue Linnavalitsuse arveldusarvele, selgitusena „Tule tn 6–23 korteriomandi võõrandamine“. Saue linna arveldusarved on alljärgnevad:
Nordea
17001821116
Sampo
332810520008
SEB		
10220028782015
Swedbank
1120155821
5. Pakkumine esitada märgusõna kandvas kinnises
ümbrikus Saue Linnavalitsuse kantseleisse hiljemalt
03.11.2011 kella 10.25’ks. Märgusõnaks on „Tule tn
6–23 korteriomandi kirjalik enampakkumine“.
6. Pakkumise komisjon avab pakkumised 03.11.2011
Saue Linnavalitsuse III korruse saalis kell 10.30.

„Parkla sobib hästi
neile, kel on ratast
vaja küll raudteejaama
saamiseks — et sealt
edasi tööle või kooli
suunduda —, kuid kel
pole sihtkohas ratast
vaja,” sõnas projekti
eestvedaja Märt Randoja.
Ratas
kinnitub
hoidjasse rippasendis,
misjärel saab selle
kinnitada rattaomaniku enda lukuga. Kinnitamisel on abiks
karastatud terasest ülitugevad ketid, mis kombineerituna
näiteks U-lukuga võimaldavad ratta kinnitada nii raamist kui
ka ratastest samaaegselt.
Rattahoidla karkass on valmistatud taaskasutusplastist,
mis on toodetud Eesti firmas Plastrex. Hoidla on disaininud
ja valmistanud Velonagi OÜ.
Randoja lisab, et kuivõrd tegemist on testversiooniga, siis
on küsimused ja ettepanekud seoses teenuse või hoidlaga
teretulnud telefonil 504 2495 või e-posti aadressil mart@
raideberg.ee.

Palume ideid
Saue jaamahoone
mälestuse talletamiseks
Vana ja armas, ent rääma lastud Saue jaamahoone
on tänaseks lammutatud. Tore, kui ta sünniks kusagil
taas — meenutamaks Eesti raudtee arengut ja oma
valmimisaastat 1917.
Paljud põlvkonnad sauelasi on üles kasvanud jaamahoone
lummuses. Siit mindi hommikul tööle, siit võeti õdangul ette
kodutee. Aastakümneid oli ta tähtsaim Saue linna värav ja
tulijatele linna visiitkaart.
Kummatigi on aeg halastamatu. Nii inimestel kui ka hoonetel tuleb ühel hetkel lahkuda igavikku.
Ja selleks, et mälu ei tuhmuks ning jaamahoone asukoht
jäädvustuks, palub Saue Linnavalitsus teha sauelastel ettepanekuid, kuidas saaksime talletada mälestuse jaamahoonest. Kas rajada mõni skulptuur, paigaldada mälestuskivi,
rajada ootepaviljon või teha hoopis midagi muud?
Ettepanekud võite saata e-posti aadressil leht@saue.ee
või tuua kirjalikult Saue Linnavalitsuse infolauda.
Tuumakaid ideid ootama jäädes,
Saue Linnavalitsus

Esitage kodanikupäeva
aumärgi kandidaate!
Harju Maavanem ootab ettepanekuid kodanikupäeva
aumärgi kandidaatideks Harjumaa omavalitsustelt ja
elanikelt 17. oktoobriks 2011. Kodanikupäeva tähistatakse Eesti Vabariigis 26. novembril.
Kodanikupäeva aumärgiga peetakse meeles kodanikke, kes
oma tegevusega on andnud märkimisväärse panuse ühiskonnaelu ja kodanikukasvatuse edendamiseks. Kodanikupäeva tähistamise eesmärk on teadvustada kodanikuuhkust
ja selleks olemise õigusi ning kohustusi. Koos Eesti iseseisvuspäeva ja võidupühaga aitab see traditsioon kaasa aadete süvenemisele ja säilimisele ühiskonnas.
Maavanem esitab kandidaadid aumärgikomisjonile otsustuse tegemiseks. Ettepanekud vaatab läbi siseministeeriumi juurde loodud aumärgikomisjon, kellel on õigus välja
anda 17 aumärki. Parima otsuse tegemiseks on väga oluline, et ettepanekus kajastuks kandidaadi nimi, kodakondsus
ja statuudile vastav põhjendus tema teenetest, panustest,
tegevustest jne. Et komisjoni liikmed üldjuhul kandidaate ei
tunne, ei ole võimalik ilma põhjaliku ja asjakohase põhjenduseta esitatud kandidaatide osas otsust langetada.
Ettepanekud kandidaatideks tuleb esitada hiljemalt 17.
oktoobriks 2011 Harju Maavalitsuse aadressil Roosikrantsi 12, Tallinn 15077, või e-posti teel aadressil anne.vain@
mv.harju.ee. Kodaniku aumärgi statuut ning taotlusvorm on
leitav Harju Maavalitsuse kodulehelt: http://www.harju.ee/
index.php?id=15226.

Möödunud nädalal külastasid Saue Linnavalitsust kolm
noort Gruusia ettevõtjat. Lasha Davitidze ja Giorgi Tchavtchavadze on sõjapõgenikud Osseetiast, kelle eesmärgiks on
rajada maasikakasvatus, et pakkuda mammusid hooajavälisel ajal. Ka Mariami Gvritishvili on sõjapõgenik. Tema
unistus on luua turismiettevõte incoming turistidele. Kõikide
nende saatuses on üks ühine joon — nad tulid ära sõja jalust
ja jätsid kodud, et Gruusia pealinnas oma uut elu alustada.
Noori saatsid HEAKi (Harjumaa Ettevõtluse-ja Arenduskeskus) partnerorganisatsiooni Business Consulting Network of Georgia juhataja Ana Katamidze ning HEAK-i esindajad Kaupo Reede ja Kristina Viisalu.
Kaugeid külalisi võtsid vastu linnapea Harry Pajundi, kes
andis ülevaate koostööst Saue Linnavalitsuse ja Saue ettevõtjate vahel, ning abilinnapea Rafael Amos, kes tutvustas
Saue linna ajalugu ja tänapäeva.
HEAK tegeleb juba 2007. aastast Gruusia ettevõtluse
tugisüsteemide rajamise nõustamisega. Kui esimesel paaril aastal oli tegemist rohkem strateegilise ülesehitustööga,
siis nüüd ollakse keskendunud rohkem detailsemale tegevusele, milleks on koolituste ja toetuste abiga uute ettevõtete
rajamine.
Oma jälje töösse on jätnud ka Gruusia-Vene „5-päevane
sõda”. Selle konflikti tagajärjel jäid tuhanded inimesed ilma
oma varast ja maast. Tegemist on sõjapõgenikega, kes praegu elavad põgenikelaagrites.
Üks HEAK-i eesmärkidest ongi tegelemine põgenikega, et
nad leiaksid endale uuesti meelepärase tegevuse. Selleks
korraldati kolmes põgenikelaagris ettevõtluse baaskoolitus,
kus osales ca 70 huvilist, kes koostasid ka oma äriplaanid.
Viis asjalikumat ideed saavad stardiabi/ toetust.
Saue linna külastamise eesmärgiks oli näidata, kui oluline on ettevõtluse arendamisel hea kontakt kohaliku omavalitsusega. Selleks oli HEAK-i esindajate sõnul välja pakkuda
Eesti üks paremaid näiteid – Saue linna ja Saue Ettevõtete
Liidu koostöö. Selle kaudu nähtub üsna hästi, miks on omavalitsusele tähtis ettevõtluse areng.
Grusiinlaste visiit Eestisse kestis kokku 2,5 päeva ja kohtumised toimusid nii ettevõtjatega (turism, põllumajandus,
hulgikaubandus) kui ka ettevõtlust toetavate organisatsioonidega.
Külaskäik Saue linna jättis grusiinidele väga hea mulje
ning andis tegusat mõtteainet oma ettevõtlusega seotud tegevuse arendamiseks. Sai selgeks, miks on vaja ettevõtjate
omavahelist koostööd. Tõdeti, et koos tegutsedes ollakse
konkurentsivõimelisemad.
„Peab mainima, et Gruusia omavalitsuste süsteem on
meie mõistes üsna noor ning alles kujunemisjärgus klannikesksest demokraatlikuks. Ning selles osas on oluline, et
nad näeksid, kuidas ettevõtjate ja omavalitsuste koostöö on
laabub!“ ütles HEAK-i juhataja Kaupo Reede.
Väga oluline siinjuures on, et toodud projekti rahastab Välisministeerium Arengu- ja humanitaarabi vahenditest.
Harry Pajundi
Saue linnapea

Täiendav informatsioon:
Kalev Israel
679 0184 või e-post: kalev@saue.ee

Keila Töökeskus
laiendab tegevust
Augustis esitas MTÜ Töötahe projektitaotluse Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Šveitsi Vabaühenduste Fondi teenuste arendamise eeltöö projektide taotlusvooru, eesmärgiga leida võimalusi töökeskuse tegevuse
laiendamiseks.
15. septembril toimunud KÜSK nõukogu koosolekul otsustati toetada projekti „Lääne-Harjumaa puuetega inimeste
tegevuskeskus”. Projekti peamine eesmärk on puuetega
inimeste töökeskuse laiendamine ja koos päevakeskusega
ühtseks kompleksiks loomine, mis tagaks Lääne-Harjumaa
erivajadusega inimestele sotsiaalteenuste parema kättesaadavuse.
1. septembrist 2011 kuni 29. veebruarini 2012 kestva
projekti raames alustatakse koostöös kohalike omavalitsuse
ja puuetega inimeste esindajatega tegevuskeskuse ettevalmistamiseks äriplaani koostamist.
28. septembril toimus Keila Sotsiaalkeskuses projekti
tutvustav avaseminar, kus moodustati 10-liikmeline projekti töögrupp. Esindatud on avalik sektor, Lääne-Harjumaa
Invaühing, MTÜ Töötahe ja puuetega inimeste pereliikmed.
Töökoosolekute käigus kaardistatakse piirkonna vajadused
ja probleemid, koostatakse kavandatavate teenuste sisukirjeldused, ühine visioon ja tegevuskava ning koostöös oma
ala asjatundjatega põhjalik finantsprognoos.
Projekti lõppedes esitatakse taotlus jätkuprojekti rahastamiseks, et plaanitud tegevuskava ellu viia.
Projekti koostööpartnerid on Keila ja Saue linn ning Keila
vald. Oma nõusoleku tegevuskeskuse loomiseks Keila haigla baasil on andnud ka maja haldaja SA PJV Hooldusravi.
Edvi Rand
projektijuht
Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi
Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna sihtkapital.

TEADE
Vastavalt Saue Linnavolikogu 22.09.2011 otsusele nr 92.
algatati Saue linna keskosas Saue EPT AS Tule tn 20B, 22,
22C, 22D, Tule põik 4 ja Tule tänav 20T maaüksusi haarav
detailplaneering, sihtotstarbega tootmismaa, ärimaa ja transpordi-maa, pindalaga kokku 24 314 m²,. Detailplaneeringuga
liidetakse maaüksused üheks krundiks, määratakse nendele
uued ehitusõigused ja piirangud. Lahendatakse teed, tehnovõrgud, haljastus ja heakorrastus. Detailplaneering muudab
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
21. oktoobril 2011
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Saue linna 2011. a eelarve täitmisest seisuga 30. september

Tabel 1. Tulumaksu laekumine III kv lõpuks.

Ingrid Niid

pearaamatupidaja
Saue linnakassasse on laekunud 30. septembri seisuga 4,7
miljonit eurot, mis moodustab 52% aastaks prognoositud
tulude mahust. Linnakassast
tehti väljamakseid 4,5 miljonit eurot, mis moodustab
54% aastaks planeeritud väljamaksetest. Linnaeelarve on
30.septembri seisuga 199 000
euroga jooksvas ülejäägis.
Linna tulude eelarve on
üheksa kuuga täidetud 52
protsenti (2010. a 66%). Linna tuludest on maksu- ja omatulusid laekunud keskmiselt
73 protsendi ulatuses (vt joonis 1). Toetuste eelarvesse
planeeritud
sihtotstarbelisi
vahendeid investeeringuteks
on 30. septembri seisuga laekunud 33 protsenti, mis mõ-

jutab kogutulude laekumist.
Käesoleva aasta muude tulude eelarvesse planeeritud põhivara müüki ei ole III kvartali jooksul toimunud. Samuti
ei ole 30. septembri seisuga
toimunud muude tulude eelarvesse prognoositud ÜVK
ehitusega seotud abikõlbulike
kulude tagasimakseid.
Maksutuludest moodustab
peamise tululiigi üksikisiku
tulumaks, mida laekus üheksa kuuga üle 3 miljoni euro
(vt tabel 1) ehk 75,8 % aastaeelarvesse prognoositust.
Üksikisiku
tulumaksu
laekumine viimase viie aasta võrdluses on 2011. aasta
üheksa kuuga rahaliselt kahe
protsendi võrra suurem 2010.
aasta sama perioodi laekumistest ja 0,4 protsendi võrra suurem 2007. aasta sama
perioodi laekumisest, jäädes

Joonis 1. Tulude eelarve täitmine.

Joonis 2. Tulumaksu laekumiste võrdlus.

Joonis 3. Kulude eelarve täitmine majandusliku sisu
järgi.

Joonis 4. Kulude eelarve täitmine valdkondade lõikes.

siiski oluliselt madalamaks
2008. ja 2009. aasta laekumistest (vt joonis 2).
Linna kulude eelarve on
kolmveerand aastaga täidetud
45,4 protsenti.

laste toetuse asendumisel lapsehoiuteenuse ostmisega. Tegevuskulude, muude kulude
(sh intresside) ja investeeringute eelarve täitmine on kahel
võrreldaval perioodil olnud

Võrreldes 2010. a sama
perioodiga on vähenenud väljamaksed eraldisteks, see on
tingitud finantseerimismudelite muutumisest tasuta bussisõidu tagamisel ja koduste

Linnavolikogu 24. istung

Linnavalitsuse 27. istung

Saue Linnavolikogu VI koosseisu 24. istung
toimus 22. septembril 2011. aastal, päevakorras oli:

Saue Linnavalitsuse 27. istung toimus 21.
septembril 2011. aastal, päevakorras oli:

1. Töö puiestee T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine /ühehäälselt võeti vastu otsus nr 90/.
2. Tänavavalgustuse rajatiste üleandmise ning isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ja volituste andmine
/11 poolthäälega (3 vastu ja 2 erapooletut) võeti vastu
otsus nr 91/.
3. Saue Linnavolikogu 19.02.2009 otsuse nr 177 „Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kinnitamine“
p 2 muutmine /ühehäälselt otsustati suunata eelnõu
volikogu II lugemisele ning määrata edasise arutelu juhtivaks komisjoniks planeerimis- ja ehituskomisjon/.
4. Vee-ettevõtja kinnitamine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine /ühehäälselt otsustati suunata eelnõu volikogu II lugemisele ning määrata edasise arutelu juhtivaks
komisjoniks planeerimis- ja ehituskomisjon/.
5. Saue linna Saue EPT AS tootmisterritooriumi detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine
/ühehäälselt võeti vastu otsus nr 92/.
6. Saue linna Viigimarja tn 20 detailplaneeringu algatamata
jätmine /ühehäälselt võeti vastu otsus nr 93/.
7. Saue linna 2011. aasta eelarve muutmine /I lugemine/;
/14 poolthäälega (2 erapooletut) otsustati suunata eelnõu volikogu II lugemisele ning määrata edasise arutelu
juhtivaks komisjoniks eelarve- ja majanduskomisjon/.
8. Arengukava tegevuskava muutmine /I lugemine/;
/ühehäälselt otsustati suunata eelnõu volikogu II lugemisele ning määrata edasise arutelu juhtivaks komisjoniks
arengukomisjon/.
9. Nelja Valla Kogust väljaastumine, lepingu lõpetamine
/ühehäälselt võeti vastu otsus nr 94/.
10. Saue Linnavolikogu 18. mai 2006. a määruse nr 8 „Saue
Noortekeskuse põhimäärus“ § 2 p 3 muutmine
/ühehäälselt võeti vastu määrus nr 31/.
11. Volikogu arengukomisjoni koosseisu muutmine
/11 poolthäälega (1 volikogu liige taandas ennast) võeti
vastu otsus nr 95/.
12. Volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu muutmine /11 poolthäälega (1 volikogu liige taandas ennast)
võeti vastu otsus nr 96/.
13. Volikogu planeerimis- ja ehituskomisjoni koosseisu muutmine /11 poolthäälega (1 volikogu liige taandas ennast)
võeti vastu otsus nr 97/.
14. Info
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Siiri Raagmets, volikogu assistent

1. Hinnapakkumise läbiarutamine ja kinnitamine /
korraldus nr 254/.
2. Konkursi „Saue linna aasta õpetaja 2011“ võitjate premeerimine /korraldus nr 255/.
3. Saue Linnavalitsuse 06. oktoobri 2010 korralduse nr 276
täiendamine /korraldus nr 256/.
4. Katastriüksuse Kadakamarja tn 36 jagamisel moodustatud
katastriüksustele lähiaadresside, maakasutuse sihtotstarvete ja pindalade määramine /korraldus nr 257/.
5. Sauekungla alajaama elektritoiteliini projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 258/.
6. Ehitusloa väljastamine Tule tn 22 (kollektor) /korraldus nr
259/.
7. Ehitusloa väljastamine Tule tn 22 /korraldus nr 260/.
8. Ehitusloa väljastamine Kivipõllu tn 7 /korraldus nr 261/.
9. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumine /korraldus nr 262/.
10. Koolikohustuse täitmise tagamise kord (II lugemine)
/määrus nr 6/.
11. Saue Gümnaasiumi hoolekogu töökord (II lugemine)
/määrus nr 7/.
12. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue Linnavalitsuse teenistujate palgaastmestiku ja hallatavate asutuste
töötasuastmestiku muutmine“ /otsustati suunata eelnõu
kehtestamiseks volikogusse/.
13. Saue Noortekeskuse ruumide kasutamise tasu /otsustati
suunata eelnõu II lugemisele/.
14. Saue Noortekeskuse ringitasude kehtestamine /korraldus
nr 263/.
15. Vara üleandmine /korraldus nr 264/.
16. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue linna 2012.
aasta eelarve“ (II lugemine) /otsustati suunata eelnõu III
lugemisele/.
17. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 265/.
18. Koduse mudilase toetuse maksmine /korraldus nr 266/.
19. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 267/.
20. Hooldaja määramine /korraldus nr 268/.
21. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse eraldamine
/korraldus nr 269/.
22. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Koolieelses lasteasutuses vanema poolt kaetava osa määr ja tasumine“
/otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
23. Tule tn 6–23 korteriomandi võõrandamise tingimused
/korraldus nr 270/.
24. Info
24.1 Sõlmitud lepingud
Jurist Elis Haav andis ülevaate sõlmitud lepingutest.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

samal tasemel (vt joonis 3).
Tegevusalade lõikes on
majandusvaldkonna
2011.
aasta eelarve alatäitmine tingitud ÜVK investeeringute
ajakavast (vt joonis 4). 

Maavanemad
külastasid Sauet
Neljapäeval, 29. septembril võõrustas Harju maavanem Ülle Rajasalu maavanemaid ja maasekretäre
Harjumaal. Tutvuti AS-i Santa Maria tootmisega, lõunastati Sauel ning külastati Ämari Lennubaasi. Päeva
lõpus anti maavanemate koordineerija roll järgmiseks
kolmeks kuuks edasi Hiiumaale.

Tervitussõnad kohale saabunud külalistele sõnas Ülle Rajasalu. Lühiülevaatega Saue linnast esines linnapea Harry Pajundi.
„AS Santa Maria on suuruselt kolmas maitseainetetootja
Euroopas. Tegutsetakse 15 riigis ning sortimendis on 900 toodet. Lausa 80% läheb ekspordiks 18 riiki,“ tutvustas ettevõtet
Ida-Euroopa regiooni direktor Tiit Nuudi ning näitas külalistele
maitseainete tootmist Sauel.
Ligi kahetunnisele maitseainetetehasega tutvumisele järgnes ühine lõunasöök restoranis Lounge Loft.
Edasi siirdusid maavanemad ja maasekretärid Ämari Lennubaasi, kus toimus ekskursioon, saadi ülevaade lennubaasi
tänastest tegevustest ja räägiti ka tulevikuarengutest.
Maavanemate töökohtumised toimuvad kord kuus, maavanemate koordinaatori juhtimisel. Koordinaator vahetub kord
kvartalis, selle aasta III kvartalis on koordinaatoriks Harju
maavanem Ülle Rajasalu. üldjuhul kuuluvad delegatsiooni
maavanemad ja maasekretärid (kokku 28 inimest) üle Eesti
ning lisaks mõned siseministeeriumi ametnikud.

Saue Sõna

Linnavalitsus
Määrus
Saue, 21. september 2011, nr 6

Koolikohustuse
täitmise tagamise kord
Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“
§12 lg 2, § 13 punkti l ja § 14 lg 4 alusel.
§ l. Reguleerimisala
Käesoleva määrusega kehtestatakse Saue linna haridusasutuses (edaspidi kool) õppivate laste koolikohustuse täitmise tagamise ning Saue Linnavalitsuses (edaspidi linnavalitsus)
rakendatavate meetmete kord.
§ 2. Koolikohustuse mõiste
(1) Koolikohustus on õpilase kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita
õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete
kohaselt.
(2) Koolikohustust ei loeta täidetuks, kui koolikohustuslik
isik ei ole kantud ühegi kooli nimekirja või puudub õppest mõjuva põhjuseta.
§ 3. Koolikohustuse täitmise tagamisega tegelev ametnik
(1) Koolikohustuse täitmata jätmise põhjuste viljaselgitamist ning meetmete rakendamist koolikohustust mittetäitvate
või koolikohustuse täitmist takistavate isikute suhtes korraldab linnavalitsuse noorsootöö- ja lastekaitse spetsialist (edaspidi ametnik).
(2) Ametnik juhindub oma tegevuses käesolevast määrusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, sotsiaalhoolekandeseadusest ning teistest õigusaktidest.
§ 4. Kooli pöördumine ametniku poole
(1) Koolil on kohustus pöörduda ametniku poole vastavate
meetmete rakendamiseks, kui kooli rakendatavad meetmed:
1) ei avalda mõju;
2) neid ei ole võimalik rakendada põhjusel, et kool ei saa
kontakti õpilase ega tema vanemaga või hooldajaga, kui need
on olemas, või mõne muu vanema õigustes oleva isikuga
(edaspidi vanem).
(2) Kool esitab taotluse ametnikule hiljemalt 5 tööpäeva
jooksul, kui õpilane on põhjendamata puudunud koolist ühe
õppeveerandi jooksul vähemalt 2O% õppetundidest ning kooli
rakendatavad meetmed ei ole andnud soovitud tulemust või ei
ole saadud kontakti õpilase vanemaga.
(3) Kooli esitatud kirjalik taotlus peab sisaldama:
1) õpilase nime ja isikukoodi;
2) õpilase elukoha andmeid;
3) õpilase vanemate kontaktandmeid;
4) väljavõtet e-koolist põhjuseta puudumiste ja hinnete kohta;
5) kooli koostatud iseloomustust;
6) kooli rakendatud meetmete loetelu ja kirjeldust;
7) infot suhtlusest õpilase vanemaga (väljavõte telefonikõnedest, kirjavahetus jne).
§ 5. Ametniku rakendatavad meetmed
(1) Ametnik rakendab õpilasele järgmisi meetmeid:
1) vestleb õpilasega, selgitades välja koolikohustuse täitmatajätmise põhjused;
2) teeb teatavaks õigusrikkumise jätkamise tagajärjed ning
vajadusel suunab õpilase täiendava abi saamiseks tugispetsialisti vastuvõtule;
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3) teeb koolile ettepaneku täiendavate koolikorralduslike
meetmete rakendamiseks;
4) esitab alaealiste komisjonile taotluse alaealise õigusrikkumise asja arutamiseks.
(2) Ametnik rakendab õpilase vanemale järgmisi meetmeid:
1) vestleb vanemaga, et selgitada välja koolikohustuse täitmatajätmise põhjused;
2) teeb teatavaks õigusrikkumise jätkamise tagajärjed ning
vajadusel suunab vanema täiendava abi saamiseks tugispetsialisti vastuvõtule;
3) korraldab võimalusel vanemale ja õpilasele koostöös linnavalitsusega perenõustamist;
4) karistab vanemat rahatrahviga, kui tema koolikohustuslik laps ei ole kantud ühegi kooli nimekirja või on ühe õppeveerandi jooksul põhjendamata puudunud rohkem kui 20%
õppetundidest;
(3) Vanemat ei karistata, kui ta on koolilt või linnavalitsuselt taotlenud koolikohustuse täitmise tagamiseks meetmete
rakendamist, on kooli või linnavalitsuse pakutud ja rahastatud
meetmete rakendamisega nõustunud ning rakendamisel ka
aktiivselt osalenud, kui sellekohased meetmed eeldavad vanema taotlust, nõusolekut või aktiivset osalemist.
(4) Vanemale määratud rahatrahvi võib vanema nõusolekul
asendada üldkasuliku tööga.
Vanem rakendatakse üldkasulikule tööle l0–50 tunni ulatuses tööst ja õppimisest vabal ajal.
Üldkasuliku töö eest tasu ei maksta. Kui vanem hoidub üldkasulikust tööst kõrvale, pööratakse temale määratud trahv
täitmisele.
(5) Ühe meetme mittemõjumisel või kohaldamatuse tõttu
on ametnikul õigus rakendada mõnd teist meedet.
(6) Koolikohustust mittetäitva õpilase ja tema vanemaga
kontakti saamiseks selgitab ametnik välja koolikohuse täitmatajätmise põhjused, kasutades järgmisi toiminguid:
1) teeb kindlaks õpilase vanemate töökohtade olemasolu
ja kontaktandmed;
2) külastab õpilase vanema elukohta või töökohta koos
politsei, haridusvaldkonna spetsialistiga või muu pädeva isikuga;
3) pöördub politsei poole õpilase asukoha kindlakstegemiseks.
(7) Ametnik on kohustatud edastama materjalid linnavalitsusele koolikohustuse täitmist takistavate asjaolude lahendamiseks, kui vajalike meetmete rakendamine kuulub linnavalitsuse pädevusse.
§ 6. Vanema kohustused ja õigused
(1) Vanema kohustused:
1) kasutada meetmeid, mida talle pakub linnavalitsus;
2) taotleda vajaduse korral linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.
(2) Vanema õigused:
l) saada ametnikult teavet ja selgitusi vanema ning õpilase
õiguste ja kohustuste kohta;
2) anda ametnikule selgitusi õpilase koolikohustuse mittetäitmise kohta;
3) saada võimalusel abi linnavalitsuselt lapse koolikohustuse täitmiseks.
§ 7. Määruse jõustumine
(1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.
(2) Määrus avalikustatakse kodulehel ja Saue Sõnas.
Harry Pajundi, linnapea
Jekaterina Tikerpuu, linnasekretär

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise
ja maksmise korrast Saue linnas
Saue Linnavolikogu kehtestas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 22, § 221
lg 6, § 23 lg 1, § 281 alusel määruse Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Saue linnas. Määrus jõustus 1.
septembril 2011. Täpsemat informatsiooni toetuste liikide, saajate, taotlemise, määramise ja maksmise kohta saab Saue linna
kodulehelt www.saue.ee Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu rubriigist.

SAUE LINNAVALITSUSE KORRALDUS
21. september 2011, nr 255

Konkursi „Saue linna aasta õpetaja 2011“
võitjate premeerimine
Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lg 1 p 3, konkursi „Saue linna aasta õpetaja“ statuudi p 3.2 ja konkursi „Saue linna aasta õpetaja 2011“ valimise komisjoni ettepaneku alusel annab Saue Linnavalitsus alljärgneva korralduse:
1. Premeerida „Saue linna aasta õpetaja 2011“ konkursi võitjaid:
1.1 Saue Gümnaasiumi õpetaja Anu Lauri;
1.2 Saue lasteaia õpetaja Rita Reiman’i;
1.3 Saue Muusikakooli õpetaja Elviira Alamaa’d.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Harry Pajundi, linnapea
Jekaterina Tikerpuu, linnasekretär

Päevakeskust
külastasid kasakad
29. septembril kogunesid Saue Päevakeskuses abilinnapea Rafael Amose, linnavalitsuse töötaja Meeli Kallase ja Ukraina kasakate eestvedamisel Saue eakad,
kelle suhtluskeeleks on vene keel. Lisaks meelelahutusele loodi uus rahvusühendus Bereginja.

Ukrainlased tõid kaasa külakosti ja päevakeskuse oma ehtne
Doni kasakatar Galina Lilienthal pani lauale omaküpsetatud
kartulipirukad. Kultuuriline meelelahutus ehk laul ja luule olid
külalistelt. Laulis ukrainlane Sergei Klimenko.
Lisaks meeleolukale ühislaulmisele peeti tulevikuplaane:
Saue Linna Invaühingu esinaine Elena Kalbus on juba aastaid
kandnud endas mõtet ja soovi kaasata ka venekeelseid eakaid päevakeskuse tegevusse. Kohaletulnute seas olid valdavalt päevakeskusele tuttavad inimesed, kuid oli ka neid, kellest loodetavasti kujunevad uued ja aktiivsed päevakeskuse
külastajad.
Ukraina Registrikasakate Balti riikide hetmani Andrei Gritskovi ja Elena Kalbuse eestvedamisel pandi alus rahvusühendusele Bereginja. Esimene Bereginja kogunemine toimub
juba 13. oktoobril kell 16 Saue Päevakeskuses.
Liivi Lents

Salme kultuurikeskuses
tähistati suurejooneliselt
eakate päeva
1. oktoober on rahvusvaheline eakate päev ja selle tähistamiseks korraldati Salme kultuurikeskuses kahepäevane eakate festival. Et avapäeval oli suviselt soe
ja ilus ilm, meenutas Salme keskuse esine lausa laadaplatsi, kus kaubeldi kõigega.
Festivali avas sotsiaalminister Hanno Pevkur, kes kinnitas, et
valitsus ei ole unustanud pensionäre. 2012. aasta on kuulutatud eakate aastaks ja plaanis on väike pensioni tõus.
Edasi sai iga festivaliosaleja ise otsustada, mida vaadata
ja kuulata, sest meelelahutust pakkusid eakate taidluskollektiivid, kuulata sai loenguid vanemas eas inimeste terviseprobleemide kohta, jagati nõuandeid, mida silmas pidada
reisimisel. Huvitava loenguga esines Ida-Tallinna Silmakliiniku silmaarst, kes rääkis silmapõhja lupjumisest ja kollatähni
kärbumisest. Tutvustati eakatele mõeldud mobiiltelefoni ja
anti pangandusalast nõu. Huvilised said vaadata komöödiaid
„Ilusad valed” ja „Papa” ning kohal olid ka Prillitoosi saate tegijad.
Tegevus toimus korraga kolmel korrusel. Kui esimesel
korrusel toimus avatseremoonia, avas kolmandal korrusel
taidluskollektiivide esinemise Saue Päevakeskuse seeniortantsuansambel Senjoriitad. Kergejalgsed tantsijad esitasid
ühtekokku neli tantsu Aime Kaasiku juhtimisel. Tantsijad
esinesid kaunites, Urve Migguri poolt valmistatud kübarates.
Nooruslike tantsijate esinemine sai vaatajate sooja vastuvõtu
osaliseks.
Suures saalis sai pärast Andres Arraku loengut esinemisõiguse Viimsi valla Randvere Päevakeskuse seeniortantsurühm, tantsud vaheldusid huumoripaladega. Seejärel esines
meie päevakeskuse naisansambel „Rukkilill” — lauljad mustades seelikutes, valgetes pluusides ja rukkililleõit meenutavates lipsudes. Harald Matvei juhatamisel esitati kolm laulu.
Viimane neist „Mis sest, et aastad kaovad“ tõi nii mõnegi silma pisarad. Festivali juhtiv Reet Linna sattus hoogu, hakkas
ka ise laulma ja õhutas rahvast kaasa laulma, samal ajal takti
lüües.
Festivalil oli eakatele palju huvitavat, tarvilikku, meeldivat
ja meeldejäävat, mille eest suur tänu organiseerijatele ja korraldajatele!
Armand Nagel

Saue Sõna
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Aasta Õpetaja Anu Lauri: oluline on lugupidamine teiste vastu
Saue Gümnaasiumis 26 aastat tagasi õpetajateed alustanud Anu Lauri oli tollal kooli kõige noorem õpetaja. Ta rõhutab, et igal teol ja mõttel on tagajärg ning oluline on lugupidamine teise inimese ning üleüldse kõige elava vastu.
Gerli Ramler
Kuidas jõudsite Sauele?
Tulin Sauele otse Tallinna
Pedagoogilisest Koolist ja
26 Saue-aastat ongi kogu mu
pedagoogiline staaž. Olin
alustades kooli kõige noorem
õpetaja. Tarkust taga nõudmas olen käinud Tallinna 22.
Keskkoolis (praegune Jakob
Westholmi
Gümnaasium),
Tallinna Pedagoogilises Koolis ja Tallinna Pedagoogilises
Instituudis. Viimati läbisin
mentorkoolituse
Haapsalu

Ei saa öelda, et oleksin õpetajatööst juba väiksena unistanud, pigem otsisin keskkooli
viimases klassiski veel „oma
teed“. Ühel hetkel sai aga vastu võetud otsus, et lähen proovin õpetajaks õppida. Täna
võin öelda, et pole seda otsust
kahetsema pidanud. Eeskujuks pean siiani oma esimest
õpetajat.
Kolledžis. Nüüdseks on minust saanud vanemõpetaja.
Kuidas sai teist õpetaja?

Mis Teile õpetajaameti juures meeldib?
Mind innustavad kindlasti
õpilaste säravad silmad, mis

peegeldavad meie koostööd,
ning lapsevanemad, kes oskavad hinnata õpetajatööd
ja on vajadusel mulle toeks.
Usun, et kõik hea meelega
tehtu tuleb hästi välja. Olen
küll nõudlik, kuid tähtsal
kohal minu elus on huumor.
Lastega töötamisel olen kogenud, et tihti aitab olukorrast välja hea nali või mõni
rahvatarkus. Elurõõm koosneb tillukestest osakestest:
väikestest, kiiresti ununevatest heategudest nagu naeratus, lahke pilk või südamest

tulnud head sõnad. Ja parimaks tunnustuseks on see,
kui endised õpilased soovivad ikka ja jälle kokku saada
ning ühiselt veedetud kooliaegu meenutada.
Millised on Teie hobid?
Olen rahutu hing — mulle meeldib reisida, tantsida.
Kindlasti meeldib ka muusika
ja lugemine. Kui vähegi aega
jääb, käin ka ujumas.
Mis on Teie jaoks tähtis?
On palju erinevaid tõekspida-

misi, mis on mind vorminud
just selliseks, nagu ma olen.
Põhiline teadmine, millest
olen lähtunud ja mida püüan
ka lastele edasi anda, on see,
et kõik minu teod ja mõtted
mõjutavad mind ja ümbritsevat. Mul on vabadus valida,
mida ja kuidas teen, aga ma
pean meeles, et igal teol ja
mõttel on tagajärg. Usun, et
kõik, mida ma teen rõõmu ja
armastusega, on hästi tehtud.
Ja veel — oluline on lugupidamine teise inimese ning
laiemalt kõige elava vastu. 

Aasta õpetaja Rita Reiman on leidnud unistuste töökoha
Saue aasta õpetaja tiitli saanud Rita Reimani sõnul ei kujutaks ta ettegi, et mingit muud ametit
peaks. Midrimaa lasteaias töötamine on talle kõige meelepärasem.
Gerli Ramler
Kui kaua olete õpetajana
töötanud?
Olen 27 aastat töötanud õpetajana lasteaias. Pärast kooli
lõpetamist töötasin kaks aastat Männiku lasteaias ja nüüd
juba 25 aastat Saue lasteaias
Midrimaa.
Kuidas sai Teist õpetaja?
Ega sel ajal polnudki eriti

Mis Teile õpetajaameti juures meeldib?
Võiks öelda, et laste siirus —
nad on avameelsed, julged
kõike küsima. Lapsed ootavad alati midagi põnevat ja et
seda neile ka pakkuda, tuleb
pidevalt mõelda uusi ja uusi
tegemisi, igaks järgmiseks
korraks midagi uut.

valikuid. Kodust ei tahtnud
kaugele minna ning otsustasin asuda õppima Tallinna Pedagoogilisse Kooli. Et mulle
väikesed lapsed meeldisid ja
sai ka naabrite väikesi lapsi koos sõbrannaga hoidmas
käidud, otsustasingi selle
ameti kasuks. Otsus oli igati
õige, sest amet mulle meeldib — ei kujuta ettegi, mida
muud võiksin teha! See on
mulle kõige meelepärasem.

Kelleks tahtsite lapsena saada?

Lapsena oli minu kindel
soov saada algklasside õpetajaks.
Millised on Teie hobid?
Kõige suuremaks hobiks
on aiandus — vaatan kõiki
aiasaateid ja loen sellealast
kirjandust. Võtan osa Saue
linna spordiüritustest, siin
on eestvedajaks mu noorem
poeg Kaspar.

Kas aasta õpetaja tiitel tuli
üllatusena?
Eelmisel aastal nominentide
hulka sattumine oli mulle
küll väga suureks üllatuseks
ja ka nüüd aasta õpetaja tiitli
saamine oli üllatus, muidugi,
sest nominente oli ju rohkem. Siinkohal tahangi öelda
suure tänu oma töökaaslastele — aitäh teile, armas Midrimaa pere! 

Elviira Alamaa: minu töö on minu hobi

Midrimaa sai sünnipäevaks
võimsa liivakasti

Saue Muusikakooli õpetaja ja Saue Poistekoori asutaja ning
dirigent Elviira Alamaa sai esimese pedagoogina Saue aasta
õpetaja tiitli teistkordselt. Tema töö on põnev, olles tihedalt täis
mõnusaid lauluproove, vahvaid esinemisi ja huvitavaid kontserdireise.

5. oktoobril pidas Saue lasteaed Midrimaa oma 59.
sünnipäeva. Päeva vältel toimusid laste kontsertaktused, mille vahel kogunesid kõik lasteaia lapsed õue,
et teha suur kallistus sünnipäevalapsele.

Gerli Ramler
Kuidas sai teist õpetaja?
Olen erialalt koorijuht. Eesti
Muusikaakadeemiasse õppima asudes teadsin, et soovin
õpetada lapsi, kuid oleksin
diplomi järgi võinud saada ka
kutselise koori dirigendiks.
Kui kaua olete õpetajana
töötanud?
Olen lastega tegelenud üle 22
aasta.
Mis Teile lastega tegelemise
juures meeldib?
Eks ikka säravad silmad, kui
midagi välja tuleb, ja nagu
poistega ikka — saab sageli
teada, kas laul oli selge, alles
laval.

Kelleks tahtsite ise lapsena
saada?
Arvan, et mul polnudki kindlat unistuste eriala. Armastasin küll vahel naabritüdrukuid
laulma õpetada.
Kui Te poleks õpetaja, siis
kes oleksite?
Seda on raske aimata, sest
pärast põhikooli lõpetamist
oleks mind ka 21. keskkoolis ka edasi õppima oodatud,
kuid minu valikuks osutus
G. Otsa nimeline Tallinna
Muusikakool.
Mis on teie hobid?
Kahjuks sellise eriala kõrvalt
on raske mingi muu hobiga
tegeleda. Mõnes mõttes ongi
ju töö ka minu hobi, sest sellise seltskonnaga peabki taht-

ma natuke rohkem teha kui
ainult proove ja esinemisi.
Suuremad poisid ja noormehed küsivad ikka, kas me sõidame ka kuhugi ... ja eks ole
ju sõidetud ka!

Kas aasta õpetaja tiitel tuli
üllatusena?
Tuli tõesti, sest ei teadnud, et
seda teist korda on võimalik
saada — olin Saue aasta õpetaja ju ka aastal 2004. 

Kevadel lasteaeda lõpetavate Poku rühma laste vanematel
tekkis mõte teha lasteaiale ühine ja meeldejääv kingitus —
likvideerida talgute korras üks keset lasteaia õue asetsev
porilomp ning ehitada sinna liivakast. Eriliseks teeb kingi
see, et lisaks 15 tonnile käsitsi kärudega kohale veetud liivale on liivakasti äärteks olevad palgid lastevanemate omast
metsast ja enda poolt langetatud, kooritud ja paika pandud!
Poku rühma lapsevanemate sõnul on ühiselt ehitatud liivakast ühtlasi tänutäheks ka lasteaiale kõigi nende aastate
eest, mil nende lapsi hoitud ja kasvatatud on.
„Kuigi lapsevanemate plaan tundus esialgu liiga mahukas
ja julge, jäime põnevusega ootama,“ sõnab Saue Lasteaia
Midrimaa direktor Anne Teetamm. „Reedel enne tööpäeva
lõppu oligi liivahunnik kohal. Ja suur oli üllatus emaspäeva
hommikul, kui oligi suur-suur liivakast valmis. Tore on tõdeda, et ka lapsevanemad tunnevad, et see on meie laste
lasteaed, mitte lihtsalt üks linnaasutus, kes peab meile kõik
valmis panema ning meie siis tuleme ja oleme ... Aitäh teile,
head lapsevanemad!“ Palju õnne meie lasteaiale!

Saue Sõna

Varia
Saue Gümnaasiumi 8. klasside
olümpiamängud jäävad kauaks meelde
Mõte, mis turgatas pähe aasta tagasi, sai teoks tänavu imeilusal
oktoobrikuu esimesel päeval. Idee — teha oma klassile ja paralleelidele üks kena spordipidu — leidis sooja toetuse lapsevanemate poolt.
Jelena Laanjärv
Siinjuures suur tänu lapsevanematele eesotsas Kristiina
Hõbessalu, Sirli Bergströmi,
Merike Taatsi ja Veiko Vaiknurmega — ilma teieta poleks
meie pidu nii uhke ja meeldejääv olnud!
8. klasside spordipäev algas rongkäigu, olümpiahümni, lipu heiskamise ja sportlase ning kohtunike vandega.
Mängude avakõne pidas direktor Jaan Palumets, aukülalisena sai sõna tervituseks
mitmekordne olümpia medalimees, sõudja Jüri Jaanson.
Mälestuseks sai olümpiavõitja
lisaks kooli raamatule ja meenele spetsiaalselt valmistatud
medali ning aukirja. „See
on minu esimene nii kergelt
teenitud medal,“ muigas Jüri
Jaanson.

Süttis olümpiatuli ning
mängud võisid alata. Kavas
olid staadionialad (jooksud,
kaugushüpe,
kuulitõuge,
pallivise), ujumine, poiste
korvpall ning tüdrukute indiaka. Teatejooksu võistkondi
autasustasid härra ja proua
Jaanson isiklikult. Loodame,
et medali kaelariputus ja käepigistus jääb noortele spordisõpradele kauaks meelde!

Kõik võistkondlikud alad
(teatejooks + korvpall + indiaka) võitis 8.C ning staadionialad 8.B klass. Ent palju
säravaid esikohti ja häid tulemusi näitas ka 8.A klass. Lisapunkte oma klassile said tuua
kõik kohal viibinud lapsevanemad, sõbrad ja mittevõistlevad klassikaaslased. Kõike
kokku liites oli lõpuseis enne
viimast ala — indiakat — vä-

gagi pingeline: vaid punktilised vahed! Indiaka otsustas
kõik ja nii võitis üldkarika sel
korral 8.C klass!
Lisaks toetajatele ja kaasaelajatele täname kohtunikke
ja kooli kehalise kasvatuse
õpetajaid Ester Legonkovi ja
Valdo Pilvet!
Suur tänu kõigile! Võitis
sport! 

27. septembril toimus Saue
Kontserdisaalis kontserdisügise avaüritus — kuulajaid
rõõmustas saksofonikvartett
SaxEst koos Siim Aimlaga.
Kontserdi algus tekitas
kohe muheda meeleolu —
kvartett alustas avalooga „Mo
better blues“, samal ajal sisenes saali Siim Aimla soolot
mängides. See Bill Lee pala
andis kogu kontserdi kavale
ka ühise pealkirja.
Saksofoniperekond
on
tänuväärselt
mitmekesine,
sisaldades — alates kõrgest
sopransaksofonist ja lõpetades madala baritonsaksofoniga — väga laia diapasooni nii
helikõrguste kui ka tämbrite
mõttes. Ja nagu ühe perekonna liikmed ikka, sobivad ja
sulanduvad nende helid toredasti ühte.
Oma tegevust juba 1999.
aastal alustanud saksofonikvarteti SaxEst koosseisus
musitseerisid Ivo Lille (sopransaksofon), Virgo Veldi (altsaksofon), Lauri Sepp (tenorsaksofon) ja Sulev Sommer
(baritonsaksofon).
SaxEsti
näol on tegemist ühe edukama kammerkoosseisuga eesti
muusikamaastikul, kel on ka
õige tihe kontserdigraafik. Esi-

netakse nii klassikalise repertuaariga, alates barokkmuusikast nüüdismuusikani, kui ka
jazz- ja soulmuusikaga.
Seekord oli siis saksofonikvartetist saanud kvintett.
Siim Aimla mängis mitmeid soolosid kord sopran-,
kord altsaksofonil ning kava
koosnes peamiselt tema arranžeeringutest ja ka originaalloomingust. Siim Aimla
arranžeeringud on põnevad
ja mängulised. Eriti fantaasiarikkalt kõlasid lood, kus algmaterjal oli olnud üsna napp.
Näiteks seaded lastelaulule
„Rongisõit“ või rahvaviisile
„Tiiu talutütreke“, kus oli lõbusalt mängitud harmooniate
ja taktimõõtudega ning mis
olid muutunud peaaegu tundmatuseni. Jazz-standarditega
oli käitutud pisut lugupidavamalt; siiski oli näiteks Paul
Desmondi „Take Five“ pealkirjast hoolimata 3-osalisse
taktimõõtu laiendatud. Kavas
kõlasid põhiliselt ameerika,
eesti ja soome lood. Lisapalana esitatud „Küll on kena
kelguga“ pani kontserdiõhtule heatujuliselt punkti.
Palade vahele ütles Siim
Aimla ka mõne muheda kommentaari. Näiteks kuulsime
jazzi definitsiooni: „Jazz on
see, kui võetakse vana tun-

Saue paremad
mälumängurid on
Rafael Amos, Kaido Lasn
ja Urmas Väärtnõu
Saue mälumängurite sügishooaeg algas 28. septembril individuaalsete meistrivõistlustega, kus osales 11
julget mõttetarka. Mullusega võrreldes oli mälumängureid küll mõnevõrra vähem ja ka ainus õrnema soo
esindaja esines varjunime all.
Varjunime all võistlesid ka pooled mehed ning seetõttu võis
võistlejate seas kohata selliseid legendaarseid persoone
nagu Julius Caesar, William Vallutaja ja Miki-Hiir. Nende
punktisaak ja koht jäävadki ainult nende endi teada. Medalimehed olid aga endas kindlad ning esinesid julgelt oma
pärisnimedega.
Peakohtunik Tenno Sivadi esitas kokku 50 küsimust,
millest esimesed 22 olid valik- ja järgmised tavaküsimused.
Kokku oli võimalik koguda 79 punkti. Härra Sivadi küsimused on alati põnevad — on tõsiseid ja süvateadmisi nõudvaid, kuid samas on tal alati varuks ka selliseid vembukaid
küsimusi, mille vastustest saime teada, et Rumeenia kunagine diktaatorist president Ceausescu andis oma labradori
tõugu lemmik-koerale polkovniku aukraadi ning tema sõidutamiseks oli eraldi limusiin koos autojuhiga; et Adolf Hitleri
erirongi nimi oli „Amerika“ ning et Gruusias on võimalik osta
ja süüa lipse, mis on valmistatud viinamarja- ja ploomiželeest. Idee autorid kasutasid ära president Šaakašvili totra
kombe telefoniga rääkides aeg-ajalt oma lipsu närida.
Võistluse võitis kindlalt ning tuli seega teist aastat järjest
Saue linna mälumängumeistriks Rafael Amos 51 punktiga.
Järgmiste medalikohtade pärast käis äge heitlus lõpuni ning
kaks meest kogusidki võrdselt 46 punkti. Lisaküsimuste tulemusel võitis hõbemedali Kaido Lasn ning pronksiga pidi
leppima Urmas Väärtnõu. Kaido jaoks oli see samuti teiseks
medaliks eelmisel aastal võidetud pronksi kõrvale. Urmas
tegi aga kõige võimsama lõpuspurdi, sest esimese poolaja
järel oli ta alles viiendal kohal. Järgmised võistlejad jäid juba
üsna kaugele, neist parim oli varjunime „AAA“ all osaleja 41
punktiga.
Kokkuvõtteks võib nentida, et huvilisi on ning järgmisel
aastal jätkame kindlasti linna parima kilvari selgitamist.

Mälumängurikas sügis

Saue Kontserdisügise avas
saksofonikvintett SaxEst
Kirsti Raidma

7. oktoober 2011

Järgmine väga oluline võistlus on võistkondlik Saue Tammekilb 2011 III eelvoor, mis toimub 19. oktoobril gümnaasiumis. Seal selguvad eelvoorude kokkuvõttes kolm edukamat
võistkonda, kes pääsevad superfinaali. Praegu on paremusjärjestus järgmine:
1. Tammetark 117 p; 2. Ettur 98 p; 3. Sammas 93 p; 4.
SG4 85 p; 5. Tammetõru 81 p; 6. Tere 80 p; 7. Noortekeskus
60 p; 8. RK (õpilased) 49 p.
Superfinaal toimub 27. novembril algusega kell 12
Saue Noortekeskuses ning tegemist on kõigile huvilistele mõeldud üritusega, kus ka pealtvaatajad saavad kaasa
mängida ning toimub muudki huvitavat.
Kindlasti võtame osa ka Eesti omavalitsustevahelisest
suursarjast „Eesti Maakilb 2011/2012, mille võidukarika
on võistkond „Tammetark“ kahel viimasel aastal Sauele toonud. Mängu „Eesti Maakilb“ I eelvoor toimub 19. novembril
Keilas ja II voor 10. detsembril Sauel.
Saue Mälumänguklubi juhatus

Sügiskontsert. Sax Est koosseis (vasakult paremale) Ivo
Lille, Lauri Sepp, Virgo Veldi, Siim Aimla, Sulev Sommer.
tud lugu ja tehakse see uues
jubedas kuues.“ Siim Aimla
sisukas loominguline tegevus
ei ole jäänud ka laiemalt märkamata — rahvusvahelisel
muusikapäeval, 1. oktoobril
pälvis ta Eesti Kultuurkapitali
aastaauhinna „Särava loomingulise aasta eest“.
SaxEsti liige, endine Saue
Muusikakooli õpetaja Sulev
Sommer tuletas meelde, et
SaxEst on Sauel mängimas
juba kolmandat korda. Esimene kord käidi klassikalisema kavaga, teist korda koos
James Wertsiga jõulumuusikat mängimas. Loodetavasti
ei jää ka seekordne esinemine
viimaseks.

Muusikakooli
õpilased,
kellega vestlesin, ütlesid kõik
särasilmil, et kontsert meeldis. Lood olid kaasakiskuvad
ja õnneks ka piisavalt lühikesed. Sai vahepeal plaksutada
ja siis uude meeleolusse sisse
elada. Kõrva paitas koosseisu
ühtlane toon ja täpne ansamblitunnetus ning samavõrra
muusikute head solistivõimed.
Täname avakontserdi toetuse eest Pille Lille muusikute
toetusfondi, Eesti Kultuurkapitali, Saue linna ja Saue
Muusikakooli. Juba varsti on
oodata uusi põnevaid kontserte! Jälgige reklaami! 
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Teated
Krediidipank
on rahakoti sõber
Inimene on tihti keeruliste valikute ees. Näiteks
kas panna laps ühte või teise kooli, kinkida kallimale kimp roose või romantiline õhtusöök restoranis, külastada nädalavahetusel vanemaid
või minna kontserdile …
Laenuvõtmisega on täpselt sama asi. Ühelt poolt on
võlg võõra oma, teiselt poolt aga tekib meil kõigil aegajalt soove ja vajadusi, mille rahuldamiseks ei piisa oma
rahalistest võimalustest.
Esimene asi, mis siinkohal pähe tuleb, on eluase.
Muidugi võib 20–30 aastat ise raha koguda ja siis endale unistuste kodu osta. Teine variant on kohe sobiv
elamine soetada ja maksta 20–30 aastat laenu. Kulub
sama aeg, aga elu ei jää elamata. Pealegi on elamispindade hinnad praegu üpris mõistlikud.
Ei maksa karta, et laenamine on ülemäära keeruline
või koguni ohtlik. Riik on teinud viimasel ajal laenuvõtjate kaitsmiseks seadustes mitugi olulist muudatust.
Kindlasti on ka Krediidipanga hoolivad laenunõustajad
valmis vastama kõigile teie küsimustele.
Lisaks eluasemelaenule pakub Krediidipank väikelaenu, mille maksimaalne laenusumma on kuni 4795
eurot ehk enam kui 75 000 krooni, arvelduskrediiti või
krediitkaarti. Kõikide nende toodete puhul on aastane
intress kõigest 15%. Nii soodne intressimäär on teiste
turul olevate sarnaste toodetega võrreldes madalam.
Julgen kõigile klientidele soovitada krediitkaarti.
Selle abil on mugav ostelda internetipoodides, mis on
Eestis üha kasvav trend, samuti võimaldab krediitkaart
sularahaga võrreldes mugavamalt ja riskivabamalt välismaal oma elu-olu eest hoolt kanda. Krediidipangas
on valida määratud maksega või püsimaksega krediitkaardi vahel. Kaartide olulisemad erinevused on krediidilimiidi suurus ja tagasimaksmise viis.
Väiksema laenu taotlemiseks peab Tallinnas ja Harjumaal elaval laenajal olema ette näidata netosissetulek vähemalt 600 eurot kuus, mujal Eestis aga vähemalt
400 eurot kuus. Eluaseme- ja tarbimislaenu puhul on
nõuded sissetulekule madalamad — Tallinna ja Harjumaa elaniku puhul alates 400 eurost kuus, ülejäänud
Eestis alates 350 eurost kuus. Sissetulek peab olema
regulaarne ja laekuma ükskõik millisesse panka Eestis.
Krediidipank on teile abiks ka siis, kui mõtlete auto
soetamisele.
Krediidipanga autoliisingu puhul algab esmase sissemakse suurus 10 protsendist. Näiteks 13 000 eurot
(ehk umbes 200 000 krooni) maksva uue auto puhul
on see 1300 eurot. Selle raha eest saaks muidu autoturult vaid 10 aasta vanuse suure läbisõiduga ja rohkelt
remonti vajava neljarattalise. Mõistlikum on osta auto
liisinguga — nii saab täiesti uue auto, millele kehtib ka
garantii.
Kui teil on aga silma jäänud unistuste auto, millel
vanust juba mõni aasta, siis ka sel juhul ei jäta Krediidipanga liising hätta. Tõsi, kasutatud autode puhul on
intressimäär pisut kõrgem, aga alati tasub küsida personaalset pakkumist.
Seega — mõelge läbi oma vajadused, kaaluge oma
võimalusi ja seadke sammud Krediidipanka. Ootame
teid Krediidipanga peakontoris Narva mnt 4, Tallinn.

Helo Koskinen
Krediidipanga laenuosakonna juhataja
krediit@krediidipank.ee
tel 669 0977

TEATRIETENDUS

JÄÄGU MEIE VAHELE
29. oktoobril kell 19.00
SAUE KONTSERDISAALIS
Autor: Alan Ayckbourn/ tõlkinud Jüri Karindi
Lavastaja: Ivo Eensalu
Kunstnik: Jaak Vaus
Osades: Maria Klenskaja (Eesti Draamateater)
või Ene Järvis, Marika Korolev, Eva Püssa („Vanemuine“),
Raivo Rüütel ja Madis Milling
Piletid hinnaga 8.-€ ja 10.-€ müügil
Saue Huvikeskuses (SG ruum nr 124) E–N 15.00–18.00
Piletite broneerimine tel 659 5009

Raamatukogupäevad

Saue Huvikeskuse
ürituste kava

KOHTUME RAAMATUKOGUS

Täiskasvanud Õppija Nädala raames toimuvad
avatud töötoad

• 13. oktoobril kell 18.30 ruumis 407 Tekstiilist ehete
valmistamine. Juhendaja tekstiilikunstnik Evelin Voksepp
• 17. oktoobril kell 18.30 ruumis 407 Omanäoline pakend.
Juhendaja käsitööõpetaja Tiina Sillar.
Töötubadesse on vajalik eelregistreerimine, e-post:
huvikeskus@saue.ee, tel 659 5009. Osalemine tasuta
• Tekstiil ja taaskasutus
Tulge, tuunime seismajäänud rõivaesemetele uue
väljanägemise, meisterdame juurde ehteid ja muid
omanäolisi detaile. Kursus toimub alates 20. oktoobrist
neljapäeviti kell 18.00 ruumis 407 Saue koolimajas.
Kuutasu 10.- €. Juhendaja tekstiilikunstnik Evelin Voksepp
• Klaasikunsti kursus täiskasvanutele
Tunnid toimuvad kolmapäeviti kell 18.00 ruumis 407 Saue
Gümnaasiumi IV korrusel. Võimalik on õppida tiffanitehnikat,
klassikalise vitraaži valmistamist ja klaasimaali. Kutsume
uusi osalejaid, oodatud on ka gümnaasiumiõpilased!
Kuutasu 16.- eurot. Juhendaja Ilona Rõžakova
• Keraamika
Tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 18.30–21.00 Saue
Huvikeskuse keraamika töötoas. Ühe korra tasu 6.- €.
Ootame osalejaid! Juhendaja Anneli Lupp
• KEVADINE PÕHJA-POOLA REIS (IDA-PREISIMAA)
30.04–04.05.2012 (5 päeva)
Põhja-Poola alal on palju endisest Ida-Preisimaast.
Poolakad on oma sõjasaaki, nn trofeesse suhtunud väga
hästi. Kuivõrd ajalugu võimaldas neil käsitada Preisi alade
hõivamist nende taasliitmisena Poola riigiga, võimaldas
see ka kogu paikse pärandi tingimusteta tunnistamist
oma rahvuslikuks kultuurivaraks. Selle päästmiseks,
taastamiseks ja säilitamiseks on siin tehtud ja tehakse suuri
jõupingutusi. Lisaks väikelinnadele, lossidele, raekodadele,
kirikutele ja kloostritele saame näha ka kauneid
looduspaiku — järvedemaad, Heli poolsaart ja Slowiski
rahvusparki. Hind: 319 EUR. Reisisoovist teatada hiljemalt
20. oktoobriks Sirje Lubergile, e-post: huvikeskus@saue.ee;
tel 659 5009, 523 4339. Täpsem info reisi kohta on Saue
Huvikeskuse kodulehel www.huvikeskus.saue.ee

Saue Päevakeskuse
ürituste kava
• 06.10.11 Politsei Muuseumi külastus
Sõidame 11.50 Saue Kaubakeskuse juurest väljuva 190.
bussiga. Registreerimine päevakeskuses
• 13.10.11 kell 16.00 rahvusühenduse BEREGINJA kogunemine päevakeskuses
• 03.11.11 kell 11.00 hingedepäeva kontsert
• 07.11.11 korraldavad naljasõbrad oktoobripühad nõukogulikus laadis KGB kohvikus. Osalustasu 20 € inimese
kohta (täpsem info päevakeskuses). Hinna sees päevako-

Harju Ettevõtlusja Arenduskeskuse teated
Spordikoolituse ja -teabe SA kutsub huvilisi koolitustele:
12. oktoobril „50 nippi, kuidas Facebook’is veelgi efektiivsem olla”. Osavõtutasu: 20 €; 26. oktoobril „Sotsiaalmeedia treeningplaan”. Osavõtutasu: 20 €. Koolitaja Agentuur
Taevas, koolitused toimuvad Oru Hotelli konverentsiruumis
(Narva mnt 120B, Tallinn). Registreerimine: liisa@spordiinfo.ee või tel 518 0769. Info: www.spordiinfo.ee
11. oktoobril kell 12–16.30 toimub Tallinna Tehnikaülikoolis (Ehitajate tee 5) esimene sotsiaalse ettevõtluse konverents Eestis. Heateo Sihtasutus korraldab EAS-i toetusel
konverentsi, kus tutvustatakse edukaid sotsiaalseid ettevõtjaid, sotsiaalset ettevõtlust edendavaid organisatsioone
ning sotsiaalse ettevõtluse õppekava ülikoolides. Kava ja registreerumine: www.maailmamuutjad.wordpress.com
MTÜ Eesti Omastehooldus korraldab 13. oktoobril Paide
Kultuurikeskuses Omastehooldajate foorumi. Foorumile on
oodatud kõik, kellele on oluline hoolekandeteenuste areng
kõige laiemas tähenduses. Info: www.omastehooldus.eu
Tule MTÜ-de raamatupidamise klubiõhtutele „Julge
jagada!”: 26. oktoobril on teemaks sotsiaalne ettevõtlus;
23. novembril räägime sihtfinantseeritud projektidest.
Koolitab ja kogemusi aitab vahendada Saima Mänd. Osalustasu: 6 eurot. Loe lähemalt: www.heak.ee

VESIAEROOBIKA

7. oktoober 2011

Saue ujulas

oktoobrikuus teisipäeval ja neljapäeval algusega kl 19
Üksikpilet 5.75 €, kuupilet oktoobris 36 €,
10 korra pilet 45 €. Tere tulemast ujulasse ja jõusaali!

20.–30. oktoobrini 2011

2011. aasta raamatukogupäevade moto on „Kohtume raamatukogus”. Esmapilgul üsna üldine, aga
samas palju võimalusi pakkuv mõte raamatukogust
kui keskkonnast, mis saab ennast tutvustada paljude
erinevate tahkude kaudu.
Kohtumised võivad olla nii isikulised kui ka tegevuslikud.
Kohtuda võib oma raamatukoguhoidjaga, lemmikkirjanikuga,
keda oled ammu tahtnud silmast silma näha, hea sõbraga,
oma perekonnaga, oma lemmikraamatuga, lemmikmuinasjutuga, lemmikvideoga, lemmikmuusikaga, andmebaasidega, uute ja vajalike teadmistega ... Raamatukogudes on
kasutaja jaoks avastamata aardeid ja lugemata lugusid, e-lugusid ja uinunud muinasjutte, mis ainult ootavad võluunest
äratamist. Neid kohtumisi vahendab raamatukoguhoidja.
Kas tead, kes Sind raamatukogus teenindab? Raamatukogu
on kohtumispaik kõigile ja kõigega, mis mingilgi kujul mingile
andmekandjale jäädvustatud või internetiavarustesse toodetud. LOE, KLIKI, KUULA, AVASTA!

20. oktoober — Ettelugemispäev

20. oktoobril tähistatakse üle Eesti juba 15. korda ettelugemise päeva. Ettelugemispäeva tähistamise idee on pärit
Rootsist. Ka mujal maailmas korraldatakse lugemist väärtustavaid päevi, Ameerika Ühendriikides isegi nädalaid. Igal
pool tähistatakse päeva erineval ajal. Eestis on ettelugemispäeva peetud Eesti Lastekirjanduse Keskuse algatusel juba
kümmekond aastat 20. oktoobril põhjendusega, et sügisel
on pere rohkem kodus ja koos lugeda oleks pimedatel õhtutel tore tegevus.

25. oktoober — Infokirjaoskuse päev

Sel päeval korraldame raamatukogus praktilisi õppusi ja
koolitusi selleks, et näidata oma lugejaile kõike seda, mida
meie kogud sisaldavad ja mida elektroonilisse keskkonda
on elu kergemaks tegemiseks toodetud ja kõigile vabalt kasutatav on. Raamatukoguhoidja saab olla abiliseks vajalike
andmebaaside kasutamisel.
Saue Linna Raamatukogu asub Saue Gümnaasiumis
Nurmesalu 9 ja on avatud esmaspäevast reedeni kl 10–18,
laupäeval 10–17.

hane lõuna, eritellimusel Saue Päevakeskusele etendus ja
muuseumi külastus. Vajalik eelnev registreerimine
• 15.11.11 korraldab Saue Linna Invaühing reisi sarvilise
tarva linna. Registreerimine, maksmine ja täpsem info
päevakeskuses kuni 15.10.11.
• 13.12.11 korraldavad reisihuvilised reisi jõulueelsesse
Stockholmi. Külastame sealset päevakeskust Tellus ja
loome sõprussidemeid. Osaleme Lucia päeva kontserdil ja
tutvume linnaga. Osalustasu 42 € (hinna sees laevapilet
edasi-tagasi, hommiku- ja õhtusöök ja Stockholmi bussipilet). Registreerimine päevakeskuses, raha saab maksta
kuni 10.10.11.
• Kolmapäeviti kell 16.00 eakate jooga. Täpsem info:
5669 9215, Jane Tuul
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Saue Sõna

Teated ja tarbijainfo
Sarja „Sauelane liikuma” II etapp

Orienteerumine
Koostöös spordiklubiga Saue Tammed
toimub laupäeval, 8. oktoobril 2011 algusega kell 12.00
Saue Jaanituleplatsil valikorienteerumine.

Sügispidu
7. oktoobril kell 18.00
Saue Kontserdisaalis
Esinevad:

Ansambel LAINE

koosseisus
Merle Lilje, Krista Grinbergs-Raigla, Sirje Põllu
Rada on JÕUKOHANE KÕIGILE spordihuvilistele.
Lastele on avatud nöörirada.

Tantsurühm Senjoriitad
Aime Kaasiku juhendamisel

Võta kaasa sarja osavõtukaart! Kui sul seda veel ei ole, saad selle kohapealt.

Tule kindlasti!
!
ma
perega ja paneme Sa
s
o
o
k
ue üheskoos liiku
Tule
Sarjast osavõtt on tasuta!
Ürituse korraldajad:

Lisainfo ürituse kohta:
Terje Toomingas
Saue Huvikeskuse sporditegevuse juht
+372 5343 5855
terje@saue.ee

Jalakeerutuseks

Saue Kägara
rahvamuusika ansambel
Avatud kodumaise veini baar

Sissepääs vaba!

Korraldab: Saue Huvikeskus

7. oktoober 2011
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Saue Haridusselts VITALIS korraldab

hiina keele kursuse (algtase)
50-tunnine kursus algab 5. novembril 2011
ja kestab 28. aprillini 2012
Esimene kokkusaamine:
laupäeval, 5. nov kl 11.00–12.30
Saue Gümnaasiumi ruumis 404.
Kursuse juhendaja Yang Li
Kursuse maksumus ühele osalejale 100 €
Osalussoovist palume teatada
e-postiga: shs2@hot.ee või telefonil 528 1677

Saue Haridusselts VITALIS korraldab

kokanduse kursused
60-tunnine kursus algab 2. novembril 2011
ja kestab 21. märtsini 2012
Toimumisaeg: kolmapäeviti kl 18.00–20.15
Saue Gümnaasiumi ruumis 408
Kursuse maksumus ühele osalejale
100 € + toiduainete maksumus
Osalussoovist palume teatada
e-postiga: shs2@hot.ee või telefonil 528 1677

Pakun transportteenust suure kaubikuga

Karateklubi
Kimura Shukokai

9. oktoobril kl 9–16 on
Sauel Pärnasalu põik 11

SÜGISLAAT
Tulge ostma
ja meelt lahutama!

ootab poisse ja tüdrukuid
vanuses 7–14 a karate
trenni

Info ja registreerimine:
5805 0167
laadakorraldus@gmail.com

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

FEKAALIVEDU
(kogumiskaevude tühjendus)
Hinnad alates 15 €
Küsi kindlasti pakkumist!

Tel 5346 8430, Geotrans OÜ

Oktoobris
kassitoitude
allahindlus:
WildLife kassitoidud -50%
Hill’s kassitoidud -20%
SAUE LOOMAKLIINIK
Sooja 1, Saue tel 600 3382
Avatud: E–R 15.00–19.00; L, P suletud
www.sauekliinik.ee

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

Saue EPT AS on huvitatud
vanadest fotodest,
millel oleks kujutatud

Harju EPT
eksperimentaaltehast
Tule 22
Kui kellelgi on sellised
10 kuni 33 aastat
vanu fotosid, slaide vms
müüa kopeerimiseks,
siis palun võtta ühendust
tel 503 2278
või saueept@saueept.ee

Mälestame head naabrit

Arvi Lehema’d
ja avaldame sügavat kaastunnet
abikaasale
Naabrid:
Helme Kermes, perekond Veinberg,
Tammert ja Põlluaas

• Hind Tallinnas ja lähiümbruses 12 eurot tund
• Pikemad sõidud 35 senti km
• Juht on vajadusel laadimisel abiks
• Kontakt 5666 6335, Kristo
• E-post: pro.grupp.transport@gmail.com
Müün
 KÜTTEPUUD, PUITBRIKETT,
PELLETID www.polarheat.ee
Tel 5649 9499
 Müüa turbabriketti (Tootsi)
ja puitbriketti (ümar, kandiline). Transport Sauel tasuta.
Tel 5359 3615
 Müüa soodsalt kuivi kamina-/ pliidipuid 30 cm, 40
L/ 60 L võrkkottides, kask/
lepp. Kuivad ahjupuud kottides
ja laotuna konteinerisse,
min kogus 6 rm. Metsakuiv
mänd-kask; segapuu 40 cm
80 L kottides, 50 cm — laotud
konteinerisse. Vedu Harjumaal
tasuta! Tel: 5647 5960, 5636
4633; e-post: apq@hot.ee
 Müüa kartulit Red Baron,
väga hea uus sort. 7 eurot kott
(28 kg). Telefon: 659 6187,
529 1793
 Saue Puit müüb puitbriketti
hinnaga alates 145 eurot/
tonn. Saadaval 35-kilosed
(5,75 eurot) ja 700-kilosed kotid (100 eurot). Transport Saue
piires TASUTA. Tel 506 5937
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
 Müüa heas korras 2-toaline

korter Koondise tn-l otse omanikult. Tel 518 5117, Piret
 Maja projektid, detailplaneeringud. Maja mõõdistamine, maja paberid korda!
Tel 522 0023, M. Mikk
Otsin tööd
 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
Pakun tööd
 SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) otsib oma
kollektiivi infojuhti, ettevõtluskonsultant/ projektijuhti
ja MTÜ konsultant/ projektijuhti. Info: Kaupo Reede
656 6641, kaupo@heak.ee
või http://www.heak.ee/index.
php?id=244
 Töörõivaste tootmisega
tegelev firma Sauel võtab tööle
õmbleja. Info tel 670 9667 või
525 9480
 Sauel asuv rahvusvaheliste
vedudega tegelev transpordifirma otsib oma meeskonda
kogemustega logistkut/
ekspedeerijat Euroopa või
Skandinaavia suundadele.
CV ja palgasoov saata:
info@cella.ee

On lahkunud igavikuteele
meie kallis

Avaldame kaastunnet
Degridile ja Aikile

AMA PARTS

Kert Kesküla

Avaldame sügavat kaastunnet
omastele

surma puhul

Saue Päevakeskus
ja sõbrad keelteringidest

Saue Gümnaasiumi 4.C klassi
lapsed, lapsevanemad
ja klassijuhataja

