Saue Sõna

Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

nr

Viimaste kuude üks põletavamaid teemasid hariduse vallas on gümnaasiumide
arvu vähendamine. Arusaamisi ja lähenemisi on erinevaid, teinekord suisa vastupidiseid. Selleks, et saada ülevaade Saue Gümnaasiumist ning kooli kohast Eesti
haridusmaastikul, teen lühiülevaate meie töödest-tegemistest.
Saue Gümnaasiumi
direktor
Täna õpib Saue Gümnaasiumi 35 klassikomplektis 783
õpilast ning see on Saue linna
laste elukohajärgne kool. Siin
töötab 61 aineõpetajat, täiskohaga logopeed ja psühholoog
ning IT-spetsialist.
Eriline geograafiline asend
Tallinna läheduses seab meie
koolile kõrgendatud nõuded.
Lapsevanemad
võrdlevad
meid tihti Tallinna linna koolidega ning koolile on seatud
kõrged ootused.
Aastate jooksul on välja
kujundatud turvaline, tänapäevane, erinevaid võimalusi
pakkuv õpikeskkond ning ka
järgnevatel aastatel soovime
sellega jätkata. Saue Gümnaasiumist on kujunenud
linna keskus, kool on avatud
õpilaste jaoks kl 7.30–22.00.
Lisaks kooli huviringidele on
meie kooli õpilastel võimalik
osaleda huvikeskuse ja muusikakooli tegemistes. Õpilaste
käsutuses on spordikompleks,
ujula ja linnaraamatukogu.
Aastate jooksul on Saue
Gümnaasiumis välja kujunenud oma traditsioonid, kooli
sümboolika ja koolivorm.
Saue Gümnaasium on alati
pakkunud oma õpilastele konkurentsivõimelist haridust.
Kindlustunnet loovad meile
faktid, et põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajate riigieksamite keskmised tulemused
on aastaid olnud tunduvalt
kõrgemad riigi keskmistest.
Meeldiv on ka tõdeda, et 7580% meie põhikooli lõpetajatest jätkab õpinguid oma
koolis.
Põhikooliosas on neljadele-viitele õppijaid 54-57%,
klassikursuse kordajaid põhikoolis ei ole ja täiendavat
õppetööd rakendatakse suve
hakul 3-4% õpilastest.

Positiivse kogemuse oleme
saanud ka kahest rahvusvahelisest uuringust. Kuulusime
rahvusvahelise loodusainete
uuringu TIMSS 2003 valimisse ning tagasiside oli meie
jaoks rõõmustav: meie laste teadmised matemaatikas
ja loodusainetes ületasid nii
maakonna kui ka riigi keskmisi tulemusi.
Rahvusvahelise õpilasuuringu PISA 2009 (toimub iga
kolme aasta tagant ja mõõdab
eri riikide õpilaste teadmisi
kolmes valdkonnas: loodusteadustes, matemaatikas ja
funktsionaalses lugemises)
põhjal on kõik meie õpilased
omandanud kolmes uuritud valdkonnas baastaseme.
Kesktaseme saavutas 86-87%
õpilastest ja IV või kõrgema
taseme 45-53% õpilastest
(loodusteadustest 50%, lugemises 45%, matemaatikas
53%). Nende lugemistulemustega oli Saue Gümnaasium
Šanghai (Hiina) järel maailmas teine ja matemaatikas
Šanghai ja Singapuri koolide
järel kolmas. PISA (Programme for International Student
Assessment) uuringut korraldab maailma majanduskoostöö ja arengu organisatsioon
(OECD) ja see on suurim
rahvusvaheline õpilaste õpitulemuslikkuse uuring. PISA
testi eesmärgiks on paremini mõista meie noori, nende
õpimotivatsiooni, saavutusi ja
eelistusi õppetegevuses.

Õppetöö korraldamisel põhikoolis oleme kavandanud
konkreetsed rõhuasetused: I
kooliastmes toimuvad lisatunnid eesti keeles, matemaatikas,
kaunites kunstides. Alates 3.
klassist toimub arvutiõpetus
ainetundide kaudu, II ja III
kooliastmes toimuvad lisatunnid eesti keeles, matemaatikas ja loodusainetes. Meie 7.
klasside õpilased teevad aga
loovtöö, projektitöö kas individuaalselt või rühmatööna.
Põhikoolis ei õpetata ühtegi
ainet tasemegruppides.
Koolis töötab ka õpiraskustega õpilaste klass ja käitumisprobleemidega õpilaste
klass.
Lisaks iga-aastastele põhikooli lõpueksamitele on VIII
klassides traditsiooniliselt matemaatika üleminekueksam.
Saue Gümnaasium pakub
gümnaasiumiõpilastele 3 õppesuunda:
loodusteaduste
õppesuund, audiovisuaalse
meedia õppesuund ning inglise keele ja matemaatika õppesuund. Vastavalt õppesuunale
on lai valikainete süsteem (32
kursust), õppekäigud, muuseumitunnid, uurimustööd,
on ka välja kujunenud koostöö ülikoolidega (Tallinna
Tehnikaülikool ja Tallinna
Ülikool). Õppimine gümnaasiumiastmes nõuab aga
igapäevast tööd ja pühendumist seatud eesmärgi saavutamiseks. Kindlasti seab see
suured nõuded ka õpetajale,

eeldab kursuse ja iga ainetunni väga head ülesehitamist,
esitab väljakutseid õpetaja
kutsemeisterlikkusele. Sellele
aitab kaasa ka võimalus tasustada motiveerivalt head ja
pühendunud õpetajat.
Saue Gümnaasiumi õpilaste ja õpetajate koostöö tulemusena on gümnaasiumiastme õpilaste riigieksamite tase
olnud aastate vältel võrdne
Eesti keskmisega või sellest
kõrgem (2011. a keskmine
punktide arv 69,2).
Gümnaasiumilõpetajad valivad kohustusliku eesti keele
eksami kõrval sagedamini
inglise keele, matemaatika,
ühiskonnaõpetuse ja bioloogia eksami. Igal aastal on
valikus 7-9 õppeainet. Aastate jooksul on olnud pidevalt
head eksamitulemused eesti
keeles, matemaatikas, ühiskonnaõpetuses, inglise keeles,
bioloogias, geograafias, vene
ja saksa keeles. Kuid kindlasti
ei tähenda hea haridus ainult
kõrged riigieksami tulemusi
ja kohest edasiõppimist kõrgkoolis.
Kuigi Saue Gümnaasiumi
lõpetajatest 80% jätkab igal
aastal õpinguid erinevates ülikoolides ja kutseõppeasutustes (ka välisriikides), ei ole ju
see ainuke gümnaasiumiastme eesmärk. Eesmärgiks on
ikkagi haritud, laia silmaringiga, kohusetundliku, loova,
ettevõtliku, väljakujunenud
väärtushinnangutega ja oma
riiki väärtustava noore inimese kujundamine. Head õpitulemused ja soov kogeda midagi uut tagavad ka tulevikus
võimaluse osaleda elukestvas
õppes.
Kindlasti on õpilase arengu seisukohalt väga oluline
osalemine rahvusvahelistes
projektides, õpilasvahetused
Soome ja Rootsi koolidega
keskkonnaalaste
projektide raames, õpilasvahetused
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Saue Gümnaasium täna ja homme

Jaan Palumets
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Ukraina ja Leedu (Klaipeda)
koolidega aitavad kaasa õpilaste silmaringi avardamisele
ja võõrkeeleoskuse paranemisele.
Millisena ma näen Saue
Gümnaasiumi tulevikku ja
millised on peamised probleemid lähiaastatel?
Eelkõige tuleb lahendada
kooli ruumikitsikuse probleem.
Juba sellel sügisel avame
eeldatavasti 4 esimest klassi.
See toob kaasa teise klassi
õpilaste üleviimise II vahetusse tundide algusega kell
13.00.
Vajame söökla laiendust,
väikeklasse
õpiraskustega
õpilastele, uut ajakohast tööja tehnoloogiaõpetuse klassi,
uut arvutiklassi, õppelaboratooriumi, ruumi õppevahenditele ja ruume pikapäevarühmale.
Olen Saue Gümnaasiumi
juhina 25 aasta jooksul tutvunud juba viie algklasside
(gümnaasiumi?) maja projektiga. Loodan, et täna töös
olev projekt (?) on viimane
ja 2013. aastal alustavad meie
kõige nooremad õpilased uues
õppehoones.
Tulevikus näen ka põhikooli ja gümnaasiumiastet
tegutsemas ühtse koolina (3
õppesuuna pakkumine on võimalik ka kahe paralleelklassi
olemasolu korral).
Ja võib-olla tasub kaaluda
Saue Huvikeskuse ja Saue
Muusikakooli liitmist Saue
Gümnaasiumiga, et pakkuda
meie õpilastele suuremaid
valikuid nii põhikoolis kui ka
gümnaasiumiastmes.
Vastavalt Saue Gümnaasiumi visioonile oleme ju
jätkusuutliku ja motiveeriva
arengukeskkonnaga
uuendusmeelne kool, kes toetab
harmoonilise isiksuse kujunemist ning elukestva õppe
põhimõtteid. 

Linnaelu

Sauelane
on rahutu otsija
Saue linna elanike arv oli 2009.
aasta algul 6001, sama aasta lõpul
aga juba 6075. 2010. aasta näitas
mõningast langust ning 2011. aasta alguseks oli meil 6021elanikku.
2011. aastal Saue linna registreeritud inimeste arv vähenes veelgi
ning oli aasta lõpus 5963. Kuhu ja
miks sauelane liigub?
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Linnavolikogu
ja -valitsus
Arengule suunatud
eelarve

Saue linna 2012. aasta eelarve on
esmakordselt koostatud tekkepõhiselt. Kui 2011. aastat võib nimetada projektide ettevalmistamise ja
käivitamise aastaks, siis käesolev
aasta on projektide teostamise aasta. Eelduste kohaselt tagab 2012.
aasta eelarve linna tervikliku ja jätkusuutliku arengu.
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Kultuur

Aasta esimene
beebiball
13. jaanuaril 2012 toimus Midrimaa
lasteaias järjekordne beebiball. Uue
aasta esimesel beebiballil said pidulikult sünnitunnistuse 11 beebit: 7
poissi ja 4 tüdrukut. Nende hulgas
olid ka ühed kaksikuid — tüdruk ja
poiss.
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Haridus

Elu on imeline
kingitus
Detsembris toimus Saue Gümnaasiumis jõulukontsert pealkirjaga „Elu
on imeline kingitus“. Selle kontserdiga soovis Saue Gümnaasiumi koolipere tuua kuulajateni jõulurõõmu
ning meeldivaid hetki kauni muusika seltsis. Jõulukontsert oli helge
ja meeleolukas, kirjutab abiturient
Inge-Helene.
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Sport

Meie paremad
triatlonistid
Vääna mõisas toimunud triatloni- ja
duatlonihooaja pidulikul lõpetamisel autasustati 2011. a paremaid
sportlasi. Sauelastest oli edukaim
Sulev Veerberk, kes saavutas Eesti
meistritiitli nii triatlonis kui ka duatlonis. Tähelepanu jagus ka teistele
parematele tegijatele alates lastest
kuni veteranideni.
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Linnaelu
Sauelane on rahutu otsija

HOL-il uus juhatuse liige

Saue linna elanike arv on viimasel kolmel aastal
olnud stabiilselt pisut üle kuue tuhande inimese.

Saue Linnavolikogu esimees Valdis Toomast valiti
Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liikmeks.

Siseministeeriumi kodulehel avalikustatud andmete põhjal
oli linna elanike arv 2009. a algul 6001. Aastal 2009 toimus hüppeline kasv ning linnlaste arv tõusis 2010. a alguseks 6075 elanikuni. 2010. a näitas mõningast langust
ning 2011. a alguseks oli meid 6021. 2011. a Saue linna
registreeritud inimeste arv vähenes veelgi ning oli aasta lõpus 5963. Milline oli siis elanike liikumine Saue linnas 2011.
aastal?
Kokku tehti elanike registris 781 elukoha muutmise
kannet, mis kogu linna elanikkonna arvust moodustab ca
13%. Nendest 48 inimest lahkus igaviku teele. Registreeritud sündide arv jäi oluliselt alla 2010. a numbrile. 2011.
a registreeriti Saue linnas 78 sündi. Välismaale õppima või
tööle asus või mõnel muul põhjusel lahkus 30 Saue linna
elanikku, neist 60% naised. 2/3 välismaale siirdunutest ehk
20 inimest oli vanuses 18–40 aastat ning 9 inimese vanus
jäi alla 16 eluaasta. Endiselt on eelistatuimaks riigiks Soome
Vabariik, kuhu siirdunuid oli 22. Kaugeimad riigid, kuhu siirduti, on Jaapan ja Ameerika Ühendriigid.
Eestimaa tõmbekeskuseks on endiselt Tallinna linn, kuhu
ka Sauelt läks elama 151 inimest. Teistes Eesti maakondades leidis endale uue eluaseme 141 inimest, valdavalt
Harjumaale. 52 inimest eelistas kaugemaid maakondi, kus
domineerisid Saare maakond ja Tartu linn. Oma uueks kodulinnaks soovis Sauet pidada 234 inimest. Välismaalt tagasi
leidis kodutee 7 inimest ja 101 tallinlast pidas siiski paremaks elukohaks Saue linna. Väga vilgas eluruumide vahetamine toimus ka Saue linna sees: 104 inimest vahetas siin
oma elukohta.
Numbrite jada sai piisavalt pikk, mis näitab, et sauelane elab pidevates otsingutes. Linnast lahkumise põhjused
on erinevad: noored otsivad väljkutseid välismaal, mõned
pöörduvad tagasi oma vanematekoju ning osa inimesi ei leia
kusagil asu. Loodan siiski, et need noored, kes on läinud ennast täiendama või saama uusi kogemusi välismaal, leiavad
ühel hetkel tagasitee Eestisse ja miks mitte ka Sauele. Saue
on koduselt mõnus linn!

Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL)
asutati 1992. aastal Harju maakonna omavalitsusüksuste poolt koostöö- ja esindusorganisatsiooniks.
Sel aastal tähistab HOL oma 20.
tegevusaastat. HOL-i tegevusse on
kaasatud kõik 24 Harju maakonna
omavalitsusüksust, kuhu iga liikme
volikogu nimetab kaks esindajat.
Sellest tulenevalt on HOL-i volikogu
liikmeteks 48 isikut, kes esindavad
Harju maakonna omavalitsusüksusi. Poliitilisest tahtest
sõltuvalt on Saue linn olnud HOL-i volikogus esindatud juba
1994. aastast, täna esindavad Saue linna volikogu esimees
Valdis Toomast ja linnapea Harry Pajundi.
Lisaks on HOL-il 9-liikmeline juhatus. Juhatus on liidu
juhtorgan, kes korraldab liidu tegevust põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks, juhib ja esindab liitu. HOL on ellu kutsutud
peamiselt seepärast, et toetada Harjumaa omavalitsuste
tegevust ning seista hea selle eest, et toimiks omavalitsustevaheline koostöö ja ühistegevuse arendamine. HOL on eestvedajaks kohustuslike koostöövaldkondade ellukutsumisel
ja partneriks pikaajalisel strateegilisel planeerimisel nii regiooni siseselt kui ka maakonna piire ületavalt.
Valdis Toomasti sõnul on HOL ainuke omavalitsusliit,
kellel on n-ö oma maja ja seda suuresti tänu meie linna
kauaaegsele linnapeale Orm Valtsonile, kelle Harju maavanemaks oleku ajal sai HOL endale kinnistu, kuhu esinduslik
hoone ehitada.
Valdis Toomast on arvamusel, et HOL on ennekõike koht,
kust saadakse olulist teavet ja kuhu omavalitsuste juhtidel
on võimalik tulla kokku, suhelda ning jagada oma kogemusi
probleemide lahendamisel. Korraldatakse erinevaid juhtimiskoolitusi, mille kaudu saavad omavalitsusjuhid täiendada
oma teadmisi ja oskusi kohaliku omavalitsusüksuse arendamiseks ning efektiivseks juhtimiseks. Samuti peab Toomast
oluliseks osalemist erinevates projektides ning uuringutes,
mis kutsutakse ellu kogu Harju maakonna arendustegevuse
toetamiseks ning liikmete koostööeesmärkide saavutamiseks. Mainimata ei saa jätta, et HOL on Harju Maavalitsuse
tähtsaim koostööparter teiste Harjumaa omavalitsustega
suhtlemisel ja informatsiooni levitamisel seoses Euroopa
Liidu toetusprogrammide elluviimisega, kusjuures on HOL-il
alati oma sõna kaasa rääkida. Siinkohal võib näiteks tuua
Harjumaa kergliiklusteed, Harjumaa turismiarenduse ning
jäätmekäitlus- ja energiasäästuprogrammid.
Loomulikult on olulisel kohal ka omavalitsusüksuste eestkõneleja roll ja ühiste huvide eest seismine, sest ühiselt läbi
arutaud probleemid leiavad riigis kahtlemata suuremat toetust, kui iga üksiku omavalitsuse seisukohad.

Harry Pajundi
Saue linnapea

Uuel aastal uut moodi
Läinud aasta viimastel kuudel pidasime tulemuslikke läbirääkimisi Hansabussi (liin nr 191) esindajatega, teemaks linnasisese transpordi korraldamine.

Saue Linnavalitsuse
korraldus
Saue, 11. jaanuar 2012, nr 16
Saue linnas korraldatud jäätmeveo teenustasude
muutmine
Lähtuvalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6
lõikest 1, „Jäätmeseaduse” § 66 lõikest 5, Saue Linnavolikogu 26.03.2009 määruse nr 62 “Saue linnas korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäärade kehtestamine” § 2 lõikest
1 ja Saue Linnavolikogu 17.02.2011 määruse nr 24 „Saue
linna jäätmehoolduseeskiri” § 16 ja korraldatud jäätmeveo
konkursil ainuõiguse saanud Ragn-Sells AS-i 05.01.2012
taotlusest nr 1.2.1/12 annab Saue Linnavalitsus alljärgneva
korralduse:
1. Lubada Ragn-Sells AS-il kehtestada alates 01.03.2012
jäätmeveo teenustasud segaolmejäätmetele alljärgnevalt:

Vedaja pakkus välja võimaluse, et bussid pööraksid Tõkke
tänava lõpus ümber ning sõidaksid tagasi sama marsruuti
pidi.
Kaalusime üsna mitmeid variante ning paraku pidime leppima mitte just kõige parema võimalusega, kummatigi töötame kahepoolselt edasi paremate lahenduste leidmiseks.
Täiesti uue tootena on juurutatud linnasisene pilet, mille
hind on 0,40 eurot. Selle hinna eest saab sõita Saue linna
piiridesse jääval territooriumil ehk siis konkreetselt Olerexi
tanklast kuni Tõkke peatuseni või teistpidi.
Linnavalitsuse poolt väljastatavate Juunior-, Seenior- ja
Sooduskaartide kasutajatele on linnasisene sõit tasuta.
Kevade hakul analüüsime, kuidas uus liikluskorraldus ja
avaramad liikumistingimused linna rahakotile mõjuvad, sest
eelarves on võimalusele tasuta sõita eraldatud kindel summa ning sellega tuleb arvestada.
Usun, et elluviidud uuendused leiavad sauelaste hulgas
mõistmist ja heakskiitu.
Rafael Amos
abilinnapea

Konteineri tüüp

Ühe korra tühjendushind
Hind k-ta € Hind k-ga €
Jäätmekott kuni 20 l ja 4 kg
0,75
0.90
Jäätmekott kuni 150 l ja 10 kg 1.20
1.43
80 l
1.63
1.96
140 l
2.02
2.43
240 l
2.27
2.73
370 l
2.76
3.32
600 l
3.59
4.30
800 l
3.98
4.78
2500 l
9.96
11.95
4500 l
17.93
21.51
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemisest.
Harry Pajundi, linnapea
Jekaterina Tikerpuu, linnasekretär
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Rahvaloendajad
alustavad tööd
Alates veebruari keskpaigast võivad kõik need, kes
e-loendusel osaleda ei jõudnud või soovinud, hakata
ootama rahvaloendaja külastust. Üle 2000 rahvaloendaja alustavad tööd 16. veebruaril.
„Rahvaloendajad hakkavad
tõepoolest käima alates 16.
veebruarist, kindlasti mitte
enne seda,“ kinnitas Tallinna
ja Harjumaa piirkonnajuht
Ulvi Ingver. „Loendajad külastavad vaid neid inimesi,
kes pole osalenud e-loendusel või kui ankeet on jäänud
lõpetamata,“ lisas Ingver.
Rahvaloendaja tunneb
ära Statistikaameti poolt
väljastatud pildiga töötõendi, sinise kohvri ja loenduse
logoga salli järgi. „Tõendil on
loendaja nimi ja pilt, Statistikaameti logo, töötõendi number ja kehtivuse aeg. Rahvaloendaja peab oma töötõendit näitama kohe uksel,“ selgitas
rahvaloenduse välitööde juht Maris Post.
Tuleb arvutiga
Rahvaloendaja sinises kohvris on sülearvuti, kuhu ta märgib
kõik vastused. Iga leibkonna ja inimese kohta avaneb arvutis ankeet, mida peale täitmist ja kinnitamist enam uuesti
avada ei saa. Kõik andmed on loendajate arvutites krüpteeritud. „See tähendab, et kui rahvaloendaja järel uks sulgub,
võite täitsa kindel olla, et teie vastused on kindlalt kaitstud,“
kinnitas välitööde juht.
Kui kedagi pole kodus või pole vastamiseks parim aeg, jätab loendaja postkasti teatise oma kontaktandmetega. „Siis
tuleks loendajale helistada ja leppida kokku kohtumiseks
sobiv aeg, pidades siiski silmas, et loendaja tööaeg on kell
9–21,“ ütles piirkonnajuht Ulvi Ingver.
Vastamiseks tasub valmistuda
Et loendamine läheks võimalikult sujuvalt, tasub inimestel
rahvaloendaja külaskäiguks ka veidi valmistuda. Valmis tasub vaadata leibkonnaliikmete isikukoodid ja ametinimetused, sest seda sageli igapäevaselt ei teata. Samuti tuleks
täpsustada eluruumi ehitamise ajavahemik ja suurus. „Küsimused on täpselt samasugused nagu e-loendusel ning vajadusel rahvaloendaja selgitab, mida täpselt soovitakse teada
saada. Näiteks tervise küsimuse juures pole sugugi tarvis
haiguslugu välja otsida, vaid märkida lihtsalt, kas inimesel
esineb pikaajalisi terviseprobleeme. See on lihtne „jah-ei“
küsimus,“ selgitas piirkonnajuht Ulvi Ingver.
Rahvaloendaja ei uuri üheltki inimeselt ka tema sissetuleku suurust — küsitakse vaid elatusallika kohta ehk kas
selleks on palk, pension, toetus, teiste pereliikmete poolne
ülalpidamine vms.
Andmed turvaliselt kaitstud
Kõik loendusel kogutud isikuandmed on igal juhul kaitstud
ja mida keegi vastas, teab ainult tema ise. „Rahvaloendusel
kogutud andmeid kasutatakse vaid statistika tegemiseks.
Neid ei anta edasi teistele riigiasutustele. Seega ei pea keegi
ka kartma, et muutuks tema sissekirjutus, sotsiaaltoetused
või pensionimaksed,“ selgitas Ulvi Ingver.
Rahva ja eluruumide loendust on vaja selleks, et kogu ühiskonda puudutavaid olulisi otsuseid tehes saaks tugineda
värskele teabele ühiskonna vajaduste kohta. Võimalikult
täpsete andmete saamiseks on loendus kõikne — see tähendab, et küsitletakse igat Eestis püsivalt (alaliselt) elavat
inimest ja loendatakse kõik eluruumid.
Rahva ja eluruumide loendus 2011
• 31. detsember 2011: kõik rahvaloenduse andmed kogutakse 31. detsembri seisuga
• Küsitlusloendus: 16. veebruar – 31. märts 2012
• Rahvaloendaja näitab alati töötõendit, kannab salli ja
sinist kohvrit, Teie palganumbrit ei küsi ja enne 16. veebruari Teid loendama ei tule.
• E-loendus toimus 31. detsember 2011 – 31. jaanuar
2012
• Tulemusi avaldatakse alates 2012. aasta maist.
• Rahvaloendusel osalemine on kohustuslik.
Lisainfo: www.rel2011.ee ja infotelefonil 625 9100 (küsitlusloenduse ajal E–R kell 8–18)
Karin Volmer
Statistikaamet

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

Järgmine number ilmub
10. veebruaril 2012
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Linnavolikogu ja Linnavalitsus

Saue Sõna

27. jaanuar 2012

Arengule suunatud eelarve

Linnavolikogu 28. istung

Linnavalitsuse 2. istung

Läinud aasta jõulude künnisel võttis Saue Linnavolikogu vastu linna 2012. aasta eelarve.

Saue Linnavolikogu VI koosseisu 28. istung toimus
19. jaanuaril 2012. aastal, päevakorras oli:

Saue Linnavalitsuse 2. istung toimus
11. jaanuaril 2012. aastal, päevakorras oli:

Eelarve koostati lähtuvalt Kohaliku omavalitsuse korralduse
seadusest, Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise
seadusest, Saue linna põhimäärusest, linna Arengukavast
ja Eesti Reformierakonna ning Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit vahel sõlmitud koalitsioonileppest ning Rahandusministeeriumi ja Eesti Panga prognoosist Eesti majandusele
2012. aastaks.
Eelarve eelnõu esitati Saue Linnavalitsuse poolt 20. oktoobril 2011. aastal volikogu VI koosseisu 25. istungile esimesele lugemisele. Eelarve eelnõu oli kõikidele asjast huvitatuile avalikustatud linna koduleheküljel. Eelarve kinnitati
teisel lugemisel volikogu detsembrikuu istungil. Lugemiste
vahel toimus eelarve menetlemine kõikides volikogu komisjonides ning kokkuvõtte komisjonidest tulnud muudatusettepanekutest tegi Eelarve- ja Majanduskomisjon.
Tulenevalt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest koosneb eelarve viiest osast: põhitegevuse
tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus, likviidsete varade muutus. Uudseks tingimuseks eelarve koostamisel oli, et linna põhitegevuse tulude
ja kulude suhe peab olema positiivne. Saue linna 2012.
aasta eelarve on esmakordselt koostatud tekkepõhiselt.
Kui 2011. aastat võib nimetada projektide ettevalmistamise ja käivitamise aastaks, siis käesolev aasta on projektide
teostamise aasta. Esmakordselt ületab põhivarade soetuse
maht linna põhitegevuse mahtu. Aasta esimeses pooles
alustatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni töödega ning
tööd on planeeritud lõpetada 2013. aastaks. Kevadel jätkub
kergliiklustee Saue–Padula–Laagri ehitus. Käsil on Saue
Gümnaasiumi algkooli maja projekteerimine ning kevadest
on plaanis alustada ehitustöödega. Kevadesse jääb ka uue
tänava — Nurmesalu põik aluse rajamine. Investeerimistegevuse katteallikatest 52,3% saadakse vahendeid EL-i fondidest ja 29% võõrvahenditest ehk laenudena.
Kuid arenduste kõrval ei või me unustada kõige tähtsamat — see on Saue linna inimene. Peame mõtlema juba esimesse klassi mineva nelja klassikomplekti laste peale ning
endises mahus ülejäänud haridusteenuse osutamise jätkamisele. Allahindlust ei saa teha sotsiaalsete riskirühmade
toetamisel. Linlastele pakume jätkuvalt traditsioonilisi, inimeste poolt hea vastuvõtu leidnud üritusi. Edasi arendatakse linna sünnipäeval toimuvat Saue Savipäeva.
Eelduste kohaselt tagab 2012. aasta eelarve linna tervikliku ja jätkusuutliku arengu ning iga linnaelanik saab linnalt
vajalikku nüüdisaegset teenust ja tuge.
Saue linna 2012. aasta eelarvega saab elektrooniliselt
tutvuda linna koduleheküljel, paberkandjal eelarve on kättesaadav linna raamatukogus.

1. Tule tänav 7 isikliku kasutusõiguse seadmine
/ühehäälselt võeti vastu otsus nr 111/.
2. Tule tänav T2 kinnistule isikliku kasutusõiguse
seadmine
/ühehäälselt võeti vastu otsus nr 112/.
3. Saue linna Pärnasalu tn 22A maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine /ühehäälselt võeti vastu otsus nr 113/.
4. Saue linna Tule tn 20 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine /ühehäälselt võeti vastu otsus nr 114/.
5. 2011. aasta assigneeringute sulgemine
/ühehäälselt võeti vastu määrus nr 39/.
6. Laenu taotlemine projekti „Saue linna ühisveevärgi jakanalisatsiooni laiendamine 2.1.0101.10-0074“ omaosaluse katmiseks /ühehäälselt võeti vastu otsus nr 115/.
7. Sõidusoodustuste kehtestamine I lugemine
/ühehäälselt otsustati suunata eelnõu volikogu II lugemisele ning määrata edasise arutelu juhtivaks komisjoniks
sotsiaalkomisjon/.
8. Saue linna heakorraeeskiri II lugemine
/ühehäälselt võeti vastu määrus nr 40/.
9. Saue Linnavarahaldusasutuse põhimäärus I lugemine
/ühehäälselt otsustati suunata eelnõu volikogu II lugemisele ning määrata edasise arutelu juhtivaks komisjoniks
eelarve- ja majanduskomisjon koos hariduskomisjoniga/.
10. Tule tn 6–23 korteriomandi võõrandamine
/linnavalitsus otsustas eelnõu tagasi võtta/.
11. Koondise 3–26 korteriomandi võõrandamine
/linnavalitsus otsustas eelnõu tagasi võtta/.
12. Info
12.1 Saue Linnavalitsuse 2011. aasta IV kvartali tegevusaruanne
12.2 Saue linna eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine /informatsioonid võeti teadmiseks/

1. Hankekorra kehtestamine (II lugemine) /otsustati
suunata eelnõu III lugemisele/.
2. Saue linna EPT AS-i tootmisterritooriumi detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalikustamine /korraldus nr 14/.
3. Tule 7 ruumide üürile andmine /korraldus nr 15/.
4. 2011. aasta assigneeringute sulgemine (II lugemine)
/otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
5. Saue linnas korraldatud jäätmeveo teenustasude muutmine /korraldus nr 16/.
6. Sõidusoodustuste kehtestamine (II lugemine) /otsustati
suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
7. Laenu taotlemine projekti „Saue linna ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni laiendamine 2.1.0101.10-0074“ omaosaluse katmiseks /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks
volikogusse/.
8.1 Äriruumi üürilepingu lõpetamisest.
Kalev Israel tutvustas olukorda Saue Hambaravi OÜ äriruumi
üürilepinguga. Saue Linnavalitsus soovib antud ruume
kasutada otstarbekamalt ning sellest tulenevalt soovitakse lõpetada leping Saue Hambaravi OÜ-ga.
8.2 Tule 7–33 munitsipaalkorteri üürilepingu lõpetamisest.
Seoses munitsipaalpinna eraldamise põhjuste äralangemisega (iseseisva eluruumi omandamisega samas piirkonnas)
otsustas Saue Linnavalitsus lõpetada üürilepingu.

Eelarve: http://uus.saue.ee/public/files
sv_m37_2011.pdf
Seletuskiri: http://uus.saue.ee/public/files/
eelarve_2012_seletuskiri.pdf
Eelarvestrateegia 2012–2016 a: http://uus.saue.ee/
public/files/eelarvestrateegia_2012–2016.pdf

Teade
Alates 1. märtsist 2012 muutuvad jäätmeveo teenustasude hinnad
Saue Linnavalitsuse korraldusega rahuldati AS Ragn-Sells
taotlus jäätmeveo teenustasude suurendamiseks Saue linna
jäätmeveo piirkonnas.
Hinnatõus on tingitud kütusehindade kallinemisest.
Jäätmeseaduse § 66 lg 5 kohaselt peab jäätmeveo teenustasu olema piisav, et katta jäätmekäitluskoha rajamis-,
kasutamis-, sulgemis- ja järelhoolduskulud ning jäätmete veo
ja veo ettevalmistamisega seotud kulud. Taaskasutatavate
paberi ja papi, biolagunevate ning suurjäätmete hinnad ei
muutu.
Lugupidamisega,
Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist

Lumetõrjetöödest
Saue linnas
Teatame, et lume- ja libedusetõrje töid Saue linnas teostab
OÜ Saumer. Kui tekib probleeme teede ja tänavate lume- ja
libedusetõrjega, palume helistada nende kontakttelefonil
505 9509 või edastada info e-postil: saumer@hot.ee.
Ilusat talveaega soovides,
Saue Linnavalitsus

Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Siiri Raagmets
volikogu assistent

Linnavalitsuse 1. istung
Saue Linnavalitsuse 1. istung toimus
4. jaanuaril 2012. aastal, päevakorras oli:
1. Saue linnas korraldatud jäätmeveo teenustasude
muutmine /otsustati suunata eelnõu II lugemisele/.
2. 2011. aasta assigneeringute sulgemine /otsustati suunata eelnõu II lugemisele/.
3. Saue Linnavolikogu Tule tänav 7 isikliku kasutusõiguse
seadmine otsuse eelnõu /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
4. Laagri–Padula–Saue kergliiklustee raudtee ületuskoha
projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 2/.
5. Saue 35/10kV alajaama Tõkke põik 7E trafo projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 3/.
6. Saue linna Tule tn 20 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
7. Munitsipaal- ja erakooli tegevuskulude katmises osalemine 2012. a /korraldus nr 4/.
8. Vanemate poolt kaetava osa määr Saue lasteaias Midrimaa /korraldus nr 5/.
9. Saue Linnavolikogu hankekorra kehtestamine määruse
eelnõu /otsustati suunata eelnõu II lugemisele/.
10. Sõidusoodustuste kehtestamine /otsustati suunata eelnõu II lugemisele/.
11. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 6/.
12. Sünnitoetuse maksmine /korraldus nr 7/.
13. Sotsiaaltransporditeenuse osutamine Saue linna puuetega isikutele /korraldus nr 8/.
14. Hooldaja määramine /korraldus nr 9/.
15. Hooldaja määramine /korraldus nr 10/.
16. Hooldaja määramine /korraldus nr 11/.
17. Saue Linnavolikogu otsuse Tule tänav T2 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmise eelnõu /otsustati suunata
eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
18. Riigihanke „Saue linnas, Tule põik tn I ehitusjärjekorra
ehitamine“ (viitenumber 129036) pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ning edukaks
tunnistamine /korraldus nr 12/.
19. Ehitusloa väljastamine Saue linna ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni rajamiseks ja laiendamiseks ÜVK osa 2
/korraldus nr 13/.
20. Info
Matusetoetused detsembris 2011
Heli Joon andis ülevaate detsembris makstud matusetoetustest.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Saue Linnavalitsus
teatab
Saue linna Saue EPT AS-i tootmisterritooriumi
detailplaneeringu avalikustamine
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Sauel Tule tn 7
teise korruse fuajees linnavalitsuse tööpäevadel 06. veebruarist kuni 05. märtsini 2012.
Saue Linnavolikogu otsusega 22. septembrist 2011 nr 92
algatatud detailplaneering hõlmab Saue linna keskosas Tule
tn 20B, 22, 22C, 22D, Tule põik 4 ja Tule tänav 20T maaüksusi, kokku suurusega 24 314 m2, sihtotstarbega tootmismaa,
ärimaa, transpordimaa ja riigikaitsemaa. Detailplaneeringuga liidetakse maaüksused üheks kinnistuks (Saue EPT AS)
maa sihtotstarbega äri-tootmismaa. Määratakse uued ehitusõigused ja piirangud. Täpsustatakse kinnistusisesed teed,
tehnovõrgud, haljastus ja heakorrastus. Kinnistuväliseid teid
ja tehnotrasse ei muudeta.
Detailplaneering muudab kehtivat Saue linna üldplaneeringut kinnistu Tule põik 4 maa sihtotstarbe muutmise osas
riigikaitsemaast tootmismaaks.
Detailplaneering on saanud vajalikud kooskõlastused ning
on vastu võetud ja esitatud avalikustamiseks Saue Linnavalitsuse korraldusega 11. jaanuar 2012 nr 14.

Saue Linnavalitsus
teatab
Saue Linnavalitsus kuulutab välja konkurssi Saue
Noortekeskuse juhataja ametikohale
Nõudmised:
• Pedagoogiline kõrgharidus
• Hea suhtlemisoskus ja soov meeskonnatööks, stressitaluvus
• Eesti keele oskus kõrgtasemel ja kahe võõrkeele oskus
suhtlemistasemel
• Töökogemus hariduse või noorsootöö valdkonnas
• Ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise
oskus (Office 2010 — Word, Excel, Outlook, PowerPoint;
Windows 7; OpenOffice)
Soovitav:
• Isikliku sõiduauto kasutamise võimalus
• Valmidus lahendada probleeme ka väljaspool tööaega
• Projektide kirjutamise kogemus
Pakume:
• Noorsootöö valdkonnas konkurentsivõimelist palka
• Huvitavat ja vastutusrikast tööd uues noortekeskuses
• Erialast täienduskoolitust
• Eneseteostusvõimalust
• Toredaid tegusaid kolleege
• Tervisekontrolli ja muid soodustusi
Avaldus koos CV-ga saata hiljemalt 3. veebruariks 2012. a
e-postiga: jekaterina.tikerpuu@saue.ee. Lisainformatsioon:
Rafael Amos, tel 679 0183 või rafael.amos@saue.ee
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Kultuur
Uue aasta esimene beebiball

Juudi kultuuri õhtu

Pildil vasakult: Raian Oja, Andri Metsaäär, Gert Gustav Gilden, Rasmus Koidla, Marii Meigo, Eliis Toimetaja, Anett ja
Anders Kolks, Karl Kallasmaa, Mihkel Vaiklo, Helina Reinsalu.
13. jaanuaril toimus Midrimaa lasteaias järjekordne
beebiball. 2012. aasta esimesel beebiballil said pidulikult

sünnitunnistuse 11 beebit:
7 poissi ja 4 tüdrukut. Nende hulgas oli ka paar kaksikuid — poiss ja tüdruk.

Sel aastal on registreeritud
kaks 2012. aastal sündinud
last, mõlemad poisid. 2011.
aastal sündis Saue linnas kok-

27. jaanuar 2012

Vähestel rahvastel on
sedavõrd kirev saatus
kui juutidel. Neid on
taga kiusatud ja hävitatud, nende hulgast on
võrsunud maailmakuulsaid teadlasi, kultuuriinimesi, rahailma vägevaid. Ka Eesti ellu on
juudid jätnud oma jälje.
Nimetagem või näitleja
Eino Baskinit, dirigent
Eri Klasi, advokaat Simon Levinit.
20. jaanuaril korraldas Saue Huvikeskus
järjekordse eri rahvaste
kultuuri tutvustava õhtu, mis on aastate jooksul juba traditsiooniks saanud.
Seekordsed külalised olid Eesti juudi kultuuriseltsist. Timur
Fišeli esituses kõlasid jidiši-keelsed rahvalaulud. Aavi Dobrõš
tutvustas Eesti juudi kogukonna tegemisi, rahvakombeid ja
vürtsitas räägitut anekdootidega. Maitsta sai juudi rahvusrooga ja koššer-veini.
Sirje Luberg

ku 78 last, 2010. aastal registreeriti Sauel 102 sündi. 

Meenutusi muusikakooli
aastalõpukontsertidest

10. detsembril toimus traditsiooniline jõulukontsert Kadrioru
lossis, mis oma kauni valge barokksaaliga on meid vastu võtnud Reis jõulueelsesse
Stockholmi
juba üle kümne aasta.
Lisaks mitmele suvisele reisile on päevakeskus korral-

danud paaril aastal nn jõulureise. Eelmisel aastal, kui
möllas torm Monika, külastasime Riia linna. Eakatele meeldis see reis väga ja pikisilmi oodati järgmist,
Stockholmi-reisi.

Terje Mäss

Saue Muusikakool
õppealajuhataja
Nagu ikka, ütles kontserdi
avasõnad Kadrioru pargi juhataja Ain Järve, kes meie
sõbrana on hea seisnud võimaluse eest kahel korral aastas läbi viia muusikakooli üritusi Kadrioru lossis.
Kõlanud kontserdist jäid
siinkirjutajal enim meelde
viiuldajate ansambli esituses
kõlanud „Intermezzo”, „Ai
Kipsudi” (õp Juta Ross, klaveril Elina Seegel), Karl-Ent
Pääsukese esitatud Cooki
„Sonaat” (õp Jaak Oserov,
klaveril Elina Seegel), Timo
Erendi mängitud J. Lutsoja
„Harmooniline Aladin” (õp
Jaak Lutsoja) ning tütarlaste ansambli poolt lauldud
M. L. Rahumetsa
„Lapse
palve” (õp Ulvi Kanter, solist
Gethe Maria Eljas, viiulil Lisa
Kõllmõts).
13. detsembril
leidsime end suurelt
„Hittide paraadilt”
Temaatiline aastalõpukontsert
„Hitid muusikas” (korraldajaõhtujuht õp Kirsti Raidma)
viis kuulajani muusikakooli
õpilaste esituses nii tuntud
kui ka vähemtuntud heliteoseid, põimides muusikalisi
numbreid huvitavate vahetekstidega.

Kontserdil kõlasid erinevatest ajastutest ja stiilidest pärinevad hitid. Väga meeldisid
järgmised palad meie noorte
muusikute esituses:
Kristel Palts — „Thank
you for the music” (õp Eve
Pärnsalu, klaveril Gerli kirikal), Michael Buble „Everything“ — Joosep Talumaa (õp
Iljo Toming), Leonard Cohen
„Halleluujah“ (õp Ulvi Kanter) Kätriin Pruul, Karl Hõbessalu, tüdrukute ansambel,
bänd: Mairo Marjamaa (klaver), Karl-Kristjan Kuimet
(löökpillid), Siim Usin (bass);

Antonio Vivaldi „ Aastaajad“,
„Talv“, „Largo“ keelpillipuhkpilliorkester,
dirigent
Sirli Illak; Jerry Leiber, Mike
Stoller, Henno Käo „Kikilips“; Irving Berlin „Valged
jõulud“, vibrafonil Inge-Helene Pello (õp Riho Joonase),
poistekoor ja noorte meeste
koor, dirigent Elviira Alamaa; Neal Hefti „Batman“ —
viiuldajad 1.–3. klass, õp Juta
Ross, klaveril Elina Seegel.
Siinkohal väike katke Kirsti Raidma tekstist: „Intervjuus
muusikasaatele MI rääkisid
perekond Järvi esindajad,

kes kõik kolm on kuulsad
dirigendid, et proovivad sageli kontserdikavadesse võtta
nii tuntud kui ka tundmatuid
teoseid. Paavo Järvi ütles nii:
„Inimestele väga meeldib
kuulata neid teoseid, mida
nad teavad, aga kahjuks nad
teavad nii õudselt vähe!““
Niisiis, see mis kellegi
jaoks on hitt, ei pruugi teisele
üldse tuntud lugu olla!
Suur ja südamlik tänu
kõikidele õpetajatele ja kontsertmeistritele meeldejäävate
kontserdielamuste eest! 

Reisi sihiks oli valitud Stockholmis asuv Telluse päevakeskus,
reisi ajaks oli 12.–14. detsember. Meid oli külla kutsutud Lucia
päeval, mida Rootsis tähistatakse just 13. detsembril.
Tallinnast väljusime 12. detsembril Tallinki laevaga Baltic
Queen. Laeval ootas meid sisutihe programm. Veetsime aega
baarides, kus toimus mitu loosimist, millest meie mängijad
edukalt osa võtsid. Peale selle oli jõuluetendus, tantsuks mängis orkester, lisaks päkapikud ja variteeprogramm. Öö merel
möödus küllaltki rahulikult.
Et lainetus oli tugev, siis osal meist oli kergeid terviseprobleeme. Stockholmi jõudsime kümne paiku hommikul. Sadamas
ootas meid giid Mare. Linnaekskursioon bussiga kestis umbes
kolm tundi, mille kestel nägime palju uut ja huvitavat. Nii giid kui
ka bussijuht olid oma ala profid.
Pärast ekskursiooni sõitsime Telluse päevakeskusesse, kus
meid võtsid vastu juhataja Elisabeth ja päevakeskuse nõukogu
liikmed. Enne kohvilauda istumist toimus Lucia-päeva kontsert.
Saali sisenes Lucia, põlevate küünaldega pärg peas, ja tema
järel koor, riietatud valgesse, peas hõbedase karraga pärjad.
Lauldi kauneid laule ja seejärel paluti meid kohvilauda. Jõime
kohvi ja sõime pr Mare küpsetatud maitsvaid Lucia-päeva saiakesi. Edasi tutvustati meile päevakeskuse maja. Seal on suur
kontserdisaal, söögisaal, raamatukogu ja palju väiksemaid huvigruppide ruume. See keskus on Stockholmi üks suuremaid.
Juhataja rääkis päevakeskuse tööst — tegutsetakse samasugustes ringides nagu meilgi. Uue ja huvitava asjana tõi juhataja
välja reiside korraldamise idee.
Siinkohal võime öelda, et meie keskus korraldab juba aastaid huvitavaid reise nii kodu- kui ka välismaale. Lahkumisel
kinnitati, et Stockholmi Telluse päevakeskus soovib uuel aastal
meid külastada.
Keskusest lahkumise järel oli veel veidi vaba aega, sõitsime
metrooga kesklinna. Imetlesime jõuluehtes linna ja jõuluturgu.
Siingi saatis meid hoolitsev giid Mare.
Kuid peagi saabus kätte lahkumisaeg. Tänasime giidi ja kella viie paiku jõudsime laeva. Selle õhtu keskseks ürituseks oli
rikkalik õhtusöök. Kõige sisukam eeskava oli showbaaris.
Sel ööl oli meri tormine ja nii mõnigi meist veetis öö ärkvel
olles. Ometi jõudis laev hommikul kodusadamasse suure hilinemiseta. Meie muljeterohke reis oli lõppenud.
Täname korraldajad ilusa ja huvitava reisi eest ja jääme ootama uusi reise sel aastal.
Liivia Pilvik
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Haridus
Elu on imeline kingitus

Detsembris toimus Saue Gümnaasiumis jõulukontsert pealkirjaga „Elu on imeline kingitus“. Selle kontserdiga soovis Saue
Gümnaasiumi koolipere tuua kuulajateni jõulurõõmu ning meeldivaid hetki kauni muusika seltsis.
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Ahhaa — päev täis
põnevust ja seiklusi
Kui suurem jõulutrall möödas, sõitsid noortekeskuse
aktiivsed huviringilised koos oma juhendajatega Tartusse Ahhaa Teaduskeskusesse tutvuma füüsikaseaduste ja Newtoni õunapuuga.

Inge-Helene

Saue Gümnaasiumi
abiturient
Pidulikku
jõulukontserti
alustasid meie kõige pisemad — väikeste tütarlaste
koor (VTK), kelle esituses
kuulsime laulu „Ingel valge–
taevane“ ja R. Pajusaare „Tabatinna“. Juba pärast esimest
etteastet oli saalis tunda jõulumeeleolu. Kontsert jätkus
täies hoos.
Lauludele
vahepalaks
pakkus kontsert kauneid
jõululuuletusi Martin Visti
ja Gerda Kiige esituses. Üks
kaunimaid luuletusi, mida
õhtu jooksul kuulda võis,
oli kindlasti „Kõige ilusam
jõulupuu“, mille kandis ette
Martin Vist. Martini siirale ning imelisele esitusele
järgnes väga vali aplaus. Ka
saali taganurgast oli kuulda
äratundmisrõõmu, mida luuletus esile kutsus.
Väga silmapaistva esituse tegi ka neidude ansambel
SaSir, kelle a capella lood
panid tagareas olevad saalisviibijad lausa püsti tõusma,
et oma silmaga laval laulvaid
neide paremini kuulda-näha.
Imekauni ning silmapaistva
esituse tegid ka Elis Piirsalu ja Annaliise Kalamees,
kes võlusid publikut lauluga
„Shake up Christmas“.

Väga meeldiva ning toreda üllatuse valmistasid Saue
Gümnaasiumi õpetajad oma
etteastega. Esitati laul nimega „Päkapikk“. Õpetajate
lustakas esitus koos tantsuliigutustega võlus publiku südamed koheselt. Selle looga
tuli siinkirjutajalegi meelde
aeg, mil õpetaja Malle Liivi
juhendamisel selle loo järgi
oma klassiga rahvatantsu sai
tantsitud.
Kontserdi lõpetuseks astus lavale noortekoor, kelle
esituses võis kuulda nelja
laulu: „Sütti, sütti!“, kus solistina esines II klassi õpilane

Laura-Liisa Kümnik, „Tänav
on vaikne“, „Aisakell“ ja „Ilmapuu“, mille esitas noortekoor koos VTK-ga. Esimeses
loos „Tänav on vaikne“ võis
tähelepanelikum
kuulaja
tõmmata paralleele kontserdi teemaga „Elu on imeline
kingitus“.
Jõulukontserdi peakorraldajaks oli Saue Gümnaasiumi huvijuht Grete Põldma,
kelle juhendamisel laulsid
nii koorid kui ka neidude ansambel SaSir. Klaveril saatis
kooli koore ja ansambleid
Gerli Kirikal ja kitarril Joosep Talumaa. Flöödil soleeris

Grete Saar, viiulil Kaia-Triin
Pääsuke ja saksofonil Taavi
Karvanen. Õpilasi juhendasid veel Leo Uulma, Sirje
Ojavee, Helle Käsk ja Reet
Jürgens.
Kui teil juhtumisi kontserdil käimata jäi, siis sellest on
küll kahju, sest 2011. aasta
jõulukontsert Saue Gümnaasiumis oli helge ja meeleolukas.
2012. aasta toob kindlasti
kaasa palju uusi ja põnevaid
muusikalisi sündmusi meie
koolis. Ootame kõiki kuulama ja vaatama!
Head uut aastat! 

Jõuluball „Talve võlumaa“
Saue Gümnaasiumi abituriendid korraldasid 22. detsembril traditsioonilise jõuluballi. Seekord toimus ball Saue mõisas ning
läbivaks teemaks oli „Talve võlumaa“.
Ürituse põhikorraldajaid oli
kümne ringis ning ettevalmistustööd algasid juba mitu
kuud enne balli: hakati otsima
peokohta, sponsoreid ning
üheskoos hakkasid noored
oma nägemust ballist kokku
seadma. Et eesmärgiks oli
korraldada
meeldejäävaim
ball, mis seni toimunud, otsustati üritus korraldada Saue
ühes pidulikumas ning uhkemas paigas — Saue mõisas.
Seejärel viidi läbi ajurünnakuid erinevate korralduslike
aspektide
lahendamiseks,
saanuna lisaideid üritustelt,
kus korraldajad ise käinud
olid. Suur töö oli aga igati
pingutusi väärt.
Balliõhtul oli mõis imekaunilt jõuluehtes: maja oli

nii väljast kui ka seest kaunilt
valgustatud ning külalised
juhatas hooneni küünaldega
valgustatud rada. Uksel võeti

külalised vastu sooja tervitusega ning lisaks oli võimalus
lasta end fotografeerida. Ruumides särasid küünlad ning

lauad olid suupistetega tihedalt kaetud.
Kell 19 pidasid balli perenaine ja peremees tervituskõne ning pidu võis alata. Georg
Otsa Muusikakooli muusikute
ja Kristel Paltsi laulude saatel täitus tantsupõrand kiirelt
ning pidu sai suure hoo sisse.
Kogu õhtu vältel toimus palju
põnevaid üllatusi. Toimusid
õnneloosid, esinesid Tallinna
Ülikooli teise kursuse koreograafiatudengid ning Saue
Gümnaasiumi õpilane Karl
Simmer. Õhtu eredaimaks
pärliks oli mustkunstnik.
Noormees suutis põnevust tekitada nii õpilaste kui ka õpetajate seas ning oli momente,
kus õhkkond kiskus eriliselt
pinevaks.

Kõigepealt ootas meid kaks huvitavat töötuba — martsipani
meisterdamine ja piparkoogikeemia. Esimeses saime teada,
kui lihtne on tegelikult ise martsipani valmistada ja sellest vahvaid kujusid voolida; teises õppisime, millised on koogi koostisained ja mis on nende funktsioon koogi valmimisel — saime
proovida, mis juhtub, kui koogist näiteks muna, jahu või küpsetuspulber välja jätta.
Lapsed ei jõudnud ära oodata hetke, mil nad pääsevad
omapäi keskust avastama ja kui see aeg kätte tuli, olid kõik 43
noort suure maja peale kadunud: neid jagus peegellabürinti,
viltusesse tuppa, muusikanäitusele, maa-alusesse maailma,
mööda trossi rattaga sõitma, ennast köiega lae alla vinnama
ja mujalegi.
Tõeliselt hämmastav oli vaadata äsja munast koorunud tibu
ja jälgida elu sipelgapesas, mängida ilma keelteta harfi ja lõppematut klaverit, jälgida vee mänge ja veenduda, et lühem tee
ei ole alati kiirem.
Sel aastal aga juba uued sõidud ja põnevad elamused!
Kristi Kruus

Toiduraha
Veebruarikuu toiduraha Saue Gümnaasiumis:

1.–9. klass		
10.–12. klass		

7,03 €
21,85 €

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele: Swedbank, a/a 221018424457 hiljemalt 30. jaanuariks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse (laste) nimed
ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas kooli sööklas 01.02.
kl 8.00–9.15 ja 13.30–15.00.Palume kindlasti registreerida
sööjaks ka nendel, kes soovivad hiljem maksta.
Kui õpilane on haige või puudub, palume teatada (puudumise algus ja lõpp) tel 659 6068 või e-posti aadressile ulle.
jahesalu@real.edu.ee
Õpilane võetakse toidult maha teatamisele järgnevast toidupäevast alates. Kasutamata päevade toiduraha summa
arvestatakse järgmise perioodi ettemaksuks. Järgneva kuu
toiduraha tasumisel palume ise kogunenud ettemaksu summa maha arvestada ning lisada maksekorralduse selgitusse
vastavate päevade arv.
Koolilõuna hind Saue Gümnaasiumis on 1,15 €, 1.–9.
klassini kompenseerib riik 0,78 €, lapsevanem maksab 0,37
€ juurde. 10.–12. klassi õpilase eest maksab lapsevanem
1,15 €.
Toiduraha tasumiseks on võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Lepingu sõlmimiseks on vajalik viitenumber. Viitenumbri saamiseks palun pöörduda söökla juhataja poole:
ulle.jahesalu@real.edu.ee
Meeldivat koostööd soovides,
RK Teeninduse OÜ

Tantsu, tralli, sööki ja jooki jagus hiliste õhtutundideni.
Balli lõpu poole said külalised
valida paari, kes õhtu jooksul
oli enim silma paistnud. „Talve võlumaa“ kuningannaks
valiti Raili Pärn ning kuningaks Jakob Jugala. Kena paar
keerutas koos ka valssi tantsida ning lõikas pidulikult suure
tordi lahti. Kel jalad veel väga
väsinud ei olnud, sai veel teha
viimased tantsud ning seejärel

hakkas Saue Gümnaasiumi
25. lennu korraldatud maagiline õhtu lõppema...
Korraldajad
soovivad
kogu südamest tänada kõiki,
kes aitasid üllatusi täis võlumaal toimuda! Erilise tänu
pälvivad meie poolt AS Eesti
Termotehnika, AS Sami, AS
Santa Maria, Ellington Trükiagentuur OÜ, Leho Valmas
ja fun TIME ning Elgi ja Jaan
Kriisa. 
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Saue Gümnaasium — Harjumaa 2011. a koolidevaheliste meistrivõistluste kompleksarvestuse võitja!
Alates 2002. aastast selgitatakse Harjumaa sportlikumad gümnaasiumid ja põhikoolid.
Saue Gümnaasium on olnud edukas ja võitnud üldkarika aastatel 2002, 2006, 2008.

Ester Legonkov

Saue Gümnaasiumi
kehalise kasvatuse õpetaja
Harjumaa
koolidevaheliste
meistrivõistluste
kompleksarvestusse kuulub kaheksa
spordiala — teatesuusatamine,
võrkpall, jalgpall, korvpall,
rahvastepall, kergejõustik (sisekergejõustik + staadioniteatejooks), murdmaateatejooks
ja ujumine. Osalevad Harjumaa koolid kahes grupis, gümnaasiumid ja põhikoolid eraldi. Meie koolile olid üliedukad
teatesuusatamine ja ujumine,
kus tõime võidukarikad koju.
Teise koha saime kokkuvõttes kergejõustikus, murdmaateatejooksudes ja jalgpallis.
Kolmanda koha saavutasime
korv- ja võrkpallis.
29. jaanuaril toimunud teatesuusatamises tuli viis kulda kaheksast ja võidukarikas
Sauele: 6.–7 klassi tüdrukud
4 x 1,4 km teatesõidus (Hanna-Stina Meriste, Anna-Liisa
Tõnismäe, Kersti-Liis Vimm
ja Anett Kadastu; ülal pildil);
8.–9. klassi poisid 4 x 3 km —
Cristian Anton, Andreas Aadli, Ranon Kriisa ja Harold
Vilson. 8.–9. klassi tüdrukud
4 x 1,5 km (Marliis Odamus,
Elina Liiva, Evelin Saks ja
Triin Tammar); 10.–12. klassi
noormehed 4 x 3 km (Oskar
Kuzmin, Sander Siniorg, Kert
Paidre ja Mikk Kalamees)
ning 10.–12. klassi neiud 4 x
1,5 km (Merke Pilve, Iti-Lee
Neuhaus, Kristel Vist ja Laura Soosalu). 5. klassi poisid

(Henri Heinola, Emil Ojaperv,
Kevin Telliskivi ja Kert Lehe)
lõpetasid kuuendana. Sama
vanuseklassi tüdrukute Merily
Palmissaare, Martina Eerme,
Elisabeth Valdmanni ja Liss
Viilma sõit äpardus tihedas
konkurentsis suusakepi kaotuse tõttu ja pettunult lepiti seitsmenda kohaga. 6.–7. klassi
poiste Ragnar Tease, Kristopher Härmi, Kristjan Pingase ja
Arttu-Mattias Jauhianeni pingutusi kroonis viies koht.
15. märtsil toimusid sisekergejõustiku
võistlused.
Võistkondliku II koha heaks
andsid
maksimumpunktid
Emil Ojaperv — I kohad kõrgushüppes ja 60 m jooksus 5.
klassi poiste seas. Sama vanuseklassi 600 m jooksu lõpetas
võidukalt Egert Meriste. 5.
klassi tüdrukute kaugushüppes oli võidukas Laura Häling.
Kaks esikohta noppis ka 8.–9.
klassi tüdrukute seas Liisbeth Salutee — 60 m jooksus
ja kaugushüppes. 8.–9. klassi
poiste kõrgushüppes oli esimene Ranon Kriisa.
Gümnaasiumi neidude kuulitõukes oli võidukas Gerda
Joa. Christin Liiva kiire jooks
tõi rõõmu — esikoht 60 m
jooksus 6.–7. klassi tüdrukute
seas. Viiendate klasside poiste
60 m jooksus ja kaugushüppes
kuulus teine koht Erik Orastule. Pronksmedalid võitsid Henri Richard Talgre 8.–9. klassi
poiste kuulitõukes ja Polina
Piiskoppel sama vanuseklassi
tüdrukute kõrgushüppes.
26. aprillil murdmaateate-

jooksus oli Saue Gümnaasiumi
võistkond Kuusalu kooli järel
teine. 5. klassi tüdrukud said
5 x 500 m jooksus I koha —
Elisabeth Valdmann, Liss Viilma, Merili Urva, Laura Häling
ja Merily Palmissaar. 5. klassi poiste 5 x 1000 m jooksus
tuli III koht — Egert Meriste,
Emil Ojaperv, Silver Milpak,
Martin Aadli ja Ronald Viisimaa. 6.–7. klassi tüdrukud
said 5 x 500 m jooksus III
koha — Christyn Liiva, Hanna-Stina Meriste, Liis Marleen
Verilaskja, Laura-Liisa Liiu ja
Brita Veldermann. 8.–9. klassi
tüdrukud said 5 x 500 m jooksus I koha — Liisbeth Salutee, Marliis Odamus, Kristina
Toomsalu, Karin Nappus ja
Elina Liiva.
15. septembril staadioniteatejooksudes, vaatamata
mitmele teatepulgakaotustele,
olime Jüri ja Kuusalu koolide
järel kolmandad ja sellest piisas, et säilitada kergejõustikus
teine koht. 5. klasside pendelteatejooksus tuli teine koht, 4
x 50 m jooksus olid nii poisid
kui ka tüdrukud kolmandad.
Pildil (vasakult) esimene rida:
Frank Kuresaar, Silver Milpak, Andra-Anett Vester; teine
rida: Rasmus Kiik, Argo Aasjõe, Kristian Kutsar; kolmas
rida: Ketrin Kastehein, Helen
Elmelo, Laura Häling ja Merili Urva.
Meie 6.–7. klasside ülekaalukas pendelteatejooksu võit
tühistati teatepulgavahetuse
määruste rikkumise tõttu, aga
4 x 100 m võitsid ülekaalukalt
meie tüdrukud Christyn Liiva,
Elisabeth Valdmann, Kaidi
Betti Käärik. 3 x 800 m jooksu
kontrollisid Laura-Liisa Liiu,
Elisabeth Valdmann ja Arina
Gamzina esimesest viimase
vahetuseni. Hõbemedalid riputati kaela 4 x 100 m jooksjatele Emil Ojapervele, Erik
Orastule, Egert Meistele ja Ottomar Grossthalile. 8.–9. klassi poisid Ranon Kriisa, Martin
Vist, Andre Kesküll ja Henrik
Kummer olid väärt samuti hõbemedalit 4 x 100 m jooksus.

Gümnaasiumi neiud Liisbeth
Salutee, Kadri Miggur, MariLiis Viisimaa ja Age Ermos
võtsid vastu hõbemedali 4 x
100 m jooksus. Gümnaasiumi
noormehed Mikk Kalamees,
Kert Paidre, Karl Simmer ja
Morten Meresma olid kolmandad 4 x 800 m jooksus.
Septembris-oktoobris võisteldi jalgpallis, kus olime
Viimsi järel teised. Pronksmedalid 8.–9. klassi poistele:
Andre Kesküll, Ranon Kriisa,
Kaspar Kotter, Holger Suvi,
Martin Vist, Hendrik Kummer, Andreas Aadli, Mark
Erik Kink ja Allar Aasjõe,
ning gümnaasiumi noormeestele: Kert Paidre, Vincent Ray
Lambin, Stefan Kuld, Kaur
Siimaste, Mihkel Alamaa,
Esko Närska, Reimo Roopärg,
Rimantas Šimkunas, Marko
Mõek ja Sander Siniorg. Seitsmendate klasside poistele tuli
viies koht.
Nii korv- kui ka võrkpallis
oli Saue kool kolmas. Medalikohtadele ei jõutud. Korvpallis
olid 6.–7. ja 8.–9. ning 10.–12.
klasside tüdrukute võistkonnad neljandad ja poisid viiendad.
Võrkpallis oli meie kooli kõrgeim koht viies ja see
kuulus 6. klassi tüdrukutele.
Võistkonnas mängisid LauraLiis Hanikat, Christyn Liiva,
Getter Mizer, Laura Reins,
Grete Saar, Hanna Vaiklo ja
Brita Veldermann. Rahvastepallis tuli koolile kokkuvõttes seitsmes koht. Meie parim
võistkond oli 5. klassi tüdrukute oma, kes jõudis viiendale
kohale. Võistkonda kuulusid
Laura Häling, Degrid End,
Helen Elmelo, Andra-Anett
Vester, Greta Reino, Peljaane
Mänd-Rüntju, Anette Laamann Anett Pajur, Agnes Peetrik ja Ketrin Kastehein.
Kaheksanda alana toimus
Keila Tervisekeskuses 3. detsembril teateujumine. Alavõit
kuulus Saue Gümnaasiumile.
Kaks esikohta kuulusid meie
poiste võistkondadele: 6.–7
kl poisid — Marko Maivel,

Karl Richard Herem, Ravel
Reinhold ja Erik Hallikmaa;
gümnaasiumi esindasid Mikk
Kalamees, Marek Matsu, Oskar Kuzmin ja Jalmar Mäe.
Teiseks tulid 8.–9. klassi poisid (Karlos Heinla, Martin
Vist, Allar Aasjõe ja KarlAlvin Reinhold), 5. klasside
tüdrukud (Gethe Maria Elijas,
Degrid End, Mailis Rästas ja
Hele Pukk), viiendate klasside poisid (Jan Erik Alliksaar,
Argo Aasjõe, Jürgen Seerma
ja Karl Korts) ning gümnaasiumi neiud (Liisbeth Salutee,
Kaisa Tammiste, Jaana Külim
ja Kristin Nappus).
Erinevatel võistlustel juhendasid lapsi kehalise kasvatuse

õpetajad Ann Lemnits, Ester
Legonkov, Valdo Pilve, Heiti
Lumiste ja Kadri Kummer.
Harjumaa koolidevahelistel
meistrivõistlustel peab Harjumaa Spordiliit punktiarvet.
Kokkuvõttes saavutas Saue
Gümnaasium esikoha. Teine
koht Kuusalu Keskkoolile ja
kolmas oli Jüri Gümnaasium.
Täpsema ülevaate saab Harju
Spordiliidu kodulehelt harjusport.ee. Suur-suur tänu tublidele õpilastele, kes andsid
endast parima! Täname kooli
direktorit hr Jaan Palumetsa
ja kooli juhtkonda, mõistvaid
kolleege ja lapsevanemaid
ning erinevate spordialade
treenereid! 

Sauelased triatlonil
Vääna mõisas toimunud triatloni- ja duatlonihooaja pidulikul
lõpetamisel autasustati 2011. a paremaid sportlasi.
Triatloni 2011. a hooaja kokkuvõte
Lapsed C
Kristjan
14. koht
Pingas
Lapsed B
Brita
IV koht
Liivamaa
Noored A
Marliis
II koht
Odamus
Veteranid 60 Sulev
I koht
Veerberk
Veteranid 70 Aado
I koht
Liblikmann
Duatloni 2011. a hooaja kokkuvõte
Noored B
Brita
IV koht
Liivamaa
Noored A
Marliis
I koht
Odamus
Veteranid 40 Terje
I koht
Odamus
Veteranid 40 Aimar
III koht
Pedari
Veteranid 60 Sulev
I koht
Veerberk
Veteranid 60 Tõnu
II koht
Odamus

Saue
Spordiklubi
Saue
Spordiklubi
Saue
Spordiklubi
THK-88
TRIATLEET

EMV
IV koht
EMV
IV koht
EMV
I koht
EMV
I koht

Saue
Spordiklubi
Saue
Spordiklubi
Saue
Spordiklubi
Saue
Spordiklubi
THK-88

EMV
V koht
EMV
I koht
EMV
I koht
EMV
IV koht
EMV
I koht
Saue
EMV
Spordiklubi II koht

Sauelastest oli edukam Sulev Veerberk, kes saavutas Eesti meistritiitli nii triatlonis kui ka duatlonis. Oma vanuseklassis
tulid Eesti meistriks duatlonis Marliis ja Terje Odamus, triatlonis Aado Liblikmann. Sauelasi autasustati kaheksa karikaga:
Sulev Veerberk (2 karikat), Marliis Odamus (2 karikat), Terje
Odamus (1 karikas), Aado Liblikmann (1 karikas), Tõnu Odamus (1 karikas), Aimar Pedari (1 karikas).
Tähelepanu väärivad Kristjan Pingas, Brita Liivamaa ja
Marliis Odamus. Mitmekülgsete noorsportlastena on neil
kõik eeldused kiiresti spordis tippu jõuda. Edukat uut hooaega kõigile sportlastele 2012. aastal!

Saue Sõna

Teated

27. jaanuar 2012

7

Saue Päevakeskuse
ürituste kava
• Avatud Helve Reet Ree moodide näitus
• 28.01.12. kell 17.00 seeniortantsuansambel „Senjoriitad” esinevad Sakus
• 07.02.12. alates kl 11.00 organismi diagnostika (6 €) ja
nõuanded toitumiseks; eelnev registreerimine päevakeskuses
• 10.02.12. kell 10.00 reisimuljeid Austraaliast
• 15.02.12. korraldavad spordihuvilised Viimsi SPA külastuse, pääse maksab 6 eurot, registreerimine päevakeskuses, sõidame 10.08 kaubakeskuse juurest väljuva
Hansabussiga
• 28.02.12. kell 11.00 korraldavad kinohuvilised väärikate
kinohommikute raames kinos Artis filmi „Koduabiline”
vaatamise, pilet Swedbank’i kaardiga maksab 1.90 eurot
• 28.02.12. kell 19.00 korraldavad muusikahuvilised
Vene romansside ja rahvalaulude kontserdi külastuse
„Estonia” kontserdisaalis, pilet maksab 7,5 eurot, maksta
saab kuni 17.02.12.
• 03.03.12. kell 16.00 korraldavad muusikahuvilised
Hortus Musicuse kontserdi „Viirukilõhnaline orient”
külastuse Väravatornis, pilet maksab 7,5 eurot, maksta
saab kuni 20.02.12.
• 05.03.12. kell 19.00 korraldavad teatrihuvilised Eesti
Draamateatris Pärnu Teatri Endla külalisetenduse „Mees,
kes teadis ussisõnu” külastuse, pilet 7 eurot, maksta
saab kuni 20.02.12.

2012. aasta reisikava

Heategevuskontsert
loomade abistamiseks
Eesti Loomakaitse Selts korraldab esmakordselt suure heategevuskontserdi — 4. veebruaril kell 19 toimub
Nokia Kontserdimajas „Hea lugu ja hea tegu“, mille
piletitulust luuakse toetusfond hättasattunud loomade abistamiseks. Kontserdi patroon on Maarja-Liis
Ilus.
„Meil on hea meel, et esmakordselt saame annetajatele midagi head ja kvaliteetset vastu pakkuda: kontserdikülastaja
saab unustamatu muusikaelamuse — hea loo,” teatas Eesti
Loomakaitse Seltsi juhatuse liige Evelyn Valtin. „Ühtlasi loodame heategevuskontserdi kaudu teavitada inimesi loomakaitse olulisematest valupunktidest ja abistamisvõimalustest Eestis,” selgitas Valtin.
Maarjaga koos astuvad üles Tõnis Mägi, vennad Johansonid, Lenna, Liis Lemsalu, Chalice, Orelipoiss, Robirohi,
Astrid Böning-Nõlvak, Olavi Kõrre, Liisi Koikson ja bänd, Ott
Lepland ja Kärdla Laulupealinna koor. Kontserdi kunstiline
juht on Astrid Böning-Nõlvak ja õhtut juhib Märt Avandi. Etteastete vahel näidatakse videoklippe, mis tutvustavad loomakaitsevaldkonna teemasid ja Eesti Loomakaitse Seltsi ning
teiste loomi abistavate organisatsioonide tegevust.
Kontserdile eelneb tänuüritus, mille raames tunnustab Eesti
Loomakaitse Selts oma pikaajalisi toetajaid ja koostööpartnereid.
Kontserdi piletid on müügil alates 2. jaanuarist Piletilevi
müügipunktides üle Eesti ja Ticketpro’s.
Eesti Loomakaitse Selts (ELS) on 2000. aastast tegutsev,
loomasõpru koondav mittetulundusühing, mille missiooniks
on abi vajavate loomade heaolu tagamine, elu-olu parandamine ja väärkohtlemise ennetamine. Missiooni viiakse
ellu loomade otsese abistamise, avalikkuse teavitamise,
inimeste koolitamise ning õigusloomes osalemise ja loomakaitsealase järelevalve korraldamise teel. Seltsil on üle Eesti
ligikaudu 500 liiget. ELS on mitme rahvusvahelise organisatsiooni liige ja koostööpartner.
Lisateave:
Tania Selart
Heategevuskontserdi „Hea tegu ja hea lugu“
üldkoordinaator
E-post: tania.selart@loomakaitse.ee
Tel +372 5831 1760
Heategevuskontserdi koduleht:
http://www.loomakaitse.ee/kontsert
Heategevuskontserdi reklaamklipp:
http://www.youtube.com/watch?v=6yi5R8MfDqo
Eesti Loomakaitse Seltsi koduleht:
http://www.loomakaitse.ee

Kuidas sünnivad
pildid ja piltidest näitus
On üks päris tavaline juulihommik minu kodus siin Sauel. Päike on juba kõrgel, aken pärani, sest on juba väga-väga palav,
õhk eriti ei liigu ja ilmateade lubab lahkesti, et läheb veel palavamaks. Minul aga kõlksub kuklas tähtaeg ja ma pean kahe
nädala pärast kirjastusele üle andma viis illustratsiooni. Õieti
on mul puhkus ja kõik mõistusega inimesed istuvad täna ja
kõigil järgnevatel päevadel kusagil mujal kui oma tulipalavates
köökides, näiteks mere kaldal varbad vees. Või kurguni vees,
sest on ikka tõesti kuum ilm, selle suve kuumim. Aga mina
pole vist mõistlik. Kes mul käskis märtsis kirjastusele öelda
„jaa, muidugi ma tahan!“, kui nad mulle seda tööd pakkusid?
Mitte keegi ei käskinud. Ma ise tahtsin. Miks küll!? Jah, miks
ometi? No ma vastan siis: mulle hirmsasti meeldib joonistada
ja ma olen terve elu unistanud lasteraamatutesse piltide joonistamisest, sellepärast!
Nii, vapper tinasõdur, mis värvi me su kuue siis värvime?
Teeme õige sinise ... või punase ... Huvitav, milliseid tinasõdureid Anderseni ajal Taanimaal tehti? Aa, tekstis on ju kirjas, et
munder puna-sinine ...
Äkki seisab keset kööki mu noorem poeg, pudrutaldrik
käes, ja küsib nõutu näoga: „Ema, kus ma söön?“ Jään talle
vist üsna juhmi näoga otsa vaatama, sest ta kordab küsimust.
Ega midagi, lükkan pliiatsid ja pintslid vasakule ja tekibki väike lapike tühja pinda mu köögilaua nurgal. Inimene peab ju
süüa saama!
Aga mulle meeldib mu elu. Mis sest, et aeg-ajalt puudub
selles täiskasvanud inimestele omane asjalikkus ja tõsidus.
Minus on kindlasti tubli annus lapsemeelsust, kuid vaevalt
ma ilma selle omaduseta lastele joonistada oskaksin. Vahel
keegi ikka ütleb, et ah, need kunstnikud mõtlevad ei-tea-millest, kõnnivad pead pilvedes ja reaalsest elust pole neil õrna
aimugi. Küllap on nii arvajatel omamoodi õigus, aga ma võin
kinnitada, et tegelikult on see töö nagu iga teinegi, koos kohustuste, vastutuse ja igaveste kahtlustega, kas ma ikka olen
küllalt hea jne, jne. Aga mis seal salata, meil ongi pead pilvedes, meile meeldib nii elada, sest kui on hea päev ja tuul
õigest suunast, siis õnnestub pilved lõuendile maalida, neist
luuletus kirjutada või koguni sümfoonia luua ning teisedki
märkavad, kui imelised pilved on.
Lugupidamisega,
Everi Vähi

Sünnipäevad jaanuaris
SALME ROO			
ADELE VOLMAR		
ELITA-MARIA KALJUVEE
ARNOLD RÄGAPART		
SALME MURU			
ELLEN LUTTERUS		
ELVI ROOSTE			
ILMARINA UDRIS		
ALVIINE KALLO		
VOLDEMAR TAMM		
UNO KANG			
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17.05.12. Juminda poolsaar ja Majakivi matkarada
11.–15.06.12. Leedu–Valgevene
14.–15.08.12. Setomaa
06.09.12. vanausulised Peipsi ääres

• 27.01.12. kell 15.00 Tammetõru seltsingu koosviibimine
• 07.02.12. kell 10.00 Saue Linna Invaühingu koosolek

Saue Huvikeskuses
Täiskasvanutele
• Tekstiil ja taaskasutus Tähelepanu, käsitöö- ja
meisterdamishuvilised! Alates veebruarist on Teil
võimalus osa võtta Saue Huvikeskuses algavast
kursusest Tekstiil ja taaskasutus. Kursusel õpime
foto siirdamist kangale, teeme pitsi- ja trükimustrilisi
aplikatsioone, tutvume dekupaažitehnikaga, õmbleme
nutika aiapõlle, ning palju muud huvitavat. Kursus toimub
neljapäeva õhtuti kell 18.30–20.30 koolimaja IV korrusel.
Osalemise soovist anna teada huvikeskus@saue.ee või
helista numbril 659 5009. Kursuse kuutasu on 15 eurot.
Juhendaja: tekstiilikunstnik Evelin Voksepp
• Akrüülmaali kursus täiskasvanutele Kolmekuuline
kursus algab 1. veebruaril 2012. Tunnid toimuvad
kolmapäeviti kell 18.30–21.00 ruumis117. Õpime
värvide segamist, värvusõpetust ja akrüülmaali tehnikat.
Maalime erinevaid motiive: natüürmorti, maastikku,
linnavaadet, proovime kätt portree maalimisel ja
komponeerime ise ühe maali. Osaleda võivad algajad
ja edasijõudnud. Kursuse maht on 36 tundi. Tasu ühes
kuus 22.- eurot. Maalimisvahendid on kohapeal olemas.
Eelregistreerimine: huvikeskus@saue.ee. Juhendaja:
Virve Laan
• 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.- €. On veel vabu kohti! Juhendaja: Anneli Lupp
Saue Huvikeskuse Kunstistuudio kursustele saab
registreeruda: huvikeskus@saue.ee, tel 659 5009

HELMI LILLEORG		
VANDA RAUNISTE		
IVAN VRONSKI			
JOHANNES ŠTERNFELD
PILVI VAIN			
SELMA KOLK			
BÖRN LINDEBERG		
EVALD SIEM			
VAIKE-MIRALDA KURG		
ÜLO PENDER			
ELSA AAL			
VALVE TIIT			
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Palju-palju õnne!

Saue Sõna

Teated ja tarbijainfo

27. jaanuar 2012
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SAUE LOOMAKLIINIK
Sooja 1, Saue, tel 600 3382;
www.sauekliinik.ee
Avatud E–R 15.00–19.00 L, P suletud
Lemmikloomade vaktsineerimine,
ravi, päevakirurgia.
Hill’s, Royal Canine ja Josera lemmikloomatoit.
NB! Kolmapäeviti pensionäridele
visiit ainult 5.- € (tavahind 12.- €)

Vältimaks asjatut ootamist,
palume aeg ette registreerida!

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

Rakvere Teatri etendus
Eldar Rjazanov/ Emil Braginski

Armastus tööpostil

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

Lüüriline komöödia

21. märtsil 2012 kell 19.00
Saue Kontserdisaalis
Lavastaja: Peeter Tammearu
Tõlkijad: Peeter Tammearu ja Arvi Siig
Kunstnik: Jaak Vaus
Muusikaline kujundaja: Bonzo
Osades: Tiina Mälberg, Velvo Väli, Anneli Rahkema, Erni
Kask, Kertu Moppel ja Marin Mägi
Tõrksa taltsutamise lugu meisterlikult kirjutatud rollidega —
on naine, kes on üksi ja teeb tööd. Ja on mees, kes on samuti
üksi. Ka tema käib tööl. Nad kohtuvad. Armastus on igal pool,
isegi tööpostil. Nii võibki öelda: „ka ülemus on inimene ...”,
kuigi sama hästi sobib „isegi alluv on inimene ...”
Ühes läbi aegade parimas lüürilises komöödias lõpeb nali
siis, kui algavad pisarad, ja vastupidi. Nõukogude riigikord on
ainult taust, sest tolleaegsed inimlikud omadused kannavad
väärtusi ka täna.
Piletid hinnaga 9,5/ 8 eurot müügil Saue Huvikeskuses
Nurmesalu 9, ruum 124, E–N 15.00–18.00

VESIAEROOBIKA
Saue ujulas veebruarikuus, 2.–28.02
T, N algusega 19.00
Üksikpilet 5.75 €;
kuupilet 36 €;
10 korra pilet 45 €

Raamatud,
mida teil vaja pole,

viime tasuta „jalust“ ära.
Sobivad kõik raamatud,
igas seisukorras
ja igas keeles.
Tee riiulitele ruumi!
Tel 5346 8430

FEKAALIVEDU
(kogumiskaevude
tühjendus)
Hinnad alates 15 €
Küsi kindlasti pakkumist!
Tel 5346 8430,
Geotrans OÜ

Raamatupidamisteenus
Info:
lea.telerea@mail.ee
Tel 5669 2596

Müün
 Ettevõte Sauel (Saue Puit OÜ)
müüb puitbriketti 145–160 €/
tonn. Transpordivõimalus. Helistada palun tööpäeviti tel 506 5937
 Müüa turbabriketti, ümarat
ja kandilist puitbriketti ning
kivisütt. Transport Sauel tasuta.
Tel 5359 3615
 Müüa soodsalt puitbriketti
ja kivisütt. Transport TASUTA!
Tel 513 4768; www.evester.ee
Kinnisvara
 Ostan Sauele 1-toalise korteri.
Hind 20 000 €. Tel 5815 7454
Teenused
 Raamatupidamisteenus osaühingutele, aktsiaseltsidele, korteriühistutele. Majandusaasta aruande koostamine. Tel 5646 1100;
fitek@hot.ee
 Kõik pottsepatööd (ehitus ja
remont). MTÜ Eesti Pottsepad liige,
tel 5656 1812;
ivarkabi@yahoo.com
 Korstnapühkija-pottsepp.
Küttekehade remont.
info@potipoiss.ee; 5807 2581
 Viime TASUTA ära teie vanaraua
(sh pliidid, pesumasinad, radiaatorid, vannid ja muu metall). Teostame demonteerimistöid. Hoolsad
töömehed. Tel 5593 9504
Pakun tööd
 VAJATAKSE SAUELE PRIVAATLAPSEHOIDJAT, KES KÄIB LAPSE
JUURES KODUS IGAL TÖÖPÄEVAL
8.00–17.00. OOTAME VASTUTUSTUNDLIKKU JA HEASÜDAMLIKKU
INIMEST. LAPS ON 2,7-AASTANE
RÕÕMSAMEELNE TÜDRUK.
TEL 5343 2138
 LIIKLUSKORRALDAJA
Roadservice OÜ otsib oma
meeskonda liikluskorraldajat,
kelle tööülesandeks on erinevate
liikluskorraldustööde teostamine
(liiklusmärkide komplekteerimine,
liiklusmärkide transport ja paigaldamine, liikluse reguleerimine).
Sobiv kandidaat oskab eesti keelt,
on kohusetundlik ja kiire õppimisvõimega, valmis töötama ka õhtuti
ja nädalavahetustel ning omab
B-kategooria juhiluba. Ettevõte
pakub omalt poolt huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd ning tööle
vastavat palka. Kandideerimiseks
saatke palun oma CV aadressil

taavi@roadservice.ee. Lisainfo
telefonil 5331 6298 või nimetatud
e-posti aadressil. Lisainfo ettevõtte
kohta: www.roadservice.ee
Otsin tööd
 Mees otsib tööd! Tel 5552 5870
 Naised vanuses 23 a ja 34 a
sooviksid leida tööd Sauel.
Tel 5618 7478

Eesti Keskerakonna
Saue osakond avaldab
sügavat kaastunnet omastele
Helmut Karini
surma puhul

Mälestame klubi liiget
Helmut Karinit
Avaldame sügavat kaastunnet
tütar Kristale ja poeg Veikkole
Saue Male-Kabeklubi

Avaldame kaastunnet
omastele
kauaaegse majanaabri
HELMUT KARINI
surma puhul
KÜ Kuuma 4 elanikud

Mälestame
Väino Lavoneni
ja avaldame kaastunnet
lähedastele
Saue Päevakeskus
Saue Linna Invaühing

Mälestame klubi liiget
Väino Lavoneni
Avaldame sügavat
kaastunnet omastele
Saue Male-Kabeklubi

