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Imelist naistepäeva, kallid naised!

Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht
PÖÖRDUMINE
Austatud Saue linna lapsevanemad
ja Saue linna kodanikud,
Saue Gümnaasiumi õpetajad toetavad Eesti Vabariigi haridustöötajate
streiki. Streigi põhjuseks on asjaolu,
et Vabariigi Valitsuse, kohalike omavalitsusliitude ja Eesti Haridustöötajate Liidu vahelised palgaläbirääkimised ei andnud õpetajate töötasu
alammäära osas 2012. aastaks soovitud tulemusi ning Riikliku lepitaja
13. veebruari 2012. a otsusega töörahu kohustus ei kehti.
Eesti Haridustöötajate Liit tegi
palgaläbirääkimistel
ettepaneku
tõsta kõrgharidusega õpetaja töötasu alammäära 20% 2012. aastal.
Normkoormusega töötavate õpetajate ajakulu tundide andmisele peaks
mahtuma 18–24 tunni raamidesse,
kogu nädala töökoormus aga vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele 35
tunni sisse. Tegelikult töötavad õpetajad 50,1 tundi, sh 5,6 tundi nädalavahetusel. See on neile lubatust 15
tundi ja n-ö keskmisest eestlasest 9
tundi enam. Töökohustusi, mis tulenevad uuest põhikooli ja gümnaasiumi riiklikust õppekavast, tuleb selle
aja sisse mahutada väga palju: kooli
õppekava uuendamine, uurimuslike
tööde juhendamine, klassijuhatamine, arenguvestlused laste ja nende vanematega, karjääriteenuste
korraldus, tunniväline lisatöö andekatega või õpiabi mahajääjatele,
õppekäigud, muuseumitunnid jne.
Kool peaks võimaldama õuesõpet ja
õppekäikude korraldamist vähemalt
kaks korda kooliastme jooksul. Kõik
TÜ Teaduskooli poolt korraldatud
üleriigiliste olümpiaadide piirkonnavoorud toimuvad laupäeviti, järelikult
tuleb väljas olla ka puhkepäevadel.
Samas peab pidevalt tegelema
enesetäiendamisega, et olla kursis
uuendustega oma ainevaldkonnas.
Kooli on jõudnud väga tõsised sotsiaalsed probleemid, mida tuleb ka
lahendada enamasti õpetajal-klassijuhatajal.
Haridustöötajate Liit on teinud
ettepanekuid kooliõpetajate ja muude lasteasutuste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute töökoormuse
vähendamiseks, mis soodustaks
nende töö sisulist tõusu. Vastuseks
teatas Valitsuse esindajana minister
Jaak Aaviksoo, et vastavalt riigieelarve strateegiale ei nähta 2012. a
eelarves ette täiendavaid vahendeid riigieelarvest töötasu saavate
töötajate palgatõusuks ja seega ka
õpetajate palgaküsimused 2012. a
tuleb lahendada gümnaasiumivõrgu
korrastamise ja õpetaja ametikoha
ümberkujundamise käigus. Selline
põhjendamatult kiirustav tegevus
toob taas pingeid normaalsesse
kooliellu.
Oleme arvamusel, et streik ei ole
poliitiline akt, vaid on osa turumajanduslikust iseregulatsioonist. Võitlus
oma töö õiglase hinna üle on iga inimese põhiõigus.
Saue Gümnaasiumi õpetajad
20.02.2012
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Aastapäevamõtisklused

Isamaa sünnipäev

Daniel Märtmaa

Eesti Vabariigi 94. aastapäevale pühendatud kontsertaktus toimus 22.
veebruaril Saue Kontserdisaalis. Aktuse avasid Saue Poistekoori noored
laulumehed. Nende laulude sõnum
oli lihtne — väärtusta aega, milles
elad, ja hooli oma kaaslastest.

Riigivapi teenetemärgi
kavaler
Meie oma riigi 94. aastapäeval on kohane heita pilk toonastele keerulistele aegadele,
mil saavutasime iseseisvuse.
20. veebruaril 2011. aastal
taaspühitseti Peterburi Jaani
kirik, mis esmakordselt õnnistati sisse 27. novembril 1860.
Sellel kirikul oli tähtis osa Eesti autonoomia saavutamisel ja
Eesti iseseisvumisele kaasaaitamisel I Maailmasõja lõpul.
Nii Venemaa kui ka Eesti tormiliste poliitiliste sündmuste
käigus toimusid juunis 1917
Eesti Maanõukogu valimised.
Maa põlisrahvas asus ise oma
asju ajama, tundma ennast peremehena omal maal. Lõppkokkuvõttes see õnnestus nii
enamlaste kui ka Saksamaa
rünnakute kiuste.
Jaanuaris jõudsid Eesti
bolševikud juba kuulutada, et
„Eesti töörahva-kommuuna
on autonoomiline osa Vene
nõukogude vabariigist“. 21.
ja 22. jaanuaril 1918 toimusid
Eesti Asutava Kogu valimised. Sakslaste pealetung algas
18. veebruaril. Säärases keerulises olukorras osati leida
ainuõige aeg Eesti iseseisvuse
väljakuulutamiseks.
Rindeolukorra tõttu loeti
Eesti Maapäeva Vanemate
Nõukogu üleskutse „Manifest
kõigile Eestimaa rahvastele“ rahvale ette esmakordselt
Pärnus 23. veebruaril 1918.
Samal päeval sai Konstantin
Päts muide 44-aastaseks.
Järgmisel hommikul jõudis
Saue mõisa, kus sakslased olid
ööbinud ja asus nende staap,
Eesti delegatsioon koosseisus
Konstantin Konik, Andres
Larka ja Nikolai Reek. Paluti
sakslasi mitte enne 25. veeb-
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Linnaelu

Ena Soodla —
noortekeskuse
uus juht

ruari Tallinna siseneda, sest
linnas alles valmistatakse ette
kortereid keiserlike vägede
tarvis. Tegelikult taheti võita
pisutki aega iseseisvuse väljakuulutamiseks. Ja Saksa
üksused saabusidki Tallinna
25. veebruari keskpäeval. Aga
pühapäeval, 24. veebruaril oli
jõutud iseseisvuse manifest
rahvale ette lugeda ja sel moel
Eesti Vabariik välja kuulutada.
Eesti Vabariigi sünni päeval,
24. veebruaril 1918, lehvis
Tallinnas Toompeal Hermanni tornis sinimustvalge lipp.
Saue mõisas toimunud
ajaloolise sündmuse tähtsust
arvestades teen ettepaneku
Eesti Vabariigi 95. aastapäeval mõisa seinale kinnitada
vastav mälestusplaat!
Eestimaa Päästmise Komitee — koosseisus Konstantin Päts, Jüri Vilms ja Konstantin Konik — andis toona
välja kolm päevakäsku. Neist
esimene oli suunatud Eestimaa rahvale ja Eesti sõjaväele.
Selles seisis, et Eesti Maapäeva Manifestiga on Eesti
iseseisvaks Wabariigiks kuu-

lutatud ja valitsemise kõrgem
võim Eestimaa Päästmise Komitee kätte antud.
Et Eesti Wabariik iseseisvuse Manifestis käesolevas
sõjas erapoolikuks on kuulutatud, siis ei tohi Eesti sõjavägi ega ükski Eesti kodanik Vene–Saksa sõjast milgilgi viisil
osa võtta.
Vene
rahvakomissaride
mobilisatsiooni käsk kuulutati
Eestis tühjaks ja maksvusetaks.
Kõik üleüldise valimiseõiguse alusel valitud maa-,
linna- ja vallaomavalitsuse
asutused pidid ajaviitmata
oma katkestatud töid jätkama
ja vägivaldselt nende asemele
astunud nõukogud, komiteed
ja kõiksugu teiste nimetustega
asutused tuli kõrvaldada.
Seadusliku omavalitsuse
esitaja nõudmisel pidid Eesti
sõjaväed ja miilits selle käsu
läbiviimiseks kõigi abinõudega kaasa aitama.
Kirjutati ette kõigile kodanikele ja ametnikele, kus nad
ka ei teeniks, kõik abinõud
tarvitusele võtta, et Eestist
mitte mingisugust riigi va-

randust välja ei veetaks ja ei
hävitataks, sest see varandus
on nüüdsest peale Eesti Wabariigi omandus.
Teise päevakäsuga kästi kõigis Tallinna kirikutes
esmaspäeval, 25. veebruaril
1918. aastal kell 9 hommikul Eesti Maapäeva Manifest
Eesti Wabariigiks kuulutamise kohta rahvale ette lugeda ja
rahva kokkukogumiseks kirikukellasid helistada.
Päevakäsk number kolm
andis teada, et enamlaste võimuvalitsus oli lõppenud. Kuulutati tühjaks kõik käsukirjad,
millega vägivaldselt kõiksugu
asutuste varandused olid ära
võetud ja kästi need endistele
omanikele tagasi anda. Samuti
anti Oleviste kirik tema seaduslikule omanikule, Oleviste
kogudusele tagasi.
Need olid rasked ja pöördelised ajad. Ajad täis meelekindlust, sangarlust ja iseolemise paleust.
Palugem täna taas vabas
Eesti Vabariigis Manifesti sõnadega Eestimaale rohket Jumala õnnistust! 

29. veebruari linnavalitsuse istungil
kinnitati alates 2. märtsist 2012
ametisse Saue Noortekeskuse uus
juhataja Ena Soodla, kes valiti välja
20 kandidaadi hulgast. Ena kinnitab, et tahab eelkõige jätkata eelmise juhataja Erna Gerndorfi alustatut
ning viia edasi tema visiooni.
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Kaevetööde graafik
Tänasest lehest leiate Rauna tänava ja raudtee vahelise ala (osa
2) vee- ja kanalisatsioonitrasside
ehitustööde orienteeruvad teostusajad Saue linnas. Rauna tänava ja
Keila maantee vahelise ala (osa 1)
ning Kiviloo elamupiirkonna ja Kohvi ning Kakao tänava (osa 3) vee- ja
kanalisatsioonitrasside orienteeruvad ehitusajad selguvad mõne kuu
jooksul.
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Haridus

Võõrkeelte nädal
koolis
Saue Gümnaasiumis on saanud
heaks tavaks korraldada igal aastal
võõrkeelte nädal — iga kord veidi
isemoodi ja samas midagi traditsioonilist. Nädal algas 30. jaanuaril hiina
keele päevaga, järgnesid vene, saksa, inglise ja prantsuse keele päev.
Uuendusena toimus sel aastal vahetundidel karaoke. Mis oli aga eriti
huvitav ja humoorikas, loe …
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Linnaelu
Isamaa sünnipäev Saue linnas.
Traditsiooniline

ENA SOODLA
29. veebruari 2012. a linnavalitsuse istungil kinnitati
alates 2. märtsist 2012
ametisse Saue Noortekeskuse uus juhataja Ena
Soodla.

Saue Sõna
Eesti Vabariigi 94. aastapäevale pühendatud kontsertaktus toimus 22. veebruaril
Saue Kontserdisaalis. Aktuse avasid Saue Poistekoori
noored laulumehed. Nende
laulude sõnum oli lihtne —
väärtusta aega, milles elad, ja
hooli oma kaaslastest. Saue
linnapea Harry Pajundi rõhutas oma kõnes meie iseseisvuse haprust ja üllust ning tõdes, et vaatamata keerulistele
aegadele, teeb Saue linn kõik
lubatu teoks.
Kontserdielamust pakkusid seekord Türi ansamblid
Naized ja Avajad, kes esitasid laulukava „Rõõmus läbi
vaeva“, milles kõlas nii saami
joigu kui ka eesti rahvalaulu,

tuntud lugusid isamaast, kodust, eestlaseks olemisest ja
meeste-naiste elust ning tegemistest.
24. veebruaril asetasid
Saue Linnavolikogu ja Saue
Linnavalitsuse
esindajad,

Vaade streiginädalale
Toompealt
2012. aasta märtsikuu teine nädal läheb Eesti ajalukku — kolmel päeval streigivad õpetajad ja naistepäeval
ei liigu rongid ega Tallinna ühistransport. Nii ulatuslikku
streigilainet mina Eestis ei mäletagi. Kuivõrd streikijad
ise suunavad oma sõnumi ka Riigikogule, peatun seekord just sellel teemal.
Mille vastu streigivad ametiühingud? Neile ei meeldi, et Riigikogu asub arutama töölepingu seaduse muudatust, mis välistab
uuest aastast olukorra tekkimise, mille kohaselt töölt vabatahtlikult lahkuja saab Töötukassalt kaasa hüvitise. Mitmed inimesed
on minult pärinud, et kuidas nii, me ju ise kogusime halbadeks
aegadeks raha. Miks seda siis töölt lahkudes välja ei maksta?
Vastus on lihtne: töötuskindlustusmakse on kindlustuse liik,
millega kindlustatakse ennast ootamatu töö kaotuse vastu. Kui
inimene lahkub ise, kas halvast töökeskkonnast tingituna või
uuele tööle, pole tegu ootamatu töö kaotusega.
Ametiühingute hiljutine proovimeeleavaldus Tallinnas näitas
aga, et streik võib viia hoopis teistsuguste protsessideni, kui alguses mõeldud. Ida-Virumaalt kohale toodud meeleavaldajate
plakatid kahtlesid muuhulgas Eesti iseseisvuses ja riigikorras.
Streigi kavandajad peavad sellega arvestama.

kaitseliitlased, Ukraina Registrikasakkonna
kasakad
ning Isamaa ja ResPublica
Liidu liikmed pärjad Eesti vabaduse eest langenute mälestuskivi jalamile.
Saue Kristlikus Vabakiri-

kus toimus kontsert-jumalateenistus, kus aastapäeva jutluse pidasid õpetajad Urmas
Viilma ja Vahur Utno ning
muusikalisi elamusi pakkus
Tallinna Oleviste koguduse
meeskoor. 

Teisalt streigivad õpetajad selle vastu, et neist lugu ei peeta.
Lasteaia õpetajad tahavad samuti ükskord ometi kõigile selgeks
teha, et nad ei erine koolide pedagoogidest. Nõutakse 20%
palgatõusu. Sauel on minu hinnangul õpetajate olukord keskmisest parem: Saue Gümnaasiumi õpetajate keskmise palga
suurus on Rae valla õpetajate järel Eestis teisel kohal; Midrimaa
lasteaia õpetajate töötasu suurendati veel selle aasta alguses.
Kiidan Saue linnajuhte, kes hoolivad meie laste koolitajatest,
maa soolast.
Laiemalt vaadates on õpetajate palgaprobleem olemas. Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo on samas vastuolu hästi
välja toonud: me oleme Euroopas hariduskulude poolest 3.–4.
kohal, ometigi on meie õpetajate palgad ca 4 korda väiksemad
kui paljudes Euroopa riikides. Õpetajate palgatõusu võimalusi näeb
minister haridussüsteemi korrastamises. Soovin talle selles edu.
Õppuritel soovitan aga streigipäevadel siiski koolitükkidega tegelda,
ärge kasutage neid 3 päeva oma
elust lihtsalt logelemiseks.
Kalev Lillo
Riigikogu liige

2. jaanuaril 2012 esitas kauaaegne noortekeskuse tegevuse
eestvedaja Erna Gerndorf avalduse töölepingu lõpetamiseks.
Linnapea moodustas uue juhi leidmiseks komisjoni ning teated avaldati nii linna kodulehel, „Saue Sõnas“, Päevalehes,
Postimehes kui ka Interneti CV.ee keskkonnas.
Konkursile laekus 20 avaldust, millest komisjon kehtestatud korra kohaselt pidi vestlusteks välja valima kolm kandidaati. Kandidaatidele esitatud nõuetest (haridustase, töökogemused, projektijuhtimisoskus jm) lähtudes oli konkurss
väga pingeline ja vestlusele kutsuti kolme kandidaadi asemel
viis. Vestlusvooru järel esitasid komisjoni liikmed linnapeale
oma kandidaatide pingeread ning siis selgus, et 1.–3. koha
saanud kandidaatide vahed olid vaid 0,5-punktised.
Konkursi võitnud Ena Soodla on 2000. aastal lõpetanud
Tartu Õpetajate Seminari ning praegu õpib ta Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudis MA I kraadiõppes, samas kirjutab
Tartu Ülikooli ajalooteaduskonnas bakalaureuse lõputööd.
Tal on pikaajaline (ligi 8 a) töökogemus õpetajana. Alates
2004. a töötas Keila Gümnaasiumis (ajalugu, ühiskonnaõpetus, inglise keel) ning 2008. aastal valiti ta Keila Gümnaasiumi õpilaste poolt populaarseimaks õpetajaks. 2010.–2011.
aastal oli Ena Soodla ametis Vasalemma Vallavalitsuses abivallavanemana.
Ena Soodla on viinud läbi rahvusvahelisel tasemel õpilasprojekte ja osalenud ka reas rahvusvahelistes projektides
ning konverentsidel (LEADER-programmi raames).
Rahvusvahelises organisatsioonis töötamise kogemuse omandas ta Lääne-Harju Koostöökogus, mille töö lähtus
Euroopa Liidu LEADER-programmi põhimõtetest. Ena kuulus
Lääne-Harju Koostöökogu juhatusse 1,5 aastat, esindades
seal kohalikku omavalitsust. Juhatuse liikmena osales projektide hindamisel (PRIA rahastus), vastutas strateegia elluviimise eest ja esindas Lääne-Harju piirkonda nii Eestis kui
ka välismaal. Noorsootöö raames tegeles Ena Soodla Laagri
koolis õpetajaameti kõrvalt rahvusvahelise noortevahetuse
projektijuhtimisega.
Linnavalitsus loodab, et kogenud organisaatorina, hea
suhtlejana ja kiire kontaktide loojana suudab Ena Soodla olemasolevat potentsiaali oskuslikult ära kasutades veelgi tõsta
Saue Noortekeskuse head mainet nii Saue linnas kui kogu
vabariigis.
Rafael Amos
Abilinnapea

Ena Soodla:
tahaksin eelkõige
jätkata Erna Gerndorfi
visiooni elluviimist
Saue Noortekeskus sai märtsi alguses uue juhi, varem ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana töötanud
Ena Soodla.

Külalised valge kure maalt
Moldova — iidse kultuuri kants Euroopa idaosas. Juba
Rooma impeeriumi ajal vallutasid taaklased Pruti ja
Dnestri vahelised alad ning levitasid seal oma keelt ja
kultuuri.
Suure rahvaste rände lõpuks oli loodud kõik tingimused iseseisva riigi tekkeks ning 1359. aastal asutabki Bogdan I Moldova
Feodaalriigi. Kahjuks pärast Vene–Türgi sõdade lõppu sõlmitud
rahulepingut annekteeris Vene impeerium riigi idaosa, mida
hüüti Bessaraabiaks. Lõplikult okupeeriti Moldova 1940. aastal Molotov–Ribbentropi pakti salaprotokollide alusel. Alates 27.
augustist 1991. aastast on Moldova jälle iseseisev riik.
Moldova Vabariigi suursaadik Victor Guzun on sauelastele
hästi tuntud. Oli ju tema see, kes korraldas läinud aastal Saue
linnas moldova kultuuriõhtu ning astus ise üles lauljana. Meie
kodune ja roheline linn meeldis talle. Sealt ka ettepanek koostöösidemete sisseseadmiseks Saue ja Codru linna vahel.
Mõeldud-tehtud.
21.–22. veebruarini viibiski Codru linna kaheliikmeline delegatsioon eesotsas linnapea Vladimir Munteanuga meil külas.
Codru linn asub riigi pealinna Chisinau vahetus läheduses
ning kuulub halduslikult selle koosseisu. Codrus elab umbes
20 tuhat inimest ning linna pindala on pea 3000 hektarit. Haridusasutustest tegutsevad linnas lasteaed-algkool, algkool, gümnaasium, erivajadustega laste kool ja kirjanduslütseum. Linnale
annavad oma näo ettevõtted, millest tuntumad on riigiettevõte
„Codru“, veinitehas „National Vin“ ja alkoholi kvaliteedi hindamise keskus „Vierul“.
Külalisi huvitasid siin üsna paljud tegevusvaldkonnad. Olulisematena olgu välja toodud IT arendamine kohalikus omavalitsuses, esmatasandi demokraatia areng, keskkonnaalane
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koostöö, hariduse nüüdisajastamine, laste mänguväljakute ja
spordirajatiste rajamine ning heakorra tagamine.
Kõiki neid teemasid käsitlesime nii omavahel kui ka riigi tasandil. Välisministeeriumis võttis meid vastu välismajanduse ja
arengukoostöö osakonna peadirektor Andre Pung, kes lubas
võimetekohast abi. Riigikogus võõrustas külalisi Riigikogu saadik Kalev Lillo ning ka Harju maavanem Ülle Rajasalu lubas igakülgset kaasabi koostöö edendamisel.
Saue linnas külastasime noortekeskust, lasteaeda, gümnaasiumi, muusikakooli, huvikeskust ning Pauligi maitseainetehast.
Õhtul osalesid meie moldova sõbrad Eesti Vabariigi 94.aastapäevale pühendatud kontsertaktusel Saue Kontserdisaalis.
Visiidi tulemusena kirjutasid kahe linna linnapead — Harry
Pajundi ja Vladimir Munteanu — alla koostöö protokollile.
Rafael Amos
Abilinnapea

„Töötasin õpetajana Keila ja Laagri koolis kuni 2008. aastani,
mil jäin oma kolmanda lapsega koju,“ räägib kolme poja ema
Ena, kellele enne lahkumist tegid Keila õpilased suurepärase
emotsionaalse kingituse, valides ta kooli populaarseimaks
õpetajaks. „Vahepealsel ajal töötasin Vasalemmas abivallavanemana, kuid eelmisel suvel muutus poliitiline olukord ning
jäin lastega koju.“
Ena Soodla vaba aja täitis õppimine — ta astus õppima
Tallinna Ülikooli riigiteaduste magistrantuuri.
Otsus kandideerida Saue Noortekeskuse juhiks tuli juhuslikult. Vasalemmas elav Ena nägi kuulutust ning leidis,
et kuivõrd tal on tugev side noortega ja kogemus ning soov
nendega tegelda, võiks kandideerida.
Nüüd, kui otsused langetatud ja esimesed muljed uuest
töökohast olemas, on Ena meelestatud optimistlikult. „Erna
on väga soe ja armas inimene ning ta on alati noortekeskusesse oodatud külaline. Eelkõige tahaksingi jätkata tema
alustatud tööd ning viia edasi tema visiooni,“ kinnitab Ena.
„Eks töö käigus tekivad ka endal teatud arusaamad, aga esialgu pean veidi sisse elama. Seni soovin aga kõigile osalistele
tulemuslikku koostööd, töökat meeleolu ja palju huvitavaid
ning häid ideid.“
Mullu Saue linna teenetemärgiga autasustatud Erna
Gerndorf töötas Saue Noortekeskuse juhina 11 aastat. Detsembris Saue Sõnale antud intervjuus ütles Erna Gerndorf,
et tema suur unistus — saada noortekeskusele uus maja —
on täitunud ning kuivõrd Saue Noortekeskus on üle-eestilisel
noorsootöö maastikul hästi tuntud, on aeg uusi sihte seada.
Kuhu ja kuidas, on jälle uus väljakutse.
Gerli Ramler
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Linnavolikogu ja Linnavalitsus
Linnavalitsuse
7. istung

Saue Linnavalitsus teatab

Saue Linnavalitsuse 7. istung toimus 29. veebruaril
2012. aastal, päevakorras oli:
1. Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise
„Projekteerimis- ja ehitustööd. Osa 3“ projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 69/.
2. Tammetõru tn 20 üksikelamu renoveerimise projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 70/.
3. Töö pst 6A üksikelamu projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 71/.
4. Noortekeskuse juhataja ametisse nimetamine
/korraldus nr 72/.
5. Noorte sporditegevuseks toetuste eraldamine
/korraldus nr 73/.
6. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse eraldamine
/korraldus nr 74/.
7. Avaliku ürituse korraldamise luba /korraldus nr 75/.
8. Hallatavate asutuste 2012. a kooseisude muutmine
/korraldus nr 76/.
9. Saue linna koerte registri põhimäärus /otsustati eelnõu
suunata II lugemisele/.
10. Riigihanke „Saue Gümnaasiumi algkoolihoone, asukohaga
Nurmesalu 9, 9A, Saue linn, Harju maakond, põhiprojekti
(koos sisekujunduse ja mööbliga) koostamine lähteülesande alusel” (viitenumber 130665) pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine, pakkuja kvalifitseerimine ja pakkujate
kvalifitseerimata jätmine, pakkuja vastavaks tunnistamine
ja pakkumuse tagasilükkamine /korraldus nr 77/.
11. Avatud hankemenetlusega riigihanke „Saue Gümnaasiumi
algkoolihoone, asukohaga Nurmesalu 9, 9A, Saue linn, Harju maakond, põhiprojekti (koos sisekujunduse ja mööbliga)
koostamine lähteülesande alusel“ korraldamine /korraldus
nr 78/.
12. Lapsevanemate osalustasu kinnitamine Gordoni Perekooli
/korraldus nr 79/.
13. Tasuta hooldusteenuse määramine /korraldus nr 80/.
14. Sotsiaaltoetuse maksmine /korraldus nr 81/.
15. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 82/.
16. Sõidusoodustuste asenduskiipkaardi hinna ja sõidusoodustuste taotluste vormide kinnitamine /korraldus nr 83/.
17. Info õpetajate streigi kohta /info võeti teadmiseks/.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud
veebilehel ja linnakantseleis.

Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Kaevetööde graafikud
Saue linnas
Rauna tänava ja raudtee vahelise ala (osa 2) vee- ja
kanalisatsioonitrasside ehitustööde orienteeruvad
teostusajad Saue linnas:
TÄNAVA NIMETUS			
Ale tn				
Kauguse tn			
Kesa tn				
Kivipõllu tn			
Kuuseheki tn			
Kuusemetsa tn			
Ladva tn				
Ladva tn				
Lehtla tn				
Pärnasalu tn			
Pärnasalu tn			
Pärnasalu tn			
Pärnasalu tn
(Tammepargi ja Lehtmetsa vahel)
Raiesmiku tn			
Ridva tn				
Tammepargi tn			
Tammesalu tn			
Tõkke tn				
Tõkke tn				
Vana-Keila mnt
(Tõkke ja Kuusemetsa vahel)		

EHITUSTÖÖDE AEG
28.03.–26.04.2012
17.07.–23.07.2012
02.07.–02.08.2012
26.01.–14.03.2012
12.06.–16.07.2012
30.01.–11.05.2012
20.03.–06.04.2012
31.05.–11.06.2012
09.05.–14.05.2012
09.04.–18.04.2012
27.04.–08.05.2012
15.05.–30.05.2012
27.02.–23.03.2012
16.01.–06.02.2012
07.02.–27.03.2012
19.04.–24.05.2012
16.01.–19.03.2012
05.03.–11.05.2012
25.05.–29.06.2012
15.03.–30.05.2012

Rauna tänava ja Keila maantee vahelise ala (osa 1) ning Kiviloo elamupiirkonna ja Kohvi ning Kakao tänava (osa 3) VEEJA KANALISATSIOONITRASSIDE orienteeruvad ehitusajad selguvad mõne kuu jooksul.

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

Järgmine number ilmub
23. märtsil 2012

Saue linnas Kadakamarja tn 25 ja 40,
Tule põik 5 ja Kesa tn 20 kinnistute
detailplaneeringu lähteseisukohtade ja
eskiisi avalik tutvustamine ja arutelu toimub
19. märtsil 2012 algusega kell 18.00 Sauel Tule tn 7
linnavalitsuse hoone 3. korruse saalis.
Detailplaneering haarab Saue linna keskosa idaservas Kadakamarja tn 25 ja 40, Tule põik 5 ja Kesa tn 20 kinnistuid sihtotstarvetega üldkasutatav maa, elamumaa ja tootmismaa,
pindalaga kokku 20 462 m2. Detailplaneeringu eesmärk on
moodustada osaliselt uued kinnistud, määrata maa sihtotstarbed, ehitusõigused ja piirangud. Lahendada teed, tehnovõrgud, haljastus ja heakorrastus. Planeeritav ala piirneb
lääne- ja lõunakaarest valdavalt ühepere- ja ridaelamukruntidega, ida- ja põhjakaarest äri-/ tootmishoonetega ja nende
kruntidega.
Planeeritavale alale kavandatakse rajada lasteaed, üks
kuni 5-korruseline äri/ büroo/ korterelamu, kaks kuni 10-korruselist punktkorterelamut ja 5 ühepereelamut.
Detailplaneering ei muuda kehtivat Saue linna üldplaneeringut.
Detailplaneering on algatatud Saue Linnavalitsuse
14.02.2012 korraldusega nr 58.

Sõidusoodustuste
muutustest
Alates 1. märtsist muutusid õpilaste ja üliõpilaste
sõidusoodustused.
Vastavalt Saue Linnavolikogu 16.02.2012 määrusele nr 42
„Sõidusoodustuste kehtestamine” on 1. märtsist võimalus
taotleda tasuta sõidu õigust elektriraudteel kõigil väljaspool
Saue linna õppivatel põhikooli, gümnaasiumide ja keskharidust andvate kutseõppeasutuste õpilastel. Üliõpilaste sõidusoodustuse vanuse ülempiiriks on alates 1. märtsist 26 eluaastat (kaasa arvatud).
Tähelepanu! Õpilased, kes on elukoha registreerinud koos
oma vanemaga Saue linnas ja kes õpivad väljaspool Saue
linna asuvates põhikoolides, gümnaasiumides või keskharidust andvas kutseõppes ning kasutavad kooli sõiduks Saue
linna läbivat elektrirongi Keila või Tallinna suunal: alates 1.
märtsist on Teil õigus taotleda Saue Linnavalitsuselt elektriraudtee perioodikaarti, mis annab õiguse tööpäevadel sõita
kooli ja tagasi tasuta. Taotlemiseks esitada kirjalik avaldus
Saue Linnavalitsusele. Elektriraudtee elektrooniline laetav
sõidukaart väljastatakse taotlejale ühe kuu jooksul linnavalitsuse infoletist. Kaardi valmimisest teavitatakse taotlejat
kontakttelefoni või meili teel. Elektriraudtee perioodikaart
on üldises kasutuses olev laetav sõidukaart, kuhu on laetud
Elektriraudtee ASi poolt tasuta sõidu õigust omava isiku nimi
ja isikukood. Samale kaardile saab kaardiomanik soovi korral
laadida ka oma raha. Kaart väljastatakse perioodiks kuni 31.
maini.
Uuel, 2012./2013. õppeaastal saab kaardiomanik taotleda edasiõppimise korral uuesti tasuta sõidu õigust. Sügisel
on tasuta sõidu perioodiks 1.09 kuni 31.12.2012. Kaarti siis
uuesti taotlema ei pea, sest samale kaardile laetakse uus
tasuta sõidu periood (kaardid on linnavalitsuses arvel kaardi
numbrite alusel).
Kõigile põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilastele jääb alles seni kehtiv sõidusoodustus Juuniorsõidukaardiga bussiliinidel 190 ja 191. Juunior-kaardi omanik saab kaarti kasutada suvisel perioodil s.o 01.06–31.08
soodussõiduks, kus üksikpileti hinnast hüvitab linnavalitsus
0,4 eurot.
Nii 190. kui ka 191. bussiliinil kehtib hetkel õpilastele
jätkuvalt tasuta sõit. Juhul, kui bussifirmad otsustavad juunior-kiipkaardi piletihinda tõsta ja hakkavad juunior-kaardi
omanikelt sõiduraha küsima, saavad väljaspool Saue linna
õppivad õpilased, kellele sobib kooli sõiduks buss rohkem
kui rong, taotleda linnavalitsuselt tasuta sõidu perioodikaardi neile sobivale bussiliinile. Tasuta sõidu õigus antakse sel
juhul vaid ühele valitud liinile: kas buss nr 190, nr 191 või
elektriraudtee.
Uue määruse alusel on soodussõidu õigus kõigile Saue
linna elanike registris elukoha registreerinud üliõpilastel, sõltumata õppevormist. Üliõpilase staatust kontrollitakse EHISest (Eesti Hariduse Infosüsteem), kuhu kõrgkoolid edastavad
üliõpilaste andmed. Alates 01. märtsist kehtib soodussõidu
õigus üliõpilastele vanuses kuni 26 eluaastat (kaasa arvatud).
Uus määrus EI MUUDA seenior-kaardi omanike ega
paljulapseliste perede vanemate seni kehtinud sõidusoodustuste korda. Linnavalitsus tasub endiselt seenior-kaardi
omaniku 1 linnasõidu eest 1 euro ja paljulapselise pere vanema soodussõidu eest 0,4 eurot. Hansabussi poolt kehtestatud Saue linna sisese bussipileti korral hüvitab linnavalitsus
0,4 eurot.
Sõidusoodustuste taotlemise blanketid on kättesaadavad
Saue linna kodulehel www.saue.ee ja Saue Linnavalitsuse
infoletis.
Info telefonidel 679 0174, 679 0180
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Volikogu spordikomisjoni
tööst
Sport on tervis. Arvan, et nii professionaalset kui ka
tervisesporti tegeval Saue linna inimesel on väga
oluline teada, millega tegeleb Saue linna volikogu
spordikomisjon oma igapäevases töös.

Spordikomisjoni tegevuse peamine eesmärk on edendada
Saue linnas sporditegevust, mis seisneb eelkõige eduka
toetuspoliitika kujundamises, lahendamist vajavate probleemide ja kitsaskohtade väljaselgitamises ning nende lahendamiseks ettepanekute tegemises. Selle eesmärgi täitmiseks
on spordikomisjon kahe ja poole aasta jooksul koos käinud
10 korral. Spordikomisjoni esinaisena on hea meel tõdeda,
et meie spordielu veavad oma ala tõelised asjatundjad, kes
teevad oma tööd tõesti südamega. Tahan siinkohal tänada
kõiki spordikomisjoni liikmeid ning eriti meie aktiivseid liikmeid Valdis Toomastit ja Terje Toomingast, kes on olnud kohal
kõigil spordikomisjoni koosolekutel ning tõsiselt nõu ja jõuga
teemade aruteludel osalenud. Samuti on spordikomisjon ühise laua taga istunud nii meie linna vastava valdkonna ametnikega kui ka pidanud ühiseid koosolekuid kultuurikomisjoniga. Oleme osalenud ka iga-aastastel MTÜ-de ümarlaudade
koosviibimistel. 2010. aasta olulisimateks märksõnadeks
olid kindlasti Saue linna eelarvest noorte sporditegevuse toetamise põhimõtete kui ka muu mittetulundusliku tegevuse
toetamise põhimõtete määratlemine. Seetõttu korrastasime,
värskendasime ja esitasime omapoolsete täiendusettepanekutega volikogule vastu võtmiseks kaks olulist määruse eelnõud: „Saue linna eelarvest noorte sporditegevuse toetamise
kord“ ning „Saue linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse
toetamise kord“. Uute toetuskordade vastuvõtmisega loodame luua veelgi efektiivsemad võimalused spordivaldkonna
toetamiseks ja edendamiseks Saue linnas. Tänaseks päevaks on ilmnenud ka määrustest tulenevad kitsaskohad, mis
ennekõike seotud taotluste ja aruandlusega ning on millega
on paljudel amatöörklubidel raske kohaneda. Sellega tuleb
nüüd edasi tegelda, et saaks kõigile leida sobivad lahendused.
Arutatud on teisigi väga olulisi teemasid. Peaaegu igal
koosolekul on spordikomisjon puudutanud ka Sarapiku terviseraja arendamise, Jaanitule platsi väljaehitamise, uute
spordirajatiste planeerimise ja olemasolevate korrashoiuga
seotud küsimusi. Omalt poolt oleme teinud ettepaneku, et
Sarapiku terviseraja edasiarendamine peab olema esmatähtis, vajalik on rajada juurdepääsuteed, luua korralik parkimisvõimalus. Hea meel on tehtu üle: paigaldatud on terviserajale
juhatavad ja seal liiklemist suunavad viidad ning raja kasutamise eeskirjad. Siinkohal on palve ka linnakodanikule — palume suhtuda tehtud arendustesse heaperemehelikult, sest
lõhutud suunaviitade asemele on tulnud rajale tellida uued
viidad juba paaril korral.
2011. aastal on loodud elektrooniline register, et oleks
parem ülevaade noorte sporditegevusest. See register on
suurepärane abimees sporditegevuse toetuste maksmisel.
Samuti on hea meel tõdeda, et spordikomisjoni ettepanekul
eraldati käesoleva aasta eelarvesse vahendid, millest Saue
linna esindavad sportlased saavad soetada endale esindussärgid esindamaks Saue linna erinevatel tiitlivõistlustel.
Sordikomisjon on seda meelt, et linn peaks olema oma võistkonnaga esindatud kõikidel ülevabariigilistel jõukatsumistel.
Sellega saaks kaasata erinevate spordialade esindajaid linna
eest võistlema ning see oleks kindlasti parim reklaam Saue
linnale.
Tahan siinkohal kindlasti kaaslinlastele ära mainida, et
kõik spordikomisjoni AKTIIVSED liikmed viivad ellu oma valijatele antud lubadusi. Erakonna Isamaa ja ResPublica Liit
ja Reformierakonna kehtivas koalitsioonilepingus aastateks
2009–2013 on lubadus muuta koolistaadion aastaringselt
kasutatavaks. Nüüd oleme uurinud võimalusi ja võetud on
erinevaid pakkumisi, et paigaldada talihooajaks (oktoober–
aprill) poolele osale koolistaadionile ajakohane kilehall. Sellega peaksid paranema sportimise tingimused talvisel ajal
ennekõike gümnaasiumil, aga ka kergejõustikku ning jalgpalli
harrastavate sportlaste seas. See on vajalik ja mahukas projekt ning spordikomisjon on oma praeguse koosseisuga seda
projekti igati toetanud. Selle projekti ning paljude eesootavate teemadega nüüd edasi tegelemegi!
Signe Laar
Spordikomisjoni esinaine
Saue Linnavolikogu liige
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On kasvamas Sauel üks tantsupuu …

20 aastat tagasi, 1991. a sügiskuul tuli Sirje Lubergile mõte taaselustada Saue linnas meie maa
kauni rahvakultuuri edasiviimise traditsioon. Teades, et Saue linnas elab üks tore ja särtsakas tantsuõpetaja, kes tantsutunde hoopis Tallinnas andmas käib, läks Sirje Elena Kalbuse jutule.
Ulvi Mägi

Peo pealavastaja
Sirje käis oma idee kohe Elenale välja ning kutsus teda
ühtlasi ka Sauele tantsurühmade õpetajaks. Juba tolsamal
aastal, oktoobrikuu alguses
1991, kutsusid Elena ja Sirje
kokku sauekad, kes tahavad
rahvapillimängu ja rahvatantsu õppida.
Rahvapillimängust huvitatuid oli just nii palju, et kokku
saigi kapell, nende juhendajaks jäi Harald Matvei. Sellest
ainult päev hiljem kohtusid
Saue mõisas rahvatantsu-lembesed sauekad. Esimesse
trenni tuli 36 naist ja 2 meest.
Kahe-kolme trenniga oli
meespere oma arvu juba poole
võrra kasvatanud. Naiste soov
tantsida oli nii suur, et lisaks
segarühmale loodi ka rohkearvuline naisrühm. See oli hea
märk. Tantsupuu ja pillimängu
seeme oli idanema läinud.
Üks väike puu meie hoovis
Suureks puuks kasvada soovis
Nii suureks, et latv oleks tal ka
katusest kõrgemal!
(U.Leies)
Tants ja pillimäng kinnitas
Saue linnas kanda. Puu juurdus kiiresti ja hakkas kosuma.
Aga millest saab selle puu
juur toitu? Eks ikka meie esiisade-emade laulust-tantsust
ja pillimängust. Labajalga ei
tantsi maailmas keegi peale

Fotod: Silver Arrak

eestlase — see on omane ainult meie maa rahvale!
Saue tantsupuu aga sirgus
ja kosus. Kui puu juba nii tugev oli, et tema latv enam tugevamaid tuuleiile ei kartnud,
saabus aeg, kui tuli minna
kodust välja. Vaadata, mis elu
teised elavad.
Esimest korda osalesid
sauekad tantsupeol 1994.
aastal. Ka see pidu peegeldas
tantse Eesti eri piirkondadest,
sauekad tantsisid koos tuhandete teiste tantsijatega Harju
tantse.
20 aasta jooksul on mitmel
aastal osaletud rahvusvahelisel folkloorifestivalil Europeade, folkloorifestival Ungaris
ja teistel tantsufestivalidel
üle kogu Euroopa. Festivalid
ja kontsertesinemised on vii-

nud tantsijaid-pillimängijaid
Šveitsi, Soome, Slovakkiasse,
Rootsi, Norrasse, Venemaale,
Taani, Läti, Leetu, Sardiinaiasse, Itaaliasse, Ungarisse ja
Hispaaniasse.
See väike puu meie hoovis,
kes kunagi suureks puuks
kasvada soovis …
… on sirgunud just nii kõrgeks, et on tänaseks täis suurt
elujõudu ja kasvamistahet.
Puu võra on mitmeharuline
ning igal kevadel üha enam
lehte puhkev. 20 aastat kasvanud Saue tantsupuu on puude
kõrgune!
Möödunud laupäeval, imeilusal päiksepaistelisel kevadkuu päeval kogunesid kõik
MTÜ Saue Folk rahvatantsijad ja -pillimängijad Saue
Kontserdisaali, et üheskoos

toetajate, endiste tantsijate ja
pillimängijatega tähistada 20
aasta möödumist rahvapillimängu ja tantsu taaselustamisest Sauel.
Kontserdi „On kasvamas
Sauel üks tantsupuu …“ avas
tantsuga 2. kl tantsurühm „Tõrukesed“. Kohe kontserdi alguses andsid lasteaia „Midrimaa“
6-aastaste rühma „Naksitrallid“ lapsed tantsuga „Las käia
see tants“ peole täishoo sisse.
Kontserdile tulnud külalised
ei hoidnud emotsioone tagasi,
vaid elasid tantsijatele-pillimängijatele hoogsalt kaasa.
Suur aplaus andis märku —
kõik on imeilus! Eriliselt piduliku ja võimsa tunde tõi hinge
peo viimane ühistants „Puu on
puude kõrgune …“ (M. Saar).
See oli nii südantliigutav, et

mõnelgi peokülalisel tahtis
pisar vägisi silmanurka tulla,
kõik oli erakordselt võimas.
Kontserdi lõpus tänati neid
tantsijaid-lauljaid-pillimängijaid, kes on tegelenud Sauel
rahvakultuuri edasikandmisega 10 või rohkem aastat.
Rahvakultuuri taaselustamise
algusest tänaseni osalevad
rühmade töös Helve ja Urmas
Paisnik, Merit ja Kalev Israel,
Malle Liiv, Urve Palm, Marje
Hintsov, Ulvi Elsting, Maarika
Salu, Kersti Anni, Maie Särak,
Helgi Haber, Anne Teetamm.
Meeleolukat ja värvikat
kontserti ilmestasid 116 väikest ja suurt tantsijat, lauljat ja
pillimängijat.
Suur tänu kõikidele juhendajatele ja peo läbiviijatele:
Lasteaia „Midrimaa“ 6-a
rühm „Naksitrallid“, juhendaja Merit Israel, Saue Gümnaasiumi 2. kl rühm „Tõrukesed“ ja 5. kl tantsurühm,
juhendaja Malle Liiv, Saue

Kägara naisrühm, tantsurühm
„Vokiratas“, juhendaja Elena Kalbus, Saue Simmajad
nais- ja segarühm, juhendaja
Ulvi Mägi, Saue Kägara kapell, juhendaja Reet Jürgens,
„Rukkilill“, juhendaja Harald
Matvei, projektijuht, MTÜ
Saue Folk esimees Kalev Israel, vahetekstide kaasautor ja
lugeja Meelis Kompus ning
helitehnik Karel Israel. Suur
tänu Marika Salule, Kersti
Annile, Maie Särakule peo
ettevalmistamisel!
Oleme uhked, et meie esiisade-emade rahvakultuur elab
Sauel edasi ning meie linnas
on neid sauekaid, kes julgevad
ja tahavad meie maa kaunist
rahvakultuuri edasi viia.
Suur-suur aitäh meie headele ja abivalmis käe ulatanud
toetajatele: Saue Linnavalitsus ja Saue volikogu, AS
Sami, Samestimetall OÜ,
Kulukaubandus OÜ ja Tammevana pubi. 

Anu Tammeleht käis presidendi vastuvõtul
Saue Gümnaasiumi inglise keele õpetaja Anu Tammeleht kutsuti vabariigi aastapäeval president
Toomas Hendrik Ilvese vastuvõtule tänu kooli 10.B klassi väga edukale esinemisele uute sõnade
leidmise võistlusel ehk sõnausel.
Pildi autor: Andres Putting/Delfi
Gerli Ramler
„Presidendi vastuvõtule kutsumine oli loomulikult väga suur
üllatus. Sõnavõistlusest on ju
päris pikk aeg möödas ja keegi
poleks seda osanud oodata,“
ütleb ligi 14 aastat Saue Gümnaasiumi õpetajana töötanud
Anu Tammeleht. „President
soovis head vabariigi aastapäeva ja kui teda oma klassi poolt
tervitasin, siis vastas ta rõõmsa
üllatusega „Ohhoo!“ — see oli
päris lõbus.“
Saue kooli sattus õpetaja
Anu juhuslikult kõrgkooli viimasel kursusel, kui hommikud
vabaks jäid ning tuli mõte veidi
erialast tööd teha. „Helistasin
direktor Jaan Palumetsale ja
küsisin, kas abi on vaja ja tuli
välja, et oligi. Pärast kõrgkooli

lõpetamist tulingi täiskohaga
tööle ja siin ma siis nüüd olen.
Arvan, et olen üsna suur Saue
ja Saue kooli patrioot — olen
Sauel elanud alates kolmandast eluaastast ja olen ka Saue
Gümnaasiumi vilistlane.“
Kuigi Anu Tammeleht polnud kunagi arvanud, et hakkab
õpetajaks, leiab ta, et see töö
on väga tore ja rahuldustpakkuv. Ta lisab, et pole paremat
„jess“-tunnet, kui pärast pika
ja raske materjali läbimist ka
kõige nõrgemad tõestavad, et
on selle omandanud. Kuigi
muidugi on igas töös ka oma
pipraterad.
„Laste ja noortega koostööd tehes ei jää aju kunagi
vanaks — alati on vaja midagi
uut välja mõelda, erinevaid,
huvitavaid materjale ja meeto-

deid kasutada,“ sõnab õpetaja.
„Iga õpetaja unistuseks peaks
olema see, et nende õpilased
saavad neist targemaks. Muidu ei ole ju edasiminekut.“
Et Anu Tammeleht käib
täiskohaga tööl ja tal on ka
kaks last (3- ja 7-aastane), siis
jääb tal praegu hobide jaoks
üsna vähe aega. Aga kui aega
rohkem, siis ta loeb meelsasti,
käib ujumas ja rattaga sõitmas,
on palju looduses ja hoolitseb
ka oma maasikapeenra eest.
Sõnause võit sõnaga
„teisestamine“
Mullu tõi Saue Gümnaasiumi
10.B klassi idee asendada inglisekeelne termini „othering“
eestikeelse väljendiga „teisestamine“ neile presidendi kiituskirja ning Sõnause võidu.

Fotojäädvustus veebruarist 2011:
10.B klass ja Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.
Võistluse eesmärgiks oli
asendada võõrkeelsed või ülimalt ametnikekesksed mõisted suupäraste maakeelsete

väljenditega. Kampaania pühendati keelemees Johannes
Aaviku 130. sünniaastapäevale. Sauelased valisid mõis-

te „othering“, mis tähendabki
teist moodi olemist või eristumist ehk uue sõnaga „teisestamist“. 

Saue Sõna

Haridus
Võõrkeelte nädal Saue Gümnaasiumis
Jelena Laanjärv
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Noormuusikuid saatis edu
Saue Muusikakooli noored olid edukad Harjumaa ja
Loode-Eesti regiooni konkurssidel Sauel ja Raes.

õpetaja, võõrkeelte
ainesektsiooni esimees
Nagu juba heaks tavaks saanud, toimus ka sel aastal meie
koolis võõrkeelte nädal —
igal aastal veidi isemoodi ja
samas midagi traditsioonilist.
Nädal algas 30. jaanuaril
HIINA KEELE päevaga. See
on midagi uut! Et hiina keel
on raske, siis selle õppijate arv
pole suur, kuid ometigi kiiduväärt. Sel päeval kõlas vahetunnis hiina muusika, seintele
said kaunid hieroglüüfidega
plakatid ning söökla pakkus
„magus-haput hiinapärast“
menüüd.
Teisepäeval võis vahetunnis kuulda KALINKAT
ja VÕSSOTSKIT ning keeruline polnud mõista, et käimas oli venekeelne ainepäev.
Traditsiooniliselt samovar ja
keedis, seened ja salat „Olivje“, mis vene köögile kuulsust
toonud.
Kolmapäev kandis uhket
koondnimetust ŠVEITS, sest
ka selles riigis räägitakse meil
õpitavat saksa keelt. Riiki
tutvustas infostend ning viktoriinis said osaleda nii õpilased kui ka õpetajad. Sööklas
maitsvad vorstid ja kapsas.
Neljapäev tõi kaasa tee
joomise piimaga, st toimus
Inglise keele päev. Vastav
muusika saatjaks ja söögiks
kõigile väga maitsev inglise
karjasetoit ehk lihtsalt kartulihakklihavorm.

Reede kuulus prantsuse
keelele, mida õpib ka väike arv gümnasiste, kuid see
kaunis keel on täiesti olemas
meie koolis. Sulnid prantsuse
šansoonid silitasid kõrvu ja
suurepärane Burgundia lihapada kustutas kõhutühja.
Uus oli sel aastal ka vahetundides toimunud karaoke laulmine. Eriti huvitav ja
humoorikas oli ingliskeelsete
laulude esitus meie gümnaasiumipoiste poolt.
Traditsioonilised aktused
ja esinemised ning paremate
autasustamine toimus sel korral esmaspäeval, 6.veebruaril.
Terve nädal olid võõrkeelteõpetajad viinud läbi huvitavaid töid, viktoriine, konkurs-

se ning selgitanud paremaid
ainetundjaid. Õpilased olid
lisaks igapäevatööle selgeks
õppinud laulud, luuletused,
näidendid ning tahtsid nüüd
teistega oma annet ja töökust
jagada. Väga tublid olid kõik,
aga esile tahaks tõsta meie
abituuriumi, kes valmistas ette
ingliskeelse näitemängu. Suur
tänu 12.B klassi „playboksijatele“ venekeelse laulu ja video eest! Suur tänu kuulub ka
meid, keeleõpetajaid muusikaliselt aidanud õpetaja Grete
Põldmale ja Elviira Alamaale.
Kui esmapilgul võib tunduda, et see kõik on üks suur
lõbu ja pillerkaar, siis julgen
väita, et tegelikult on see väga
suur lisatöö ja ettevalmistus

kõigile osalejatele. Ja selle
näiliselt lihtsa ürituse varjus
käib ju tegelikult edasi keeleõpe, kuigi mitte traditsioonilises tähenduses. Õpilastel (ja
miks mitte ka õpetajatel) on
vaja vaheldust harjutustele ja
õpikutekstidele ning laulude,
näidendite õppimine on selleks väga hea võimalus.
Täname ka meie koolisöökla juhatajat ning koka- ja
köögitädisid mõistva ja abivalmis suhtumise eest! 
Parematest keeletundjatest,
keda õpetajad esile tõstavad
ja kiidavad, loe Saue linna
veebilehel www.saue.ee või
Facebook’is
https://www.
facebook.com/sauelinn

Mängukool töötab hoogsalt
Jaanuaris 2012 ilmus Saue Sõnas artikkel uudisega, et Sauel on
alustanud tegevust uus eelkooliealistele lastele suunatud huvikool Mängukool, kus toimuvad erinevad arendusringid lastele.

Saue Sõna
Saue Sõna tegi intervjuu Mängukooli eestvedajaga Ivika
Suigusaarega, et uurida, kuidas Mängukoolil esimene kuu
möödunud on?
Mängukool: Esimene kuu
on möödunud kenasti. Tegevust on alustanud 2 rühma:
eelkooli arendusring 6–7-a lastele ja mängukooli arendusring

4–5-a lastele. Oleme viinud
Põnni Mängumaal läbi esimese õpitoa peredele, kus lapsed
ja vanemad viltisid koos värvilisi seepe. Samuti on toimunud
Mängukooli juhtimisel paar
vahvat kunstipärast laste sünnipäeva Vanamõisa Seltsimajas. Ja mis kõige toredam, tänu
Saue Linnavalitsusele oleme
saanud endale oma toreda
klassiruumi Saue Noortekes-

kuses. Nüüd toimuvad nii pisikeste laste kui ka koolieelikute
tunnid Saue keskuses, kuhu on
kõigil mugav juurdepääs.
Saue Sõna: Kuidas lastele
Mängukoolis meeldib? Kas
õppima tullakse ikka rõõmuga?
Mängukool: Ma usun, et
lastele meeldib meie juures
väga. Kinnitust sellele annab
fakt, et Mängukoolist lahkumi-

ne on alati väga vaevaline ning
lapsed tahaksid ikka pikemalt
koos mängida. Iga 35-minutilise õppetunni järel on meil
mängupaus, mil lapsed saavad
tegelda just neile meelepärasega: möllata pallimeres, ehitada suurtest pehmetest klotsidest maja või takistusrada,
või hoopis mängida erinevate
arendavate lauamängudega. Ja
ega õppetunniski lapsed ainult

Laupäeval, 18. veebruaril 2012. a toimus Saue Muusikakoolis Harjumaa ja Loode-Eesti regiooni muusikakoolide keelpillimängijate konkurss, mis on ühtlasi ka vabariikliku keelpillikonkursi eelvooruks. Samal päeval toimus veel ka kitarristide
konkurss Rae Huvialakoolis. Vabariiklikud konkursid toimuvad
sellel aastal keelpilli, kitarri, akordioni, kandle ja löökpillide
erialadel.
Tšello, vioola ja viiuli erialade õpilased võistlesid Sauel neljas vanusegrupis, kellest parimad pääsesid edasi vabariikliku
konkursi lindivooru.
Konkursil osales 17 muusikakoolist 54 õpilast, 21 õpetajat ja 18 kontsertmeistrit. Õpilasi hindas professionaalne žürii
järgmises koosseisus: Lembi Mets, Leila Eespere ja Kerstin
Tomson. Iga osaleja sai osalemise eest tänukirja ja väikse
maiustuse. Auhinnalisi kohti saavutanud õpilasi tunnustati
diplomite ja meenetega. Žürii hinnangul on meie regioonis
palju toredaid ja andekaid mängijaid.
Edasipääsu vabariikliku keelpillikonkursi lindivooru on endale välja võidelnud 27 õpilast.
Saue Muusikakoolist osales keelpillimängijate konkursil
kaks õp Juta Rossi viiulieriala õpilast, kes olid väga tublid ja
suureks rõõmuks saavutasid auhinnalised kohad: Lisa Kõllamõts — I koht, Kristiina Zakurakina — III koht.
Kitarrimängijate konkursil Rae Huvialakoolis osales Saue
Muusikakoolist neli õpilast, kellest kaks õp Iljo Tominga õpilast saavutasid auhinnalised kohad: Rasmus Strastin — I
koht, Oliver Strastin — II koht.
Auhinnalise koha saavutanud õpilased jätkavad võistlemist vabariiklike konkursside eelvoorudes.
Palju õnne kõigile osalejatele, õpetajatele, kontsertmeistritele ning edu vabariiklikel konkurssidel!
Suur tänu kõigile korraldajatele ja abilistele, eriline tänu õp
Terje Mässile!
Täname toetuse eest: Kultuurkapitali Harjumaa Ekspertgrupp, HOL, Saue linn, Saue Muusikakool.
Ilusaid muusikaelamusi soovides,
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor
Loode-Eesti ja Harjumaa
muusikakoolide keelpillikonkursi korraldaja
www.sauemk.edu.ee

laua taga istu, me mängime
erinevaid ringmänge ja harjutame iga tund pikas rivis tahvli
ees kätt. Väga tore on vaadata,
kuidas lapsed on kõik omavahel juba sõbrunenud ja üksteist
aidatakse erinevate rühmatööde käigus. Usun, et Mängukool
on osadele lastele väga vajalik
vahe-etapp lasteaiast või kodust suurde kooli minekul.
Saue Sõna: Millal on õige
aeg oma laps Mängukooli registreerida?
Mängukool: Käesoleval
poolaastal on töö juba täies
hoos, kuid kui veel juhtub
olema 4–7-aastaseid huvilisi,
siis tasub meiega alati ühendust võtta. Eelregistreerimine
2012./2013. õppeaasta rühmadesse algab 2012. a maikuus ja
kindlasti korraldame koostöös
Saue Noortekeskusega veel
enne sügishooaega tutvustava
infopäeva Mängukooli erine-

vate arendusringide tegevuse
kohta. Kui kellelgi tekkis huvi
Mängukooli vastu, siis vastan
meeleldi kõikidele küsimustele telefonil 512 0730 või kirjalikult info@mangukool.ee. Samuti soovitan külastada meie
kodulehte www.mangukool.ee
ning liituda meie uudiskirjaga
kas kodulehel või Facebook’is.
Saue Sõna: Soovime omalt
poolt Mängukoolile palju toredaid ja õpihimulisi lapsi! Ja lõpetuseks: kas Mängukoolil on
veel midagi põnevat tulemas?
Mängukool: Tänan heade
soovide eest! Meil on iga kuu
midagi põnevat plaanis. Märtsi keskel toimub meil taas üks
vahva õpituba koostöös Põnni
Mängumaaga, kus me vildime
naistepäevakuu raames kauneid ehteid ja lapsed saavad
mitu tundi mängutoas möllata.
Kõik huvilised on teretulnud
registreeruma! 

Saue Sõna

Sport
Suusameistrid selgunud

Pühapäeval, 26. veebruaril 2012 toimus Sarapiku terviserajal sarja
„Sauelane liikuma” suusatamise etapp ja Saue linna meistrivõistlused suusatamises.

Meeste põhiklassi start.

Veteranide start.

Terje Toomingas

Saue Huvikeskuse
sporditegevuse juht
Sarjast osavõtjad läbisid 2,6
km vabalt suusatades, ilma
ajavõtuta. Kuni 10-aastased
0,5 km. Etapist oli osa võtma
tulnud igas vanuses spordisõpru, osavõtjate vahel loositi
auhindu.
Kell 12.00 algasid Saue
linna meistrivõistlused suusatamises lastele ja noortele.

Vastavalt vanusele läbiti 0,5–
2,6 km pikkune distants. Kõik
osavõtjad said antud distantsi
läbimisega edukalt hakkama. Kell 13.30 läksid rajale
täiskasvanud ja veteranid, et
selgitada välja 2012. a Saue
meistrid suusatamises, kus
tuli läbida vastavalt vanusele
ning soole 2,6–5,2 km vabalt
suusatades.
Saue linna meistreid autasustati karikaga, II ja III kohta
meistrivõistluste medaliga.

Naiste põhiklassi esikolmik
(vasakult): Iti-Lee Neuhaus, Susan
Pihelgas, Carmen Kressa.

Saue linna 2012. a meistrid
on: Karel Eerme (P8), Carmen Tambrikas (T8), Holger
Kitt (P10), Britte Christina
Avalo (T10), Kevin Poom
(P12), Anett Nuudi (T12),
Kristjan Pingas (P14), Ragnar Teas (P16), Helena Ruud
(T18), Siim Vinter (M), Susan
Pihelgas (N), Terje Odamus (N35), Ingrid Kuningas (N45), Jaanus Tõnisson
(M50), Enla Odamus (N55),
Tõnu Odamus (M60), Vello

Vanuseklassi T10 esikolmik
(vasakult): Kätlin Rajamäe, Britte
Cristina Avalo, Leana Jete Korb.

Krohn (M70). Palju õnne kõikidele võitjatele!
Suur tänu kõigile osavõtjatele, kes olid tulnud suusapäevale! Tänusõnad kuuluvad ka
võistluste kohtunikele ja organiseerijatele — Valdo Pilve,
Ester Legonkov, Ann Lemnits,
Marko Pruus, Elen Pruus, ItiLee Neuhaus, Jaan Toomingas, Sirje Luberg. Saue MV
suusatamise
lõpuprotokoll
2012 on üleval veebiaadressil
huvikeskus.saue.ee 

Vanuseklassi P8 esikolmik
(vasakult): Romet Pajur, Karel
Eerme, Mait Pihotalo.

SAUE 2012. a LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISES
Juhend
EESMÄRK
1. Pakkuda võistlemisvõimalusi kõikidele ujumishuvilistele.
2. Selgitada Saue 2012. a meistrid ujumises laste, noorte, täiskasvanute ja veteranide seas.
AEG JA KOHT
1. Võistlused toimuvad 16. märtsil (lapsed, noored) ja 17. märtsil 2012. a (juuniorid, täiskasvanud, veteranid) Saue linna
25 m ujulas.
2. Võistluste ajakava:
16. märts 2012. a LAPSED JA NOORED
Võistlejate registreerimine 13.00–13.45
Soojendusujumine 13.30–14.00
Võistluste algus 14.00
Registreerimine. Parema korralduse huvides vajalik eelregistreerimine. Nimeline eelregistreerimine toimub kuni 15. märtsini,
kui kannate oma nime ujulas olevasse stardiprotokolli. Erandkorras saab registreerida ka 16. märtsil kl 13.00 kuni 13.45.
Võistluste vanuseklassid ja distantsid on alljärgnevad:
Lapsed
poisid/ tüdrukud, sünd 2002 ja hiljem (kavas 25 m vabaujumine)
poisid/ tüdrukud, sünd.2000–2001
poisid/ tüdrukud, sünd.1998–1999 (kavas 50 m vabaujumine)
Noored
poisid/ tüdrukud, sünd 1995–1997 (kavas 50 m vabaujumine)
17. märts 2012. a JUUNIORID, TÄISKASVANUD, VETERANID
Võistlejate registreerimine 09.00–09.45
Soojendusujumine 09.30–10.00
Võistluste algus 10.00

Registreerimine. Nimeline registreerimine toimub võistluspäeval Saue linna ujulas, st 17. märtsil kl 09.00 kuni 09.45. Võistlustel osalemine on tasuta.
Võistluste vanuseklassid ja distantsid on alljärgnevad:
Juuniorid
noormehed/ neiud, sünd 1992–1994
(kavas on 100 m vabaltujumine)
Täiskasvanud
mehed/ naised I grupp, sünd1980–1991
mehed/ naised II grupp, sünd 1970–1979
mehed/ naised III grupp, sünd 1960–1969
(kavas 100 m vabaltujumine)
Veteranid
mehed/ naised I grupp, sünd 1950–1959
mehed/ naised II grupp, sünd 1949 ja varem
(kavas 50 m vabaltujumine)
Paremusjärjestus selgitatakse vastava vanuseklassi distantsi
määrustepäraseks läbimiseks kulutatud aegade järgi. Finaalujumisi ei korraldata. Autasustamine toimub pärast ujumise lõppu.
Saue lahtiste meistrivõistluste programmi raames autasustatakse vanuseklasside esimest karika ja teist ning kolmandat kohta
medaliga.
Protestid. Kõik protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jne kohta tuleb esitada 1 tunni jooksul pärast võistleja lõpetamist, kirjalikult. Protesti tasu 19,17 EUR, mis tagastatakse
ainult protesti rahuldamisel.
Head libisemist veeradadel!
Lisainfo ürituse kohta:
Terje Toomingas
Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht
tel +372 5343 5855
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Saue Male-Kabeklubi
tegevusest
Saue Male-Kabeklubi tegevus 2011. a II poolaastal oli järgmine:
• Novembris toimusid Saue Linna 2011. a meistrivõistlused tavakabes (64). Mängiti kaheringiliselt, ajakontrolliga
30 x 30 minutit partii, võistluspartiid kulgesid pingeliselt
ja meeliköitvalt. Mainitud võistlused võitis ülekaalukalt
kõrget reitingut omav U. Väärtnõu 8,5 punktiga (7 võitu,
3 viiki), omandades seega Saue linna 2011. a tšempionitiitli tavakabes. Tasavägise mängimise tulemusena läks
teine ja kolmas koht jagamisele R. Leeduksi ja R. Kilbi
vahel,kusjuures mõlemad said võrdselt 5 punkti, kuid teise
koha selgitamiseks läbi viidud loosimisel õnn naeratas R.
Leeduksile.
• Eelmise aasta detsembri lõpus alanud ja tänavu aasta
jaanuaris lõppenud Saue linna 2011. a meistrivõistlustel
tavamales (ajakontrolliga 60 x 60minutit partii) mängitud
partiid kulgesid äärmiselt tasavägiselt ja põnevalt, mille
tulemusena saavutas esikoha R. Leeduks, kes kogus 4
punkti 5 partiist, tulles seega esmakordselt Saue linna
tšempioniks tavamales. Pingelises heitluses jäid teist ja
kolmandat kohta jagama J. Nõmmsalu ja V. Rattasep, mõlemad võrdselt 3 punktiga, teise koha väljaselgitamiseks
toimus nende vahel kahepartiiline kiirmale mats, kus oli
võidukas J. Nõmmsalu.
• Detsembris Saue Male Kabeklubis läbi viidud jõuluturniiril välkmales võidutses U. Feldmanis 12 punktiga 14
partiist,teiseks jäi R. Viidu 11 punktiga ja kolmandaks platseerus K. Uurits 10,5 punktiga.
Peale selle võtsid klubi liikmed aktiivselt osa klubivälistest
turniiridest 2011. a II poolaastal:
• Kärdlas 8.–10. juulil toimunud tavamale turniiril Hiiumaa
Suvi sai A. Tedrema 3. koha 4 punktiga 5 mängust ja R.
Viidu tuli 2,5 punktiga 17. kohale.
• 22.–24. juulil Pärnus P. Kerese mälestusturniiril tavamales
(osavõtjaid 33) saavutas A. Tedrema 12. koha 3 punktiga
5 partiist.
• Haapalus 28. augustil toimunud Valge Daami kiirmaleturniiril (osavõtjaid 50) osales meie klubist 5 liiget, neist 3
edukamat olid: A. Tedrema, kes kogus 5,5 punkti, tagades
sellega 7. koha, järgnes J. Nõmmsalu 3,5 punktiga, tulles
31. kohale ja K. Uurits 3 punktiga pälvis 39. koha.
• Viljandis 5.–7. augustil toimunud I. Raua mälestusturniiril
(osavõtjaid 45) sai A. Tedrema 9. koha 13 punktiga.
• Rõuges 24. septembril läbi viidud kiirmaleturniiril (osalejaid 44) pälvis A. Tedrema 4 punktiga 23. koha.
• Tõrvas 25.septembril toimunud kiirmaleturniiril (osalejaid
54) saavutas A.Tedrema 9. koha 5,5 punktiga.
• 8.oktoobril Viimsi kiirmaleturniiril (osavõtjaid 62) tagas A.
Tedrema 5 punktiga 18. koha, M. Velling 4 punktiga 27.
koha, K. Uurits 4 punktiga 36. koha ja J. Nõmmsalu 3
punktiga 48. koha.
• Harjumaa 2011. a kiirmale individuaal-meistrivõistlustel
(osavõtjaid 19) 15. oktoobril sai K. Uurits 4,5 punktiga 4.
koha, M. Velling 4 punktiga 8. koha ja J. Nõmmsalu 3,5
punktiga 11. koha.
• Keilas toimus 15. oktoobril K. Kajaka mälestusturniir kiirmales (16 osavõtjat), kus R. Viidu saavutas 2. koha 6 punktiga ja R. Leeduks 3,5 punktiga 13. koha.
• Tartus AVRO-38 kiirmaleturniiril 5. novembril sai A. Tedrema 5 punkti, tulles 23. kohale 103 osavõtja hulgas.
• Harjumaa 2011. a võistkondlikel meistrivõistlustel kiirmales 12. novembril sai meie malevõistkond (koosseisus R.
Viidu, M. Velling, K. Uurits ja V. Vahar) tagasihoidliku 5.
koha 6 võistkonna hulgas (objektiivsetest asjaoludest tingituna ei osalenud Tedrema). Edukamad võistkonnas olid
M. Velling ja V. Vahar.
• Raplas A. Hammeri mälestusturniiril (24 osavõtjat) kiirmales 19. novembril osalesid K. Uurits, kes sai 5 punktiga 10.
koha, U. Feldmanis 4 punktiga 14. koha ja J. Nõmmsalu 4
punktiga 17. koha.
• 26. novembril Sakus korraldatud Hans Tomsoni karikaturniiril kiirmales (22 osavõtjat) saavutas R. Viidu 14. koha 3
punktiga.
• Eesti 2011. a individuaalsel kiirmale meistrivõistlustel 4.
detsembril (osavõtjaid 49) platseerus K. Uurits 43. kohale
3 punktiga.
Valjo Rattasep
Saue Male- ja Kabeklubi juhatuse esimees
Sauel, 16.02.2012

Teadeanne
kiirmalevõistluse kohta
Saue Male- ja Kabeklubi korraldab Saue Linna 2012. a individuaalsed meistrivõistlused kiirmales (ajakontrolliga 15 minutit mõlemale mängijale). Võistlused toimuvad 19. märtsil k.a
algusega kell 18.00 Saue Päevakeskuses. Võistluse kolme
paremat autasustatakse diplomitega, medalitega ja auhindadega.Ootame Saue linna kõigi malehuviliste aktiivset kaasalöömist!
Valjo Rattasep
Saue Male- ja Kabeklubi juhatuse esimees
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Teated
Rakvere Teatri etendus

Kuressaare Linnateatri etendus

Eldar Rjazanov/ Emil Braginski lüüriline komöödia

Harold Pinter „Petmine“ (Betrayal) / Stseenid ühest abielurikkumisest

Armastus tööpostil
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.
Piletid hinnaga 9,5/ 8 eurot müügil
Saue Huvikeskuses Nurmesalu 9,
ruum 124, E–N 15.00–18.00

Petmine

29. aprillil kell 18.00 Saue Kontserdisaalis
Lavastaja: Heiti Pakk (Juhtimisteater)
Kunstnik: Reet Aus
Osades: Emma — Piret Laurimaa (Teater Endla), Jerry — Raivo
E Tamm, Robert — Sepo Seeman (Teater Endla)
Klassikaline „armastuse kolmnurk“ — naine, mees ja armuke.
Näidend uurib truuduse murdmise psühholoogiat ühe abieluvälise
suhte tekkimise, arenemise ja hääbumise loo kaudu. Tegevus toimub
Londonis ja Veneetsias 1968. ja 1977. aasta vahel. Truudusetus on
igavene teema, kahjuks vist sama igavene kui abielu. Teiselt poolt,
kas on sel teemal veel midagi uut võimalik öelda? Harold Pinteri
näidend vaatab seda tavalisena tunduvat abielurikkumise lugu
hoopis isevärki nurga alt — lõpust alguse poole, ühesõnaga tagurpidi.
Kindlasti on „Petmine“ parajaks pähkliks ka näitlejate jaoks, kes
peavad oma rolle mängima ka vastupidises „suunas“: teadmisest
teadmatuseni, keskeast nooruseni, küpsusest ebaküpsuseni,
rikutusest süütuseni ja pettumustest ootusärevuseni. Aja kulgemise
teistpidi pööramine laseb vaatajal mõelda hoopis tähtsamatele
asjadele kui „mis järgmisena juhtub“. Vaataja juba teab „mis sai
edasi“ ja uurib koos autoriga hoopis, miks ja kuidas asjad meie elus
juhtuvad ja mõnikord viltu lähevad. Ja see jääb ka vaataja otsustada,
kas tegemist on teravmeelse komöödiaga või tõsimeelse draamaga.
Nii et petmist on kõvasti, aga pettuda ei tule kellelgi.

Piletid hinnaga 10/ 8 eurot müügil
Saue Huvikeskuses Nurmesalu 9,
ruum 124, E–N 15.00–18.00
Piletite broneerimine tel 659 5009

Saue Huvikeskuses
• 16.–17. märtsil Saue lahtised MV ujumises
• 16. märtsil kell 19.00 Lauluklubi Saue koolimajas,
juhendab Katrin Järvlepp
• 22. märtsil Saue Huvikeskuse kunstiringide õpilaste
ekskursioon KUMUsse ja osalemine haridusprogrammis
„Ole kangelane“
• 31. märtsil kell 12.00 Meisterdame kogu perega Saue
koolimaja fuajees. Valmistume Lihavõttepühadeks.
Värvime mune ja teeme munatopse. Kõik materjalid
kohapeal. Töötuba on tasuta. Oodatud on Saue
Huvikeskuse huviringide õpilased koos peredega.

Näitus „Juuksed valutavad“
märtsikuus
Saue Raamatukogus
Saue Raamatukogus saab märtsikuu jooksul näha haruldasi ja nostalgiahõngulisi vanu juuksurimasinaid —
ühel näitusel on koos soengu tegemiseks vajalikud
vahendid erinevatest Eesti ajalooperioodidest.
Näituse autori Kätlin Leokini sõnul on juustel ja soengumoel
nii Eestis kui mujal olnud välimuse kujundamisel oluline roll:
„Juuksemood on oma vahelduvuses igale kümnendile iseloomuliku joone kinkinud, näiteks 1930.ndate vesilained, 1940.
ndate pealaele lükatud lokikuhilad, rääkimata 1980.ndate
diskosoengutest ja 1990.ndate sassoonlõikusest. Kauni
soengu saamiseks on naised alati väga palju pingutanud ning
ilutarvete areng on olnud eriti kiire ja mõjutanud oluliselt oma
ajastu nägu. Juuksed ei ole mitte alati olnud soengumaterjaliks — mainimata ei saa jätta juuste tähtsust arhailiste armumaagiliste ja ennustamistoimingute juures.“
Näituse „Juuksed valutavad“ eksponaatide seas on haruldasemad vabariigiaegsed ilutöösturi Eduard Hansumi tehases toodetud suur juuksuriföön ja firma AEG käsiföön. Eriskummalisema väljanägemisega eksponaat on 1940. aastate
Hollandis toodetud elektrilokimasin „Indola“.
Leokin toob esile tehnika rolli juuksemoele. „Moe arenguga sammus sama rada tehnika ja disaini areng. Tänapäevase
kerge ja mugava kodus kasutatava fööni ning lokitangideni oli
inseneridedisainerite koostöö vilju tagantjärgi vaadates pikk
tee ning näitust võib ühest küljest vaadata kui juuksehooldusvahendite evolutsiooni. Näitust tasuks vaadata ka selle pilguga, milliseid kohati valulikuna tunduvaid võtteid on naised läbi
aegade soengu tegemisel kasutanud,“ lisas ta.
Näituse autoril on magistrikraad Eesti Kunstiakadeemia
kunsti- ja kultuuriantropoloogia erialal ning on uurinud Eesti
naise ilu ajalugu ligikaudu 5 aastat. Tema 2009. aasta maikuus tehtud näitus „Juukses on Wägi“ on olnud üks vähestest
samalaadsetest näitustest Eestis, kus demonstreeriti esimese
vabariigi aegset soengumoodi ja juuksehooldusvahendeid.
Masinad on pärit Kätlin Leokini erakogust. Näitust toetavad Eesti Kultuurkapital ja iluteenindajate ajakiri Iluguru.
Lisainformatsioon
Kätlin Leokin
569 65464, katlin.leokin@gmail.com
http://juuksemaagia.tumblr.com

Saue Päevakeskuse
ürituste kava
• 14.03.12. „Senjoriitad“ esinevad Viimsi
Päevakeskuses
• 13.03.12. kell 11.00 kinohuvilised korraldavad kinos
Artis filmi „Me usume armastusse“ vaatamise, Swdbank’i
seeniorkaardiga pilet 1.90 eurot
• 16.03.12. ajaloohuvilised korraldavad Tallinna Linnamuuseumis näituse „Kuldsed kuuekümnendad“ külastuse,
pileti hind pensionärile 1.92 eurot, registreerimine päevakeskuses
• 19.03.12. kell 19.00 korraldavad teatrihuvilised Eesti
Draamateatris Viljandi „Ugala“ etenduse „Amadeus“ külastuse, pilet 11.20 eurot, maksta saab kuni 09.03.12.
• 27.03.12. seenioride erikruiis Stockholmi
• 20.04.12. reisihuvilised korraldavad reisi: Tartu linna uued
üllatused (hind 32.20)
07:30 Väljasõit Sauelt
10:00–12:30 teaduskeskus AHHAA
13:00–13:45 lõunapaus lokaalis Suudlevad tudengid
14:30–15:30 Tartu Ülikooli tähetorn
Toomemäe tutvustus
Vaba aeg
Tagasiteel väike jalasirutus aiandis „Aiasõber“, tasuta
Sauele jõuame ca 20:00
• 30.03.12. kell 15.00 Tammetõru koosviibimine
• 03.04.12. kell 10.00 Saue Linna Invaühingu koosolek
• Saue Linna Invaühing korraldab 02.06.–04.06.2012 reisi
Peterburi: Peterburi–Tsarskoje Selo–Peterhof. Reisi maksumus 116 eurot, täpsem info: Elena Kalbus 5194 4767,
Kaire Sildnik 5559 5228, päevakeskus 659 5070

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//

9. märts 2012

Teade
Saue lasteaias Midrimaa alustatakse uute 3-aastaste laste
(sünd 01.10.2008–30.09.2009) rühmade komplekteerimisega 2012.–2013. õppeaastaks. Lapsi võetakse lasteaeda
alates 13. august 2012.
Lasteaia järjekorraregistri nimekirjade ja elukohaandmete täpsustamiseks palume lastevanematel, kelle elukoht on
muutunud, teatada sellest lasteaeda e-postile midrimaa@
saue.ee 19. märtsiks.
Kui tervislikel põhjustel on lapsele arsti poolt antud erivajadust kinnitav tõend, siis palume lasteaeda teavitada 19.
märtsiks e-postile midrimaa@saue.ee. See on oluline rühmade komplekteerimisel.
Lapsevanemal, kelle lapsele on eelmisel õppeaastal lasteaiakoht eraldatud, aga pole seda omal soovil kasutanud,
palun anda kindlasti teada lasteaiakoha vajadusest 2012.–
2013. õppeaastal. Laps saab koha siis, kui vastavas vanuserühmas on koht vabanenud.
Anne Teetamm
Saue Lasteaia Midrimaa direktor

Kuidas toimida
ohtlike jäätmetega?
Ohtlikke jäätmeid on vajalik eraldi koguda, sest kui need satuvad olmeprügiga prügilasse, siis satuvad otse keskkonda —
nii pinnasesse, põhjavette kui ka õhku. Ja sealt ringiga meie
toidulauale. Sellepärast on ohtlike jäätmete eraldi kogumine
väga oluline. Igaühel meist on tähtis roll keskkonna hoidmisel — nii hoiame üksteist ja ka iseendid.
Ohtlike jäätmete käitlemine
• Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi.
• Ohtlikke jäätmeid võib käidelda jäätmeloa alusel ohtlike
jäätmete käitlemise litsentsi omav isik. Vastava litsentsi
väljastab Keskkonnaamet.
• Ohtlike jäätmete tekitaja vastutab nende ohutu hoidmise
eest kuni jäätmete üleandmiseni jäätmeluba ja ohtlike
jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele.
• Kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed tuleb viia
Saue linnas asuvasse ohtlike jäätmete kogumispunkti.
Kantavad patareid ja akud ning mootorsõidukite patareide
ja akude jäätmeid saab üle anda ka turustaja müügikohtades.
• Ettevõtjad peavad oma ohtlikud jäätmed üle andma jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele.
• Ohtlikud jäätmed, välja arvatud olmes tekkinud ohtlikud jäätmed, peab jäätmevaldaja enne üleandmist jäätmekäitlejale märgistama vastavalt keskkonnaministri
29.04.2004 määrusele nr 39 „Ohtlike jäätmete ja nende
pakendite märgistamise kord” kehtestatud korrale.
• Vedelaid ohtlikke jäätmeid peab säilitama kindlalt suletavates mahutites, mis välistab nende sattumise maapinnale või kanalisatsiooni.
• Ohtlike jäätmete valdaja vastutab nende ohutu hoidmise
eest kuni jäätmete üleandmiseni jäätmeluba ja ohtlike
jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele.
NB! Ohtlikke jäätmeid saavad elanikud ära anda tasuta. Ohtlike jäätmete kogumispunkt asub Sooja tn 2A territooriumil,
Mokteri bensiinitankla kõrval. Ohtlike jäätmete kogumispunktis ei võeta ohtlikke jäätmeid vastu asutustelt ega ettevõtetelt.
Vastuvõtupunkti lahtiolekuajad:
TEISIPÄEVAL ja NELJAPÄEVAL kl 16.00–18.00,
PÜHAPÄEVAL kl 12.00–16.00.
Elanikelt võetakse vastu jääkõlisid ja õlifiltreid, õliseid pühkematerjale, värvi-, liimi-, laki- ja lahustijäätmeid, elavhõbedalampe, aegunud ja kasutuskõlbmatuid ravimeid, kemikaale ja
pestitsiidide jäätmeid, elavhõbeda-kraadiklaase ja muid elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid, patareisid ja akusid.
Kasutamiskõlbmatuid patareisid saab paigutada ka linna
territooriumil asuvatesse punast värvi patareikastidesse, mis
on järgmistes kohtades: Koondise tn 15 ja Kütise tn 17 prügimaja kõrval asuvate kivimüüritiste küljes, Tule tn 7 hoone
sissepääsu juures ja Nurmesalu tn 9 hoone fuajees.
Keskkonnasõbralikku tegutsemist soovides,
Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist

Lumetõrjetöödest
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
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Teated ja tarbijainfo
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Liuväli on avatud!

SAUE LAULULAPS 2012
LÕPPKONTSERT
10. märtsil kell 12.00
Saue Kontserdisaalis
Esinevad parimad poisid ja tüdrukud
järgmistest vanuserühmadest:
3-4a, 5-7a, 8-10a, 11-13a, 14-15a, 16-18a.

Saue Gümnaasiumi juures asuvale korvpalliväljakule on rajatud liuväljak, kus huvilised saavad külmade ilmade jätkudes uisutada kas või ööpäevaringselt.
Kasutamine kõigile tasuta.
Tulge uisutama!

Lauljaid saadab
Hain Hõlpuse bänd
Sissepääs vaba
Toetavad:

Korraldab:

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!

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

VESIAEROOBIKA
Saue ujulas märtsikuus 01.–29.03 T, N algusega 19.00
Üksikpilet 5.75 €; kuupilet 40.50 €; 10 korra pilet 45 €.

SAKURASTUUDIO

pakub erinevaid massaaže

uuel kohal —
ilusalongis
Katz ja Petz!

Oodatakse uusi ja püsikliente.

Uus koht, sama hind!
Aadress: Sooja 1, SAUE
Lisainfo: www.sakurastudio.ee
või tel 5454 4559, massöör Svetlana

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
Kinnisvara
 Ostan Sauele 1-toalise korteri.
Hind 20 000 €. Tel 5815 7454
 Müüa 4-toaline korter Sauel või
vahetada väiksema vastu Sauel
või Keilas. Maja on renoveeritud ja
soojustatud 2011. aastal. Maja on
kolmekorruseline ja rõduga.
Tel: 5622 2324 või 686 1346
 Korralik töötav noormees
soovib üürida Sauel 1–2-toalise
korteri pikemaks ajaks. Kontakt tel:
5624 1078
 Üürile anda 2-toaline, heas
korras, möbleeritud korter (Kütise
tn). Info tel: 517 6060
Teenused
 Raamatupidamisteenus osaühingutele, aktsiaseltsidele, korteriühistutele. Majandusaasta aruande
koostamine. Tel 5646 1100; fitek@
hot.ee

 Kevadine viljapuude hooldusja noorenduslõikus ning aedade
koristamine. Tel 554 7278
 Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont. info@potipoiss.ee;
5807 2581
 Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta „jalust“ ära. Sobivad
kõik raamatud, igas seisukorras
ja igas keeles. Tee riiulitele ruumi!
Tel 5346 8430
Otsin tööd
 Korstnapühkija-pottsepp.
Küttekehade remont.
info@potipoiss.ee; 5807 2581
 Pottsepp otsib tööd. Pottsepatööd, klassikalised kaminad ja
looduskivi paigaldus. Töödest pildid.
Materjal, transport meie poolt.
Tel 5803 3448
 Teen erinevaid ehitus- ja remonditöid. Küsi lisa. 5664 6336 Riho

Saue Linna Invaühing
avaldab kaastunnet
Marve Rekandile
ema
surma puhul

