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Kristiina Liivik: muusika, looming
ja noorte saavutused kaaluvad kõik raskused üles

Saue Muusikakooli Pop-Jazz Osakonna Ansamblis on üheksa liiget: Hanna Tammik ja Elise Lind — klaver; Kristel Palts —
vokaal; Inge-Helene Pello, Mihkel Alamaa ja Karl Kristjan Kuimet — löökpillid; Jasper Alamaa — bass; Joosep Alamaa —
kitarr; Kaia-Triin Pääsuke — viiul. Fotod: Lembit Michelson

Saue Kontserdisaalis kõlas Jose Torrese originaallooming,
kus traditsioon põimub nüüdisaegsega, nagu ka Maria
Räägu koreograafiates. Foto: Sirje Piirsoo

Sirje Piirsoo

daläinud festivali, mille kõik
kontserdid salvestas ERR-i
klassikaraadio. Nuriseda võiks
vaid viimase päeva ettearvamatu ja heitliku ilma üle,
mistõttu otsustasid korraldajad
viimasel hetkel Saue kontserdi
Keskuse pargist saali viia.

Tänavu kümnendat sünnipäeva tähistava rahvusvahelise
noorte jazz-improvisatsiooni
festivali „Visioon“ peateema
oli bigbändimuusika. Saue
Kontserdisaali laval esinesid
noored andekad tulevikumuusikud. Lõpetuseks kõlas kirglik
flamenkomuusika ning sütitava kavaga astusid publiku ette
tantsustuudio Arteflamenco,
Maria Rääk ja Jose Torres.
Festival toimus 7.–9. juunini Tallinnas ja Sauel — neljapäeval rahvusooperi Estonia
Talveaias, reedel KUMU au-

ditooriumis ja laupäeval Saue
Kontserdisaalis. Sellel osalesid professionaalsed muusikud Eestist, Soomest, Taanist,
Lätist ja Hispaaniast — ühtekokku 120 andekat noort. Kolmepäevast festivali kaunistas
kõikides paikades Lembit
Michelsoni fotonäitus „Visioon Visioonist“.
Kui küsida festivali peakorraldaja, Saue Muusikakooli direktori Kristiina Liiviku
käest, kas kümne aasta jooksul
tüdimus ei ole peale tulnud, tuleb kiire vastus: „Iga kord on
erinev, kordumatu ja põnev —
see motiveerib. Mõnikord on

tagasilööke ka, aga muusika,
looming ja noorte suurepärased saavutused kaaluvad kõik
raskused üles.“
Tänavuse festivali tegi
Kristiina sõnul eriliseks see,
et esmakordne Rahvusvahelise Noorte Big Bändi loomine
õnnestus — dirigeeris Siim
Aimla —, et lisaks Eestile
osalesid noored neljast riigist,
et bigbändi workshopi viis läbi
Sibeliuse Akadeemia professor Jukkis Uotila ja et Sauel
kõlas taas Hispaania muusika.
Külaliseks oli 2009. aasta
festivalil osalenud José Torres, kellega sel korral astus la-

val üles flamenkotantsija Maria Rääk. Kõlas Jose Torrese
originaallooming, kus traditsioon põimub nüüdisaegsega,
nagu ka Maria Räägu koreograafiates.
Kristiina Liivik arvab, et
festivalil osalenud noortest
muusikutest kedagi eriti esile
tõsta oleks raske. „Igas esinejas oli kuulda ja näha täielikku
pühendumist. Vaimustas noorte energia, kõrge mängutase ja
võime end ületada. Omanäoline oli trio Trifolium, Holger
Marjamaa teos „Message“
haaras täielikult ja mõjus värskendavalt,“ meenutab ta kor-

Kurvastusega peab aga lõpetuseks nentima, et „Visioon“
suurepäraste noorte muusikute, sütitava ning kirgliku flamenkomuusika ja -tantsuga
oli Sauel kohal, sauelasi eriti
mitte. 

SUUR TÄNU!
Kristiina Liivik tänab südamest abilisi, korraldajaid ja toetajaid,
kelleta pole võimalik nii suurt festivali korraldada: muusikakooli õpilased ja õpetajad, eriti Ulvi Kanter ja Mairo Marjamaa,
Saue linn, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Taani Kultuuri Instituut,
Eesti Kontsert, Rahvusooper Estonia, Haridus ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Hotell Salzburg, Saue Koolihaldusasutus, Loft Lounge ja FunTime.

Saue linn sai elektriauto
Sirje Piirsoo
Saue linna tänavatel vurab 7.
juunist elektriauto Mitshubishi i-MiEV, mida kasutab
päevakeskus, et osutada sotsiaalhooldusteenuseid abivajajatele — viia neid arstile,
päevakeskusesse duši alla või
kauplusesse sisseoste sooritama, toimetada neile koju toitu
ja esmatarbekaupu. Autot kasutab peamiselt hooldustöötaja Kaire Sildnik.
„Väga mugav on sõita,
erinevus tavaautoga puudub,
välja arvatud see, et inimesed
ei kuule mu tulekut,” rõhutab

Kaire, et hääletu mootoriga
autoga sõites peab väga ettevaatlik olema, sest tundub, et
isegi jalgratas teeb liikudes
rohkem müra.
Hoolimata sellest, et masin
tilluke paistab, on see üsna
ruumikas. Kui tagumised istmed horisontaalasendisse lasta, mahub sõidukisse ka kokkupandav ratastool. Autosse
on mugav siseneda ja väljuda:
istmed on kõrged ega nõua
püstitõusmisel lisapingutust.
Elektriauto on automaatkäigukastiga. Läbisõit ühe
laadimisega on linnatingimustes keskmiselt 120 kilomeet-

rit. Kõik sõltub muidugi sellest, kui palju elektritarbijaid
parasjagu töös on, milline on
sõidustiil ja ilmastikutingimused. Soojendus, jahutus ehk
kõik, mis tarbib elektrit, vähendab läbitavat vahemaad.
Akule on ette nähtud laadimiskordi 1000, energiakulu 100 kilomeetri läbimiseks
rahas väljendatuna on umbes
1,5 eurot. Tavalaadijaga on
Mitshubishi i-MiEV laetud
6–8 tunniga, kiirlaadijaga võtab aku laadimine 80% ulatuses aega 20 minutit.
Eesti riik sai elektriautod
lubatud heitkoguse ühikutega

kauplemise vahetuskokkuleppe tulemusena. Saue linna ja
Sotsiaalministeeriumi vahel
veebruaris 2012 sõlmitud leping sätestab, et auto on linna tasuta kasutuses kuni 31.
detsembrini 2015. Linna kohustus on sõlmida kasko- ja
liikluskindlustuse leping ning
tasuda auto kasutamise, hooldamise ja remondiga seotud
kulud.
Autoregistrikeskuse andmetel oli elektriauto Mitshubishi i-MiEV tänavu aprillis
enim registreeritud uus sõiduauto Eestis. 

Kui auto oli linnavalitsuse ees lehe tarbeks poseerinud,
läks hooldustöötaja Kaire Sildnik kohe sellega
abivajajatele suppi viima. Pildile on jäänud (vasakult)
linnavalitsuse vanemraamatupidaja Catlyn Toomast,
abilinnapea Mati Uuesoo, linnapea Henn Põlluaas ja Kaire
Sildnik. Foto: Sirje Piirsoo

Saue Sõna

Linnaelu
Käe vahelt kasvab suureks,
kaob kuklalt udujuus …
Juuni teisel reedel oli lasteaia
saalis üks tore vastuvõtt —
linnapea Henn Põlluaas
tervitas kõige uuemaid ja
tillemaid sauelasi ning andis
neile sünnitunnistuse.
Kohaletulnud kaheksale
perele tegid sündmuse meeldejäävaks südamlik õhkkond,
süüdatud roosad ja sinised
küünlad, lasteaialaste armas
esinemine, tervituskaart, paljud head soovid ja peotort.
Selle aasta mai lõpu seisuga on Saue linnas registreeritud 26 lapse sünd. Eelmisel
aastal oli samaks ajaks sündinud 31 last. 

Mis tehtud, mis teoksil

Pildil (vasakult): Remi Lukas Nilk, Rafael Pikkor, Teele Eero, Hendrik Muru, Rainer
Uussaar, Trevor Tuvi, Liselle Kaubi ja Lennart Kuningas. Kõik on pildil muidugi oma
emmede, isside, õdede-vendadega. Paremalt viimasena seisab linnapea Henn Põlluaas.
Foto: Sirje Piirsoo

Saue Linnavarahalduse juhataja on Tõnu Urva
Saue Sõna
Tõnu Urva alustas tööd Saue
Linnavarahalduse juhatajana
28. mail. Tõnu on sündinud
Tallinnas ja elab Sauel. Ta
on õppinud Saue Keskkoolis
ja Tallinna Ehituskoolis ning
kõrghariduse omandas Akadeemia Nord õigusteaduskonnas.
Tõnul on organisatsiooni
juhtimise ja haldamisega seotud küsimuste lahendamise
kogemused avalikus ja erasektoris. Ta on läbinud erinevaid erialaseid täiendkoolitusi
ja osalenud rahvusvahelistes
koostööprojektides. Ta on
kindel, et Saue Linnavarahaldus on asutus, kus omandatu
ja kogetu leiab väljundi praktilises tegevuses.
Tõnu Urva: „Juhina arvan,
et toimiva organisatsiooni alus
on asutusesisene meeskonnatöö. Samuti koostöö linnavalitsuse, selle allasutuste ja teiste asjast huvitatud osalistega.
Eesmärk on Saue linna
haridus-, spordi- ja kultuuriliste ning sotsiaal- ja tehnilise infrastruktuuri rajatiste ja
hoonete haldamine ning majandamine kõiki osalisi rahuldaval viisil. Selleks on oluline

tusele ja tunneb end kollektiivis võrdväärsena teistega.
Igapäevaselt tegeleme hoonete ja territooriumide haldamise, Saue lasteaia vana osa
ruumide remondi ettevalmistamise, linnavalitsuse ruumide
valgustusprobleemide lahendamise, erinevate objektide
välissanitaarpuhastuse, spordiviia läbi kohtumisi, püstitada
eesmärke ja leida võimalusi
nende elluviimiseks. Tuleb
osata olla paindlik ja leidlik,
avastada alternatiive, kasutada teadmisi ja oskusi. Saue
linn on püüdnud olla muutustes ja arenev, sama eesmärgi
püstitab ka linnavarahaldus.
Esimesed päevad on kulgenud täis tihedat ja huvitavat
tööd. Ühele poole on saadud
varade ning kohustuste üleandmise ja vastuvõtuga, objektide
ülevaatusega. Lahendamisel
on erinevad tehnilised, majanduslikud ja organisatsioonilised küsimused.
Tutvun toredate kolleegidega. Heas kollektiivis peitub
jõud ja ideid saab ellu viia tänu
heale meeskonnale. Soovin, et
Saue Linnavarahalduse iga
töötaja on suunatud eneseteos-

Kuuma tänav läheb remonti
Saue Linnavalitsus tunnistas 6. juuni istungil lihthankel „Saue
linna Kuuma tänava rekonstrueerimine 2012“ parimaks pakkujaks Tallinna Teede AS-i ja väljastas ehitusloa Kuuma tänava remonditöödele. Tööd algavad orienteeruvalt 25. nädalal ja
lõpptähtajaks on planeeritud 12. august.
Linnamajanduse ja -ehituse peaspetsialisti Andres Joala
sõnul vahetatakse remondi käigus välja tänava ja kõnnitee alla
jääv soojatrass, kaevatakse välja kandevõime kaotanud pinnas,
paigaldatakse geotekstiil, uued kandekihid, äärekivid, asfaltkate tänavale ja kõnniteele ning taastatakse haljastus ja liikluskorraldusvahendid.
Kõigepealt eemaldatakse vana soojatrass ja asendatakse
uuega, seejärel algab tänava remont. Elanikel tuleb jälgida tööde teostaja paigaldatud liikluskorraldusvahendeid ja suhtuda
mõistvalt ajutistesse ebamugavustesse.
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väljakute haldamise, gümnaasiumi juurdeehitatavate klassiruumide hanke, 2013. aasta
eelarve koostamise ja palju
muuga. Lähiaja olulisemaks
ülesandeks pean aga tutvumist
vastuvõetud otsuste otstarbekusega — kas kohustused vastavad õigusregulatsioonidega
kehtestatule.“ 

Midrimaa saab 20 000 eurot
mänguväljaku ehitamiseks
Riik eraldas Saue lasteaiale Midrimaa 20 000 eurot mänguväljaku ehitamiseks. Riigieelarveline summa eraldati Siseministeeriumi regionaalministri valitsemisala artiklist 4
lisatunnusega 1001. Linnavalitsuse ja riigi vahel sõlmitud
lepingust lähtuvalt peab mänguväljak olema valmis 1. novembriks 2012.
Lasteaia direktori Anne Teetamme sõnul on tegu arvestatava investeeringuga, mis võimaldab midagi suuremat ette
võtta. „Plaanis on ehitada kaks linnakut, mis koosnevad paljudest elementidest. Üks ühele ja teine teisele poole maja,“
ütleb Teetamm, et investeeringust saavad osa kõik lasteaias
käivad lapsed.
Lähiajal kuulutatakse välja lihthange, mille tulemusena
selgub parim pakkuja, kes mänguväljaku rajab.

Mida Kuuma tänava remont endaga kaasa toob ja millega
elanikud peavad arvestama, selgitab abilinnapea Mati Uuesoo:
„Teede ehitamine ja remont toob alati kaasa teatud ebamugavusi lähipiirkonna elanikele. Kindlasti on periood, kus tänav on
osaliselt või täielikult autoliiklusele suletud. Teeäärsete kortermajade elanikud peavad autode parkimiseks kasutama teisi lähikonna parklaid linnavalitsuse või Säästumarketi juures.
Nagu iga ehitustööga, kaasneb ka Kuuma tänava teekatte
ehitamisega müra ja muu, mis võib tavapärast elurütmi häirida.
Loodame elanike arusaavale suhtumisele. Toimub ju kõik selleks, et edaspidi oleks liiklemine parem kui siiani ning saadav
lõpptulemus, korralik sõidu- ja kõnnitee, korvab kindlasti ajutised ebameeldivused.
Samaaegselt tee-ehitusega vahetatakse Kuuma tänava ühel
lõigul välja ka keskküttetorustik. Töid teostatakse soojaettevõtte
tellimusel, torutööde ja osa tänavakatte ehituse-taastamise eest
tasub samuti soojaettevõte.“
Saue Sõna

Mais kutsus Sollentuna, meie sõpruslinn Rootsis, endale külla Saue volikogu ja linnavalitsuse delegatsiooni, et uuendada
vahepeal soiku jäänud sõprussuhteid. Võõrustajad tutvustasid linna eluolu ja -korraldust, koole, noorsootööd, ehituskavu
ja palju muud. Selgus, et teineteiselt õppida on mõlemal poolel. Leppisime kokku omavahelise suhtluse intensiivistamises, linna inimeste kaasamises ja koostöö käivitamises meie
ja nende erinevate linnaasutuste vahel (kool, muusikakool,
noorte- ja päevakeskus jne).
Eraldi panime rõhku Saue ja Sollentuna ettevõtete vaheliste sidemete loomisele ja kontaktide vahetamisele, mis
pikemas perspektiivis võimaldaks luua Sauele uusi töökohti.
Rootsi poolelt tunti selle vastu suurt huvi, loodame, et Saue
ettevõtjad samuti.
Minult on korduvalt küsitud, milline on tõde seoses Saue
linna „mahamüümise“ sooviga vallale, ja linnarahvale selja
keeramises, milles on linnavalitsust ja koalitsiooni millegipärast süüdistatud. Saue reformierakondlasest rahastamisskandaali osaline Kalev Lillo tegi seda lausa ajakirjanduse vahendusel.
Sellistel väidetel puudub igasugune tõepõhi. Just koalitsiooni ettepanekul lükkas linnavolikogu Saue valla ühinemisettepaneku tagasi. Meile mõtlemiseks antud kaks kuud on
liialt lühike aeg, et sellist tõsist küsimust analüüsida, veel vähem heaks kiita. Olen varemgi öelnud, et lõplik sõna sellistes
asjades jääb alati Saue linna rahvale. Mõlemale poolele kasulikuks koostööks Saue vallaga oleme me loomulikult alati
avatud.
Ilmselt on kõiki Saue inimesi juba ära tüüdanud üleskaevatud tänavad, müra, suured masinad ja liiv. Õnneks on selle
kohta kaebusi linnavalitsusse tulnud vaid mõni üksik. Tänan
inimesi kannatlikkuse ja mõistva suhtumise eest — on ju
tegemist meie kõigi ühiseks hüvanguks tehtavate töödega,
loodame need selle aasta jooksul lõpule viia. Mitmel pool on
alustatud juba ka asfalteerimise ja haljastustöödega, et teha
kõik sama ilusaks, kui oli enne.
Tänu vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusele avanes
linnal võimalus arendada edasi ning suurendada Sarapiku
spordiraja juures asuvat suusa- ja kelgumäge, mis rõõmustab kindlasti kõiki lapsi ja talvesporti armastavaid inimesi.
Praegune pinnasevedamisega tekkinud songermaa saab, kui
mägi on valmis, kenasti korda tehtud.
Laste rõõmudest rääkides tuleb ära mainida ka Siseministeeriumi regionaalministri valitsemisalast saadavat toetust —
kakskümmend tuhat eurot — lasteaia mänguväljaku uuendamiseks. Lepingu raha saamiseks kirjutasin ministeeriumi
kantsleriga alla üle-eelmisel nädalal.
Üks juba ammu üleval olnud teema on pinkide ja prügikastide vähesus Sauel. Arutasime seda linnavalitsuses ja suve
jooksul paigaldame pingid koos prügikastidega vajalikesse
kohtadesse. Nädala-paari jooksul parandatakse ja värvitakse
ka olemasolevad pingid.
Tänaseks on selge, et linnal puuduvad rahalised vahendid
uue põhikooli maja ehitamiseks, nagu see algse üliuhke kava
järgi oli planeeritud. Sellise suurusjärguga — hinnanguliselt
oleks ehitus läinud maksma umbes neli miljonit eurot — investeeringuks puudub linnal ka laenuvõimekus, seda enam,
et senini on laene tagasi makstud tegemata jäänud investeeringute ja reservide arvelt. Töötame praegu uue juurdeehituse eskiisi kallal, mis lahendab kooli, muusikakooli ja huvikeskuse ruumiprobleemi võimaluste piires kõige paremal
moel. Lõpuks ometi saab ka muusikakool endale päris oma
ruumid. Lahendatud saab koolisöökla küsimus, mille pind
kahekordistub.
Juunikuu alguses oli Eesti lipu päev. See päev märgib
Eesti lipu õnnistamist Otepääl Eesti Üliõpilaste Seltsi lipuna
4. juunil 1884. Esimest korda tähistati Eesti lipu päeva 2004.
aastal, lipu pühitsemise 120. aastapäeval. Nagu ikka, tõmbasime ka meie kodus sinimustvalge lipumasti lehvima. Ilus ja
hea tunne oli vaadata, kuidas ta kõrgel tõusva päikese käes
särama lõi. Tahaks oma jutu lõpetuseks
tänada kõiki sauelasi, kes tähtpäevade ja pühade puhul lipu heiskavad, ja
teistele südamele panna, et nad seda
ikka ära ei unustataks. Järgmine kord
lipuheiskamiseks tuleb võidupühal ja
jaanipäeval.
Henn Põlluaas
linnapea

Pärgade asetamine ja jumalateenistus
Võidupühal, 23. juunil kell 15 asetame pärjad
Eesti vabaduse eest langenute mälestuskivi jalamile Saue vabakiriku juures. Osaleb Kaitseliidu
Harju maleva Saue kompanii. Järgneb jumalateenistus Saue
vabakirikus.

Tänuavaldus
Saue vanadaam tänab südamest inimest, kes Maxima
kaupluses kassa juures rahakotti märkas ja selle kassapidaja kätte hoiule andis. Omanik sai rahakoti tagasi koos
kõige väärtuslikuga, mis seal sees oli. On veel ilmas ausaid
inimesi!
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Linnaelu ja kultuur
Saue Linnavalitsuse
istung
Saue Linnavalitsuse 6. juuni istungi päevakorras oli 34
punkti.

Saue Linnavalitsus
• Eraldas mittetulunduslikuks tegevuseks toetust järgmiselt: 3600 eurot Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestrile festivali „Visioon“ Saue linna päeva kontsertide korralduskulude katteks; 320 eurot Aitado Klubi MTÜ-le osavõtuks
juudo veteranide MM-võistlustest; 3140 eurot MTÜ-le
Saue Folk Saue Gümnaasiumi tantsurühma ja kapelli
Ahvenamaa-kontsertreisi transpordikulude katteks ning
rahvariiete uuendamiseks; 448 eurot Saue Haridusseltsile Vitalis liikmete reisiks kultuuriseminarile Marimaal ja
ühingu raamatupidamise korraldamiseks; 75 eurot seltsingule Bereginja liikmete kultuurireisiks Lääne-Harjumaale; 2000 eurot Saue Jalgpalliklubile kuue klubiliikme
osalemiseks fänniturniiril Lvovis ning rannajalgpallivõistkonnale vormide ostuks ja vormile Saue linna logo trükkimiseks; 895 eurot Saue Tenniseklubile 14 Saue linna
noore osavõtuks treeninglaagrist Hiiumaal; 945 eurot
Keila Korvpallikoolile kümne Saue linna noore osavõtuks
treeninglaagrist Kurgjärvel; 650 eurot spordiklubile Saue
Tammed võistlusratta ostuks ja klubi 20. sünnipäeva tähistamiseks; 1920 eurot Saue Jalgpalliklubile 30 Saue
linna noore treeningkulude katteks perioodil 1. jaanuar
kuni 31. august 2012.
• Väljastas kirjaliku nõusoleku elamute Töö puiestee 27 ja
Tammetõru 79 tehnosüsteemide muutmiseks.
• Väljastas kasutusloa Tule tn 22a elektriliitumisele, Viigimarja tn 15 üksikelamule ja Kütise tn 17 korterelamule.
• Väljastas viis ehitusluba: AS-ile Saue EPT tootmishooneviilhalli püstitamiseks Tule tn 22; üksikelamu laiendamiseks Ridva tn 7; SRV Logistika OÜ-le sademeveekanalisatsiooni rajamiseks Kungla tn 2; üksikelamu püstitamiseks
Kiviloo tn 35; Kuuma tänava remonditöödele.
• Kinnitas kahe lihthanke parimad pakkujad: Saue lasteaia
teise korruse ühe rühma kaks ruumi remondib Estomar
OÜ ja Kuuma tänava rekonstrueerib Tallinna Teede AS.
• Suunas Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Kesa tänava
kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine“ kehtestamiseks volikokku.
• Määras Kasesalu tn 4 kinnisasjaga piirneva maa — Kasesalu tn 10a ja Kasesalu tn 10b — erastamise tingimused.
• Suunas Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue linna
2012.–2022. aasta arengukava kinnitamine“ kehtestamiseks volikokku.
• Määras Saue Linnavalitsuse esindajaks Harjumaa Ühistranspordikeskuses linnapea Henn Põlluaasa.
• Väljastas avaliku ürituse korraldamise loa MTÜ-le Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester. X rahvusvaheline noorte
jazz-improvisatsiooni festival „Visioon“ toimub 9. juunil
kell 14–19 Keskuse pargis või vihmase ilma korral kontserdisaalis.
• Lubas puhkusele linnapea Henn Põlluaasa ning abilinnapead Jüri Tümanoka ja Kalev Israeli.
• Kinnitas Saue linna 2013. aasta eelarve koostamise üldtingimused ja vormid.
• Suunas Saue Linnavolikogu otsuse „Maastiku tänav T1
kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine“ kehtestamiseks volikokku.
• Määras hooldaja kolmele puudega inimesele.
• Eraldas ühele abivajajale üürilepingu alusel ühetoalise
sotsiaaleluruumi (32,9 m2) aadressil Koondise tänav 3.
• Otsustas maksta viiele Saue linna vähekindlustatud
perele sotsiaaltoetust kogusummas 443,15 eurot laste
kunsti- ja noortelaagri osalustasu kompenseerimiseks ja
neljale perele sünnitoetust kogusummas 650 eurot.
• Otsustas sõlmida lepingu riigi rahastava lapsehoiuteenuse eest tasumiseks summas 350 eurot 25. juunist kuni
6. juulini 2012. Raske puudega laps viibib kaks nädalat
rehabilitatsioonikeskuses.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel www.saue.ee ja linna kantseleis.

Harju Infra OÜ teade
Kadaka piirkonna vee-ettevõtja Harju Infra OÜ teatab käesolevaga, et edastab tähitud kirja teel 15. juunil 2012 kõigile
vee-ettevõtja piirkonna kinnisasjade omanikele „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumislepingu“ ja „Veevarustuse ja
reovee ärajuhtimise teenuste müügilepingu“ allakirjutamiseks ja ühe eksemplari tagastamiseks vee-ettevõtjale.

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

Järgmine number ilmub
29. juunil 2012

Gümnaasiumi koolivormi
saab augustist
osta e-poest
Saue
Gümnaasiumi
õpilastel on juba neli
aastat olnud võimalus kanda koolivormi.
2012.–2013. õppeaastal alustab kool koostööd Unispot OÜ-ga,
kes on uuendanud ja
täiustanud meie koolivormi. Muudatused on
läbi arutatud kooli õpilasesindusega, kes on
need ka heaks kiitnud.
Kui eelmistel aastatel
on toimunud koolivormi tellimine suve algul,
siis nüüd see enam nii
ei ole. Alates augustist
on Saue Gümnaasiumi
koolivormi elemente
võimalik osta e-poest.
Koolivormiga saab tutvuda aadressil http://
sauekoolivorm.shops.
pipfrog.com
Lisaks e-poele korraldab Unispot OÜ augusti lõpus koolis kaks koolivormi müügipäeva — 21. ja 28. augustil kell
15–19.00.
Kellel on olemas eelmistel aastatel ostetud koolivorm,
võib seda jätkuvalt kanda.
Et firma vahetusega on muutunud mõõdutabel, siis tuleks enne ostu e-poest vaadata rõivaste suurusi ja mitte
arvestada neid eelmise õppeaasta koolivormi toodete järgi.
Alates 21. augustist on koolis kõik esemed ja suurused
ning kokkuleppel huvijuhi või klassijuhatajaga saab tulla
neid proovima.
Uuenenud on triiksärgid. Valikus on valge ja must triiksärk, mille rinnataskul on Saue Gümnaasiumi tikandiga
tripp. Selle saab soovi korral nööbist lahti teha ja taskusse
ära peita. Nii valgel kui ka mustal särgil on mustad nööbid.
Uue kujunduse ja värvilahendusega on lips, vest ja kardigan (eest nööbitav pikkade varrukatega kampsun). Uuendatud tegumoega on ka poiste ja tüdrukute püksid ning tüdrukute ruuduline seelik.
Loodame ja usume, et uuenenud vorm võetakse hästi
omaks ja leiab positiivset vastukaja!
Info ja sisenemine kooli kodulehekülje kaudu: www.saue.
edu.ee üldinfo/koolivorm.
Grete Põldma
Saue Gümnaasiumi huvijuht

Volikogu otsustas
ühinemisläbirääkimisi
mitte algatada
Saue Linnavolikogu otsustas 31. mai erakorralisel istungil
keelduda Saue Vallavolikogu algatatud haldusterritoriaalse
korralduse muutmisest ja ühinemisettepanekust. Nimelisel
hääletusel andis otsusele poolthääle 15 volikogu liiget, üks ei
hääletanud ja üks puudus istungilt.
Volikogu leidis, et seadusega sätestatud kaks kuud ei ole
piisav ja mõistlik aeg, et langetada otsus Saue linna jaoks nii
olulises küsimuses.
Samas ei välistanud volikogu Saue valla ja Saue linna haldusterritoriaalse korralduse muutmist tulevikus, kuid enne
ühinemisläbirääkimiste alustamist soovivad linnavolinikud
kindlasti välja selgitada, mida arvavad kõneluste alustamisest sauelased.

Mida otsustasid naabrid?

Saku Vallavolikogu langetas otsuse 17. mai istungil ja keeldus Saue valla ettepanekust algatada Saku valla haldusterritoriaalse korralduse muutmine ning Saue valla, Saue
linna, Saku valla ja Harku valla ühinemine, sest peab hetkel
küsimuste lahendamist ebapiisavaks. Samas tegi Saku vald
Saue linnale ja Saue vallale ettepaneku alustada läbirääkimisi koostööpunktide ja ühisosa väljaselgitamiseks, et tagada
elanikele teenuste võrreldav ja ühtlane kvaliteet ning kättesaadavus, et osaleda ühisprojektides.
Ka Harku Vallavolikogu otsustas 31. mai istungil mitte
nõustuda Saue Vallavolikogu ettepanekuga algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine eesmärgiga moodustada
mitmest omavalitsusest üks ja tegi Saue vallale ettepaneku
asuda läbirääkimistesse, et arutada Harku valla üldplaneeringust lähtuvat võimalikku piiride korrigeerimist ja igakülgse
koostöö arendamist.
Kõik volikogu otsused ja määrused on avalikustatud veebilehel www.saue.ee ja linna kantseleis.
Sirje Piirsoo

Saue Sõna
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Saue Sõlel osales
üle 400 laulja ja tantsija

Lõbus rongkäik läbi linna teatas kõigile peo algusest
ja kutsus osalema. Foto: Siiri Raagmets

Teenetemärgi pälvis Saue Folgi juht Kalev Israel. Fotol
(vasakult): linnapea Henn Põlluaas, volikogu esimees
Valdis Toomast ja Kalev Israel. Foto: Siiri Raagmets
Igakevadisel laulu- ja tantsupeol, mis kaheksal viimasel aastal
on Elena Kalbuse ettepanekul kandnud nime Saue Sõlg, on
juba ligi kahekümneaastane ajalugu. Tänavusel Saue Sõlel,
mille lavastas Reet Jürgens ja mis leidis aset maikuu viimasel
laupäeval jaanituleplatsil, lõi kaasa üle 400 laulja ja tantsija.
Külaliseks oli Saku segakoor Tuljak.
Lõbus rongkäik Keskuse pargist läbi linna jaanituleplatsile teatas kõigile peo algusest ja kutsus osalema. Peo juhatas
sisse linnapea Henn Põlluaasa tervitus ja rahvakultuuriauhindade üleandmine, mille pälvisid Sirje Luberg, Ulvi Mägi, Marika Salu, Maie Särak, Kersti Anni ja Mare Tõnisson. Saue
Folgi juhti Kalev Israeli tunnustati linna teenetemärgiga pikaajalise tänuväärse töö eest Saue linna rahvatantsu ja rahvakultuuri traditsioonide hoidmisel ning arendamisel. Järgnesid
esinemised.
Saue Sõlg on suur Saue taidlejate pidu, kus tänavu osalesid lasteaia tantsurühmad, gümnaasiumi koorid ja tantsurühmad, Saue Simmajate sega- ja naisrühm, Saue Kägara
rahvamuusikaansambel ja naisrühm, Saue poiste-, sega- ja
noorte meeste koor, päevakeskuse tantsurühm Vokiratas ja
ansambel Rukkilill.
Lisaks kontserdile oli jaanituleplatsil LC Saue heategevusloterii ja korraldati rahvaküsitlus, et uurida, mis sauelastele
peo juures meeldib ja mis võiks olla teisiti. Inimesed pooldasid
traditsiooni jätkamist, kuid leidsid, et pidu võiks olla uuenduslikum, tuues eeskujuks Hiiumaa ja Käsmu folgi. Küsitlusest
tuli välja, et päev võiks jätkuda õhtuse simmaniga, kus rahvas
saaks koos pidutseda ja tantsu lüüa.

Suur tänu kõikide kollektiivide juhtidele
ja peol osalejatele!

Reet Jürgens, Saue Sõle lavastaja, Saue lasteaia tantsurühmade juhendaja ja rahvamuusikaansambli juht; Kerli Mitt,
Saue lasteaia tantsurühmade juhendaja; Grete Põldma,
Saue Gümnaasiumi Väikeste Tüdrukute Koori ja Noortekoori dirigent; Sirje Ojavee, Saue Noortekoori abidirigent; Malle
Liiv, Saue Gümnaasiumi tantsurühmade juhendaja; Krista
Merilo, Saue Gümnaasiumi tantsurühmade juhendaja; Elviira Alamaa, Saue Poistekoori, Saue Noorte Meeste koori ja
Saue Segakoori dirigent; Ulvi Kanter, Saue Poistekoori koormeister; Ulvi Mägi, Saue Simmajate juhendaja; Harald Matvei, lauluansambli Rukkilill juhendaja; Riho Joonase, Saue
Muusikakooli trummide ansambli juht; Gerli Kirikal, kooride
klaverisaatja; Elena Kalbus, Saue Kägara juhendaja; Kalev
Israel, Saue Folgi juht.

Jaanituleplatsilt kaob külakiik
Et jaanituleplatsil olev külakiik on ohtlik ja amortiseerunud,
otsustas Saue Linnavalitsus kiige liikuva elemendi eemaldada. Edaspidi plaanitakse allesjäänud postidele paigaldada
kas tavalised rippkiiged või arendada olemasoleva konstruktsiooni baasil välja turnimiskoht.

Linnavalitsuse tööaeg 22. juunil
Saue Linnavalitsus on 22. juunil avatud kell 8–11: võidupühale eelnev tööpäev on kolme tunni võrra lühem.
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Kultuur
Midrimaa kogus heategevusliku
perepäevaga 1362 eurot

15. juuni 2012

Talguõhtu lasteaias

Saue lasteaed Midrimaa kogus üheteistkümnendal heategevuslikul perepäeval lapsevanemate tehtud kookide, tortide ja muude
küpsetiste müügist 1365 eurot ja 50 senti — rohkem kui kunagi
varem. Saadud summa eest ostab lasteaed lastele rahvariided.
Anne Teetamm
lasteaia direktor

„Lasteaia heategevuslik kevadpidu ei jää ära vihma korral, vaid toimub noortekeskuses,“ oleks pidanud lasteaed
teatama vähemalt 1. juuni
hommikul. Ilmataat otsustas
aga kontrollida juhtkonna ja
töötajate valmisolekut tegutseda kriisiolukorras alles õhtupoolikul pärast kella kolme.
Kuigi ilmateade ei ennustanud kõige paremat ilma, ei
osanud hommikul proovi tehes
uskuda, et õhtul tõesti sajab
vihma. Nii see juhtus ning tuli
vastu võtta otsus minna laste ja
peoga naabrite juurde. Tore, et
meie naabriks on külalislahke
noortekeskuse pere ja et kõik
toimus viimasel minutil, ei
jäänud aega muretsemiseks.
Kui koogid, mis olid lasteaeda toodud, noortekeskusesse
jõudsid, hakkasid lapsed juba
lasteaiast rongkäiguga tulema.
Keskuses pidi ruumi jätkuma
lastele, vanematele, külalistele

Saue lasteaias käib enam kui 300 last — nii oli kookegi
palju. Foto: Saue lasteaed
ning müügilett ja koogid pidid
ka ära mahtuma. Korraga oli
Saue Noortekeskus, mis on
tõesti suur ja ilus, rahvast täis.
Lasteaeda jäid maha lukus
uksed ja lakoonilised kirjad:
„Oleme noortekeskuses!“ Õnneks tulid umbes samal ajal
ka lapsevanemad. Nii oli võimalik aru saada, mis toimub.
Kõik olid abivalmis ja mõistvad, mingit nurinat polnud
kuulda. Ainult niimoodi, ühtse
perena tegutsedes on võimalik

sellise suure hulga laste ja vanematega toime tulla.
Kahjuks jäi vihma tõttu ära
koossportimine, aga selle võrra suurem oli koogi söömise ja
ostmise pool. Tänu lastevane-

mate mõistvale suhtumisele,
rahulikule meelele ja suurepärasele orienteerumisele
hakkas pidu edenema, nautida
sai suuremate ja väiksemate
etteasteid.
Saue lasteaias käib enam
kui 300 last — nii oli kookegi
palju. Lasteaiaõpetajad pakkusid kilu- ja juustuvõileibu.
Enamasti müüdi kooke tüki
kaupa, aga eriti ilusaid tervetena. Koogimüügist saadud tulu
oli 1362,50 eurot. Sellist summat ei ole kunagi varem olnud.
Saadud raha eest plaanime lastele rahvariideid juurde osta.
Täname lapsevanemaid fantastiliste, maitsvate ja kaunite
kookide ning noortekeskuse
peret vastutulelikkuse eest! 

Millise hinna eest kooke müüdi?
Terve kook 10 eurot
Koogitükk 1 euro
Kaks väikest koogitükki 1 euro
Morss koogiostjale tasuta

Päevakeskus tõmbas hooajale joone alla
Kui mai lõpp on looduses tärkamise aeg, siis päevakeskusele
on see just joone allatõmbamise ja möödunud aastast
kokkuvõtete tegemise aeg. 1. juunil oligi Saue Kontserdisaal
päevakeskuses tegutsevate ringide päralt.

Foto: Saue lasteaed
Lasteaia talguõhtul 22. mail vedasid lapsevanemad kahe ja
poole tunniga laiali neli autokoormat liiva ja kolm autokoormat mulda. Talguõhtul osales kolmandik lastevanematest.
Tänan kõiki vanemaid, kes võtsid aega ja tulid taas lasteaiale appi, ning meeldiva koostöö eest hoolekogu esimeest
ja liikmeid!
Anne Teetamm
Saue Lasteaia Midrimaa direktor

Saue Savipäeval,
25. augustil tähistame ka
linna sünnipäeva
Igale vanusele huvitavat tegevust, jälgimist või kaasaelamist
pakkuv Saue Savipäev täidab 25. augustil Keskuse pargi.

Mida huvitavat ette võetakse?

• Savitreimise töötuba, kus õpitakse treima silindrit ja taldrikut. Töötuba viib läbi Merike Hallik.
• Savivoolimise ja modelleerimise töötoad noortele, lastele ja peredele aedlinna teemal — lindude jooginõude või
aedades elutsevate väikeloomade ja lindude voolimine.
Läbiviijad on Saue Huvikeskuse kunstiringide juhendajad.
• Saue Kodu-Uurimise Seltsing korraldab Saue Linna Raamatukogus näituse „Kella viie tee“, kus pannakse välja
erinevad kohvi- ja teekannud, suhkrutoosid, koorekannud
ja tassid.
• Õie Väärtnõu õpetab päevakeskuse ruumides vitstest punumist.
• Harrastuskeraamikutele toimub rakukeraamika põletamine gaasiahjus ja reduktsioon kinnistes, saepuruga täidetud anumates, misjärel esemed saavad leegi ja suitsu
kaudu omapärase välimuse. Savipäeval on võimalus liituda glasuurimise ja rakupõletamise töötoaga piiratud arvul
inimestel. Juhendaja on EKA õppejõud Ingrid Allik ja põletust teostab KERAKO.
• Eesti käsitööesemete ja talukauba müük.
• Kaitseliidu Harju Maleva Saue Kompanii ja Naiskodukaitse
tutvustavad oma tegemisi ning valmistavad teed ja suppi.
• Esinevad Politsei- ja Piirivalveorkester, Saue Segakoor ja
Saue Kägara kapell.
• Päeva juht on Madis Milling.

Ajakava

Armand Nagel
Peo avasid Vokiratta tarmukad
tantsijad. Soe aplaus oli parim tunnustus tegijatele. Kohe
anti esinemisjärg külalistele,
Viimsi Päevakeskuse tantsijatele, kes olla alles pool aastat
saanud koos käia. Kui nüüd
Harald Matvei oma akordioni kõlama pani ja Rukkilille
laulunaised häälepaelad valla
päästsid, kajas kogu kontserdisaal ja nii mõnigi saalisolija
ümises vaimustuses omaette
kaasa.
Invaühingu juhi Elena
Kalbuse omaloomingus oli
invataidleja karumõmm imeliselt tõetruu ja polnud siis ime,
et saal oli tema etteastest suures vaimustuses. Jätkasid kaunites kostüümides Senjoriitad
ja siis — esmakordselt Saue
peol — võimlejad Eve Ello
eestvedamisel. Peo lõpetasid
Saue ja Viimsi tantsunaised

ühise esinemisega.
Kõik ringide juhid said
päevakeskuse juhatajalt Liivi
Lentsilt kingiks erivajadustega inimeste käsitsi-valmistatud nägusad rosetid ja lilled.
Igale juhendajale loeti ette
tema kohta tehtud luuletus.
Juba januneti kohvi ja tee
järele. Aga enne, kui asuti
maitsma omavalmistatud torte, millel olid nimed, andis auväärne žürii eesotsas linnapea
Henn Põlluaasaga hinnangu
valmistatud maiustele. Esikoha pälvis Leili Laanepõllu
tort „Tere, talv”.
Südamlikud tänusõnad päevakeskuse juhatajale Liivile ja
tema abilistele Tiinale, Kairele ja Janele ilusa, huvitava,
meeldiva ning lõbusa peo korraldamise eest! Tänu linnavalitsuselegi toetuse eest.
Päevakeskuse ringide juhid, kes pälvisid väärilised
autasud:

• Kell 12 Avamine
• Kell 12.10–13 Politsei- ja piirivalveorkester, juhatab Hando Põldmäe
• Kell 13 Saue Segakoor, juhendaja Elviira Alamaa
• Kell 13.30 Saue Kägara kapell, juhendaja Reet Jürgens
• Kell 12–15 Voolimise ja treimise töötoad. Saue Kodu-Uurimise Seltsingu näitus Saue Raamatukogus
• Kell 9–17 Rakupõletus gaasiahjus
Et Savipäevaga tähistame ka Saue linna sünnipäeva, on
kõik sauelased oodatud! Jälgi reklaami linna koduleheküljel,
Facebook’is ja Saue Sõnas.

Elena Kalbus tõi Saue ja Keila invataidlejatega lavale
omaloodud teatritüki, kus karumõmmi kehastanud
näitleja oli imeliselt tõetruu. Foto: perekond Lumilaid
Endel Piirsoo, saksa keel;
Aarne Välja, inglise keel; Tiit
Marnot, soome keel; Harald
Matvei, Rukkilill; Marve Rekand, erivajadustega inimeste
juhendaja; Aime Kaasik, Senjoriitad; Eve Ello, naisvõimle-

mine; Viive Ehrberg, käsitöö;
Elena Kalbus, Vokiratas,
tervisevõimlemine, erivajadustega inimeste võimlemine,
erivajadustega inimeste taidlus. 

Meenutus 2011. aasta savipäevast — gaasiahju leek
ja suits annavad keraamikale omapärase välimuse.
Foto: Huvikeskus
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Haridus
Põhikooli on lõpetamas 78 noort
Sirje Piirsoo
Eesti koolisüsteemi alus on
kodulähedane hea ja turvaline
põhikool, mis tagab laste tervikliku arengu, loob eeldused
oma võimete ja huvide hindamiseks ning edasise õpitee
asjatundlikuks valikuks. Just
selline on Saue Gümnaasium,
kus tänavu on põhikooli lõpetamas 78 tublit ja tegusat noort
inimest, kellest igaüks väärib
nimelist äramärkimist.
Nelja paralleelklassi juhatavad õpetajad Külli Vita,
Maire Rabinovitš, Marianna Leškina ja Sirje-Tiiu
Kreek, kes iseloomustavad
lendu kui tegusat ja aktiivset.
Üheksandate klasside õpilased on klassijuhatajate sõnul
sõbralikud, üksteist toetavad,
kokkuhoidvad ja organiseerimisvõimelised.
Neil on head hinded ja nad
osalevad edukalt aineolümpiaadidel. Ainult viitega lõpetab üheksanda klassi viis noort
inimest. Neljad ja viied on tunnistusel 26-l õpilasel.

8. juunil sooritasid põhikooli lõpetajad
matemaatikaeksami, ees seisis veel valikeksam 13.
juunil. Loodetavasti läks kõigil eksamitel hästi. Põhikooli
lõpuaktus on selle lehenumbri ilmumisega samal
kuupäeval — 15. juunil. Foto: Sirje Piirsoo
Nad on sportlikud: esindavad kooli maakonnas nii
ujumises, suusatamises, kergejõustikus, korv- ja jalgpallis
kui ka teatejooksudes. Näiteks
2011. aastal oli 9.A klassis
korraga koguni kaks Eesti
meistrit — Ranon Kriisa ja
Martin Vist.
Nad on musikaalsed ja andekad: õpivad muusikakoolis,
laulavad noortekooris, tantsi-

vad Vikerkaares, neil on palju
huvisid robootikast ja ratsutamisest keraamikani välja.
Näiteks Mari-Liis Oberg sai
eelmisel aastal õpilasleiutajate
riiklikul konkursil tänukirja ja
Eesti Ameerika Suursaatkonna
eriauhinna töö eest „Elektrooniliselt töötav kummist boksipõhi“.
Nad on tublid loodusetundjad: osalesid Eesti–Soome

keskkonnaprojektis.
RMK
metsaviktoriinil ja rahvusvahelisel viktoriinil „Noored
Euroopa metsades“, Harjumaa
geograafia teemapäevadel ja
loodus-kultuurilistel retkedel
Eestis.
Palju räägitakse gümnaasiumi lõpetamisest ja selle
tähtsusest noore inimese elus,
kuid põhikooli lõpetamine on
sama oluline, võib-olla veelgi
tähtsama otsuse langetamise
verstapost — kas jätkata gümnaasiumis või langetada otsus
kutsehariduse kasuks. Sestap
on Maire Rabinovitši sõnul õppeaasta jooksul usinasti tegeldud kutsesuunitlusega, käidud
tööstushariduskeskuse lahtiste
uste päeval ja külastatud infomessi „Teeviit“. Õpilased valdavalt teavad, kus nad oma haridusteed jätkavad — enamik
soovib õpinguid jätkata Saue
Gümnaasiumis.
Põhikooli ja gümnaasiumi
lõpupildid ning lõpetajate nimed ilmuvad Saue Sõna 29.
juuni numbris. 

15. juuni 2012
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Preemiareis tublimatele

Kooliaasta on läbi ja mõnus suvevaheaeg käes. Tunnistused
on jagatud, õpikud on toodud ja juba on alanud mõned suvelaagrid. Ometi kogunes neljapäeva, 7. juuni hommikul Saue
Gümnaasiumi ette kuuskümmend 1.–4. klasside õpilast.
Miks? Sest nad olid terve õppeaasta jooksul väga tublid ja
said tunnistusele ainult viisi. Ka käitumine ja hoolsus on neil
eeskujulikud.
Neid tublidest tublimaid ja eeskujulikke lapsi ootas ees
preemiareis Pärnusse Tervise Paradiisi. Reis oli tore ja lapsed jäid väga rahule. Tasub ikka hästi õppida küll! Loodame, et järgmisel kevadel on preemiareisile sõitjaid veelgi
rohkem.
Saue Gümnaasiumi algklasside õpetajad

Tegime teatrit!

Saue Segakoori esimene päris oma kontsert
Saue Segakoor on koos laulnud möödunud aasta 19.
septembrist dirigent Elviira
Alamaa juhendamisel. Seni
on koor üles astunud kahel
korral — Saue advendiküünla süütamisel ja jõululauludega Saue aastalõpupeol.
Mai lõpu esinemine oli koori
esimene päris oma kontsert.

4.B klassi etendus „Isevärki koolitund“

Foto: Siiri Raagmets

Brita-Liis Oruste tuli ülevabariigilisel
klaverikonkursil kolmandaks
Elina Seegel

Saue Muusikakooli
klaveriõpetaja
Rudolf Tobiase nimeline X
noorte klaveriõpilaste konkurss, mida peetakse iga
kahe aasta järel ning mis on
mõeldud lastele ja noortele
vanuses 8–19 eluaastat toimus 27.–28. mail Hiiumaal
Käinas. Konkursi eesmärk
on propageerida R. Tobiase ja teiste eesti heliloojate
klaveriloomingut, süvendada
muusikaõpilaste ja õpetajate ühtekuuluvustunnet ning
anda esinemiskogemust väikeste koolide klaveriõpilastele.
Konkursi avatseremoonial
esitas Tobiase selts majamuu-

seumi õuel ettekande helilooja elust ja loomingust. Seltsi
asutajaliige Ermo Mäeots
ütles oma sõnavõtus, et seistes
majamuuseumi õues, tunnetavad konkursil osalejad ehk
paremini, miks helilooja just
sellist muusikat on kirjutanud.
Järgnes
osalemisjärjekorra
loosimine ja banketilaud.
Esmaspäeva hommikul algas konkurss. Kõigil vanuserühmadel tuli esitada neli teost,
millest üks Rudolf Tobiase ja
teine Johann Sebastian Bachi
sulest. Eesti heliloojatest tuli
esitada veel kas Jaan Räätsa, Anti Marguste või Raimo
Kangro pala. Neljandaks mängiti Robert Schumanni, Pjotr
Tšaikovski, Edward Griegi
või Claude Debussy teos.

Konkurssi hindasid Marrit Gerretz-Traksmann ja
Martti Raide Tallinna Muusikakeskkoolist ning kohaliku
haritlaskonna esindajana harrastusnäitleja Ago Täpsi.
Meie koolist oli kaks osalejat kuni 12-aastaste vanuserühmas. Brita-Liis Oruste,
keda õpetab allakirjutanu, ja
Hele Pukk, kelle õpetaja on
Marina Jurtšenko. Neist esimesena astus lavale Brita-Liis,
kes sai loosiga teise esinemisjärjestuse. Eks see pisut tavatu oli hommikul kell üheksa
lavale minna, aga Brita-Liis
sai sellega vapralt hakkama.
Tema esitus oli peaaegu veatu
ja mina õpetajana jäin sellega
väga rahule. Tundus, et uus
klaver, mis oli Kärdlast kon-

kursiks kohale toodud, sobis
Brita-Liisile ja aitas teda hea
hooga esitada tehniliselt ülinõudlikku Schumanni „Pimesikku“. Hele, kes loosiga sai
esinemisjärjekorra oma vanuserühma keskel, tegi samuti
toreda esituse, eriti eredana
jäi meelde Tšaikovski „BabaJaga“.
Kui nooremas vanusegrupis
oli osalejaid rohkem ja konkurents tihedam, siis vanemates
oli sel aastal osavõtt napp, mis
on ilmekas näide, et klaveriõppimine muutub iga järgmise
aastaga aina nõudlikumaks.
See kajastus ka tulemustes —
keskmises ja vanemas vanusegrupis anti välja vaid üksikud
auhinnalised kohad. Nooremas grupis oli kõrgel tasemel

Gümnaasiumi algkoolipere tähistas 15. ja 17. mail aulas isetegevuspäeva. Iga klass oli taas kord selgeks õppinud lühinäidendi ja ettekandmisele tuli lausa 12 teatritükki.
3.–4. klasside esituses nägime koll Kallit, näidendit metsavanast, seda, kuidas õpetaja isegi metsloomad etteütlust
kirjutama paneb ning kuidas vanadest tuttavatest muinasjuttudest armsaks saanud tegelased õppetunnis sõna ei kuula
ja õppida ei viitsi. Lisaks oli laval kaks etendust suurest murest, aga mõlemal lool oli õnnelik lõpp. Näidendid olid mõnusalt humoorikad ja tänapäevased — igav ei hakanud.
1.–2. klasside esituses nägime laval Sööbikut ja Pisikut,
Breemeni linna moosekante, hunti ja seitset kitsetalle, PöialLiisit, lugu ebatavalisest koolitunnist ja Pipist, kes tahtis kooli
minna. Kõik väikesed näitlejad olid väga püüdlikud ja tublid,
kuid publiku ülesanne oli välja valida oma lemmikud.

Siin nad on — paremad väikesed esinejad 2012

Esimesed klassid: Elin Pukk, Mart Vettner, Kaisa Lotta Käärik, Ville Iljas, Siim Sirel, Mari Ann Isak, Mona Michal, Marie
Vibeke Must.
Teised klassid: Karoliina Jürgens, Birgit Veldi, Karl Kadak,
Karoliina Allmets, Melissa Melani Oruste, Kristofer Kotter,
Laura-Liisa Kümnik, Miia Maris Praks, Ken Martin Aunpu.
Kolmandad klassid: Simon Minkovski, Teele Tammemets, Angelica Närep, Karl Oskar Paju.
Neljandad klassid: Kaur Samuel Kannel, Gertrud Soone,
Kerli Karhu, Markus Lehtsalu, Georgi Horuženko.
Kiidame ja täname ka kõiki teisi väikseid esinejaid ning
teid, kallid lapsevanemad, kes te abistasite lapsi kostüümide valmistamisel ja näidendiks harjutamisel.
Kõik Saue Gümnaasiumi algklasside isetegevuspäevade
etendused on üleval kooli kodulehel videote all.
Saue Gümnaasiumi algklasside õpetajad

mängijaid rohkem ja anti välja
kõik kohad. I koha saavutas
Theodor Teppo Keila Muusikakoolist, II koha HannaLiisa Kuusing Kehtna Kunstide Koolist ja III koha meie
õpilane Brita-Liis Oruste.
Tobiase konkurss on eriline
selle poolest, et laureaadid ja
nende õpetajad saavad raha-

lised auhinnad. Lisaks kingiti
osalejatele värskelt ilmunud
noodid kõikide seni konkursiks tellitud eesti heliloojate
teostega.
Täname MTÜ Rudolf Tobiase Seltsi eriti positiivse
õhkkonnaga konkursi korraldamise eest ja loodame, et see
traditsioon jätkub! 

Saue Sõna

Kultuur
„Sauelane liikuma“ hooaeg lõppes

Saue III Rannavõrkpalli turniiri esikolmik. Foto: Terje
Toomingas

Terje Toomingas
Saue tervisespordipäev pakkus
laupäeval, 9. juunil Saue jaanituleplatsil erinevaid tegevusi
igas vanuses spordisõbrale ja
lõpetas sarja „Sauelane liikuma“ viienda hooaja.
Päeva avas linnapea Henn
Põlluaas, kes tänas kõnes
osavõtjaid ja innustas sauelasi sportima kogu aasta vältel.
Esinesid festivali „Visioon“
osalejad, Saue Muusikakooli
õpilased Kristel Palts ja Joosep Talumaa.
Liivaväljakul
kohtusid
võistkonnad Kotkad ja Leegid — päeva juhi Sven Sumbergi sõnul noored ja veelgi
nooremad —, et pidada maha
sõpruskohtumine rannajalgpallis. Saue linna kahe meeskonna vaheline matš pakkus
palju emotsioone, selle võitis
kindlalt 6:0 seisuga võistkond
Leegid.
Spordipäeva
programm
võimaldas võistelda mitmel
spordialal, paremaid autasustati medalite ja karikatega. Suurt
huvi pakkus vibulaskmine

klubi Sagittarius juhendamisel. Treener Kristin NestorAlviste jagas professionaalseid
nõuandeid igas vanuses spordisõbrale. Absoluutarvestuses
võitis naistest tilluke Annabel
Joakit — kas algaja õnn!? —,
kes lasi väga hea tulemuse,
205 punkti. Meestest oli parim
Madis Pluum 137 punktiga.
Populaarseks osutus ka
korvpalli vabaviskevõistlus,
kus osaleja sooritas kümme
vabaviset. Meeste absoluutarvestuses võistlesid omavahel
Aivar Tamm ja Viljar Lilleväli, kes tabasid esimesel
sooritusel kümme kümnest.
Ümberviskamisel osutus paremaks Aivar Tamm. Naistest
oli kõige täpsema käega Edith
Madalik.
Takistusjooks oli umbes
1300 meetri pikkune, läbida
tuli neli punkti. Igas sooritasid
võistlejad lisaülesande, milleks oli mäkkejooks, raskuste
tõstmine, tõkete ületamine
ja täpsusvisked. Heameel oli
näha, et jooksust võeti osa
kogu perega ja et kõik osavõtjad läbisid raja edukalt. Meeste

Lapsekandmisvõistluse start on antud. Võitjapaar SaaraSabine ja Fred Umal on paremalt teised. Foto: Sirje Piirsoo
absoluutarvestuses võitis parima ajaga 9.15.57 Kevin Poom
ja naistest oli parim Brigitta
Toomingas ajaga 9.44.64.
Rannavõrkpallis
osales
kuus võistkonda. Võistlus
peeti turniirisüsteemis, kus
kõik kõigiga läbi mängisid.
Kolmanda Saue Rannavõrkpalli turniiri võitis võistkond
Veteranid koosseisus Aivar
Tamm, Ove Piirsalu ja Peep
Vahar. Teise koha saavutas
võistkond Leegid ja kolmanda
võistkond K3.
Põnevust ja emotsioone
pakkus ka lapsekandmise
võistlus, kus issid-emmed pidid last 400 meetrit süles või
seljas kandma. Esimestena
jõudsid finišisse Saara-Sabine ja Fred Umal. Teise koha
saavutasid Jarko ja Jaanus
Kormik ning auhinnalisele
kolmandale kohale tulid Joanna ja Madis Pluum.
Sarja „Sauelane liikuma“
viies hooaeg lõppes loosimisega. Peaauhinna, ilmastikukindla telgi neljale võitis sarja
kõigil seitsmel etapil osalenud
Leana Jete Korb. Kõiki-

de osalejate vahel läks loosi hulgaliselt muid auhindu.
Tänusõnad hea koostöö eest
sarja viienda hooaja etappide
läbiviimisel kuuluvad Saue
Linnavalitsusele, Saue Koolihaldusasutusele, Saue kehalise
kasvatuse õpetajatele ja ujula
kollektiivile, Saue Muusikakoolile, klubile Saue Tammed,
Saue Suusaklubile, OÜ-dele
Roadservice ja Goodmark,
Rademarile ja KTTimingile.
Suur tänu neile, kes Saue
tervisespordipäeva edukale
toimumisele kaasa aitasid —
kohtunikele, treeneritele ja
juhendajatele: Kristin NestorAlviste, Olev Baar, Urmas Joa,
Ann Lemnits, Sirje Luberg,
Margit Ots, Kristel Mägi, Jaan
Toomingas, Hendri Korju,
Kristiina Sekljutskaja, Kristel
Tamm, Karl Simmer, Iti Lee
Neuhaus, Sirje Piirsoo ja Sven
Sumberg.
Tänan kõiki osavõtjaid ning
soovin teile sportlikku ja kaunist suve! Üheskoos sportida oli
tore! Kohtumiseni 7. septembril
sarja kuuenda hooaja avaüritusel, Saue Õhtujooksul 2012! 

Mälumängurid lõpetasid kevadhooaja
Villu Liiv

Saue Mälumänguklubi
juhatuse liige
Saue linna võistkondlike mälumängu esivõistluste „Tammekilb 2012“ teise eelvooruga 30. mail lõppes kilvarite
kevadhooaeg.
Arvestades tekkinud olukorda, et esimeses eelvoorus
ei saanud osaleda mitu tugevat võistkonda ja reglemendi järgi poleks neile jäänud
võimalust superfinaali kohta
püüda, otsustas mälumänguklubi juhatus reegleid muuta.
Otsustati, et arvesse lähevad mitte kõigi kolme vooru
tulemused, vaid ainult iga
võistkonna kahe parema vooru punktid. Sellega säilivad
kõigil lootused edasipääsuks.
Tundub, et otsusest oli palju
tulu: võistlema asus koguni
seitse võistkonda, mis näitab,
et sauelaste mälumänguhuvi
ei ole kusagile kadunud.
Kolme tugeva võistkon-

na — Sammas ja noortekeskuse kaks võistkonda — lisandumisega kasvas kohe ka
sportlik pinge.
Ikka ja jälle tuleb kiita
mängujuht Tenno Sivadit, kes
vägagi tõsiste ja akadeemiliste küsimuste hulka pikib alati
tõelisi „pärle“. Harva juhtub,
et ükski võistkond vastust ei
tea, kuid sel korral oli just
säärane küsimus: 1560. aastal
Inglismaa kuninganna õukonnas loodud ja 19. sajandini
säilinud ametikoht, mille täitja pidi oma kohuseid täitma
täpselt 52 korda aastas.
Pakuti küll kellakeerajaid,
kondiväänajaid, astrolooge
ja muud, kuid tegemist oli
ookeanist leitud pudelite kuningliku lahtikorkijaga.
Mitte kõik ei tundnud ära
ka Udmurtia lippu, kuigi alles
äsja hullutasid udmurdi „babuljad“ — paraku küll Venemaa lipu all — televaatajaid
Eurovisiooni lauluvõistlusel.
Pingelise võistluse võitis

Tammetark 62 punktiga. Teiseks tuli Sammas 51 ning kolmandat kohta jagasid Ettur ja
Tammetõru 48 punktiga.
Kaks eelvooru kolmest on
lõppenud ja tabel annab ülevaate mängu seisust. Et lõppkokkuvõttes läheb arvesse
ainult kaks paremat tulemust,
on hoopis olulisem iga võist-

Osalesid:

konna kindlasti arvesse minev voor, mis on tabelis rasvase kirjaga ja mille alusel on
määratud tegelik järjestus.
Head suvepuhkust! Kohtumiseni septembris linna individuaalsel meistrivõistlusel ja
oktoobris „Tammekilb 2012“
otsustavas eelvoorus. 

Tammetark: Rafael Amos,
Vello Toomik, Sven Sommer,
Villu Liiv
Ettur: Virve Laan, Tiiu Kuuskme, Urmas Väärtnõu, Toomas
Kilgas, Priit Tähtsalu
Sammas: Kaido Lasn, Indrek
Tibar

Tammetõru: Urmas Oljum,
Paavo Paas, Erkki Ilves
Silveri nimeline SNK: Monika
Liiv, Maria Liiv, Karita Aruksaar, Üllar Põld
SG4: Ulvi Urgard, Endla Lindmäe, Malle Liiv, Priidu Valma
SNK: Silver Arrak, Kristjan
Arrak, Rainis Tammar, Karl
Kuusiku

VÕISTKOND
Tammetark
Ettur
Tammetõru
SG4
Sammas
Silveri nim SNK
SNK

II VOOR
62
48
48
37
51
45
20

I VOOR
63
52
34
40
–
–
–

KOKKU
125
100
82
77
51
45
20

KOHT
I
II
IV
VI
III
V
VII
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Sauelaste
võidukas duatlon
Eesti meistrivõistlused duatlonis toimusid 12. mail Pärnumaal Jõulumäel. Pärnu duatlon oli Baltimaade karikasarja
etapp, kus koos Eesti parematega olid stardis ka Läti, Leedu,
Valgevene ja Venemaa triatleedid.
Sauelastest olid võistlustules Tõnu, Terje ja Marliis Odamus klubist Saue SK, Sulev Veerberk THK-88-st ja Brita
Liivamaa TriSmile-st. Eesti meistriteks krooniti Tõnu ja Terje
Odamus. Teise koha saavutasid Brita Liivamaa ja Sulev Veerberk, Marliis Odamus tuli kolmandaks.
Marliis ja Terje Odamus osalesid sauelastest põhivõistlusel (6 km jooksu + 21 km rattasõitu + 3 km jooksu). Kogu
võistlus kulges tehniliselt raskel maastikul. Kõigepealt tuli läbida 4 x 1,5 km pikkune jooksuetapp, seejärel rattasadulas
6 x 3,5 km pikkune rolleriring tehnilisel rajal koos suurte tõusudega. Lõpuks tuli läbida taas 3-kilomeetrine jooksuetapp.
Noorte B, veteranide ja harrastajate distantsil olid meie
kaaslinlastest võistlustules Sulev Veerberk, Tõnu Odamus ja
Brita Liivamaa. Neil tuli läbida samuti nõudlikul rajal 3 km
joostes, 10,5 km rattal ja taas 1,5 km jooksu.
Marliis Odamus

Tõnu Odamus krooniti
Eesti meistrivõistlustel
duatlonis meistriks.
Nõudlikul rajal läbis ta
esmalt 3 km joostes, siis
10,5 km rattal ja taas 1,5
km joostes. Foto: Marliis
Odamus

Saue Tammed
on Harjumaa
parim orienteerumisklubi
Harjumaa meistrivõistlused orienteerumises lõppesid Saue
Tammedele parima orienteerumisklubi tiitliga Harjumaal.
Klubidevahelises arvestuses kogusid Saue Tammed 583
punkti ja edestasid teisele kohale jäänud klubi 443 punktiga.
Meistrivõistlustel jagati medaleid kahel individuaalalal —
valikorienteerumine toimus Padisel ja suundorienteerumine
Linnamäel.

Saue Tammede paremad tulemused
Harjumaa meistrivõistlustelt

Suundorienteerumises saavutasid oma vanuseklassis esikoha Ekvard-Allan-Matis Joakit (M14), Reimo Liiv (M18), Lauri Malsroos (M21), Alar Abram (M40), Ülo Vainura (M60),
Viivi-Anne Soots (N21). Valikorienteerumises lõpetasid oma
vanuseklassis esimesena Ekvard-Allan-Matis Joakit (M14),
Mikk Kalamees (M18), Lauri Malsroos (M21), Kalle Nelk
(M60), Teele Telgma (N14), Liis Kõnd (N18), Maris Terno
(N21), Viivi-Anne Soots (N35), Hille Tasa (N55).
3. juunil selgusid Mulgimaal Rutu mägedes Eesti meistrid
noorte ja seenioride teatejooksudes. Meeste M65+ klassis
lõpetasid Saue Tammed (Heino Allikberg, Jüri Püssim, Ülo
Vainura) kõrgeimal kohal, naiste N55+ klassi lõpetasid Saue
Tammed (Hille Tasa, Maire Raid, Virve Orav) teisena.
Saue Tammede osalemist nii Harjumaa kui ka Eesti
Meistrivõistlustel toetab Saue linn.
Kaimo Käärmann-Liive

Eesti meistrivõistlustel saavutasid Saue Tammede
mehed M65+ klassis esikoha. Fotol annavad
teatevahetust üle Jüri Püssim ja Ülo Vainura. Foto: Saue
Tammed
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Varia
Saue Päevakeskuse
üritused suvel
• 19.–21. juunil osalevad Saue Linna Invaühingu liikmed
Käsmu laagris.
• 26. juunil korraldavad reisihuvilised Raereisidega reisi
Pärnumaale. Veel on mõned vabad kohad. Info päevakeskusest.
• 6. juulil on päevakeskuses riiete, pesu ja jalatsite müük.
• 20. juulil külastame Tallinna Teletorni ja Tallinna Botaanikaaeda. Palume registreeruda. Sõidame bussiga 190. Ekskursioon teletornis algab kell 12. Sooduspilet 4 eurot.
• 29. juulil „kapustnik“ Tallinnas. Täpsem info päevakeskuses.
Palume registreeruda.
• 14.–15. augustil korraldavad reisihuvilised reisi Setomaale.
• 25. augustil grillipidu Stroomi rannas. Täpsem info päevakeskuses. Palume registreeruda.
• 6. septembril korraldavad reisihuvilised reisi Peipsi-äärsete
vanausuliste juurde.

Suvi
Saue Noortekeskuses
• 11.–22. juuni Saue Noorte Töömalev,
esmaspäevast neljapäevani on noortekeskus
avatud kl 14–18.
• 26.–28. juuni Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse noorte suveseminar Sokka Puhkekeskuses Valgamaal. Noorsootöötajad osalevad koos noortega.
• 29. juuni Töömalevlaste ekskursioon Kunda seiklusparki.
• 2. juuli–5. august KOLLEKTIIVPUHKUS
• 13.–18. august Saue Noorte Linnalaager
• 21.–24. august Saue Noorte Töömaleva teine vahetus
• 31. august Saue Noortekeskuse uue hooaja avapidu
• Alates 3. septembrist on noortekeskus taas avatud!

Saue Linna Raamatukogu
suvised lahtioleku ajad
1. juunist kuni 31. augustini on raamatukogu avatud järgmistel
aegadel:
• E, T, N kell 10–18
• K kell 10–19
• R kell 10–17
Laupäeval ja pühapäeval suletud.
Telefon 659 6682, e-posti aadress raamat@saue.ee

Tule kohtuma
Eesti Konservatiivse
Rahvaerakonnaga!
Eesti on jõudnud mitmes mõttes ummikteele. Meie rahva ja riigi jätkusuutlikkus on küsimärgi all, töötus on kõrge ja väljaränne jätkub. Parlamendierakonnad tegelevad kliki- ja erahuvidest
tingitud skeemitamistega.
Toompeal puudub klassikalises mõttes rahvuslik konservatiivne erakond, kes esindaks eesti rahvast, meie rahvuslikke
huve ja traditsioonilisi väärtusi. Esindatud on parem- ja vasakliberaalsed, samuti sotsialistlikud ideed, mis ei suuda pakkuda
väljapääsu tänasest olukorrast.
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond näeb Eestit tervikuna,
mõistab vajadust ühiskonna tasakaalustatud ja stabiilse arengu järele, välistamata seejuures vajalikke uuendusi ja eitamata
vajadust olla avatud maailmale. Eriti mõistame aga, et rahvast
koos tema kultuuriga kannab edasi terve ja tugev perekond
ning jõukuse ja heaolu aluseks on kodumaine majandus. Eesti
vajab näoga rahva poole seisvat, ausat ja avatud riigijuhtimist.
Kutsume kõiki Saue elanikke arutlema, kuidas ja kuhu
meie riigiga edasi minna — 20. juunil 2012 kell 18.00 Saue
Päevakeskusesse.
Vestlusringis osalevad Mart Helme, Henn Põlluaas, Martin Helme ja Aivar Koitla.
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Peretoetuste maksmine
16-aastastele
ja vanematele õppuritele
16-aastastele ja vanematele lastele, kes lõpetavad tänavu
põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse, lõpetatakse
peretoetuste maksmine alates kooli lõpetamisele järgnevast
kuust.
Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal niisuguses
õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse peretoetustele,
siis makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus välja
tagantjärele ja jätkatakse igakuist maksmist kuni õppimise
lõpetamise või 19-aastaseks saamiseni.
Igal lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 16-aastaseks
saamiseni. Toetuse suurus pere esimesele ja teisele lapsele
2012. aastal on 19,18 eurot kuus ning pere kolmandale ja
igale järgmisele lapsele 57,54 eurot kuus.
Lapsel, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või põhihariduse baasil kutseõppeasutuses või kes on põhihariduseta
ja õpib kutseõppeasutuses, on õigus lapsetoetusele kuni
19-aastaseks saamiseni. 19-aastaseks saamisel makstakse toetust õppeaasta lõpuni.
Kui laps pärast 16-aastaseks saamist ei õpi, siis ei ole
tal ka õigust lapsetoetusele. Nii lõpetatakse lapsetoetuse
maksmine alates juulikuust väga paljudele tänavu põhikooli,
gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud 16-aastastele ja vanematele lastele.
Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse peretoetustele, siis pärast
Eesti Hariduse Infosüsteemist õpingute jätkamise kohta andmete saamist makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus välja tagantjärele ja jätkatakse igakuist maksmist kuni
õppimise lõpetamiseni või lapse 19-aastaseks saamiseni.
Kui 16-aastane laps asub õppima välisriiki, siis peab lapse Eestis elav perekonnaliige esitama peretoetuse saamiseks pensioniametile välisriigi vastava õppeasutuse tõendi,
millest selguks, et laps jätkab õpinguid.
Elve Tonts
Sotsiaalkindlustusameti avalike suhete juht

Kristi Kruus
Saue Noortekeskuse juhataja

Projekt
„Köök ühendab rahvast!“
Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise
Fond
Saue Päevakeskus kutsub kõiki huvilisi osalema projektis
„Köök ühendab rahvast!“ Projekt algas 16. aprillil 2012 ja
kestab kuni 31. jaanuarini 2013.
Projekti rahastavad Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerumise fond, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus ja Kultuuriministeerium.
Projekti korraldajad on Ukraina Noorsoo Liit Eestis, Saue
Päevakeskus ja Valgevene Kultuuriühing „Mets“.
Projekti käigus korraldavad Eestis elavad ukrainlased,
valgevenelased ja eestlased seitse koosviibimist, kus tutvustatakse rahvuskööke, vahetades retsepte, valmistades koos
rahvusroogasid ning nautides toiduvalmistamist ja valminud
roogasid.
Kõik soovijad, kes tahaksid lähemalt tutvuda ukraina, eesti ja valgevene toiduvalmistamise kunstiga, tutvuda ja tutvustada retsepte, proovida rahvustoite ja leida uusi sõpru, võivad
meie projektis osaleda.

Koosviibimiste kava:

29. juuli 2012 „Kapustnik“ — hapukapsas eesti, valgevene
ja ukraina moodi
25. august 2012 grillipidu Stroomi rannas
30. september 2012 „Pliinide pühapäev“
21. oktoober 2012 „Teeme putru“ (rahvuspudrud)
18. november 2012 „Sööme suppi“ (rahvussupid)
15. detsember 2012 „Valmistume jõuludeks“ (erinevad
vorstid)
13. jaanuar 2013 „Uue aasta kohtumised“ (sült ja palju
muud)

Ootame Teie osavõttu!

Facebook: www.facebook.com/groups/401346236551576/
Koosviibimised toimuvad Vene Teatris,
CraO Art-Salongis, Stroomi rannas, Nafta tänav 6-2 ja Saue Gümnaasiumi kokandusklassis. Tallinnas toimuvatele koosviibimistele viib
ja toob sauelasi projekti buss.
Osaleda soovijatel palume registreeruda
aegsasti Saue Päevakeskuses.

Abipolitseinike tegevus
lisab kogukonnale
turvatunnet
Aastate jooksul on Eestis üha enam aktiviseerunud kodanike
vabatahtlik panus erinevates tegevusvaldkondades. Hoolivate
ja aktiivsete inimeste ühise pingutusega pannakse alus tervema ja jätkusuutlikuma ühiskonna tekkele. Valdkondi, kus kaasa
lüüakse, on palju, alustades külaliikumistega ja keskkonnakaitsega kuni vabatahtlike päästjate ja abipolitseinikeni välja.
Aga kes on vabatahtlik? Vabatahtlik on inimene, kes isiklikust vabast tahtest, selle eest tasu saamata, teeb midagi ühiskonna hüvanguks. Vabatahtlik saab oma tegevusest põnevust,
uusi tutvusi ja vaimset rahulolu. Vabatahtlike tegevus omakorda tõstab ühiskonna heaolu.
Nii on ka politsei loonud vabatahtlikest abipolitseinike rühmad neljas prefektuuris üle Eesti. Abipolitseinik on vastavalt
seadusele inimene, kes vabatahtlikult ja oma vabast ajast
osaleb politsei tegevuses. Abipolitseiniku pädevuses on politsei
abistamine avalikku korda ähvardava ohu ennetamisel, väljaselgitamisel, tõrjumisel ja avaliku korra rikkumise kõrvaldamisel, samuti politsei abistamine liiklusturvalisuse tagamisel ja
liiklusjärelevalve teostamisel.
Abipolitseinike tegevus annab kogukonnale turvatunnet
juurde ja aitab ennetada süütegusid. Teisalt pälvib abipolitseinik oma tegevusega kogukonnalt kõrge tunnustuse ja austuse. Osaledes politseitegevuses, on abipolitseinik samaväärselt
ametnikuga riigivõimu esindaja, kelle seaduslikud korraldused
on täitmiseks kohustuslikud.
Abipolitseinikuks saamiseks tuleb pärast vajaliku dokumentatsiooni esitamist ja nõuetele vastamist läbida esimese
astme õpe, mis kestab vähemalt 40 tundi ning lõpeb arvestusega. Esimese astme õppe läbinud abipolitseinik võib juba
osaleda politsei tegevuses koos politseinikuga. Tegevusi, kus
abipolitseinik saab suureks abiks olla, on palju, näiteks käiakse auto- ja jalgsipatrullis, osaletakse erinevate ürituste avaliku
korra tagamisel, pannakse ennast proovile kutsemeisterlikkuse
võistlustel abipolitseinike ja politseiametnike vahel, viiakse läbi
erinevaid koolitusi, mis on abipolitseinikele tasuta ning mille
käigus omandatud oskused ja teadmised on kasulikud igapäevaselt. Lisaks premeeritakse tublimaid abipolitseinikke panustatud tegevuse eest kogukonna heakorra tagamisel ja ollakse
võrdväärne liige ühtses suures politseiperes.
Kui tunned, et sinus on piisavalt eneseteostuse tahet midagi kogukonna ja ühiskonna hüvanguks teha, siis on sinu jaoks
õige koht abipolitseinike ridades!
Kui sul on huvi ja soov kandideerida abipolitseinikuks Lääne-Harjumaal, palun kirjuta Lääne-Harju politseijaoskonna
abipolitseinike rühmaülemale e-kiri aadressil ahti.joemaa@
politsei.ee.
Ahti Jõemaa
Lääne-Harju politseijaoskonna abipolitseinike rühmaülem

Miks lapsetoetus
mõnikord väheneb?
16–19 aasta vanustele lastele säilib õigus lapsetoetusele
üksnes õppimise korral ja toetust makstakse õppeaasta
kaupa.
Pensioniametid kontrollivad iga õppeaasta alguses õppimistingimuse täitmist Haridusameti õppurite registri alusel
ja toetuse maksmisperiood määratakse õppeaasta lõpuni.
Teatavasti kestab õppeaasta üleminekuklassides (-kursustel) 1. septembrist kuni järgmise aasta 31. augustini. Kui
laps lõpetab põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse,
lõpetatakse peretoetuste maksmine kooli lõpetamisele järgnevast kuust (valdavalt on see juuli).
2012. aastal on lapsetoetuse suurus iga lapse kohta
19,18 eurot kuus, kui peres on üks või kaks last. Kui peres
on kolm või enam last, siis kolmanda ja iga järgneva lapse
kohta makstakse lapsetoetust 57,54 eurot kuus.
Lapsetoetuse suuruse määramisel ei saa igakord aluseks
olla laste sünnipärane järgnevus — pere esimene, teine, kolmas jne laps, vaid toetuse suuruse iga lapse kohta määrab
asjaolu, mitu lastetoetusele õigust omavat last parajasti peres on.
Näide
Peres on kolm last, kaks esimest last saavad lastetoetust
19,18 eurot kuus ja kolmas laps saab 57,54 eurot kuus.
Pere esimene laps sai 16-aastaseks ja lõpetab juunikuus
põhikooli. See tähendab, et alates juulikuust on peres kaks
lapsetoetusele õigust omavat last ehk alates juulikuust saavad pere ülejäänud lapsed (nii teine kui ka kolmas laps) mõlemad lapsetoetust 19,18 eurot kuus.
Kui pere vanim (16–19-aastane) laps, kes juunikuus lõpetab kooli, jätkab õpinguid sama kalendriaasta sügisel uuel
õppeaastal, jätkatakse talle lapsetoetuse maksmist ja tal on
õigus tagasiulatuvale lapsetoetusele ka juuli ja augusti eest.
Sellest tulenevalt on taastatud olukord, et ka juuli- ja augustikuus oli peres kolm lapsetoetusele õigust omavat last ning
pere kolmandale lapsele makstakse välja vaheraha 38,36
eurot juuli ja augusti eest.
Elve Tonts
Sotsiaalkindlustusameti avalike suhete juht

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!
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Saue Sõna

Teated ja reklaam

Müük
 Vääna Ratsakeskus müüb
komposteeritud hobusesõnnikust komposti 10 eur/ m3, sõelutud kompostmulda (fraktsioon
kuni 25 mm), hind 20 eur/ m3.
Saadaval ka multš, hind
25 eur/ m3 ja pakendatud
kompost. Lisainfo kodulehel
www.jalteko.ee. Tel 5558 1673

Anda üürile
renoveeritud äripinnad
Paldiski kesklinnas
aadressil Rae 38, OÜ Pakri
Plaza äri- ja büroohoones.
Äripinnad suurusega 35 m2,
hind alates 2,5 eurot/ m2.
Rendihinnale lisanduvad
kommunaalkulud.
pakriplaza@paldiski.net,
Gsm 5346 3099

Hinnad alates 15 €
Küsi kindlasti pakkumist!
Tel 5346 8430,
Geotrans OÜ

Müük
Saetud ja lõhutud küttepuud
30–60 cm. Aastaringne
tootmine ja lai puude
sortiment. Tasuta transport
väiksemat mõõtu kalluriga!
Kontakt: Saue, Sooja 3a,
telefon 5360 0375 või
Halupuu24@hot.ee

Kahjuritõrjevahendid
koju ja aeda
maaletoojalt!
PROCHEMICAL OÜ
Telefonid
5306 3066, 5669 8863
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Teenused
 Akende pesu ja koristusteenus. Mob 5809 8230
 MAJA PROJEKTID. EHITUSLUBA, KASUTUSLUBA. MÕÕDISTAMINE. 522 0023 M. MIKK

Müüa ja anda rendile
1–3-toalised korterid
renoveeritud majas
Paldiskis aadressil Rae 36.
Rendihinnad alates 100
eurost, millele lisanduvad
kommunaalkulud.
www.omakodumaja.ee,
Gsm 5346 3099

FEKAALIVEDU
(kogumiskaevude
tühjendus)

15. juuni 2012

Teade
 Ära anda kaks korralikku
tugitooli. Telefon 5393 8075,
Ellen
Otsin tööd
 Pottsepp otsib tööd. Pottsepatööd, klassikalised kaminad
ja looduskivi paigaldus. Töödest
pildid. Materjal, transport meie
poolt. Tel 5803 3448

Saaremaa Lihatööstus OÜ
otsib oma kollektiivi asjalikku

lihameistrit
Töö vahetustega. Tööpiirkond
Keila või Saue kauplus.
Töötasu kokkuleppel ja
väljaõpe on kohapeal.
Lisainfo: Jaanus Müütnik,
524 8617, jaanus@slt.ee

Pakun tööd
 Pakun tööd treialile Sauel,
võib ka poole kohaga. Marek
Aasna, mob +372 5330 7288,
tel +372 651 1148, fax +372
670 1242, marek@thorsteel.eu,
www.thorsteel.eu
 KIIRE! Rahvusvaheline ettevõte otsib oma Saue kontorisse
telefonioperaatorit, kelle
tööks on telefoni teel uuringute
läbiviimine Eesti ettevõtete
hulgas. Tööks vajalik arvutikasutamise oskus, aktiivsus, meeldiv
suhtlemisvõime, suurepärane
eesti keele oskus, kasuks tuleb
ka vene keele oskus. Täistööaeg. Tööle asumine koheselt.
Lisainfo +372 5340 0030 või
siim@jm.ee
 Pakume tööd puhastusteenindajale Sauel. Lisainfo telefonil 5650 4244, objektijuht Sirje,
Tondi Puhastustööd OÜ

