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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Saue linn on 19-aastane
iseküpsetatud kooke kui ajalooja luuleraamatuid.
Keraamikud maalisid tulega.
Rakukeraamika puhul ei tea
kunagi, milline taies pärast
põletust välja näeb: suits ja
tuli annavad sellele unikaalse
välimuse. Savi voolimise ja
treimise töötubadesse oli järjekord. Kevadel valminud kergliiklustee sai pidulikult avatud,
Saue Segakoori ja Saue Kägara
kontsert kuulatud.
Päevakeskuses oli näitus
maride, udmurtide ja komide
käsitöömeistrite loomingust
ning raamatukogus „Kella viie
tee“, kirikus esines ansambel
Isad ja Pojad. Noortekeskuses
valmistasid suuremad ja väiksemad sauelased 2,5 meetri
pikkuse imemaitsva tordi, mis
õhtul jaanituleplatsil tee piduliste kõht leidis. Oli tore päev!
(vt fotomeenutusi lk 7).

Savi voolimise ja treimise töötoad olid populaarsed. Foto Sirje Piirsoo

S

aue linna sünnipäev
koos savipäevaga pakkus linnaelanikele 25.
augustil keskpäevast
hilisõhtuni isetegemisrõõmu,
kontserdi- ja näituseelamusi,
ei puudunud pidupäevatort ja
tants jaanituleplatsil kestis pea
südaööni.
Saue linna visioon ütleb, et
Saue on elujõuline ja looduslähedane linn, kus on hea elada.
Seda rõhutas tervituskõnes linnapea Henn Põlluaas.
Pidupäev algas Keskuse pargis politsei- ja piirivalveorkestri
kontserdiga, solist oli Airi Allvee.
Päeva juhtis Madis Milling. Soovijatel oli võimalus osta käsitööd
ja maasuitsuliha. Naiskodukaitsjad pakkusid suppi ja Kaitseliidu Saue kompanii uksed
olid linlastele avatud.

SUUR AITÄH KÕIKIDELE
PIDULISTELE JA
KORRALDAJATELE!
Huvikeskus tänab: Virve Laan,
Evelin Voksepp, Anneli Lupp,
Made Kaares, Merike Hallik
ja Õie-Julie Väärtnõu. Kõik
savipäeval valmistatud esemed
põletatakse ja need saab kätte
Saue Huvikeskusest pärast 10.
septembrit.

Vahvalt astus linna sünnipäeval üles Saue Kodu-uurimise Seltsing, mis tänavu
septembris 10. juubelit peab
ja terve kuu vältel linlastele
huvitavat tegevust pakub.
Nende telgist leidis nii kaunist
käsitööd, ravimtaimeteesid,

Kogunema hakanud pidulised ootavad kontserdi algust. Foto: Sirje Piirsoo
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Volikogu arutab maamaksu viimist
ümbritsevate omavalitsustega samale tasemele
Koalitsiooni nimel Henn Põlluaas
Linnapea

M

aamaks on ainus
maks, mis laekub
täielikult kohalike
omavalitsuste eelarvesse. Saue maa maksustamise määr on 0,7%, üks madalaim kogu Eestis. Sellisena on
see püsinud juba alates 2003.
aastast.
Selle aja jooksul on inflatsioon ja tarbijahinnaindeksi
tõus kaotanud saadava tulu
väärtusest suurema osa. Samas
on oluliselt kasvanud linna väljaminekud ülesannete täitmisel. Lisaks pingestab olukorda
majanduskriisist tingitud omavalitsuste eelarvete drastiline
vähenemine umbes viie aasta
tagusele tasemele.
Säilitamaks pakutavate
teenuste hulka ja kvaliteeti,
on kõik meie naabervallad ja
-linnad tõstnud maa maksustamise määra 2,5 protsendile
ning maamaksul on oluline osa
nende eelarvelaekumistes. Vaid
Saue on jäänud erandiks.
Madal maksumäär andis eriti
tunda tänavu, sest maamaksuseaduse järgi maamaksu enam
ei määrata ja maksuteateid ei
väljastata, kui summa on alla
viie euro. See tõi kaasa täiendava maksutulu languse.

Saue linn peab enda kohustusi täitma
Me peame üleval pidama
kooli, muusikakooli, lasteaeda, raamatukogu. noorte-,
huvi- ja päevakeskust, ehitama–remontima-hooldama
ja valgustama teid, tegelema
sotsiaalteenuste ja -toetuste
andmisega, jäätmekäitlusega,
linna heakorraga jne. Kõiki
ülesandeid ei ole võimalik üles
lugeda. Täna on kerkinud vältimatu vajadus alustada kooli

laienduste ehitusega, millest
on lehes eraldi juttu. Kõik see
maksab ja palju.
Kohustuste täitmiseks peab
hoolitsema tulude eest. Nendeta pole võimalik ehituseks
laenu võtta ja laenudki vajavad
tagasimaksmist. Ainult kulude
vähendamisest, millega me
aktiivselt tegeleme, ei piisa,
sest sellisel juhul tuleks minna
linna pakutavate teenuste ja
sotsiaaltoetuste vähendamise
teed. Selleks ei ole linnavalitsusel ei elanike ega volikogu
volitusi. Viimasel istungil võttis
volikogu vastu otsuse pakkuda
kõigile Saue põhikooli lastele
tasuta koolitoitu. Üks tulude
allikas on maamaks ja just seetõttu on võetud selle muutmine
järgmisest aastast arutelu alla.

Valdavat osa Saue elanikest
maamaksumäära tõstmine ei
puuduta
Kuidas mõjutab maamaksu
muutmine Saue linna elanikke? 2013. aastal hakkab
kehtima maamaksuseaduse
uus redaktsioon, mille kohaselt on maamaksu tasumisest
vabastatud kuni 1500 m 2
elamumaa omanik, kui tegemist on tema registreeritud
elukohaga. See tähendab, et
umbes 90% elamumaast läheb
täieliku vabastuse alla. Isikud,
kelle krundid on suuremad,
maksavad vaid pinna eest, mis
ületab 1500 m2. Neid, kellel
on suurem maatükk, on Saue
linnas umbes 100. Üle 2000
m2 suuruse krundi omanikke
on 15. Kaitsealustele maadele,
represseeritutele ja pensionäridele on kehtestatud soodustused. Seega valdavat osa Saue
elanikest maamaksumäära
tõstmine ei puuduta.

Teistes omavalitsustes
ümberringi on maamaks oluliselt kõrgem. Kui Saue jätaks
määrad muutmata, kirjutaks
terve hulk inimesi, kellel on
ka mujal elamumaad, ennast
Sauelt välja. Lihtsam on
maksta ju madalamat maksu
Sauel ja võtta maksuvabastus
seal, kus see on kallim. Saue
linn kaotaks maksumaksjaid ja
jälle ühe osa linna tuludest.

isikutest maksumaksjad. Nagu
teisedki omavalitsused, ei pea
ka Saue linna juhtkond seda
õigeks. Loodame, et Saue
ettevõtjad mõistavad ja on valmis panustama meie ühistesse
asjadesse. Linn saab neile olla
kasulik mitmel muul moel,
kasvõi ärikontaktide vahendamisel sõpruslinnadega.

Ettevõtjad on tublid ja annavad
inimestele tööd. Oleme tänulikud selle eest. Probleem on
selles, et erinevalt naaberriikidest ei ole Eestis ettevõtlusele
kehtestatud kohalikke makse.
Linnal on vaja aga ehitada,
hooldada ja valgustada teid,
teha lumetõrjet, heakorrastust,
kanaliseerida vihmavett jne.
Samas on põhiline teedelõhkuja just rasketehnika ja suured kaubafurgoonid, mis linna
tänavatel liiguvad.
Ettevõtetelt laekub eelloetletud teenuste kompenseerimiseks
ainult maamaks, mis kaugeltki
ei kata linna tehtavaid kulutusi.
Täna on näiteks maamaks ettevõttele, kellel on tootmismaad
2500 m2 umbes 110 eurot
aastas. Selle rahaga eriti palju
lund ei lükka. Ehk siis tarbitud
teenus ja tasutud maamaks ei
ole proportsioonis. Alates järgmisest aastast tõuseks sellise
ettevõtte maamaks umbes 390
euroni aastas. Maksumäär hektarit ületavalt tootmismaalt on
50% võrra väiksem.
Võib tekkida küsimus, et
siiamaani linn sai teenust
osutada, mis nüüd siis? Jah,
siiamaani maksid suure osa
tehtud kulutustest kinni üksik-

tele osaliselt kompenseerida
maamaksuvabastusest tuleneva tulude vähenemise, kuid
see ei kata kogu kaotust. Seda
enam, et eelnevalt vähendas
riik omavalitsustele antava
tulumaksu osa, kohustused ja
hinnad on aga pidevalt kasvanud. Seega on linna põhitegevustulude tõstmise küsimus
ääretult oluline ja vajalik.
Sellest sõltub linna normaalne
funktsioneerimine ja areng.
Maksutõus on alati raske ja
keeruline teema, millega keegi
ei soovi tegeleda. Seetõttu on
maamaksu määra tõstmisest
Sauel aastaid vaid räägitud.
Aga nagu üks tänase opositsiooni juhte ütles – raskel ajal
tuleb teha raskeid valikuid.
Sellest teemast ei saa enam
mööda vaadata: kehtiv maksumäär on juba ammu ebapiisav.
Lähtudes vajadusest leida
linna eelarvesse vahendeid
tänavate taastamiseks, heakorra tagamiseks ja muude
kogu linna arengut puudutavate probleemide lahendamiseks, kavandataksegi maamaksumäära viimist lähiomavalitsustega samale tasemele
ja valdavat osa meie linna
inimestest see ei puuduta.

Linna põhitegevustulude
tõstmise küsimus on ääretult
Maamaksumäära ühtlusta- oluline
mine puudutab ka ettevõtjaid Riik on lubanud omavalitsus-

Tarbijakaitseamet hoiatab ettevõtete
Veekvaliteet OÜ ja Kvaliteetvesi OÜ eest
Ettevõtted tegelevad veepuhastussüsteemide koduuksemüügiga ja püüavad
tarbijate eluruumidesse
siseneda erinevatel ettekäänetel, näiteks kraanivee
kvaliteedi kontrollimiseks.
Seejärel pakutakse aga veefiltri, -puhastussüsteemi
paigaldamist, mis maksab
sadu eurosid.

Kuigi koduuksemüügi
puhul annab seadus tarbijatele õiguse lepingu üle
rahulikult järele mõelda ja
sellest 14 päeva jooksul
ilma põhjendusi esitamata
taganeda, võib nimetatud
firmade puhul kaubast loobumine ja makstud raha
tagasisaamine osutuda keeruliseks protsessiks.

Kui teil ei ole ühest soovi
Veekvaliteet OÜ ja Kvaliteetvesi OÜ tooteid osta, keelduge esitlusest kindlalt ja
ärge laske ettevõtete esindajaid oma eluruumidesse!
Tarbijakaitseameti nõuandetelefon on 1330 või
6201707 ja e-posti aadress
info@tarbijakaitseamet.ee.

Saue Sõna NR 15 (376)
31. august 2012
Väljaandja Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175,
leht@saue.ee
Kujundus:
loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub
14. septembril

Linnavalitsus
kutsub
kohtuma
Saue Linnavalitsus kutsub
linnarahvast neljapäeval, 13. septembril, kella
18.30-ks Saue Noortekeskuse saali kohtuma
linnapea ja linnavalitsuse
liikmetega, et
◊ saada teada linnarahva
probleemidest;
◊ jagada infot linnaelus
olulist mõju avaldavates
küsimustes;
◊ anda võimalus tutvuda
paremini linnapea ja linnavalitsuse liikmetega.

Kohtumise kestuseks on planeeritud kaks tundi, sellele
järgneb Jaan Söödi kontsert.

Ettevõtjate
ümarlaud
Saue Linnavalitsus kutsub
kõiki Saue linna ettevõtjaid
ümarlauale neljapäeval, 6.
septembril, kell 16 Saue
mõisa.

Arutlusele tuleb
linna ja ettevõtjate koostöö;
Saue linna keskuse väljaehitamine;
maamaksu küsimus.

Saue linna
arengukava
avalikustamine
Alates 27. augustist on Saue
linna koduleheküljel võimalik tutvuda Saue linna arengukavaga aastatel 20122022. Arengukava eelnõu on
läbinud avaliku arutelu ning
sellesse on lisatud arutelu
käigus tehtud ja volikogu
komisjonide ettepanekud.
Arengukava leiate koduleheküljelt www.saue.ee
Linna juhtimine / Avalik
teave / Arengukavad.
Ettepanekud arengukava
kohta on oodatud e-posti
aadressile saue@saue.ee
hiljemalt 17. septembril.
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo
Saue Linnavalitsuse 25. istungi
päevakorras 15. augustil oli 17
küsimust.
Linnavalitsus arutas läbi volikogu komisjonide poolt õigusaktidesse tehtud ettepanekud
ja suunas eelnõud volikokku
teisele lugemisele. Arutlusel olid volikogu määruste
eelnõud „Maamaksumäära
kehtestamine“, „Koolilõuna
maksumuse kompenseerimise
kord“, „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ ja „Saue linna
2012-2022 aasta arengukava
kinnitamine“.

Saue Linnavalitsus
◊ Luges jäätmevaldaja
aadressil Mõõdu tn 9
korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks kuni 30.
novembrini 2014: ta ei ela
sellel aadressil ja ei kasuta
kinnistut.
◊ Kinnitas Saue Gümnaasiumi kahe kolmanda korruse klassiruumi ehituse
hanke parimaks pakkujaks
Remoti Holding OÜ.
◊ Moodustas Saue linna
kriisikomisjoni, mille esimees on linnapea Henn
Põlluaas ning liikmed abilinnapead Jüri Tümanok ja
Kalev Israel, avalike suhete
ja kommunikatsioonivaldkonna peaspetsialist
Sirje Piirsoo, Kaitseliidu
Harju maleva esindaja
Vello Siidar, Politsei- ja

Piirivalveameti Põhja Prefektuuri esindaja Andre
Raud, Põhja Päästekeskuse
esindaja Peeter Randoja
ja Saue Perearstikeskuse
esindaja.
◊ Maksis sünnitoetust neljale
perele kokku summas 455
eurot ja koduse mudilase
toetust 66 perele kokku
summas 4875 eurot.

◊ Suunas volikogu määruse
eelnõu „Linna esindamine“
teisele lugemisele linnavalitsusse ja info MTÜ-st
Harjumaa Ühisteenuste
Keskus volikogu istungile
tutvustamiseks.
◊ Muutis 2012. aasta hankeplaanis kahe hanke
nimetust (Saue Gümnaasiumi juurdeehituse pro-

Invatranspordi teenus Saue linnas
◊ Tasulist invatransporditeenust saavad Saue Linnavalitsuselt tellida liikumis- ja/
või nägemispuudega isikud,
kellel puuduvad perekonnaseaduse mõistes ülalpidamiskohustusega isikud või
ülalpidamiskohustusega
isikud ei ole suutelised isikule invatransporditeenust
tagama.
◊ Invatransporditeenuse tellimine toimub vähemalt
ühenädalase etteteatamisajaga, seda ei osutata juulis
ja augustis.
◊ Ühe sõidu hind marsruudil
Saue-Tallinn-Saue on 10
eurot (sh ratastool), teenus
ei võimalda ooteaega ega
saatjateenust.

◊ Saue Päevakeskuse elektriautoga osutatava invatransporditeenuse (välja arvatud
ratastool) ühe sõidu hind
marsruudil Saue-TallinnSaue või Saue-Keila-Saue
on 10 eurot, ooteaja hind
ja saatja tasu on mõlemad
2 eurot tunnis.
◊ 1. oktoobrist maksab Saue
linna sisene elektriautoga
osutatava invatransporditeenus 2 eurot kord.
◊ Igapäevaselt haridusasutuses osalevatele
puudega lastele ja noortele, kes ei saa tervisliku
seisundi tõttu kasutada ühistransporti, on
invatranspordi- ja saatjateenus tasuta.

Invatransporditeenuse tellimine
◊ Sotsiaalabispetsialist
Meeli Kallas, telefon
6790176, meeli.kallas@
saue.ee

◊ Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht, Heli Joon,
telefon 6790174, heli.
joon@saue.ee

jekteerimine ja skate-pargi
aluse asfaltplatsi rajamine)
ja ühe korraldamise aega
(lasteaed Midrimaa mänguväljakud).
◊ Lähetas linnapea Henn Põlluaasa ning abilinnapead
Jüri Tümanoka ja Kalev Israeli
Harju Omavalitsuste Liidu
korraldatud omavalitsustöötajate ja volikogu liikmete
19. suvespordipäevadele
16.-17. augustil Valklas.
◊ Lähetas linnapea Henn
Põlluaasa ja abilinnapea Jüri
Tümanoka 26.-29. oktoobril Saue linna delegatsiooni
koosseisus Prantsusmaale
Quincy sous Sénart`i
sõpruslinna, et määrata
kindlaks edasised töösuunad ja tähistada nende
Montemarcianoga (Itaalia) sõpruslinnaks olemise
25. aastapäeva.
◊ Arutas Konkurentsiameti
teabepäringut Harju Infra
OÜ hinnataotluse vastavuse kohta ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise
kavale ning leidis, et taotluses märgitud investeeringud
on mõistlikud, kuid pakutav
veeteenuse hind Saue tingimustes kallis, kui seda võrrelda teise linnas tegutseva
vee-ettevõtja AS Tallinna
Vesi hindadega.

Saue Linnavalitsuse 26. istungi
päevakorras 22. augustil oli 13
küsimust.
◊ Linnavalitsus arutas läbi ja
suunas teisele lugemisele

Volikogu otsustas pakkuda põhikooli
lastele tasuta koolitoitu
Sirje Piirsoo
Saue Linnavolikogu otsustas
23. augusti istungil kompenseerida koolilõuna hinnavahe
kõigile põhikooli õpilastele,
kelle elukoht rahvastikuregistri
andmetel on Saue linn.
Eesti riik kompenseerib
1.–9. klassi õpilaste koolilõuna
maksumusest 0,78 eurot. Ülejäänud osa tuli siiani tasuda
lapsevanemal.
Alates 1. septembrist on
põhikooli õpilasel õigus koolilõuna hinnavahe kompenseerimisele Saue linna eelarvest,
kui ta enda ja vanemate (ka
üksikvanema) elukoht on rahvastikuregistri andmetel Saue
linn kogu kompensatsiooni
maksmise perioodil. Muudel

juhtudel otsustab kompenseerimise Saue Linnavalitsus
esitatud taotluse alusel.
Koolilõuna kompenseerimiseks ei ole vaja taotlust esitada,
kui laps õpib Saue Gümnaasiumis ja kui ta enda ja vanemate
(ka üksikvanema) elukoht on
rahvastikuregistri andmetel
Saue linn kogu kompensatsiooni maksmise perioodil.
Väljaspool Saue linna 1.-9.
klassis õppiva lapse vanem või
eestkostja (eestkostja ei pea
olema Saue linna elanike registris) esitab Saue Linnavalitsusele
iga õppeaasta alguses - üldjuhul
10. septembriks - koolilõuna
kompenseerimise taotluse.
Taotluse vorm asub Saue linna
koduleheküljel www.saue.ee
Linna juhtimine / blanketid.

Kui taotlust ei esitata ettenähtud tähtajaks, saab toetust taotluse esitamise kuule
järgnevast kuust. Linnavalitsus ei vormista kompensatsiooni määramiseks kirjalikku
vastust, kuid teavitab, kui
kompensatsiooni maksmisest
keeldutakse.
Kui 1.-9. klassis õppiv laps
vahetab kooli või vahetub toitlustaja, tuleb sellest linnavalitsusele teada anda kümne tööpäeva jooksul. Et kulusid kokku
hoida, tuleb toitlustajale kindlasti teada anda ka lapse haigestumisest. Kompensatsiooni
maksmine lõpeb, kui õpilane
või tema vanem kustutatakse
Saue linna elanike registrist.
Lisaks oli augustikuu istungil esimesel lugemisel eelnõu

Saue linna põhimääruse täiendamisest ning teisel lugemisel
maamaksumäära kehtestamise,
Saue linna arengukava 20122020 kinnitamise ning sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise
ja maksmise korra eelnõud.
Volikogu otsustas lähetada
Tõnu Urva, Tõnu Kumari, Monika
Liivi ja Erki Kulla 26.-29.
oktoobril Saue linna delegatsiooni koosseisus Prantsusmaale Quincy sous Sénart`i
sõpruslinna, et määrata kindlaks edasised töösuunad ja
tähistada nende Montemarcianoga (Itaalia) sõpruslinnaks
olemise 25. aastapäeva.
Kõik volikogu määrused ja
otsused on avalikustatud linna
kodulehel www.saue.ee ja linnakantseleis.

linnavalitsuse istungile volikogu määruste ja otsuse
eelnõud „Saue linna 2012.
aasta II lisaeelarve“, „Saue
linna 2013. aasta eelarve“ ja
„Saue linna eelarvestrateegia
aastateks 2013-2016“.

Saue Linnavalitsus
◊ Kehtestas Saue linna aasta
õpetaja ja teeneka õpetaja
statuudi (loe lk 6).
◊ Määras, kuidas on korraldatud invatransporditeenus
Saue linnas ja millised on
selle hinnad (vt infokast).
◊ Määras hooldaja kahele
puudega inimesele.
◊ Otsustas maksta sünnitoetust ühele perele
summas 130 eurot, ühekordset sotsiaaltoetust 15
abivajajale kokku summas
976 eurot ning määras
perioodilise sotsiaaltoetuse kolmele abivajajale:
õpilaskodu kulude ja toiduraha ning lasteaia toiduraha ja osalustasu kompenseerimiseks.
◊ Tunnistas lihthanke „Saue
lasteaed Midrimaa mänguväljaku uuendamine“ parimaks
pakkujaks Vivocard Plus OÜ.
◊ Andis avaliku ürituse korraldamise loa Saue Huvikeskusele Saue õhtujooksu korraldamiseks 7. septembril
kell 19-21.30 linna kergliiklusteedel ja tänavatel.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on
avalikustatud linna kodulehel www.saue.ee ja linnakantseleis.

SAUE
MUUSIKAKOOLI
AKTUS
Saue Muusikakooli
aktus toimub

4. septembril
kell 18 Saue
Kontserdisaalis.
SAUE MUUSIKAKOOLI
ETTEVALMISTUSKLASS
Saue Muusikakool
ootab 5-7-aastaseid
lapsi ettevalmistusklassi.
Registreerimise info
kodulehel www.
sauemk.edu.ee, kontakt saue.mk@mail.ee.
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Kooliaasta võib alata

Henn Põlluaas
Linnapea

V

olikogu liige, reformierakondlane Raivo
Ojapõld avaldas hiljuti
Delfis artikli, milles
väitis, et Saue lapsed jäävad
koolita. Jäägu tema südametunnistusele, mis eesmärgil
ta selliseid jutte fabritseerib,
kuid tahan siinkohal rahustada kõiki lapsevanemaid ja
Saue elanikke – Saue lapsed
ei jää koolita.

Milline on asjade tegelik
seis? Pärast uue linnavalitsuse
valimist ja tööleasumist sai selgeks, et algklasside maja, millest on räägitud juba aastaid,
ei suuda Saue linn planeeritud
mahus finantseerida (investeeringu maht 3,8-4 miljonit
eurot). Saue linna laenuvõimekus on 2,8 miljonit eurot.
Lisaks sellele oleks lahenduseta jäänud muusikakooli ja
huvikeskuse ruumivajadus.
Seega tuli ebapraktiline ja üle
jõu käiv projekt kõrvale heita.
Koostöös Saue Gümnaasiumi, Muusikakooli ja Huvikeskusega leidsime uue ning
mõistliku lahenduse, mis lahendab kõigi kolme vajadused.
Hetkel käib kooli juurdeehituse
projekteerimishanke võitja väljaselgitamine. Plaanide kohaselt
peaks kooli laienduste ehitamine algama järgmise aasta
esimestel kuudel.
Kooli parem tiib pikeneb.

Esimesele kolmele korrusele
saab ruumid muusikakool
ja neljandale gümnaasium.
Eraldi sissepääs võimaldab
korraldada soklikorruse kammersaalis kontserte ja muid
üritusi. Kooli fuajee peale
tuleb teine korrus klassiruumide ja uue õpetajate toaga.
Poole suuremaks muutub aastaid murelapseks olnud söökla,
mis hakkab mahutama korraga
üle kolmesaja lapse. Ka huvikeskus saab soklikorruselt
ruume juurde.
Lisaks tuli lahendada tänavune, 1. septembril puudujäävate klassiruumide küsimus,
sest senise nelja esimese
klassi asemel alustab kooliteed viis. Kooli ettepanekul,
mis lähtus algava õppeaasta
vajadustest, ehitasime kolmandale korrusele juurde kaks keeleklassi. Sellega on tänavune
ruumiprobleem lahendatud.
Juurdeehitused lahendavad

Saue linn võitis omavalitsustöötajate
suvepordipäevad

selle järgnevateks aastateks
ning Raivo Ojapõllu hirmutamine kahe vahetuse sisseviimisega on täiesti alusetu.
Eelpooltoodule lisaks on
Saue Gümnaasiumis suur
probleem kehalise kasvatuse
tundide läbiviimisega, sest
üheaegselt kasutavad võimlat
viis erinevat klassi. Kas kujutate ette, kuidas viie klassi
poiste ja tüdrukute kehalist
kasvatust on samaaegselt võimalik ühes ruumis läbi viia? Ei
olegi: tunde viiakse läbi koridorides, saali rõdul ja mujal. Aula
on hõivatud teiste tegevustega
ja seda pole võimalik enamike
spordialade tarbeks kasutada.
On selge, et probleem vajab
lahendamist ja tuleb ehitada
täiendav spordihall.
Praegu toimuvad arutelud
ja konsultatsioonid kilehalli
suuruse, asukoha ning sisu
üle, mis rahuldaks võimalikult palju erinevaid vajadusi.

EL toiduabi jõudis
Sauele
Ligi üheksa tonni Euroopa
Liidu (EL) toiduabi - neljaviljahelbed, makaronid, jahu ja
toiduõli – jõudis 22. augustil Sauele. Abi on mõeldud
kõigile vähekindlustatud
isikutele – toimetulekutoetuse saajatele, majanduslikus raskuses olevatele
lastega peredele, puuetega

Pildil vasakult: Valdis Toomast, Kristi Kruus, Henn Põlluaas, Sirje Piirsoo, Kalev Israel, Tõnu Urva ja Jüri Tümanok.

Sirje Piirsoo
Saue linn võitis 19. Harjumaa
omavalitsustöötajate suvespordipäevad 141 punktiga. Teisele
kohale tuli Anija vald 137 ja kolmas oli Maardu linn 135 punktiga.
Spordipäevadest 16. ja 17.
augustil Valklas võttis osa 19
linna-valda, Harju maavalitsus ning Harju ettevõtlus- ja
arenduskeskus.
Ka progressi karikas kuulus
Saue linnale. Karika pälvib
see omavalitsus, kes parandab eelmise aasta kohta kõige
enam. Saue linn tõusis 14.

kohalt esimesele.
Isetegevuses ja omavalitsusjuhtide võistluses tuli
Saue linn esimesele kohale,
kuid siin luges enim see, et
volikogu esimees ja linnapea
võistlusest täie innuga osa
võtsid ning et isetegevuskava
vaatajaskonnale meeldis.
„Kuusalu teates“ võitles võistkond välja teise tulemuse,
veevõrkpallis ja kanuusõidus
viienda koha.
Linna au kaitsesid volikogu
esimees Valdis Toomast, linnapea Henn Põlluaas, abilinnapead

Kalev Israel ja Jüri Tümanok,
volikogu liige ja aseesimees
Tõnu Urva, noortekeskuse
juhataja Kristi Kruus, volikogu
assistent Siiri Raagmets, avalike
suhete ja kommunikatsiooni
peaspetsialist Sirje Piirsoo,
jurist Elis Haav ning volikogu
liige Matti Nappus.
19. suvespordipäevad olid
pühendatud Harjumaa Omavalitsuste Liidu 20. sünnipäevale. Juubelispordipäevade
korraldamise au tuleval suvel
kuulub traditsioonikohaselt
võitjale, Saue linnale.

Õnneks on tänapäeva hallide
tehnilised lahendused oluliselt paremad kui omal ajal.
Pärast koolitundide lõppu
peab halli olema võimalik
välja rentida, et katta selle
ekspluatatsioonikulusid.
Üks lause Raivo Ojapõllu
artiklis oli siiski tõene. Rasketel aegadel tuleb teha valikuid. Seda me ka tegime ja
teeme. Kirjeldatud kavade
elluviimisel saavutatav linna
ja maksumaksjate rahade kokkuhoid on märkimisväärselt
suur. Juurdeehituste ja spordihalli orienteeruv maksumus
on hinnanguliselt umbes 2
miljonit eurot. Meil jääks veel
võimalus investeerida lasteaia
ja teede remonti ning ükski
investeering ei tule teiste
arvelt. Kui kõik sujub nii, nagu
praegune koalitsioon ja linnavalitsus plaanivad, siis saavad
kõik Saue lapsed uuenenud ja
parema kooli.

Foto: Sirje Piirsoo.

inimestele, ka pensionäridele. Seda jagavad abivajajatele Saue Linnavalitsus
ja Saue Päevakeskus. Info
telefonil 6790176, sotsiaalabispetsialist Meeli
Kallas või 6595070, Saue
P ä e v a k e s k u s . To i d u a b i
transportis ja aitas linnavalitsusse tassida OÜ Saumer.
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Puudega isiku kaarte
hakatakse väljastama
septembris
Elve Tonts
Sotsiaalkindlustusameti avalike suhete juht
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
Alates septembrikuust hakkab Sotsiaalkindlustusamet
väljastama puudega isiku
kaarti pensionitunnistust
mitteomavatele puuetega
inimestele. Kaardiga on
oluliselt lihtsam tõendada
õigust puuetega inimestele
ettenähtud soodustustele, sh
sõidusoodustusele. Taotluse
kaardi saamiseks võib esitada juba praegu.
Senine kord võimaldab puuet
tõendada pensionitunnistuse
või ekspertiisiotsusega.
Kui pensionitunnistuse
kaasaskandmine on lihtne ja
selle esitamisega probleeme
ei ole, siis ekspertiisiotsusega on teisiti. Ekspertiisiotsus sisaldab delikaatseid
isikuandmeid ja kaugelt
rohkem, kui erinevate soodustuste saamise õiguse
tõendamiseks vaja on.
Seetõttu väljastatakse
soovi korral puudega isiku
kaart üksnes neile puuetega
inimestele, kes ei ole riikliku
pensioni saajad, st, kes ei
oma pensionitunnistust.
Kaarti vajavad eeskätt
koolilapsed, kellel on vaja
tõendada puude raskusastet
enamjaolt ühistranspordi sõidusoodustuse saamiseks. Eelkooliealised puuetega lapsed
oma puude raskusastet eraldi
tõendama ei pea, sest tulenevalt ühistranspordiseadusest
on sõit riigisisestel liinidel
kõigile koolieelikutele tasuta.

Vajalikku

5

Puudega isiku kaardi
saamiseks tuleb esitada
asjakohane taotlus, mis on
kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehe aadressilt http://www.ensib.ee/
ekspertiisi-blanketid. Taotluse võib saata posti teel
(sh e-postiga) piirkondliku
pensioniameti büroo klienditeenindusele või täita see
klienditeeninduses kohal
käies.
Taotluse esitab kaardi
saaja või tema seaduslik
esindaja.
Kaart kehtib koos isikut
tõendava dokumendiga ning
selle kehtivusaeg kattub
puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise ekspertiisiotsuses märgitud tähtajaga.
Korduvekspertiisi korral väljastatakse uus kaart, selle
saamiseks uut taotlust esitama ei pea.
Eestis on ligikaudu 12
000 (neist umbes 8000 lapsed) kehtiva puude raskusastmega inimest, kes ei ole
pensionärid ega oma pensionitunnistust.
Puudega isiku kaart
on plastist, kahevärviline
(oranž ja kollane), suurusega 54x86 mm ja sellele
märgitakse kaardi number,
isiku ees- ja perekonnanimi,
isikukood, sünniaeg, puude
raskusaste, kaardi kehtivusaeg ja väljaandja. Kaart
kehtib koos isikut tõendava
dokumendiga.

Huvikeskuse
ringid
Tule ja osale, meil saab tegeleda
erinevate huvialadega!
Huviringid 7-18-aastastele õpilastele 2012.-2013. õppeaastal
◊ Saue Huvikeskuse huvialade õppegrupid on Haridusministeeriumi koolitusloaga. Huvihariduse õppeaasta algab 3. septembril
ja lõpeb 31. mail. Koolivaheajad on vastavuses üldhariduskooli vaheaegadega.
Kehtestatud on õppemaks.
Huvialal õppimiseks on
vajalik sõlmida leping lapsevanema ja Saue Huvikeskuse vahel.
◊ Showgrupp Vikerkaar-Saue,
juhendajad Elo-Marika
Kongo ja Marilin Kongo.
Alates 3. septembrist
esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 16-20, pühapäeviti
kell 16-19 Saue koolimaja
saalis. Ootame uusi tantsijaid!
◊ Keraamika, õpetaja Reet
Vester, Saue koolimajas
ruumis 407. Voolime savist
pisiplastikat ja reljeefe,
valmistame kruuse, vaase,
taldrikuid jm. Õpime erinevaid keraamika töövõtteid,
põletame ja glasuurime.
◊ Meisterdamine, õpetaja
Made Kaares. Alates 4.
septembrist teisipäeviti kell
12.15-14.30 Saue koolimaja keraamika töötoas.
Õpime erinevaid tarbekunstitehnikaid ja töövõtteid.
Meisterdame erinevatest
materjalidest, kõige rohkem savist, kipsist, puust,
papist, paberist, villast ja
looduslikest materjalidest.
◊ Tarbekunstiõpe, õpetaja
Evelin Voksepp (algklasside
õpilastele). Alates 6. sep-

◊

◊

◊

◊

◊

tembrist neljapäeviti kell
12.15-14.30 Saue koolimaja keraamika töötoas.
Õpime kasutama erinevaid
materjale, tehnikaid ja töövõtteid. Õpime loometöö
nutikaid ja keskkonnasõbralikke lahendusi. Valmistame
endale, perele ja sõpradele
kingitusi.
Skulptuur ja pisiplastika,
õpetaja Anneli Lupp. Alates 5. septembrist esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell
12.15-14 ja 14.15-16
Saue koolimajas keraamika
töötoas. Tutvume põhiliste
modelleerimisvahendite,
materjalide ja võtetega.
Teeme ümarplastikat ja reljeefi. Modelleerime natuuri,
mälu ja fantaasia järgi.
Kombineerime looduslikke
ja tehismaterjale.
Joonistamine ja maalimine,
õpetaja Virve Laan. Alates 4. septembrist teisipäeviti ja neljapäeviti kell
15-16.30 Saue koolimajas.
Õpime joonistama erinevate vahenditega, maalime
akvarelli ja kattevärvidega,
kujundame pilte, vorme,
plakateid ja katsetame mitmesuguseid kõrgtrükitehnikaid erinevatel materjalidel.
Puutöö poistele (alates III
klassist), õpetaja Valmar
Kaur.
Male, treener Valjo Rattasep. Alates 5. septembrist
kolmapäeviti ja reedeti kell
15.15-17.
Üldkehaline ettevalmistus,
treener Terje Toomingas.
Alates 4. septembrist teisipäeviti kell 15.

Septembrikuu toiduraha Saue Gümnaasiumis
Koolilõuna hind Saue
Gümnaasiumis on 1,15 eurot

Toiduraha maksumus
septembris

◊ 1.–9. klassini kompenseerib riik 0,78 eurot.
Ülejäänud osa, 0,37 eurot
katab Saue linn, kui lapse
ja ta vanemate (vanema)
elukoht kompensatsiooniperioodil on rahvastikuregistri andmetel Saue linn.

1. -9. klass
10.-12. klass

◊ 10.–12. klassi õpilase
eest maksab lapsevanem
1,15 eurot.

7,40 eurot
23,00 eurot

Toitlustamine algab
3. septembril.
Toiduraha palume tasuda 1.
septembriks RK Teeninduse
OÜ arvele: Swedbank, a/a
221018424457. Selgituse
osas palume kindlasti välja
tuua lapse (laste) nimi ja klass.

Palume kindlasti registreerida sööjaks ka neil, kes
soovivad hiljem maksta.
Kui õpilane on haige või
puudub, palume teatada (puudumise algus ja lõpp) telefonil
659 6068 või e-posti aadressile ulle.jahesalu@real.edu.ee.
Õpilane võetakse toidult
maha teatamisele järgnevast
toidupäevast alates. Kasutamata päevade toiduraha summa
arvestatakse järgmise perioodi
ettemaksuks. Järgneva kuu
toiduraha tasumisel palume

kogunenud ettemaksu summa
ise maha arvestada ning lisada
maksekorralduse selgitusse vastavate päevade arv.
Toiduraha tasumiseks on
võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Lepingu sõlmimiseks on vajalik viitenumber.
Viitenumbri saamiseks palun
pöörduda söökla juhataja poole:
ulle.jahesalu@real.edu.ee

Meeldivat koostööd soovides
RK Teeninduse OÜ

Täiskasvanutele

◊ Line-tants algajatele,
juhendaja Kaie Seger. Alates 2. septembrist pühapäeviti kell 19 Saue koolimajas. Ühekordne tasu
3.50 eurot, perele liikmete
arvust sõltumata 5 eurot.
◊ Skulptuur ja pisiplastika 2-kuuline kursus, juhendaja Anneli
Lupp. Alates 1. oktoobrist
esmaspäeviti kell 18.3020.30 Saue koolimajas.
◊ Keraamika, juhendaja Virve
Laan. Alates 4. septembrist
teisipäeviti kell 18.30 Saue
koolimajas.
◊ Joonistamise 2-kuuline kursus, juhendaja Virve Laan.
Alates 3. oktoobrist kolmapäeviti kell 18.30-20.30
Saue koolimajas,
◊ Tekstiili ja taaskasutuse
2-kuuline kursus, juhendaja
Evelin Voksepp. Alates 4.
oktoobrist neljapäeviti kell
18-20 Saue koolimajas.
◊ Klaasikunst, tiffanitehnika,
juhendaja Ilona Rõžakova.
◊ Saue Kägara rahvamuusikaansambel, juhendaja Reet
Jürgens.
◊ Saue Kägara naisrühm,
juhendaja Elena Kalbus.
◊ Saue Simmajad nais- ja segarühm, juhendaja Ulvi Mägi.
◊ Saue Segakoor, dirigent
Elviira Alamaa.

Info, registreerimine ja täpsustus osade ringide toimumisaegade kohta Saue Huvikeskuses
(ruum 124 Saue Gümnaasiumi
I korrusel), E-N kell 12-18.
Telefon 6595 009, e-posti
aadress huvikeskus@saue.ee,
www.huvikeskus.saue.ee

TÄHELEPANU!
Saue Linnavolikogu otsustas 23. augusti istungil
kompenseerida koolilõuna
hinnavahe kõigile põhikooli
õpilastele, kelle elukoht
rahvastikuregistri andmetel
on Saue linn. Mujal koolides õppivad 1.-9. klassi
õpilased, kelle ja vanemate
(vanema) elukoht kompensatsiooniperioodil on rahvastikuregistri andmetel
Saue linn, saavad taotleda
koolilõuna kompenseerimist avalduse alusel. Loe
artiklit lk 3.

Haridus
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Saue poisid laulsid Rooma Pantheonis
Saue Poistekoor võttis juuni lõpul osa Itaalias toimunud rahvusvahelisest festivalist „Roma Music Festival“. Lisaks meie poistele
osalesid festivalil orkester ja koorid Poolast, Tšehhist, Küproselt, Norrast, Bulgaariast ja Venemaalt.
Elviira Alamaa
Saue Poistekoori dirigent

K

aasas oli 45 poissinoormeest. Nii suure
grupiga reisisime
esmakordselt. Läbisime bussijuhtide sõnul pea
8000 kilomeetrit. Kuidas reis
kulges, seda on vahva lugeda
reisi lõpul osalejate kirjapandud kommentaaridest.
Õpetaja Gerli: „Reisi tegi huvitavaks mitmekülgsus. Põnev oli
tajuda erinevaid riike, rahvusi,
samuti loodust, kliimat, kombeid
ja toitumisharjumusi. Festivalikontsertidel võis kuulda ja näha
erinevaid musitseerimisstiile.
Suuri kontraste võis tunnetada
näiteks Küprose, Norra ja Vene
kooride vahel. Palju andis reisile
juurde see, et kaasas oli giid
Katrin Stalde. Teadmised kultuurist ja ajaloost said värskendatud
ja täiendatud ning viktoriiniga
üle kontrollitud“.
Õpetaja Ulvi: „Uhke tunne oli
meie poisse vaadata laulmas
Pantheonis, kus paljud turistid
uurisid, kust see tore koor küll
pärit on. Ka kontsert Lutheri
kirikus tuli poistel hästi välja,
sest ligi 40-kraadises kuumuses polnud see lihtne ettevõtmine. Tore oli vaadata, kuidas
suured ja väikesed hakkasid
reisi jooksul kokku hoidma.“
Abis olnud lapsevanem Ruth:
„Kuigi Roomas olime ainult
kaks päeva, nägime ikkagi

Saue poistekoor laulis Roomas Pantheonis, paljud turistid uurisid, kust see tore koor küll pärit on.

olulisemaid vaatamisväärsusi:
Colosseumi, Foorumit, Triumfikaart, Pantheoni ja Trevi
purskkaevu. Kuna ilm oli väga
kuum, siis mõjus väga värskendavalt suplus Vahemeres.
Tore oli ka ühe pitsarestorani
kelneri korraldatud tänavaesinemine. Kui sõidu alguses ei
õnnestunud eriti hästi kellaaegadest kinnipidamine, siis
kahel viimasel päeval sujus
kõik nagu kellavärk. Ei tea, kas
seda põhjustas usin harjutamine või kasvav koduigatsus.“
Ago Henry: „Hea on tõdeda,
et järjekordne reis Saue Poistekooriga jõudis edukalt lõpule

ja võitsime lauluga „Kikilips“
kõikide tüdrukute südamed
Itaalias. Usun, et see sai võimalikuks tänu meie ühistele
pingutustele kooriproovides.“
Gunnar: „Mulle jäi Itaaliast
palju häid mälestusi. Sõit oli
kurnav, aga Rooma seda väärt.
Linn kubises ajaloost ja kliima
oli ekstreemselt soe. Festival
ise ei olnudki nii pingutust
nõudev, kui algul arvasime,
sest saime kenasti esinetud.“
Mart: „Kõige lahedam ööbimine oli Saksamaa mägikülas
Oberammergaus, kus pilved
meie peadest mõne meetri
kõrgusel hõljusid.“

Markus noorem: „Reis oli
lahe. Kuigi oli ülipalav, aga näe,
ellu jäime! Veepark oli lahe,
festival oli lahe – kõik oli lahe!
Esinemine lõi publiku pahviks,
aplaus oli tõeliselt võimas.“
Richard Rain: „Reis Itaaliasse
oli lahe ja sisukas. Bussisõitu oli
küll palju, aga osa sellest sisustasime ühiselt filmide vaatamisega. Laulda oli mõnus ja tore.
Roomas oli vahva ringi vaadata
ja käia Vahemere rannas.“
Andres: „Reis oli vahva: sai
koos olla meeldiva seltskonnaga. Meil oli tore giid, kes
rääkis tähtsate inimeste elust.“
Karl Kristjan: Roomat oleks

tahtnud rohkem näha. Esmakordselt sõitsin metrooga,
tunne oli kui Ameerika filmis.“
Karl kõige vanem (bussis oli
neid seitse): „Esinemised Roomas panid meid kõiki proovile. Olla pidulikus riietuses
terve päev, kui kuumust on 35
kraadi ja enam – see oli tõsine
katsumus. Võttes arvesse meie
esinemist ja publiku suhtumist, võib öelda, et saime hakkama. Nüüd oodatakse meid
juba Bulgaariasse.“
Abis olnud lapsevanem
Karin: „Kasuvanemana jätkub
mul ainult kiidusõnu poiste
kohta, „ülimegasuper“ tublid.
Läbida tuhandeid kilomeetrid
40-kraadises kuumuses äikesetormidega. Nagu ellujäämiskursus. Vapustavad vaated
mägedele ja tunnelitele. Võimas. Et sel hetkel oli kuum
teema jalgpall, vaatasime üle
ka uhked staadionid.“
Oliver vanem: „Saksamaal
vaatasime kohalikus pitsarestoranis jalgpalli EM-i finaali ja
tänasime restorani omanikku
lauluga „Mai tuli“.“
Aitäh kõigile poistele-noormeestele ja abilistele ilusa laulu
ning mälestuste eest! Täname
reisi toetajaid: lapsevanemaid,
Saue linna, Saue Muusikakooli
direktorit, Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgruppi ja Hasartmaksumängu Nõukogu.

Konkurss „Saue linna aasta õpetaja ja teenekas õpetaja 2012“
Margit Ots
Kultuuri-, haridus- ja spordivaldkonna peaspetsialist
Alanud on uus õppeaasta ja taas
on aeg välja selgitada, kes linna
haridus- ja noorsootööasutuste
pedagoogidest, noorsootöötajatest (huvijuht, ringijuht, treener),
tugiteenuste osutajatest (psühholoog, logopeed, sotsiaalpedagoog) väärivad kandma tiitleid
Saue linna aasta õpetaja ja teenekas õpetaja 2012. Kandidaatide
esitamine lõpeb 15. septembril.
Saue linna haridus- ja noorsootööasutused on gümnaasium,
lasteaed, muusikakool, huvikeskus, noortekeskus ja spordiklubid.
27. augustist 2012 jõustunud Saue linnavalitsuse määruse nr 10 „Saue linna aasta
õpetaja ja teeneka õpetaja statuut“ järgi on konkursi eesmärk
tähtsustada õpetaja rolli, tõsta

esile edukate õpetajate tegevust, tunnustada õpetajaid, kes
on pälvinud laste või õpilaste,
lastevanemate, kolleegide,
haridusasutuse pidaja ja üldsuse lugupidamise ning on töö
ja isikliku eeskujuga oluliselt
kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud
isiksusteks ning on positiivselt
mõjutanud piirkonna hariduselu arengut. Igal aastal võib
määrata õpetajatele järgmised
aunimetused:
◊ aasta õpetaja;
◊ teenekas õpetaja.

Aasta õpeta tiitel
Aasta õpetaja tiitliga tunnustatakse eelmisel õppeaastal eriti
silma paistnud õpetajat:
1. kellel on väljapaistvaimad tulemused laste või

õpilaste innustamisel,
saavutamaks paremaid
võimetekohaseid tulemusi aineolümpiaadidel,
konkurssidel, võistlustel,
ülevaatustel jms ning kes
on parimal moel koostöös
laste perekondadega toetanud ja soodustanud laste
või õpilaste kasvamist
ja arenemist, arvestades
nende individuaalsust;
2. kes on tegelenud pidevalt
enesetäiendamisega, osalenud õppeasutuse arendustegevuses ja projektide
töös, tutvustanud töökogemusi töökohas või väljaspool seda; kes on isiksusena pälvinud laste või
õpilaste, lastevanemate,
kolleegide ja üldsuse lugupidamise.

Teeneka õpetaja aunimetus
Teeneka õpetaja aunimetuse
andmisega tunnustatakse
pikaajalise, vähemalt 15-aastase staažiga õpetaja tegevust:
1. kes on oma töös laste või
õpilaste õpetamisel ja kasvatamisel saavutanud silmapaistvaid tulemusi;
2. kes on õpetanud-kasvatanud lapsi ja pälvinud laste
või õpilaste, lastevanemate,
kolleegide ning üldsuse
lugupidamise;
3. kes on tuntud hariduselu
edendaja Saue linnas ja/või
maakonnas.
Saue Linnavalitsusele võivad
ettepanekuid, soovitus- ja
toetuskirju konkursi kandidaatide kohta esitada üksikisikud, õpilasorganisatsioonid,

haridusasutuste hoolekogud,
maakonna ainesektsioonid,
pedagoogilised kollektiivid,
haridusasutuste juhtkonnad,
ametnikud ja volikogu liikmed.
Ettepanekud esitatakse
Saue Linnavalitsusele hiljemalt 15. septembriks e-posti
aadressil saue@saue.ee või
paberkandjal linnavalitsuse
infolauda Tule tänav 7.
Kandidaadi esitamiseks tuleb
täita vajalikud dokumendid.
◊ Vormikohane avaldus koos
põhjendustega. Blanketi
nimega „Aasta / teeneka
õpetaja kandidaadi esitamise
ettepanek“ leiate Saue linna
kodulehelt www.saue.ee
(linna juhtimine>blanketid).
◊ Soovitus- või toetuskirjad
kandidaadi töö ja tegevuse
kohta.
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Saue linn pidas sünnipäeva
Fotode autor: Sirje Piirsoo

Need ei ole supipotid, nii maalivad keraamikud tulega- ja milline taies
valmib, pole kunagi ette teada.

Mõned rakukeraamika taiesed on
valminud.

Kergliiklustee avamisel ei lõiganud linna Henn Põlluaas katki mitte linti,
vaid nööri, mille küljes rippusid disainitud tennised.

Kergliiklustee on pidulikult avatud ja tennised just linnapea käest maha potsatanud. Vasakult: abilinnapea Jüri
Tümanok, Saue legendaarne spordimees Tõnu Odamus, linnapea Henn Põlluaas ja huvikeskuse juhataja Sirje Luberg.

Kes viitsis kergliiklustee kuni
raudteeni läbida, seda ootas üllatus tervisliku ampsuna – pakuti nii
porgandeid kui õunu.

Naiskodukaitsjad pakkusid Keskuse pargis maitsvat suppi ja teed.

Berit, Carmen ja Grete annavad tordile viimast lihvi.

Savinõude treimine meeldis sauelastele väga.

Tordivalmistamine on täies hoos.

Raamatukogus on avatud Saue Kodu-uurimise Seltsingu näitus „Kella viie
tee“. Pildil avamisel Evelin ja Oliver Povel-Puusepp ning raamatukogu
direktor Marika Salu.

2,5 meetri pikkune sünnipäeva
tort pakkus üllatusi. Ei võinud iial
teada, kas saad marju, õunu või
moosi,vahukoort, kakao- või banaanikreemi. Veel vahvam oli see, et
igaüks sai just selle tüki, mida ta
soovis.

Kultuur
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Kas Venemaa? Ei, Marimaa!
Saue Haridusseltsi Vitalis ja Saue Gümnaasiumi väikesearvuline esindus viibis 11.- 16. juulini Mari Eli Vabariigis. Reisi eesmärk
oli luua sõprussidemed, teha teadusalast koostööd Marimaa Korkatovi-nimelise lütseumiga ning koostada õppefilm hõimurahva
tänapäeva kultuurist ja kommetest. Visiit oli vastukülaskäik Marimaa haridustöötajate Eestimaa tutvumisreisile mullu novembris.
Mari Heina
Saue Haridusseltsi Vitalis juhatuse liige

M

ari Eli Vabariik on
Ve n e m a a a u t o noomne piirkond,
mis asub Volga
föderaalringkonnas - väike
lapike maad kesk suurt Venemaad. Moskvast 600 kilomeetrit idas asuvas riigis elab
696 000 tuhat inimest, kellest
43,9 protsenti on rahvuselt
marilased. Kõneldakse kolmes
keeles – niidumari, mäemari ja
vene keeles.
Imeilus, kahe viimase aastaga renoveeritud pealinn
Joškar-Ola muinasjutulise
piparkoogi-marmelaadi-šokolaadi-stiilis ehitistega vapustas
arhitektuuri, avaruse ja maitsekate värvidega. Maapiirkond
niidumaride juures Morko
rajoonis - 120 kilomeetrit pealinnast - üllatas külalislahkuse,
rahvuskultuuri säilitamise soovi
ja loodususuga.
Igal aastal 12. juulil Pühas
Hiies toimuv maausuliste
kombetalitus Sürem oli omaette elamus. Sürem tähendab
agraarpüha, mida tähistatakse ajavahemikus heinateo
algusest kuni viljakoristuseni.
Sürem tuleb verbist “kurja
välja ajama või peksma“. Palvepüha täitis rahvariiete kirevus, loomade ohverdamine,
inimeste palved külatarga

vahendusel kõige kõrgemale,
kaunikõlaline jumalasõna ja
lõpuks ohvriandidest keedetud
söögid, millel lasti ühiselt hea
maitsta.
Sellest, et Marimaal on
usk au sees, andis tunnistust
üle saja jumala olemasolu, ja
see, et augustis alustas tööd
värskelt valminud Buddha usu
tempel, millel on 12 liiget.
Festival „Esivanemate maa“
14. juulil oli loodusrüpes toimuv, meie mõistes minivormis laulu- ja tantsupidu, kus
nägime-kuulsime kõrgetasemelisi esinejaid, kellest õhkus
tugevat soovi säilitada rahvuskultuur. Üles astusid nii niidukui mäemaride kollektiivid.
Panaike külas Lõuna-Marimaal elab Aleksander Ivanov,
marikeelse nimega Etšuk. Kohtumine temaga oli väga südantliigutav. 89-aastane vanahärra
mäletas ja meenutas aastakümnete taguseid lugusid ajast, mil
nende külas elasid Eestist pärit
väljasaadetud. Kõbus taat tervitas meid lausega „Tule ruttu
siia“, mis oli tal meelde jäänud
lapsepõlvemängudest eestlasest sõbrapoisiga.
Lahke vastuvõtt Mari Eli
Vabariigi haridus- ja kultuuriministri juures üllatas optimistlike
ja rõõmsameelsete inimestega,

Haridusselts Vitalis Marimaa ülikooli juures, keskel Saue gümnaasiumi direktor Jaan Palumets, kelle ettekanne
hariduskonverentsil andis tõese pildi 1941. ja 1949. aasta ajaloosündmustest Eestis.

kes püüavad igati hoida aus
oma keelt ja hariduselu, hoolimata sellestki, et marikeelseks
kooliks loetakse õppeasutust,
kus mari keelt õpetatakse vaid
kaks tundi nädalas.
Kuna külalisi või turiste
satub sinnakanti vähe, oli
meie vastuvõtuks tõsiseid
ettevalmistusi tehtud ja kõikjal
püüti pakkuda parimat. Meeldivad oli kohtumised Marimaa
Ülikooli Fenno-Ugria kateedri
juhataja ning mitmete koolide
juhtide ja õpetajatega.
Koolid jäid küll välisilmelt
alla Saue Gümnaasiumile, kuid

nende sisu tegi nii mõnigi kord
lausa kadedaks. Kui väikeses,
kolmesaja õpilasega koolis on
seitse puutetundlikku tahvlit,
suurepärane koostöö ülikoolidega ja sealt sirgub mitmeid
ülevenemaaliste teaduskonkursside võitjaid, on veidi
põhjust kadedust tunda.
Hariduskonverentsil Korkatovo-nimelises lütseumis tutvustas Saue Gümnaasiumi direktor
Jaan Palumets Eestimaa ajalugu
ja haridust. Kummutasime
mõnedki müüdid, mis käsitlesid 1941. ja 1949. aasta ajaloosündmusi, mil maride arva-

tes toimus vaid sõja eest pakku
minek, mitte aga küüditamine
ja represseerimine.
Meie suurim lugupidamine
ja tänu Marimaalt pärit kolleegile Aleksei Aleksejevile,
kes aitas suurepärasel reisil ja
filmivõtetel teoks saada. Film
valmib oktoobrikuuks ja huvilistel on võimalik seda vaadata
haridusseltsi korraldataval
Marimaa õhtul. Täname toetajaid: Saue Linnavalitsust, Eesti
Kultuurkapitali, Tallinna Mari
Seltsi ja Eestimaa Rahvuste
Ühendust, kes andsid oma
panuse projekti elluviimisse.

soomlasest abikaasa Juha Eesti
Evangeelse Luterliku Kiriku ja
Soome Misjoniseltsi misjonäridena Venemaale Ingeri Evangeelse Luterliku Kiriku teenistusse. Sellest ajast on nad olnud
tunnistajad kümnekonna luterliku koguduse tekkele maa-alal
Volga jõest kuni Uurali mäestikuni. Liikmed on neis peamiselt
soomeugrilased – nii need, kel
emakeel veel keelel, kui need,
kel see juba ununenud.
Üks siduv lüli sugulasrahvaste vahel on kultuur. Anu on
kandnud kaugelgi uhkusega
Eesti rahvarõivaid ja salvestanud sealsete rahvalaulikute
esitusi külades. Lähiajal on
oodata mari uue vaimuliku lauluraamatu ilmumist, mille järgi
saab jumala armastusest laulda
maride emakeeles neile omaste
meloodiatega. Samuti aitavad

soomlased ja eestlased Birski
kogudusel korraldada Mari
külade lastele muusikalaagreid.
Muusikaõpetajaid sealkandis
napib, aga nagu meilegi, mõjuvad lootuse sõnumiga rahvuslikud viisid hingehaavu ravivalt
ka selle rahva puhul. Väljapanek päevakeskuses tutvustab
sedagi tööd Venemaal, mis jätkub pärast Väliahode naasmist
kodumaale.
Kolmanda osana saab näitusel tutvuda EELK Keila koguduse tegevusega Sauel koostöös
Saue Päevakeskusega. Õpetaja
Juha ja diakon Anu korraldavad
keskuse ruumides igal pühapäeval jumalateenistusi, mis algavad tund pärast keskpäeva. Kõik
suured ja väikesed on oodatud
näitusele rahvakunsti kaema ja
jumalateenistustele, kus septembris lisandub lastehoid.

Hõimlaste rahvakunst kutsub
Piret Riim
Saue Päevakeskuses saab
alates 25. augustist tutvuda
maride, udmurtide ja komide
käsitöömeistrite loominguga
20 aastat Venemaal luterlikku
kogudusetööd edendanud Anu
ja Juha Väliaho kogust. Näitus
on avatud 12. septembrini.
Eestlastele võiksid eriti huvi pakkuda mari puulõiketahvlid stiilis,
millisele on Eestis raske võrdlust
leida. Rahvarõivastest on väljapanekus looduslikest materjalidest autentseid, mida maride
külades siiamaani iga päev kantakse, ja rahvakunstiansamblite
sünteetilisest kiust esinemiskostüüme, mis hämmastavad värvikirevusega. Ka uuemas käsitöös
on esiemade töövõtted selgelt
ära tundtavad. Näha saab veel

Päevakeskuses on näitus maride, udmurtide ja komide käsitöömeistrite
loomingust, esemed pärinevad Anu ja Juha Väliaho kogust.

punutud jalavarje, tohust keeratud pille, ülipeene tikandiga linikuid, mitmes stiilis nukke jms.
Soomlasest ja eestlannast
abielupaar on kogu soetanud

Mari-Eli, Baškortostani ja teiste
piirkondade maride, udmurtide
ja komidega aastaid külg-külje
kõrval elades. 1993. aastal
kutsuti eestlanna Anu ja tema

31. august 2012 Saue Sõna
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Suvi noortekeskuses ei olnud üksluine

Laste nägudest on kohe näha, et linnalaagris oli tore olla.

Jan Pillav

T

änavune suvi on olnud
Saue Noortekeskusele
kõike muud kui üksluine. Erinevat tegevust jagus rohkesti nii noortele
kui keskuse töötajatele.
Alustasime 8. juunil järjekorras neljateistkümnenda
kunstilaagriga juba traditsiooniks kujunenud Lastekaitse
Liidu Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuses Läänemaal. Laagrist võttis sel aastal osa 43
noort, kes tegelesid kunsti,
spordi, käsitöö, matkamise,
meedia ja muusikaga.
Lapsed said proovida kätt filmide tegemisel, alustades stsenaariumi kirjutamise ja lõpetades näitlemisega. Filmimaailma
tutvustas MTÜ Loomeühendus
Pistik liige Lasse Uustalu. Vabas
õhus oli võimalik õppida mängima löökpille ja proovida end
trummikomplekti taga – taas
koostöös Pistikuga Mart Siidari
käe all. Käsitöö juhendajad
õpetasid õlivärvidega maalimist,
söemaali, klaasi põletamist,
savitööd ja erinevaid riidemaale.
Kaasjuhendajad kunsti vald-

konnas olid Eha Tamme ja Iris
Uuk. Ilus ilm võimaldas palju
sportida, mängida korvpalli ja
korraldada erinevaid võistlusi.
Poisid võtsid ette 60 kilomeetri
pikkuse jalgrattamatka ööbimisega telkides.
Laager toimus Saue Noortekeskuse ja Saue Linna Lastekaitse Ühingu koostöös ning
leiab taas aset 25. juuni-4.
juuli 2013.

Malev andis tööd 78 noorele
Juuni alguses läks käima Saue
noorte töömalev. Sellel aastal oli malevas kaks vahetust,
teine augustis. Malevasse tuli
kokku 78 noort, ühed juba
kogenumad, teised alles esimest korda. Tööd tehti isuga
üle Saue - lasteaias, noortekeskuses, gümnaasiumis ja linnas.
Heakorratöödega andsid malevlased värskema välimuse pargipinkidele, bussipaviljonidele ja
peenardele ning korjasid prügi
ära paikadest, kuhu hoolimatud
sodi maha jätavad. Koostöös
linna sotsiaalametnikega töötasid noored ka vanainimeste

ja teiste abivajajate
juures. Preemiaks
sõitsid töömalevlased
ekskursioonile Kun-dasse Lontova seiklus-parki.
Et selle aasta nappi
suve veel veidikene
pikemaks venitada,
korraldas noortekeskus
laste linnalaagri pealkirjaga „Suvi kestab veel!“. Kuue
päeva jooksul tegelesid lapsed
joonistamise ja käelise tegevusega, ujusid, mängisid palli ja
maastikumängu, meisterdasid
torte ning käisid jalgrattamatkal ja ekskursioonil Imavere
piimandusmuuseumis. Laagri
lõpetas telkides ööbimisega
ekskursioon-matk Paldiski-mail.

Noortejuhid 5600 meetri
kõrgusel
Saue noortekeskuse töötajad
ja noored osalesid ka Eesti
Avatud Noortekeskuste Ühenduse (ANK) suveseminaril, kus
oli hea võimalus muljeid ja
kogemusi vahetada.
Korraldajad jagasid igast kes-

Noortekeskuse noortejuhid Üllar
Põld ja Silver Arrak vallutasid suvel
Elbruse. Foto: Silver Arrak.

kusest kaasa tulnud noored
meeskondadesse, aset leidis
keskustevaheline jõukatsumine.
Õhtud lõpetas mõnus tantsupidu saunaga.
Saue noortekeskuse noortejuhid Üllar Põld ja Silver
Arrak läbisid suvel eneseületust nõudva teekonna Elbruse
mäe tippu, täpsemalt isegi
mõlemasse - ida 5621 ja
lääs 5642 meetri kõrgune.
Et projekt oli kooskõlastatud
ANK-iga ja kandis nime „Tipp
ja lipp“, oli tublidel alpinistidel kaasas ANK-i lipp,
mis Elbruse tippu
kaunistas.
Sügiseks on
noortekeskuse
plameeskond pla
neerinud uue
tegevuskava ja
lehe ilmumise
päeval leiab
aset hooaja
avapidu. Võib
kohale tulla
ja julgete
alpinistide
kätt suruda.
Enne seda
jõuavad aga meie noortejuhid
külas käia Saue sõpruslinnas
Sollentunas ning tutvuda
sealse noorsootöö ja noortekeskusega.

Haridus
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Aasta vahetusõpilasena:
kogemused, sõbrad, olulised sidemed
Kärt Johanna Ojamäe

E

elmise aasta sügisel
kandideerisin HMC
(The Headmasters’ and
Headmistresses’ Conference) projekti stipendiumile. See on organisatsioon,
mis ühendab Suurbritannia
erakoole ja annab igal aastal Ida-Euroopa riikide noortele võimaluse neis õppida.
Endalegi suureks üllatuseks
olin aastal 2011 üks neljast
väljavalitust Eestis ja juba
septembris ootas mind internaatkool Inglismaal. Nüüdseks olen aasta seal õppinud
ja saan julgelt öelda, et see
on olnud mu elu üks põnevaimaid.
Minu kool, Wrekin College
asub väikeses kohas nimega
Wellington. Lähim suurlinn on
Birmingham. Eesti koolist erineb Wrekin College täielikult.
Kõige suurem erinevus on kindlasti õppesüsteem. Meie mõistes gümnaasiumi osas õpitakse
ainult nelja ainet - nii pidin
minagi valima neli, millega läbi
aasta süvitsi tegeleda. Valikus
olid kõik, alustades matemaatikast ja lõpetades disainiga.
Alguses arvasin, et neli
ainet jääb kindlasti väheseks.
Õppetöösse süvenedes aga
mõistsin, et valitut õpitakse
nii sügavuti, et igavaks küll
ei lähe. Kontrolltöid koolis ei
ole, aga selle eest tuleb teha
rohkem eksameid. Need sooritatakse iga poolaasta lõpus
kõigis valitud ainetes.
Lisaks neljale põhiainele
on võimalik professionaalsete muusikaõpetajate juures
õppida erinevaid pille ja laulmist. Koolis tegutseb koor,
orkester ja erinevad ansamblid. Muusikamajas on suur

Kärt Johanna Wrekin’i mäe otsas sakslasest toakaaslasega

teatrisaal, kus lavastatakse
näidendeid ja muusikale.
Spordil on samuti väga
tähtis koht koolielus. Kolm
korda nädalas on kohustuslikud tunnid, kus saab vabalt
valitud spordiala harrastada.
Koolil on suur jõusaaliga
võimla, ujula ning mitmed
erinevad väljakud, kus saab
mängida kriketit, jalgpalli,
ragbit ja tennist. Peale selle
on võimalus mängida golfi ja
käia ratsutamas.
Kooli juurde kuulub ka kirik.
Koolipäev algabki kirikus, mil
20 minuti jooksul edastatakse
tervele koolile tähtsaid teateid
ja alati ütleb mõne sõna ka
kirikuõpetaja. Igal pühapäeval
toimub sealsamas väike jumalateenistus, millel osalemine

Wrekin College’i peamaja, kus asuvad direktori tööruumid

on kohustuslik.
Eesti kooliga võrreldes on
veel teisigi erinevusi. Näiteks
kohustuslik koolivorm ja majadesüsteem, mis on tuttav Harry
Potteri raamatute lugejatele.
Poisid ja tüdrukud on jaotatud eraldi majadesse. Meie
koolis on kolm poiste ja kaks
tüdrukute maja. Majad võistlevad kogu kooliaasta vältel nii
spordis kui muusikas. Õppetöö
toimub erinevates hoonetes,
igal õppesuunal on oma õppehoone: reaal- ja humanitaarainete, muusika ja kunsti maja.
Õppeaasta alguses oli minu
jaoks paras katsumus internaadis elamine, sest kindel päevaplaan, uus kord ja kaaslased
vajasid harjumist. Tuba pidin
jagama sakslannast toakaas-

lasega. Kuigi koduigatsus oli
kerge tulema, läks see kiiresti
üle, kui veetsin mõne õhtu
uute sõprade seltsis või käisin
kooli korraldatud väljasõitudel.
Kauaks jäävad meelde kevadised ballid, kui iga maja proovis
oma korraldades teistest parem
olla kas rikkalikuma ja maitsvama õhtusöögi või vingema
muusikavalikuga.
Inglismaa loodus on aastaringselt roheline. Sellegagi
harjus ära ja mulle isegi meeldis, et jaanuaris muru niideti.
Kõigile on teada-tuntud ka
see, et Inglismaal sajab kogu
aeg vihma. Mina aga igatsesin lund. Talvel vaatasin muigelsui, kuidas tavaline kiire
elutempo korraks peatus, kui
üheks päevaks lumi maha tuli
ning liikluses ja inimeste argielus täieliku kaose tekitas.
Õpinguaasta Inglismaal on
mulle väga palju juurde andnud. Olen saanud sõpru üle
kogu maailma: Austraaliast,
Lõuna-Aafrikast, Hong Kongist, Venemaalt, Saksamaalt
ja Suurbritanniast. Lisaks
uutele sõpradele olen iseennast paremini tundma õppinud ja õppinud hindama seda
head, mis kodus alati olemas
on ja mind ootab.
Eesti kooli tagasi tulles oleksin pidanud ühe õppeaasta
vahele jätma ja jätkama õpinguid 11. klassis. Selle aasta
maikuus, keset eksamiperioodi
sain rõõmustava sõnumi koolidirektorilt, kus ta pakkus mulle
stipendiumi ka teiseks õppeaastaks. Tänu sellele on mul võimalus jätkata õpinguid Wrekin
College’is ja saada gümnaasiumiharidus Suurbritannias.
Võiks ju eeldada, et pärast
kahte õpinguaastat seon oma
tuleviku Suurbritanniaga, aga
tegelikult päris nii see kindlasti ei ole. Pikaajaline kodust
eemal viibimise kogemus on
mu silmad ja meeled avanud
ning õpetanud hindama kõike
head, mida kodumaal pakkuda
on. Tänu sellele tahan ikka
Eestisse tagasi tulla.
Kõigile neile, kel on korrakski meelel mõlkunud minna
vahetusõpilaseks, soovitan ma
kindlasti mõte teoks teha ja võimalusest kinni haarata. Lisaks
kirjeldamatutele kogemustele
saab juurde sõprussuhteid ja
olulisi sidemeid kogu eluks.
Selle võrratu õppeaasta ja
välisõppe stipendiumi eest
tänan kogu südamest Saue
Linnavalitsust.

Ära anna inimesele
kala, õpeta ta
õngitsema
Maret Bergström
projekti psühholoog-nõustaja
Augustist 2010 kuni juunini 2012
toimus Tallinnas, Saku, Jõelähtme, Rae ja Saue vallas ning
Saue linnas tasuta psühholoogiline nõustamine tööotsijatele.
Inimesed leidsid infot nõustamise
kohta läbi valla sotsiaaltöötajate,
ajalehe kuulutuste, Eesti Töötukassa ja korraldatud infotundide
kaudu. Kokku osales projektis
pea 400 inimest.
Projekt finantseerisid Euroopa
Sotsiaalfond ja Eesti riik, seda
viis läbi MTÜ Eesti Vaimse Tervise Ühing. Tallinna Sotsiaalja Tervishoiuamet oli projekti
koostööpartner ning kaasfinantseerija.
Nõustamise eesmärk polnud
töö andmine ega vahendamine,
vaid inimeste jõustamine, et
nad ise leiaksid uusi võimalusi
olukorrast pääsemiseks, olgu
selleks õppima asumine või
ajutine töö. Vahel oli vaja tõsta
inimeste motivatsiooni, maandada isiklikke ja peresiseseid
pingeid, vahel lihtsalt arutada
kujunenud olukorra üle.
Oli tööotsijaid, kes pärast
5-6 korda nõustamisel käimist
leidsid „juhuslikult“ töökoha.
Oli tööotsijaid, kes käisid
nõustamas üle aasta, enamik
neist on edukalt nüüdseks tööd
leidnud. Oli ka tööotsijaid, kes
piirdusid ühe külastusega. Kõrgemalt haritud inimestel võttis
sobiva töö leidmine kauem
aega. Tähtis oli see õige koht
ära oodata, kasutada aega
enese arendamiseks, mitte
masendusse langemiseks.
Projekti raames said inimesed osaleda ka grupitöös, kus oli
võimalus arutada erinevaid teemasid, mis olid seotud nii töö
otsimise kui isiksusliku arenguga. Samuti oli võimalus arendada erinevaid oskuseid, näiteks eesti keele praktiseerimist
või laiendada praktilisi teadmisi
arvuti kasutamise vallas.
Tänaseks on osa inimesi,
kes osalesid projektis, moodustanud eneseabigrupid ja
toetavad üksteist sellisel moel.
Kuigi inimestele võib tunduda, et nende hädades on
süüdi majanduskriis ja riigi
poliitika, saame tegelikult
ennast aidata ja vastutame
oma elu eest igasugustes oludes vaid ise. Töötuks jäämine
(nagu iga muu suur elumuutus)
võib inimese nii hävitada kui ka
olla uueks võimaluseks õppida
midagi ja luua õnnelikum elu.
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Saue Päevakeskuse ürituste kava
Päevakeskuses on avatud hõimurahvaste käsitöö ja misjoni näitus.
◊ 5. septembril kell 11.3013.30 Pelgulinna Rahvamajas (Telliskivi 56) Hiina
tervisevõimlemine qigong,
mis sobib eriti eakatele.
Juhendab Mart Parmas.
Tasuta, soovitav registreerimine päevakeskuses.
Sõidame Saue Kaubakes-

kuse peatusest kell 9.47
väljuva bussiga.
◊ 6. septembril ekskursioon
Peipsi äärde. Buss väljub
kell 8 kaubakeskuse juurest.
◊ 12. septembril kell
12 tähistame Saue
Päevakeskuse sünnipäeva
päevakeskust käsitleva
näituse avamisega. Esineb

naisansambel Rukkilill.
◊ 26. september kell 13 külastame Tallinna Piiskoplikku
Toomkirikut. Vajalik eelnev
registreerimine.
◊ 28. september kell 16 seltsing Tammetõru koosviibimine. Oodatud on uued
liikmed!
◊ 29. september korraldab
Saue Linna Invaühing väl-

Saue
Linnaraamatukogu teatab
Suvehooaeg on lõppenud ja raamatukogu on taas esmaspäevast
reedeni avatud kell 10-18, laupäeval kell 10-17, pühapäeval
suletud.

Olete oodatud!

Aitame koostada teie majale
ehitusloa ja kasutusloa saamiseks vajalikku dokumentatsiooni. info@arhipilk.com,
telefon 56600290.

Kinnisvara
Müüa maja Saue linnas omanikult, Vana-Keila mnt 15,
kaks korrust, 5 tuba, veranda,
vajab remonti. Krunt 1498
m2, kõrvalhoones saun, garaaž.
Hind 83 000 eurot, telefon
56905471.

Müük
Müüme küttepuid, hind kokkuleppel. Telefon 56886868.
Müüa turbabriketti, ümmargust ja kandilist puitbriketti
ning sõelutud kivisütt. Transport Sauele tasuta. Telefon
53593615.

Eriteenusena pakume koopiate
tegemist ja printimist.

liselt mugavamaks näiteks soovitud raamatute otsimise raamatukogust ja nende broneerimise.
Raamatute tagastamistähtaega
on võimalik pikendada kas
telefonil 6596682 või e-posti
aadressil laenutus@saue.ee.

Meeldetuletuseks
Meie elektrooniline kataloog
URRAM on kätte saadav aadressil
www.lugeja.ee. See teeb teile olu-






















Otsin tööd
Pottsepp otsib tööd. Pottsepatööd, klassikalised kaminad ja
looduskivi paigaldus. Töödest
pildid. Materjal, transport meie
poolt.Tel.58033448

tab proove erivajadustega
noorte lauluansambel.
◊ 2. oktoober kell 11 alustab
käsitööring. Oodatud uued
huvilised!
◊ Tantsuringide ja naisvõimlemise teave järgmises lehes!

Luterlikud
jumalateenistused Sauel

Kuulutused
Teenused

jasõidu Kiviõlisse ja Jõhvi.
◊ 30. september projekti „Köök
ühendab rahvast!“ raames
„Pliinide pühapäev“. Vajalik
eelnev registreerimine, osavõtjate arv on piiratud.
◊ 3. september kell 10 alustab proove naisansambel
Rukkilill. Oodatud on uued
liikmed!
◊ 6. september kell 12 alus-





2. septembril kell 13
9. septembril kell 13

–
–

16. septembril kell 13
23. septembril kell 13

–
–

30. septembril kell 13

–

Luterlikud jumalateenistused
toimuvad Saue Päevakeskuses
(Kütise 4)
Jumalateenistusi korraldavad
misjonärid Juha ja Anu Väliaho.

jumalateenistus armulauaga.
jumalateenistus armulauaga.
Jutlustab õpetaja Urmas Viilma.
jumalateenistus armulauaga.
jumalateenistus armulauaga.
Jutlustab õpetaja Marek Roots.
jumalateenistus armulauaga.
Tegevust koordineerib EELK
Keila Miikaeli kogudus.
Täpsem info keila@eelk.ee,
telefon 51931501.

Politsei- ja
päästesündmused
17. augustil kell 14.20 põles Tõkke põik tänavas hein ja mahajäetud
lõke. Keila päästjad kustutasid põlengu.

Sünnipäevalapsed augustis
ENDLA KEEK
HILDA VOKK
LAINE KOKEMÄGI
VERA BARANOVSKAJA
HELGA REEST
LEIDA SALUSAAR
AINU JAHIMAA
ERICH-RAIMOND LAUDVER
MARIA ERNESAKS
LAINE TAMMVERE
MILVI GROSSMANN
ALLI-ANITA TÕNNING
MILVIA KREEGIMAA
LIIA RÄTSEPP
ELVE VIDESE
LAINE LEIDMAA

92
91
89
88
87
85
84
84
83
83
82
82
81
81
80
80

Palju-palju õnne!

Pakun tööd
Otsin saksa keele õpetajat
6. klassi tüdrukule. Telefon
5030770.
Autokatte OÜ
kollektiiv avaldab kaastunnet
Ireen Annusele
EMA
Salme Lemberi
kaotuse puhul

Saue ujula ja jõusaal
Avatud iga päev!
E-R 6.30-22
L 9-17; P 9-20
VESIAEROOBIKA
alustab 3. septembrist
E ja K kell 18.30

Hinnad soodsad, kohtumiseni
Sauel Nurmesalu 9, telefon
659 6669;
Info Saue linna kodulehel
(linna juhtimine > kontaktid >
hallatavad asutused)

Tähelepanu, lauluhuvilised!
Päevakeskuse naisansambel
Rukkilill võtab vastu uusi
liikmeid teise ja kolmandasse
häälerühma.
Proovid esmaspäeviti alates

3. septembrist kell 10 Saue
Päevakeskuses.
Tulge proovile või helistage
telefonil 56568908, ansambli
juhataja Harald Matvei.
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SAUE LOOMAKLIINIK
Sooja 1, Saue, telefon 600 3382, www.sauekliinik.ee
Avatud E-R 15-19, L-P suletud
Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi, päevakirurgia.
Hill`s, Royal Canine ja Josera lemmikloomatoit.
NB! Kolmapäeviti pensionäridele visiit ainult 5 eurot.
Koduvisiidid.
Vältimaks asjatut ootamist, palume aeg ette registreerida!

MÜÜA PUITBRIKETTI
Saue Puit müüb
Saue saekaatris
Kesa 20 puitbriketti.
Soodushind 130 eurot tonn
kehtib kuni 1. oktoober.
Tööpäeviti 8-17. Telefon
5065937.

MÜÜK
Saetud ja lõhutud küttepuud
30, 40, 50, 60 cm (kuiv, märg).
Aastaringne tootmine ja lai puu
sortiment. Kütteklotsid ja 30 cm
kask 40 l võrkkottides, saepuru
200 l kottides, tootmisjäägid.
Tasuta transport väiksema
kalluriga! Saue, Sooja 3a, tel
53600375,
halupuu24@hot.ee ee

Visiitkaardid 100tk
5.- € +km ,
valmiskujundusest (pdf-fail)

www.soha.ee
Soha OÜ, Saku, Niidu 9
info@soha.ee tel 5559 0727

8. septembril kell 1215 toimub Vanamõisa
Seltsimajas Saksa
kvaliteetkaupade näidiste
müük. Hinnad soodsad
ja veel soodsamad.
Arveldamine sularahas.
Info telefonil 5269688.
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Saue K ing 10
Selts
AS G4S Eesti, turvalahenduste pakkuja Stockmanni kaubamajas, kutsub oma meeskonda

Õpitoad

TURVATÖÖTAJAID

septembri teisipäevadel Saue Gümnaasiumis
algusega kell 19
• 4. ja 18. septembril Suguvõsauurimine
(millest alustada, peamised allikad, olulisemad
andmebaasid). Juhendaja Evelin Povel-Puusepp
• 11. ja 25. septembril Rahvuslik tikand
(praktiline rahvulikus tikandis kasutatavate pistete
õppimine). Juhendaja Õie-Julie Väärtnõu

kelle tööks on sujuva klienditeeninduse tagamine
ning korrarikkumiste tõkestamine.

Kodulooline neljapäev

se
erti oodatak
Pärast konts vakohvile!
äe
kõiki sünnip

septembri neljapäevadel Saue Gümnaasiumis algusega kell 19 ettekanded seltsingu liikmetelt
• 6. septembril Saue ja lähiümbruse kaugem ajalugu ning kujunemine (Evelin Povel-Puusepp)
• 13. septembril Saue vallamaja lugu (Helle Koppel ja SKuS insenergrupp)
• 20. septembril Vene tsaarid (Lembit Teinbas)
• 27. septembril Saue MTJ ja Harju RTJ aastatel 1957-1961 (Daniel Märtmaa)

Olnud aegade võlu
29. septembril 2012 kell 14 Saue kontserdisaalis

kontsert kõigile sauelastele ja külalistele. Kaasategevad Saue Segakoor ja Saue Gümnaasiumi näitering

Siin me oleme Saue Kodu-uurimise Seltsing!

Pakume:
Kandideerimise eelduseks on:
• mitmekesist tööd ja karjäärivõimalusi
• vanus alates 19 eluaastast
• paindlikku tööaega
• põhiharidus
• sportimisvõimalusi G4S spordiklubis
• eesti keele oskus
• stabiilset sissetulekut
• seadusekuulekus
• soodsat ühiselamukohta
• kvaliteetseid koolitusi
• kollektiivlepingust tulenevaid õigusi ja soodustusi
• kuulumist Stockmanni sõbralikku kogukonda
Huvi või küsimuste korral tule meie karjäärikeskusesse
Tallinnas, Mustamäe tee 5. Oleme Sinu jaoks avatud
E-R 9.00-16.00. Kaasa võta pass või ID kaart ja haridust
tõendav dokument.
Lisainfot küsi telefonil 6511 787, 13322 või
e-posti aadressil personal@ee.g4s.com.

näitus Saue Linna raamatukogus, avamine
29. septembril pärast kontserti

TÖÖ KESET KESKLINNA GLAMUURI!

