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Isade nädal gümnaasiumis
pööras rõhku vanaisadele
Anu Vananurm
Saue Gümnaasiumi algklasside
ainekoondise juhataja

S

aue Gümnaasiumi
algklasside isadele
pühendatud nädal
toimus 5.-9. novembril. Taas kord olid isad lahkesti
oodatud kooli lapse klassi
tundi andma ja rõõm oli jälle
tõdeda, et väga paljud seda
võimalust ka kasutasid.
Oli isasid, kes tutvustasid
lastele ametit või hobi, aga oli
ka neid, kes viisid läbi tavalise
ainetunni. Mõned isad kutsusid
terve klassi enda töö juurde,
sest just seal oli kõige parem
enda elukutset tutvustada.
Põnev oli igal juhul ning
mehi on koolimajja ja koolitundi vaja, isegi kui nad tulevad vaid kord aastas.
Neljapäevane isadepäeva
kontsert kandis pealkirja „Vana
aja lood” ja pani sel korral erilist rõhku vanaisa-

Isa Rene Mitt 1. c klassis tundi andmas

Klassides olid fotonäitused vanaisadest ja vanast ajast.
Fotod: Saue gümnaasium

dele: teinekord on kasulik meenutada, kust me tuleme.
Esitusele tulid luuletused
ja loovtööd vanaisadest, laulud vanast ajast ja eesti rahvatantsud. Klassides olid üleval
näitused. Lapsed olid toonud
pilte vanaisadest või vanu
fotosid perekonnaalbumitest.
Tundides meenutasime nädala
jooksul vanaisade ja isade lapsepõlve ning kooliaega.

Täname kõiki peresid, kes
saatsid kooli fotosid vanaisadest või vanast ajast ning loomulikult eriline tänu ja kiitus
kõikidele isadele, kes leidsid
aega ja tahtmist meie isadele
pühendatud nädalal lapse
klassis ühe tunni anda.
Elu on küll kole kiire, aga
isa ja ema tähelepanu on igale
lapsele kahtlemata kallim kui
mistahes tehniline imevidin.
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Harjumaa aasta õpetaja Evelin Kristin
Sirje Piirsoo

H

arjumaa aasta õpetaja tiitli pälvis
tänavu kümme haridustöötajat üle kogu
Harjumaa, nende hulgas Saue
Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja
Evelin Kristin.
Evelin Kristin on vanemõpetaja ja 11. a klassi klassijuhataja. Ta juhib Saue gümnaasiumi
reaal-, loodus- ja oskusainete
ainekoondist ning annab tunde
kuuendast kuni kümnenda klassini, põhiliselt bioloogiat teistele
ning loodusõpetust kuuendikele
ja seitsmendikele.
Evelin Kristin lõpetas Tartu
Ülikooli loodusteaduste õpetaja
erialal aastal 2001. Õpetajaks
tahtis ta saada juba üsna noorena, võiks öelda, et esimesest
koolimängimisest peale.
Kuigi pärast gümnaasiumi
lõpetamist mõlkusid tal meeles mõtted minna õppima
käsitööd või keemiat, on Evelin
täna õnnelik, et võttis kuulda
vanemate soovitust valida
loodusteadused, ja kindel, et
valik on väga õige.
Valitud ala meeldib talle
ning võimaldab põhikooli osas
õpetada keemiat, füüsikat, bioloogiat, loodusõpetust ja inimeseõpetust. Valdkond on laiem
ja annab eelised tööjõuturul.
Saue gümnaasiumisse tuli
Evelin õpetajaks 2004. aastal.
Enne seda töötas ta Merivälja
põhikoolis.
Rääkides tööst koolis, ütleb
Evelin, et tal on vedanud
mõlema töökohaga ning eriti
hindab ta stabiilsust ja seda, et
tal on olnud võimalus olla Sauel
oma klassi juhataja neljandast
klassist alates. Täna on tollased
rüblikud jõudnud 11. klassi.

Evelin Kristin koos õpilastega rebastenädala laulu harjutamas.
Fotod: erakogu

Harjumaa aasta õpetaja Evelin Kristin

„Algklassidest gümnaasiumi lõppu välja minna,
noore inimese arengut näha,“
toob Evelin välja õpetajaameti
tahu, mida muus valdkonnas
kunagi kogeda ei pruugi, ning
kiidab enda tublisid, positiivseid ja iseseisvaks kasvanud
„lapsi“. Läbi ekstra varajase
puberteedi on nüüd kätte

jõudnud aeg, kus ta võib klassijuhtimist nautida.
Rääkides õpikeskkonnast
Saue gümnaasiumis, hindab
Evelin häid tehnilisi tingimusi,
kuid ta on ise selle nimel tööd
teinud, projekte kirjutanud ja
Vernieri andmekogujate hankimiseks Tiigrihüppe SA-lt
rahastuse saanud. Need on

Saue gümnaasium õpetaja
Evelin Kristinist
Bioloogiaõpetajana teeb Evelin Kristin ainealast koostööd
algklasside õpetajatega ja
viib läbi mikroskoobitunde 4.
klassidele. Ta koordineerib
traditsioonilist loodusainete
nädalat koolis.
Koostöös Tallinna tehnikaülikooliga on tema juhendamisel toimunud 10. klassidele
mitmeid õpitubasid: disain
ja tootearendus, kreemi ja
seebi valmistamine.
Traditsiooniks on kujunenud
õppekäigud Tallinna loomaaeda ja botaanikaaeda, möödunud õppeaastal lisaks Stockholmi loodusmuuseumisse,
Tartu ülikooli anatoomikumi ja
Ahhaa teaduskeskusesse.
Evelin Kristini õpilased on
alati osalenud vabariiklikel
bioloogia olümpiaadidel ja
saavutanud häid tulemusi
Ta ise osaleb aktiivselt Eesti
bioloogiaõpetajate ühingu
töös ja on juhendanud ka
pedagoogilist praktikat.

kaasaegsed digitaalsed mõõteriistad, mis võimaldavad mõõta
üle 20 erineva füüsikalise suuruse, nagu näiteks hapniku ja
süsihappegaasi sisaldus õhus,
müratase, pinnase niiskus ja
pH tase, südametöötegevus ja
ruumi valgustatus. Koolil on
olemas elektrilised 400-kordse
suurendusega mikroskoobid,
et need tunnis igale õpilasele
kätte jagada, klassis puutetundlik tahvel.
Harjumaa õpetaja tiitel on
Evelini sõnul tunnustus, et
su tööd on märgatud. Enam
kui tunnustus maavanema
poolt aga liigutas, rõõmustas
ja soojendas õpetaja südant
oma klassi tähelepanu. See,
et noored märkasid, et õpetaja
nende jaoks töötab, ning seda
suure tordi, millel nimi ja soojad sõnad, ja kauni orhideega
meeles pidasid.
Tulevikust rääkides ütleb
Evelin, et tal on plaanis jätkuvalt õpetaja olla. Ja et õppealajuhataja Karmi Rummi sõnul on
Saue koolil väga vedanud, et
Evelin siin töötab, jääb loota,
et just meie gümnaasiumis.

õpetajatega. Teised külalised
said kokku oma valdkonna inimestega Sauelt - kultuurimaja
töötajad huvikeskusega, lasteaednikud lasteaiaga.
Inčukalnsi avalike suhete
juht Jana Bunkus kohtus linnapea Henn Põlluaasa, abilinnapea Jüri Tümanoka ning avalike
suhete ja kommunikatsioonivaldkonna peaspetsialisti Sirje
Piirsooga. Tunnisel jutuajamisel andsid mõlemad osapooled
ülevaate, mis on omavalitsuses
uut, millised on probleemid
ning kuidas sõprussidemeid
tugevdada ja arendada.
Üheskoos uudistati Saue
noortekeskust, kus iga külaline
valis endale mälestuseks mee-

lepärase savist meene.
Sõpruse ja koostöövalmiduse märgiks tõid külalised
kaasa suure kringli ja mälestusmeeneid.
2013. aasta mai lõpus plaanib Saue muusikakool võtta
osa Sigulda Rahvusvahelisest
Konkursist Lätis ja minna
külla ka Inčukalna muusikakoolile. Inčukalnsi ootab küll
Saue linna visiiti tuleva aasta
märtsis-aprillis, kuid võimalusel sõit ühendatakse. Meie
kutsume aga sõbrad Lätist
külla augustis 2013 linna 20.
sünnipäevale.
Suur tänu kõigile Saue linna
asutustele külalislahkuse ja abi
eest vastuvõtu korraldamisel.

Läti sõprade kiirvisiit
Kristiina Liivik
Muusikakooli direktor
Läti sõprusomavalitsuse Inčukalnsi 14-liikmeline delegatsioon käis reedel, 2. novembril kiirvisiidil Sauel. Külalised
sealsest muusikakoolist, lasteaiast ja kultuurikeskusest
tutvusid meie muusikakooli,
huvikeskuse, lasteaia ja noortekeskusega.
Inčukalns on omavalitsus, mis
moodustus pärast Läti haldusreformi 2009. aastal, kui ühinesid
Inčukalnsi vald ja Vangaži linn.
Enne ühinemist oli Saue sõprussidemetes Vangažiga.
Saue muusikakooli sõpruskool oli Vangaži Kunstide Kool.

Läti sõprusomavalitsuse Inčukalnsi delegatsioon tutvus pool
päeva meie asutuste tegevusega. Foto: Sirje Piirsoo

Pärast ühinemist sai uue omavalitsuse muusikakool nimeks
Inčukalna Muusikakool, sellel
on kaks filiaali - Inčukalnsis ja
Vangažis.

Viis sealse muusikakooli
õpetajat tutvusid meie muusikakooli tegevuse ja traditsioonide, ruumide ja töötingimustega ning kohtusid
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Detsembrikuu
Ülevaade Saue
Linnavalitsuse istungitest toiduraha Saue

Gümnaasiumis

Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 34.
istungi päevakorras 14.
novembril oli 18 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Suunas volikokku Saue
Linnavolikogu otsuse eelnõud „Saue linna Kütise
tn 8 ja Pärnasalu põik 1a
kinnistute detailplaneeringu
algatamine ja lähteülesande
kinnitamine“ ning „Audiitori määramine“.
◊ Suunas Saue Linnavalitsuse määruse eelnõu „Projektides osalemise kord“
linnavalitsuse järgmisele
istungile.
◊ Väljastas kasutusloa gümnaasiumihoone ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimistöödele ja nelja korteriga ridaelamule Viigimarja
tänav 18/b.
◊ Väljastas ehitusloa OÜ-le
EE Jaotusvõrk elektriliitumise rajamiseks Pärnasalu
tänav 22a ja abihoone
laiendamiseks Kuusemetsa
tn 16.

◊ Lubas müügiloa taotlejal
müüa detsembris kuuski
Ridva tänava parkla ja
Pärnasalu põik 11 platsil.
Kuused on pärit Risti vallas
asuvalt Koidu kinnistult.
◊ Määras hooldaja ühele puudega inimesele.
◊ Kinnitas Saue Päevakeskuse 16. detsembri väljasõidu osalustasuks Laitse
Graniitvillasse 21,50 eurot
ühe osaleja kohta. Osalustasu sisaldab piletit
ja edasi-tagasi transporti
Birgit Õigemeele ja Mihkel
Mattiseni kontserdile „Jõulud südames“.
◊ Otsustas maksta koolitoetust kolmele perele
kogusummas 195 eurot ja
sünnitoetust ühele perele
summas 65 eurot.
◊ Määras erandkorras sõidusoodustuse 31 Saue linnas
elavale õpilasele.
◊ Eraldas noorte sporditegevuse toetust noore treeningkulude katteks perioodil 1. september kuni 31.

detsember 2012: Keila
Korvpallikoolile 1000 eurot
(25 Saue linna noort); spordiklubile Sagittarius 800
eurot (20 Saue linna noort).
◊ Kompenseeris põhikooliõpilase koolilõuna hinnavahe
kahele õpilasele.
◊ Eraldas mittetulunduslikuks
tegevuseks toetust järgmiselt: Saue Spordiklubile
1100 eurot noortegrupi
treening- ja võistluskulude
katteks; Saue Haridusseltsile Vitalis 300 eurot
Saue Noortefilmi Festivali
korralduskulude katteks;
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestrile 1300 eurot
kontserdisarja „Saue Kontserdisügis 2012“ korralduskulude katteks.
◊ Arutas Saue linna ja Harju
Infra OÜ vahel sõlmitava
teenuslepingu projekti.
‘Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud linna koduleheküljel www.
saue.ee ja linna kantseleis.

Midrimaa tänab lahkeid annetajaid
Anne Teetamm
Lasteaia direktor
Sauel on olnud lasteaed juba
50 aastat. Lasteaed on väikese
kogukonna jaoks väga oluline
asutus. Pea kõigil Saue elanikel on eluperiood, kus ollakse
lasteaiaga rohkem seotud ja
kõik seal toimuv on väga lähedane. Lasteaiale on jälle väga
oluline, kui inimesed usaldavad ja toetavad meie tegevust.
Selle õppeaasta esimeses
hoolekogus 18. septembril oli
arutusel lasteaia 50. sünnipäeva tähistamine ja lapsevanemad tegid ettepaneku korraldada juubeli puhul annetus
lasteaiale.
Annetustena laekus lasteaiale 386 eurot.

Saue lasteaed Midrimaa
tänab kõiki annetajaid! Suur
aitäh teile Maie Bachmann,
Reili Madalik, Marge Jaansoo,
Kadri Lugna, Piret Naber, Karol
Nõulik, Heleri Reinsalu, Aivar
Nilbe, Kairi Kümnik, Sille Oja-

põld, Marin Moks, Katrin Charles, Mati Riimaa, Inga Alt, Kaja
Martin ja Saue Kägara.
Annetustest saadud raha
kasutame lasteaia saali sporditarvete (korvpallirõnga) ostmiseks.

Infotund „Avatud elektriturg“ päevakeskuses
1. jaanuarist 2013 avaneb
Eesti elektriturg. Teil on võimalus valida endale sobiv
elektrimüüja nende pakutavaid
pakette ja hindu võrreldes.
Uue elektrimüüja valimine ei

ole kohustus, vaid on võimalus!
Saue linnavalitsus korraldab
Saue päevakeskuses (Kütise 4)
reedel, 30. novembril algusega
kell 12 infotunni „Avatud elektriturg 2013“.

Leiame üheskoos spetsialistidega teie murettekitavatele
küsimustele vastuseid ning
anname ülevaate elektriturul
toimuvast ja elektrienergia
pakkujatest.

Nelja värvi variant cmyk

Koolilõuna hind Saue Gümnaasiumis on 1,15 eurot.
◊ 1.–9. klassini kompenseerib riik 0,78 eurot. Ülejäänud osa, 0,37 eurot katab
Saue linn, kui lapse ja
mõlema vanema elukoht
kompensatsiooniperioodil on rahvastikuregistri
andmetel Saue linn. Kui
mitte, siis katab vahe lapsevanem.
◊ 10.–12. klassi õpilase
eest maksab lapsevanem
1,15 eurot.
Detsembrikuu toiduraha
1. -9. klass
1,95 eurot
10.-12. klass 17,25 eurot
Toiduraha palume tasuda
29. novembriks RK Teeninduse OÜ arvele: Swedbank,
a/a 221018424457. Selgituse osas palume kindlasti
välja tuua lapse (laste) nimi
ja klass.

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 ja
lisada maksekorralduse selgitusse vastavate päevade arv.
Toiduraha tasumiseks on
võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Lepingu sõlmimiseks on vajalik viitenumber.
Viitenumbri saamiseks palun
pöörduge söökla juhataja
poole e-posti aadressil ulle.
jahesalu@real.edu.ee.
Meeldivat koostööd soovides
RK Teeninduse OÜ

Hääleta, mis on
Saue linna aasta tegu 2012
Konkursile „Saue linna aasta
tegu 2012“ esitasid linnaelanikud viis ettepanekut.
Nüüd on kõigil sauelastel
linna kodulehe küsitlusvormi (www.saue.ee) või
Saue Sõnast väljalõigatud
hääletusedeli vahendusel
võimalik 9. novembrist kuni
1. detsembrini hääletada,
milline neist viiest ettevõtmisest väärib tänavuse aasta
teo tiitlit.
Hääletus on nimeline.
Hääle saab anda vaid ühele
kandidaadile ja poolikult
täidetud ankeet või sedel

arvesse ei lähe.
Kodulehelt täidetud ja
saadetud küsitlusvormid
laekuvad automaatselt linnavalitsusse. Lehest väljalõigatud hääletussedel tuleb tuua
Saue linnavalitsuse infolauda
aadressil Tule tänav 7. Töövälisel ajal saab selle panna
Saue linnavalitsuse postkasti
samal aadressil.
Võitjaid tunnustavad volikogu esimees Valdis Toomast
ja linnapea Henn Põlluaas
aastalõpu vastuvõtul 14.
detsembril Saue Kontserdisaalis.

HÄÄLETUSSEDEL
Konkursi „Saue linna aasta tegu 2012“ kandidaadid
 Skate-park noortekeskuse juures
 Linna uus kergliiklustee, mis ühendab
Saue Laagriga
 Saue Noortekeskuse projekt
„Tugev pere, tugev kogukond“
 Linnalehe Saue Sõna uus kujundus ja kvaliteet
 Gümnaasiumi otsus avada viis esimest klassi,
mis tagab lastele
normaalse õpikeskkonna
Ankeedi täitja ees- ja perekonnanimi

Tasub teada

4

Saue Sõna 23. november 2012

Uus sõidusoodustuste
taotlemise kord jõustub 1. detsembril
Saue Linnavolikogu 25. oktoobri määruse nr 56 alusel kehtib alates 1. detsembrist 2012 Saue linna elanikele uus sõidusoodustuste
taotlemise kord. Sõidusoodustusi kohaldatakse Saue-Tallinn-Saue marsruudil sõitvatel kommertsbussiliinidel ja elektriraudteel.
Soodussõidu õigus ja seda
tõendavad dokumendid

Mis saab juba välja antud
sõidusoodustustest

Soodussõidu õigust marsruudil
Saue-Tallinn-Saue kommertsbussiliinidel omavad
◊ Saue gümnaasiumi õpilased,
kelle enda ja mõlema
vanema (või üksikvanem)
registreeritud elukoht on
Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue linn vähemalt
kolm kuud enne taotluse
esitamist. Hooldaja või eestkostja ei pea olema Saue
linna elanik;
◊ kõrgkooli üliõpilased
vanuses kuni 26 eluaastat (kaasa arvatud), kelle
registreeritud elukoht on
Eesti rahvastikuregistri
andmetel Saue linn vähemalt kolm kuud enne sõidusoodustuse taotluse esitamist;
◊ kolme- ja enama alaealise
lapsega vanemad, kelle
enda ja laste registreeritud
elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel enne
sõidusoodustuse taotlemist
vähemalt kolm kuud olnud
Saue linnas ja kelle peres
on vähemalt kolm kuni
18-aastast last;
◊ pensionärid ja töövõimetuspensionärid, kelle registreeritud elukoht on vähemalt
kolm kuud enne sõidusoodustuse taotlemist olnud
Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue linnas;
◊ keskmise ja raske puudega
16-aastased ja vanemad
isikud, kelle elukoht on
vähemalt kolm kuud enne
sõidusoodustuse taotlemist olnud Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue
linnas;
◊ represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud
isikud, kelle registreeritud
elukoht on vähemalt kolm
kuud enne sõidusoodustuse taotlemist olnud Eesti
rahvastikuregistri andmetel
Saue linnas;

Kõik õpilased, kellele on väljastatud enne 1. detsembrit
bussisõidu juunior-kiipkaart
ja kelle mõlemad vanemad
elavad Eesti Rahvastikuregistri andmetel Saue linnas,
jääb sõidusoodustus kehtima.
Üksikvanemaga õpilastel jääb
sõidusoodustus kehtima. Õpilased, kellele on määratud
eelnevalt erandkorras koolilõuna hinnavahe kompenseerimine jääb sõidusoodustus
kehtima erandkorras. Õpilased, kelle üks vanematest ei
ole Eesti Rahvastikuregistri
andmetel Saue linna elanik,
kaotavad sõiduõiguse bussiliinidel 190 ja 191 alates 1.
detsembrist 2012. Juhul, kui
õpilase vanemad ei kasvata
last ühiselt ja on lahku läinud,
võib linnavalitsus erandkorras
lapsevanema põhjendatud
avalduse alusel otsustada sõiduõiguse kehtivuse jätkumise
erandkorras. Vabas vormis
kirjalik avaldus koos põhjendusega esitada lapsevanemal
linnavalitsusele või e-posti
aadressil saue@saue.ee
Õpilased, kellele on väljastatud enne 1. detsembrit
nii bussi- kui ka elektrirongi
sõidukaart, peavad hiljemalt
28. novembriks linnavalitsust
teavitama (tel 6790 174 või
heli.joon@saue.ee ), millise
transpordiliigiga alates 1.
detsembrist kooli ja koolist
koju sõidetakse. Kui õpilane
või tema esindaja ei ole teavitanud nimetatud tähtajaks
oma transpordiliigi eelistust,
kaotab õpilasele väljastatud
bussisõidu juunior-kiipkaart
alates 1.detsembrist kehtivuse. Tasuta sõiduõigus jääb
kehtima vaid elektrirongile.
Alates 1. jaanuarist 2013
tuleb neil õpilastel esitada linnavalitsusele uus taotlus, kus
nad saavad valida kas rongivõi bussisõidu vahel.
Kõik Saue linna poolt enne
1. detsembrit väljastatud sõidusoodustused pensionäridele,
üliõpilastele, paljulapselistele
vanematele, töövõimetuspensionäridele ja represseeritutele
jäävad sõitjatele kehtima ka
pärast 1. detsembrit.

Soodussõidu õigust tõendab
Saue linnavalitsuse poolt
isikule väljastatud nimeline
elektrooniline sõidukaart ehk
kiipkaart. Soodussõidu õigus
tekib bussi sisenemisel ning
kiipkaardi ja isikut tõendava
dokumendi esitamisel ning
sõidu fikseerimisel bussi paigutatud kiipkaardi lugejas.

Soodussõidu eest tasumine
Linnavalitsus tasub soodussõidu üksikpileti eest bussiettevõttele Saue linnavolikogu
kinnitatud summa ulatuses
iga üksikpileti kohta. 2012.
aastal tasub Saue linn iga
juunior- või seenior-kiipkaardi
omaniku üksikpileti eest ühe
euro. Üliõpilaste ja paljulapseliste vanemate üksikpileti
eest tasub linn 40 eurosenti.
Soodussõidu õigusega isik
tasub ülejäänud bussipileti
maksumuse eest bussi sisenemisel. Põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste (v. a keskhariduse baasil
kutse omandajad) õpilastele
kehtib suvisel koolivaheajal
1. juunist kuni 31. augustini
soodussõidu õigus võrdselt
üliõpilaste ja paljulapseliste
vanemate soodustusega.

Soodussõidu taotlemine
Soodussõidu taotlemiseks
esitab taotleja Saue linnavalitsusele kirjaliku taotluse. Linnavalitsus kontrollib õigust soodussõidule ja
väljastab taotlejale nimelise
kiipkaardi. Esmakordsel
taotlemisel antakse kiipkaart
taotlejale tasuta.

Tasuta sõidu õigus Saue-Tallinn-Saue kommertsbussiliinidel ja elektriraudteel ning
seda tõendavad dokumendid
Tasuta sõidu õigus on väljaspool Saue linna asuvate
põhikoolide ja gümnaasiumite
statsionaarse õppe või kutseõppeasutuste (v. a keskhariduse baasil kutse omandajad)
õpilastel ajavahemikul 1. septembrist kuni 31. maini SaueTallinn-Saue kommertsbus-

siliinil või Saue linna läbival
elektriraudteel, kui õppeasutus
asub raudteeliini lähialal. Õpilase enda ja mõlema vanema
(või üksikvanem) registreeritud
elukoht peab olema Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue
linn vähemalt kolm kuud enne
taotluse esitamist. Hooldaja
või eestkostja ei pea olema
Saue linna elanik. Tasuta sõiduõigus kehtib taotleja valikul
kas Saue-Tallinn-Saue kommertsbussiliinidel või Saue
linna läbival elektriraudteel.
Valiku tegemisel lähtutakse
kooli asukohast. Tasuta sõidu
õigust tõendab Saue Linnavalitsuse poolt isikule väljastatud
elektriraudtee sõidukaart või
nimeline bussisõidu kiipkaart.
Tasuta sõidu õigus kehtib
tasuta sõidukaardi ja isikut
tõendava dokumendi alusel.

Tasuta sõidu õiguse taotlemine
Tasuta sõidu õigust SaueTallinn-Saue kommertsbussiliinidele või Saue linna
läbivale elektriraudteele saab
taotleda Saue linnavalitsusest kirjaliku taotluse alusel.
Elektriraudtee tasuta kaart
väljastatakse ajavahemikuks
1.september kuni 31. detsember või 1. jaanuar kuni
31. mai. Kui tasuta sõidu
õigust taotletakse alguskuupäevast hilisemal kuupäeval,
kehtib sõiduõigus alates taotlemise kuupäevast.

Asenduskiipkaardi või korduva tasuta sõidukaardi
taotlemine
Sõidukaardi kaotuse, varguse
või kasutuskõlbmatuks muu-

tumisel väljastatakse asenduskiipkaart või elektriraudtee
sõidukaart kirjaliku taotluse
alusel. Asenduskaardi taotlemine on tasuline ja selle
maksumus on viis eurot.

Sõidusoodustuste kehtivus
Bussisõidu või elektriraudtee
sõidukaardil märgitud sõiduõiguse kehtivus lõpeb järgnevatel põhjustel:
◊ kaardi omaniku elukoha
vahetusel väljapoole Saue
linna Eesti rahvastikuregistri andmetel;
◊ õpilase mõlema või ühe
vanema (ka üksikvanem)
elukoha vahetusel väljapoole Saue linna Eesti
rahvastikuregistri andmetel;
◊ põhi- või keskhariduse
omandanud õpilasel jooksva
aasta 30. juunil;
◊ õpilase või üliõpilase õpingute
katkemisel Eesti Hariduse
Infosüsteemi andmetel;
◊ kolme- ja enamalapselise
pere kolmanda lapse täisealiseks saamisel;
◊ puudega inimese puude
raskusastme tähtaja lõppemisel Sotsiaalkindlustusameti otsuse alusel;
◊ töövõimetuspensionäri töövõimetuse tähtaja lõppemisel Sotsiaalkindlustusameti
otsuse alusel;
◊ kiipkaardi omaniku surma
korral;
◊ kiipkaardi kaotuse, hävinemise või varguse korral.
Kiipkaardi või tasuta kaardi
varguse või kaotuse korral
tuleb linnavalitsust viivitamatult teavitada.

Info telefonil 6790 174
või e-posti aadressil
heli.joon@saue.ee.
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Sauel on lemmikloomade kiibistamine kohustuslik
Raimond Strastin
Saue Loomakliiniku loomaarst

P

aljudes omavalitsustes
on lemmikloomade
kiibistamine aastaid
kohustuslik. Saue linna
territooriumil oli see siiani
kohustuslik koerte osas juba
alates märtsist 2003, kasside
puhul jõustus kiibistamise
nõue mõni nädal tagasi.
Järgneva aasta jooksul, 1.
oktoobriks 2013, on linnakodanik kohustatud oma koerad
ja kassid loomaarstil kiibistada
laskma ning linnavalitsuse poolt
peetavasse registrisse kandma.
Kuidas see kõik täpselt toimuma saab ja kas seda ka mingil moel toetatakse, selgitavad
linnavalitsuse ametnikud.

Mis vigur see mikrokiip
siis on?
Mikrokiibi kasutuselevõtt loomade identifitseerimise vahendina on mõnes mõttes revolutsiooniline, kuna pikka aega
põhilise loomade märgistusmeetodina kasutuses olnud loomade
tätoveerimine pole piisavalt töökindel. Kiibistamise protseduur

on loomale valutu, kiibi number
on kordumatu ja selle võltsimine
ülikeeruline. Kiip ise on riisitera
suurune kapsel, mis süstlataolise riistapuu abil loomale naha
alla paigaldatakse. Kiip ei kao
ära ja ei kulu nagu tätoveering.
Mikrokiipi võib paigaldada
ainult tegevusluba omav veterinaararst. Koerte märgistamine mikrokiibiga aitab kaasa
hulkuvate loomade arvu vähendamisele ning kiirendab ja
lihtsustab kaotsi läinud koera
kokkuviimist omanikuga.
Kiibistatud looma andmed
kantakse registrisse koos omaniku andmetega, et loom oleks
võimalik omanikule tagastada,
kui ta on otsustanud omapäi
jalutama minna ja leitakse.
Kiibistamine võimaldab
saada paremat ülevaadet lemmikloomade hulgast ja nende
liikuvusest Eesti piires, omavalistustes tekib territooriumil
peetavate kasside ja koerte
kohta asjakohane ülevaade.
Lemmiklooma kiibistamine
on vastutustundlik tegu. Oma
lemmikloomale saab lasta kiibi
panna ka Saue Loomakliinikus, olete lahkesti oodatud.

Kiibistamise protseduur on loomale valutu
Foto: www.minulemmikule.ee

.

Selgitab keskkonna ja halduse peaspetsialist Inger Urva:
„Lähtuvalt loomatauditõrje
seaduse § 11 lõikest 1 on
loomaomanik kohustatud
tagama oma koduloomade
identifitseeritavuse vastavalt
eelpool nimetatud seaduse
paragrahv 10, mille kohaselt
üks loomade identifitseerimise viis on looma märgistamine.
Loomade märgistamine
tähendab looma varustamist

eristamist võimaldava püsiva
ja kordumatu kunstliku tunnusega. Loomade märgistamine ja nende üle arvestuse
pidamine on ennetav meede,
mis annab loomaomanikule
ja omavalitsusele kindlustunde, et loom on leitav ja
ta omanik on võimalik välja
selgitada.
Mikrokiibiga varustatud
loom tuleb registreerida kas

Saue linnavalitsuses või riigiportaalis www.eesti.ee.
Looma võib kiibistada vaid
tegevusluba omav veterinaararst, teenus on tasuline.
Lemmiklooma kandmine lemmikloomaregistrisse on inimesele tasuta.
Riigiportaalist registreerimisel tuleks valida teenus
„Lemmiklooma andmed ja
registreerimine LLR“. Teenus
asub portaalis „E-teenused”
> „Kodanik” > „Perekond”
all, kuid kõige lihtsam viis
seda leida on kasutades portaali üldotsingut ja otsida
sealt näiteks otsisõnadega
lemmikloomaregister, llr või
koerteregister.
Riigiportaali saab igaüks siseneda kas ID-kaardi,
mobiili ID-ga või läbi
internetipanga. Portaalist
lemmiklooma kandmine
lemmikloomaregistrisse on
tasuta. Portaalist on võimalik tutvuda enda nimel olevate lemmikloomade andmetega ja vajadusel uuendada
kontakte (telefon, e-posti
aadress).“

Koerte ja kasside pidamise eeskiri Saue linnas
Saue Linnavolikogu 25.
oktoobri 2012 määrus nr 55

§ 1. Üldsätted
(1) Käesolev eeskiri sätestab
koerte ja kasside (edaspidi
loom) pidamise nõuded Saue
linna territooriumil.
(2) Eeskiri on kohustuslik
täitmiseks kõigile juriidilistele
ja füüsilistele isikutele, kelle
omandis või valduses on loom.
(3) Eeskirja täidetakse koosmõjus loomakaitseseaduse,
veterinaarkorralduse seaduse,
loomatauditõrje seaduse ja
teiste loomapidamist reguleerivate õigusaktidega.
(4) Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1) hulkuv loom on loom, kelle
omanikku ei ole võimalik
tuvastada või kes on omaniku
juurest lahti pääsenud ning
viibib omaniku juuresolekuta
väljaspool omanikule kuuluvat või tema kasutuses olevat
territooriumi.
2) omanik on füüsiline või
juriidiline isik, kellele loom
kuulub või kes õigussuhte
alusel omanikuga vastutab
viimasele kuuluva looma eest.

§ 2. Loomapidamise nõuded
(1) Looma on lubatud pidada

omanikule kuuluvas või tema
valduses olevas ehitises või
territooriumil nii, et oleks
välistatud looma oma tahtel
välja pääsemine ja inimestele
või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.
(2) Korterelamus lähtutakse
loomapidamisel lisaks käesolevale eeskirjale ka korteriühistu
põhikirjast, kodukorrast ja
muudest elamu ühist haldamist
käsitletavatest dokumentidest.
(3) Korterelamute üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on
omanik kohustatud järgima
korteriomandite omanike kokkuleppel kehtestatud korda ja
avalikku korda.
(4) Kui omanikuks on juriidiline
isik, on tal kohustus määrata
looma heaolu eest vastutav isik.
(5) Omanik vastutab selle eest,
et tema loom ei ohusta inimesi
ega tekita neile kahju.
(6) Loomaga avalikus kohas
viibimisel peab omanik tagama
teiste inimeste ja loomade ohutuse ning vältima looma lahtipääsemist.
(7) Ühistranspordivahendis
peab koeral olema jalutusrihm
ja suukorv, v. a koera hoidmisel
kinnises kandmisvahendis. Ühistranspordis peab kassi hoidma

kinnises kandmisvahendis.
(8) Omanikul on keelatud
loomaga viibida staadionitel,
mänguväljakutel, üldkasutatavates hoonetes. Lõikes
sätestatu ei kehti vaegnägija
juhtkoera või teenistusülesannete täitmisel teenistuskoera
suhtes.
(9) Nakkusohtliku loomaga
avalikus kohas viibimine on
keelatud.

§ 3. Omaniku kohustused
(1) Omaniku juuresolekul
tagama ametiülesannet täitvate
isikute ohutu viibimise omaniku
territooriumil;
(2) tagama looma vaktsineerimise marutaudi vastu vastavalt
kehtivale seadusandlusele;
(3) avalikus kohas koristama
oma looma väljaheited;
(4) alates 1. oktoobrist 2013
peab loom kandma märgistusena
tegevusluba omava veterinaararsti
poolt paigaldatud mikrokiipi.
(5) Pärast mikrokiibi paigaldamist tuleb loom registreerida
Saue linna koerte ja kasside
registris. Registrisse kantakse
linna haldusterritooriumil peetavad loomad vastavalt Saue
linna koerte ja kasside registri
põhimäärusele.
(6) Looma kadumisest peab

omanik 24 tunni jooksul teavitama Saue Linnavalitsust
telefonil 6790180 või e-posti
aadressil saue@saue.ee.
(7) Looma surmast peab omanik
seitsme päeva jooksul teavitama

Saue Linnavalitsust või tegema
vastava kande registrisse.

§ 4. Hulkuvate loomade
püüdmine ja hukkamine
(1) Hulkuvate loomade püüdmist korraldab Saue Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).
(2) Kui hulkuv loom on identifitseeritav, kuid teda ei ole
võimalik kohe tagastada omanikule, tuleb loom kuni omanikule tagastamiseni paigutada hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud hoiupaika.
(3) Püütud loomi hoitakse
hoiupaigas 14 päeva arvates
hulkuva looma kirjelduse avalikustamist hoiupaiga interneti
koduleheküljel. Nimetatud aja
jooksul võib omanik looma
tagasi nõuda.
(4) Looma püüdmisega ja
ülalpidamisega seotud kulud
tasub loomapidaja hoiupaigale, kellega Saue Linnavalitsus on sõlminud vastavasisulise lepingu.
(5) Pärast paragrahvi 4 lõikes
3 nimetatud aja möödumist

antakse loom uuele omanikule.
Kui selle aja kestel ei ole võimalik hulkuva looma omanikku
kindlaks teha ega loomale uut
omanikku leida, viiakse läbi
looma eutanaasia loomakaitseseadusega sätestatud korras.

§ 5. Järelevalve ja vastutus
(1) Koerte ja kasside pidamise
eeskirjade nõuete rikkumise
eest karistatakse „Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse” § 663 alusel.
(2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad linnavalitsus ja politseiasutus vastavalt
oma pädevusele.
(3) Rikkumisega seotud väärtegude kohtuvälised menetlejad on Saue Linnavalitsus
ja Politsei volitatud isikute
kaudu.

§ 6. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Saue
Linnavolikogu 20. märtsi 2003
määrus nr 14 „Saue linna
koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine”.
(2) Saue Linnavalitsuse kantseleil korraldada määruse avaldamine ajalehes Saue Sõna ja
linna veebilehel.
(3) Määrus jõustub kolmandal
päeval pärast avalikustamist.

Haridus
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Reaal- ja loodusainete nädal Saue gümnaasiumis
Evelin Kristin
Gümnaasiumi reaal- ja loodusainekoondise juhataja

S

aue gümnaasiumi traditsioonilisse reaal- ja
loodusainete nädalasse
12.-16. novembril mahtus üle-euroopaline matemaatikavõistlus, loodusteaduslik
viktoriin ja uurimistööde konverents, GPS-orienteerumine
ning kreemide tehnoloogia ja
tootearenduse töötuba. Selgusid ka parimad peastarvutajad
ja nuputajad.
Ainenädal sai alguse 5.-6.
klasside üle-euroopalise mate-

gus iga klassi parim peastarvutaja ja nuputaja.
Esmaspäeval toimus loodusteaduslik viktoriin 9.-12.
klassile. Igast klassist võttis osa
4-liikmeline võistkond. Kõige
tublimaks osutus 12. a klassi
esindus koosseisus Kristel Vist,
Sander Siniorg, Kert Paidre ja
Valle Morel.
Teisipäevasel GPS-orienteerumisel „Fotojaht“ 7.-12.
klassidele osalesid külalistena
Saku gümnaasiumi abiturienTöötoas said õpilased ise erinevate retseptide järgi kreeme ja salve valmistada

GPS- orienteerumise võitjaks osutus põhikooli osas 9. c klass.

maatikaülesannete lahendamise võistlusega. Sellel osales 15 kooli Eestist ja Saue
gümnaasium saavutas nende
hulgas seitsmenda koha. Saue
kooli klassidest oli parim 5. c
ja kõige tublim õpilane oli Richard Rain Kõiv.
Terve nädala jooksul viisid
õpetajad algklassides läbi
matemaatikavõistlusi, kus sel-

did. Fotojahil tuli GPS-seadme
abil 40 minuti jooksul läbida
13 kontrollpunkti ja pildistada
sealolevat objekti. Orienteerumisvõistluse võitjaks osutus
gümnaasiumi vanuseastmes
külalisvõistkond Sakust ja
põhikooli osas 9. c klass.
Kolmapäeval viis Tallinna
Tehnikaülikooli (TTÜ) keemiadoktor Artur Jõgi 10. a

Loodusteadusliku viktoriini võitis 12. a klassi esindus koosseisus (vasakult) Valle Morel, Kristel Vist, Sander
Siniorg ja Kert Paidre. Fotod: Saue gümnaasium

klassile läbi töötoa „Kreemide
tehnoloogia ja tootearendus“.
Ta jagas teoreetilisi teadmisi
kreemidest ja salvidest ning
seejärel said õpilased võimaluse ka ise neid erinevate retseptide järgi valmistada.
Järgmisel päeval toimus
kreemide ja salvide presentatsioon, kus õpilased tutvustasid enda valmistatud toodet,

arvutasid välja selle omahinna
ja mõtlesid välja reklaamsõnumeid, et kreemi või salvi paremini turustada.
Reedesel loodusteaduslike
uurimistööde konverentsil
aulas esinesid ettekannetega
Saue abituriendid ja Saku
gümnaasiumi 11. klassi õpilased. Konverents on suureks abiks 10. ja 11. klassi

õpilastele, kellel seisab ees
uurimistööde koostamine ja
kaitsmine.
Loodusteaduslikud võistlused ja konkursid ei lõpe
ainenädalaga. Järgmine suur
väljakutse on 23.-25. novembril TTÜ Spordihoones toimuv
ROBOTEX, kus osalevad nii
põhikooli kui ka gümnaasiumi
õpilased. Soovime neile edu!

Mardipäev ja
evakuatsiooniõppus
lasteaias
Saue lasteaed Midrimaa

8. ja 9.novembril jooksid lasteaias mardisandid. Laulsime mardilaule ja jagasime häid soove.

6. novembril toimus Saue lasteaias Midrimaa evakuatsiooniõppus. Kõik
rühmad evakueerusid korrektselt ning päästeameti vaatlejad kiitsid laste
ja töötajate rahulikku ning asjalikku toimetamist.

23. november 2012 Saue Sõna
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Lionite ühislause „Lapsed eelkõige!“
Aidu Ots
LC Saue pressisekretär

V

iieteistkümnes LC
(lions club) Saue aastapäeva pidu, Charter
Night toimus Saue
mõisas. Peole olid kutsutud
kõik klubi lionid leedidega
ning külalised naaberklubidest
Laagrist, Sakust ja Keilast.
Osavõtuga austasid pidu piirkonna kuberner Andres Lukin
ja esimese regiooni esimees
Raivo Kokser leedidega.
Välisklubidest kutsusime
osalema meie sõprusklubid
Soomest - LC Mannerheim ja
LC Kannelmäki.
Tervituseks esinesid Saue
muusikakooli noored muusikud. Täname neid meeldiva
kontserdi eest, mis meeldis
kõigile. Sellised kontserdid
annavad noortele kogemusi ja
julgust astuda kuulajate ette
ka suurematel lavadel.
Peo üks tähtsam osa oli
Saue koolilaste võistlustööde
ülevaatus, hindamine ja
parima väljaselgitamine ülemaailmse rahuplakatite võistluse jaoks. Võitjaks osutus
plakat, mille autor on Grete
Mari Piiriste Saue gümnaasiumi 6. a klassist. Palju õnne
sulle, Grete Mari, võidu puhul
ja soovime su tööle edu piirkonna ja miks mitte maailma
konkursil!

Charter Night´ile olid kutsutud kõik klubi lionid leedidega ning külalised naaberklubidest Laagrist, Sakust ja Keilast. Fotod: LC Saue

LC Saue tegevusest möödunul aastal andis ülevaate
klubi eelmine president Ülo
Kesküll. Leedidele pidas kõne
Meelis Telliskivi. Sõna said ka
külalised.
Peo nael oli kuberner Andres Lukini esinemine, kes
andis meie klubi aktiivsele
liikmele Ants Torimile üle lionite kõrge autasu, Rukkilille
medali teise järgu.Piirkonna
aukirja pälvisid eelmine presi-

dent Ülo Kesküll aasta ladusa
korraldamise ja sekretär Tõnu
Kumari eeskujuliku sekretäritöö
eest. Autasusid jätkus ka klubi
pikaajalistele liikmetele.
Pärast seda, kui LC Saue
tänane president Jaan Kalbus
ja kuberner Andres Lukin olid
vimplid vahetanud, jõudis pidu
järgmisse faasi, mis koosnes
pidulikust õhtusöögist, tantsust ja aktiivsest suhtlemisest. Peol veeres ka loosiratas

ja kogutud rahalised vahendid
läksid heategevusfondi.
On kõige ehtsam sügis: ööd
on pikad ja pimedad, päevad
lühikesed. Tinarasked pilved
lendavad üle Eestimaa ja
kuskil nende vahel ruttavad
sügislinnud soojemate maade
poole. Aga lionid on siin ja
jäävad teie kõigi keskele, hoolitsemaks selle eest, et ükski
laps ei kogeks hüljatust, hooletusse jätmist, halba kohtlemist

ega kaitsetust. Kõik eelnev on
koondatud lionite selleaastasesse ühislausesse „Lapsed
eelkõige!“
LC Saue kuulub Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni Eesti piirkonna
D 120 koosseisu. Lioneid on
Eesti piirkonnas 1300, klubisid 62. Maailmas on lionite arv
1,35 miljonit ja kogu klubide
arv 46 tuhat. LC-l Saue on
täna liikmeid 22.

MTÜ-d arutasid koostööd linnaga ja omavahel
Sirje Piirsoo
Saue linna mittetulundusühingute (MTÜ) ümarlaua
16. novembril Viikingite külas
juhatas sisse kohaletulnud klubide, seltside, ühingute ja seltsingute lühitutvustus. Sisutihe
pärastlõuna jätkus ülevaatega
mittetulundustegevuse rahastamisest ning aruteluga, kuidas
saaksid MTÜ-d teha paremini
koostööd linnaga ja omavahel.
Ümarlaual osales kolmteist
Saue linna MTÜ-d: haridusselts Vitalis, naisselts, linna
invaühing, seltsingud Bereginja ja Tammetõru, male-kabe
klubi, vibuklubi Sagittarius,
Saue Folk, jalgpalliklubi, Keila
korvpallikool, lastekaitseühing,
kodu-uurimise seltsing ning
taekwondo klubi.
Tutvustuses andis iga MTÜ
esindaja lühiülevaate sellest,
millega ühing tegeleb, millal
on see loodud, kui palju on liikmeid ja millised on suuremad
ettevõtmised aastal 2013.
Ümarlaud jätkus linnapea

Spordiklubid leidsid, et vahva oleks üheskoos suve- ja talvelaagreid korraldada ning integratsioonipäevi läbi viia, kus näiteks korvpallipoisid vibu
lasevad ja vastupidi. Foto: Sirje Piirsoo

Henn Põlluaasa ja abilinnapea
Jüri Tümanoka sõnavõtuga.
Linnapea rääkis suurematest
ettevõtmistest linnas, peatudes
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniehitusel, suusa- ja kelgumäe
rajamisel Sarapiku terviserajale, ning tutvustas 2013.
aasta eelarvet ja eelarve strateegiat aastateks 2013-2016.

Jüri Tümanok andis põhjaliku
pildi sellest, milline saab välja
nägema kooli juurdeehitus, mis
laiendab sööklat ja kooli osa,
annab ruumid muusikakoolile
ja huvikeskusele, ning kutsus
kõiki MTÜ-sid kaasa lööma
Saue linna 20. sünnipäeva
tähistamisel tuleva aasta 24.
augustil - nii pidu väärtustades

ja sisukamaks muutes.
Mittetulundustegevuse
rahastamisest 2012. aastal
andis ülevaate kultuuri-, haridus- ja spordivaldkonna peaspetsialist Margit Ots.
Töögruppides tõid ühingute esindajad välja, et linna
kodulehel võiks olla MTÜ-de
tutvustus ja tegevuste ajakava,
sealhulgas treeningute ajad,
et need, kes linna toetusel
võistlustel või konkurssidel
käivad, peaksid kandma Saue
sümboolikat, et oleks vaja käivitada vene keele ring noortele
ja tõhustada liiklusõpet, mis on
küll heal tasemel koolis ja lasteaias, kuid mille osad lapsevanemad hoolimatu käitumisega
nullivad, lubades lapsi kiivrita
sõitma ja ignoreerides liikumisel parema käe reeglit.
Arutelu all oli spordi- ja
kultuuriühingute eelarve tasakaalustamine. Rahastamist
sisuliselt lahates jõudis ümarlaud aga järeldusele, et kõiki
arvesse võttes ei olekski see
nagu tasakaalust väljas.

Spordiklubid leidsid, et
vahva oleks üheskoos suve- ja
talvelaagreid korraldada ning
integratsioonipäevi läbi viia,
kus näiteks korvpallipoisid vibu
lasevad ja vastupidi. Kõne all
oli ka Saue ja Keila linna vaheliste võistluste ellukutsumine.
Üks küsimus, mis pika arutelu käivitas, oli linnavalitsuse
oktoobri alguse korraldus, mis
sätestab, et kõik MTÜ-d ja
juriidilised isikud tasuvad linna
hallatavate ruumide kasutuse
eest üüri vastavalt hinnakirjale.
Ruumide üüride tasumisest
vabastatakse need MTÜ-d, kes
on registreeritud Saue linnas
ja kelle tegevuse eesmärk on
Saue linna elu edendamine.
Selleks et üürivabastust
saada, tuleb MTÜ-l linnavalitsusele esitada avaldus, kus
on välja toodud väärtus, mida
klubi oma tegevusega linnale
loob. Seejärel langetab linnavalitsus otsuse vabastuse või
mittevabastuse kohta ja sõlmib
vabastuse saanutega aastase
koostöölepingu.

Muusika
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Saue vokaalansamblid olid Harjumaal edukad
Grete Põldma
Gümnaasiumi huvijuht

H

arjumaa koolide traditsioonilisel vokaalansamblite konkursil esines erinevates vanuseastmetes kokku 27 ansamblit
197 laululapsega. Saue linna
esindas seitse ansamblit, nii
palju polnud välja panna ühelgi
teisel omavalitsusel! Konkurss
leidis aset 16. novembril Oru
külakeskuses.
1.-3.klassi vanuseastmes
oli osalejaid kaheksa. Saue
Poistekoori ansambel Elviira
Alamaa juhendamisel saavutas kolmanda koha. Ansamblis laulavad Andreas Tähnas,
Andreas Alliksaar, Martin Mikk
Kõiv, Oscar Parbo, Tanel Palmsaar, Kristofer Kotter, Silver
Kotka, Ats Marek Tender ja Ken
Martin Aunpu.
4.-5. klassi arvestuses osales kokku kaheksa
ansamblit, neist kolm Sauelt.
Saue Poistekoori ansambel
koosseisus Kaur Erik Pää-

suke, Oliver ja Rasmus Strastin, Alexis Alliksaar, Markus
Lehtsalu, Rasmus Kuningas,
Märt Tender ja Henri Korts,
mida juhendab taas Elviira
Alamaa, tuli esimeseks.
Saue Muusikakooli tütarlasteansambel Ulvi Kanteri
juhendamisel, kus laulavad
Laura-Liisa Kümnik, Melissa
Melani Oruste, Herta Velner
ja Ida Maria Min, saavutas
samas vanuseastmes teise
koha. Tüdrukuid saatis klaveril Gerli Kirikal.
Debüüdi tegi sellel konkursil Saue gümnaasiumi segaansambel Klaster, kes saavutas
10.-12. klasside arvestuses
esikoha. Ansamblis laulavad
Grete-Marie Sepp, Mari-Liis
Viisimaa, Kaia-Triin Pääsuke,
Aniken Siimon, Birgit Suuder,
Joosep Talumaa, Pearu Jakob
Ojamäe, Jonas Jaansoo ja Mart
Jõesaar. Klasterit juhendab
Grete Põldma.

Poistekoori poisid esinesid tundud headuses ja nii 4.-5. klasside arvestuses esikoht endale napsatigi

Auhinnalisele teisele kohale
tuli Saue Gümnaasiumi neidude ansambel SaSir, mida
juhendab Grete Põldma ning

kus laulavad Grete-Marie Sepp,
Mari-Liis Viisimaa, Kaia-Triin
Pääsuke, Aniken Siimon, Birgit
Suuder ja Susanna Põldma.

Suur tänu kõikidele laululastele, vanematele ja õpetajatele toetava suhtumise ja
kaasaelamise eest!

Kontserdisügis toob linna Eesti parimaid muusikuid
Sandra Kalmann
Muusikateadlane,Saue muusikakooli teoreetiliste ainete õpetaja

Theodor Sink (paremal) ja Holger Marjamaa olid muusika enda jaoks täpselt läbitunnetanud. Foto: Sieje Piirsoo

S

aue Kontserdisügise
kolmas kontsert andis
13. novembril saali
lava kahele noorele
muusikule, Theodor Singile ja
Holger Marjamaale, kes musitseerisid tšellol ja klaveril.
Et ennast kiitustega esmalt
tagasi hoida, avan kõigepealt
hoopis esitusele tulnud heliloojate tausta. Dmitri Šostakovitš ja Francis Poulenc on ühe
ajastu heliloojad, kuid need
ühiskonnad, kus nad sündisid
ja kasvasid, olid väga erinevad,
mistõttu on kummagi helilooja

loomingu koloriit erinev.
Šostakovitš tajus Stalini
1930. aastate diktatuuri, mis
kõrvaldas teisitimõtlejaid ja
kus inimesed lihtsalt kadusid,
väga valusalt. Poulenc aga elas
avatud ja novaatorlikus Pariisis, kus inimesed olid vabad
mõtlemises ja tegudes.
Šostakovitši loodud sonaat
tšellole ja klaverile d–moll
on loodud 1934. aastal, kui
helilooja oli 28-aastane. Noorest east vaatamata on selles
teoses kuulda temale omaseid muusikalisi figuure ja

rütmikat. Seda sonaati ei ole
interpreetidel sugugi lihtne
mängida, sest Šostakovitš on
muusikakeelelt - ning oli ka
elus - suhteliselt tujukas ja
võib öelda, et isegi jonnakas
persoon. Alati võib ette tulla
ootamatuid meeleolumuutusi
ja keerukat rütmikat.
Ka selles sonaadis võis
kohata lüürilist ja mõtlikku
meeleolu, kuid samas ka tormaka elujanulise nooruse pulbitsevaid tundeid.
Theodor Sink ja Holger Marjamaa olid muusika enda jaoks

täpselt läbitunnetanud. Kuigi
noormehed on alles muusikutee
alguses, oli nende küps muusikast mõtlemine suur trump
sonaadi mängimisel. Kõik ülemäärased emotsioonid, mis
segaks Šostakovitši muusikat,
olid jäetud tahaplaanile. Esiplaanil oli vaid puhas muusika.
Eriliselt nauditavad olid kahe
mängija muusikalised dialoogid – üksteise mängu tunnetati
silma vaatamata.
Kahe suurteose vahel
esitas tšello Bachi III Süidi
Sarabande’i. Selline ajastute

muutus tundus esmapilgul võõrastav, kuid tagantjärgi mõeldes peab tõdema, et Bach oli
suurepärane puhkus publikule
kahe keerukama pala vahel.
Teise suure teosena esitasid muusikud noor-Poulenc`i
sonaadi tšellole ja klaverile
op 143. See teos on loodud
aastatel 1940-1948 ja esitamine nõuab mängijatelt
suurt tähelepanu. Muusikasõbrer tundis sonaadis ära
Poulenc`ile omased akordid
ja helide kooskõlad, kuid
tähelepanu all olid tempod ja
nende muutused: helilooja on
päris täpselt nooti märkinud
metronoomi tempod.
Noored interpreedid tulid
tempode ja muusikaelementidega väga hästi toime. Nauditav oli kuulata mängijaid, kes
tajusid ja tunnetasid üksteise
mängu. Need teosed nõuavad
esitajatelt erinevaid mängutehnilisi oskusi ja nende esitamisega said noormehed hakkama. Ma ei tahaks kumbagi
mängijat eriliselt esile tuua,
sest mõlemad on võimekad
interpreedid.
Kokkuvõtteks aga - Saue
Kontserdisügis on tänuväärne
kontserdisari, sest meie väiksesse linna tuuakse kohale
Eesti parimad muusikud. Tulge
kuulama!
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Saue Taekwondo klubile
rahvusvahelistelt võistlustelt üheksa medalit
Saue Sõna

tulid sauelased koju üheksa
medaliga.
Imekspandav, kuidas on
vaid pisut enam kui aastase
treeninguga, siiani korralikku
varustust omamata võimalik
selliste tulemusteni jõuda!
Kuldmedal: Lukas Jansen,
Alex Andrejev ja Badr Eddine
Lamdaghri Alaoui
Hõbemedal: Alexander Muskevitch, Laura-Liisa Kümnik
Pronksmedal: Ott-Karl Kümnik, Kaspar Aadli, Henry Lippasaar ja Sofia Samoilova
Väga südilt võistlesid Kaur
Kippar, Tristan Pass, Kristian
Vuks, Carmen Raagmets, Tuule
Mari Kuningas, Kerstin Kippar,
Mia Johanna Paas, Ali Benmakanson ja Robert Janson.

Saue noorim spordiklubi, Saue
Taekwondo klubi, mis asutati
alles novembri alguses, tuli
Rakverest rahvusvahelistelt
võistlustelt koju üheksa medaliga - kolm kulda, kaks hõbedat ja neli pronksi.
10. novembril võistles Rakvere cupil 250 sportlast Lätist,
Leedust, Valgevenest ja Venemaalt. Sauelt osales 17 poissi
ja tüdrukut ning treener Badr
Eddine Lamdaghri Alaoui.
Kõrgetasemeliselt võistluselt - siinkandis juhtub harva,
kui Baltikumi kõige kõrgema
vööga korea võitluskunsti
taekwondo võitlejale Badrile
võistluspartnereid leidub Henri Lippasaar (vasakul)
võitles välja pronksi. Pildil
on ka treener Badr Eddine
Lamdaghri Alaoui

Varustuse saab selga
Tristan Pass.

Isad staadionil
Terje Toomingas
Saue Huvikeskuse
sporditegevuse juht
Sarja „Sauelane liikuma“ kolmas etapp, staadionijooks, tõi
10. novembril sportima üle
100 spordisõbra. Kõik osavõt-

jad läbisid neli staadioniringi,
valides endale ühe kilomeetri
läbimiseks jõukohase tempo.
Rõõm oli näha, et jooksust
võttis osa kogu pere: staadionil oli kohal nii lapsi, vanemaid kui vanavanemaid.
Stardi eel toimus auhindade

loosimine ja kuna tegu oli isadepäeva jooksuga, väärisid medaliga autasustamist kõik isad.
Suur tänu osavõtjatele ja
kohtumiseni juba 2. detsembril sarja neljandal etapil Saue
ujulas.

Sünnipäevalapsed
novembris
ERNA KABER
AGATHE VAARD
ARMILDE POOLA
SILVIA SARING
MARIA LIMBERK
MEIDA OJAPÕLD
SALME LÄÄNEMETS
VILMA ERENDI
ERIK ANDRESEN
LEMBIT ANNI
MEEDI MIDRI
MARIA VASSILEVSKI
EHA ASSO
JUZEM ŠAVIGULLA
UDO MALM
ÜLO PRIILAHT
ÕNNE VURMA
EEMI ISRAEL
ALLA SAZANOVITŠ
KLAUDINE VOSMI
VILLI JOALA
HELGI VARIK

Isadepäeva jooksust võttis tunni jooksul osa üle 100 spordisõbra.
Foto: Terje Toomingas

Palju-palju õnne!
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Saue päevakeskuse tegemised novembris ja detsembris
Esimesest advendist kolmekuningapäevani on päevakeskuses avatud jõulunäitus „Hea
soov“. Igale heale soovile on
koht näitusel. Korraldab EELK
Keila kiriku Saue kogudus.
◊ 26. novembril kell 14 esineb Saue Päevakeskuse
erivajadustega noorte
ansambel Marve Rekandi
juhendamisel Kesklinna
Sotsiaalkeskuses.
◊ 28. novembril kell 9 päevakeskuse käsitöö poolel

saksa keele klubi. Edaspidi
koguneb saksa keele klubi
kolmapäeviti kell 9.
◊ 28. novembril kell 12.45
külastame US Art kunstigaleriis näitust „Romanovid ajastu tunnusfiguurid“. Pilet
maksab üks euro. Sõidame
kell 11.47 Saue kaubakeskuse juurest väljuva 190 bussiga. Vajalik registreerimine.
◊ 30. novembril pakub OÜ
Silmarõõm silmade kontrolli
võimalust. Vajalik eelnev
registreerimine päevakesku-

◊
◊

◊

◊

ses või telefonil 6595 070.
5. detsembril kell 10-14
riiete müük.
6. detsembril kell 10
tähistab soome keele klubi
Soome iseseisvuspäeva,
osalevad külalised Soomest.
7. detsembril esinevad erivajadustega inimesed Harjumaa PIN-i jõuluseminaril.
15. detsembril valmistume
projekti „Köök ühendab
rahvast“ raames jõuludeks.
Erinevad vorstid. Registreerimine vajalik, osavõtjate arv

November ja detsember Saue muusikakoolis
November
26. november
Saue Muusikakooli kitarriosakonna kontsert
27. november
Saku ja Saue muusikakoolide ühiskontsert kell
18 Saue Kontserdisaalis.
Sissepääs tasuta!

Detsember
1. detsember
Õpilaste osalemine vokaalansamblite konkursil „Volüüm“
Tallinnas
2. detsember
Esimese advendi tähistamine,
küünalde süütamine Saue
linna kuusepuul
3. detsember
Kontsert kell 12 Saue lasteaias
4. detsember
Saue kontserdisügise lõppkontsert kell 18.30 Saue
Kontserdisaalis. Esineb Siim

Aimla trio ning poeedid Jürgen
Rooste ja Tuuli Taul kavaga
„Eesti keel terav, kui nuga!“.
Kultuuri-teemalised vestlusringid. Õpilastele sissepääs
tasuta (pilet 5/2 eurot) !
7. detsember
Õpetajate Elina Seegeli, Gerli
Kirikali ja Marina Jurtšenko
klaveriõpilaste kontsert
9. detsember
Saue Poistekoori ettevalmistuskooride kontsert
11. detsember
Õpetaja Juta Rossi viiuliõpilaste kontsert
13. detsember
Õpetaja Riho Joonase õpilaste
klassikontsert kell 18 Saue
muusikakooli stuudios
16. detsember
Esinemine kell 12
koduste laste jõulupeol Sauel
16. detsember
Saue Poistekoori ja

Noorte Meeste Koori jõulukontsert Keilas.
18. detsember
Saue muusikakooli aastalõpu
kontsert teemal „Muusikal“
kell 18 Saue Kontserdisaalis.
Sissepääs tasuta!

Muusikakool soovitab
30.11-2.12
Klaverikonkurss „Eesti Kõla“ Tallinna
muusikakeskkoolis
25.11-12.12 Kitarrifestival
„Fiesta de la guitarra“, info
www.kitarriselts.ee

70 ja enam.
Vajalik eelnev registreerimine päevakeskuses.
MTÜ-de koosviimised
◊ 30. november kell 16 seltsing
Tammetõru kogunemine.
◊ 4.detsember kell 10 Saue
Linna Invaühingu koosolek.
◊ 14. detsember kell 14 seltsing
Bereginja jõulukogunemine.
◊ 18. detsember kell 15 Saue
Linna Invaühingu jõulupidu
Tammevana pubis.

Kunstistuudio
joonistuste ja keraamika
näitus raamatukogus
Saue Huvikeskus
3. detsembril kell 17 toimub
Saue Linna Raamatukogus
Saue Huvikeskuse Kunstistuudio kursustel osalenud
täiskasvanute joonistuste ja

keraamika näituse avamine.
Näitust saab külastada
raamatukogu lahtioleku
aegadel kuni 17. detsembrini
2012.

Muusikakooli lisainfo
www.sauemk.edu.ee

Käsitöönäitus raamatukogus

IN MEMORIAM

Saue Linna Raamatukogus on
kuni 3. detsembrini avatud
sauelase Kerli Gretškovi käsitöönäitus „Põlveotsas tehtud,
silmarõõmuks kõigile“.
Vaatamiseks on ehted,
vööd, keraamika, palju puhtast lustist tehtud asju (mänguloomad, vahtraroosid), aga

Ka sisaliku tee kivil jätab jälje
kuigi me seda ei näe.
Iga mõte, mis tuleb ja läheb,
jääb kuhugi alles …
Kõigi teede pikkus ajas on võrdne.
Karl Ristikivi

RAFAEL AMOS

ka vitsakorvid, kotid ja palju
muud. Näitusele lisavad
särtsu värvikirevad vitraažid.
Näitus on avatud esmaspäevast reedeni kell 10-18 ja
laupäeval 10-17.
Oma kätega midagi teha ja
tulemust nautida on suur rõõm.
Tulge ja saage sellest osa.

Esimese advendi
jumalateenistus Saue kirikus

4. august 1950 – 9. november 2012
Saue Linnavolikogu ja Saue
Linnavalitsus mälestavad
kauaaegset volikogu esimeest,
liiget ja kolleegi Rafael Amost
ning avaldavad sügavat kaastunnet sugulastele, sõpradele
ja lähedastele.
Rafael Amos oli Saue Linnavolikogu kõigi kuue koosseisu liige ning volikogu esimees aastatel 1996-2002 ja
2004-2005.
Novembrist 2005 kuni
2012. aasta märtsi lõpuni
töötas Rafael Amos Saue
Linnavalitsuses abilinna-

piiratud.
◊ 16. detsembril sõidame
Raereisidega Laitse Graniitvillasse kontserti „Jõulud
südames“ kuulama. Esinevad Birgit Õigemeel ja Mihkel Mattisen. Osalustasu on
21,50 eurot.
◊ 24. detsembril kell 16 jõulujumalateenistus Saue kogudusele Keila kirikus. Osavõtusoovist palume teatada.
◊ 27. detsembril kell 15 eakate
jõulupidu Saue Gümnaasiumis.
Oodatud on kõik, kel aastaid

Pühapäeval, 2. detsembril kell 13.
Teenib pastor Raivo Kaustel.
Muusikaga teenib Saue koguduse tütarlaste tertsett.
peana ja oli linnavalitsuse liige.
Saue linn autasustas
Rafael Amost linna kõrgeima
autasu, teenetemärgiga
2002. aastal pikaajalise tulemusliku töö eest volikogus.
1994. aastal valiti Rafael
Amos Harju Maakogu esimeheks. Ta oli Eesti Vabariigi
presidendi valimiskogu liige
1996. ja 2001. aastal.

Rafael Amos töötas filmiarhiivi teaduri, ajakirjaniku,
ETA peatoimetaja asetäitja,
justiitsministeeriumi ja Harju
maavalitsuse osakonnajuhatajana. Ta oli Eesti Ajakirjanike
Liidu esimees aastatel 19962000 ning aastaid Harju Maakonna piirkondlik töötülide
lepitaja. Rafael Amos kuulus
Eesti Reformierakonda.

Oikumeeniline
jumalateenistus Saue kirikus
Aastalõpu oikumeeniline jumalateenistus pühapäeval, 25.
novembril kell 13 Saue kirikus.
Teenivad Saue koguduse
pastor Erki Kuld ja EELK
Keila Mihkli koguduse abi-

pastor Juha Väliaho.
Muusikaga teenib Saue
koguduse noorteansambel.
Draamaprogrammi esitavad külalised Soomest
Laukka kogudusest.

23. november 2012 Saue Sõna
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Kuulutused
Teenused
Aitame koostada teie majale
ehitusloa ja kasutusloa saamiseks vajalikku dokumentatsiooni. info@arhipilk.com,
telefon 56600290.
Korstnapühkija-pottsepp.
Küttekehade remont. info@
potipoiss.ee; 58072581
VIIME TASUTA ära teie VANARAUA (pliidid, pesumasinad,
radiaatorid, vannid, torud
jne). Demonteerime. Hoolsad
töömehed. Kuulutus ei aegu.

RAFAEL AMOS
Leiname ja
avaldame kaastunnet
lähedastele
Eesti Keskerakonna
Saue osakond
Saue Mälumänguklubi
liikmed mälestavad
klubi asutajat, presidenti ja
parimat kilvarit
RAFAEL AMOST
ning avaldavad siirast
kaastunnet lähedastele
Saue Linnavolikogu ja Saue
Linnavalitsus mälestavad
kauaaegset volikogu
esimeest ja liiget ning
endist kolleegi
RAFAEL AMOST
ja avaldavad sügavat
kaastunnet lähedastele

Telefon 55939504.
Kinnisvara
Müüa Kuuseheki tänaval
kanaliga garaaž. Hind 3000
eurot. Telefon 56698863.
Soovin üürida ühe- või kahetoalise korteri Sauel. Kiire!
Telefon 53973330.
Müük
Müüa turbabriketti, ümmargust ja kandilist puitbriketti
ning sõelutud kivisütt. Transport Sauele tasuta. Telefon
53593615.

Müüa küttepuud: kask - 40€/
rm; segapuu - 34€/rm. Transport alates 10 ruumist tasuta.
Telefon 5062645.
Müüa kvaliteetset toidukartulit Marabel. 30 kg – 12 eurot;
50 kg – 18 eurot. Suurema
koguse puhul hind kokkuleppel. Kartulite kojutoomine on
hinna sees. Tel 508 0970.
Otsin tööd
Pottsepp otsib tööd. Pottsepatööd, klassikalised kaminad ja looduskivi paigal-

dus. Töödest pildid. Materjal, transport meie poolt.
Tel.58033448
Pakun tööd
Otsin hoidjat 6-aastasele
poisile Kanama külas 2-3
tööpäevaks nädalas. Telefon
56354250.
Seoses töömahu suurenemisega võtab õmblusettevõte
AS Protten F.S.C. asukohaga
Keilas tööle kogemusega
õmblejaid ja triikija. Kontakttelefon 6747567.

Väli- ja sisereklaame valmistav ettevõte võtab tööle plekksepp-komplekteerija. Töökoht asub Sauel.
Palume soovijatel saata oma CV-d
aadressile marek@springmar.ee
Täpsem info ettevõtte kohta
www.springmar.ee. Töökuulutuse täies mahus leiate Saue
linna kodulehelt www.saue.ee
Ettevõtjale / Töökuulutused.
Saue Linnavarahaldus pakub
tööd majahoidja-tehnikule. Info
telefonil 6595 611, Tõnu või
659 6519, Diana või e-posti
aadressil linnavarahaldus@saue.

Avaldame kaastunnet
Merje Müürsepale
ISA
kaotuse puhul
Harju KEKI-i
Rahvamuusikaorkestri
mängijad
Ei tulek ega minek ole meie
endi teha,
vaid see, mis sinna vahele
jääb...
Ja see on elavate mäletada.
(J. Viiding)
Mälestame kauaaegset
abilinnapead
RAFAEL AMOST
Avaldame kaastunnet
omastele
Saue Päevakeskus
Seltsing Bereginja
Seltsing Tammetõru
Saue Linna Invaühing

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

Teated ja reklaam
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