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Saue Poistekoor on Eesti suurim
Sirje Piirsoo

S

aue Poistekoor tähistas
jaanuari lõpus 15. sünnipäeva kontserdiga,
kus astusid üles ettevalmistus- ja põhikoorid, noorte
meeste koor ja solistid ning
üllatusena koori vilistlased.
Kooril on lauljaid 170,
seda juhatab Elviira Alamaa.
Koormeister on Ulvi Kanter
ning kontsertmeistrid Gerli
Kirikal ja Marina Jurtšenko.
Sünnipäevakontserti konfereeris Madis Milling.
Poistekoori sünnipäeval
tervitama tulnud Eesti Meestelaulu Seltsi juhatuse esimees
Arvi Karotam sõnas, et Saue
Poistekoor oma 170 liikmega
on Eestis suurim. Ta ütles, et
kui võtta arvesse Saue linna
elanike arvu, mis läheneb
6000, laulab poistekooris iga
35. sauelane ja sellega on
Saue äkki maailmameistergi. Arvi Karotam lisas,
et ta ei võtnud arvesse
neid kõiki poisse,
kes on aastate
jooksul kooris
laulnud.
Kuid Saue
Poistekoor ei
paista silma
suuruse,
vaid kvaliteedi poo lest. 2011.
aastal omistati koorile
ettelaulmisel
I kategooria.
Koor on osalenud rahvusvahelistel festivalidel ja konkurssidel Slovakkias,
Leedus, Soomes, Elviira Alamaa

Meeleolukas „Kikilips“ on just kõlanud. Laval on Saue Poistekoor ja Noorte Meeste Koor.
Fotod: Sirje Piirsoo

Tšehhis, Slovakkias.
Lätis ja Ungaris ning
pälvinud auhinnalisi kohti, eripreemiaid ja publiku
grand prix`i. 2012.
aasta suvel astus
koor üles rahvusvahelisel muusikafestivalil Itaalias
Roomas ja esines
Pantheonis.
Eesti Meestelaulu
Seltsi korraldatud
vabariiklikul meeskooride võistulaulmisel 2012. aasta kevadel saavutas vastloodud
Saue Noorte Meeste
Koor noorte meeskooride
seas teise koha.

Koori poisteansambel on
noppinud esi- ja teisi kohti
maakondlikel ja üle-eestilistel
konkurssidel. Poistekoori lauljad on olnud esireas solistide
konkurssidel, nagu Harjumaa
Laululaps, Laulukarussell ja
Eesti Meestelaulu Seltsi poistesolistide võistulaulmine:
Märt Mägi, Valter Vallimaa, Oliver Povel-Puusepp, Martin Vist,
Markus Lehtsalu, Edi Krims, Karl
Hõbessalu, Kristofer Kotter ja
Daniel Bakler.
Tänu Saue Poistekoorile sai
Saue linn 2011. aastal veel
ühe koori võrra rikkamaks:
Saue Segakoori liikmetest on
pea pooled poistekoori poiste
vanemad.
Saue Poistekoor on loodud

oktoobris 1997 ja tegutseb
alates teisest hooajast Saue
Muusikakooli juures. Kooris
laulab 170 poissi ja noormeest
vanuses 4-20 eluaastat. Neist
23 kuulub Saue Poistekoori
põhikoori, 32 noormeest laulab 2010. aasta sügisel loodud
Saue Noorte Meeste Kooris,
ülejäänud ettevalmistuskoorides.
Saue Sõna NR 3 (387)
8. veebruar 2013
Väljaandja Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus:
loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub
22. veebruaril
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Lõpuks saab su olemuseks olla ema,
õpetad nad kõndima ja kõnelema
Saue Sõna

S

aue lasteaia saal oli
taas 1. veebruaril
väikseid „imesid“ täis.
Õnneks olid viirused
jätnud noored pered suures
osas puutumata, sünnitunnistuse sai üheksa pisikest sauelast 11-st kohalekutsutust.
Kõlasid lasteaialaste laulud, linnapea Henn Põlluaasa (esimesel pildil vasakult
esimene ja teisel paremalt
viimane) ja direktor Anne Teetamme tervituskõne. Meenutamaks südamlikku vastuvõttu,
jäi igale perele mälestuseks
lasteaiamudilaste valmistatud
kaart, roosa või sinine küünal,
mida lapse või pere tähtsatel
puhkudel kodus süüdata, raamat ja palju häid soove.
Peo lõpetas maitsva tordi
söömine. Kui maitsva just,
kuulevad pisikesed pidulised
aastate möödudes emalt-isalt
või suurelt õelt-vennalt: olid
nad ju tordisöömise aegu
parasjagu piimajoomise eas.
2012. aastal sündis Sauel
72 last, neist 41 poissi ja 31
tüdrukut. Kaksikuid oli kaks
paari. 2011. aastal oli sünde
nelja võrra rohkem ja linn sai
rikkamaks 76 lapse võrra.
Möödunud aastal olid poistenimedest populaarsemad
Marten ja Martin ning tüdrukunimedest Grete mitut moodi
kirjutatuna (Grethe, Greteli) ja
Mia liitnimeosana (Mia-Liis,
Mia Viktoria).

Vasakult: Hugo Koidu, Sebastian-Ergo Tee, Aniita Kase, Elisabeth Tšerednik ja Anett Suurküla emmede-isside ning õdedega.

Allkiri: Vasakult: Mia Viktoria Lillepea, Martin Vald, Loore Mitt ja Hillar Pedajas emmede-isside ning õdede-vendadega. Fotod: Sirje Piirsoo

Kaunid jõuluehteis aiad on selgunud

Irja ja Karl Sooväli koduaed Maastiku tn 22. Foto: Janne Põlluaas

Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist

Kes jõulude ja uue aasta saabumise aegu Sauel ringi jalutas, võis tõdeda, et sauelaste

koduaedade kaunistamisega
loodud jõuluilu jätkus kõikjale.
Eriti muinasjutulistena näisid
Kadaka ja Kiviloo elamurajoonid, kus üks ehitud maja ja
aed järgnes teisele.
Jõuluehteis maju ja aedu
vaadates võis näha, kui kenasti
harmoneerus okastaimede
rahulik roheline valgete ja
värviliste tulevihkudega. Ka
loodus ei olnud kitsi ja aitas
kaasa: lumemütsides kadakad
olid pilkupüüdvad ja looduslikeks ehteiks aedades.
Oskuslikult oli kasutatud
erinevaid vanikuid, pärgi, valguslinte, mis majade katuseääri, rõdupiirdeid, tugiposte ja
puid kaunistasid. Pilkupüüdvad olid elektriküünalde valgusest säravad elamute aknad.
Eriliselt mõjusid valgustatud
skulptuurid, hekkidesse pai-

gutatud valguslambid, mis kui
salasilmad põõsastikust välja
piilusid.
Kaunis jõulusäras majad ja
aiad andsid tunnistust sellest,
et inimeste fantaasialennul,
ilumeelel ja tegutsemise tahtel
ei näi puudust olevat.
Täname kõiki jõuluilu loojaid pakutud ilu ja muinasjututunde eest ning ka neid, kes
ehitud aedadest teada andsid.
Jätkuvat ilumeelt ja teotahet
edaspidiseks.

Saue kaunimad
jõuluehteis koduaiad
Irja ja Karl Sooväli koduaed
Maastiku tn 22
Triin Kõrge ja Erki Pintsi koduaed Lehtmetsa tn 14
Tatjana Loza ja Eldar Agajevi
koduaed Kivipõllu tn 7

8. veebruar 2013 Saue Sõna

Ülevaade Saue
Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Volikogu autasustas
Elviira Alamaad
teenetemärgiga
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 4.
istungi päevakorras 23. jaanuaril oli 27 punkti.
Saue Linnavalitsus
◊ Suunas volikogu otsuse
„Tänavakinnistute linna
omandisse võtmine“ eelnõu
volikokku vastuvõtmiseks.
◊ Kinnitas 2012. aasta alaeelarvete detailse jaotuse.
◊ Kinnitas Saue Linnavalitsuse hallatavate asutuste
ja Saue Linnavalitsuse aastainventuuride lõppakti.
◊ Tunnustas Saue Muusikakooli Saue Poistekoori 15.
aastapäeva puhul ja autasustas 400 euro suuruse IS
Music Teami kinkekaardiga.
◊ Tunnustas Saue Huvikeskuse showgrupi Vikerkaar
Saue tantsijaid grupi 50.
aastapäeva puhul ja autasustas neid 320 euro suuruse Foorum Cinema kinkekaardiga.
◊ Rahuldas kolmel juhul
Saue lasteaias Midrimaa
vanemate poolt kaetava osa
soodustuse saamiseks esitatud taotluse.
◊ Otsustas kompenseerida
koolilõuna hinnavahe
kahele põhikooliõpilasele.

◊ Eraldas noorte sporditegevuse toetust perioodi 1.0931.12.2012 järgmiselt:
Saue Jalgpalliklubile 1280
eurot (32 Saue linna noort)
ja Saue Spordiklubile 560
eurot (14 Saue linna noort).
◊ Väljastas kasutusloa ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
rajamise osale 3, mis hõlmab
Sarapiku, Taimla, Maastiku,
Tammetõru, Kakao, Rauna,
Rauna põik ja Tule tänavat
ning Vana-Keila maanteed;
Kungla tn 2 kinnistusisestele
tehnovõrkudele, rajatistele,
alajaama hoonele ja pagaritööstuse tootmishoonele;
nelja korteriga ridaelamule
Kadakamarja tänav 22/d;
Pärnasalu tänav 22a 0,4 kV
elektriliitumisele.
◊ Luges kolm jäätmevaldajat
korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks.
◊ Otsustas maksta igakuist
perioodilist sotsiaaltoetust
19 juhul ja ühekordset
sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust 30 abivajajale
kogusummas 1265 eurot.
◊ Vabastas maamaksust ühe
represseeritud ja nendega
võrdsustatud isiku ning
määras maamaksusoodus-

tuse ühele üksikule sügava
puudega Saue linna eakale.
◊ Määras tasuta hooldusteenusele kaks isikut.
◊ Määras hooldaja ühele puudega isikule.
◊ Määras erandkorras sõidusoodustuse ühele Saue
linna õpilasele.
◊ Maksis sünnitoetuse esimest osa kahele perele
kokku summas 260 eurot
ja koduse mudilase toetust
jaanuari eest 66 perele
kogusummas 4485 eurot.
◊ Andis Saue Noortekeskusele
avaliku ürituse loa, et ehitada lumelinn 16. veebruaril OG-le Elektra kuuluvale
maa-alale.
◊ Lubas abilinnapea Kalev
Israeli puhkusele 18.-25.
veebruaril.
1. veebruari erakorralisel
istungil kinnitas Saue Linnavalitsus lihthankel „Saue Gümnaasiumi rekonstrueerimine
ja laiendamine I, II ja III osa
ehitustööde riigihanke korraldamine ja ehitustööde aegse
omanikujärelevalve teenuse
ostmine“ edukaks pakkujaks
AS-i Taalri Varahaldus ning
lubas linnapea Henn Põlluaasa
puhkusele 11.-17. veebruaril.

Saue linn - aasta toetaja 2012
Saue Sõna
Eesti Kooriühing tunnustas
Saue linna aasta toetaja tiitliga. Aasta toetaja tiitlile esitas
linna Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester.
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester on maakonna ühend-

kollektiiv, kus osaleb üle 60
mängija neljateistkümnest
omavalitsusest. 2012. aastal
alustas orkester 15. hooaega
Saue linnas, aastast 2000 on
see iseseisev MTÜ.
Saue linn on olnud orkestri
koduks kogu tegevusaja jooksul ning tänu omavalitsuse

toele ja mõistvale suhtumisele
on võimalik olnud korraldada
orkestri õppelaagreid 2-3
korda aastas.
Orkester on andnud menukaid kevadkontserte Saue kontserdisaalis ja korraldanud kahel
korral linnas puhkpillifestivali
„Harjumaa puhkpillipäev“.

Fotokonkurss „Linnas on ilu ja linnas on elu“
Saue Linnavalitsus kuulutas
välja fotokonkursside sarja
„Linnas on ilu ja linnas on
elu“, et püüda pildile see
saladuslik ja imeline, lõbus ja
lustlik või väärikas ja väljapeeFotokonkursi sari
◊ „Linnas on ilu
◊ „Linnas on ilu
◊ „Linnas on ilu
◊ „Linnas on ilu
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tud miski, mis on täis elu ja
mis annab põhjuse Saue linna
kohta rõõmsalt hüüda või hardunult õhata „Kui ilus!“.
Et konkursile laekuks enam
fotosid, muutis korraldaja sar-
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elu
elu
elu
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suvi“
sügis“
talv“
kevad“

Konkursi tingimused leiate linna kodulehelt www.saue.ee uudiste alt.
Lisainfo telefonil 6790175, Sirje Piirsoo.

jade fotode laekumise tähtaegu,
kehtestades nii suve, sügise,
talve kui kevade piltide esitamise tähtajaks 1. mai 2013.

Saue Linnavolikogu otsustas 31. jaanuari istungil
autasustada Elviira Alamaad
linna teenetemärgiga poistekoori asutamise ja koorilaulu
edendamise eest Saue linnas.
Teenetemärgi annab volikogu
esimees Valdis Toomast üle
22. veebruaril Eesti Vabariigi
95. sünnipäevale pühendatud pidulikul kontsertaktusel.
Volikogu seadis isikliku
kasutusõiguse AS-i Elion
Ettevõtted kasuks Saue linna
omandis olevale Segu tänava
kinnistule õigusega omada
elektroonilise side võrke ning
teostada töid, mis on vajalikud
nende ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks ja hooldamiseks.
Volikogu võttis tasuta
linna omandisse neli tänava
kinnistut: Jälgimäe tee, Väljaotsa ja Kungla tänav ning
Jälgimäe tee T1.
Neli istungi päevakorras
olnud eelnõud suunati teisele lugemisele:

◊ Saue Linnavolikogu
16.02.2012 otsuse nr 117
„Eluruumi sotsiaaleluruumiks tunnistamine“ p 1.2
kehtetuks tunnistamine;
◊ Saue Linnavalitsuse koosseisus ameti- ja töökohtade kindlaksmääramine
ja struktuuri kinnitamine;
◊ Saue linna ametiasutuse
hallatavate asutuste töötasustamise alused;
◊ Saue Linnavolikogu
20.09.2012 määruse nr
50 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ muutmine.
Linnasekretär Jekaterina
Tikerpuu tutvustas volikogule
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatusi.
Reformierakonna fraktsiooni
ettepaneku „Kokkuhoitud
rahadega“ tutvustuse leiate
viiendalt leheküljelt.
Kõik volikogu määrused
ja otsused on avalikustatud
linna kodulehel ja -kantseleis.

Lume- ja libedusetõrje
Saue linnas
Lume- ja libedusetõrjet teostab OÜ Saumer. Kui tekib
probleeme teede ja tänavate
lume- ja libedustõrjega,

palume helistada Saumer OÜ
kontakttelefonil 5059509
või edastada info e-posti aadressile saumer@hot.ee.
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Kuidas saavutati Tartu rahu

Henn Põlluaas
Saue linnapea
2. veebruaril möödus 93 aastat Tartu rahulepingu sõlmimisest. Sellega pandi punkt
kaks aastat kestnud ränkraskele Vabadussõjale, millega
eesti rahvas näitas vankumatut
tahet kaitsta oma vabadust.
Algselt edukas Punaarmee
löödi jaanuaris 1919 tagasi
ja tõrjuti meie piiridest välja.
Eestlased peatasid pealetungi
enne Petrogradi, sest ei tahetud
võõraste alade vallutamist, vaid
lahingutegevuse viimist väljapoole Eestit. Meie relvade edu
oli seda tähelepanuväärsem, et
teistel rinnetel oli Punavägi võidukas. Häbistatud Venemaa oli
sunnitud alustama aasta lõpus
rahuläbirääkimistega.
Et Eesti riigimeestel sirget
selga oma rahva ja maa eest
seista jätkus, näitab lugu,
kuidas toimiti Venemaa ettepaneku peale. Eesti, kellel
samuti hädasti rahu oli tarvis,
ootas neli päeva ja alles siis
vastas, et kuue päeva pärast

võiks ju kohtuda. Eesti Asutav
Kogu kinnitas, et rahu on võimalik teha vaid siis, kui selle
tegemise juures rahva au ja
riigi väärikus alandatud ei saa:
„Rahu peab kindlustama Eesti
rahva julgeoleku ja riikliku iseseisvuse ning vastama meie
rahva nõuetele, kannatustele
ja toodud ohvritele“ ning Venemaa peab hüvitama Eestile
tehtud kahju.
Läbirääkimised algasid septembris, katkesid ja jätkusid
detsembris. Vene delegatsioon
kasutas kõrki tooni, tahtes Eestit panna paluja seisukorda, ja
üritas tõmmata piiri Kundasse,
et saada endale kogu põlevkivipiirkond. See ei õnnestunud.
Vastuseks esitas Eesti kava,
mis Eesti piiri kaugele Peipsi
järve taha viis.
Jätkuva sõjategevuse taustal
kujunesid läbirääkimised raskeks, kusjuures Venemaa kasutas oma tahte pealesurumiseks
nn suurtükidiplomaatiat: „Eriline atakk Eesti vägede kallale
oli 14. detsembril, kus venelased kokaiiniga uimastades soldateid Dubrovka all kogu päev
oma väeosi üksteise järele lahingusse saatsid. 3 päeva kestsid
ägedad pealetungimised, kusjuures meie oma tulega kõik
rünnakud tagasi lõime ja terved
surnute virnad meie traataedade
ette tekkisid.”
Vaherahu allakirjutamist
takistas ka venelaste nõue luua
neutraalne tsoon, millega oleks
Narva piirkond kaitseta jäänud.

Kindralmajor Soots teatas, et
meie sellega ei lepi. Vene kindral Kostjajev küsis: „Miks mitte?
Kui teie ei lepi, sunnime teid
jõuga, toome kasvõi 3 armeed
kohale ja lööme teid puruks,
küll siis lepite ja kirjutate alla.”
Soots vastas: „Et teie 3 armeed
võite kohale tuua, seda oleme
ikka arvestanud. Aga karta pole
meil midagi: senini on meil 3
polku kohal olnud ja oleme
vastu pannud, toome teine 3
veel reservi, ja siis ei võida meid
keegi.” Selle kinnituseks lasti
Tartus olevatel üksustel korduvalt läbirääkimiste toimumise
kohast mööda marssida, justkui
oleks tegu üha uute ja uute rindele suunduvate vägedega.
Lahingud jätkusid. Eestlaste vabadusetahe ja soov
omariikluse järel oli vägev ning
positsioone hoiti kindlalt ja
vankumatult. Kõik pealetungid
löödi vaenlasele suuri kaotusi
tekitades tagasi. 30. detsembri
õhtuks need raugesid ja 7.
Punaarmee ülem saatis rindeülemale rapordi, milles rõhutas,
et rügementidest on vaid viletsad riismed järel, mistõttu ei ole
võimalik pealetungi jätkata ega
isegi valveteenistust pidada.
29. detsembril algasid rahuläbirääkimised uuesti ja varsti
kuuluti välja vaherahu. Mõlemad pooled jõudsid rasketel ja
keerulistel läbirääkimistel enda
huvidele vastava tulemuseni
ning see kinnitati 2. veebruaril
1920 Tartu rahulepingu allkirjastamisega. Venemaa tunnus-

tas igaveseks ajaks Eesti iseseisvust ja puutumatust, määrati
ära piirijoon Eesti ja Venemaa
vahel ning Venemaa kohustus
maksma Eestile sõjakontributsiooni. Olgu öeldud, et rahutingimused olid Eestile soodsamad
kui meie naaberriikidele. Sellise
tulemuse läbisurumine Eesti
delegatsiooni poolt, keda juhtis
Jaan Poska, oli tõeline saavutus.
Tartu rahu, mis tänagi on
ÜRO kehtivate rahvusvaheliste
lepingute registris, on ajaloos
üsnagi pretsedenditu. Reeglina
on rahulepingud võitjariigi diktaadid, kus teine pool on sunnitud relvad tingimusteta maha
panema. Antud juhul seisti
mõlemal pool rinnet relvad
käes. Eestil puudus kavatsus
kaugemale tungida, Venemaal
puudus jõud Eestit alistada.
Olime purustanud kõik pealetungivad vaenuväed ressursside
vahele vaatamata. See ja meie
läbirääkijate vankumatu kindlus Eesti huvide eest seismisel
andis suurepärase tulemuse.
Varsti järgnesid tunnustused
Eesti omariiklusele ka teistelt
riikidelt.
Kuigi Eesti taasiseseisvus
1991. aastal esimese vabariigi
õigusjärglasena ja kõik maailma
riigid tunnustasid Eestit kõigis
tema tunnustes, kaasa arvatud Tartu rahulepingujärgsetes
piirides, on täna toimivaks
piiriks nn ajutine kontrolljoon.
Venemaa on rahvusvahelist
õigust eirates annekteerinud
Saaremaa suuruse tüki Eesti

territooriumist Narva jõe taga
ja Petserimaal ning keeldub
tunnustamast Tartu rahu kehtivust. Õigusteadlane Enn Sarv
on öelnud: „Tartu rahulepingu
tähtsus avaldub eriti selles, et
ta on proovikivi Vene tuleviku
ennustamiseks. Kui Vene on
Tartu rahulepingut uuesti tunnustanud, siis - ja alles siis võime öelda, et Venemaast võib
hakata lõpuks ometi demokraatiana asja saama”. Mina täiendaksin tema ütlust veidi: „Ja
Eestist võib hakata asja saama
siis, kui ta vankumatult nõuab
Tartu rahulepingu tunnustamist
Venemaa poolt“. Ei saa ju kuidagi normaalseks pidada, et riik
soovib vabatahtlikult ja tasuta
loovutada 5,2% oma territooriumist, kus muuhulgas leidub
4000 miljonit tonni põlevkivi,
millest toodetud diiselkütus
kataks ära Eesti vajaduse tervelt kolmveerand sajandiks.
Ants Piip, tollase rahudelegatsiooni liige on öelnud:
„Rahulepingu allakirjutamine
oli ajalooliseks pöördepunktiks.
Vahvasti oli sõditud, ausalt oli
rahu saavutatud“. Müts maha
kõigi ees, kes võitlesid meie
vabaduse eest nii Vabadussõja
rinnetel kui läbirääkimiste laua
taga. Tänu usule oma rahvasse
ja kindlale tahtele nad seda
saavutasidki. Võtkem neist
eeskuju, sest ka täna peavad
meil kõigil oleme needsamad
aated ja veendumus, et kõik
mis me teeme, on tehtud isamaa hüvanguks.

Tallinn pakub Harjumaa omavalitsustele ebaausat konkurentsi

Ero Liivik, volikogu liige
Tänavuse aasta esimese kuuga
on mitme tuhande inimese
võrra vähenenud Harjumaa
elanike arv. Põhjus lihtne, Tallinna linn on otsustanud nende
tulumaksuga lappida tasuta
ühistranspordi juurutamisest
tekkinud eelarveauku.
Tasuta ühistransporti võib
suhtuda nii või teisiti, kuid
olukord, kus Eesti suurim omavalitsus võib karistamatult meelitada väiksematest meelevald-

selt maksumaksjad vähemaks,
on küll taunimist väärt. Teisalt
näitab see aga meie regionaalpoliitika nõrkust ja läbimõtlematust, kuna omavalitsuste
vahel tekkinud konkurents on
võtnud sedapuhku absurdsed
mõõtmed. Tee Tallinna kui Eesti
„superpealinna“ on sillutatud,
kuid seda paljude teiste omavalitsuste arvelt muidugi.
Ääremaa omavalitsused on
juba ammu kaotanud, nüüd
saabus seniste „paipoiste“ ehk
nn kuldse ringi omavalitsuste
kord. Möödunud sügisel avaldatud Eesti võimekustabeli
andmete põhjal eristuvat kaks
tugevat regiooni: Tallinna linn
ja selle ümbruskond ning Tartu
linn ja selle ümbruskond. Eesti
on justkui käristatud kaheks.
Eelisarendatud piirkonnad õitsevad, teised känguvad.
Nüüd on Tallinn otsustanud
ka oma tagamaale piltlikult

öeldes noa selga lüüa. Selle
asemel, et viljelda strateegiat,
mille eesmärk on Eesti, kus on
kõikjal hea elada, viib Tallinna
linn ellu kunagise ministri Jüri
Mõisa üleskutset „Tulge kõik
Tallinna!”, muidu jääte omadega jänni. Pealinna meer Savisaar armastab ennast pidada
küll suureks riigimeheks, kuid
sellises käitumises pole midagi
riigimehelikku, otse vastupidi.

Kust leida aga vasturohtu,
et ka Harjumaa Tallinnaga
konkureerides püsti jääks?
Möödunud novembris saatis
regionaalminister omavalitsustele arutamiseks kuus varianti,
milline võiks olla tulevane halduskorraldus. Kindlasti peaks
oma seisukoha siin ütlema ka
Saue linn. Minu arvates tuleks
aga lähtuda hinnangu andmisel
kahest tõdemusest: sundliitmistel pole Harjumaal mõtet ja eelis-

tama peaks maakondlike liitude
tähtsuse suurendamist või ka
maakondliku tasandi loomist.
Halduskorralduse korüfee
prof W. Drechsler on öelnud,
et valdade sunduslik liitmine
läheb otseselt vastuollu nii
demokraatia põhimõttega kui
tooks endaga kaasa omavalitsuse autonoomia kadumise.
Demokraatia tingimustes peaks
inimestel olema õigus määrata,
kuidas ja kes neid valitseb,
seda ka kõige väiksemas üksuses, milles nad elavad.
Kindlasti aitaks omavalitsustel paremini hakkama saada
regionaalse toetustasandi tugevdamine. 2012. aastal näitas
riigikontrolli audit muuhulgas,
et omavalitsuste koostöö maakondliku omavalitsusliidu tegevuse raames on olnud suuresti
projektipõhine ja mingeid kaalukamaid ülesandeid ei ole liidule
korraldada antud, kuna see on

eraõiguslik ja omavalitsuste
kuulumine liitu vabatahtlik.
Liitude tegevusmahud on rahas
mõõdetuna maavalitsustega
võrreldes väikesed. Samas oleks
sisuline alternatiiv omavalitsuste
sundliitmisele just omavalitsuste
senisest suurem koostöö ühes
maakondliku tasandi väljaarendamisega.
Soome arenguekspert Jussi
Jauhiainen on väitnud, et ka
Eestile sobiks, kui maakondadel oleks demokraatlikult valitud parlament ning märkimisväärselt suurem otsustusvõime
regionaalarengu ja struktuurivahendite rahade üle.
Loodetavasti aitaks nii tugevate omavalitsusliitude Eesti
kui ka täiendava maakonnapõhise omavalitsustasandi rakendamine tõrjuda Tallinna linna
poolt Harjumaa omavalitsustele tehtud valimisaasta autuid
nupuvõtteid.

8. veebruar 2013 Saue Sõna

Linnaelu

5

Kokkuhoitud rahadega
Harry Pajundi
Saue Linnavolikogu Reformierakonna fraktsioon
Käesoleva aasta 9. jaanuari
Saue Linnavolikogu erakorralisel
istungil võeti vastu Saue linna
2013. aasta eelarve. Vastuvõtmisele eelnesid pikad ja kohati
ka teravad väitlused, mille kohta
ütles 24. jaanuari lehenumbris
oma arvamuse välja volikogu
liige Andres Pajula.
Kõige muu hulgas tegi allakirjutanu ettepaneku vähendada
eelarves 2013. aasta laenu 360
000 euro võrra ning jätta investeerimiskavast välja planeeritud
sisespordihalli rajamine. Muudatusettepaneku tulemusena jäi
eelarvesse sisse 30 000 eurot
halli projekteerimise jaoks.

Kas allakirjutanu on spordivihkajalik?
Kindlasti mitte. Naudin ise iganädalast kahte korda pallisaalis
koos teiste ettevõtjatega.
Põhjus on pigem puht praktilist laadi mõtlemises. Jah,
meil oleks vaja lisa spordisaali,
kuhu ära mahutada need koolinoored, kelle kehalise kasvatuse tunnid toimuvad ruumi
puuduse tõttu küll võimla
rõdul, küll keldrikorruse koridoris. Kuid olulisemad siiski
on koolilaste arvu suurenemisega tekkiv klassiruumide
puudus. Aastaid on valitsenud
kitsikus ka kooli sööklas.
Arvan siiski, et ükski vanematest ei soovi, et nende laps
peaks minema kooli teise
vahetusse või siis sööma oma
lõunast koolisööki tund pärast
hommikul kodust lahkumist.
Vaadates Saue linna eelarvestrateegiat aastateks 20132016 ja 2013. aasta eelarves
toodud netovõlakoormusi,
näeme, et viimane langes tänu
vastu võetud muudatusele 53
protsendilt 48,2-le. Teisisõnu:
suurendasime kindlustunnet,
et kooli esmavajaduste rahul-

damiseks vahendeid jätkub.
Lisaks peame arvestama ka
lasteaia Midrimaa vana korpuse
väga halba seisukorda, mille
kordategemine nõuab küllaltki
suurt investeeringut. Tänase
laenurahaga on planeeritud
laiendada kooli sööklaruume,
ehitada fuajee ehk tänase garderoobi kohale klassiruumid
ning pikendada kooli parempoolset korpust klassiruumide,
muusikakooli ja huvikeskuse
ruumide tarvis.

Kas saab ka veel kolmandat
viisi?
Pakuks välja mõtisklusaine,
kuidas võiks ruumide lahenduse saada nii gümnaasium,
muusikakool kui huvikeskus ja
ka spordihuvilised saaksid oma
halli. Enam raha peaks jätkuma
nii ka lasteaia renoveerimiseks
ja tänavate korrastamiseks.
Koolisöökla laiendus toimuks nii, nagu seda näeb ette
tänane projektlahendus. Fuajeepealse korruse saaks oma
käsutusse Saue Muusikakool.
See eskiisprojekt on linnavalitsuses 2011. aasta kevadest
olemas ja selle ehitamiseks
ka 2010. aastal EL fondidest
raha taotleti. Kahjuks taotlust
ei rahuldatud.
Huvikeskus saaks oma käsutusse gümnaasiumi parempoolse tiiva keldrikorrusele täna
planeeritavad ruumid keraamika ja käsitöö tarvis.

Kus siis on uudsus?
Ajalehe Postimees 24. jaanuari numbris tutvustas ajakirjanik Uwe Gnadenteich Tallinna
linnaisade plaani kasutusele
võtta moodullasteaiad. Allakirjutanul oli võimalus koos
oma kolleegide Raivo Ojapõllu
ja Madis Millinguga jaanuari
teisel nädalal oma silmaga

Cramo lasteaedade jaoks mõeldud moodulid on üheksa meetrit laiad, elektriga köetavad, neil on kahel küljel
aknad ja need vastavad kõikidele Euroopa Liidu nõudmistele. Foto: Taavi Nahko

tutvuda selle moodulehitisega
firma Cramo laoplatsil.
Eelarvamus „konteinerist“
kustus juba kohe kohale minnes, kuna mingit konteinerit
meenutavat hoonet kusagil
silma ei hakanud. Vastupidi.
Meid juhatati tavalise ühekordse 15 x 9 meetrise hoone
juurde. Sees oli 9 x 9 meetrine nägusalt sisustatud laste
mängu(õpi)ruum, tualetid,
kabinetid ja ventilatsiooniseadmete ruum.
Kohapeal antud selgituste
järgi on taolistest moodulitest
võimalik kliendi soovi järgi
kujundada mida iganes: klassiruumid, kontorid, riietehoiud,
sööklad, kabinetid jne.
Meile näidatud näidist, lasteaiarühmamoodulit on võimalik
rendile võtta hinnaga 10 eurot
ruutmeeter kuus ehk siis 16
200 eurot aastas. Minimaalne
rendi aeg on kaks aastat.

Milliseid kulutusi siis
tegema peaksime?
Esialgsete arvestuste järgi oleks
meil võimalik moodulite abil
vastavalt vajadusele ja järk-järgult suurendada klassiruumide
arvu. Seega pole vaja teha koheselt suuri investeeringuid, vaid

hakata maksma renti vastavalt
kasutusele võetud moodulitele.
Ka hakkavad ekspluatatsiooni
kulud kasvama samas tempos,
mitte aga hüppeliselt, kui püsiehitis valmis. Kümneaastane
rendikulu oleks orienteeruvalt
500 000 eurot, kus kuuendal
aastal - s.o 2018 - oleks rendile
võetud maksimaalne arv mooduleid kuus tükki. Sealt edasi
hakkaks moodulite arv jälle
vähenema, kuna kooliminevate
laste arv hakkab langema.
Allesjäävate investeeringute
(kooli söökla laiendus, muusikakooli ja huvikeskuse ruumid)
tarvis kuluks aga mitte 2,4
miljonit eurot, vaid umbes
1,8 miljonit eurot. Seega 0,6
miljonit vähem, kui seda täna
eelarve ette näeb. Miks mitte
kasutada seda mõtestatult ja
hästi planeeritud polüfunktsionaalse sisehalli rajamiseks?
Välistada ei saa ka võimalust, et muusikakooli või
huvikeskuse osa väljaehituse
tarbeks on võimalik kaasata
Euroopa Liidu vahendeid.
Ka jääks lasteaia vanema
osa renoveerimiseks enam
vahendeid ning teede ja tänavate renoveerimisse saaks ka
rohkem panustada.

Jüri Tümanok, abilinnapea:
„Tänud Harry Pajundile kaasamõtlemise ja ettepaneku
eest. Renditavad konteinermoodullahendused on head
ja maailmas laialt kasutatavad, kuid ruumipuuduse
lahendajana lühiajalised.
Sauel on kooli tulemas
järgneva viie aasta jooksul
oluliselt enam lapsi. Need
lapsed veedavad koolis 9-12
aastat. Seega on ruumipuudust ette näha järgnevaks
14-17 aastaks. Selliseks
pikaks ajaks on igati mõistlik ehitada juba statsionaarne kool.
Kahjuks on artiklis toodud kooli juurdeehitustesse
investeeritav rahasumma
ebatäpne ja Harry Pajundi
poolt pakutav variant tegelikkuses kokkuhoidu ei too.
Küll aga võib moodulkonteinerlahendus sobida
lasteaiale, kuna lasteaias
käivad lapsed oluliselt
vähem aastaid. Selle lahenduse analüüsiga on linnavalitsus juba ka tegelenud.
Ja spordihoone on tõesti
vajalik.

Ettevõtjate ümarlaud
Hea Saue linna ettevõtja, oled oodatud Saue linna ettevõtjate ümarlauale,
mis toimub 13. veebruaril algusega kell 16.00 Saue mõisas.
PÄEVAKORD
◊ Saue linna 2013.
aasta eelarve tutvustus
◊ Ettevõtluspäev
Sauel

◊ Koostöö võimalikkusest Saue linna
sõprusomavalitsusega Rootsis
◊ Saue linna sünnipäev

Lisainfo e-posti aadressil kristiina@saue.ee

Ettevõtluspäeva korraldavad Saue Linnavalitsus ja Saue Linnavolikogu arengukomisjon

Kunagise Harju EPT ja allasutuste töötajate
KOKKUTULEK
8. märtsil kell 19.00
Saue Gümnaasiumi saalis
.
Osalustasu 6 eurot palume tasuda 1.
märtsiks.
Sirje Luberg (tel 5234339), Lehte Kilp (tel 53437433)
Liide Jürgenstein (tel 56619164), Maia Lang (tel 5279190) .
Osalemiseks vajalik eelregistreerimine ja osamaksu tasumine
.
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Koolis tegevusetuse
üle ei kurdeta
Sirje Piirsoo
Saue Gümnaasiumi viieliikmeline delegatsioon, kuhu
kuulusid direktor Jaan Palumets, õppealajuhatajad Karmi
Rumm ja Eve Tamm ning õpetajad Petri Hütt ja Sirje-Tiiu
Kreek, käis jaanuari viimasel
nädalavahetusel Soomes, et
võtta osa Soome haridusmessist EDUCA 2013 ja tutvuda
Latokartano põhikooliga, kus
700 õpilasest 180 on eestlased.
EDUCA 2013 on Soomes
tõeline haridus- ja koolitussündmus, kus toimuvad
töötoad ja esinevad Soome
juhtivad haridustegelased,
kus tutvustatakse uudseid
õppevahendeid ja IT-lahendusi
koolidele. Tänu messil saadud
kontaktidele on gümnaasiumis
veebruaris testimisel interaktiivsed tahvlid. See aitab
otsustada, millised tahvlid on
parimad ja milliseid koolile
aasta jooksul soetada.

Soome koolid on hubased ja
kodused
Rääkides Latokartano põhikoolist, ütleb Jaan Palumets,
et õppetöö käib soome keeles,
kuid eestlastele on nädalas ka
kaks eesti keele tundi, ja et
lapsed on sealse õpetusega
väga rahul. Direktor arvab, et
meil on siiski veel liiga palju
kontrolli. Soomes on õpetaja
oma tegevustes vaba ja teda
usaldatakse, kuna minna õpetajaks õppima on äärmiselt
prestiižne ja ülikooli pääsevad
vaid tipud.
Kui Latokartano põhikoolis on 60 õpetajat, siis teist
samapalju on ka abipersonali:
abiõpetajad, logopeedid, psühholoogid, sotsiaaltöötajad.
Sellistest töötingimustest,
nagu ka töövabast tasustatud
„patareide laadimise“ aastast pärast iga kümmet aastat
pedagoogina töötamist, võime
siin hetkel vaid unistada.
Soome koolid on hubased
ja kodused, majad väikesed ja
koridore pea polegi. Iga laps
saab kooli minnes endale
suure sõbra. Kuni põhikooli
lõpuni on poiste ja tüdrukute
tööõpetuse tunnid koos –
külaskäigu ajal õmblesid kõik
üheskoos põllesid. Ükski laps
ei jää ainetes maha ja mõeldud on ka andekamatele.

Elektroonne õpilaspilet
Uuendustest Saue Gümnaa-

siumis märgib direktor, et
kõikidel õpilastel on nüüd
elektroonsed õpilaspiletid,
millega saab Tallinna ühistranspordis tasuta sõita. Esimese pileti said kõik tasuta,
aga distsiplineerimaks vastutama, plaanib kool dublikaadile kehtestada hinna.
Elektroonse õpilaspileti
kasutusvaldkond on tulevikus kindlasti laiem: sööklas,
õpikute laenutamisel, sissepääsukaardina jm.

Harjumaa gümnaasiumite
vahelise kompleksvõistluse
võit
Vaadates siiani äärmiselt kiirelt möödunud õppeaastale
tagasi, tunneb Jaan Palumets
heameelt, et Saue Gümnaasium võitis kolmandat aastat
järjest Harjumaa gümnaasiumite vahelise kompleksvõistluse spordis, kus osalevad
kõik koolid vähematel või
rohkematel aladel ja millel
võisteldakse ujumises, suusatamises, murdmaajooksus,
võrk-, korv-, rahvaste- ja jalgpallis. Võiduga kaasneb 1000
euro suurune preemia, mille
eest näiteks koolile spordivahendeid soetada.

83% lõpetanutest kõrgkooli
Rõõmu valmistab ka see,
et 83% 2012. aastal lõpetanutest läks edasi õppima
kõrgkooli - neist 10% välisriikidesse -, et gümnaasiumis on head kompetentsed
õpetajad, et aineolümpiaadidel läheb hästi ja ollakse
konkurentsivõimelised, et
leitud on võimalus tegeleda
mitte ainult erivajadustega,
vaid ka andekamate lastega,
et jätkub koostöö Eesti kõrgkoolide ning Soome, Rootsi
ja Ukraina koolidega ning et
väljatöötamisel on uus õpetajate tunnustamise ja motivatsioonisüsteem.
Koolis tegevusetuse üle
ei kurdeta. Õppetöö käib
iga päev, lisaks kõik muu.
Novembrikuus oli kooli
reaal-loodusainete nädal,
jaanuari lõpetas võõrkeeltenädal, veebruaris tuleb ajalookonverents, märtsi lõpus
aprilli alguses teatrifestival
ja märtsis ka emakeelenädal.
Algas koostöö Saku Gümnaasiumiga, et võtta mõõtu
naaberkooliga. Kõik koolielu sündmused on aga ka
vaadatavad koduleheküljel
www.saue.edu.ee.
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Vene
kultuuriõhtu
esinejad pälvisid
marulise aplausi
Saue Sõna
Saue Huvikeskus korraldab 2003.
aastast talvist folklooripidu „Rahvakultuuri varalaegas“, tänavu jaanuari lõpus said peolised osa vene
rahvakultuurist. Õhtu programmi
ja rahvustoite tutvustava laua eest
seisis hea seltsing Bereginja.
Õhtut juhtinud Elena Kalbus
rääkis, et folklooripidudel on tutvustatud Eesti eri paikade pärimuskultuuri ning viimastel aastatel
on sauelastele oma rahvakultuuri
lähemale toonud Eestis elavad
vähemusrahvused, nagu poolakad,
ukrainlased ja juudid.
Vene rahvalaulud ja -tantsud
tõi publiku ette Vene Kultuurikeskus. Esines kammerkoor Eleegia,
vene rahvamuusikapillide orkester
Metelitsa, tütarlaste vokaalansambel Mlada ja tantsustuudio
Entree särtsakad tantsijad, keda
juhendab Žanna Nefedejeva.
Pühendumuse, hinge ja professionaalsusega esitatud kava sai
sauelaste marulise aplausi osaliseks ning maitsvad suupisted rahvusköögist pälvisid vaid kiidusõnu.

SEENESALAT BEREGINJA
300 g soolaseeni, 100 g pikateralist riisi, 4 keskmist konservkurki, 50 g marineeritud paprikat, 2 väiksemat mugulsibulat,
2-3 keskmist küüslauguküünt,
25 g toiduõli, 1 tl suhkrut.

VALMISTAMINE
Keeda riis, tükelda soolaseened, konservkurgid, marineeritud paprika ja
mugulsibulad, pressi katki küüslauk.
Sega kõik salatiained kokku ja hoia
enne serveerimist paar tundi külmikus. Salat on maitsvam, kui soolaseeni mitte leotada.

Stipendiumikonkurss UWC rahvusvahelistesse
koolidesse
United World College Eesti Ühing
on välja kuulutanud stipendiumikonkursi UWC rahvusvahelistesse
koolidesse. Konkurss on avatud
10. ja 11. klassi õpilastele ning
sel aastal on pakkumisel täisstipendiumid Norrasse.
Täpsem info koos konkursitingimustega on aadressil http://uwc.ee/
stipendiumikonkurss. Dokumentide
esitamise tähtaeg on 24.veebruar.
Lisainformatsiooni United
World Colleges liikumisest saab
ühingu kodulehelt www.uwc.ee.
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Showgrupp Vikerkaar:
50 aastat pühendumust ja armastust tantsu vastu
Eveli Makko
„Tundsin kontserdi loojate ja
tantsijate hinge. Koju jõudes
olin tulvil emotsioone ja teotahet,“ kirjeldavad oma tundeid
showgrupi Vikerkaar 50. sünnipäeva kontserte saalist vaadanud vilistlased, ühed väga
paljudest.
„Ootused on mul alati kõrged, tulen saama elamust ja
tundma rõõmu sellest, et inimesed naudivad seda, mida
teevad. Tulen ka üllatuma, sest
alati on mõni tants, mis poeb
hinge ja liigutab,“ sõnab 16
aastat Vikerkaares tantsinud
Kersti, kes tähistas juubelit
koos teiste vilistlastega saalist
vaadates. „Taaskord tõeline
elamus ja ootused said sajaprotsendiliselt täidetud. Olin
kontserdi lummuses veel päris
tükk aega. Natuke on nagu
maguskurba tunnet ka, et näe,
ise ei saagi enam lavale.“

Ei oska ega taha eemal olla
Laura õhkab: „Kui saalis tuled
kustuvad ja kostuvad esimesed
rütmid… Juba ongi kananahk
ihul! Kui näed, millise kirega
tüdrukud laval tantsivad ning
kui paigas on iga viimnegi
detail, ei suuda ükskõikseks
jääda. See kõik, mis laval toimub, poeb hinge ja puudutab
mingit osa minust.“.
„See on osalt nostalgia, mis
tagasi tuttavatesse ruumidesse
toob ja meenuvad nii ehedalt

Vikerkaare 50. sünnipäeva puhul lõi kontserdil kaasa kõige värskem, umbes aasta eest lõpetanud vilistlaste
rühm Foto: Eveli Makko

kõik kontserdieelsed emotsioonid. Marika, Piret ja Marilin,
kes väsimatult teed näitavad
ning kelle koreograafia ikka ja
jälle imestama paneb: kas ja
kus on piirid!? Need tüdrukud,
keda mäletad ajast, kui nad veel
4-5aastaselt oma esimesi katsetusi tegid ja kuidas nendest väikestest särasilmsetest põngerjatest on kasvanud noored kaunid
naised, kes laval tantsides nüüd
su hingetuks võtavad,“ püüab
Laura sõnu leida.
„Saalis istudes kogesin äratundmisrõõmu ja ootusärevust.
Tundsin kontserdi loojate ja
tantsijate hinge ja pühendumust. Koju jõudes olin tulvil
emotsioone ja teotahet. Sel
ööl oli raske uinuda, sest seda
kõike oli nii palju, ikka heas
mõttes,“ kirjeldab Heli.
Vikerkaare 50. sünnipäeva
puhul lõi kontserdil kaasa
kõige värskem, umbes aasta
eest lõpetanud vilistlaste rühm.
„Ei oska ega taha eemal olla.
Suur lava ja kõik need inime-

sed, kes Vikerkaares on, tõmbavad tagasi. Mul on väga hea
meel, et meie punt omakeskis
edasi tegutses ning oli valmis
juubeliks taas lavalaudadele
naasma. Nii hea oli taaskord
kõige selle keskel olla ja neid
emotsioone kogeda,“ tunnistab
Ave ja ütleb, et kontsert andis
talle head energiat.
„Eriti vahvad on emotsioonid, mis meil vahetult pärast
tantsu on: selline rõõmuskurb-hullumeelne-ei-tea-misära-teeks tunne. Seekord jäi
aga suures plaanis väike kurbus hinge. Ei tea, kas jäigi
viimaseks korraks?“

Mis on Vikerkaar?
Aga mis teeb Vikerkaare nii
sõnulseletamatult eriliseks?
Vastust püüavad leida vilistlased, kes on ise aastaid
Vikerkaares tantsinud. „Vikerkaar on pühendumus, eluviis, sõbrad, tants, muusika,
ühtekuulumine. Pärast seda
kontserti jõudsin ühele suu-

rele järeldusele. Nimelt, päris
tihti on mulle öeldud, et soovin
oma elus maksimumi – jõudsin tõdemusele, et selle olen
kaasa saanud just Vikerkaarest,“ räägib Heli.
„Vikerkaar – see on perekond. See on ühtekuuluvustunne, milles sinul endal on
oma osa. See on keskkond,
mis kasvatab ja milles kasvad
suureks, kus õpid arvestama,
õpid hindama teisi inimesi ning
võiks öelda, et kehtib paatoslik
väljend „üks kõigi, kõik ühe
eest“,“ räägib Laura, mida
tema jaoks tähendab Vikerkaar.
„Eredaid mälestusi on ohtralt.
Alustades lõbusatest vahejuhtumitest, lõpetades sellega,
milliseks ma ise nende aastate
jooksul kujunesin. Suur hulk
enesekindlust, esinemisjulgust
ja väljendusoskust. Seda ei saa
mõõta numbrites, vaid see ongi
emotsioon ja tunne, mis tekib,
kui meenutada Vikerkaares
tantsitud aastaid.“
„Vikerkaares on nii palju

KUNSTIKONKURSS „TULEVIKU LINN“
Olete oodatud osalema Saue laste
ja noorte kunstikonkursil „Tuleviku linn”.
Teemal „Tuleviku linn“ saab
mõelda, missugune on meie linn
tulevikus; kuidas elatakse tuleviku
linnas; mis (või kes) teevad linna
paremaks ja atraktiivsemaks; mida
peaks tuleviku linna vanast ajast
kaasa võtma ja milleta ei oleks
tuleviku linna. Oodatud on kõik
fantaasiad, ootused ja unistused.
Tööd võivad olla erineva tehnika, formaadi ja materjaliga.
Oodatud on joonistus, akvarell,
graafika, guašš, kollaaž või

segatehnika.
Osalejate vanus on kuni 16 eluaastat.
Töö tagaküljele kirjutada
autori ees- ja perekonnanimi,
vanus ja kontaktandmed (telefoninumber või e-posti aadress).
Tööde esitamise tähtpäev on
11. märts 2013. Tööd tuua 11.
märtsil kella 10-18 aadressil Saue, Nurmesalu 9, ruum
124, Saue Huvikeskus. Info
huvikeskus@saue.ee, telefon
6595009.
Töid hinnatakse kolmes
vanusegrupis: kuni 6-aastased,

7-11-aastased ja 12-16-aastased. Kolme vanuserühma
parimad tööd selgitab välja
žürii. Iga vanuserühma kolmele
silmapaistvamale tööle paneb
auhinnad välja Saue Huvikeskus. Tööd eksponeeritakse Saue
Gümnaasiumi aulas. Võitjatega
võetakse ühendust.
Konkursi korraldab Saue Huvikeskus.
Näituse avamine ja võitjate
autasustamine 25. märtsil kell
15 Saue Gümnaasiumi aulas.
Ootame kõiki konkursil osalenuid.

suurepäraseid inimesi, kes on
ühe asja eest väljas ja hoiavad
üksteist nagu pere,“ ütleb Ave.
„On mõned kindlad tantsud ja
esinemised, mis jäävad alati
hinge. Kõige enam mõtlen aga
meie tavalistele trennidele.
Need õhtused tunnid tegid
ka halva päeva heaks. See on
suurepärane, kui on inimesi,
kes sind alati rõõmustavad.“
Kersti tunnistab: „Vikerkaarest on pärit mu suur armastus igasuguse tantsu vastu,
mu parimad sõbrad ja Marika
on olnud natuke nagu teine
ema. Kõige eredamad hetked
on seotud esinemistega. Enne
suuri kontserte on pinge päris
suur: proovid ja kostüümid.
Aga tunne, mis pärast kontserti
valdab, on lihtsalt nii joovastav, et oled nõus iga kell seda
kõike uuesti läbi tegema.“
1962. aastal Helgi Tombergi
käe all tollases Tallinna
Ehitajate Klubis alustanud
showgrupp Vikerkaar tähistas erakordset 50. juubelit.
Kontserdid toimusid 18. ja
19. jaanuaril Salme kultuurikeskuses. Showgrupi
Vikerkaar kunstiline juht
on Elo Marika Kongo, assistendid Piret Mikk ja Marilin
Kongo. Vikerkaar tegutseb
Tallinnas ja Sauel. Sauel
tantsib Vikerkaares 75 tüdrukut ja neidu.

Vaba aeg
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Noortekeskus tegi kokaametiga tutvust
Maria Liiv
Saue Noortekeskuse noortejuht
Saue Noortekeskuse kokaringide 13 noort ja kaks juhendajat
külastasid 25. jaanuaril Euroopa
Sotsiaalfondi programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“
tööelu tutvustavate tegevuste
raames restorani Neh.
Külastuse eesmärk oli tutvuda kokaameti, tippkokkade
igapäevatöö ja ühe tunnustatud restorani köögipoolega.
Peeter Pihel, kes on üks tunnustatumaid Baltimaade peakokkasid ja juhib meeskonda,

Peeter Pihel tutvustas noortekeskuse kokaringile kokaametit ja tööd
tipprestoranis. Foto: Liis Enson

mis on võitnud juba neli aastat
järjest Aasta Koka tiitli, kõneles noortele kokaametiga seonduvast, sellest, miks ja kuidas
tema kunagi ameti kasuks
otsustas ning mida kujutab
endast töö tipprestoranis.
Neh on Pädaste mõisa hooajaline köök Tallinnas, kus töötab üks parimaid kokakunsti
meeskondi Eestis. Neh ei ole
ainuisikuliselt Peetri ehk ühe
koka staarprojekt, vaid restorani teevad ainulaadseks meeskondlik meisterlikkus ning iga
koka panus ja pühendumus.
Restorani köögis tutvus-

tasid kokad noortele uuenduslikumaid ja põnevamaid
abivahendeid, tooraineid ja
koostisosi, mida maitsvate
toitude valmistamiseks kasutatakse. Pärast teoreetilist poolt
oli kõigil võimalus osa saada
kulinaariaelamusest maitsvate
lepalaastudega suitsutatud
räimede, kohapeal küpsetatud
leiva ja saia ning kitsepiimavahuga peedisupi näol.
Kokaringide tüdrukud jäid
külastusega väga rahule ja
soovivad sellistes tööelu tutvustavates tegevustes teinekordki
osaleda.

Saue noorkotkaste ja kodutütarde laager Sautur
Pille Reidla
Saue rühmajuht

Saue noorimad noorkotkad kaardilugemist õppimas

Saue kooli juures tegutseb
noorkotkaste ja kodutütarde
organisatsioon juba aastaid.
Igal aastal toimub jaanuaris
koolivaheajal talvine laager
Sautur. Tänavu kutsusid Saue
noorkotkad ja kodutütred
endale külla ka Haiba ja Turba
noorkotkad ja kodutütred.
Noored kogunesid kooli
reede õhtul ja läksid koju
tagasi pühapäeva lõuna ajal.
Seega veedeti koolivaheaja vii-

mased päevad tegusalt koolis.
Reede õhtul kokku saades
õppisid noored tundma teiste
rühmade liikmeid, õhtul laulsid
ja mängisid koos ringmänge.
Teine päev oli möödus tarkuste omandamise tähe all.
Õpiti orienteerumist, valdade
ja linnade vappe ja lippe, sõlmede tegemist - kindlasti tuli
selgeks õppida „päästelenk”
sõlm - ja korrati üle salakirjade tarkusi. Käsitöötoas
meisterdati paberist ussikesi,
kuna 2013 on maoaasta.
Pärast mindi õue maasti-

kule ka pärisorienteerumist
proovima. Väiksematele oli see
esmakordne kogemus. Ei puudunud ka teatevõistlused ja
pallimängud.
Õhtul pidi iga võistkond
ettevalmistama ja esitama
reklaamiklipi „Miks on olla
hea noorkotkas ja kodutütar?”. Külastati ka ujulat.
Tegevust jätkus ühiselt nii
noorematele kui vanemale
vanuserühmale.
Oma toreda laagri lõpetasime
ühislaulude, piduliku rivistuse
ja väikse küpsisetordiga.

Grete Mari Piiriste rahuplakat on
ülemaailmse konkursi finaalis
Saue Sõna
Saue Gümnaasiumi kuuenda
klassi õpilane Grete Mari Piiriste
saatis möödunud aastal oma
töö lionsite rahvusvahelisele
rahuplakati konkursile „Minu
kujutlus rahust“ („Imagine
Peace“), täna on plakat jõudnud finaali maailmamastaabis.
LC Saue liikmed hindasid ja selgitasid välja parima
plakati klubi aastapäevapeol
mullu sügisel. Võitjaks osutus
just Grete Mari plakat, millele
klubi soovis edu nii piirkonna
kui maailma konkursil.
Tänaseks on LC Saue soov
tõeks osutunud. Grete Mari töö
osutus võitjaks ka piirkondlikul
konkursil, kuhu saatis 22 klubi
26 rahuplakatit.
Piirkonnakuberner Andres
Lukini sõnul laks Grete Mari
võidutöö seejärel teele Ameerika Ühendriikidesse lionsite
peakorterisse Oak Brookis ja
valiti üheks finalistiks.Kõikide
konkursi finaali jõudnud rahuplakatitega saate tutvuda lionsite kodulehel www.lions.ee.

Saue Gümnaasiumi kuuenda klassi õpilase Grete Mari Piiriste rahuplakat on
lionsite rahvusvahelise rahuplakati konkursi „Minu kujutlus rahust“ finaalis

8. veebruar 2013 Saue Sõna

Sport

9

Heiki Nabi: suurim anne on tahe
Sirje Piirsoo
Saue Gümnaasiumil oli 24.
jaanuaril külas Heiki Nabi,
maailmameister ja olümpiahõbe kreeka-rooma maadluses
ning aasta meesportlane 2012.
Akadeemilise tunni pikkuses kohtumises andis atleet
ülevaate enda sportlasetee
algusest, rääkis emotsioonidest, mis teda valdasid pärast
hõbemedali võitu, ja tulevikuplaanidest, jagas autogramme
ning saatis saali vaatamisekskatsumiseks olümpiamedali.
Heiki Nabi on pärit Hiiumaalt. Tema esimene treener
oli Tiit Madalvee. Enda sõnul
oli tänane tippsportlane treeninguid alustades üsna keskpärane
vend ja see innustas kõvasti
tööd tegema.
Pere on Heiki Nabile sporditeel alati toeks olnud, kuigi ema
natuke pabistas, kuidas vaikses
maakohas kasvanud poiss pärast
põhikooli Tallinnas Audentese
spordigümnaasiumis hakkama

Mälestuspilt koolile, taustal kogunevad esimesed autogrammi soovijad. Fotod: Sirje Piirsoo

saab - elu näitas, et sai küll.
Rääkides kumb tiitlitest
talle tähtsam on, ütles Nabi, et
olulised on mõlemad, kuna on
saavutatud erinevates kaalukategooriates, mis ei ole maailmas
just tavaline.
Pärast poolraskekaalus maailmameistriks tulekut 2006.
aastal tabasid sportlast vigastused, mis segasid treeninguid, ja
kaal tõusis. Võistluskaalu tagasi
saada muutus psühholoogiliselt

häirivaks ja nii küpses otsus
minna üle raskekaalu.
Et Heiki on täna konkurentidest kümmekond kilo kergem, on lähituleviku eesmärk
5-6 kilo võrra kaalu kasvatada
kvaliteetlihase arvelt, jälgides
spetsialistide abil, et treening
ja toitumine oleks tasakaalus.
Kindlasti pühendub ta spordile
järgmiste olümpiamängudeni,
siis otsustab, mis edasi - kas
jätkab tippspordiga või mitte.

Ühena variantidest on ta mõelnud treenerikarjäärile.
Kohtumisel puudutati ka
dopinguteemat ja lubatud toidulisandeid. Viimasteta tippsportlane hakkama ei saa. Nabi tõi
näite, kui ta treenib kaks korda
päevas ja pärast esimest treeningut prae sööb, jõuavad vajalikud
toitained lihastesse tundidega,
toidulisandid minutitega.
Et Heiki Nabil Eestis treeningpartnereid pole, toimuvad
maadlustreeningud välislaagrites. Kodus olles keskendub ta
tehnikale ja jõutreeningutele.

Kes riputas olümpiamedali endale kaela, kes tegi mobiiliga pilti

Saue tüdruk laskesuusatamise
MM-il neljas
Jaanus Beilmann
Austrias Obertilliachis noorte
ja juunioride laskesuusatamise
maailmameistrivõistlustel (MM)
tegid eestlannad tüdrukute 3
x 6 km teatesõidus väga hea
võistluse, lõpetades 4. kohaga.
Eesti võistles koosseisus Regina
Oja, Meril Beilmann ja Tuuli
Tomingas. Meril Beilmann on
Saue tüdruk.
Regina Oja andis vahetuse
üle 12. kohal, Meril tõstis
Eesti neli kohta kõrgemale
kaheksandaks ja Tuuli Tomingas tõusis veel neli kohta.
Pronksmedal jäi eestlannadel
21 sekundi kaugusele.
Neiud kasutasid kolme peale
ära kaheksa varupadrunit ja
kaotasid maailmameistriks tulnud Venemaale 2.03,5. Kokku
lõpetas võistluse 20 naiskonda.

Merili individuaaldistantsid
ebaõnnestusid tänu vahetult
enne MM-i saadud paksule
nohule - kohad esikümnes ei
vastanud ootustele. Küll aga
õnnestus Merilil 6-7 päeva
jooksul tasahilju koos võistlustega haigusest välja tulla ja
teatesõitudes olla sel tasemel,
kuhu treeningutega on jõutud.

Euroopa noorte olümpiapäevad tulekul
Kui MM-il olid Meril Beilmann
ja Tuuli Tomingas vastamisi
endast aasta vanematega,
siis uus põnevus tõuseb juba
17.-22. veebruaril toimuvatel
Euroopa noorte olümpiapäevadel Rumeenias Brasovis,
kus Meril saab võistelda omavanustega ehk 1995-1996
sündinutega. Ootame kohti
esiviisikus.

Meesteklassi võitja Markko Abel, Kaidi Safronov ja meesveteranide kuld Raul Rebase

Kaidi Safronov 2013. aasta Eesti meister sportkeeglis
Kaido Kirs
Kolmapäeval alanud sportkeegli eelvõistlused kulmineerusid pühapäeval, 27.
jaanuaril Rae keeglisaalis
Eesti Lahtiste Individuaalsete
Meistrivõistluste finaalidega.
Võistlustest võttis osa 112
keeglimängijat, nende seas
ka külalisvõistlejad Tšehhist,

Itaaliast, Rootsist ja Taanist.
Meeste võistlusformaat
nägi ette 400 viset, 200 eelvoorus ning 200 finaalis. Naistel tuli sooritada kokku 200
viset.
Naiste arvestuses alustas
juba eelvõistlusel hea sooritusega sauelane Kaidi Safronov
(KK Tallinn), kes finaalpäeval
veelgi edumaad kasvatas ja

kokku 948 punkti kogus. Mõlemal päeval isiklikku rekordit
parandades võitis Kaidi Safronov oma esimese individuaalse
tiitli 67-punktilise vahega teisele kohale tulnud Heret Otsa
(KK Reval) ees, kelle tulemuseks märgiti 881 kurikat.
Kolmandale kohale tuli Krista
Zeik, kelle eelvooru ja finaali
summaks oli 875 kurikat.

Harjumaa meistrivõistlused murdmaasuusatamises

Tuuli Tomingas, Meril Beilmann keskel ja Regina Oja. Foto: Andreas Nigol

Harjumaa 2013. aasta
meistrivõistlused murdmaasuusatamises toimuvad 9.
veebruaril Aegviidus Kõrvemaa matka- ja suusakesku-

ses vabastiilis.
Start on avatud kella 11-14.
Eelregistreerimine teostada
e-posti aadressil harju.sporiliit@mv.harju.ee või telefonil

611 8557. Täpse juhendiga
saab tutvuda harjusport.ee.
Suusatajate buss väljub
Saue Linnavalitsuse eest 9.
veebruaril kell 9 hommikul.

Turvalisus
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Abipolitseinikud Lääne-Harjumaa piirkonnas
Herman Toom
Lääne-Harju politseijaoskonna abipolitseinike rühmajuht
Umbes neljandik Eesti elanikest pühendab osa oma ajast
vabatahtlikule tegevusele. Üks
vabatahtliku tegevuse väljund
Eestis on abipolitseinikuks
olemine. Lääne-Harju politseijaoskonna abipolitseinike rühmas on 35 abipolitseinikku.
Kõik nad annavad tubli panuse
meie piirkonna turvalisuse
tagamisse.
Abipolitseinike taust on väga
erinev. Meie rühmas on päästjaid, turvatöötajaid, kindlustusametnikke, juriste ja paljude
muude elukutsete esindajaid,

kes leiavad põhitöö ja isikliku
elu kõrvalt aega käia mõned
korrad kuus politseipatrullis.
Põhja prefektuur aga pakub
abipolitseinikele mitmekülgseid koolitusi enesekaitsest
libedasõidutreeninguni välja.
Üks staažikam abipolitseinik meie rühmas on 30-aastane Niilo, kes kinnitati abipolitsei kandidaadiks 2007.
aasta suvel. Põhja prefekt
autasustas teda hea teenistuse
eest tänukirjaga aastal 2010.
Möödunud aastal täitus Niilol
1500 tundi politseitööd, mille

eest kinkis Põhja prefektuur
talle hõbedase teeneteplaadi.
Aastal 2012 panustas Niilo
politseitöösse 454,5 tundi
oma vaba aega. Samuti on ta
aktiivne koolitustel osaleja.
Patrullametnikud kiidavad
Niilo panust politseitöösse
ning soovivad, et temasuguseid
pädevaid ja aktiivseid abipolitseinikke oleks rohkem. Niiloga
patrullis olles võib kindel olla,
et seljatagune on alati kaitstud.
Staažikad abipolitseinikud
moodustavad meie rühma tuumiku. Nad on politseipatrullide
kõrval abiks ka operatsioonidel, massiüritustel ja ennetuse
läbiviimisel. Iga aastal liitub

meie rühmaga uusi tublisid ja
aktiivseid vabatahtlikke.
Martin ühines meie rühmaga
2012. aasta suvel pärast seda,
kui ta oli läbinud abipolitseiniku
esmase väljaõppe mais. Martin
on 24-aastane ja töötab Päästeametis päästjana. Poole aastaga
jõudis Martin käia politseipatrullis 120,5 tundi. Nagu Niilogi,
on ka Martin aktiivne koolitustel
osaleja - seda kõike põhitöö ja
õpingute kõrvalt Sisekaitseakadeemias. Martini panus politseitöösse on kiiduväärt ja kindlasti
jätkub see ka tulevikus.

Järgmine abipolitseiniku
esmane väljaõppe tuleb mais

Esmane väljaõppe kestab 40
tundi. Loengud on tööpäeva
õhtutel 3-4-tunnistes osades.
Abipolitseinikuks kandideerija
on vähemalt 18-aastane keskharidusega Eesti kodanik, kes
on kriminaalkorras karistamata.
Samuti peab abipolitseinikuks
soovija läbima tervisekontrolli.
Kes soovib saada abipolitseinikuks, võib julgelt
ühendust võtta Lääne-Harju
politseijaoskonna abipolitseinike rühmajuhi Herman
Toomiga telefonil 58605164
või e-posti aadressil herman.
toom@politsei.ee. Täiendavat infot leiab ka aadressil
www.abipolitseinik.ee.

Elektriseadmed ja -paigaldised põhjustasid jaanuaris põlenguid
Ants Raava
Põhja päästeameti
pressiesindaja
Tänavu jaanuaris on Tallinnas
ja Harjumaal mitmed tulekahjud saanud alguse elektrilühistest või -riketest juhtmetes,
seinakontaktides, elektrikilpides ja -seadmetes.

Päästetööde protokoll
Kui päästjad sündmuskohale
jõudsid, põles kahekorruselise puidust elumaja teine
korrus ja pööning lausleegiga. Tulekahjus hävis üks
teise korruse tuba täielikult
ja hoone katus 90% ulatuses. Teine tuba sai tugevaid
suitsu- ja veekahjustusi. Esimest korrust kahjustas kustutusvesi.

Kümmekond põlengut põhjustas elektrilühis
Eelmises lõigus kirjeldatud
tulekahju algas päästekeskuse menetlejate hinnangul
lühise tõttu ülekuumenenud
harukarbist.
Mõned päevad varem oli
ühiselamu seinakontaktist süttinud arvuti toitekaabel põletanud augu voodile laotatud tekki.
Voodi küll õnneks tuld võtta ei
jõudnud. Lisaks on päästjad
käinud kustutamas toitekaabli
lühisest süttinud maja välisvoodrit ja kuumaõhupuhuri rikkest alguse saanud toapõlengut.
Veerand hoonetes puhkenud tulekahjudest saab
alguse ülekoormatud juhtmetest, lahtilogisenud pistikutest, oma aja ära elanud
kodumasinatest või inimli-

Reis kevadeootel suvepealinna
Elena Kalbus
Saue Linna Invaühing kutsub
huvilisi 12. märtsil reisile Pärnu.
Reisijuht-giid on Arne Timm.
Pärnu tähistab tänavu
kuurordi 175. aastapäeva.
Seetõttu kutsume teid proovima veemõnusid Estonia SPA
sauna- ja basseinikompleksis.
Kolme tunni vältel turgutame
tervist soome, auru- ja soolasaunas, mõnuleme mullivannis
ja eksootilises jaapani vannis,
lõõgastavana mõjuvad Vichy
dušid ja erineva veetemperatuuriga jalutusrada.
Enne spaa külastust jõuame
aga teha ka väikese linnatiiru,
mille vältel tuletame meelde, et
◊ Pärnus loeti 95 aastat tagasi
ette iseseisvusmanifest,
◊ 1857 pani papa Jannsen
aluse eestikeelsele perioodi-

kale - Perno Postimehe ilmumahakkamist peetakse tihti
ka ärkamisaja alguseks,
◊ Raekülas Riia maanteel
elas perekond Päts.
◊ 2011 avati Eesti krooni
mälestusmärk.
Soovi korral on võimalik täiendav muuseumide külastus.
Reisi hind Saue Linna Invaühingu liikmetele on 20 eurot,
teistele huvilistele 22 eurot. Hinnas sisaldub bussisõit, giidi tasu
ja Estonia SPA külastus.
Reisi eest tasumise viimane kuupäev on 25. veebruar. Täpsem info telefonil
6595070, Saue Päevakeskus
või 51944767, Elena Kalbus
Väljasõit Pärnusse läheb lahti
12. märtsil kell 9 Saue kaubakeskuse eest. Sauele tagasi jõuame
orienteeruvalt kell 18.30. NB!
Kohtade arv on piiratud.

kust hooletusest elektrivahendite kasutamisel.

Päästjad soovitavad
◊ Veenduge, et teie korteri või
maja elektrikaitsmed vastavad nõuetele. Kui kaitsmed
on korras, jääte lühise või
ülepinge korral lihtsalt hetkeks elektrita, aga väldite
suuremat õnnetust.
◊ Vältige pikendusjuhtmete
kasutamist. Ühte pikendusjuhtmesse mitut kodumasinat
ühendades võib seinakontakti
ohtlikult üle koormata.
◊ Võimalusel hoiduge kasutamast riiulite, kappide ja
muu mööbli taha jäävaid
seinakontakte: lühis võib
jääda märkamata.
◊ Elektritöid tehku litsentsee-

Tulekahju võib alguse saada lühise tõttu ülekuumenenud harukarbist.
Foto: Põhja päästekeskus

ritud elektrik. Nõuetele mittevastav töö võib lõppeda
tuleõnnetuse või elektrilöögi
saamisega.
◊ Elektrimasinate süttimise
korral on esmatähtis kohe
kaitsmed välja lülitada või
juhe vooluvõrgust välja
saada, sest voolu all olevat

kodumasinat või seadet ilma
selleks ette nähtud kustutita
kustutada ei või.
Talvisel ajal peaks tuleohutuse
peale eriti tõsiselt mõtlema.
Ühteviisi ohtlikud on korrast
ära küttekolded ning ülepingest ägavad vanad juhtmed ja
pistikud.

Mis on sinu hobi?
Nele Kangert

Milleks koguda fotosid
hobidest?

Kui Sul on tore foto enda või
sõbra hobist või leidub perealbumis mõni aastakümnete
tagune ülesvõte vanavanemate hobidest, osale Harjumaa Muuseumi fotoprojektis
„HOPS! Mis on Sinu hobi?”.
Kutsume inimesi üles pildistama vaba aja veetmise
viise Harjumaal: tantsutunde,
näiteringe, bändiproove,
erinevaid spordialasid tai
poksist suusatamiseni, rulatrikitamist, kaardi- ja lauamänge ning saatma fotosid
koos lühikeste kommentaaridega Harjumaa Muuseumile. Lisaks kaasaegsetele
ülesvõtetele ootame vanemaid fotosid perekonna-albumitest.

Muuseum on otsustanud fotokogumiskampaania keskseks
teemaks tõsta just inimeste
hobid kui igapäevase nähtuse, mis ühendab väga erinevas eas ja erineva taustaga
inimesi, samas annab elavalt
edasi ajastu vaimu ja emotsioone. Iga fotosaatja annab
oma väikse panuse, et säilitada killuke Harjumaa kultuurielust ja ajaloost.
Laekunud fotode ja Harjumaa Muuseumi fotokogu
põhjal koostatakse näitus,
mis annab läbilõike harjumaalaste vaba aja tegevustest tänapäeval ja möödunud
aegadel ning pakub äratundmisrõõmu paljudele. Näitus
avatakse Harjumaa laulu- ja

tantsupeo ajal 1. juunil 2013
Keila lauluväljakul.
Fotosid saab saata kuni
20. märtsini e-posti teel aadressile liisa.kaupmees@hmk.
ee, samuti postiga või tuua
kohale Linnuse 9, 76608
Keila.
Lisainfo Harjumaa Muuseumi kodulehel www.hmk.
ee ja Facebookis.

Politseiteated
Põhja prefektuur
Kehaline väärkohtlemine
31. jaanuaril kella 11 ajal
teatati politseile, et Saue
linna eramus tungiti tüli
käigus kallale 47-aastasele
naisele.
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Saue Päevakeskuse tegemised
Päevakeskuses on avatud Kai
Padriku maalide näitus. Näitust
saab külastada tööpäevadel kell
9-17.
◊ 19. veebruaril kell 11
korraldavad Saue Linnavalitsus ja Saue Päevakeskus Saue Noortekeskuses
eakate sünnipäevapeo.
Kutsutud on kõik, kel aastaid 65 või enam ja kes
on sündinud aasta esimesel kolmel kuul. Vajalik

registreerimine telefonil
6595070.
◊ 26. veebruaril kell 12
teeb õpetaja Arne Hiob
ringkäigu Jaani kirikus.
Sõidame kell 10.50 kaubakeskuse juurest väljuva
bussiga nr 190. Palume
registreeruda päevakeskuses.
◊ 4. märtsil kell 11 kohtuvad
Saue Päevakeskuse Senjoriitad ja Rukkilill Kristiine

Sotsiaalmaja seeniortantsijatega Saue Noortekeskuses.
◊ 6. märtsil kell 13 kohtumine Eiki Nestoriga, kes
kõneleb pensionitest ja
kõigest sellega seonduvast.
Oodatud on eelnevad kirjalikud küsimused, mida saab
tuua päevakeskusesse.
◊ 20. märtsil kontrollib Silmarõõm alates 10.30 päevakeskuse käsitöö poolel
silmi ja saab tellida prille.

Kuulutused
Teenused
Korstnapühkija-pottsepp.
Küttekehade remont. info@
potipoiss.ee; 58072581.
Loomaarst Jaak Jõks tervitab
uusi ja vanu kliente alanud uue
aasta puhul ning ootab vastuvõtule Keilas suurtes ja avarates kliinikuruumides aadressil
Keskväljak 6, Keila. Tööajad
E-R 9.00-19.00, L 10.0016.00. Visiidiks aja broneerimine telefonil 6705243.
Vaata meie tegemisi Facbook.
com/keilaloomakliinik.
V i i m e TA S U TA ä r a t e i e
VANARAUA (vannid, pliidid,
pesumasinad, radiaatorid,
jne). TASUTA demonteerime.
Hoolsad töömehed. telefon
55939504.
Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee,
telefon 58033448, Ain.
Loomaarst Jaak Jõks koduvisiidid Saue linna ja valla piires
tööpäevadel 9.00-18.00-ni.
Maksumus 20 eurot.
Informatsioon telefonil
58325248, www.loomaarstaitab.ee.

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon
5220321, info@arbormen.ee,
www.arbormen.ee.
Ootame keelehuvilisi liituma
algavatele soome keele algkursustele Keilas Tundide toimumisaegadeks on esmaspäev ja
neljapäev 19.15-20.45. Kursuse maht 24 akadeemilist
tundi. Registreeru telefonil
53321522, info@keeleope.
com või koduleheküljel www.
keeleope.com.
Kinnisvara
Müüa Koondise tänav 15 esimesel korrusel 2-toaline korter. Telefon 56698863.
Ostan Sauele kapitaalremonti
või renoveerimist vajava kivimaja. Pakkumised teha e-posti
aadressil tauno.omanik@mail.
ee, telefon 56698863.
2-toaline mõistlike kuludega
heas korras korter Sauel vahetada 3-toalise korteriga (+
kompensatsioon) või müüa.
Telefon 54598900.

Soovin osta garaaži Sauel. Pakkumised telefonil 53482245
või krismarile@gmail.com.
Üürile anda 3-toaline korter
Kuuma tn 7 esimene korrus.
Korterisse jääb sisse mööbel
ja tehnika. Rõdud klaasitud. Telefonid 65954109.
56805125, e-posti aadress
pihlakp@gmail.com.
Müük
Müüa soodsalt kuivi küttepuid (30-60 cm), saepindusid
ja -materjali. Lintsaekaatri
teenus. Transport. Saku
vald, Männiku küla, telefon
56562009, resultes@resultes.
ee, www.resultes.ee.

Vajalik registreerimine telefonil 6595070.
◊ 3. aprillil kell 18 külastame
Mikkeli muuseumi. Jüri
Kuuskemaa teeb ringkäigu
muuseumi hõbeda ja
graafika väljapanekus. Osalustasu 1.50 eurot.

Tähelepanu reisihuvilised!
◊ 11. veebruaril alustame
Rootsi reisi raha kogumist
(210 eurot inimene). Iste-

Pühapäev, 10. veebruar kell 13
Teenistust juhatab Erki Kuld.
Muusikaga teenib Saue
koguduse naisansambel.
Pühapäev, 17. veebruar kell 13
Te e n i s t u s t j u h a t a b
Erki Kuld.
Muusikaga teenib ja tunnistab Andrus Vaiklo.
Pühapäev, 24. veebruar kell 15

◊ Kevadine loodusretk IdaHarjumaal, 7. mai 2013.
◊ Eesti süda Paide ja Põltsamaa
kandis, 18.-19. juuni 2013.
◊ Urvaste ja Otepää kant,
6.-7. august 2013.
◊ Täpsem info reiside kohta
kodulehel ja päevakeskuses.

Vabariigi 95. aastapäevale
pühendatud kontsert-jumalateenistus, mida juhatab
Vahur Utno.
Muusikaga teenib koor Noodimurdjad.
Eelneb pärgade panek
mälestuskivi juures algusega
kell 14.30.
Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 18.

Ükski hea inimene ei kao jäädavalt.
Ta tuleb me juurde taas lille või liblikana,
esimese päikesekiire või suvise tuulena.
Ta elab neis, kes teda armastasid...
Südamlik kaastunne perekond Tammarile
kalli abikaasa, isa, äia ja vanaisa
TIIT TAMMARI
kaotuse puhul.
Oleme leinas koos Teiega
Tanel, Tõnu, Inger, Koit, Linda, Jaak

Vajatakse
kiiresti
kogemustega
kokka Sauele.
Info telefonil
56482025.

SAUE LOOMAKLIINIK
Sooja 1, Saue, telefon 600 3382, www.sauekliinik.ee
Avatud E-R 15-19, L-P suletud
Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi, kiibistamine.
Hill`s, Royal Canine ja Josera lemmikloomatoit.
Koduvisiidid.
Vältimaks asjatut ootamist, palume aeg ette registreerida!

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

Päevakeskuse suvereisid
Eestis

Jumalateenistused
veebruaris

Müüa turbabriketti, ümarat
ja kandilist puitbriketti ning
sõelutud kivisütt. Transport
Sauele tasuta. Tel. 53593615.
Pakun tööd
Niitvälja Golf otsib algavaks
hooajaks töötajaid: klienditeenindajaid (caddiemasterid
ja marshalid) ning koristajaid.
Kandideerimise tähtaeg 24.
veebruar. CV saata marge@
niitvaljagolf.ee. Info www.niitvaljagolf.ee või Marge Linnas,
5164833.

kohad bussis maksmise
järjekorras!

AS SAMI pakub tööd:
masinate hooldus- ja remonditehnikule
Töö sisu:
- AVANT väikelaadurite remont ja
hooldus;
- väljasõidud klientide juurde
Nõudmised kandidaadile:
- töökogemus masinate/autode
remondi alal;
- tehnikahuvi
- B- ja C-kategooria autojuhiload;
- kohusetundlikkus.
Töötasu kokkuleppel.
Tule tn 20, Saue, tel 6709 040,
sami@sami.ee, www.sami.ee

Seoses töömahu kasvuga pakub

Tööd elementide koostajatele
Kasuks tuleb kohusetundlikkus,
ausus, täpsus ja korrektsus.
Pakume pidevat tööd sisekeskkonnas
ja konkurentsivõimelist palka.
Tööleasumine kohe!
Palun saatke CV aadressile
info@elementmajatehas.ee.
Lisainfo Reijo, +37256561255.

Noor perekond soovib osta Sauel kinnistu või eramu.
Kõik pakkumised oodatud.
Marko Sillar, telefon +3725039429 või 56456080.
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