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E

esti Vabariigi 95. aastapäev annab põhjust
meenutada meie riigi
sünnilugu. Sellest, kuidas saavutati Tartu rahu, oli
juttu eelmises Saue Sõnas.
Nüüd räägime sellele eelnenud sündmustest.
Omariiklusest rääkides
saame minna vähem kui aastasaja taha ja seegi aeg jäi
lühikeseks. Järgnes pea pool
sajandit kestnud okupatsioon
Nõukogude Liidu ehk nn kurjuse impeeriumi poolt. Kuid
seda hinnalisemaks tuleb meie
iseseisvust pidada.
Alles I maailmasõda ja Veebruarirevolutsioon Venemaal
1917. aastal andsid reaalse
tõuke tsaaririigi koosseisu
kuuluvatel Eesti aladel uue,
vabadusel ja demokraatial
põhineva korra loomiseks. 11.
märtsil kogunesid Tartus Eesti
maakondade esindajad nõupidamisele, kus töötati välja ja
esitati Vene Ajutisele Valitsusele autonoomse Eesti omavalitsuse projekt. Pärast enneolematult võimsat surveavaldust
Peterburis, kus korraldati tervelt 40 000 eestlase osavõtul
suurmeeleavaldus ja rongkäik,
kinnitati 30. märtsil 1917
Ajutise Valitsuse poolt Eesti
Ajutise Omavalitsuse määrus.
Aastasadu Eesti- ja Liivimaaks
lõhestatud eestlaste alad said
lõpuks jälle ühtseks tervikuks
ühendatud - Eestimaa kubermanguks.
Neile loorberitele siiski puhkama ei jäädud. 15. novembril
1917 kuulutas sama Eesti Maanõukogu ennast Eestimaa „ainsaks kõrgema võimu kandjaks”.

Jaanuaris 1918 toimunud Maanõukogu vanematekogu ja maavalitsuse nõupidamisel teiste
poliitiliste jõudude ja rahvusväeosade esindajatega otsustati, et

„Eestimaa oma loomulikkudes
piirides, mis tarvilisel korral
määratakse kindlaks referendumi kaudu”, tuleb kuulutada
iseseisvaks riigiks. Loomulikult

tegid Venemaal võimu haaranud bolševikud ja nõukogude
võim kõik, et neid kavasid nurjata ning eestimeelseid tegelasi hakati nõukogudevastase

tegevuse pärast represseerima,
vangistama ja ka mõrvama. Iseseisvusmeelne vabadustegevus
jätkus aga põranda all.
Kasutades ära bolševike
võimu nõrgenemist ja hetke
lähenevate Saksa vägede saabumise eel, otsustas Maapäeva
vanematekogu kuulutada välja
Eesti Vabariigi. Manifesti koostamine ja avaldamine usaldati
kolmeliikmelisele Päästekomiteele, kuhu määrati Konstantin
Päts, Jüri Vilms ja Konstantin Konik. „Manifest Kõigile
Eestimaa rahvastele”, milles
Eesti kuulutati iseseisvaks ja
erapooletuks demokraatlikuks
vabariigiks, loeti ette 23. veebruaril 1918 Pärnus Endla teatri
rõdult. 24. kuupäeval loeti
manifest ette Viljandis. Samal
õhtul organiseeriti Tallinnas
kiirelt ja vabatahtlikult rahva
omakaitse ning enamasti oma
soetatud relvadega asuti punakaarti linnast välja tõrjuma.
See kuupäev on seotud ka
Saue linnaga. Eesti rahvuslaste delegatsioon, koosseisus
Konstantin Konik, kindralleitnant Andres Larka ja Nikolai
Reek, saavutas Saue mõisas
asunud Saksa vägede staabis kokkuleppe Põhjaarmee
juhataja kindralleitnant Adolf
von Seckendorffiga selles, et
Saksa väed ei tule Tallinna
enne 25. veebruari, mil ka
Tallinnas kuulutati iseseisvusmanifest välja.
Miks just 24. kuupäev on
jäänud ametlikuks Eesti Vabariigi väljakuulutamise päevaks,
ei olegi päris selge, kuid manifesti vägi ja jõud suutis Eesti
ajalugu muuta. Suutis sellepärast, et sellel oli taga eesti rahva
kindel iseseisvustahe.
Jätkub lk 2

Eesti sünnipäev
Päästekomitee loodud Ajutise Valituse eluiga oli aga
kahjuks lühike. 25. veebruaril
saabusid Tallinnasse Saksa
väed, kes tegid küll kiire lõpu
punaste terrorile, kuid ka eestlaste iseseisvuspüüetele, mis
ometi pinna alla hõõguma jäid.
Pärast Saksamaal toimunud revolutsiooni ja sellele
järgnenud kapitulatsiooni 11.
novembril 1918, hakkasid
saksa väed Eestist taanduma.
Samal päeval allkirjastas Jaan
Poska manifesti, milles teatati,
et Eesti Ajutine valitsus jät-
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kab tegevust. Vähem kui kahe
nädala pärast algas eestlaste
jaoks võidukalt ja kuulsusrikkalt
lõppenud Eesti Vabadussõda.
22. novembril alustas vene
punavägi rünnakut Narva suunas, kuid löödi sakslaste poolt
veriselt tagasi. 28. novembril
tungisid venelased lahkuvate
sakslaste kannul Narva ja
Pihkva kaudu Eestisse. Esmalt
sakslased ja seejärel ka juba rindele jõudnud eesti üksused olid
sunnitud Narva 29. novembril
maha jätma. Põlisvaenlane jõudis tänu ülekaalule ja alles loo-

dava Eesti Kaitseväe vähesuse
tõttu mõnekümne kilomeetri
kaugusele Tallinnast, enne
kui ta suudeti peatada. Appi
tulid ka meie hõimuvennad
soomlased rohkem kui kolme
tuhande vabatahtlikuga, keda
õige pea hakati kutsuma Põhjapoegadeks.
Vabadussõda oli üks heroilisemaid ja uhkemaid perioode Eesti
ajaloos, mis päädis 2. veebruaril
1920 Tartu rahu ning ihaldatud
ja hinnalise iseseisvusega. Kuigi
aastaid kestnud I maailmasõda
ja okupatsioonid olid maa majan-

Saue Sõna 22. veebruar 2013
duslikult ära kurnanud, inimesed
väsinud ja sõjast tüdinenud,
riigivõim oli organiseerimata ja
sõjavägi alles formeerimisel, sai
väike Eesti hakkama sellega, millega ei ole ajaloo jooksul saanud
hakkama mitte ükski Euroopa
suurriik. Eesti organiseerus justkui imeväel ja võitis sõja hiiglasliku Venemaaga! Meie väed
vabastasid ka terve Põhja-Läti
nii punastest kui ka suures osas
baltisakslastest koosnenud saksa
Landeswehrist, kes segaseid
aegu ära kasutades Balti hertsogiriiki luua üritasid. Meie vägede

võitudega pandi alus ka Läti riikliku iseseisvuse loomisele.
Loomulikult ei olnud Eesti
võimsam kui suurriigid, kuid
me oskasime ära kasutada õiget
hetke ja situatsiooni. Motiveeritud, oma maa ja vabaduse
eest võitlev sõdur ja rahvas on
võimeline uskumatult paljuks.
Meie rahva saavutused oma iseseisvuse eest peetud võitluses
on imetlusväärsed. Hinnakem,
hoidkem ja kaitskem seda. Ja
kui vaja, siis ka relv käes.
Head Eesti Vabariigi 95.
aastapäeva! Elagu Eesti!

Lumelinna kerkis Pikk Hermann, kindlus
ja must vesimadu
Kristi Kruus
Noortekeskuse juhataja
Vastla- ja valentininädala lõpus
kogunesid sadakond Saue
elanikku Keskuse parki, et
meisterdada ühiste jõududega
valmis lumelinn, kus väikestel
sauelastel on mõnus hullata ja
liugu lasta.
Ilmataat oli helde: lund
jagus ja ilm oli ehitamiseks
täpselt paras. Sündmuse, mida
varem korraldas Saue Linna
Lastekaitse Ühing ja mis lumepuuduse tõttu on mitu aastat
vahele jäänud, peakorraldaja
oli sel aastal noortekeskus.
Noortekeskusesse on noortel sel aastal võimalik esitada
erinevaid projekte, et saada
ideedele rahastus ja need
seeläbi teoks teha. Selline
noortealgatus oli ka lumelinna
ehitamine. Noortealgatuste
Fondi rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja noored olid usi-

nasti teletupsumaja ehitamas.
Lisaks noortekeskusele olid
väljas päevakeskuse, linnavalitsuse ja lasteaia Midrimaa
meeskonnad. Õla pani alla
Eesti Üliõpilasseltsi Vilistlaskogu ja Kaitseliidu Harju
Maleva Saue kompanii.
Rõõm on tõdeda, et pooled
meeskonnad olid vabatahtlikult
kokku pannud aktiivsed sauelased, kes tulid ning veetsid
pere ja sõprade seltsis mõnusa
laupäeva. Ehitama oli tulnud
üle saja linnaelaniku, mõnedel
kaasas ka lemmikloomad.
Parki püstitati kaks Pikka
Hermanni, kindlus, Angry
Bird, kilpkonn Kipsi, must
vesimadu, koletis, teletupsumaja ja muid huvitavaid
atraktsioone, mis lastele kindlasti meeldivad, kuid noortekeskus palub vanematel olla
tähelepanelik, kui lapsed tunnelites turnivad.
Saue Noortekeskus tänab

Viimase lihvi saab teine, Lõbus Pikk Hermann. Foto: Silver Arrak
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22. veebruar 2013
Väljaandja Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175,
leht@saue.ee

Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub
8. märtsil

Saue kaitseliitlased ehitasid lumelinna Pika Hermanni - nii sümboolne Eesti sünnipäeva eel. Foto: Sirje Piirsoo

kõiki osalejaid ja abilisi, kes
aitasid sel toredal laupäeval
teoks saada: Kaitseliidu Harju

Maleva Saue kompaniid ja
naiskodukaitsjaid, Saku Priitahtlikke Pritsimehi, Tamme-

vana Pubi, Saue Kaubakeskust,
Saumer OÜ-d, OG Elektra AS-i
ja Saue Linnavalitsust.

22. veebruar 2013 Saue Sõna

Linnaelu
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Ülevaade Saue
Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 6.
veebruari istungi päevakorras oli 24 punkti.
Saue Linnavalitsus
◊ Eraldas mittetulunduslikuks
tegevuseks toetust järgmiselt: Saue Male-Kabeklubile 331 eurot Saue
esivõistluste, alaliitude
liikmemaksude, litsentside
ja halduskulude katteks;
Nõmme Spordiklubile 400
eurot Saue linna noorsportlase 2013. aasta talvehooaja võistluskulude katteks;
MTÜ-le Saue Mälumänguklubi 500 eurot Saue linna
esivõistluste korraldamiseks ja mälumängusarjast
„Maakilb XIV“ osavõtukulude katteks; spordiklubile
Saue Tammed 1 541 eurot
2013. aasta võistluste osavõtukulude ja EOL-i liikmemaksude katteks; Estonian
Select 99 MTÜ-le 400
eurot Saue linna sportlase
osavõtuks rahvusvahelisest hokiturniirist Prahas;
Tondi Ratsaspordiklubi
MTÜ-le 400 eurot Saue
linna sportlase osavõtuks
2013. aasta rahvusvahelistest võistlustest; Saue
Taekwondoklubile 2 375
eurot 2013. aasta võistlustest osavõtukulude katteks;
Saue Tenniseklubile 141
eurot treeningvahendite ostmiseks; Saue Linna Lastekaitse Ühingule 250 eurot
töövahendite ostmiseks
projektile „Terve pere, terve
kogukond“ ja 100 eurot
ühingu raamatupidamise

korraldamiseks; Saue Koduuurimise Seltsingule toetust
184 eurot Saue linna meenepostkaartide väljaandmiseks ja 30 eurot ruumide
rendikulude katteks; MTÜle Saue Haridusselts Vitalis
1 505 eurot kooliraskustes
noortele kevadlaagri korralduskulude katteks; seltsingule Saue Vabadusvõitlejad
toetust 300 eurot 2013.
aasta tegevuskulude katteks; MTÜ-le Sinimustvalge
Saue 600 eurot tantsuõhtute kultuuri taaselustamiseks Saue linnas ja 150
eurot Eesti Lipupäeva tähistamiseks; Saue Naisseltsile
128 eurot aastaaruande
koostamiskulude katteks;
MTÜ-le Harjumaa Keelpilliorkester 1 743 eurot 10
Saue noore ja juhendaja
osavõtukulude katteks rahvusvahelisest orkestrite festivalist Rootsis.
◊ Rahuldas ühel juhul Saue
lasteaias Midrimaa vanemate
poolt kaetava osa soodustuse
saamiseks esitatud taotluse.
◊ Algatas Tule tn 17 kinnistute detailplaneeringu ja
kinnitas detailplaneeringu
lähteülesande.
◊ Kinnitas Tule tn 24a tootmisruumi, kontoriruumide
ja laborite ümberehituse;
Segu tn T1, Uusaru põik
ja Uusaru tn elektrikaabli,
sidekaabli, tänavavalgustuse ja Segu tn 10e trafoalajaama rajamise; Segu tn
T1 veevarustuse- ja kanalisatsioonitrassi rajamise;

◊

◊

◊

◊
◊

◊

◊
◊

◊

◊

Segu tn T1 tänava ja tänavarajatiste; Segu tn 13 ja
Viigimarja tn 12 üksikelamu
projekteerimistingimused.
Väljastas kasutusloa elektriauto laadimispunktile Tule
tn 51 ning Kadakamarja tn
36 vee- ja kanalisatsiooni
liitumispunktidele.
Maksis sünnitoetuse esimest osa kahele perele
kokku summas 260 eurot
Otsustas maksta igakuist
perioodilist sotsiaaltoetust
9 juhul.
Määras tasuta hooldusteenusele ühe isiku.
Luges neli jäätmevaldajat
korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks.
Kinnitas suvelillede istutuse
ja peenarde hooldustööde
hanke parimaks pakkujaks
HKP OÜ.
Kinnitas 2013. aasta hankeplaani.
Tunnistas lootusetuks ja
kandis 2012. aasta bilansist välja nõuded summas
470,72 eurot.
Suunas teisele lugemisele
eelnõu „Eelarve eesmärkide, sihttaseme indikaatorite ja alaeelarvete detailse
jaotuse kinnitamine“.
Suunas volikokku määruse
eelnõu „Saue Linnavalitsuse
teenistujate palgajuhend“.

13. veebruari istungil otsustas
Saue Linnavalitsus tunnustada
Saue linna veteransportlast Tõnu
Odamust tema 70. sünnipäeval
ja kinkida talle Saue ujula kuldkaardi.

Kui teil on küsimus maamaksu kohta
Kõigi maamaksu küsimuste
ja probleemidega palume
pöörduda Saue Linnavalitsuse
keskkonna ja maakorralduse
spetsialisti Villu Liivi poole Tule
tn 7, Saue linn, tuba 114.

Vastuvõtuajad on
◊ esmaspäeval
kell 15.00-18.00;
◊ neljapäeval
kell 9.00-12.00.

Samadel aegadel saate Villu
Liivilt abi ka telefoni teel
numbril 6790189.
Muul ajal võtab vastu
linnavalitsuse üldtelefon ja
info edastatakse maamaksuspetsialistile. Kindlasti on
aga tulemuslikum ja parem
inimese otsesuhtlus spetsialistiga.
Samuti võite küsimused saata e-posti aadressil
villu.liiv@saue.ee. Seejuures

lisage kindlasti kontakttelefon, sest kirja teel ei ole osasid
probleeme võimalik selgitada
või lahendada.
Kuna maamaksu tasumise
tähtaeg on 1. aprill, on sinnani
aega piisavalt, et kõigile küsimustele lahendus leida.
Ootame inimestelt rahulikku meelt ja kannatust,
kuid samas ärge jätke probleemist teavitamist viimasele
minutile!

Kunagise Harju EPT ja allasutuste töötajate
KOKKUTULEK
8. märtsil kell 19.00
Saue Gümnaasiumi saalis
Osalustasu (6 eurot) saab maksta kuni 4. märtsini
Saue Gümnaasiumis ruum 124 E-N 15.00-18.00

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.ööd 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.

Tule tänav 17 kinnistute
detailplaneeringu
algatamine
Saue Linnavalitsuse 6. veebruari 2013 korraldusega nr
48 algatati Saue linna Tule
tänav 17 kinnistute detailplaneering.
Detailplaneering haarab
Saue linna Tule tänav 17
kahte kinnistut sihtotstarbega tootmismaa, mille pindala on 13 948 m². Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute liitmine, tootmismaa
sihtotstarbele osaline ärimaa
sihtotstarbe lisamine, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste seadmine täiendavate

analoogsete tootmis-laohoonete rajamiseks, tehnovõrkude, liikluskorralduse,
haljastuse ja heakorrastuse
lahendamine.
Koostatava detailplaneeringu lahendus ei muuda ega
võimenda tänast kinnistute
kasutamislaadi, millest johtuvalt puudub oluline keskkonnamõju ja vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande
koostamiseks (KSH).
Detailplaneering ei muuda
kehtivat Saue linna üldplaneeringut.

Tähelepanu lapsevanemad,
kelle laps töötas
Saue linna suvises töömalevas!
Suvises töömalevas teenitud
töötasu ja sellelt kinnipeetud maksud on edastatud
Maksu- ja tolliametile töömalevas töötanud LAPSE
ISIKUKOODIGA.
Summad ei kandu automaatselt lapsevanema
tuludeklaratsioonile. Lapse
poolt teenitud tulu ja sellest kinnipeetud summasid

saab vaadata e-maksuameti lehekülgedelt v äljamaksed ja tasumised / TSD
koondandmed või siseneda
e-maksuametisse lapse IDkaardiga.
Vajadusel saab töömalevas teenitud tasude kohta
tõendi Saue Linnavalitsuse
raamatupidamisest, telefon
6790186 või asta@saue.ee.

Haridus

Saue Sõna 22. veebruar 2013
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Elviira Alamaa: hea laulupoiss on ikka veidi rüblik
Saue Sõna
Vaid paar nädalat tagasi tähistas Saue Poistekoor 15. sünnipäeva meeleoluka kontserdiga. Jaanuari lõpus otsustas volikogu tunnustada koorijuhi Elviira Alamaa tööd linna kõrgeima
autasu, teenetemärgiga. Saue Sõna tänab Elviirat, et ta lehe vahendusel endast sauelastele räägib.

Kust sa pärit oled?
Olen pärit Tallinnast, kuid
Sauel olen käinud alates
aastast 1980, kui vanemad
hakkasid siia maja ehitama.
Kolisime Sauele 1995. aastal.

Mis koolides sa oled käinud?
Olen lõpetanud põhikooli 21.
keskkooli muusikakallakuga
klassis, edasi lõpetasin G. Otsa
nimelise Tallinna Muusikakooli
koorijuhtimise erialal ja samal
erialal Eesti Muusikaakadeemia
professor Ants Üleoja juures.

Kuidas sa muusika juurde
jõudsid?
Minu vanemad on musikaalsed,
kuid vastavat haridust neil polnud võimalik saada, sest ajad
olid teised. Kui kooliaeg kätte
jõudis, otsustasid vanemad
mind viia katsetele just muusikaklassi. Arvan, et minu koorijuhiks saamine on seotud minu
muusikaõpetaja Lydia Rahula
soovitusega - mine Otsa-kooli.

Kas sa ise oled kooris laulnud?
Lapsena laulsin 21. kooli koorides, kuid ka lasteansamblis
Lee, kus hiljem lauljad ära
kadusid, aga tantsitakse siiani.
Otsa-koolis õppides laulsin
loomulikult koolikooris, kuid
lisaks ka segakooris Noorus.

Millist muusikat sulle
endale meeldib kuulata?
Hetkel on päevad muusikat
täis ja pärast pikka proovipäeva
koju jõudes eriti ei jaksagi enam
midagi kuulata. Kõige rohkem
kuulan muusikat autoga maale
sõites. Meeldib kuulata Queeni,
Barbra Streisandi, Sarah Bright-

Poistekoori tiim: Marina Jurtšenko, Ulvi Kanter, Elviira Alamaa ja Gerli Kirikal. Foto: Sirje Piirsoo

mani, Fred Jüssi linnuaabitsat
või siis mõnda muusikali.

Kes on su lemmikheliloojad?
Õpingute ajal meeldis mulle
väga kuulata Giuseppe Verdi
muusikat ja Andrew Loyd
Webberi muusikale olen ka
alati nautinud.

Oled ise laule loonud. Kui
palju ning kuidas sõnad ja
meloodia sünnivad?
Ei ole veel palju jõudnud luua,
sest töö võtab oma aja. Arvan,
et laule olen kirjutatud umbes
25. Selleks, et teha laul koos
tekstiga, peab idee olema.
Tekstiautor on mitmel laulul
aga Saue Gümnaasiumi õppealajuhataja Eve Tamm. Mõned
laulud on loodud luulekogust
leitud tekstidele.Meloodiad
võivad pähe tulla keset ööd vahel kohe kaob uni ära. Kui
hommikul ärgates on meeles,
püüan meloodia kuhugi paberi
nurgale ära „kribada” ja hiljem
paremini vormistada.

Kust tekkis mõte asutada

Sauele poistekoor?
Minu mäletamist mööda oli
see nii. Olin tööl Vanalinna
Hariduskolleegiumis ja sealse
tütarlastekooriga laulupeol, kui
ligi astus muusikakooli direktor
Kristiina Liivik ja uuris, millega
ma tegelen. Rääkisin, et olen
kolinud Sauele, aga tööl käin
Tallinnas, ja et olen tüdinenud
bussiga loksumisest. Kristiina
pakkus välja mõtte, kas ma ei
tahaks teha Sauele segakoori.
Mõtlesin, et segakoor on tore,
aga sinna meeslauljate leidmine raske. Seepeale ütlesingi,
et enne tuleb teha poistekoor ja
lauljad mehed kasvatada - siis
vaatame, kuidas segakooriga on.

Kuidas sa valid poistele
laulmiseks repertuaari?
Alati ei saa valida. Tihti on
teada üritused, kus soovime
osaleda, ning siis peab ka vastavat repertuaari oskama. Kui
ise valin, püüan leida laule,
mida tean, et ka poistele meeldib laulda. Meil on tihti mõni
suurem pähkel kavas ja kui
lugu kohe üldse välja ei tule,

siis võib jääda ka esitamata.

Mis sa ise arvad, miks on koorilaul Saue poiste hulgas nii
populaarne? Laulab ju kokku
170 poissi ja noort meest.
Vaevalt, et poisid ise laulmise
juurde oleks jõudnud, kui vanemate toetust poleks. Paljuski
loeb kodu ja vanemate arusaam.
Minu meelest on see üldarendav
tegevus ja need, kes soovivad
ja suudavad rohkemat, neile
otsime veel lisarakendust muusikakoolis, ansamblis või solistina. Poisid, kes tulevad laulma
lasteaia poistekoori - isegi kui
nad üldse viisi ei pea - enamus
hakkab laulma. Koolis tuleb
juba valida ja siis me kuulame
poisid üle.Suurematele poistele
ja noormeestele on oluline väljund, kus nad saavad esineda.
Tore on osaleda konkursil või
festivalil, kuid enim nauditakse
kindlasti ühiseid sõite piiri taha.

Mida sa teed eriliste rüblikutega?
Hea laulupoiss on ikka veidi rüblik. Kui poiss on liiga rahulik, siis
reeglina on ta laval tuim. Oma
kogemustest tean, et kui on rüblik, siis elab laval ja sellise lapse
esitust naudib ka publik.

Kas koorijuhi amet on üldse
õpitav? Mõned omadused
peavad olema vist kaasa
sündinud?
Musikaalsus peaks vist tõesti
kaasa sündinud olema, kuid
poistekooriga tegeledes loevad
hoopis muud omadused. Seda
loetakse üheks raskeimaks liigiks
koorijuhtide seas. Poisid võtavad
end reeglina laval kokku, kuid
proovis peab omama väga head
ettekujutlusvõimet, et aru saada,
kas lugu on esitamiseks selge.

Esinemine rahvusvahelisel koorikonkursil 2005. aastal Tšehhis. Just sellise fotoga T-särgi, millel lisaks kiri „Igavesti Sinu
poisid“ kinkis koor koos varahommikuse üleslaulmisega Elviirale paar aastat tagasi sünnipäevaks. Foto: Raimond Roopärg

Juhatad Sauel poiste-,
(noorte) meeste- ja segakoori. Varasemalt oled juha-

Vanemad otsustasid väikese
Elviira viia muusikaklassi katsetele. Foto: erakogu

tanud ka tütarlastekoori.
Milline kooriliik on sulle
kõige südamelähedasem?
Tütarlastekoori tegemise aega
meenutan kui puhkekodus
viibimist. Koolis, kus lapsed
olid katsetega valitud ja tegid
seda, mida sa ütlesid - see
oli omamoodi tore aeg. Vaatamata sellele, tunnen end
poiste seltsis rohkem elusana
ja kõige kindlamalt. Suurt osa
noorte meeste koori lauljatest
tean juba alates lasteaiast.
Kui oled nii pikka aega koos
laulnud, loevad hoopis teised
tegurid ja mõistad teisiti iga
laulja käitumist. Segakooris on
laulmas palju poiste vanemaid
ja muid toredaid inimesi - nad
on kindlasti mulle väga olulised.

Mis on sinu töös raske ja
mis valmistab rõõmu? Milline on koorijuhi jaoks kõige
parem hetk?
Iga õnnestunud esinemine
valmistab alati rõõmu! Kõige
raskem on ohjata poiste seltskonda, kui neid on korraga
rohkem kui kaks. Töös poistega
naudin nende laululist arengut.
Naudin, kui mõni poiss, kes
pikka aega pole viisipidamisega
hakkama saanud, lõpuks viisi
peab - siis on tunne, et sellepärast ma seda teengi.

Kolleegidega on sul vist
vedanud, tundub nii?
Poistekooril on väga hea tiim.
Ulvi Kanteri ja Gerli Kirikaliga
oleme väga kaua koos liikunud, et paljusid asju pole vaja
pikalt omavahel rääkidagi. Igal
ühel on oma roll poistekoori
juures ja koostöö sujub.
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Keeled või matemaatika?
Aga miks mitte: keeled JA matemaatika?
Anu Tammeleht, MA
Saue Gümnaasiumi vilistlane
ja inglise keele õpetaja
Enamus meist on kokku puutunud vaidlustega, kus arutletakse, kummad on tähtsamad
- kas humanitaarained või
reaalained. Ja eks see pendel
käib ühiskonnas ühest äärmusest teise, võiks ju lõpuks leida
selle kuldse kesktee.
Keeleõpetajana otsin õpilastele pidevalt uut materjali ja
nende otsingute käigus satun
tihti huvitavatele ideedele. Tutvustan ühte neist, kuna usun,
et laiem diskussioon ja ka kodanikualgatus võivad hariduselus
positiivseid muudatusi tuua.
Kasutan tihti oma tundides
populaarteaduslikke konverentsiettekandeid TED (mis on
lühend sõnadest T-technology /
tehnika, E-entertainmen t/meelelahutus, D-design/disain), kus
on tuhandeid oma ala spetsialistide ettekandeid (www.ted.
com). Ka hariduse teema on
laialt kajastamist leidnud ja
neid ideid võiks meie haridussüsteemis ära kasutada.
Just hariduse teema ilmestamiseks leidsin Salman Kahn’i
ettekande „Let’s use video to reinvent education“ – „Kasutagem

Inglise keele õpetaja Anu Tammeleht (vasakult esimene) Hamleti monoloogi žüriis. Foto: Sirje Piirsoo

video(materjali) hariduse taasleiutamiseks“, kus ta tutvustab
sellist huvitavat õppimissaiti
nagu Kahn Academy (https://
www.khanacademy.org/), mis
sisaldab hulgaliselt õppevideoid
ja harjutusi eelkõige reaalainete
õppimiseks ja praktiseerimiseks.
Materjali võiks kasutada kasvõi
esimese klassi juntsudele arvutamise algtõdede õpetamiseks:
juhtnöörid on lihtsad, huvitavad
ja rohkelt näitlikustatud. Ja mis
kõige toredam – vaata videoid
niipalju kordi, kui ise tahad ja
keri tagasi või edasi või kuidas
ise soovid. Nii tore oleks ju õpetajal kodutööks anda vaadata
videot ja omandada teooria.

Tunnis saaks siis hoopis ülesandeid teha ehk siis seda, mis
praegu oleks koduseks tööks jäänud. Nii eristuksid probleemsed
kohad, saaks individuaalsemalt
tegeleda tugevate ja nõrkadega
ning õpetaja roll oleks rohkem
olla juhendaja ja suunaja.
Siin on meil üks suur „aga“
– õppematerjalid ja videod sellel
saidil on inglisekeelsed! Nüüd
võib vist kohe teema lukku
panna? Mina sooviksin siiski
vastu vaielda. Meil on tegelikult
olemas võimalus ajaga kaasas käia, innovatiivseid ja 21.
sajandile sobivaid õppemeetodeid kasutada ning samas ka
riiklikku õppekava täita.

Nimelt ütleb riiklik õppekava,
et selleks, et võimaldada õpilasele laiemat info kättesaadavust, tuleks kasutada LAK-õpet
(lõimitud aine- ja keeleõpe, CLIL
– content and language integrated
learning). Seda kasutatakse juba
paljudes Eesti koolides ja ka
Sauel alates 2005. aastast (inglisekeelne loengusari maiskonnaloost). Samas, kui meil on see
kasutusel olnud vaid gümnaasiumiosas, kasutatakse seda näiteks
Tallinna Saksa Gümnaasiumis
alates 5. klassist matemaatika
õpetamiseks (saksa keeles).
Mis siis oleks lahendus?
Mitmete maade kogemus ja
uurimuste tulemused näitavad,

et mida varem keeleõppega
alustada, seda paremad on
tulemused. Äkki peaks mõtlema
varasema keeleõppe alustamise
peale? Kui alustada juba 1. klassis (näiteks II või III veerandist)
kasvõi ainult suulise eelkursusega ja jätkata intensiivsemalt
2. klassis, siis oleks 5. klassi
lõpuks juba tase nii hea, et 6.
klassis teise võõrkeele õppimine
läheks lihtsamalt (keeled ei hakkaks üksteist segama). Praegu
kipub olema nii, et kui õpilane
alustab 6. klassis teise võõrkeele õppimist, siis on esimese
võõrkeele tase alles selline, mis
probleeme tekitab ja õpilane
peab vaeva nägema kahe keelega. Samuti, kui inglise keele
tase oleks 5. klassiks piisavalt
hea, saaks juba põhikoolis LAKõppega alustada. Miks mitte
õpetada reaal- ja loodusaineid
osaliselt võõrkeeles? Uskuge,
meie õpilastes on väga palju
potentsiaali. Vaadake kasvõi
võõrkeelenädala aktuste videoid
Saue Gümnaasiumi kodulehelt!
See kõik toob meid tagasi
humanitaari ja reaali juurde –
kui keele algtase on saavutatud,
siis keelekeskkonda on väga
lihtne tekitada, õpetades mõnda
ainet võõrkeele abil – võidaksid
ju mõlemad!

Keelenädal Saue Gümnaasiumis
Saue Gümnaasiumi
võõrkeelte õpetajad
Võõrkeeltenädala üritused ja esinemised on üks vanemaid traditsioone Saue koolis. Ajalugu on
enam kui 15 aastat pikk, olles
läbinud sel teel nii mõningadki
noorendus-ja uuenduskuure.
Sel õppeaastal langes võõrkeeltenädal ajavahemikku 28.
jaanuar kuni 1.veebruar. Kahjuks olid selleks ajaks ka kõik
haigused, viirused ja bakterid
leidnud tee meie maile, kuid
õpilaste ja õpetajate ühised
pingutused, leidlikkus ja kompromiss päädisid sisutiheda,
asjaliku ja loomingulise töötegemisega terve nädala jooksul.
Esmaspäev oli kõikide
keelte päev ja meie koolil olid
külas TÜ tudengid. Itaallased,
kes andsid gümnaasiumi klassides väga põnevaid ja võistluslikke itaalia keele tunde.

Inglise keel
Kolmandad klassid võistlesid
sõnade otsimises (word search)

ja neljandad pildietteütluses
(picture dictation). 4.a ja b klassi
inglise keele tundi külastas 31.
jaanuaril perekond Mägi, kes
on pärit Ameerikast. Lapsed
said teada palju põnevat Ameerika kohta. Küsisid küsimusi ja
katsetasid, kui hästi nad juba
inglise keelt mõistavad.
Keskaste lahendas ingliskeelseid ristsõnu, lisaks millele oli kuuendates klassides
tasemetöö, seitsmendates häälimise võistlus, kaheksandates
kuulamise ja lugemise osaoskuse võistlus ning üheksandad
laiendasid lauset.
Gümnaasiumi noored proovisid kätt nooremate õpetamises
ja juhendamises. 11.b klass,
kes oli väga tubli inglise keelt
kõnelevate maade tundmises,
sai suurepäraselt hakkama ka
teise klassi juhendamisega.
Koos valmis imearmas näitelugu
„The Gruffalo“. Parimad noored
„pedagoogid“ olid Sigrid Pikkar,
Geelia Landes, Kristiina Suigussaar ja Kaia-Triin Pääsuke, eriline
tänu kuulub Timo Karvanenile.

Võisteldi ka Hamleti monoloogi esitamises. Parim Hamlet oli Sander Leisk.

Vene keel
Kuuendad klassid võistlesid
luuletuste lugemises ja 6.a
mängis vene keeles väga toredasti maha näidendi „Jussikese
seitse sõpra“. 7.a klass jutustas
talvest pildi järgi ning lahendas
võistu ristsõnu. Kaheksas klass
osales edukalt venekeelsel viktoriinil „Mida ma tean Venemaast“ ja üheksandad ragistasid ajusid viktoriiniga „Mida
ma tean Eestimaast“.
Kümnendad arvasid, millise
vene multifilmiga on tegu. Gümnaasiumiastme vanimad tegid
värskete uudistega venekeelset
ajalehte, mil oma nimi, toimetaja ja neli uudisterubriiki.

Saksa keel
Saksa keele tundidesse mahtus keelenädala raames etteütlus kuuendatele klassidele
ning sõnaraamatu kasutamise
võistlus ning olümpiaad seits-

Gümnaasiumi klassid esitasid Hamleti monoloogi. Parim Hamlet oli
Sander Leisk. Foto: Sirje Piirsoo

mendatele, kaheksandale ja
üheteistkümnendale klassile.
Selleks aastaks on võõrkeeltenädal ajalugu. Me mäletame
seda, kui väga head sööginädalat, kus igal päeval olid eri
riikide toidud: saksa vorstid,
itaalia pastad, ameerikalikud
hamburgerid, ungari guljašš
ja vene tatrapuder.
Erinevatel päevadel sai
vahetundides laulda karaoket,
vaadata multikaid või tutvuda
võõrkeelse maa ja rahvaga.

Reede oli aktuste päev etteastetega. Oli laulu, oli näitemängu, soliste ja ansambleid,
nagu meie koolile ikka ja alati
omane. I-le täpi pani 12.veebruar, kui 12. klassid esinesid
inglisekeelsete näidenditega. Ka
see on imetore Saue kooli traditsioon. Kuni elavad traditsioonid
koolis, kool ei kao!
Parimad keeletundjad leiad
Saue linna kodulehelt www.
saue.ee ja Facebook`ist.
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Saue linna 2012. aasta eelarve täitmine
Ingrid Niid
pearaamatupidaja
Saue Linnavolikogu kinnitas
2012. aasta eelarve 15. detsembril 2011. Eelarveaasta kestel võeti vastu kaks lisaeelarvet.
Auditeerimata andmetel
koguti 2012. aastal põhitegevuse tulusid 6,1 miljonit eurot,
väljaminekuid põhitegevuse
kuludeks tehti 5,8 miljonit
eurot, põhivara soetati 5,1
miljoni eurot ulatuses, põhivara soetamiseks saadi sihtfinantseeringut 5,5 miljonit
eurot, investeeringute katteks
võeti 0,8 miljonit eurot laenu
ja laenu maksti tagasi 0,2 miljonit eurot. Saue linna 2012.
aasta põhitegevuse positiivne
tulem on 0,3 miljonit eurot.

Prognoositust rohkem laekus
tulusid sotsiaalteenuste grupis invatransporditeenusest,
Saue Sõna reklaamist ja sporditegevusest ning prognoositust madalamaks jäid tulud
haridus- ja kultuuriteenusest
ning elamu- ja kommunaaltegevusest.
Põhitegevuse kulude eelarve
täideti 94,3 protsendiliselt,
kulutusi tehti 5 840711
euro ulatuses. Põhitegevuse kuludest 59 protsenti
kasutati personalikuludeks
summas 3470 079 eurot,
35 protsenti summas 2 042
648 eurot kasutati majandaEelarve

PÕHITEGEVUSE KOONDTULUD
Maksutulud
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Teede ja tänavate sulgemise maks
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadavad toetused tegevuskuludeks
Muud tegevustulud

Põhitegevuse tulude eelarve
täideti 100,1 protsendiliselt,
tulusid laekus kokku 6 143
266 eurot. Põhitegevuse
tulude täitmise mahust moodustasid summaliselt suurima
osa maksutulud summas 4
344 045 eurot, sellele järgnesid toetused 1 064 100 eurot
ja omatulud 713 503 eurot.
Väiksema osa kogutulude
mahust moodustasid muud
tulud summas 21 612 eurot.
Saue linna suurimat tuluallikat, üksikisiku tulumaksu laekus
2012. aasta eelarvesse kokku
4 254 803 eurot ehk 100,3%
eelarvesse prognoositust.
Viimase viie aasta võrdluses laekus tulumaksu esmakordselt rohkem kui 2007.
ja 2009. aastal, jäädes 12
protsendi võrra madalamaks
2008. aasta laekumisest. Võrreldes 2011. aastaga laekus
2012. aastal tulumaksu 5,9
protsenti rohkem.
Omatulusid laekus 713
503 eurot ehk 99,1% eelarvesse kavandatust. Prognoositust rohkem laekus riigilõivu summas 1 837 eurot.
Omatulude koosseisus arvestatavaid majandustegevuse
tulusid laekus 7 909 euro
võrra vähem kui eelarvesse
prognoositud, eelarve täideti 98,8% protsendiliselt.

OMATULUD KOKKU

Täitmine

6 135 459

6 143 266

100%

4 333 714
4 243 024
77 790
12 900

4 344 045
4 254 803
76 365
12 877

100%
100%
98%
100%

720 160

713 503

99%

1 064 968

1 064 105

100%

Saue Sõna reklaamitulud

16 617

21 612

130%

sotsiaalteenuste müük

Eelarve
720 160
7 740
55 724
656 696
452 710

Riigilõivud
Üüri- ja renditulud
Tulud majandustegevusest kokku
haridusasutuste omatulud ja haridusteenuse müük
kultuuriasutused ja teenuse müük

Täitmine
713 503
99%
9 577 124%
55 139
99%
648 787
99%
451 426 100%

125 110

107 842

86%

sporditeenused (sh ujula pääsmed)

43 400

57 258

132%

elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusest

29 660

23 630

80%

4 017

5 739

143%

1 799

2 892

161%

miskuludeks ja 6 protsenti
summas 322 254 eurot
maksti erinevateks toetusteks.

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
Antavad toetused tegevuskuludeks
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused
Mittesihtotstarbelised toetused
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks

Eelarve

Täitmine

6 191 473

5 840 711

94%

398 536

322 254

81%

292 709
102 627
3 200

234 705 80%
84 354 82%
3 195 100%

Muud tegevuskulud

5 792 937

5 518 457

95%

Personalikulud
Majandamiskulud
Muud kulud

3 515 985
2 260 647
16 305

3 470 079
2 042 649
5 729

99%
90%
35%

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU
Põhivara soetus (-)
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)

Eelarve

Täitmine

-1 765 772

-968 800 55%

-7 269 769
5 555 797

-5 070 289 70%
4 134 399 74%

Investeerimistegevuse eelarve täideti 54,9 protsendiliselt. Suurim investeering
tehti ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni väljaehitusse
summas 4 258 000 eurot.
Teede-tänavate väljaehituseks kasutati kokku 458
000 eurot, sealhulgas 223
000 eurot Nurmesalu-Tule
läbimurde ehitamiseks, 168
000 eurot Kuuma tänava
rekonstrueerimiseks, 66 000
eurot Saue-Laagri-Padula
kergliiklustee ehitamiseks.
Saue Gümnaasiumi ventilatsioonisüsteemi väljaehitamiseks kasutati 175 000 eurot,
Saue Avatud Noortekeskuse
juurde skate-pargi rajamiseks 69 000 eurot, gümnaasiumi juurdeehituse projekteerimiseks 44 000 eurot,
elektriauto soetamiseks 29
000 eurot, Saue lasteaed
Midrimaa mänguväljaku
atraktsioonideks 22 000
eurot, Saue Gümnaasiumi
õppeinventari soetamiseks 7
000 eurot, Kütise 4 hoonele
kaldtee ehituseks 5 000
eurot ja Saue Muusikakooli
õppeinventari soetamiseks
3000 eurot.
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Eelarve

Täitmine

648 316

547 179

84%

951 139
-302 823

780 000
-232 821

82%
77%

-1 173 470

-244 222

21%

0

-125 156

FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU
Kohustuste võtmine (+)
Kohustuste tasumine (-)
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA PÕHIVARA SOETAMISE
EELARVETE TÄITMINE KOONDTEGEVUSALADE JA
MEETMETE LÕIKES
1.

Linna eelarve ja tasub teada
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SOTSIAALKESKKOND
1.1 Haridus

Eelarve
13 518
042

Täitmine
10 946
537 81%

5 350 305
3 710 766

4 949 709
3 497 421

93%
94%

619 552
1 019 987

555 454
896 834

90%
88%

144 982
144 982

122 891
122 891

85%
85%

6 820 135
6 194 579

4 842 466
4 259 497

71%
69%

4.

3.2 Teed ja liikluskorraldus
ELU- JA LOODUSKESKKOND

625 556
342 094

582 969
232 462

93%
68%

5.

4.1 Elu- ja looduskeskkond
ÜLDVALITSEMINE

342 094
860 526

232 462
799 009

68%
93%

56 800
13 620

35 537

63%

1.2 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid
1.3 Kultuur, sport, vaba aeg
2.

ETTEVÕTLUS JA TÖÖHÕIVE
2.1Ettevõtlus ja tööhõive

3.

TEHNILINE INFRASTRUKTUUR
3.1 Vesi ja kanalisatsioon

Laenude teenindamine
Reservfondi jääk

Finantseerimistegevuse eelarve täideti 84,4 protsendiliselt. Eelarveaasta kestel võeti
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskuselt (KIK) ühisveevärgija kanalisatsioonisüsteemi
väljaehitamiseks 780 000
eurot laenu. Tulenevalt Saue
linna ja KIK-i vahel sõlmitud
laenulepingu tingimustest
makstakse viimane laenu
osamakse välja 2013. aastal. Laenulepingu sõlmimise
ajast ja tingimustest tulenevalt jäid laenude tagasimaksed 70 000 euro võrra väiksemateks eelarvesse planeeritust. Aasta alguse rahalisi
vahendeid võeti kasutusele
244 222 euro ulatuses. Tekkepõhise eelarve kohustused
vähenesid aasta lõpuks on
125 156 euro võrra.
Eelarve valdkondade

jaotuse alusel kasutati põhitegevuse kulude ja investeeringukulude eelarvete täitmisest
45 protsenti sotsiaalkeskkonna kuludeks, 44 protsenti
tehnilise infrastruktuuri kuludeks, 7 protsenti üldvalitsemise kuludeks ja 4 protsenti
elu- ja looduskeskkonna ning
ettevõtluse ja tööhõive valdkondade kuludeks.
Reservfondi eelarveks
planeeriti 75 772 eurot.
Reservfondist tehti Saue Linnavalitsuse korralduste alusel
eraldisi kokku 65 152 euro
ulatuses. Kõige suuremas
mahus (56%) tehti eraldisi
üldvalitsemise eelarvesse,
41% sotsiaalkeskkonna eelarvesse ja 3% elu- ja looduskeskkonna eelarvesse.
Reservfondist jäi kasutamata
13 620 eurot.

Emane kass võib tuua ilmale kolm pesakonda aastas, igas 5-6
poega. Foto: internet

Miks soovitatakse
looma steriliseerida,
kastreerida?
Raimond Strastin
Saue Loomakliiniku loomaarst

Mõned põhjused mis operatsiooni kasuks räägivad:
◊ Õues käivad kassid kaovad
päevadeks, suhtlevad
kahtlase „seltskonnaga”,
võitlevad ja tulevad lõpuks
nälginuna koju haavu
lakkuma, et siis uutesse
seiklustesse sukelduda.
Emased rahunevad
mõneks ajaks, poegivad
kahe kuu pärast ja lähevad siis uuele ringile....
◊ Emaslooma puhul jäävad
ära tüütud jooksuajad
koos veritsusega, isasloomade puhul meeldejäävad
kontserdid ja oma territooriumi uriiniga märgistamine.
◊ Opereerimine ei muuda
kassi paksuks, paksuks
teeb ülesöötmine. Teie
kass on hea hiirepüüdja
ja kehaliselt aktiivne ka
pärast operatsiooni. Operatsioon muudab kassi
kodusemaks ja seeläbi
meeldivamaks lemmikloomaks.
◊ Kass ei pea tingimata

ühe korra poegima enne
operatsiooni, nagu tihti
arvatakse. Kassi võib
opereerida juba alates
kuuendast elukuust. Opereeritud kassi ei ohusta
kunagi emakapõletik
(vanemate kasside sagedane tervisehäda) ning
suhteliselt ebatõenäoline
on ka piimanäärme ja
munasarjakasvajate teke.
Looma viljatustamine esimesel eluaastal vähendab
kasvajate tekke võimalust
märkimisväärselt.
◊ Alates kuue kuu vanusest
võib emane kass tuua
ilmale kolm pesakonda
aastas, igas 5-6 poega. See
tähendab, et peate leidma
igal aastal 18 usaldusväärset ja hoolivat peret, kuhu
kassipojad anda.
Looma viljatustamine on vastutustundlik tegu ja kindlaim
viis soovimatute järglaste
ärahoidmiseks. Seda loomulikult siis, kui looma ei peeta
aretuse eesmärgil. Õigeid
valikuid soovides.

Märtsikuu toiduraha Saue Gümnaasiumis
RK Teeninduse OÜ

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.

Toiduraha märtsis
◊ 1. -9. klass

5,55 eurot

◊ 10.-12. klass 17,25 eurot
Toiduraha palume tasuda 27.
veebruariks 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 ning lisada maksekorralduse selgitusse vastavate päevade arv.
Toiduraha tasumiseks on võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Lepingu sõlmimiseks on
vajalik viitenumber. Viitenumbri
saamiseks palun pöörduda
söökla juhataja poole: ulle.
jahesalu@real.edu.ee.

Haridus, kultuur ja noorsootöö
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Saue Perekooli loeng lastevanematele
Anneli Ritsing
Lastekaitse ja
noorsootöö spetsialist
Saue lastevanematel oli 15.
veebruaril võimalus kuulata
eripedagoog-logopeed Pille
Kriisa loengut imiku ja väikelapse arengust. Noortekeskuses oli ennast mõnusalt
sisse seadnud 17 tulevast ja
praegust ema-vanaema-lasteaiaõpetajat.

Mõned mõtteterad, mis loengust meelde jäid.

◊ Kasvatuse tulemusena laps
kasvab „individualistist“ sotsiaalseks teistega arvestavaks
olendiks. Laps kasvab läbi
suhte, mitte läbi sõnade.
◊ Kuni kümnenda elukuuni
on laps „emal kätel“, kogu
aeg peab ema (hoidja, isa)
lapse jaoks olemas olema.
◊ Kuni 1 aasta ja 8 kuuni on
lapse jaoks kõik inimesed
asjad. Neid vaadatakse, katsutakse, hammustatakse, et
näha, kas on ka põnev „asi“,
kas ja kuidas „asi“ reageerib. Kui laps sind hammus-

tab, ära reageeri, ole lihtsalt
„mittehuvitav asi“.
◊ 1 aasta ja 8-kuune vaatab
peeglisse ja saab aru, et
sealt vaatab vastu ta ise.
Teine laps ei ole enam asi,
vaid hakkab muutuma aina
enam inimeseks, kellega
arvestada. Nii hakkabki
laps muutuma sotsiaalseks
olendiks.
◊ 2 aasta ja 5-kuuse jaoks
on olemas mina ja maailm,
maailm toimib ainult tema
jaoks. Vanem õpetab last
läbi oma piiride.

◊ 3-aastasel tekib jonn: nii
kasvatab ta oma tahet. Kui
laps jonnib poes ja keegi
vaatab vanemat halvustava
pilguga, võib kritiseerijale
vabalt öelda: „Mu laps
õpib praegu oma tahet
kasutama!“. Nii õpib laps
alluma. Pärast on tal lihtsam hakkama saada lastekollektiivis. Mida autoriteetsem on vastaspool, seda
rohkem laps temaga jonnib.
◊ Jonnikriisis (3-aastase kriis)
paneb vanem piirid maailma minekul. Laps õpib

sellega kannatlikkust.
◊ Kiires maailmas võta aega
iseendale, meenuta vanatädi
Maalit, kes elab rahulikult
metsatalus, ära „vibreeri“
kogu aeg (ka mõtetes mitte),
siis on rahulik ka su laps.
Uuel loengul juba uued mõtted.
Oled teretulnud meiega ühinema noortekeskuses 8. märtsil kella 10-12, teemal „Lapse
sensomotoorse arengu jälgimine
Emmi Pikleri järgi“.
Info telefonil 6790196 või
meiliaadressil anneli@saue.ee.

Toimekas talvenädal Saue lasteaias
Andra Salutee
Saue lasteaia
Midrimaa õppealajuhataja
Saue lasteaia Midrimaa talispordinädala ettevõtmised
leidsid aset 11.-15.veebruaril
. Päikesekiirte, Puhhi Sõprade,
Sipsiku ja Lepatriinu rühma
koolieelikud koos õpetajatega
käisid bussiväljasõidul Nõmmel, kus võeti ette suurem
kelgutamine tuntud Vanaka
kõrval laugjal Katlamäel. Mägi
oli mõnusasti suur ja pakkus
lastele rohkesti rassimist.
Ühine kuuma mahla joomine
taastas väsinud laste energiavarud. Tagasi lasteaeda jõudes
ootas lapsi tummine oasupp.
3- ja 4-aastased lapsed
õpetajatega kelgutasid ning
toimetasid mõisapargis ja
raudteemäel 12. veebruaril.
15. veebruaril müttasid mõisapargis kõik 5-aastaste rühmad
koos oma õpetajatega. Sellele
lisandus igapäevane kelgutamine lasteaia kahel liumäel.
Õues värskes õhus toimetamine karastab lapsi ja annab

Koolirühmade lapsed kuulasid kaitseliidu meeste juttu tõsiselt ja tähelepanelikult: Foto: Midrimaa

parema võimaluse viirustega
toimetulekuks.
Vastlanädalal sai alguse
koostöö Saue lasteaia Midrimaa ja Kaitseliidu Harju
Maleva Saue kompanii vahel.
Kaitseliidu Harju Maleva
Saue kompanii tutvustas oma
töid ja tegemisi Midrimaa
koolirühmade lastele.

Puhhi Sõprade ja Päikesekiirte rühma lapsed olid
väga huvitatud kaitseliitlaste
vormist, relvadest ja masinatest. Tõsiselt ja tähelepanelikult jälgisid nad kaitseliidu
meeste juttu ohutuse tagamisest, inimeste kaitsmisest
ja korra hoidmisest. Räägiti
ka naiskodukaitse rollist

kaitseliidus ning tutvustati
noorkotkaste ja kodutütarde
tegemisi.
Sipsiku rühma ja Lepatriinude lastel seisab vahva
õppekäik Saue kompaniis ees
järgmisel nädalal.
Oleks suurepärane, kui esimestest kohtumistest kujuneks
tore iga-aastane traditsioon.

Disko on jälle moes!
Kristi Kruus

Sõbrapäevadisko tõi noortekeskusesse üle 200 pidulise Foto: Silver Arrak

Sõbrapäeval leidis noortekeskuses aset mõnus sõbrapäevapidu, kus lisaks popmuusika poolt saadetud tantsuõhtule esinesid tantsutrupid
Vikerkaar ja Sache, loositi
erinevaid auhindu, õpetati
sõbrapaelu punuma, tehti
nägudele maalinguid ja sai
sõpradele kaarte saata.
Plaate keerutas DJ Aare
Laanmets ning heli- ja valgustehnikaga aitas kaasa
FunTIME Showservice.
Järgmised diskorütmid
juba noortekeskuse 15. sünnipäevapeol, 19. aprillil!

Gospelkontsert
Saue
Noortekeskuses
Neljapäeval, 7. märtsil, kell 19
toimub Saue Noortekeskuses
gospelkontsert - eriti noortele,
kus Soome, Eesti ja Baškiiria
muusikud esitavad omi laule,
aga ka afroameeriklaste spirituaale eesti keeles. Laulavad
ning mängivad kitarri, basso ja
trummi Tero Ruotsala, Tommi
Nikki, Kirsti Malmi, Daniel
Reinaru ja marilane Anna
Mišina (fotol), kelle kõigiga
saab pärast kontsertit teelauas
ka eesti keeles vestelda.
Laulude vahele räägib
Sakari Seppälä aafriklase loo,
tõsijutustuse oma Namiibias
veedetud lapsepõlvest ja noorusest. Gospelkontserdi korraldab Keila luterlik kogudus.
Sissepääs on tasuta.
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Noortekeskus oli täis eakamat elurõõmu
Saue Sõna
Saue linna väärikaimate sünnipäevalaste, kel vanust 65 ja
enam aastat ning kelle tähtis
päev jääb aasta esimesse kolme
kuusse, sünnipäevapeo muutsid meeldejäävaks esinejad:
päevakeskuse ansambel Rukkilill Harald Matvei juhatamisel,
ingerisoomlaste tantsuansambel
Kadaja, keda juhendab sauelane Elena Kalbus, Jüri Mänd
kandlel ja seenioransambel
Kunglamemmed Salme kultuurikeskusest, mille eestvedaja on
taas meie linna elanik Piret Kuld.
Häid soove jagasid linnapea
Henn Põlluaas, abilinnapea Jüri
Tümanok ning volikogu sotsiaal-

ja tervishoiukomisjoni esimees
Matti Nappus. Päevakeskuse
juhataja Liivi Lents märkis, et
kui poleks saalisviibivaid toredaid ja vitaalseid sünnipäevalapsi, kes aktiivselt tegevustes
ja ringide töös osalevad, poleks
keskust vajagi, ning rääkis, milles lähiajal kaasa lüüa.
Peo lõpu tegi magusaks imemaitsev sünnipäevatort. Mälestuseks sai iga sünnipäevalaps
väikese, kuid praktilise kingituse.
Mille, see jäägu saladuseks.
Traditsioon üheskoos sünnipäevi pidada ja nii neid sauelasi
meeles pidada ning tunnustada,
kes aastakümneid on linnaellu
oma panuse andnud, sai alguse
möödunud aasta sügisel.

Kaks elurõõmsat ja säravat vanadaami tähistasid tänavu jaanuaris sünnipäeva, mille esimene number
on üheksa. Proua Salme Rool (paremalt esimene) täitus 93 eluaastat. Tema kõrval pidu nautinud
proua Elita-Maria Kaljuvee on aasta võrra noorem. Foto: Sirje Piirsoo

Ettevõtjate ümarlaud oli asjalik
Saue Sõna
Selle aasta esimesel ettevõtjate ümarlaual 13. veebruaril
Saue mõisas mahtus enam kui
poolteist tundi kestnud kohtumisse ülevaade linna 2013.
aasta eelarvest, linna keskuse
visiooni loomise tutvustus, võimalik koostöö Saue sõpruslinna
Sollentuna ettevõtjatega ning
üleskutse tulla välja enda ettevõtet ja toodangut tutvustama
Saue linna 20. sünnipäeval 24.
augustil, samuti osaleda ettevõtluspäeval 30. märtsil Saue kooli
aulas.
Eelarvest rääkis põgusalt,

kuna seda on linnalehes põhjalikult kajastatud, linnapea Henn
Põlluaas, kelle sõnul on uudne,
et eelarve põhineb esmakordselt
linna eelarvestrateegial aastateks 2013-2016 ja on tekke-,
mitte kassapõhine. Eelarves on
kasv sees - 2012. aastal 6,1
miljonit ja 2013. aastal 6,5 miljonit eurot. 53,5% sellest kulub
haridusele.
Saue linna keskuse visiooni
loomist Tule, Pärnasalu ja Koondise tänava tööstuspiirkonda
tutvustas Regina Viljasaar MTÜst Linnalabor, kes andis ülevaate
ajakavast ja plaanidest sellel
aastal - küsitlus, üritused kes-

kuse alal, töötoad - ning sõnas,
et tähtsaim küsimus on, kuidas
sauelased aktiivseks muuta ja
keskuse teemadel kaasa mõtlema haarata.
Projektijuht Kristiina Hindreks
kutsus ettevõtjaid teada andma,
kui nad on huvitatud koostööst
Rootsi sõpruslinna Sollentuna
ettevõtjatega, kelle 20-30-liikmeline delegatsioon on lubanud
väisata Sauet augusti lõpus.
Ettevõtjad on oodatud kaasa
lööma Saue 20. sünnipäeval:
korraldama ettevõttes avatud
uste päeva, tulema ettevõtet ja
toodangut tutvustama Keskuse
parki, kus pidu toimub.

Saue 2013. aasta lahtised meistrivõistlused ujumises
EESMÄRK
1. Pakkuda võistlemisvõimalusi
kõikidele ujumishuvilistele.
2. Selgitada Saue 2013. aasta
meistrid ujumises laste,
noorte, täiskasvanute ja veteranide seas.

AEG JA KOHT

◊ Võistlused toimuvad 8.
märtsil (lapsed, noored) ja
9. märtsil (juuniorid, täiskasvanud, veteranid) Saue
linna 25 m ujulas.

AJAKAVA
8. märts, lapsed ja noored

Registreerimine: Parema korralduse huvides on vajalik eelregistreerimine. Nimeline eelregistreerimine toimub kuni 7. märtsini,
kandes oma nime ujulas olevasse
stardiprotokolli. Erandkorras saab
registreerida ka 8. märtsil kella
13.00 kuni 13.45.
◊ Võistlejate registreerimine
13.00-13.45.
◊ Soojendusujumine 13.30-14.00.
◊ Võistluste algus 14.00.

Võistluste vanuseklassid ja
distantsid

Lapsed
◊ poisid-tüdrukud sündinud
2003 ja hiljem - kavas 25m
vabaujumine
◊ poisid-tüdrukud sündinud
2001-2002 - kavas 50m
vabaujumine
◊ poisid-tüdrukud sündinud
1999-2000 - kavas 50m
vabaujumine
Noored
◊ Poisid-tüdrukud sündinud
1996-1998 - kavas 50m
vabaujumine

9. märts, juuniorid, täiskasvanud, veteranid

◊ Võistlejate nimeline registreerimine 09.00-09.45
◊ Soojendusujumine 09.3010.00
◊ Võistluste algus 10.00
◊ Võistlustel osalemine on tasuta.

Võistluste vanuseklassid ja
distantsid on alljärgnevad:
Juuniorid - kavas on 100m
vabaltujumine
◊ noormehed-neiud sündinud
1993-1995
Täiskasvanud - kavas 100m

vabaltujumine
◊ mehed-naised I grupp sündinud 1981-1992
◊ mehed-naised II grupp sündinud 1971-1980
◊ mehed-naised III grupp
sündinud 1961-1970
Veteranid - kavas 50m vabaltujumine)
◊ mehed-naised I grupp sündinud 1951-1960
◊ mehed-naised II grupp sündinud 1950 ja varem
Paremusjärjestus selgitatakse
vastava vanuseklassi distantsi
määrustepäraseks läbimiseks kulutatud aegade järgi.
Finaalujumisi ei korraldata.
Autasustamine toimub pärast
ujumise lõppu. Saue lahtiste
meistrivõistluste programmi
raames autasustatakse vanuseklassi esimest karika ning
teist ja kolmandat kohta
medaliga.
Lisainfo ürituse kohta: Saue
Huvikeskuse spordivaldkonna
juht Terje Toomingas, telefon
53435855.

LC Saue kohtus
professoriga
Aidu Ots
LC Saue pressisekretär
LC Saue klubiõhtul 7. veebruaril oli kavas kohtumine
huvitava inimesega. Külas oli
Andres Taklaja, Tallinna Tehnikaülikooli raadio- ja sidetehnika instituudi direktor,
mikrolainetehnika õppetooli
juhataja ja professor.
Andres Taklaja andis ülevaate, kuidas arendati tema
poolt juhitavas teadusharus
välja analoogtehnikalt üleminek digitaaltehnikale ja
millised võimalused on tänu
sellele teadlastele avanenud
keerukate algoritmide lahendamisel.
Lisaks noorte õppurite
juhendamisele jätkub professoril ka energiat rahva teenimiseks vajalike tehniliste
lahenduste väljatöötamiseks

ja juurutamiseks. Näteks
Eesti kaitsejõududele vastava
mikrolainealase tehnika väljaarendamiseks, mis kaitseb
võitlejaid Afganistanis raadio
teel juhitavate maamiinide
eest ja palju teisi lahendusi.
Kohtumine jätkus küsimuste-vastuste stiilis ja kujunes väga huvitavaks. Oleme
veendunud, et noored, kes
otsustavad haridusteed jätkata TTÜ-s mikrolainetehnika alal, saavad seal maailmatasemel ettevalmistuse.
Andsime tänutäheks meie
külalisele üle LC Saue vimpli
ja kalendri.
Saime veelkord kinnitust
sellele, et Eestis on palju
tarku, missioonitundega ja
konkurentsivõimelisi teadlasi. Üks nendest on kahtlemata professor Andres
Taklaja.

SÜNNIPÄEVALAPSED VEEBRUARIS
Leida Kaasik		
Hilja Mallene		
Veera Mõtuste		
Erna Nõmm		
Artur Sild		
Mavruza Vist		
Vaike Sipp		
Eleonora Ütt		
Vaike Olesk		
Elmar-Leopold Tabri		
Karl-Robert Uhtlik		
Irene Tiido		
Mahta Jürisoo		
Uno Rannasalu		
Berta Soosalu		
Palju-palju õnne!
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Saue Gümnaasiumi edukas spordiaasta algus
Ester Legonkov
Saue Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja

S

aue Gümnaasiumi
sportlased tõid 2013.
aasta Harjumaa meistrivõistlustelt sisekergejõustikus koju 14 medalit neli kulda, viis hõbedat ja viis
pronksi. Harjumaa meistriks
tulid oma vanuseklassis Ranon
Kriisa kõrgushüppes tulemusega 1.80, Andre Kesküll kaugushüppes tulemusega 5.80
ning Christyn Liiva 60 meetri
ja 60 meetri tõkkejooksus.
Christyn hüppas kaugust 4.48
ja kindlustas sellega teise
koha. Teise hõbemedali sai
Christyn kuulitõukes.
Kuulitõuke kolmas koht
läks Liss Viilmaale. Andre
Kesküll sai 60 meetri jooksus pronksi. Katre Sofia Palm
läbis 300m ajaga 49,57 ja
tasuks hõbemedal. Merily
Palmissaarele kuulus pronksmedal 800 meetri jooksusja
kaugushüppes hõbemedal
Emil Ojapervele tulemusega
4.85. Teivas- ja kõrgushüppes tuli Emil pronkile. Patrick Kummer oli kuulitõukes
teine, tõugates 4-kilost kuuli
13.91.
Eesti meistrivõistlustelt
sisekergejõustikus tõid koju
pronksmedalid Ranon Kriisa
kõrgushüppes tulemusega
1.86 ja Patrik Kummer kuulitõukes.
TV 10 Olümpiastardi Harjumaa I-II etapil tuli Saue
Gümnaasium esimeseks.
Noorematest poistest noppis
kolm alavõitu Silver Milpak.
Hinnatava teise koha sai
Stehvan Grahv kuulitõukes.
Frank Kuresaar oli kolmas 60
meetri tõkkejooksus ja kuues
60 meetri jooksus, Rasmus
Kuningas neljas teivashüppes
ja kuues kuulitõukes. Teivashüppes ületasid 1.80 ka JanErik Vaiksalu ja Kaspar Reiman,
kohad katsete arvu järgi siis
kuues ja seitsmes.
Vanematest poistest võttis
Emil Ojaperv samuti kolm
alavõitu - teivas- ja kaugushüppes ning 60 meetri tõkkejooksus. Kuna finaaljookse
ei toimunud, siis nõrgas jooksus lõdvalt joostud aeg 8,28
andis 60 meetri jooksus teise
koha. Nooremate tüdrukute
seas võitis raskes võitluses
kõrgushüppe, 60 meetri ja
60 meetri tõkkejooksu Laura
Häling. Anett Nuudi 1.30 kõrgushüppes kindlustas kaksikvõidu Sauele. Kaksikvõidu
tagas 60 meetri jooksus
Aleksandra Ojapõllu särtsakas
jooks. Gertrud Soone oli neljas

Ranon Kriisa

nii 60 meetri kui 60 meetri
tõkkejooksus ja viies kõrgushüppes. Vanemate tüdrukute
seas 60 meetri tõkkejooksus
Katre Sofia Palm teine ja Liss
Viilmaa neljas. Liss oli teine
kaugushüppes ja suurepärase
tulemusega 10.58 kuulitõukes. Kuulis oli kolmas Annabel Olgo tulemusega 9.24.
Vabariiklikul TV 10 Olümpiastardi II etapil oli Saue
Gümnaasiumi võistkond esimene - punkte 9990, järgnesid Valga Põhikool 9618 ja
Rakvere Reaalgünmaasium
9532 punktiga. Sauekate
parimate tulemuste eest
hoolitsesid Emil Ojaperv
ja Silver Milpak. Vanemate
poiste tõkkejooksus läbis
Emil 60 meetri distantsi
9,22 sekundiga, mis tagas
tihedas konkurentsis viienda
koha. Teivashüppes oli Emil
uue isikliku rekordiga 2.61
kümnes. Haigusega kimpus
olnud Silver Milpak ületas
kõrgusi kindlalt ja uue isikliku rekordiga 1.37 saavutas
ta 6. koha. Tõkkejooksus oli
Silver seitsmes. Nooremate
tüdrukute kõrgushüppes
ületas Laura Häling 1.34,
mis andis 9. koha. Esimese
kahekümne sekka mahtusid
ka teised võistkonda kuulunud võistlejad Frank Kuresaar
tõkkejooksus, Anett Nuudi
kõrgushüppes, Liss Viilmaa ja
Katre Sofia Palm 60 meetri
tõkkejooksus.
Harjumaa 2013. aasta koolidevahelisel teatesuusatamisvõistluselt tõid Saue Gümnaasiumi õpilased koju suusatamise alavõidu 339 punktiga,
teine oli Kiili Kool 334 ja
kolmas Kuusalu Keskkool

Patrick Kummer

327 punktiga. Kokku saadi
üks kuld-, kolm hõbe- ja kaks
pronksmedalit.
Võidukad olid 6.-7. klasside poisid Argo Aasjõe, Jaan
Vanaaseme, Kert Lehe ja Kaur
Kiisler. Hõbemedalid võitsid
gümnaasiumi neiud Liisbeth Salutee, Helina Ruud,
Iris Tohvrel ja Krista-Hanna
P r a t k a . Te i n e k o m p l e k t
hõbemedaleid läks 8.-9.
klassi tüdrukutele Grete
Saarele, Kersti Liis Vimmile,
Liis-Marleen Verilaskjale ja
Anett Kadastule. Kolmanda
komplekti hõbedaid sõitsid
välja 5. klassi poisid Rasmus
Kuningas, Tanel Neemre,
Kevin Poom ja Rasmus Kiik.
5. klassi tüdrukud Gethe
Maria Eljas, Anett Nuudi, Kät-

lin Rajamäe ja Gertrud Soone
ning gümnaasiumi poisid
Kert Paidre, Tanel Kasenurm,
Kristian Pints ja Madis Pihotalo võitsid pronksmedalid.
Harjumaa 2012. aasta koolidevahelise kompleksvõistluse
võit kuulus Saue Gümnaasiumile ja seda juba kolmandat
aastat järjest! Teine koht
läks Kuusalu Keskkoolile ja
kolmas Jüri Gümnaasiumile.
Spordialadest saavutasime
esimese koha teatesuusatamises ja kergejõustikus.
Teised kohad olid rahvastepallis, ujumises ja jalgpallis
ning kolmandad võrkpallis,
murdmaajooksus ja korvpallis. Protokollidega võite tutvuda harjusport.ee ja ekjl.ee
lehekülgedel.

Harjumaa 2013. aasta koolidevahelisel teatesuusatamisvõistluselt tõid Saue Gümnaasiumi õpilased koju suusatamise alavõidu 339 punktiga. Fotod: Rein Suppi ja Lemmo Jaanus

Medalisadu Saue Taekwondoklubile
Saue Sõna
Veebruari esimesel nädalavahetusel toimusid Kalevi spordihallis viiendad Eesti lahtised
võitlusspordi mängud. Hoolimata sellest, et peaaegu pooled

lapsed olid haiged, tuli Saue
Taekwondoklubi võistlustelt
tagasi suure hulga medalitega.
Kolm kuldmedalit: Kaspar
Aadli, Laura-Liisa Kümnik, Badr
Eddine Lamdaghri Alaoui.
Kaks hõbemedalit tiimi

sparringus: Aleksandr Muskevits, Kristjan Vuks, Ott-Kaarel
Kümnik, Kaspar Aadli, Antti
Lilleorg ja Ali Benmakhlouf.
Kolm pronksmedalit: Sofia
Samoilova (2) ja Carmen
Raagmets.

Eelmisel sügisel treeninguid alustanud Carmen Raagmets (vasakul) tuli Eesti lahtistel võitlusspordi
mängudel pronksile. Foto: Siiri Raagmets

22. veebruar 2013 Saue Sõna
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Saue Päevakeskuse tegemised varakevadel ja suvereisid
Päevakeskuses on avatud Kai Padriku maalide näitus. Näitust saab
külastada tööpäevadel kell 9-17.
◊ 26. veebruaril kell 12 teeb
õpetaja Arne Hiob ringkäigu
Jaani kirikus. Sõidame kell
10.50 kaubakeskuse juurest väljuva bussiga nr 190.
Palume registreeruda päevakeskuses.
◊ 27. veebruaril kell 11 päevakeskuse aktiivi koosolek.

◊ 4. märtsil kell 11 kohtuvad
Saue Päevakeskuse Senjoriitad ja Rukkilill Kristiine Sotsiaalmaja seeniortantsijatega
Saue Noortekeskuses.
◊ 6. märtsil kell 10-14riiete
müük.
◊ 6. märtsil kell 13 kohtumine Eiki Nestoriga, kes
kõneleb pensionitest ja
kõigest sellega seonduvast.
Oodatud on eelnevad kirjalikud küsimused, mida saab

tuua päevakeskusesse.
◊ 13. märtsil kell 18 külastame pikkade kolmapäevade raames Kadrioru
Kunstimuuseumi näitust
„Repin. Vene suurmeistri
elu ja looming Soomes“.
Ringkäiku viib läbi kuraator
Linda Lainevoo. Maksma
peab kohapeal muuseumi
pileti eest 2,80 eurot (pensionär). Sõidame 16.20
kaubakeskuse juurest väl-

demonteerime. Hoolsad töömehed. Telefon 55939504.

SOODSAD HINNAD. Telefon
5220321, info@arbormen.ee,
www.arbormen.ee.

juva 191 bussiga.
◊ 3. aprillil kell 18 külastame
Mikkeli muuseumi. Jüri
Kuuskemaa teeb ringkäigu
muuseumi hõbeda ja graafika
väljapanekus. Osalustasu
1,50 eurot.

Päevakeskuse suvereisid
Eestis

MTÜ-de koosolekud

◊ Kevadine loodusretk IdaHarjumaal, 7. mai
◊ Eesti süda Paide ja Põltsamaa kandis, 18.-19. juuni
◊ Urvaste ja Otepää kant,
6.-7. august

◊ 1. märtsil kell 16 seltsing
Tammetõru koosviibimine.
◊ 8. märtsil kell 16 seltsing
Bereginja koosviibimine.

Reisiprogrammiga saate tutvuda päevakeskuses või linna
ja päevakeskuse kodulehel.

Kuulutused
Teenused
Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont. info@potipoiss.ee. Telefon 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
10.00-16.00. Visiidiks aja
broneerimine tel. 6705243.
Vaata meie tegemisi Facbook.
com/keilaloomakliinik.
Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid, jne). TASUTA

Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Ain, telefon 58033448.
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.

Jumalateenistused
veebruaris
Pühapäev, 24. veebruar kell 15
Vabariigi 95. aastapäevale
pühendatud kontsert-jumalateenistus, mida juhatab Vahur Utno.
Muusikaga teenib koor Noodimurdjad.

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.

AS Sajakorpi pakub Sauel
tööd
HARJALIINI OPERAATORILE
Lisainfo Jaanus,
+3725146296
CV saatke saja.estonia@sajasgroup.com
Töökuulutuse täies mahus
leiate www.saue.ee
(ettevõtjale/töökuulutused)

Eelneb pärgade panek
mälestuskivi juures algusega
kell 14.30.
Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 18.

◊ 8. ja 9. märtsil Saue linna
lahtised MV ujumises.
◊ 15. märtsil kell 19.00 lauluklubi Saue koolimajas.
Juhendab Katrin Järvlepp.
◊ 19. märtsil huviringide
õpilastele koolivaheaja
ekskursioon Meremuuseumi

Pakume tööd puhastusteenindajale Sauel.
Lisainfo telefonil
56504244, objektijuht Sirje, Tondi
Puhastustööd OÜ.

Südamlik kaastunne
omastele
ENDEL NÖÖRLAIDI
surma puhul
Endised töökaaslased
Saku Gümnaasiumist

Müüa turbabriketti, ümarat
ja kandilist puitbriketti ning
sõelutud kivisütt. Transport Sauele tasuta. Telefon
53593615.

Mälestame oma liiget
VALTER GRÜNBERGI
ja avaldame sügavat
kaastunnet omastele

Müüa kvaliteetset toidukartulit
Marabel. 30 kg - 12 eurot, 50
kg - 18 eurot. Suurema koguse
puhul hind kokkuleppel. Kartulite kojutoomine on hinna
sees. Telefon 5250865.

Saue Kodu-uurimise
Seltsing

Luterlikud jumalateenistused Sauel
Luterlikud jumalateenistused
Sauel jätkuvad igal pühapäeval
kell 13 Saue Päevakeskuses.
Kaks korda kuus on ka armulaud. Teenivad õpetaja Juha

Lennusadamasse.
◊ 25. märtsil kell 15.00 kunstikonkursi „Tuleviku linn”
näituse avamine ja parimate autasustamine.

◊ 1. märtsil kell 19.00 Saue
Kontserdisaalis Vana Baskini
Teatri etendus „Mina hakkan peaministriks“. Piletid
hinnaga 10/12 eurot müügil
Saue Huvikeskuse E-N 15-18
ja enne algust kohapeal.

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.

KURSUSED TÄISKASVANUTELE
◊ Tekstiil ja taaskasutus
Tähelepanu käsitöö- ja
meisterdamishuvilised! 7.
märtsil algab 2-kuuline tekstiili- ja taaskasutuse kursus.
Kursus toimub neljapäeviti
kell 18-20 koolimajas ruumis

SAUE UJULA OOTAB
TEID
E-R kell 6.30-22.00
L kell 9.00-17.00
P kell 9.00-20.00
TERE TULEMAST!
Info telefonil 6596669

Väliaho ja diakon Anu Väliaho.
Teenistusi korraldab Keila
luterlik kogudus koos Saue
abikogudusega.
Iseseisvuspäeva jumalatee-

407. Kuutasu 15 eurot.
Tegeletakse nõelviltimisega,
värskendatakse seismajäänud
rõivaid aplikatsioonitehnikas
lisanditega, tuunitakse kampsunit romantiliseks, valmistatakse triiksärgist pilkupüüdvaid ehteid.
Juhendaja tekstiilikunstnik
Evelin Voksepp.
Osalemissoovist andke
teada huvikeskus@saue.ee või
telefonil 6595 009.
◊ Portselanmaal

Saue Puit müüb Sauel
saepurubriketti. Hind
alates 140 eurot tonn.
Saadaval kotid 25, 35
ja 700 kg. Transpordi
võimalus. Telefon
5065937.

nistus toimub 24. veebruaril
kell 15 Saue vabakirikus, korraldajaiks vabakogudus koos
Keila luterliku kogudusega.
Osalevad Saue linna esindajad.

◊ 4. märtsil kell 18.30 keraamika töötoas maalime taldrikut.
◊ 25. märtsil kell 18.30 keraamika töötoas maalime kruusi.
Osalustasu 4 eurot ühe korra
eest.
Kõik vajalikud materjalid ja töövahendid on kohapeal olemas.
Juhendaja Virve Laan.
Grupi suurus kuni 10 inimest. Osalemissoovist teatage
huvikeskus@saue.ee või
telefonil 6595 009.

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
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