Eelarve

Tasub teada

Sport

Noorsootöö

Saue linnakassasse
laekus 31.
märtsi seisuga 1,9
miljonit eurot

1. juunist kuni
31. augustini on bussisõit
liinil 191 õpilastele
soodushinnaga

Midrimaa võitis
üle-eestilise
lasteaedade
spordipäeva

Saue
Noortekeskus
tähistas 15.
sünnipäeva

lk 2

lk 4

lk 10

lk 5

IRL-i ja valimisliidu Kindlad tegijad-uus tulevik
moodustatud valitsuskoalitsioon on tegutsenud veidi üle aasta lk 6-7
NR
(375)
NR14
9 (393)
17. august
10.mai
2013
2012

Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Suur aitäh kõigile - linn on palju ilusam!
Saue Sõna

T
Talgulised jaanituleplatsil. Foto: Siiri Raagmets

LC Saue korrastas mõisa ümbrust. Foto: Siiri Raagmets

Kui muidu prügi ei leia, siis kaevame - äkki tuleb midagi koristamisväärset välja. Foto: Sirje Piirsoo

änavused Teeme Ära
talgud algasid Sauel
päev varem kui mujal
Eestis. Reedel korrastasid Midrimaa mudilased lasteaia territooriumit
ja puhastasid selle ümbrust
prahist. Samal ajal koristasid
Saue Gümnaasiumi algklassid talvega kogunenud sodi ja
rämpsu linna peamiste tänavate äärest, haljasaladelt, tammikust, Sarapiku terviserajalt
ja jaanituleplatsilt. Heameel
on tõdeda, et ega seda prahti
palju polnudki!
Talgupäev, 4. mai tõi midagi
ära tegema tuhandeid eestlasi kes koristas-korrastas, riisus ja
istutas enda kodus või suvilas,
kes lõi käed külge, et midagi
suuremat ühiselt korda saata.
Saue Jalgpalliklubi puhastas juhatuse esimees Valdis
Toomasti eestvedamisel jaanituleplatsi ja liivaväljakute
ümbrust võsast. Töötegijate
kehakinnituse eest hoolitses
Lounge Loft. Talgulised loodavad, et linn põlistab nende
töö ja rajatud parkmets jääb
püsima.
LC Saue korrastas mõisa
ümbrust.

Saue Sõna NR 9 (393)
10. mai 2013
Väljaandja Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175,
leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Tule tänava äärt koristas teine klass klassijuhataja Merike Sauli juhendami- Klassijuhataja Heli Uustal ja tema 1.b on valmis rõõmsalt talgutega alus- Järgmine number ilmub
24. mail
sel. Foto: Sirje Piirsoo
tama. Foto: Sirje Piirsoo
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Linnaeelarve täitmine seisuga
31. märts 2013
Ingrid Niid
Pearaamatupidaja
Saue linnakassasse laekus
31.märtsi seisuga 1,9 miljonit eurot ja linnakassast tehti
väljamakseid 1,7 miljoni euro
ulatuses. Linnakassa on 31.
märtsi seisuga 306 207 euroga
jooksvas ülejäägis.
Tekkepõhises arvestuses
täideti linna põhitegevuse
tulude eelarvet 26 protsenti ja
põhitegevuse kulude eelarvet
24 protsenti. Põhivara soetati
402 512 euro ulatuses (sellest
94% ÜVK ja 6% kooli juurdeehitus) ja põhivarade soetamiseks saadi sihtfinantseeringut

Linnavalitsus ootab
MTÜ-sid
ümarlauale

SEISUGA 31.03.2013
Põhitegevuse tulud

eelarve
6 533 898

täitmine
1 701 638

Põhitegevuse kulud

6 463 595

1 552 549

24%

70 303

149 089

X

2 705 539

402 512

15%

Saadav SF põhivara soetamiseks

114 667

25 582

22%

Finantskulud

183 681

5 046

3%

-2 774 553

-381 976

X

2 475 000

100 000

4%

271 053

34 238

13%

2 203 947

65 762

x

-265 980

306 207

x

PÕHITEGEVUSE TULEM
Põhivara soetus

INVESTEERIMISTEGEVUSE
TULEM
Laenude võtmine
Laenude tagasimaksmine
FINANTSEERIMISTEGEVUS
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Saue Linnavalitsus kutsub kõiki Saue linnas
tegutsevaid MTÜ-sid
ühisele ümarlauale!

%
26%

25 582 eurot. Tulenevalt ÜVK
tööde valmimisjärgust võeti
linna omaosaluse rahastamiseks
täiendavalt kasutusele 100 000
eurot võõrvahendeid.
Üksikisiku tulumaksu eelarve
täideti 2013. aasta I kvartali
lõpuks 25,2 protsendiliselt.
Tulu tulumaksust on käesoleva aasta esimese kolme
kuu lõpuks 10,3 protsendi
võrra suurem eelmise aasta
sama perioodi tulust, kuid jääb
2009. aasta sama perioodiga
võrreldes 2,5 protsendi võrra
madalamaks.

Infotund Saue linna 20.
sünnipäeva teemadel toimub 14. mail algusega
kell 18 Loft Lounges
(Pärnasalu 19, Saue).
Olete oodatud!

Eesti lipu
sünnipäeva
tähistamine
Sauel
4. juunil tähistame Eesti lipu
sünnipäeva. Esimene sinimustvalge lipp pühitseti Otepää kiriklas 4. juunil 1884.
Sauel tähistame Eesti lipu
129. sünnipäeva 4. juunil
algusega kell 19.00 Keskuse
pargis.
Lipu austamise õhtu korraldab MTÜ Sinimustvalge Saue.

Linna tulevikust huvitatud
sauelased osalesid keskuseala jalutuskäigul
Kristiina Hindreks
Projektijuht
Jalutuskäik Saue planeeritaval
keskusealal tõi kokku visionäärid, kellele läheb korda Saue
linna tulevik.
Jalutuskäigule Saue linna
keskusealal kogunes 27. aprilli
lõuna ajal ligi kakskümmend viis
inimest. Saue südames asuva,
veidi räämas tööstusrajooni asemele oskasid kohaletulnud välja
pakkuda mitmeid erinevaid
lahendusi. Üksmeelselt tõdeti,
et korralagedus, mis sealses
piirkonnas hetkel valitseb, ei ole
keskuse nime vääriline.
Hoolimata tuulisest kevadilmast, olid kohale saabunud huvilised jalutuskäigu eel
põnevil ning pärast entusiastlike MTÜ Linnalabori esindajate Kadri Koppeli ja Regina Viljasaare ülevaadet keskuseala
visiooniloome protsessist võis
ühine ringkäik alata.
Meie linna keskusealal

Jalutuskäigule Saue linna keskusealal kogunes 27. aprilli lõuna ajal ligi
kakskümmend viis inimest

ilutsevad hetkel nõukogude
ajast pärit laohooned, räämas, tühermaa ja hulgaliselt
poriloike, mille vahel lookleb
koolilaste sissetallatud rada.
Koduse väikelinna turvalisest
keskusest on asi aga kaugel.
Küsides kohaletulnutelt,
mida nad tahavad näha meie
linna tuleviku keskuses, leidus
arvamusi seinast seina.
Leiti, et keskusest on puudu

sobilik kontorihoone, kuhu võiks
asuda mõni tuntud kaubamärgi
esindaja, Tallinna kesklinnas on
väidetavalt liigselt probleeme.
Kindlasti võiks keskuses leida
erinevaid äripindu sauelastele
vajalike teenuste osutajatele.
Noorema põlvkonna esindajad
nägid keskuses ette noortele
hängimise ja tšillimise koha.
Arvati, et keskuses võiks asuda
tulevane linnavalitsuse hoone.

Kortermajade mõtte juures tekkis isegi diskussioon tulevaste
majade kõrguse teemal. Oluliseks peeti ka ühistranspordiga
ligipääsetavust.
Loomulikult oskab iga sauelane näha rohealade väärtust,
unistada keskusealal kõrguvast
purskkaevust ja pinkide reast
ning loota, et tulevikus saab
iga külaline just seal Saue
linna väärtusi nautida.
Kokkuvõttes olid kõik kohaletulnud nähtu üle rõõmsad ja
nägemus uuest keskusealast

korrastus paljudel. Järgmiste
tegevustena on planeerimisel
keskuseala mõttetalgud, kus
siis juba iga sihtgrupiga eraldi
konkreetsemate plaanide juurde
minnakse. Saue Linnavalitsus
tänab kõiki kohaletulnuid arvukate ideede ja MTÜ-d Linnalabor oskusliku osalusplaneerimisprotsessi juhtimise eest.
Kõigil huvilistel on võimalik
Saue linna keskuseala visiooniloome projekti käekäiku jälgida
sotsiaalmeedia, linna kodulehe
ja Saue Sõna vahendusel.

Ühel osal meie linna keskusealast ilutsevad hetkel nõukogude ajast pärit
laohooned ja räämas, tühermaa. Fotod: Siiri Raagmets

10. mai 2013 Saue Sõna

Linnaelu

3

Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 17.
aprilli istungi päevakorras
oli 19 punkti.
Saue Linnavalitsus
◊ Tunnistas „Hooldustraktori
ja lisahaakeseadmete ostmine“ lihthanke kehtetuks.
◊ Suunas Saue Linnavolikogu
otsuste eelnõud „Saue linna
2012. aasta majandusaasta
aruande kinnitamine“ ja
„Tänava kinnistute linna
omandisse võtmine“ ning
määruse eelnõu „Saue
Linnavolikogu 28.02.2013
määruse nr 61“ Saue linna
ametiasutuse hallatavate
asutuste töötasustamise
alused“ muutmine“ volikokku vastuvõtmiseks.
◊ Määras Saue linnas asuvate

◊

◊

◊

◊
◊

◊

katastriüksuste Tammelehe
tn 20 ja Tammelehe tn
20a liitmisel moodustuva
katastriüksuse aadressiks
Tammelehe tn 20 ning
maakasutuse sihtotstarbeks
100% elamumaa.
Kinnitas Koondise tn 7 korteri rekonstrueerimise projekteerimistingimused.
Luges ühe Saue linna jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
Otsustas maksta ühekordset
sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust 17 abivajajale kokku
summas 292 krooni ja perioodilist sotsiaaltoetust ühele.
Määras hooldaja neljale puudega inimesele.
Määras ühele Saue linna
õpilasele erandkorras sõidusoodustuse.
Otsustas maksta sünni-

toetuse esimest osa ühele
perele kokku summas 65
eurot ja koduse mudilase
toetust 81 perele 2013.
aasta aprillis kokku summas 5557,5 eurot.
◊ Andis Saue Huvikeskusele
loa korraldada sarja „Sauelane liikuma“ jalgrattaetapp
27. aprillil kell 12-14 Sarapiku terviserajal, Saue kergliiklusteedel ja väiksematel
tänavatel.

Saue Linnavalitsuse 30.
aprilli istungi päevakorras
oli 15 punkti.
Saue Linnavalitsus
◊ Väljastas ehitusloa üksikelamu
püstitamiseks Laanesoo tn 8.
◊ Määras katastriüksusele
senise aadressiga Kuuma tn 9
uueks aadressiks Koondise tn

Saue linna Kütise tn 8 ja Pärnasalu põik 1a
kinnistute detailplaneeringu avalikustamise
tulemused
Saue Linnavalitsus
Saue linna Kütise tänav 8 ja
Pärnasalu põik 1a kinnistute
detailplaneeringu avalikustamise avalik arutelu toimus 15.
aprillil 2013 kell 17.30 Tule
tn 7 kolmanda korruse saalis.
Osales üheksa linnakodanikku.
Avalikustamise käigus esitas
viis kodanikku Saue Linnavalitsusele kirjalikud vastuväited.
Neile saatis linnavalitsus vastu
omad selgitused ja seisukohad.
Sellest tulenevalt täiendati
detailplaneeringu seletuskirja
punktides, mis puudutasid

tulevaste hoonete arhitektuuritingimusi ja avaliku konkursi
korraldamist ühiskondliku
hoone rajamise korral.
Arutelul tõstsid linnakodanikud üles ühiskondlikule
hoonele planeeritud kinnistu
arendajalt väljaostmise teema
Saue linnavalitsuse poolt ja
soovi sellele esialgu hoonestusõigust mitte seada.
Saue Linnavalitsus kontakteerus arendajaga võimaliku
maaostu küsimuses ja sai
arendajalt positiivse seisukoha
teemaga tegelemiseks ning
valmiduse läbirääkimisteks.

Saue Linnavalitsus arutas
sama küsimust ka oma 30.
aprilli 2013 istungil. Hoonestusõiguse mitteseadmist
planeeritavale kinnistule Saue
Linnavalitsus ei toeta.
Kuivõrd kirjalike vastuväidete esitajad oma vastuväidetest kirjalikult ei ole loobunud,
siis tulenevalt planeerimisseaduse § 21 lg 4 ja § 23 saadetakse Saue linna Kütise
tänav 8 ja Pärnasalu põik 1a
kinnistute detailplaneering
Harju maavanemale järelevalve
teostamiseks ning seisukoha
saamiseks.

23 (Saue lasteaed Mirdimaa).
◊ Katastriüksuste Kasesalu tn
4, 10c, 10 a ja 10b (kõigi
sihtotstarve on ärimaa) liitmisel moodustus katastriüksus
Kasesalu tn 10, millest 90%
on tootmis- ja 10% ärimaa.
◊ Kinnitas hallatavate asutuste
2013. aasta koosseisud.
◊ Kinnitas teenuse „Saue linnaelanike rahulolu küsitlus“
hanke parimaks pakkujaks
Faktum&Ariko OÜ.
◊ Eraldas Saue haridusseltsile
Vitalis toetust 780 eurot, et
kaheksateist Saue Gümnaasiumi 7.a klassi õpilast saaks
osaleda Alppila sõpruskooliga
läbiviidavas keskkonnaprojektis, ja Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkestrile 2000
eurot XI rahvusvahelise noorte
jazz-improvisatsioonifestivali
Visioon Saue kontsertide kor-

ralduskulude katteks.
◊ Rahuldas ühe vanema Saue
lasteaias Midrimaa vanemate
poolt kaetava osa soodustuse
saamise taotluse.
◊ Kinnitas Kütise tn 13 korteriomandi üürimise kirjaliku enampakkumise parima pakkuja.
◊ Suunas Saue Linnavolikogu
määruse eelnõu „Saue linna
2013 I eelarve“ volikokku
vastuvõtmiseks.
◊ Kinnitas avatud pakkumisega
riigihanke „Saue Gümnaasiumi rekonstrueerimise ja
laiendamise I, II ja IIi osa
ehitustööd“ edukaks pakkumiseks ühispakkujate AS
Parmeron ja OÜ TREV 2
pakkumuse.
◊ Tunnistas lihthankel „Saue
linna tänavate kevadine auguremont 2013“ edukaks pakkujaks Tallinna Teede AS-i.

Tule tänav 17 kinnistute
detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiisi
avalik arutelu
Saue Linnavalitsus
Saue linna Tule tänav 17
kinnistute detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiisi
avalik arutelu toimub 20.
mail 2013 algusega kell
17.00 Saue Linnavalitsuse
saalis Tule tn 7 (3. korrus).
Detailplaneering haarab
Saue linna Tule tn 17 kahte
kinnistut sihtotstarbega tootmismaa, kokku pindalaga
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.
Detailplaneering ei muuda
Saue linna kehtivat üldplaneeringut.
Detailplaneering on algatatud Saue Linnavalitsuse
6. veebruari 2013 korraldusega nr 48.

Ootame ettepanekuid Saue linna
konkursile „Kaunis Kodu 2013“

Mittetulunduslikuks
tegevuseks toetustaotluste esitamise tähtaeg

Kodukaunistamise liikumise
eesmärk on tõsta esile inimesi,
kes ümbrust kaunistades kodu
ja ilu väärtustavad.
Juba traditsiooniliseks saanud
linnasisene koduaedade kaunistamise konkurss toimub ka tänavu.

Mittetulunduslikuks tegevuseks
toetustaotluste esitamise järgmine tähtaeg on 20. mai 2013.
Taotlused esitada paber-

Ootame linnakodanikelt
kuni 10. juunini 2013 ettepanekuid kandidaatide kohta
e-posti aadressile inger@saue.
ee või telefonil 6790185,
keskkonna ja halduse peaspetsialist Inger Urva.

Koerte ja kasside marutaudivastane
vaktsineerimine Sauel
18. mail kell 10-13 ja 25.
mail kell 10-12 toimub koerte
ja kasside tasuta marutaudivastane vaktsineerimine Swedbanki Saue kontori juures
asuval platsil.
Pakutakse ka kompleksv-

aktsiini ja parasiitide ravi, kuid
seda juba tasu eest.
Müügil mitmesugused tarvikud.
Vaktsineerimist teostab volitatud veterinaararst Vladimir
Harkovski.

kandjal või elektrooniliselt
Saue linnavalitsusele e-posti
aadressidel saue@saue.ee või
margit@saue.ee.

Taotlusvormi leiate Saue
linna kodulehelt aadressil:
www.saue.ee. Asub vaba aeg
/ organisatsioonid.

Viimane koolikell
Saue Sõna
Oi koolikell, kui rõõmsalt täna
sa tunni lõpul tilised!
Sul pole muret meie pärast,
sest enam me ei hiline.
(Heljo Mänd)

25. aprillil kõlas Saue Gümnaasiumis viimane koolikell
52 abituriendile. Kui sügisel
sammusid esimese klaasi jüt-

sid saali abiturientide käekõrval, siis
nüüd oli vastupidi
- aasta otsa tarkust
ammutanud ja iseseisvust harjutanud
väiksed koolikaaslased juhatasid
Foto: Siiri Raagmets
lõpetajad aulasse
viimasele koolikellale.
teile pöialt teie klassijuhataEksamid on alanud. Edu jad Eve Tamm ja Anu Tamteile! Ja kindlasti hoiavad meleht.
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1. maist muutus Tallinn-Saue bussiliini sõiduplaan
Hansabuss AS

Muutused tööpäevadel
Saue-Tallinn suunal on päevas neli ja Tallinn-Saue suunal kaks lisaväljumist. Hommikune tipptund Tallinna
suunas sai juurde kaks väljumist, lisandus üks senisest
varasem väljumine. Hommikused Balti jaama jõudmise
ajad järgmised: 6:55, 7:25,

7:45, 8:05, 8:30 ja 8:55.
Lisandus üks varasem liin
Tallinnast Saue suunal, mis
väljub Balti jaamast 6:30.
Viimane väljumine Tallinnast muutus 5 minutit hilisemaks.

Linnasisene liiklus
Buss siseneb linna erinevate
tänavate kaudu. Markeeringud on 191 ja 191A, bussid

sõidavad ringe kordamööda.
191 siseneb Tule ja väljub Tõkke tänavalt ning ei
pööra ümber enne Keila
maanteed.
191A siseneb Tõkke ja väljub Tule tänavalt, teenindades
endise „siseringi“ reisijad.

väljub esimene buss senisest
varem ja jõuab Balti jaama
kell 8:25. Viimane Tallinnasse jõudmine on viidud
hilisemaks. Tallinn-Saue suunal on lisatud üks reis.

Muutused laupäeval

Peamine muutus on hommikuse Tallinnasse jõudmise
nihutamine tunni võrra vara-

Saue-Tallinn suunal lisandus
kaks väljumist. Hommikul

Muudatused pühapäeval ja
riiklikel pühadel

semaks ja seda lisareisi arvelt.
Info uute sõiduplaanide
kohta on Hansabussi kodulehel www.hansabuss.ee ja Saue
linna kodulehel. Lisaks saadetakse igale Saue leibkonnale
postkasti uus sõiduplaan, neid
saab küsida bussidest. Ka peatustes on uus info üleval. Sõidugraafik on saadaval Maanteeameti hallatavas portaalis
www.peatus.ee.

Sõidusoodustused suvel
Heli Joon
1. juunist kuni 31. augustini on
bussisõit õpilastele soodushinnaga. Saue-Tallinn kommertsbussiliinil nr 191 kasutusel
olev õpilaste elektrooniline juunior-kiipkaart annab õiguse sõita
bussides tasuta kuni 31. maini.
1. juunist on kõikide juunior-kiipkaartide omanikel
vaja maksta bussi sisenedes
sooduspileti eest. Sooduspileti hind on 40 eurosendi
võrra väiksem bussis kehtivast
pileti täishinnast, mis täna on
1,40 eurot. Saue Linnavalitsus
tasub iga linnasõidu pileti eest
40 eurosenti, ülejäänud piletiraha - täna 1 euro - maksab
õpilane ise. Soodustus ei kehti
kuukaartide ostmisel.
Uuesti taastub õpilaste
tasuta sõidu õigus alates 1.
septembrist.
Õpilastel, kes lõpetavad
käesoleval õppeaastal põhi-

Tuletame meelde, et bussiliinil 191maksab Saue
linna sisene sõit 40 eurosenti. Kiipkaardi omanikel
palume kindlasti bussijuhti
teavitada, kui olete otsustanud sõita vaid Saue linna
piires. Käitudes nii, hoiad
linnaraha kokku!

kooli, keskkooli või keskharidust andva kutseõppeasutuse,
lõpeb kiipkaardi kehtivus ja
soodussõiduõigus automaatselt 30. juunil 2013.
Põhikooli lõpetajad, kes
asuvad sügisel omandama
keskharidust, peavad esitama
kirjaliku taotluse sõidusoodustuse saamiseks alates 1.
septembrist. Uuele bussisõidu
soodustuse taotlejale väljastatakse uus kiipkaart, kui ta on
kantud Eesti Haridusinfosüsteemi andmebaasi õpilaste
nimekirja. Õpilasel ja tema

ühel vanemal peab olema
elanikeregistri alusel elukoht
Saue linnas vähemalt kolm
kuud enne taotluse esitamist.
Info telefonidel 6790180
ja 6790174.
Tuletame meelde, et kõikidel
Saue linna õpilastel, kes õpivad põhikoolis, gümnaasiumis või keskharidust andvas
kutseõppeasutuses ning kelle
ja mõlema vanema registreeritud elukoht on Saue linnas
olnud vähemalt kolm kuud,
on õigus soodussõidule bussiliinil nr 191 Saue-Tallinn.
Soodussõidu õiguse saamiseks peab lapsevanem või
õpilane esitama kirjaliku
taotluse Saue Linnavalitsusele. Blanketid on saadaval
kodulehel www.saue.ee ja
Saue Linnavalitsuse infoletis.
Meili teel taotluse saatmisel
on vajalik digiallkiri.

Tasuta loengute sari
lastevanematele
Anneli Ritsing
Lastekaitse- ja noorsootöö
spetsialist
Järgmine loeng „Lapse mäng ja
sobilike mänguasjade valik“ toimub 17. mail kella 10-12 Saue
Noortekeskuses. Vestlusring
baseerub Emmi Pikleri metoodikal, mis on lapsekeskne ja annab
vanematele tõeliselt hea kogemuse oma lapsega koos olles.
Pikler ütleb, et laps annab
selgelt märku vajadustest ning
kõige olulisemad on lapse
söötmise, riietumise ja mähkimise ajad, mil peaks olema
ema ja lapse vaheline intensiivne suhtlemine. Just sellel
ajal saab laps rahuldatud oma
põhilised psühholoogilised
vajadused. Muul ajal on laps
rahumeelne ja toimetab omaette mänguasjadega.
Pikler ei poolda lapse liigset arendamist, sest laps võib

kogeda ebaedu, kuna ta ei saaks
iseseisvalt nende asjadega hakkama. Laps peaks tegutsema
oma võimete piirides - mida
suudab, seda teeb. Tänapäeva
lapsevanematel on kiire oma
lapse arendamisega ja laps
ei saa seetõttu sageli nautida
käesolevat hetke ja õnnetunnet
lihtsas koostegemises.
Lektor Pille Kriisa (eripedagoog, logopeed) kasutab oma
loengus mitmete Pikleriga
analoogselt mõtlevate psühholoogide-kasvatusteadlaste
põhimõtteid (Jesper Juul,
Benjamin Spock jt). Mõnedki
neist võivad olla praeguse
hetke „kuumade kasvatustrendidega“ vastuolus. Seega tõotavad loengud tulla põnevad.
Järgmine loeng juba 7. juunil, teema „Laste vaba mäng“.
Loengud on kõigile tasuta.
Info telefonidel 6790196,
5292820.

TÄHELEPANU, TÄHELEPANU!
Saue lasteaed Midrimaa ootab kõiki kevadpeole!
5

24. MAIL KELL 17.00 TOIMUB MIDRMAAL
HEATEGEVUSLIK KEVADPIDU JA KOOGILAAT
Koogilaada õnnestumiseks ootame emade- isade ja vanaemade-vanaisade
poolt koos lastega küpsetatud erinevaid põnevaid kooke. Oma küpsetistega
on esindatud ka lasteaia kokad. Koogimüügist laekunud tuludest on seni
lasteaiale muretsetud jalgrattahoidikud, kiik, õuemööblit, suusad, on
toetatud jalgrattatee rajamist ja rahvarõivaste ostmist.
Suured tänud kõigile eelmiste aastate küpsetajatele ja koogisööjatele.
Loodame ka sel aastal aktiivset kaasalöömist.

Üliõpilaste välisõppe ja
õpilasvahetuse stipendiumi taotlemine
Üliõpilaste välisõppe ning
õpilasvahetuse stipendiumi
saavad taotleda Saue linna
elanikeregistrisse kantud
15-18-aastased õpilased ja
18-25-aastased statsionaar-

ses õppes õppivad üliõpilased.
Stipendiumi maksimumsuurus on 958,67 eurot.
Taotlus stipendiumi saamiseks 2013. aastal tuleb esitada
Saue Linnavalitsusele hiljemalt

15. maiks.
Stipendiumi taotlemise
tingimused, määramise ja
maksmise kord ja taotlusvorm
asuvad linna kodulehel www.
saue.ee teema „Haridus“ all.
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Midrimaa võitis üle-eestilise lasteaedade spordipäeva
Saue lasteaia liikumisõpetaja
Terje Toomingas
Saue lasteaia Midrimaa kuuest
poisist ja tüdrukust koosnev
võistkond, kuhu kuulusid Brigitta Ploom, Laura Toomsalu,
Hanna Ly Vester, Gloria Põllu,
Kertu Käosaar, Eloura Charles,
Ott-Kaarel Kümnik, Hendrik
Kookmaa, Kaspar Kärner, Jaan
Erik Jundas, Marten Ojapõld ja
Ronet Tammar, võitis üle-eestilise lasteaedade spordipäeva.
Tallinnas Audentese spordihallis toimus reedel, 3. mail,
üle-eestiline lasteaedade
spordipäev, kuhu oli kohale
tulnud 36 lasteaeda. Kavas
oli viis spordiala: teatejooks,
osavusvõistlus tüdrukutele,
poiste köievedu, kombineeritud teatevõistlus kogu võistkonnale ja kaptenite võistlus.
Saue lasteaed oli Eesti kõige
kiirem kombineeritud teatejooksus ja tüdrukute osavusvõistluses ning kõige parem
poiste köieveos.

Midrimaa võidukad lapsed koos liikumisõpetajate Terje Toomingase ja Ly Miett Lõokesega (vasakul). Foto: Lya
Renate Uuvits

Lapsed olid väga tublid!
Igas võistluses oli kuus vahetust.
Oma vahetuse võit ei tähendanud veel spordiala võitu. Pinge
oli üleval kogu aja ja kõige raskem oli lastele selgeks teha, et
teised võivad oma vahetuses
meie hea aja üle joosta. Kom-

Jalgrattasõit tõi
sportima üle
saja inimese

Sauelased nautisid rattasõitu kogu perega, oli nii noori kui eakamaid spordihuvilisi. Foto: Siiri Raagmets

Saue Huvikeskuse
sporditegevuse juht
Terje Toomingas
Sarja “Sauelane liikuma”
jalgrattasõidust võttis laupäeval, 27.aprillil, osa üle saja
inimese. Start läks lahti Saue
jaanituleplatsilt, rada kulges
mööda linna kergliiklusteid ja
tänavaid, pikkuseks ligi neli
kilomeetrit.
Sauelased nautisid sõitu
kogu perega, oli nii noori kui
eakamaid spordihuvilisi. Osavõtjate vahel läks loosi auhindu,
finišis ootas kõiki maius ja jook.
Liiklust reguleerisid OÜ Roadservice ja G4S Eesti.

Tänusõnad kõigile osavõtjatele. Heameel oli näha, et etapil osalesid ka sportlikud Saue
abilinnapead Jüri Tümanok ja
Kalev Israel ning volikogu esimees Valdis Toomast - võitis
tervis ja sport.
Sarja „Sauelane liikuma“
lõpetamine toimub 25. mail
algusega kell 12 Saue jaanituleplatsil. Võta kaasa sarja osavõtukaart, kuna toimub auhindade loosimine. Mida rohkem
olete läbinud etappe, seda
suurem võimalus on võita loosiauhind. Jälgi reklaami, tule
kindlasti koos perega ja võta
osa just sulle meelepärasest
sporditegevusest!

bineeritud teatevõistlus osales
kogu võistkond. Tuli vahetada
kaks korda teatepulka ja joosta
slaalomit. Saue lapsed jõudsid
finišisse, kui teised alles alustasid viimast vahetust.
Osavusvõistluses näitasid
Saue tüdrukud kiirust ja täp-

sust rõngastega edasi liikumisel ning hüppamisel. Kohtunik küsis võistluse lõppedes
tüdrukutelt, kuidas te seda
nii kiiresti oskate, mille peale
tüdrukud vastasid, et nad ise
ka täpselt ei tea.
Köieveos oli Saue poistel

seitse tõmbamist. Kuus esimest
võitu oli käes, kui tuli finaal.
Finaalis tõmmati kahe võiduni poisid ei andnud vastasele isegi
võimalust, võideti 2:0.
Iga ala võit tähendas uhkeid
auhindu - kinkekaardid, päevapiletid, Audentese särk ja rätik,
seljakott, pinal, lendav taldrik,
raamat, ajakiri, šokolaadid,
kommid, jäätis, märgid, magnetid - üldvõit medaleid ja karikat.
Laste emotsioonid olid laes.
Brigitta Ploomi sõnadega: „Ma
ei suuda seda kõike uskuda, me
oleme Eesti parimad! Ma olen
praegu nii õnnelik, et mul on
isegi Eesti vabariigi presidendi
nimi meelest läinud!”, mille
peale tal muidugi nimi kohe
meelde tuli.
Spordipäeval olid lastega
kaasas liikumisõpetajad Terje
Toomingas, Ly Miett Lõoke,
metoodik Lya Renate Uuvits,
rühmaõpetaja Aivi Arjak ja lapsevanem Katrin Charles. Suur
tänu ning palju õnne meile
kõigile, armas Saue linn!

Kümnendad Eesti koolinoorte
meistrivõistlused mälumängus
Saue Mälumängu klubi
juhatus
Eesti Mälumänguliit korraldas kümnendat korda
Eesti koolinoorte
meistrivõistlused
mälumängus. Finaali
pääses nii eel- kui
vahevoorudest.
Saue Gümnaasiumi noorte võistkond koosseisus Kert
Paidre, Sander Siniorg,
Eerik-Hannes Matsina
ja Madis Voitk läbis
edukalt vahevooru
29. jaanuaril ja jõudis
finaali.
Finaalmäng toimus Viimsi koolis 27.
aprillil. 31-st finaalipääsenud keskkoolivõistkonnast olid
kohal 28, sh Saue
Gümnaasiumi meeskond nimega SG
10-12. Pingelises
võistluses tuli Eesti
meistriks Tallinna
Reaalkooli XII klasside võistkond 80
punktiga. Keskkoolide
arvestuses pakkus SG
10-12 tõsist konkurentsi ja saavutas 68.
punktiga 9. koha.
Üleriigilise koolinoorte meistrivõist-

luste mälumängu 9. koha
omanikud on Kert Paidre,
Madis Voitk, Eerik-Hannes
Matsina ja Mihkel Sildnik.

Küsimusi ja vastuseid saab
vaadata Eesti Mälumänguliidu kodulehelt http://www.
kilb.ee/.
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Valitsuskoalitsiooni 2012-2013 programmi täitmisest
Henn Põlluaas
Linnapea, valimisliit Kindlad
tegijad-uus tulevik

H

ea linnarahvas! Tänaseks on möödunud
kevadel moodustatud
v alit susko alit sio on
tegutsenud veidi üle aasta. On
aeg anda aru, kuidas oleme
täitnud koalitsioonilepet ja
antud lubadusi. Meie eesmärk
on, et Saue linnas oleks hea
elada. Otsustes ja töös oleme
lähtunud põhimõttest, et iga
tegevus on linna huvides ja
suurendab linnaelanike heaolu.

JUHTIMINE
Muudame linna juhtimises levinud
hoiakuid kooskõlas põhiväärtustega. Oleme linnajuhtimises
avatud, kaasasime koostöösse
allasutused ja MTÜ-d, seadsime
sisse erinevad toimkonnad ning
pöörame tähelepanu kõigile linnaelu valdkondadele.
Ajakohastame linnavalitsuse
juhtimsstruktuuri. Valminud on
linnavalitsuse kvaliteedijuhtimise juhised vastavalt ISO
9001 standardile.
Saue Sõna väljaandmisel oleme
avatud. Kõikide osapoolte olulised
artiklid on leidnud avaldamist.
Täiustame suhtluskanaleid, s.h
töötame välja ja käivitame uued
e-teenused. Kasutame lisaks lehele
ja kodulehele ka FB-d. Loomisel
on uus koduleht, mis lihtsustab
teenustele ligipääsu. Lemmikloomade registreerimine toimub
lemmikloomade e-registris. Oleme
täiustanud IT-lahendusi. Saue
Sõna on mahukam, paber kvaliteetsem ja hind poole odavam.
Loome arenguvisiooni aastaks 2030 ja arengukava aastani 2025 koostöös asjassepuutuvate osapooltega, MTÜ-de
ja ümarlaudadega. Läbi kaasamise ja avaliku arutelu on loodud arengukava aastani 2022.
Leiame võimalusi linna eelarve
tulude suurendamiseks. Linna
eelarve tulud on 2013. aastal
ca 500 000 euro võrra suuremad võrreldes 2012. aastaga.

PEREPOLIITIKA
Toetame sündivust sünnitoetustega.

Kahekordistasime sünnitoetust.
Jätkame peredele ja lastele
suunatud toetuste maksmist.
Oleme jätkanud.
Korrastame ja kaasajastame
laste mänguväljakuid. Lasteaeda
tegime kaks uut mänguväljakut ja
skate-pargi noortekeskuse juurde.
Tasuta koolitoit põhikooli
õpilastele alates 2012. aasta 1.
septembrist. Viisime sisse.

HARIDUSPOLIITIKA

Jüri Tümanok
Abilinnapea, Isamaa ja Res
Publica Liit

Alustame algkoolihoone ehitusega: 2012 ehitasime kaks
keeleklassi. Kooli juurdeehituse ehitushange on läbi
viidud. Ehitusepakkumiste
kohaselt valmib juurdeehitus
1. septembriks 2013.
Samaaegselt otsime võimalusi
muusikakooli ja huvikeskuse
ruumikitsikuse lahendamiseks.
Muusikakool saab oma ruumid
ja huvikeskus ruume juurde.
Ehitustööd viiakse läbi samaaegselt kooli juurdeehitusega.
Toetame meetmeid, mis tõstavad Saue Gümnaasiumi hariduse
kvaliteeti ja praktilisust. Oleme
andnud koolile suure vabaduse eesmärkide püstitamisel
ja täitmisel ning toetame kooli
initsiatiive. Otsime lahendusi
kitsaskohtadele (garderoobi
lahendus, adminruumid, spordivõimalused jne).
Tagame lastehoiuvõimaluse
igale Saue linna eelkooliealisele
lapsele. Tõstsime eralastehoiu
toetust ja töös on moodullasteaia hankimine 48 lapsele 2013.
aasta sügiseks.
Toetame Saue Gümnaasiumi
koolimütsi kinkimist 1. klassi
õpilastele. Toimub.
Teeme õpetajate päeva Saue
õpetajatele meeldejäävamaks.
Tagasiside 2012. aasta sügise
ürituse osas oli väga positiivne.
Seoses gümnaasiumi õpetajate
palkade tõusuga tõstsime linna
vahenditest ka teiste õpetajate
(muusikakool, lasteaed, huvikeskus) töötasusid.

KULTUURIPOLIITIKA
Panustame Saue Sõle, festivali
Visioon ja Saue Poistekoori arengusse. Toetame laulu- ja tantsupeol osalejaid. Toetame jätkuvalt
nii neid kui teisi kultuuriüritusi.
Korraldame jaanituleplatsil
rohkem kultuuri- ja meelelahutusüritusi. 2013. aasta kultuurikalendris on ligi 100 kultuurisündmust, millest paljud
toimuvad jaanituleplatsil.
Toetame rahvuslike mälestuspäevade tähistamist. Vabariigi
95. aastapäeva aktusel tunnustasime Saue vabadusvõitlejaid,
koos Kaitseliiduga korraldasime
vabariigi aastapäeva paraadi,
toetasime Eesti lipupäeva
tähistamist, meenutasime küüditamise ohvreid, tähistasime
võidupäeva jne.
Jätkame konkursside „Kaunis
kodu” ja „Aasta Tegu“ korraldamist, tunnustame „Kaunist jõulukodu”. Korraldasime 2012.
aastal ja jätkame edaspidi.

Täiendame kultuuriarendamise programmi, kaasates töösse
kultuurialaseid vabaühendusi.
Koostöö MTÜ-dega toimib, koos
on koostatud kultuurikalender
ja selle järgi toimub kultuurielu
korraldamine.
Tähistame linna 20. sünnipäeva perepäevana ja algatame
sellega sünnipäeva tähistamise
traditsiooni. Tähistasime ka 19.
sünnipäeva. Juubeli korraldustoimkond kinnitas tänavuseks
peaesinejaks ansambli Smilers
ja päevajuhiks Venno Loosaare.

SPORDIPOLIITIKA
Loome tingimused staadioni
aastaringseks kasutamiseks. Ei
peeta enam otstarbekaks.
Loome eeldused kaasaegse
spordikompleksi rajamiseks.
Koostamisel on projekteerimise
lähteülesanne.
Jätkame Sarapiku terviseraja
arendamist. Suurendasime Sarapiku suusamäge ja andsime sellele
uue kuju. 2013. aastal jätkame
korrastamist. Otsime võimalusi
Sarapiku raja pikendamiseks.
Parandame spordirajatiste
hooldamise taset. Tänu linnavarahalduse uuele juhile toimub
hooldustöö paremini.
Ehitame lõpuni Sauet naaberomavalitsustega ühendava kergliiklustee. Saue-Laagri kergliiklustee
on valmis ja valiti nii Saue valla
kui Saue linna aasta teoks.
Leiame võimalusi Sauele
uute spordiväljakute rajamiseks.
Koostamisel on kooliümbruse
detailplaneering, milles näeme
ette võimaluse rajada spordihoone tulevikus.

NOORSOOPOLIITIKA
Rajame noortekeskuse juurde
mängu- ja spordiväljakud.
Skate -park tehtud.
Koostöös noortekeskusega
loome noortele enam vaba aja
veetmise võimalusi. Lisandunud
on ringe ja tegevusi, võimalused on oluliselt laienenud.
Korraldame noortele töö- ja
puhkelaagreid. Laagrid olid
väga populaarsed. Töö jätkub.
Otsime paremaid võimalusi
noortekeskuse ruumiprogrammi
kasutamiseks, s.h liikumispuuetega inimestele. Vanurid, lasteaed, linnavalitsus, spordi- ja
kultuuriühingud kasutavad
nüüd noortekeskuse saali oluliselt enam.
Määrame noorsootöö eest
vastutavaks ametnikuks noortekeskuse juhataja. Tehtud.
Tugevdame koostööd kõigi
noortega tegelevate MTÜ-de ja
Saue linna asutustega. Noortekeskus teeb koostööd hallatavate
asutuste, MTÜ-de ja ettevõtetega, veab koostöö arendamist

ja teeb seda edukalt.
Seame eesmärgiks muutuda
arvamusliidriks noortepoliitika
valdkonnas riiklikul tasandil.
See on noortekeskuse arengukava üks eesmärk ja selle
suunas liigutakse.

SOTSIAALPOLIITIKA
Peame meeles Saue linna kodanikke sünnipäevadel alates 65.
eluaastast ja maksame neile
sünnipäevatoetust. Viisime
sisse eakate sünnipäevatoetuse ja sünnipäevade tähistamise kord kvartalis.
Jätkame soodustingimustel
bussitranspordi võimaldamist
Saue pensionäridele, koolilastele ja represseeritutele. Kõik
soodustused on jätkuvalt jõus.
Korrastame erivajadustega
inimeste tegevuse toetamise põhimõtted lähtuvalt nende vajadustest. Toetame nende tegevust,
invaühinguga on sõlmitud koostööleping. Parandasime ratastooliga liikujate sissepääsu võimalusi Kütise tänava hoonesse.
Mitmekesistame päevakeskuse tegevust. Lisandunud on
tegevusi, huviringe ja sotsiaalteenuseid. Päevakeskuse tuntus eakate seas laieneb.
Täiustame sotsiaalkorterite
süsteemi ja korrastame jooksvalt sotsiaalkortereid. Remondi
ja hooldusega tegeletakse.

KODANIKEÜHISKOND
Muudame vabaühenduste ümarlauad linnavalitsusele tugepakkuvaks tööorganiks. Oleme korraldanud ümarlaudu, arengukonverentsi ja arutelusid, kuhu
on kaasatud allasutused, hoolekogud ja linnarahvas (keskuse
visioon, elanike rahuloluuuring,
linna sünnipäeva kava koostamine, linna ürituste plaan jne).
Määratleme linnaosad ja soodustame linnaosades naabrite
suhtlust ning linnaosade ümarlaua
teket. Linnaelanikud ei reageerinud üleskutsele. Kordame.
Kaasame vabaühendusi linna
välissuhetesse. On töös.

ETTEVÕTLUSPOLIITIKA
Jätkame taristu kaasajastamist.
Tehtud on ÜVK, parandame
teid ja tänavavalgustust, võtsime hooldada Kadaka elurajooni ning Kungla, Väljaotsa ja
Jälgimäe teed ning valgustuse.
Arendame noorte ettevõtlusõpet. Korraldasime ettevõtluspäeva Saue koolis, läbirääkimiste all on ettevõtlusinkubaatori osakonna loomine Sauele.
Leiame võimalused laiendada
koostööd HEAK-iga. Läbi selle
osaleme Lääne-Harju omavalitsuste koostööprojektis.
Kaasame Saue ettevõtjaid

linna välissuhetesse. Taastasime
kontaktid Sollentuna kommuuniga Rootsis, et edendada koostööd, s.h ettevõtjate vahel.
Tunnustame Saue edukaid
ettevõtteid ja ettevõtjaid. Saame
tunnustada, kui 2012. aasta
aruanded on avalikustatud.

EHITUS-, PLANEERIMIS- JA
KESKKONNAPOLIITIKA
Korraldame Saue keskuse ideekonkursi. Koostatud on Saue
keskuse visiooni väljatöötamisse kava. Korraldasime küsitluse, jalutuskäigu ja töö jätkub.
Jätkame vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamist kogu
linnas. ÜVK projekt on valdavalt lõppenud. Vaegtööd (teede
taastamine ja haljastus) lõpetatakse mais.
Koostame läbimõeldud kaasaegse haljastus- ja linnakujundusplaani. Vaja teha.
Rajame korruselamute piirkonda lemmikloomade jalutustreeningplatsi. Vaja teha.
Korraldame igakevadise talgupäeva koos jäätmete tasuta
äraveoga. Toimub.
Parandame linna haljastust,
selleks luua Saue Linnavarahalduse alla osalise ajaga aednik-haljastaja ametikoht. Uut
ametikohta ei ole loodud, kuid
haljastusega tegeleme.
Arendame edasi jaanituleplatsi. Puhastasime võsast
platsi ümbrust.
Rajame Saue linna sissesõiduteedele pilkupüüdvad „väravad“.
Kasutame reklaamtulpa Olerexi
tankla juures, kuhu tuleb Saue
vapp ja linna sündmuste reklaam.
Tähistame tammiku jalutusrajad õppetahvlite ja viitadega.
Vaja teha.
Viime läbi ideekonkursi
Sauele turismiatraktsiooni loomiseks. Võtsime kavast maha.
Paigutame suunaviidad, et
külalisel oleks lihtsam Sauel
liigelda. Tellitud on noortekeskuse viit, muu on vaja teha.

TURVALISUS JA TRANSPORDIPOLIITIKA
Kaasajastame tänavavalgustust
etapiliselt. Uuendamine toimub pidevalt.
Jätkame koostööd politsei,
turvafirmade ja kaitseliiduga
turvalisuse tagamiseks. Koostöö
toimib. Viisime läbi uue konkursi turvafirma leidmiseks ja
vähendasime tänu sellele linna
kulusid pea poole võrra.
Planeerime linna turvakaamerate võrgustiku. Oleme tutvunud erinevate võimalustega.
Muudame ohtlikud lõigud kooliteel turvaliseks. Kui ilm lubab,
siis märgistame ülekäigukohad,
lõpetame kõnnitee kooli juurest
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Kadaka elurajoonini jne.
Lahendame parkimise kooli ja
lasteaia ümbruses. Kooli juures
on võimalik parkida Nurmesalu
põik uues parklas. Muudame
Koondise tänava lasteaia juures
ühesuunaliseks.
Rakendame linnas läbimõeldud ja turvalise liikluskorralduse.
Iga otsuse juures kaalume, et
suureneks liikluse turvalisus ja
sujuvus. On lisatud kaks uut
ülekäigurada.
Täiustame ühistranspordi süsteemi. Ebakvaliteetne bussiliin
lõpetas tegevuse. Bussiliiklus toimub ka pühapäeval ja kahes suunas. Lisatud on uusi sõiduaegu.
Paigaldame igasse bussipaviljoni linna kaardi. Vaja teha.
Soodustame linnaosades
naabrivalve piirkonna teket.
Toetame initsiatiivi.

MAKSU- JA FINANTSPOLIITIKA
Suurendame maksumaksjate arvu
kasvu, selleks arvestame kõikide toetuste maksmisel mõlema
vanema sissekirjutust Sauele.
See põhimõte on sisse viidud
mitmesse sotsiaaltoetuste määrusesse.
Kokkuvõttes on aasta möödunud edukalt ja enamus koalitsioonilepingus sätestatust on
juba ellu viidud või töös. Lisaks
tegeleme igapäevaselt ka kõigi
muude linnaelu küsimuste
lahendamisega - kõike seda selleks, et Sauel oleks hea elada.

Teel priiuse põlistamise poole Teine veste: Kas priius põlistatud?
Gunnar Lambing
Majandusteadlane, valimisliit
Kindlad tegijad-uus tulevik
Jätkates eelmises ajalehenumbris alustatud teemal, püüame
leida võimalusi normaalset äraelamist võimaldava majanduse
kujundamiseks, kuna ilma selleta on vähetõenäone priiuse
põlistamise teel jätkata.
Möödunud aastal ütles
Eesti Energia juht Sandor
Liive, et Eesti Energia aasta
kasum on nii suur, et selle
arvelt võiks eraisikust tavatarbija elektrikulu kolm aastat
kinni maksta. Ilmselt olidki
liiga suured tulud põhjuseks,
miks elektrihinda oli vaja
tõsta. Eesti Energial oli vabadus hindu tõsta. Rahval oli
„vabadus“ selle hinnatõusuga
nõustuda.
Pakun siinkohal eelarve
tulude suurendamiseks hea
vahendi. Teeme seda, mida
Eesti Energia juht ütles.
Katame tavatarbija elektrikulu
Eesti Energia vahenditest ja
Eesti Energia kannab soodustuse pealt ettenähtud maksu

riigieelarvesse. Vabanenud
vahendeid saavad tarbijad
kasutada oma igapäevaste
kulude katteks ning sellelt laekub käibemaks ja erinevad aktsiisid omakorda riigi eelarvesse.
Resultaat, mida soovisime!
Riigieelarve tulud suurenevad,
riigi kodanikud ja ka mittekodanikud hakkavad pisut paremini elama. Või ei ole see meie
eesmärk? Kui meie palgatase
muutub võrreldavaks rikkamate Euroopa riikide omaga,
siis võime rääkida selle soodustuse kaotamisest või selle
saajate ringi piiramisest.
Mõistan poliitilist vajadust
mõnede esmapilgul vähemratsionaalsete kulutuste
tegemiseks, kuid unustada ei
tohiks ka eestimaalaste elulisi vajadusi. Kui majanduslanguse tingimustes ei oleks
otsustatud kulusid kärpida
inimeste töötasude arvelt,
siis oleks riigi eelarve näitajad olnud paremad nii 2008.
kui 2009. aastal ning oleks
ka praegu, sest makse tootvasse käibesse oleks jäänud
olulised rahasummad, mida

rahvas saanuks kasutada nii
igapäevases elus kui investeerimiseks.
Piirata oleks tulnud enam
muid kulutusi, millega kaasneb raha otsene ja kiire väljavool riigist. Tavaliste inimeste
sissetulekute madal tase viib
nende teenitud raha koheselt
tagasi käibesse ja sellelt rahalt
laekuvad maksud kosutaksid
riigieelarvet. Seda muuhulgas
ka sotsiaalmaksu näol, mis
suurendab pensioni- ja ravikindlustuse eelarvet.
„Salomonlik“ otsus töökohtade arvu vähendamiseks ning töötasude ja otse
majanduskäibesse minevate
muude kulutuste kokkutõmbamiseks nn majanduslanguse perioodil andis kohese
tagasiside eelarve tulude
kiire vähenemise näol ja oli
kujundavaks aluseks „vabadusele“ tööotsinguteks
välismaal. Samas oli poliitikutel vabadus (kasutamata
jäänud) piirata hoopis muid
kulutusi, mille kärpimise
mõju nii riigi kui tema kodaniku eelarvele vähem survet

oleks avaldanud.
Ka Euroopa Liidu poolt
Eestile eraldatud vahendite
kasutamisel tuleks lähtuda
positsioonist, mis võimaldaks
nende vahendite arvelt kinni
maksta võimalikult suure
Eesti inimeste hulga poolt
tehtud tööd ja investeeringud. Ring, kelle elatustaset ja
investeerimisvõimet Euroopa
vahendid tõstavad, on kirjutaja arvates liiga piiratud
ning ei oma piisavat mõju
ühiskonna majandusliku
baasi rajamisel. Kui peame
arvestama, et pärast 2020.
aastat me Euroopalt enam
nii märkimisväärset toetust
ei pruugi saada, siis oleks
vaja tagada 2014-2020.
aasta eraldiste võimalikult
laiapõhjaline kasutamine,
et suurendada võimalikult
paljude inimeste võimet
leida endale sobiv rakendus
tulevikus. Vähendada tuleks
ka toetuse saajate hirmu, et
makstud toetused võidakse
hiljem mingil formaalsel ettekäändel tagasi nõuda. See
hirm pärsib ettevõtlust eriti

mikrotasandil ja füüsilisest
isikust ettevõtjate puhul.
Talupidajate keskliidu
poolsesse signaali selle
kohta, et ka põllumajanduslikku tootmist oleks suurfarmide kõrval vaja hajutada
väiksematesse või mikrotasandi põllmajandusettevõtetesse, tuleks suhtuda väga
tõsiselt. Seda tulenevalt
energia jätkuvast kallinemisest, vajadusest normaalset
äraelamist võimaldavate töökohtade järele ja kindlasti
ka riigikaitse strateegilistest
vajadustest lähtuvalt. Otstarbekas oleks põllumajandustootmist hajutada, et
võimalikes kriisiolukordades
tekiks vähem probleeme
elanikkonna toiduainetega
varustamisel.
Need olid vaid mõned
põgusad tähelepanekud ja
mõtted lahendamist vajavatest probleemidest teel
„priiuse põlistamisele“. Tööd
teha on artikli autori arvates
väga palju. Muutkem suhtumist ning majandus- ja eelarvepoliitikat!

Kultuur ja haridus
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Elle Viljaste: muud ma ei osanud …

KOLLEEGID ELLEST

Sirje Piirsoo
Matemaatikaõpetaja Elle Viljaste on Saue Gümnaasiumis
töötanud kooli avamisele järgnenud aastast alates. Nii kaua, et
naabrid naljaga pooleks uurivad,
kui kaua võib üks inimene „koolis käia“. Aga kui õpetajaks olemine on su kutsumus ja sa oled
pisikesest peale vaid õpetajaks
tahtnud saada, ikka ja aina kooli
mängides polüesterkapi uksigi
tahvlina kasutades kriidiga kokku
määrinud, siis ei ole mõtet küsidagi kui kaua veel.
Elle Viljaste lõpetas Tallinna
Pedagoogilise Instituudi 1983.
aastal matemaatika-füüsika
õpetajana, töötas seejärel kolm
aastat Tallinnas Vabriku tänava
8-klassilises koolis ja tuli siis
Sauele füüsikat õpetama.
Võtta seda nüüd tõe pähe või
mitte, enda sõnul pole ta füüsikat kunagi osanud.
Miks ta aga matemaatikat
õppima läks - põhjus on lihtne:
muud ta ei olevat osanud - ja
kui keskkoolis õppides väga
kiireks läks ja midagi pidi
õppimata jätma, oli see aine

Klassijuhataja Elle Viljaste oma kuuendikega: Foto: Sirje Piirsoo

just matemaatika, kuna sellega probleeme ei olnud.
Sestap oligi Ellel endal noore
õpetajana koolis kõige raskem
mõista, kuidas lapsed küll
matemaatikast aru ei saa. See
jällegi pani teda otsima erinevaid viise, kuidas seletada nii, et
arusaamine lõpuks tuleks.
Lisaks matemaatika- ja füüsikaõpetaja magistrikraadile
omandas Elle viis-kuus aastat
tagasi Tallinna Ülikoolis haridusmagistri kraadi pedagoogi-

lise nõustamise erialal ja töötab paari päeva õhtul nädalas
õppejõuna Tallinna Tehnikaülikooli eelõppe osakonnas.
Isegi enam rõõmu kui kontrolltööde tulemused, valmistab
kolm lendu klassijuhatajana
keskkooli lõpuni viinud kauaaegsele õpetajale see, kui ta
on meelde jäänud ja kui teda
meeles peetakse, kui endised
õpilased külla tulevad, ukse
vahelt sisse piiluvad, räägivad,
et neil on kõik hästi, ja uuri-

vad, kuidas õpetajal elu läheb.
Meelehärmi põhjustab aga,
et üha rohkem ja rohkem on selliseid lapsi, kes juba kuuendas
klassis ei ole üldse huvitatud
oma tulemusest - sain kahe - ja
mis siis. See kõik saab kodust
alguse, tavaliselt katkisest
kodust ja siis on nii raske panna
lapsele negatiivset hinnet, kui
tead kodust olukorda.
Elle annab tunde 6., 11. ja
12. klassis, möödunud aastal
pälvis ta aasta õpetaja tiitli.

Elle on rahulik ja loov õpetaja,
nõudmistes täpne ja järjekindel. Tundideks valmistub
ta väga põhjalikult, need on
sisutihedad ning innustavad õpilasi matemaatiliselt
mõtlema ja tegutsema. Ta
jõuab tegeleda iga õpilasega
ja on aineõpetajana väga
hinnatud. Vaatamata suurele
koormusele, jõuab ta anda
järelaitamistunde lisaõpetust
vajavatele Saue lastele. Tänu
temale on paljud matemaatika
riigieksami hästi sooritanud ja
kõrgkoolidesse eelarvelisele
kohale õppima asunud. Õpilased ja kolleegid väärtustavad
tema oskust nautida oma tööd
ning hindavad tema mõistvat
meelt. Ta täiendab end pidevalt ainealaselt ja on kursis
uuemate õppemeetoditega.
Kolleegina on Elle sõbralik
ja abivalmis, eriti võlub tema
optimism. Tema arvamusega
arvestatakse, tihti küsitakse
temalt nõu. Ta talub hästi
pinget, jäädes alati rõõmsameelseks ja usaldusväärseks.
Ta on palju lugenud ja reisinud, laia silmaringiga.

Saue Gümnaasiumi esimene teatrifestival
NÄITLEJAPREEMIAD

Saue Gümnaasiumi näitetrupp tõi lavale katkendi „Seitsmest vennast“. Foto: Sirje Piirsoo

Leo Uulma
Saue kooliteatri juht,
teatrifestivali korraldaja
Saue Gümnaasiumi esimesel
teatrifestivalil 11. ja 18. aprillil kooli saalis osales kokku 10
näitetruppi. Esimesel päeval
tuli ettekandele kuus ja teisel
neli etendust. Lisaks Saue
Gümnaasiumi näitetruppidele,
kes esitasid viis näidendit,
astusid üles külalisesinejad
Laagri Koolist, Lilleküla Gümnaasiumist ja huvikeskusest
Kullo. Tallinna Kanutiaia Noortemaja oli esindatud lausa kahe
näitetrupiga.
Etendused olid eriilmelised
ja seetõttu oli neid ka huvitav
vaadata. Tõsiseid noorteprobleeme käsitlesid näidendid

„Kõnelused“ (huvikeskus
Kullo), „Mirr“ (Tallinna Kanutiaia Noortemaja) ja omaloominguline „Kelle jaoks klassikaline, kelle jaoks mitte“
(Lilleküla Gümnaasium).
Väga omanäoline oli rahvapärimusi kajastav etendus
„Kratilood“ (Tallinna Kanutiaia
Noortemaja). Lavastatud oli ka
Eesti ja Soome klassikat: August
Kitzbergi „Rätsep Õhk“ ja Aleksis
Kivi „ Seitse venda“ (mõlemad
Saue Gümnaasium).
Põnevaid ja seiklusrohkeid elamusi pakkus näidend
„Puujala ja Ükssilma sõda“
(Laagri Kool).
Saue Gümnaasiumi 12.a
klassi näitetrupp ja 6.b-c klassi
näitetrupp tõestasid, et on võimelised mängima võõrkeeles.

Gümnasistid tõid lavale ingliskeelse muusikalise etenduse
„Grease“. 6b-c klass etendas
saksa keeles näidendi „Talumees ja tema püksid“.
Meeleolukat vaheldust pakkus satiiriline suhtedraama,
Robert Thomase „8 armastavat naist“ Saue Gümnaasiumi
õpetajate esituses.
Etendusi hindas ja tunnustas
žürii koosseisus huvijuht Grete
Põldma, meediaõpetaja Alexei
Alexeev, emakeeleõpetajad Liis
Ots ja Loore Maidre. Žürii esimees oli Andres Ots, kauaaegne
Pärnu teatri, Noorsooteatri ja
Tallinna Linnateatri näitleja ning
EMTA lavakooli õppejõud.
Saue Gümnaasiumi esimene
teatrifestival on lõppenud. Kohtume järgmisel aastal!

◊ Karoliine Olle näidendis
„Puujala ja Ükssilma sõda“
koerograafia ja suurepärase
loomingulise suhtumise eest
rollis Ruutu Äss (Laagri Kool)
◊ Jaagup Tuisk näidendis
„Puujala ja Ükssilma
sõda“ Lauluülem Joru rolli
eest (Laagri Kool)
◊ Tarko Juss näidendis „Puujala ja Ükssilma sõda“
Löömamehe rolli eest
(Laagri Kool)
◊ Kirke Männik näidendis
„Kratilood“ jutustaja rolli
eest (Tallinna Kanutiaia
Noortemaja)
◊ Martin Viese näidendis
„Kratilood“ jutustaja rolli
eest (Tallinna Kanutiaia
Noortemaja)
◊ Henri Orlov näidendis
„Kõnelused“ Karli rolli
eest (huvikeskus Kullo)
◊ Magnar Matteus Oder
näidendis „Seitse venda“
Aapo rolli eest (Saue Gümnaasium)
◊ Liis Veeleid näidendis „ 8
armastavat naist“ Louise rolli
eest. (Saue Gümnaasium)
◊ Zürii tunnustas eraldi
etenduses „8 armastavat
naist“ mänginud õpetajaid
Malle Liivi,

◊ Ulvi Urgardit, Sirje Ojaveed,
Anu Vananurme, Kerli Prassi
ja Hellen Florenit.
PARIM LAVASTUS
(põhikool):
◊ I KOHT näidend „Kratilood“
(lavastaja Meelis Sekk,
Tallinna Kanutiaia Noortemaja)
◊ II KOHT näidend „Kõnelused“ (lavastaja Anne Veesaar, huvikeskus Kullo)
◊ III KOHT näidend „Puujala
ja Ükssilma sõda“ (rühmatöö, Laagri kool)
PARIM LAVASTUS
(gümnaasium):
◊ I KOHT näidend „Mirr“
(lavastaja Meelis Sekk,
Tallinna Kanutiaia Noortemaja)
◊ II KOHT näidend „Kelle
jaoks klassikaline, kelle
jaoks mitte“ (rüKmatöö,
Lilleküla Gümnaasium)
◊ III KOHT näidend „Rätsep Õhk“ (lavastaja Leo
Uulma, Saue Gümnaasium)
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Neli aastat tervisenädalat päevakeskuses
Liivi Lents
Päevakeskuse juhataja
Nüüd võib päevakeskuse tervisenädalat küll traditsiooniliseks ettevõtmiseks pidada: sel
aastal oli juba neljas kord.
Nädala juhatas sisse terviseteemaline näitus. Päevakeskuse suure ruumi seinad
olid kaetud terviseplakatite
ja stendiga, mille varustasid
materjaliga ja kujundasid erivajadustega noored.
Tänavu rääksime tervisest
ja edendasime tervist reedest
reedeni. Vägeva sissejuhatuse
tegi astroloog Igor Mang. Kui
tema jutust võis järeldada, et
inimese saatus on suuresti
määratud sünnihetkega, siis
edaspidised kõnelejad veensid
meid, et igaüks saab saatuse
ja tervise heaks ka ise üht-teist
teha ning ette võtta.
Esmaspäeva hommikut alustasime toolitantsuga. Eve Mall
Saar on Eestis üks väheseid
toolitantsu juhendajaid ja ühtlasi ka selle maaletooja. Kõik
tantsijad istuvad ringis toolidel,
liiguvad ülakeha ja jalad. Jalad
küll liiguvad, kuid ei ole koormatud keharaskusega.
Eve Mall Saar rääkis, kuidas
ta toolitantsu juurde jõudis ja
milline on tantsu ajalugu maailmas. Iga tants on omaette
lugu, mille juhendaja jutustab
ja tantsijad omakorda „jutustavad“ kehaliigutustega üle.
Näiteks koogi küpsetamise

tants kirjeldabki kõike seda,
mis kaasneb küpsetamisega:
külaliste kutsumist, taigna valmistamist-sõtkumist-voolimist,
ahju panekut, koogi pakkumist
sõbrannadele ja söömist.
Kõik tantsulood olid lõbusad
ja tuju tõstvad. Osalejaid oli nii
palju, et päevakeskuse suur
ruum rohkem poleks mahutanud, aga kindlasti oli veel rohkem neid, kes jätsid tulemata
ning seetõttu jäi tantsulust
olemata ja tuju parandamata.
Teisipäeval olid külas Ain
ja Marta Padrik MTÜ-st Lilleoru. Saime kuulda Lilleoru
tekkeloost, ajaloost ja põhimõtetest. Tutvustajatel oli
kaasas hulgaliselt raamatuid,
mis iseloomustavad Lilleoru
põhimõtteid ja tegemisi. Et
kuulajad kirjutasid kribinalkrabinal kõik vajalikud andmed raamatutute kohta üles,
võib arvata, et huvi tekkis.
Lilleoru liikmete põhieesmärk
on saavutada meelerahu ja
vabaneda halbadest mõtetest.
Kuidas see kõik käib, kuulsime
põgusalt ja tegime mõned harjutused. Kõlama jäi osalejate
kindel soov suve alguses sõita
Lilleorgu ning tutvuda kõigega
vahetult ja kohapeal.
Kolmapäev oli kepikõndijate ja Hiina tervisevõimlejate
päralt. Kepikõnd Leili Laanepõllu juhtimisel kulges Topi
jõeni, kus oli kosutav piknik.
Hiina tervisevõimlejad aga siirdusid Pelgulinna rahvamajja,

Kepikõnd Leili Laanepõllu juhtimisel kulges Topi jõeni, kus oli kosutav piknik. Foto: päevakeskus

kus samuti tegeletakse Qigongiga. Sealsed tervisevõimlejad olid külaliste vastuvõtuks
tublisti valmistunud ja pärast
treeningut oli ühine söömine-teejoomine. Sauelaste
kiituseks selgus, et meie tervisevõimlejad on oma esimese
Qigongi paremini omandanud.
Juhendaja Mart Parmas tõi
meid tallinlastele eeskujuks.
Reedel kõneles Juhan Särgava Saida Farmidest sellest,
mida tähendab mahetootmine.
Et Juhan Särgava on hea esinemisoskusega ja kõneles vabalt
ning värvikalt, kujunes seegi
kohtumine omamoodi humoorikaks. Tuli välja, et bürokraatiat

jagub igale poole ja et paljud
mahetootjad maailmas lõpetavad, kuna ei jõua käskude,
keeldude, ettekirjutuste ja
kontrollidega sammu pidada.
Saida Farmid peab siiani vastu
ja kavatseb ka edaspidi jätkata.
Kaasa toodud juustud ja kohupiimad kadusid nagu nõia väel
kuulajate kottidesse.
Viimane päev oli pühendatud haigusele nimega
diabeet. Kõneles diabeediarst
ja -õde mõõtis kõigi veresuhkru sisaldust. Ettekanne
polnud sugugi ainult neile,
kel juba tõbi kallal, vaid ka
neile, kes täitsa terved. Tähtis on ju terve olla ja terveks

jääda. Saime taas kinnitust,
et meie vaenlane number üks
on magus sai valgest jahust.
Ta s u k s m õ e l d a j a p i s u t
menüüd kohendada.
Tervisenädala jooksul oli
kõikidel huvilistel võimalik
külastada päevakeskuse tervistedendavaid ringe: daamide võimlemist, eakate joogat, hiina tervisevõimlemist ja
eakate tervisevõimlemist.
Igale ettevõtmisele jagus
osalejaid just nii palju, kui
päevakeskuse ruumid mahutavad. Samas oli nii palju huvitavat, kasulikku ja tujutõstvat,
et järgmisel aastal ootame
huvilisi veelgi rohkem.

Prügihunt õpetas jäätmeid sorteerima
Sirje Piirsoo
Aprillis käis Saue lasteaial Midrimaa ja Saue Gümnaasiumil
külas Prügihunt, kes õpetas lastele läbi mängude ja vestluste
keskkonnasõbralikku käitumist.
Lasteaia õppealajuhataja
Andra Salutee sõnul oli lasteaias kümme 45-minutilist
mängulist loengut, mis pakkusid huvi ja olid eakohased.
Lastele jagas teadmisi Prügihunt koos sõbra Riinaga.
Üheskoos õpiti sorteerima
prügi ja saadi teada, miks just
nii peab tegema.
Kõik osalenud lapsed said
hulgaliselt uusi teadmisi,
temaatilise värviraamatu ja
pliiatsikarbi selle vahva töö
tegemiseks. Igale rühmale kinkis Prügihunt palli.
„Lapsed olid õhinal valmis
oma uusi teadmisi vanematega
jagama,“ toob õppealajuhataja
välja Prügihundi laiema hariva
aspekti: ega kana siis munast
kehvem taha olla.

Prügihunt koos sõbra Riinaga õpetas Midrimaa lastele prügi sorteerimist.
Foto: Saue lasteaed

Koolis jagas Prügihunt
teadmisi kahel päeval kõikidele esimestele klassidele.
Prügihunt on Tallinna Keskkonnaameti õpetlik ja lõbus
keskkonnasõbralikku tarbimist
ning jäätmete sorteerimist tutvustav programm, mis alustas
aastal 2001 ja mis õpetab
lastele prügi sorteerimist,
selgitab, millised tooted on
keskkonnasõbralikud ja millised mitte. Ärgitab lapsi välja
mõtlema uusi toredaid kasutusviise vanadele asjadele ja
räägib sellest, kui palju asju
inimesel üldse vaja oleks.

Populaarsest Prügihundi
kampaaniast, mida rahastab
KIK, saab igal aastal osa tuhandeid lapsi, sellel on oluline roll
laste keskkonnateadlikkuse
tõstmisel: õpetab prügi sorteerima, keskkonda säästma ja
ümbruskonnast hoolima.
Ja tõsi see on, et mida nooremalt selgitustööga alustada,
seda suurem on võimalus maailmavaadet keskkonnasõbralikuks kujundada.
Prügihunt käis Sauel lapsi
harimas tänu Saue Linnavalitsuse ja Tallinna Keskkonnaameti koostööle.

Foto: Oliver Kokser

Linn ei ole prügikast
Saue Sõna
Teeme Ära talgupäev tõi Eestimaad korrastama tuhandeid
inimesi. Nii ka Sauel, kus
lasteaialapsed koristasid oma
territooriumi, gümnaasiumi
algklassid tegid peatänavate
ääred, Sarapiku terviseraja,
osa tammikust ja jaanituleplatsi ümbruse prügist

puhtaks. LC Saue korrastas
mõisa juures ning Saue Jalgpalliklubi eestvedamisel sai
jaanituleplatsi ja liivaväljakute ümbrus võsast puhtaks.
Sealsamas aga on väga
kurb, et mõni kodanik arvab,
et meie linn on prügikast.
Nii nagu pildil näha, käitub
keegi Männi tänava kandis ja mitte esimest korda. Häbi!

Noorsootöö
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Saue Noortekeskus 15
Maria Liiv
Projektijuht
Viisteist aastat täis laste ja
noorte naeru, juttu, rõõmu,
muret, laagreid, mänge,
kunsti, sporti ja ühist arengut
- see on Saue Noortekeskus.
Tegemist on ühe väga õnneliku noortekeskusega Eestis,
sest läbi aastate on meie selja
taga olnud väga tugev linnavalitsuse toetus. Noortekeskus on saanud areneda talle
sobivas, ent siiski ülikiires
tempos, et iga aastaga järjest
kvaliteetsemalt ja sisukamalt
pakkuda ning arendada Saue
linna noorte vaba aja veetmise
ja enesearendamise võimalusi.
Läbi aastate on Saue Noortekeskuses töötanud terve rida
spetsialiste, nende hulgas on
meil olnud viis erinevat juhatajat. Täna töötavad siin noor-

Noortekeskuse nooruslik pere. Vasakult: Jan Pillav, Anna-Christi-Karita Aruksaar, Maria Liiv, Kristi Kruus,
Üllar Põld, Monika Liiv, Karl Kuusiku, Kristjan Arrak ja Mart Siidar. Foto: Viljar Tõnutare

tejuhid Monika Liiv, Üllar Põld,
Jan Pillav, Liis Enson ja AnnaChristi-Karita Aruksaar, projektijuht Maria Liiv ning juhataja
Kristi Kruus. Lisaks neile arendavad noori ringijuhendajad
Astrid Mihelson, Tiina-Riin

Uulma ja Sergei Riesenkampf.
Mõned meie tänastest töötajatest on olnud kunagi ise
noortekeskust külastavad noored ja selliseid hakkajaid noori
tuleb järjest juurde. Nemad
on meie vabatahtlikud: Silver

Mängukool alustab
uue õppeaasta vastuvõttu

Arrak, Kristjan Arrak, Mart Siidar, Karl Kuusiku, Viljar Tõnutare ja Brain Rjabov.
19. aprilli õhtul tähistasime kõik koos noortekeskuse
15. sünnipäeva, kuhu lisaks
noortele olid oodatud ka noor-

Piirkondliku noorsootöö
memorandumi viies
aastapäev tugevdas
koostöösidemeid
Maria Liiv

Ivika Suigusaar
Saue Noortekeskuses tegutsev
Mängukool alustas tööd eelkooliealiste lastega kaks aastat
tagasi. Igal nädalal saavad siin
kokku Saue linna ja valla väikelaste lauluringi, mängu- ning
eelkooli lapsed, kellele õpetajad tarkusi jagavad, nendega
mängivad ja käelisi tegevusi
arendavad.
Teine õppeaasta hakkab
läbi saama ja kätte on jõudmas aeg uute laste registreerimiseks huvikooli kõikidesse
arendusringidesse. Et lastele
enne registreerumist Mängukooli tutvustada, toimuvad
maikuus eelkooli arendusringi
avatud tunnid, kus uued lapsevanemad ja lapsed saavad
tegevustele kaasa elada. Täpsema info selle kohta leiate
Mängukooli kodulehel www.
mangukool.ee. Eelnev registreerimine on vajalik.

Tänavu on Mängukoolil plaanis alustada lastega tööd ka
suvekuudel. Sauelt 20-minutilise autosõidu kaugusel Kohila
vallas Hageri Majas on käivitunud vahva suvelaagrite projekt.
2013. aasta suvelaager tuleb
augusti esimesel nädalal. See
on viiepäevane, algab hommikul kell 9 ja kestab õhtul
kella 17-ni. Suvelaager aitab
leevendada lapsevanemate
muret, kus ja mil viisil nende
laps vaheaega veedab ajal, mil
vanemad tööl peavad olema.
Mängukooli suvekool on
sobilik lapse esmakordseks
laagrikogemuseks ja valmistab neid ette pikemateks,
ööbimisega lastelaagriteks.
Laagri teema on „Pipi Pikksukk Kurrunurruvutisaarel“.
Iga päeva sisustab Pipi raamatu teemaline õppematk,
õues toimuvad õppemängud
ja võistlused, külla tulevad
vahvad tegelased.

tekeskuse sõbrad lähemalt ja
kaugemalt. Maja oli avatud
kõigile huvilistele, tutvuda sai
ka noortekeskuse 15 aasta
fotoarhiiviga. Pärast külaliste
õnnitlusi, kontsertaktust ning
noortekeskuse tegevusi, töötajaid ja toimetusi tutvustava
„Kuldvillaku“ mängimist leidis
aset ühine tordisöömine. Seejärel oli kõigil võimalus saada
osa suurest sünnipäevadiskost.
Täname kõiki õnnitlejaid,
kes erinevate kohtvalgustitega
meie majja „valguse tõid”!
Erilised tänud Loft
Lounge’ile suurepärase sünnipäevatordi eest, FunTIME
Showservice’ile valgusmängu
eest, Saue Poistekoorile,
Vikerkaare ja SaChe’i tantsijatele, DJ Rasmus Nurmsalule
ning kõigile vabatahtlikele,
kes aitasid selle sündmuse nii
meeldejäävaks teha!

See pole lihtsalt mängulaager. Lapsed saavad lisaks toredatele tegvustele teada palju
uut erinevate maade, looduse,
loomade ja inimeste kohta.
Tegemist on esimese projektlaagriga, kus rühmas on 15 last,
kellega tegelevad kaks õpetajat.
Järgmiseks suveks on aga
kavandatud juba kolm erinevat programmi, mis kõik
seotud lastekirjandusega ja
tutvustavad selle kaudu lastele
erinevaid maid ning tavasid.
Mängukooli suvelaagrit saab
teisisõnu nimetada laste suvekooliks, kus õppimine on sama
vahva nagu koos Pipiga hobuse
seljas ratsutamine. Registreerumine suvelaagrisse on juba
alanud ja täpsema programmi
leiate Mängukooli kodulehelt.
Kuna suvekooli töö toimub
Mängukooli õppekava alusel, saavad lapsevanemad ka
suviste koolikulude eest tulumaksutagastust taotleda.

17. aprillil tähistasid LääneHarjumaa noortekeskuste
töötajad viie aasta möödumist piirkondliku noorsootöö
memorandumi allkirjastamisest. Tegemist oli töise
koosolekuga, kus tutvuti
üksteisega, vaadati tagasi
viie aasta jooksul tehtule
ja suunati pilgud tulevikku
- kuidas edasi? Kõik noortekeskused olid ette valmistanud lühikese tutvustuse oma
tegevustest ja töötajatest.
Pärast pidulikku lõunasööki arutasime töötubades,
missuguseid sündmusi erinevad noortekeskused noortele
korraldavad ja kas neisse

saaks kaasata ka naaberkeskusi. Läbi mängude proovisime aru saada, kui hästi me
naabreid tegelikult tunneme.
Hea meel on tõdeda, et
päeva lõpus allkirjastasid keskused ühiselt Hea Tahte Avalduse, et ka edaspidi jätkuvalt
koostööd teha ja üheskoos
piirkonna noorte arengusse
panustada.
Suur aitäh kõigile, kes
panustasid ja koostööd tähtsaks peavad: Keila Noortekeskus, Saku Valla Noortekeskus,
Saue Noortekeskus, Harku
Valla Noorsootöö Keskus,
Lagedi-Jüri Noorteühing, Nissi
Valla Noortekeskus, Laulasmaa Noortekeskus, Klooga
Kultuuri- ja Noortekeskus.

Hea Tahte Avaldusele on alla kirjutamas Saue Noortekeskuse noortejuht Üllar Põld (vasakul) ja Keila Noortekeskuse noorsootöötaja
Karmo Tihane. Foto: Jan Pillav
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Kuulutused
Teenused
Viime TASUTA ära teie 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.
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.
Õhkbatuudi
Piraadilaev
rent koduaia pidudeks! E-N
90 € ja R-P
180 €. Broneerimine 564611 00.
www.hyppa.ee

haldus OÜ.
Kinnisvara
Vahetada 3-toaline remontivajav korter 3/3, 65m2, Tule
tn 6 kahetoalise korteri vastu
Sauel. Esimest korrust mitte
pakkuda. Telefon 5651132.
Müük
Müüa kuldse retriiveri kutsikad, sündinud 30.03.2013.
Vanematel tehtud vajalikud
terviseuuringud. Kutsikad
saavad EKL tõutunnistuse ja
kiibi. Lisainfo kadritroska@
gmail.com või 53443332.
Müüa küttepuud, hind kokkuleppel. tel: 56886868
Pakun tööd
Pakkuda tööd raamatupidajale väikses firmas. Helistada
58122120.
Otsitakse puhastusteenindajaid Sauel ja Sakus. Osaline tööaeg hommikupoolsel ajal. Helistada telefonil
5102454. Pindi Kinnisvara-

Jumalateenistused
mais Saue kirikus
Pühapäeval, 12. mail, kell 13
emadepäev

Muusikaga teenib koguduse
ansambel.

Teenistust juhatab Erki Kuld.
Muusikaga teenib Andrus
Vaiklo ja koguduse lapsed.

Pühapäeval, 26. mail, kell 13
Teenistust juhatab Raivo Kaustel.
Muusikaga teenib Nõmme
baptistikoguduse segakoor.

Pühapäeval, 19. mail, kell 13
esimene nelipüha
Teenistust juhatab Vahur Utno.

Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 19.

Mais ja juunis huvikeskuses
Täiskasvanute akrüülmaali kursusel
valminud piltide ja õpilaste keraamika näitus 8. maist kuni 18.
maini Saue Linna Raamatukogus.
Showgrupp Vikerkaar kontsert
16. mail kell 19.00 Salme
Kultuurikeskuses.
Saue Tervisespordipäev 25.
mail kell 12.00-15.00 jaanituleplatsil.
Saue Huvikeskuse huviringide

õppeaasta lõpetamine ja õpilaste tööde näitus
29. mail kell 18.00 koolimaja
saalis.
Saue Huvikeskuse suvealguse
laager 10. juunist kuni 13.
juunini Kloogaranna Noortelaagris.

Hotell Salzburg (Pärnu mnt
555) pakub tööd kokale, abikokale, ettekandjale, administraatorile ja toateenijale. Täpsem info telefonil 6503965
või e-postiaadressil info@
salzburg.ee.
Pakkuda tööd C-kategooria
autojuhile karastusjookide jaotusvedudele. Töö algab Saku
Õlletehasest. Nõutav eelnev
töökogemus ja eesti keele
oskus. Pakutav tasu on 8001000 eurot kuus. Lisainfo
telefonil 5172208.
Mai lõpus avab taas uksed ilusalong Sauel Sooja 1. Seoses
sellega otsime oma kollektiivi
juuksurit, küüne- ja ripsmetehnikut, massööri. Kontakttelefon 5074466 või maarel@
hot.ee.
Vajatakse koduabilist üksikule
meespensionärile oma majas,
koristamine ja muud abitööd

(ei ole tegemist haige hooldamisega), tööaeg ja tööülesanded lepitakse kokku vastavalt
võimalustele kohapeal. Kontakt: jaant@email.ee, telefon
53416636.

Avaldame sügavat
kaastunnet
Inna Petruninale
abikaasa surma puhul.
OÜ Saumer kollektiiv

Saue Linnavarahaldus pakub
tööd koristajatele koolis. Võimalus töötada poole kohaga
ja ka õhtuti. Info telefonidel
6595611, Tõnu või 6596519,
Diana, e-posti aadress linnavarahaldus@saue.ee.

Avaldame sügavat
kaastunnet
Viktor Petruninile ja
teistele pereliikmetele
kalli isa ja lähedase
inimese
surma puhul.
Saue Gümnaasiumi 7.c
klassi õpilased koos
klassijuhatajaga

Saue Peetri Pizza otsib oma
väikesesse kollektiivi usinat
ja rõõmsameelset klienditeenindajat-pizzameistrit. Väljaõpe kohapeal. Huvi korral
võta ühendust 53411422,
Merle Meriküll, mermerpitsa@hot.ee
Otsin tööd
Naisterahvas otsib tööd Sauel
või Keilas (andmesisestaja,
raamatupidamisassistent, tellimuste vastuvõtja), telefon
56622348.

Luterlikud jumalateenistused
Saue Päevakeskuses

Tuul nii tasa puude ladvus
liigub,
linnud unelaulu laulavad...

Südamlik kaastunne
Nikolaile
koos ema ja vendadega
kalli isa kaotuse puhul.
Perekond Põlluaas

Südamlik kaastunne
lahkunu perele
Vello Kuke
surma puhul.
Endised FTJJ
töökaaslased

5., 12., 19. ja 26. mail Saue Päevakeskuses Kütise tänav 4.
Jumalateenistused algavad kell 13.

Saue Päevakeskus mais ja juunis
◊ Saue Päevakeskuses on avatud Ruth Alevi joonistuste ja
fotode näitus.
◊ 10. mail on avatud villa ja viltimise näitus „Emalt tütrele ja
tütrelt emale“.
◊ 13. mail kell 17 tutvume Bernt
Notke kappaltariga Püha
Vaimu Kirikus. Koguneme
Püha Vaimu Kiriku ees. Ekskursiooni juhib Malle Reet
Heidelberg.
◊ 15. mail kell 17 tutvume Siselinna kalmistu Vana-Kaarli
osaga. Koguneme Toonela
tee 3, kalmistu kontori juures. Ekskursiooni juhib kunstiajaloolane Sirje Simson.
◊ 15. mail kell 10-14 riiete
müük päevakeskuses.
◊ 16.05. kell 17 tutvume
Püha Nikolai Kiriku (Vene
23) ikonostaasiga. Ekskur-

26. mail kell 9-16
Saue, Pärnasalu
põik 11
LEHEKUU LAAT
Info ja registreerimine 58050167.

◊

◊

◊

◊

siooni juhib kunstiteadlane
Orest Kormašov. Koguneme
Vene t 23.
17. mail kell 11 Saue Päevakeskuse käsitööringi näituse
avamine. Esineb ansambel
Rukkilill.
Näitus on avatud täies
mahus 17.-19. mai kell
11-17. Osa näitusest jääb
avatuks kuni 23. maini.
21. mai algusega kell 11
eakate sünnipäevapidu Saue
Noortekeskuses. Oodatud on
kõik vanuses 65 ja enam,
kellel oli või tuleb sünnipäev
1. aprill-30. juuni.
22. juunil kell 14 külastame
Eesti Loodusmuuseumi. Giid
tutvustab näitust „Ohtlik
loodus: müüdid ja tegelikkus“. Osalustasu 2 eurot
maksta kohapeal. Registree-

rimine päevakeskuses.
◊ 18.-19. juuni reisi „Eesti süda
- Paide ja Põltsamaa kandis“
eest tasumine 10.-31. mai.
Võimalus maksta ka ülekandega. Kohad bussis reisi
eest tasumise järjekorras.
◊ 29. juunil korraldab Raereisid
väljasõidu Saueaugu Teatritalusse etendust „Mee hind“
vaatama. Tegemist on Balti
teatrifestivali 2012 parima
lavastusega. Buss väljub
Sauelt 17.00 ja tagasi Sauel
on 22.20. Väljasõit toimub
vähemalt 10 osavõtja puhul.
Osavõtust palume teatada
kuni 17. maini.
◊ MTÜ-de tegemised
◊ 4. juunil kell 10 Saue
Linna Invaühingu koosolek.

pakub seoses töömahu kasvuga
tööd elementide koostajale.
Kasuks tuleb kohusetundlikkus,
ausus, täpsus.
Pakume pidevat tööd sisekeskkonnas, konkurentsivõimelist palka.
CV saata e-posti aadressile info@
elementmajatehas.ee
Lisainfo: Reijo, +37256561255.
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Tule muusikakooli!
Saue Muusikakool võtab
vastu uusi õpilasi 2013.2014. õppeaastaks. Sisseastumiskatsete konsultatsioonid toimuvad 22. ja
23. mail kell 17-19 ruumis
106. Konsultatsiooniks
palume õpilasel ette valmistada ühe laulu. Konsultatsioon on soovituslik.

Sisseastumiskatsed toimuvad 3. ja 4. juunil kell 17-19
ruumis 106.
Ettevalmistusklassid
Saue Muusikakooli ettevalmistusklassi registreerime 5-7-aastaseid
lapsi 22. ja 23. mail kell
17-19 ruumis 108. Kat-

seid ettevalmistusklassi
ei toimu!
Saue Muusikakool asub
Saue Gümnaasiumis Nurmesalu 9. Informatsioon
telefonil 6596054 või
e-posti aadressil saue.
mk@mail.ee. Kodulehekülg
www.sauemk.edu.ee.

AS Metsaküla Piim
müüb sõnnikut.
Hind 5,5 eurot/tonn
+ käibemaks 20%.
Kohalevedu
tellimisel.
Tellimine 6049826,
56483533.
MULLA, LIIVA JA
KILLUSTIKU
MÜÜK
KOHALETOOMISEGA
KOPP-LAADURI
TEENUS
KALLURAUTOVEOD
MINI-LAADURI
TEENUS
OÜ KALSEP
Telefon 53460382
kalsep@kalsep.ee
www.kalsep.ee

SAKURASTUUDIO pakub
massaažiteenuseid UUEL
AADRESSIL Tõkke tänav 34,
Naerupalli päevahoid. 2.
korrus.
Klassikaline, tselluliidivastane,
kupu-, spordi-, aroomi- ja
laavakivimassaaž!
Soodustused avamise puhul.
Täpsem info www.sakurastudio.ee ja telefonil 545444559
Svetlana.

Diapol Granite OÜ toodab kivist köögitasapindu.
Enamus toodangust läheb ekspordiks.
Seoses tootmismahtude suurenemisega võtame
tööle:
1. käsitööseadmete operaatoreid;
2. servatöötlemismasina operaatoreid;
3. liimijaid;
4. pakkijaid.
Kandidaadilt eeldame:
◊ vähemalt kesk-, kutse- või keskeriharidust;
◊ väga head eesti keele oskust;
◊ kasuks tuleb varasem töötamine tootmises
Pakume kaasaegseid töötingimusi, põhjalikku
väljaõpet ja tööriideid. Palk 6,0-7,8 eurot
tunnis. Töö võib olla vahetustega.
Avaldus ja CV palume saata info@diapol.com.
Tel 6051130, faks 6051135. Aadress Kasesalu
10, Saue.

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

OÜ Endoore, Saue, Pärnasalu
põik 8,
puhastusainete ja koristustarvikute hulgimüüja,
pakub tööd müügiesindajale.
Soovitav müügitööalane kogemus.
Avaldus koos CV-ga palume saata
meilile Endoore@endoore.ee
Lisainfo telefonil 5161916.

SAUE LOOMAKLIINIK
Kevadine koerte ja kasside vaktsineerimine!
Saue Loomakliinikus 13.-17. mai koerte ja kasside soodushindadega vaktsineerimine:
kõik koera ja kassi kompleksvaktsiinid soodushind 15€
marutaudi vaktsiin soodushind 3€
Vältimaks asjatut ootamist palume aeg ette registreerida.
Sooja 1, Saue, telefon 6003382, www.sauekliinik.ee
E-R 15.00-19.00

