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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Saue linn 20
Saue Sõna
Saue linn tähistas 24. augustil
20. sünnipäeva vahva peoga,
Keskuse pargi festivalialal oli
tegevust ja lustimist igaühele.
Päev varem toimus Saue mõisas volikogu esimehe ja linnapea tänuvastuvõtt neile, kes
kahekümne aasta jooksul linna
arengusse ja heaolusse enam
panustanud.
Pidu algas Eesti hümniga,
linna lipu heiskasid need sauelased, kel linnaga ühel päeval s.o 25. augustil - sünnipäev ja
kes olid endast teada andnud.
Noorim neist oli nelja ja vanim
78-aastane.
Saue linna sünnipäevale
olid tulnud külalised sõprusomavalitsustest Rootsist,
Lätist, Prantsusmaalt ja Itaaliast. Saue ja Montemarciano
linn Itaaliast allkirjastasid
sünnipäevapeol linnadevahelise sõprus- ja koostöölepingu,
mis on aluseks, et mõlemale
poolele huvipakkuvates valdkondades koostööd arendada.
Sollentuna kommuun Rootsist tegi Sauele sünnipäeva
puhul erilise kingituse ja
annab Sollentuna keskuses
asuvale tänavale Saue nime.
Sünnipäeva üks osa oli heategevuslik küpsetiste laat koos
kõige kaunimate sünnipäevatortide võistluse ja oksjoniga. Kogunes 443 eurot, esimene samm,
et luua Saue rongipeatuse rajajate auks mälestusmärk.
Sünnipäevakontserdil esinesid Harjumaa noorte orkestrid,
Saue laulukoorid, show-, line- ja
rahvatantsurühmad ning noorte
jazzansambel. Pargis olid Saue
linna, allasutuste, MTÜ-de ja
spordiseltside tegevustelgid,
savi töötoad, laste mängukeskus

batuutide ja elektrisõidukitega
ning noorteala.
Enda tegevust tutvustasid
Kaitseliit, Naiskodukaitse,
Põhja päästekeskus ja sõjaajalooklubi Front Line. Toimus
tänavakorvpallivõistlus ja selgus Saue grillmeister 2013.
Käsitöösõprade ja eestimaise omatoodangu austajate
rõõmuks oli kohal hulk käsitöö
ning maitsva toidupoolise valmistajaid üle Eesti.
Sünnipäevapeo lõpetas
ansambel Smilersi kontsert.
Päeva juhtis Venno Loosaar
(loe ka lk 6-7).

Linna lipu heiskasid need sauelased, kel linnaga ühel päeval sünnipäev: Vasakult: Grete Johanna Korb, Riina
Tarien, Tiina Tuhkanen, Mihkel Mäll ja Elvi Lavonen. Foto: Siiri Raagmets

Volikogu tunnustas linna 20. sünnipäeval Jaan Kalbust aukirjaga volikogu tööpõhimõtete kujundamise
eest Saue Linnavolikogu esimese
esimehena ja heategevusliku tegevuse edendamise eest Saue linnas.
Foto: Sirje Piirsoo
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Väljaandja Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall

Keskuse parki kerkis lava, kus kontsert kestis kogu päeva. Esineb Saue Segakoor Elviira Alamaa juhendamisel.
Foto: Sirje Piirsoo
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Henn Põlluaas: Meil on põhjust olla uhked oma linna üle
Saue linnapea Henn Põlluaasa
kõne Saue linna 20. sünnipäeva
tähistamisel

Head sauelased, sõbrad ja
külalised, mul on väga hea
meel tervitada teid Saue sünnipäeva puhul.
Iga hetk ja sündmus meie
elus muutub minevikuks. Neid
hetki ja sündmusi eristab see,
kas nad on olulised ning kas
nad väärivad ajaloos talletamist ja tähistamist. Kindlasti
väärib tähistamist fakt, et
Saue sai 1993. aastal linnaõigused ja tänavu 20-aastaseks.
Tegelikult ulatub Saue ajalugu mitme aastatuhande taha,
sealt pärinevad esimesed arheoloogilised leiud meie piirkonnast.
Kirjalikes allikates mainiti Sauet
umbes viissada aastat tagasi.
Suuremat asustust neil aegadel
aga ei tekkinud - sellele andis
tõelise tõuke alles Saue raudteejaama rajamine 1872. aastal.
Kes ja miks avaldas soovi Sauele
rongipeatuse tegemiseks, pole
teada, kuid kahtlemata peame
selle otsuse üle rõõmu tundma.
Just sellega külvati mulda seeme
Saue linna tekkimiseks.
Suur osa meie inimestest on
elanud Sauel juba aastakümneid - näinud Sauet külana ja
selle kasvamist nii alevikuks kui
linnaks. Vaadates ammuseid
Saue fotosid, laiusid veel kuuekümnendatel aastatel elurajoonide asemel aiamaad ja põllud.
Selle aja jooksul on jõutud väga
palju ära teha ning Saue on
palju muutunud. Ikka kodusemaks, ilusamaks ja paremaks.
Täna on meil era- ja kortermajade rajoonid, lasteaed,
kool, muusikakool, noortekes-

Pildil on (vasakult) linnapea Henn Põlluaas, Sollentuna volikogu esimees Henrik Thunes ja aseesimees Jan-Erik
Nyberg ning Saue linnavolikogu liige Erki Kuld, kes pälvis aukirja tänuväärse töö ja pikaajalise panuse eest
Saue linna edendamisel Saue Linnavolikogu liikmena kõikides Saue Linnavolikogu koosseisudes 1993. aastast
alates. Sollentuna kinkis meile sünnipäevaks Saue-nimelise tänava Sollentuna keskuses. Fotod Sirje Piirsoo

kus, huvikeskus, päevakeskus,
kaunis loodus ja 6000 toredat
elanikku. See tõestab, et Saue
on hea koht, kus elada. Ega
muidu inimesed siia ei tuleks
ja ega muidu ei oleks sauelased siia oma kodusid rajanud.
Tänane Saue on roheline,
rahulik ja mõnus linn. Ma
luban, et me teeme kõik, et
see niimoodi ka püsiks ja elu
Sauel vaid paremaks läheks.
Sauel on ka palju ettevõtteid
ja nii mõnigi rahvusvaheline
firma on oma tootmise siia toonud. Meil on metalli-, puidu-,
plastmassi, masinatootmise,
toiduainete ja muid ettevõtteid,
kelle toodang läheb suures osas
rahvusvahelistele turgudele. Ka
see on üks asi, mille üle sauelastel on põhjust uhke olla.
Mul on väga hea meel, et
meil on aktiivne kultuuri-,
seltsi- ja spordielu ning palju
toredaid inimesi, kes on südamega oma tegemiste juures
ja kelle panus mõjutab mitte
ainult Sauet, vaid tervet Eestit.

20 aastat on ühtepidi
lühike ja teistpidi pikk aeg.
Meie jaoks sisaldab see aga
ka tervet Eesti riigi taasiseseisvumise ajalugu – oleme selle
ajaga uuesti üles ehitanud ka
oma riigi ning asunud taas
oma kohale Euroopa rahvaste
seas, lääne kultuuriruumis.
See on olnud meie jaoks ainuvõimalik ja ainuõige valik.
Olen alati öelnud, et tõeliselt rikas on see, kellel on palju
sõpru. Neid, kellelt saab õppida
ja eeskuju võtta ning kellele on
ka meil midagi õpetada.
Meid ümbritsevad toredad naabervallad ja -linnad, kellega meil
on väga head suhted, kuid meil
on rõõm olla sõprussidemetes ka
mitmete teiste maade omavalitsustega – Sollentuna Rootsist,
Inćukalns Lätist ja Quincy-sousSenart Parantsusmaalt.
Sollentuna tegi meile kõigile sünnipäeva puhul väga
erilise ja austava kingituse –
ühele olulisemale Sollentuna
tänavale antakse Saue nimi.

viidud, osa mitte. Elu ise teeb
korrektiive ning esitab uusi väljakutseid. Kokkuvõttes liigume aga
turvalisema, ilusama ja parema
Saue poole. Sellise Saue poole,
mida me oma vaimusilmas ja
unistustes näeme.
Nagu hiljutine uuring näitas,
on sauelased rahul oma linnaga
ja leiavad, et siin on hea elada.
See on väga suur ja oluline asi
ning teeb mulle nii linnapea
kui linnakodanikuna tõeliselt
rõõmu – see näitab, et me
oleme õigel teel. Ma tänan teid
kõiki koostöö, kaasalöömise,
heade mõtete ja soovide eest.
Ilma teieta ei oleks Saue selline,

Läti sõprusvald Inćukalns kinkis Sauele puu, selle andsid üle volikogu
esimees Aivars Nalivaiko (vasakul) ja volikogu liige Igors Purmalis

Tänane päev on eriline ja
ajalooline ka selle poolest, et
varsti kirjutame siinsamas alla
ametlikule sõpruslepingule
Montemarciano linnaga Itaaliast, kellega oleme aastate
jooksul saavutanud suurepärase kontakti meie prantsuse
sõprade vahendusel.
Ma hindan kõrgelt siinolijate
ja kõigi meie linnaelanike panust
meie kodulinna arengusse.
Visioonid, arusaamised ja vajadused muutuvad ajas ja ruumis.
Osa headest ideedest saavad ellu

nagu ta täna on.
Eraldi tahan tänada sünnipäevaürituse korraldajaid: Evelin Povel-Puuseppa, Jüri Tümanokka, Sirje Piirsood, linna
sünnipäeva töögrupi liikmeid,
kõiki neid, kes on oma õla alla
pannud ja keda ei jõua kahjuks
ükshaaval üles loetleda.
Head sauelased, sõbrad ja
külalised, ma soovin veelkord
palju õnne Saue linna 20. sünnipäeva puhul.
Meil on põhjust olla uhked
oma linna üle. Elagu Saue!

Valdis Toomast: Kõige olulisemad on linna jaoks elanikud
Vo lik o g u e s im e h e Va l di s
Toomasti kõne Saue linna
20. sünnipäeva tähistamisel

Lugupeetud sõprusomavalitsuste esindajad, külalised,
head Saue linna elanikud!
Mul on suur rõõm teid tervitada Saue linnavolikogu nimel
meie linna 20. sünnipäeval.
20 aastat on möödunud
päevast, mil Saue alevile anti
linna staatus. Teie kõigi abil ja
koostöös oleme kasvanud edukaks Eesti väikelinnaks, mis
on tuntud sõbralikkuse ja avatuse poolest. ÜRO Lastefondi
UNICEF Eesti Rahvuskomitee
tunnustas Sauet laste- ja noortesõbralikuks linna tiitliga. Linn
on pälvinud Vabariigi Presidendi auhinna „Kodu kauniks“.
See näitab, et oleme 20

aastaga suutnud luua toimiva
lasteaia-, kooli-, tervishoiu-,
kultuuri-, spordi-, sotsiaalabi-,
transpordi- ja heakorrateenuste süsteemi. Asume oluliste teede ristumispunktis ja
raudtee läheduses. Viimastel
aastatel rajatud kergliiklustee
ühendab meid lähemate naabritega. See on suurepärane
võimalus õppida paremini
tundma oma ümberkaudseid ja
teha nendega aina tihedamat
koostööd. Ka pealinn Tallinn
asub meilt vaid paarikümneminutilise autosõidu kaugusel.
Kõige olulisemad Saue jaoks
on loomulikult meie linna elanikud. Uhkusega võin öelda, et
Saue ligi 6000 elanikku olid ja
on kokkuhoidvad ning ettevõtlikud inimesed. Nii linnavalitsus
kui ka volikogu töötab selle

nimel, et kõigil oleks Sauel
hea ja turvaline elada. Oleme
alati valmis kuulama oma linna
kodanike muresid ja rõõme, et
muutuda veelgi paremaks.
Väga tähtsal kohal on Saue
jaoks ettevõtlus, mis hoiab
linnaelanikud aktiivsena ning
aitab linnal areneda. Meil
tegutseb enam kui 200 ettevõtet, mille seas on nii rahvusvaheliselt tuntud suurkontserne
kui ka pisikesi perefirmasid.
Siin jätkub ruumi kõigile!
20 edukat aastat näitavad,
et meie ettevõtjad ja volitatud
linnavalitsuse liikmed on seni
teinud õigeid ja tarku otsuseid.
Meie edu tuleneb väärtuste
loomisest, lahenduste leidmisest ja positiivseid võimalusi
kasutades. Saue tänase päeva
võimalus ja tark valik on oma-

Volikogu esimees Valdis Toomast annab üle aukirja volikogu sotsiaalkomisjoni esimees Matti Nappusele (paremal), kes pälvis tunnustuse tänuväärse
töö ja pikaajalise panuse eest Saue linna edendamisel Saue Linnavolikogu
liikmena kõikides Saue Linnavolikogu koosseisudes 1993. aastast alates.

valitsuste koostöö tihendamine
ning üksteise usaldamine, et
üheskoos tugevamaks muutuda. Usun ja loodan, et iseseisva omavalitsusena jääb
see juubel Sauele viimaseks

ja järgmised sünnipäevapeod
toimuvad juba koos Saue vallaga ühinenud omavalitsusena.
Suur aitäh teile kõigile ja
palju õnne ning kordaminekuid
meie sünnipäeva linnale!
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 14.
augusti istungi päevakorras
oli 16 punkti.
Saue Linnavalitsus
◊ Määras Männi tn 11 katastriüksuse jagamisel moodustavate katastriüksuste

aadressideks Männi tn 11
(elamumaa) ja Männi tn
11a (elamumaa).
◊ Väljastas ehitusloa üksikelamu püstitamiseks Kadakamarja tn 8 ja maakaabelliini
rajamiseks Kasesalu tn 10.
◊ Otsustas maksta sünnitoetuse
esimest osa kolmele perele
kokku summas 325 eurot.
◊ Tunnistas kehtetuks Saue

Linnavalitsuse 3. juuli 2013
korralduse nr 246 „Hooldaja
määramine“.
◊ Määras hooldaja kahele puudega isikule.
◊ Kinnitas Saue Päevakeskuse
korraldatava reisi „Jurmala ja
Riia“ osalustasuks 89 eurot
ühe osaleja kohta. Reis toimub 5.-6. oktoober.
◊ Lubas müüa tasuta müügipi-

leti alusel mett 17. augustist
kuni 15. septembrini 2013
Ridva tänava parklas või mujal
linnamaal sobivas kohas.
◊ Suunas Saue Linnavolikogu
määruse „Saue linnavara
eeskiri“ eelnõu volikogule
vastuvõtmiseks.
◊ Tunnistas lihthankel „Saue
lasteaia kahe uue rühma
lasteaiamööbli tarne ja pai-

galdus“ edukaks AS-i Aasoja
Projekt pakkumuse.
◊ Tunnistas kehtetuks Saue lasteaed Midrimaa köögipersonali
puhkeruumi ehitus- ja
remonditööde hanke.
◊ Eraldas reservfondist 2000
eurot kohaliku omavalitsuse
volikogu valimiste korraldamisega seotud kulutuste
katteks Saue linnas.

Külaskäik maitseainete maale
Saue Sõna
Saue linna sõprusomavalitsuste delegatsioonid Sollentunast ja Inćukalnsist käisid
linna sünnipäevapidustuste
raames AS-i Santa Maria ja
Saue Production OÜ-d uudistamas. Saue Production OÜ

tööstusmaitseainete tehase
juhataja Veiko Soome (fotol
vasakul) tutvustas külalistele
Pauligi perefirma ajalugu,
andis ülevaate firma toodangust ja turgudest, Sauele
tulekust ja siinsest arengust.
Külastus lõppes ekskursioo-

niga tehases.
Küsimuste hulga järgi
otsustades pakkus nähtu külalistele suurt huvi ja kindlasti
sai maitseainete maailm kõigile veidi rohkem tuttavaks.
Suur aitäh võõrustajatele.
Foto: Sirje Piirsoo

Volikogu tunnustas aukirjaga Jaan
Kalbust, Erki Kulda ja Matti Nappust
Sirje Piirsoo

Montemarciano ja
Saue linna vaheline
sõprus- ja koostööleping
Lähtudes headest koostöösidemetest ja sõprusest meie
linnade ja rahvaste vahel,
sõlmivad Montemarciano linn
Itaaliast ning Saue linn Eestist
käesoleva sõprus- ja koostöölepingu (edaspidi leping).
Leping on alusdokumendiks
Montemarciano ja Saue linna
vahelisele suhtlemisele ning
kultuuri-, hariduse-, sotsiaal-,
spordi- ja kõigis teistes mõlemale
poolele huvipakkuvates valdkondades koostöö arendamisele.
Koostööd ja suhtlemist
viiakse ellu meie omavalitsuste territooriumitel elavate
inimeste vahel, samuti mittetulundusühingute, kultuuri- ja
haridusasutuste, omavalitsuse
institutsioonide ja ettevõtlusringkondade vahel.
Koostöö kahe omavalitsuse
vahel aitab kaasa mõlema riigi
kultuurilise ja ajaloolise tausta
sügavamale mõistmisele. Läbi
suhtluse saame me omandada
positiivseid kogemusi ning töötada selle nimel, et saavutada
sügavam teineteisemõistmine
eestlaste ja itaallaste vahel.
Kogemuste vahendamise,

ühiste ettevõtmiste elluviimise
ning sõbralike suhete hoidmise
üheks väljundiks on kodanike,
poliitikute, omavalitsustöötajate
ja mittetulundusühingute esindajate vastastikused visiidid.
Mõlemad omavalitsused
osutavad teineteisele lepingu
raames vajalikku vastastikkust
kaasabi. Kogemuste ja teadmiste
vahetamine ning regionaalne
koostöö on lepingu prioriteet
valdkondades, mille määravad
kahe riigi omavalitsused lähtuvalt konkreetsetest tingimustest.
Leping on sõlmitud tähtajatuna ja kehtib kuni lepingu
allkirjastanud omavalitsused ei
ole kokku leppinud teisiti.
Leping on koostatud itaalia, eesti ja inglise keeles
kahes eksemplaris, millest
üks kuulub Montemarciano ja
teine Saue linnale. Mõlemad
eksemplarid on identsed.
Leping on allkirjastatud 24.
augustil 2013. aastal Sauel
Eesti Vabariigis. Lepingu allkirjastasid Saue linnapea Henn
Põlluaas ning Montemarciano
Sõpruslinnade Komitee esimees
ja volikogu liige Serena Sartini.

Saue Linnavolikogu otsustas
22. augusti istungil tunnustada
linna aukirjaga Jaan Kalbust,
Erki Kulda ja Matti Nappust. Jaan
Kalbus pälvis tänu volikogu
tööpõhimõtete kujundamise
eest Saue Linnavolikogu esimese esimehena ja heategevusliku tegevuse edendamise
eest Saue linnas. Erki Kuld ja
Matti Nappus aga tänuväärse
töö ja pikaajalise panuse eest
Saue linna edendamisel Saue
Linnavolikogu liikmena kõikides
Saue Linnavolikogu koosseisudes 1993. aastast alates.
Maaomanike taotluse alusel
tunnistas volikogu kehtetuks

Saue Linnavolikogu 19. jaanuar 2012 otsuse nr 113
„Saue linna Pärnasalu tn
22a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine“. Teisele
lugemisele otsustasid volinikud suunata Nurmesalu tn 9,
9a ja Tule põik T2 kinnistute
detailplaneeringu ning Saue
linna Pärnasalu tn 30A ja
30B kinnistute detailplaneeringu kehtestamise. Teisele
lugemisele suunati ka volikogu määruste eelnõud „Saue
linnavara eeskiri“, „Saue
linna avaliku korra eeskiri“
ja „Saue linna põhimääruse
muutmine“. Edasist arutelu
juhivad vastavalt eelarve ja
majanduskomisjon, kultuuri-,

haridus- ja noorsootöökomisjon ning revisjonikomisjon.
Kolmandale lugemisele
läks määruse eelnõu „Saue
Linnavolikogu 23.08.2012
määruse nr 49 „Koolilõuna
hinnavahe kompenseerimise
kord“ muutmine“.
Volikogu kiitis ühehäälselt
heaks otsuse sõlmida Montemarciano (Itaalia) ja Saue
linna vaheline sõprus- ja
koostööleping ning delegeeris Riigi Teatajas avaldatavate
volikogu määruste tekstide
vorminõuetele vastavusse viimise Saue Linnavalitsusele.
Volikogust võttis osa 14
liiget, puudusid Jaan Moks,
Urmas Viilma ja Harry Pajundi.

Saue sünnipäeva peoplatsilt
leitud esemed otsivad omanikke
Peoplatsi korrastamise käigus
on murult ning esinejate telgist leitud mitmeid esemeid.
Nende seas on üks võtmekimp, üksik snepperluku

võti, roosat värvi käekell, hall
O’Kaidi vest, sinised madalad
kingad ja e-sigarett.
Esemete kättesaamiseks palun pöörduda Saue

Linnavalitsusse või võtta
ühendust Evelin Povel-Puusepaga telefonil 56675252
või e-posti aadressil
evelinpovel@gmail.com.

Lasteaia
lisarühmade valmimine

Aktused Saue
Gümnaasiumis

Saue Linnavalitsus

2. septembril 2013
◊ kell 10 kooli staadionil
(sõltuvalt ilmast) II-XI
klass;
◊ kell 12 kooli aulas I ja XII
klass.

Saue Linnavalitsus annab teada,
et lasteaia lisakohtade valmimine
on kokkulepitud ajagraafikus.
Lasteaia moodulite paigaldus toimub septembri

keskel, järgneb viimistlustöö
ja sisustamine.
Lasteaia rühmad peaks
olema plaanide kohaselt töökorras 1. oktoobril 2013.

Haridus
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Konkurss „Saue linna aasta õpetaja ja teenekas õpetaja 2013“
Saue Linnavalitsus
Uus õppeaasta algab kohe ja
taas on aeg välja selgitada,
kes linna haridus- ja noorsootööasutuste pedagoogidest,
noorsootöötajatest (huvijuht,
ringijuht, treener), tugiteenuste osutajatest (psühholoog, logopeed, sotsiaalpedagoog) vääriksid kandma tiitlit
„Saue linna aasta õpetaja ja
teenekas õpetaja 2013“.
Konkursi eesmärk on tähtsustada õpetaja rolli, tõsta
esile edukate õpetajate tegevust, tunnustada õpetajaid,
kes on pälvinud laste-õpilaste,
lastevanemate, kolleegide,

haridusasutuse pidaja ja üldsuse lugupidamise. Kes on
oma töö ja isikliku eeskujuga
oluliselt kaasa aidanud noorte
kujunemisele mitmekülgselt
arenenud isiksusteks ning on
positiivselt mõjutanud piirkonna hariduselu arengut. Igal
aastal võib määrata õpetajatele
järgmised aunimetused:
1) aasta õpetaja;
2) teenekas õpetaja.
Aasta õpetaja tiitliga tunnustatakse eelmisel õppeaastal eriti
silma paistnud õpetajat:
1) kellel on väljapaistvaimad
tulemused laste-õpilaste
innustamisel, saavutamaks

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

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

lasorganisatsioonid, haridusasutuste hoolekogud, maakonna
ainesektsioonid, pedagoogilised
kollektiivid, haridusasutuste
juhtkonnad, ametnikud ja volikogu liikmed.
Ettepanekud esitatakse komisjonile hiljemalt 20. septembriks.
Kandidaadi esitamiseks tuleb
täita vajalikud dokumendid:
1) vormikohane avaldus koos
põhjendustega - vt www.saue.
ee / linna juhtimine / blanketid
/ „Ettepanek Saue Linnavalitsusele konkursi „Saue linna
aasta õpetaja, teenekas õpetaja“ kandidaadi kohta.
2) soovitus- või toetuskirjad kandidaadi töö ja tegevuse kohta.

Sõidusoodustused
õpilastele algaval
õppeaastal
Heli Joon
Saue-Tallinn kommertsbussiliinil nr 191 kasutusel olevad õpilaste elektroonilised
Juunior-kiipkaardid annavad
õiguse sõita bussides tasuta
alates 1. septembrist.
Alates 1. septembrist on
kõikidel Juunior-kiipkaartide
omanikel õigus sõita tasuta.
Saue Linnavalitsus tasub iga
linnasõidu pileti eest 1 euro.
Õpilastel, kes lõpetasid 2013.
aasta kevadel põhikooli, keskkooli
või keskharidust andva kutseõppeasutuse, lõppes kiipkaardi
kehtivus ja soodussõiduõigus
automaatselt 30. juunil 2013.
Uutele bussisõidu soodustuste taotlejatele väljastatakse
uus kiipkaart, kui ta on kantud
Eesti Haridusinfosüsteemi andmebaasi õpilaste nimekirja.
Õpilasel ja tema mõlemal vanemal peab olema elanikeregistri
alusel elukoht Saue linnas.
Kaardi taotlemiseks tuleb esitada kirjalik avaldus.
Üliõpilastele väljastatakse
bussiliinile nr 191 soodussõiduõiguse kiipkaart kirjaliku
avalduse alusel. Nõutav on üliõpilase registreeritud elukoht
Saue linnas, vanus kuni 26
aastat (kaasa arvatud) ning kinnitus üliõpilase õppimise kohta
Eesti Hariduse Infosüsteemis.
Õpilastel, kes on elukoha
registreerinud koos oma vanemaga Saue linnas ja kes õpivad
väljaspool Saue linna asuvates
põhikoolides, gümnaasiumides
või keskharidust andvas kutseõppes ning kasutavad kooli sõiduks
Saue linna läbivat elektrirongi
Keila või Tallinna suunal, on õigus

taotleda Saue Linnavalitsuselt
elektriraudtee perioodikaarti, mis
annab õiguse tööpäevadel sõita
kooli ja tagasi tasuta.
Taotlemiseks tuleb esitada
kirjalik avaldus Saue Linnavalitsusele.
Elektriraudtee elektrooniline
laetav sõidukaart väljastatakse
taotlejale ühe kuu jooksul linnavalitsuse infoletist. Kaardi
valmimisest teavitatakse taotlejat kontakttelefoni või meili teel.
Elektriraudtee perioodikaart
on üldises kasutuses olev laetav sõidukaart, kuhu on laetud
Elektriraudtee AS-i poolt tasuta
sõidu periood. Sõiduõigus kehtib vaid koos isikut tõendava
dokumendiga. Samale kaardile
saab kaardiomanik soovi korral
laadida ka oma raha. Kaart väljastatakse perioodiks 1. september kuni 31. detsember 2013.
Õpilased, kellel on juba
eelnevalt elektrooniline elektriraudtee kaart olemas, peavad
avaldusele lisama olemasoleva
kaardi numbri. Sel juhul kantakse sõiduõigus juba olemasolevale kaardile. Elektrirongi
sõidusoodustuse taotlemisel
tuleb arvestada, et samaaegselt
ei väljastata bussi kiipkaarti.
Õpilane peab valima bussi või
rongi sõidusoodustuse vahel.
Tuletame meelde, et 191
bussiliinil maksab Saue linnasisene sõit 40 eurosenti.
Kiipkaardi omanikel palume
kindlasti bussijuhti teavitada,
kui olete otsustanud sõita vaid
Saue linna piires. Käitudes nii,
hoiad linnaraha kokku!
Info telefonidel 6790180,
6790174, www.saue.ee,
saue@saue.ee.

27. augustil oli kooli söökla laienduse ehitus jõudnud lõpusirgele. Foto: Sirje Piirsoo

Uue kooliaasta alguses
Jaan Palumets
Saue Gümnaasiumi direktor
Saue Gümnaasium alustab
2. septembril oma 29. aastaringi. Täna õpib koolis üle
800 õpilase, keda juhendab
69 õpetajat.
2. septembril astub kooliuksest sisse 88 esimese ja
55 kümnenda klassi õpilast.
Jätkuvalt pakume kümnendates klassides kolme õppesuunda ja lisaaineid õpilaste
valikul.
Selle õppeaasta esimene
veerand toob endaga kaasa
mõningaid muudatusi igapäevasesse kooliellu.
Eelkõige mõningast segadust, sest ehitustööd uutes
kooliruumides jätkuvad.
Koduklass saab olema
ainult esimesel kooliastmel
(1.-3.klass), teistel õpilastel
toimuvad tunnid erinevates
klassiruumides. Vajaduse
sunnil võtame kasutusele
kaks uut ruumi soklikorru-

sel ja võimla rõdu, et tagada
kõikidele õpilastele võimalus õppida hommikupoolses
vahetuses. Seega - teist
vahetust ei tule.
Nüüd tähtaegadest
Ehitaja sõnul valmivad ja
sisustatakse uued algklasside
ruumid hiljemalt oktoobri
alguseks ja lisaruumid koolimaja pikendusena novembrikuu jooksul.
Selleks aga, et õpilased
saaksid tulla 2. septembril
kooli, peab olema tagatud
nende ohutus.
Oleme edastanud ehitajale
ja Saue Linnavalitsusele kõik
koolipoolsed ettepanekud
turvalisuse tagamiseks ja
jälgime nende täitmist väga
tähelepanelikult.
Lisaks koolipoolsele teavitustööle palun ka vanemaid
selgitada oma lastele, et ehitusobjektidele minek on rangelt keelatud. Järgida tuleb
hoiatusmärke nii koolimajas

kui ka kooli territooriumil.
Soovime võimaluse korral
alustada õpilaste toitlustamist
5. septembrist renoveeritud ja
laienenud söökla ruumides.
Püüame ka seda kooliaastat alustada rõõmsalt ja
teotahteliselt ning mõista
mõningast segadust esimesel
õppeveerandil.
Kooli välimus pole sugugi
vähem tähtis kui sisu, mida
seal pakutakse. Seinad õpetavad ja loovad ka erilise aura,
mida tunnevad ja mõistavad
kõik need, kes on selle kooli
seinte vahel viibinud.
Kool näitab noorele inimesele kätte arenemiseks
vajaliku esteetilise suuna ja
kui laps harjub, et koolis on
ilus, tahab ta ka oma kodu ja
linna kaunimaks teha. Unistused muudavad maailma,
aga kas alati täna ja ka kohe?
Jõudu ning õhinapõhist
tegutsemist õpetajatele ja
kõigile kooli töötajatele ka
uuel õppeaastal.
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Teel priiuse põlistamise poole. Eelarve sõltub eelarvepoliitikast II

Gunnar Lambing
Majandusteadlane
Valimisliit Kindlad Tegijad
Uus Tulevik
Eelmises lehes lõpetasime sellega, et eelarve koostamiseks
püstitatud prioriteedid on ebaselged ja ei pruugi lähtuda
rahva huvidest.
Kiidame endid, et oleme
riigieelarves kaitsekulutuste
osaks saavutanud 2% sisemajanduse koguproduktist. Samas
oleme likvideerinud olulise osa
kaitsestruktuuridest näiteks
päästekomandode ja kiirabibrigaadide näol, koondanud olulise
osa potentsiaalsetest riigikaitse
struktuuride osaks olevast töötajaskonnast, muuhulgas ka

päästetöötajate ja meditsiinipersonali näol. Vähendanud
töökohtade arvu riigis.
Kaitsekulutuste eelarves
võiksid kajastuda ka piirivalve
ja politseijõudude eelarved,
mis võimaldaksid meie turvalisuse tagajaile maksta
väärilist tasu. Kui kõik need
potentsiaalsed kaitsekulutused
kokku võtta, siis olen kindel, et
tegelik kaitsekulutuste osakaal
SKB-st ületab tegelikkuses
oluliselt 2%. Siit võimalused
raha ümbersuunamiseks stiilis
„2 kärbest ühe hoobiga“:
Vabastada vahendeid kaitsekulutuste eelarvest suunates need kaitsekulutuste
eelarvesse läbi päästeameti,
piirivalve- ja politseiameti ning
meditsiini finantseerimise nii,
et vastavate kulutuste suurendamise kaudu suureneksid
täiendavad laekumised riigieelarvesse läbi päästeametnike, politseinike, piirivalvurite
ja meditsiinitöötajate palkade
ning läbi kohalike varade
korrashoiu. Kaitsevõimekus
suureneks. Hooldatud saaksid
lagunevad hooned kohtadel.
Väljaõpetatud saaksid riigi-

kaitsega seotud spetsialistid,
raha jääks enam kohalikku
käibesse, selle imbumine
välismaale aeglustuks jne.
Resultaadi annaks ka aktsionärist riigi sihiteadlik ja
kalkuleeritud osalemine riigiettevõtete juhtimisel omanikuhuvidest lähtuvalt kõiki
eraomandusele iseloomulikke
prioriteete arvestades. Kui eraisikust ettevõtja või äriomanik
võib ettevõtluse kaudu oma
huve vabalt realiseerida, siis
peaks riigi kui omaniku esindaja äriühingus esindama seal
samuti omaniku ehk valija
huve. Praegu on küll arusaamatu, mis huve riigi esindajad
riigiosalusega ettevõtetes esindavad, kui riigi osalusel ettevõtted käibe kasvu tingimustes
töötajaid koondavad ja hindu
põhjendamatult tõstavad.
Uute ehituslike „šedöövrite“
riigi kulul rajamise asemel
oleks aeg taastada ja renoveerida olemasolevaid hooneid
ning rajada uusi konkreetsete
vajaduste põhiselt. Näiteks
Tartus raadile rajatava Eesti
„kultuuri sarkofaagi“ asemel
oleks võinud piirduda hajuta-

tult lokaalsete kultuurivarade
hoiutingimuste parendamisega,
varahoidlate rajamisega, mis
hajutaks „sarkofaagile“ planeeritud ressursi kasutamist,
annaks võimaluse kultuuriväärtuste säilitamiseks mitmetes eri kohtades, suurendaks
inimese rolli kultuuripärandi
juures ja majanduskäibesse
lisanduks olulise osa raha, mis
väljamaksmise järel läheks töötajate ja ettevõtjate kaudu nn
riigimakse tootvasse käibesse
võimalikult suurel määral. Aga
mis tehtud, see tehtud.
Töötasu maksustamise
kaudu suureneb töötasu kasvades eelarves ressurss muuhulgal sotsiaalkindlustuse
kulude tarbeks, mis võimaldab
omakorda enam tähelepanu
pöörata meditsiini ja vananeva elanikkonna sotsiaalhoolekandele. Elatustaseme tõus,
majanduse põgus ümberkujundamine ja prioriteetide muutmine tõstaksid võib-olla ka
Eesti rahva iivet, kuna väheneb kindlusetus järeltuleva
põlvkonna üleskasvatamise
kulude katmise osas.
Andkem Eestile teine või-

malus eluvõimelise ühiskonna
rajamiseks. Esimese jätsime
üheksakümnendatel kasutamata. Oma kätega hävitasime
kujuneval eraettevõtlusel põhineva väikepõllumajanduse,
mängisime maha olulise osas
rahvuslikust rikkusest suurte
infrastruktuuriettevõtete
müügi kaudu, investeeringute
sissetoomise sildi all lasime
riigist välja viia sellegi, mis
meil juba oli jne. Nüüd, ligi
veerand sajandit hiljem ei
oska me ikka veel kasutada
olemasolevatki ressurssi oma
inimeste heaks.
Püstitame uued prioriteedid, muudame eelarve ja
majanduspoliitikat.
Tänased eelarve ja majanduspoliitika makromajanduslikku konteksti mittearvestavad
põhimõtted viivad massilise
tööpuuduse ja kriisiolukorra
tekkimisele, ja seda mitte
ainult Eestis. Käsitledes kokkuhoiuna ainult töökohtade
arvu vähendamist ja inimeste
koondamist ning nende sissetulekute olulist kärpimist kasvava
inflatsiooni tingimustes, on võimalik jõuda ainult kaoseni.

Saue Muusikakooli aktus

Septembrikuu toiduraha Saue Gümnaasiumis

Saue Muusikakooli 2013.-2014. õppeaasta avaaktus toimub
3. septembril kell 18.00 Saue Kontserdisaalis, Nurmesalu 9.
Info: www.sauemk.edu.ee.

RK Teeninduse OÜ

Töömaleva rõõm
Anna-Christi-Karita Aruksaar
Noortekeskuse noortejuht
Vaadates tagasi suvisele töömalevale, võib kindlalt öelda,
et malev õnnestus taas ja
samas arenes ka tublisti edasi.
Töömalevlased olid sel aastal abiks kõikjal, kus käe külge
panid. Kiidusõnu noorte töötegemisest jagus mõlema vahetuse
ajal. Suureks rõõmuks selgus
juba pärast esimest vahetust, et
nii mõnigi noor oli läbi maleva
endale suveks tööotsa leidnud.
Kui eelmise aasta maleva
töörühmad olid jaotatud veel
vana traditsiooni järgi Saue
Gümnaasiumisse, Midrimaa
lasteaeda, Saue linna heakorratöödele ja eakatele appi,
siis sel aastal lisandusid Saue
linnas tegutsevad ettevõtted.
Alustades lastehoidudest,
lõpetades söögikohtadega.
Veelkord suur aitäh toetuse
eest kõigile, kes Saue töömalevaga sel aastal koostööd tegid
ja suur aitäh ka tublidele osalistele. Järgmise suveni!

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.

Toidu maksumus septembris
◊ 1. -9. klass 6,66 eurot
◊ 10.-12. klass
20,70 eurot
Toitlustamise alguseks on planeeritud 5.september.
Toiduraha palume tasuda 2.
septembriks 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
6596068 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.

Keila Miikaeli koguduse
ajaloomaterjalide kogumise üleskutse
Marek Roots
EELK Keila Miikaeli
koguduse õpetaja

Ranno koolimajas maalriametit
proovimas. Foto: noortekeskus

Teame, et ajavoolus kipuvad
kaduma nii mälestused kui ka
minevikku talletavad materjalid.
Tihtipeale toimub see meie tahtest sõltumatult. Seepärast on
tänuväärne iga samm, mis püüab
minevikust kõnelevaid kilde alal
hoida ja neid mõtestada.
EELK Keila Miikaeli kogudus soovib koguda ja talletada
materjale, mis jutustavad

siinse kiriku ajaloost kõige laiemas tähenduses. Oleme tänulikud kirikut ja koguduse elu
puudutavate fotode, laululehtede, trükitud või käsikirjaliste
materjalide, esemete jne eest.
Vajadusel saame teha fotodest, laululehtedest jms koopiaid (s.t originaali ei pruugi
loovutada).
Eriti tahaks tähelepanu juhtida Keila vennastekoguduse
palvemajaga seotud materjalidele. Palvemaja asus praeguse
Pargi tn 1 kortermaja kinnis-

tul, kuid põles ja lammutati
1950-ndatel aastatel. Palvemaja kohta on alles vähe fotosid
jms, seetõttu oleks iga lisandus
siin väga teretulnud. Kõik
kogutud materjalid säilitatakse
koguduse arhiivis, vajadusel ka
EELK Konsistooriumi arhiivis.
Kogumisest huvitatutel
palume pöörduda koguduse
kantseleisse (Paldiski mnt 2,
avatud T, K, R 11.00-14.00
ja K 17.00-19.00) või õpetaja
Marek Rootsi poole (telefon
51931501, keila@eelk.ee).

Sünnipäev

6

Saue Sõna 30. august 2013

Rõõm ühest ilusast päevast
Evelin-Povel Puusepp
Saue sünnipäevapeost on tänaseks saanud üks päev Saue
lähiajaloos. Päev täis päikest
ja rõõmsalt sagivaid inimesi,
kauneid muusikalisi helisid ja
tantsumustreid, suurepäraseid
maitseelamusi ja huvitavaid
töötubasid, kaasakiskuvaid
võistlusi ja köitvaid esitlusi.
Sünnipäevapidu oli meeleolukas ja meeldejääv tänu
igale pidulisele. Tänu neile,
kes elamusi, teadmisi ja ilu
jagasid ning neile, kes kinkisid endale võimaluse sellest
osa saada.
Heategevuslik küpsetiste laat
Mitmed peokülalised saabusid
sünnipäevale ühes isevalmistatud koogi, tordi või küpsetistega. Enne kui peakülalised
kingitud hõrgutisi maitsta said,
hindas neid heatahtlik žürii,
kuhu kuulusid noored Saue
sõprusomavalitsustest - Abdou
Prantsusmaalt, Jack Rootsist,
Ksenija Lätist, Alberto Itaaliast
ja Timo Eestist -, kes on Sauel
rahvusvahelise noortevahetusprojekti Health is Wealth (Tervis on rikkus) raames.
Noored hindasid küpsetisi
visuaalse ilu põhjal, pidades
silmas nende esteetilist, pilkupüüdvat, puhast ja tehniliselt laitmatut vormistust. Nad
valisid välja ühe soolase ja
kaks magusat torti, mille olid
valmistanud Liis Kurm, Merili
Kalbus ja Naiskodukaitse Saue
jaoskond. Võidutordid leidsid
uue omaniku enne ansambli
Smilers esinemist toimunud
küpsetiste oksjonil.
Heategevusliku küpsetiste
müügiga saadi kokku 343
eurot ja oksjoniga 100 eurot.
Saadud tuluga kutsub Saue
linn ellu projekti mälestusmärgi püstitamiseks Saue
rongipeatuse rajajatele.
Sünnipäeval olid kõik peokülalised oodatud kaasa rääkima, milline saab kord olema
kavandatav mälestusmärk.
Asjalikke ja huvitavaid ideid oli
mitmeid. Pakuti kirjaga mälestuskivi ja -tahvlit, asutaja või
jaamaülema skulptuuri, auruvedurit, uut rongijaama või
vana jaamahoonet taastatud
kujul, muuseumi, väikest parki
ja purskkaevu.
Kõlas soovitus leida mälestusmärgile sotsiaalne kasutus
või anda peatusele rajaja nimi.
Saue koduloolased postitasid
küsitluskasti visandi, kus
peal pink ja kõrge posti otsas
ümmargune kell, nagu see
veel 1970-tel Saue perroonil

oli. Häid mõtteid sai palju ja
loodetavasti tuleb neid veel
juurdegi.
Tänukummardus kõigile,
kes küpsetisi valmistasid
ja sünnipäevale tulles need
kaasa tõid: Anu Mälk, Elfrida
Gross, Kaire Sildnik, Saue Päevakeskus, Merli Kalbus, Jürgen
Tümanok, Naiskodukaitse Saue
jaoskond, Kert ja Mart Kõlli, Liis
Kurm, Riina Laretei, Janne Põlluaas, Monika Lindström, Taimi
Krims, Anu Arulepp, Linda Arulepp, Virge Ladva ja Ene Männamets-Tõll.

Saue Linnavalitsus tänab
kõiki pidulisi, kõiki kollektiive, ühendusi ja organisatsioone, kes päeva õnnestumisele kaasa aitasid: Saue
Poistekoori ansambel, Saue
lasteaia rahvatantsijad,
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester, Harjumaa Keelpilliorkester, Harjumaa Noorte
Sümfooniaorkester, rahvatantsurühmad Vokiratas,
Saue Kägara ja Saue Simmajad, rahvapilliansambel
Saue Kapell, Saue Segakoor, Naiskodukaitse Saue
jaoskonna trio, showtantsugrupp Vikerkaar, JJ Street
Tantsukool, showtantsugrupp SaChe, jazzansambel Mental Floss, linedance
Saue tantsurühm koos Kaie
Segeriga, Saue Noortekeskus, Saue Huvikeskus.
Saue Päevakeskus, Saue
Kodu-uurimise Seltsing,
Saue Vabakogudus, Keila
Miikaeli koguduse Saue abikogudus, Saue Lions klubi,
Kaitseliidu Saue kompanii,
Naiskodukaitse Saue jaoskond, Noorkotkad, sõjaajaloo klubi Front Line, Saue
Taekwondo klubi, vibuklubi
Sagittarius, Põhja Päästekeskus, sepp Margus Elme,
tänavakorvpalli võistluse
korraldajad Olev Baar ja
Terje Toomingas, Saue Grillmeister 2013 korraldaja
Karl Kuusiku, rahvusvahelise noortevahetusprojekti
„Health is Wealth“ noored
Saue linna sõprusomavalitsustest Eestist, Rootsist,
Lätist, Prantsusmaalt ja
Itaaliast ning projektijuht
Maria Liiv. Eraldi tänu kuulub päeva kordaminekule
kaasa aidanud Midrimaa
lasteaia töötajatele, Saue
töömalevlastele ja nende
juhendajale ning vabatahtlikele abilistele.

Läti sõprusvalla Inćukalnsi noored tervitasid sauelasi Karjapoisi (läti keeles Govju kazaks) tantsuga.

Sünnipäeval allkirjastasid Itaalia linna Montemarciano ning Saue vahelise sõprus- ja koostöölepingu Montemarciano
volikogu liige, sõpruslinnade komitee esimees Serena Sartini ja Saue linnapea Henn Põlluaas

Peo noorimad esinejad olid Saue lasteaialapsed

Linnal on augusti lõpuni külas noored Saue sõprusomavalitsustest, kes osalevad rahvusvahelises noortevahetusprojektis Health is Wealth (Tervis on rikkus)

Searibid pole vist veel valmis, arutleb Saue Grillmeister 2013 võistlusel osalev võistkond pannile süsi
lisades

See must kass
- peoplatsi peremees ja ühtlasi
esimene külaline
- urises vahepeal
segadussesattunult: nii palju
rahvast iga päev
tema maadele ei
satu

30. august 2013 Saue Sõna
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Sünnipäev

Saue Taekwondoklubi etteasted äratasid sünnipäevakülalistes elavat huvi

Heategevusliku koogilaada meeskond on tööks valmis

Päike kinkis huvikeskuse savi töötubades meisterdajaile põnevaid
rohelisi varjundeid

Kaitseliit, sõjaajaloo klubi Front Line, Naiskodukaitse ja Noorkotkad ehitasid üles terve linnaku, kus sai tutvuda relvade ja tehnikaga, läbida takistusriba, süüa sõdurisuppi, osa saada sõjaajaloost ja lüüa kaasa teisteski
põnevates tegevustes
Keskuse park oli täis rõõmsat saginat ja melu. Külalisi oli päeval 1500 ringis, õhtust Smilersi kontserti kuulas
ligi 3500 inimest

Peol astusid üles Harjumaa esindusorkestrid: Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester, Harjumaa Keelpilliorkester ja Harjumaa Noorte Sümfooniaorkester

Vabatahtlikud päästjad juhendasid, kuidas tuld kustutada

Merili Kalbuse, Naiskodukaitse Saue
jaoskonna ja Liis Kurmi maitsvad võidutordid leidsid uue omaniku heategevuslikul tordioksjonil

Tänavakorvpallivõistluste võidumatš, kohtunik Olev Baar. Esikoht võistlustel
kuulus meeskonnale Spartak

Sepp Margus Elme (pildil keraamikust abikaasa Kristiga) valmistas soovijaile õnnetoovaid naelu, mille tegemisel said sepahaamri löögiraskust
proovida soovijad ise

Päeva juhtinud Venno Loosaar tegi peo rõõmsalt säravaks ja sõbralikuks

Saue Poistekoori ansambel Elviira Alamaa juhendamisel pakkus suurepärase muusikalise elamuse nii reedesel
vastuvõtul Saue mõisas kui kingitusena kõikidele sünnipäevapeol. Fotod: Sirje Piirsoo

Riigikaitse ja lastehoid
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Sauel naistele tegevust juba jätkub

Sõdurioskusi kinnistamas NKK koormusmatkal

Aet Kala
Naiskodukaitse Saue
jaoskonna esinaine
„Ülejärgmisel nädalavahetusel
toimub baasväljaõppe esmaabi
etapp. Kes on tulijad?“, „Millal me selle prosside tegemise
õpitoa teeme?“, „Kes tahab ja
saab tulla Kodutütardele peolauakoolitust tegema?“, „Ärge
unustage, et septembri lõpus
on kompaniil metsas õppus
ja meid oodatakse neile süüa
tegema“, „Meie naisi oodatakse laulma esinaise vastuvõtule“ jne…jne. Just selliseid
jutukatkeid võib kuulda Naiskodukaitse Saue jaoskonna
koosolekutel.
Naiskodukaitse - mis see siis on?
Organisatsiooni põhikiri ütleb
nii: „Naiskodukaitse on üleeestiline vabatahtlik naisi
koondav organisatsioon, mis
annab oma panuse riigikait-

sesse ja ühiskonna arengusse
Kaitseliidu toetamise, kodanike harimise ning isamaaliste traditsioonide hoidmise
kaudu“. Juba varem eraldi
tegutsenud Kaitseliidu naiste
jaoskondadest sai vabariiklik
organisatsioon, kui Kaitseliidu
ülem Naiskodukaitse loomise
2. septembril 1927 käskkirjaga kinnitas.
Ei läinud kaua aega, kui
Sauele loodi oma jaoskond.
Selle asutamise päevaks on
22. november 1927. Tegevus
jätkus kuni 27. juuni 1940,
mil Kaitseliit ja selle eriorganisatsioonid pärast juunipööret
likvideeriti.
Naiskodukaitse taasasutati
20. septembril 1991, Saue
jaoskond detsembris 2001, kuid
2003. aastal viidi läbi struktuurimuudatus, mille käigus liideti
üksus Keila jaoskonnaga. Alates
2013. aasta aprillist on Sauel
jälle oma jaoskond.

Mida naiskodukaitsjad teevad?
Kuigi tegemist on riigikaitselise
organisatsiooniga, peitub selle
nime taga väga palju enamat.
Loomulikult on põhiülesanne
toetada Kaitseliitu, olla tagala
meie vabatahtlikele kaitsjatele.
See tähendab, et naised on on
valmis Kaitseliidu õppustel ja
ka kriisisituatsioonides toitlustama, meditsiiniabi tagama ja
staabis abiks olema. Et selleks
valmis olla, saavad naised korraliku väljaõppe.
Saadavad oskused on universaalsed: kulub ju marjaks
ära oskus menüüd koostada ja
toidukoguseid arvestada ka suuremate perepidude jaoks. Hea
on ka igapäevaelus osata anda
esmaabi ja metsas toimetulekuoskus võib päästa elu, kui ollakse
seenel käies metsa eksinud.
Suures osas on naiste
kanda ka noortega tegelemine.
Meie noortejuhtide käe all saavad poisid noorkotkastena ja

tüdrukud kodutütardena
kogeda palju põnevat.
Organisatsiooni üksustes
kooskäivatest naistest saavad tihti head sõbrad ja koos
tehakse ka muud. Põnevusega
oodatakse õpitubasid, kus
õpetajateks on naiskodukaitsjad või kaitseliitlased. Oleme
õppinud prosse ja trühvleid
valmistama, käepaelu punuma,
aga ka automaati lahti võtma
ja sellest laskma. Mõtteid
järgmisteks koolitusteks on
rohkem, kui teha jõuab. Koos
õmblesime endale Naiskodukaitse esimese vabariigi aegse
lõikega kleidid ja need on kujunenud esinemisvormiks, sest
jaoskonna naistest on tekkinud
väike ansambel, kes pidulikel
sündmustel üles astub.
Et vabatahtlik tegevus liiga
tõsiseks ei läheks, tähistame
ka tähtpäevi ja pidutseme. Traditsiooniks on saanud suvine
jalgrattamatk, mis võetakse
ette koos Kaitseliidu Saue

kompanii liikmetega. Aasta
kõrghetked on Iseseisvuspäeva
ja Võidupüha tähistamine. Siis
saame selga panna oma ilusa
piduliku vormi. Võidupühal ja
Harju Maakaitsepäeval on naised alati rivis ja pälvivad kena
välimuse ja hea rivisammuga
rahva tähelepanu.
Kuidas meiega liituda?
Loomulikult ootame endi hulka
naisi, kelles on meie tegemiste
vastu huvi tekkinud. Naiskodukaitse tegevliikmeks võib
saada alates 18. eluaastast,
vanuse ülempiiri ei ole ning
meie hulgas on naisi väga erinevas vanuses.
Kui tunned, et soovid meie
kohta rohkem teada saada,
loe lisa internetist www.naiskodukaitse.ee. Saue jaoskonnaga saad liituda, võttes
ühendust Saue jaoskonna
esinaise Aet Kalaga telefonil
529 6617, e-posti aadress
kuldkalake@yahoo.com.

Amigurumi heegeldamise õpituba

Vanemad toovad lapsed heameelega lastehoidu
Sirje Piirsoo
„Minu ema ja isa lähevad
hommikul tööle. Aga kus sina
töötad?“ on üks laps Naerupalli päevahoiu kasvatajatelt
küsinud, kes end lahkelt tädideks lubavad kutsuda, Jah,
nii see võib ju tunduda, et
mis seal laste päevahoius või
-aias ikka muud tehakse, kui
üks mäng käib kogu aeg. Aga
mäng on üks tähtis ja tõsine
asi. Laulusõnadega öeldult:
„Mäng on väikese inimese töö,
on väga-väga tõsine töö.“
2009. aastal avatud Naerupalli päevahoiul algas viies
hooaeg sellessamas Tõkke
tänava äärses lapsesõbralikus
majas, mis just päevahoiu vajadusi arvestades kavandatud ja
kus kohti kümnele mudilasele
- kõik kohad ka täidetud. Päevahoiu juhataja Signe Laar, kes
isegi aktiivselt kasvatajatööd
teeb, ütleb, et kvaliteetsel laste

Tähelepanu, valmis olla, start - kes auto, kes hobusega. Foto: Sirje Piirsoo

päevahoiul on palju eeliseid
võrreldes lasteaiaga.
Päevahoid on paindlik, võimaldab kasutada lapsehoiuteenust, nagu perel on vaja.
Nii käivad osad pisipõnnid
kohal kolmel päeval nädalas,
osad kõigil viiel. Väikeses rühmas - kui Saue Sõna päevahoiul külas käis, oli lapsi kohal
kaheksa, noorim neist pooleteiseaastane, vanim kolmene
- on võimalik kõigiga individuaalselt tegeleda. Õpetada
kas või iseseisvalt söömist või

potil käimist, mida kõik hoidu
tulevad lapsed veel ei oska.
Naerupalli päevahoiul on
küll kindel päevakava kindlate
tegelustega, kuid põhirõhk on
lapse looval ja vabal mängul.
Aasta jaguneb teemanädalateks, näiteks isade-, värvide-,
liikluse- või tervisenädal. Päevahoius oldud aastate jooksul
koguneb mapp töödest, mille
siis juba „suur“ laps lõpupeol
endale mälestuseks saab.
Oma koht on igapäevastel
rituaalidel. Enne sööki kõlab söö-

mise laul, õue minnakse õueminemise laulu saatel ja magama
juhatab magamise laul. Päevakavast ei puudu võimlemine ega
muusikatunnid, joonistamine
ega meisterdamine.
Päevahoiu ülesanne ongi
toetada last tema individuaalses
arengus ja kasvamises, siis tunneb laps end turvaliselt ja tuleb
hoidu hea meelega. See omakorda tõstab vanemate rahulolu.
Naerupalli päevahoiu jaoks on
kõige olulisem õnnelik laps.
Signe Laar meenutab, et kui
ta viis aastat tagasi alustas, oli
pigem suhtumine, et lasteaed on
ainus usaldusväärne koht, kuhu
oma laps hoiule anda. Tänaseks
on suhtumine muutunud ja laste
päevahoid enam ausse tõusnud.
Vanemad tooksid lapsed heameelega lastehoidu, kus väiksemad rühmad, kuid see pole paljudele majanduslikult võimalik.
Signe leiab, et täna on
lastehoiu osas kogu raskus

kohalikul omavalitsusel ja lapsevanemal, riigi tugi puudub.
„Oleks väga riigi abi vaja, et
päevahoid oleks vanemale taskukohasem,“ ütleb ta.
2009. ja 2010. aastal pidas
lapsehoidjate kutseliit maavalitsuse ja ministeeriumiga
riikliku toe osas ümarlaudu ja
läbirääkimisi, kuid tänaseks on
need kahjuks soikunud.
Samas oleks majanduslikult
kordades odavam toetada väikserühmalist lastehoidu - nii
kasvaks ka palju tervem põlvkond, on Signe kindel -, kui
ehitada uusi suuri lasteaedu.
Hea võimalus vaadata, milline üks laste päevahoid välja
näeb, avaneb kõigil 14. septembril, mil Naerupall kirbuka
korraldab. Oodatud on kõik müüa, vahetada, ära anda võib
riidekaupa, jalanõusid, mänguasju, tarbekaupu, aga ka aiasaadusi värskelt ja purgis. Avatud
on ka Naerupalli kohvik.
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Sauelased Araabia Ühendemiraatides suvelaagris
Sirje Piirsoo

Laagris osalenud laagrist

Saue Taekwondoklubi suvelaager oli tänavu 20. juunist kuni
4. juulini Araabia Ühendemiraatides Dubais Sharjah klubis. See sai teoks tänu treener
Badr Eddine Lamdaghri Alaoui
rahvusvahelistele kontaktidele.
Ühtekokku osales rahvusvahelises treeninglaagris 23
inimest Eestist, neist 17 Saue
Taekwondoklubist.
Eestlaste laagrikulud, väljaarvatud lennupiletid, kattis
Sharjah klubi. Saue laste osavõttu treeninglaagrist toetas
ka Saue linn.
Lisaks eestlastele võtsid
laagrist osa grupid Araabia
Ühendemiraatidest, Leedust
ja Jordaaniast. Treeninguid
viisid läbi treenerid Eestist,
Araabia Ühendemiraatidest,
Jordaaniast ja Leedust. Kolmel päeval käis sportlasi
juhendamas ja kogemusi
edasi andmas praegune
Rootsi taekwondo koondise
peatreener Markus Kolhöfel.
Badri sõnul oli laager Dubais
midagi enamat kui pelgalt treeninglaager: see andis võimaluse
tutvuda teise maa kultuuri, aja-

Dubai laager oli täis treeninguid,
tutvusime kohalike vaatamisväärsustega ja kuna ilmad olid väga
kuumad, siis iga vaba moment
möödus basseinis. Ruumid olid
meie õnneks konditsioneeritud,
et väljast siseruumidesse tulles
sai natukenegi päikesekuumusele leevendust.
Treeningpäevad olid üsna
intensiivsed. Hommik algas
tavaliselt ujumisega, päeva
jooksul viidi läbi kaks kuni
kolm treeningut, mis oli katsumus selles kuumuses ka täiskasvanutele, mis rääkida veel
meie pisikestest sportlastest.
Esimene treening oli tavaliselt
üldfüüsiline ettevalmistus, teised treeningud olid suunatud
erinevate löökide tehnika arendamisele ja sparringutele.
Laager toimus Sharjah spordiklubi eraldi asuval suurel
territooriumil, kus olid olemas
võimalused erinevate spor-

dialadega tegelemiseks, aga
samas ka motell, restoran,
basseinid jne. Ehk siis kõik,
mis edukaks laagri toimimiseks vajalik, oli ühes paigas.
Väljasõidud olid enamasti ühised. Eriti meeleolukad ja treeningpäevadele vaheldust pakkuvad olid
veeparkide külastused - seda just
laste jaoks. Lisaks käisime Dubai
Mall’is (suur kaubanduskeskus),
Islami muuseumis, akvaariumis,
kus nägime erinevaid eksootilisi
mereloomi, kohalikul turul. Meile
näidati ka Sharjahi ülikooli linnakut ja Dubai kesklinna.
Tore oli, et sai kaks nädalat
veeta meie jaoks eksootilises
paigas ja tutvuda meie jaoks
üsna erineva kultuuriga. Kuna
elasime väljaspool turismipiirkonda, siis saime vahetult
näha ka igapäevast eluolu.
Häiris tohutu kuumus, millega
harjumine võttis aega. Leevendust pakkusid nii basseinid kui
konditsioneerid.

enamat kui sport - see on kui
eluviis. Inimestel võivad olla
taekwondo harrastamiseks erinevad põhjused ja eesmärgid:
alandada kaalu, saavutada

hea füüsiline vorm, muutuda
enesekindlamaks, maandada
stressi või saada tšempioniks.
„Meie ülesanne on aidata igaühel eesmärk saavutada“.

Saue Taekwondoklubi suvelaager oli tänavu 20. juunist kuni
4. juulini Araabia Ühendemiraatides Dubais Sharjah klubis.
Foto: Saue Taekwondoklubi

loo ja traditsioonidega, külastada huvitavaid paiku, harjutada inglise keelt ja õppida
selgeks mõned araabiakeelsed
sõnad. Ja alati on huvitavam
ja kasulikum treenida sportlastega väljastpoolt klubi: see
annab võimaluse taset tõsta.
Badr arvates on Saue
Taekwondoklubi noor klubi
suurte unistustega. Möödunud
hooajal saavutasid klubis treenivad lapsed ja noored häid
tulemusi ning olid igal võistlusel poodiumil, kuid olulisem

võidust on treeneri jaoks laste
võistluskogemus.
Badri käest on paljud küsinud, milles peitub klubi edu
saladus. „Kõige alus on hea
meeskonnatöö, et klubil on
suurepärased abimehed mänedžer Virko Raagmets ja
laste vanemad. Samuti on
olnud linna toetus meile väga
oluline,“ sõnab Badr.
Algavast hooajast rääkides ütleb Badr, et selle aasta
eesmärk on selgitada inimestele, et taekwondo on midagi

Saue Tammed on Eesti meistrid!
Erkki Aadli
SK Saue Tammed president
Augusti keskpaigas jagasid
orienteerujad tavaraja ja teate
medaleid Päidlapalu metsades.
Tartu Maratoni raja äärsed metsad olid viimati orienteerujate
võistluspaigaks ligi 10 aastat
tagasi. Nõudlik maastik ja
põnevad rajad olid seekord Saue
orienteerujatele väga sobivad.
Tavaraja meistrikuld on
orienteerujate hulgas kõige
hinnatum ja ihaldusväärsem.
Meeste põhiklassi 13,5 km
rajal näitas head minekut
Peeter Pihl, kes Eesti koondislasele vääriliselt võitles kõige
kõrgemate kohtade eest. 29.
mehe konkurentsis saavutas
Peeter tubli 4. koha.
Naiste põhiklassis demonstreerisid oma kogemusi ja head
vormi Viivi-Anne Soots ja Kirti
Rebane, kes omavahel konkureerides saavutasid kaksikvõidu,
edestades pronksinaist ligi 10
minutiga. Saue Tammede kuldmedalite rida täiendasid veel
Maire Raid N70, Tõnu Raid M70,
Alar Abram M40 ja Erkki Aadli
M35 klassi võiduga.
Teised medalistid olid Heino
Heinloo II koht M80, Edith Madalik II koht N35, Virve Orav III koht

Saue Spartak
võitis Saue 20
tänavakorvpallivõistluse
Terje Toomingas
Huvikeskuse sporditegevuse juht

Vasakult: Üle aastate tõusis Saue Tammede meeskond Eesti meistriks teateorienteerumises. Alar Abram, Peeter Pihl ja Andreas Kraas.
Foto: Mihkel Järveoja

N65, Ain Relo III koht M75 ja Andres Saetalu III koht M18 klassis.
Noorteklassides tegid tublid
jooksud Teele Telgma 6. koht N14,
Ekvard-Allan-Mattis Joakit 11. koht
M14, Andreas Aadli 9. koht M18
ja Reimo Liiv 8. koht M20 .
Teisel päeval peetud põhiklassi teatevõistluse stardis oli
Saue Tammede kaks meeskonda. Pärast kaheaastast
vaheaega olid Saue Tammede
mehed konkureerimas meistrimedalite eest. Avavahetusest
tuli Alar Abram koos tippvõistkondadega, andes vahetuse
üle 6. kohal. Teise võistkonna
veel noorteklassis olev avaja
Andres Saetalu koges tehnilist
ebaõnne ja andis vahetuse
edasi 19. kohal.

Teises vahetuses oli võistlust juhtinud Kaitsejõudude
Spordiklubi sunnitud vigastuse
tõttu katkestama, mis andis
võimaluse Saue Tammede
teise vahetuse jooksjal Andreas Kraasil vahetuse kiireima
ajaga tõsta meeskond võistluse liidriks. Võistkonnaankur
Peeter Pihl tegi väga võimsa
ja kindla jooksu ning viimase
vahetuse parima ajaga suutis
tõrjuda eelmise päeva meistri
Lauri Silla rünnakud. Üle aastate tõusis Saue Tammede
meeskond Eesti meistriks
teateorienteerumises. Teine
võistkond liikus tänu Andreas
ja Erkki Aadli jõupingutustele
tõusujoones ning saavutas
kokkuvõttes 13. koha.

Mängud Saue pangaesisel
platsil algasid kell 14.00.
Mängiti 3x3 tänavakorvpalli
EM reeglite järgi. Kokku osales turniiril neli meeskonda.
Finaalmängus võistlesid
omavahel Saue Spartak ja
Kapa. Saue 20 tänavakorvpallivõistluse võitis Saue
Spartak koosseisus Rene Viljaste, Viljar Lilleväli, Indrek
Raide ja Rene Kiil. Hõbemedaliga pidid leppima võistkonna Kapa liikmed Maarjus Kirs, Ahto Kuusk. Martin
Eerme ja Tarmo Laanela.
Kolmanda koha mäng oli

palju emotsioone pakkuv ja
lõppes viigiga. Lisaajal võitis
võistkond Jeipii, kuhu kuulusid Taavi Müürsepp, Janar
Pajo, Rauno Rohtmets ja Simo
Kadastu.
Saue linnapea Henn
Põlluaas ja abilinnapea
Jüri Tümanok autasustasid
pidulikult kolme esimest
võistkonda karikate, medalite ja auhindadega. Palju
õnne kõigile võitjatele!
Suur tänu osalejatele ning
tänusõnad kohtunikele Olev Baar, Jaan Puidet ja
Erik Keedus.

Lauri Malsroos
rattaorienteerumise MM-il
sprindis teine
Rakveres toimunud rattaorienteerumise maailmameistrivõistlustel sõideti 27. augustil
esimene ala - sprint. Saue
poiss, Saue Tammedesse kuu-

luv Eesti koondise liige Lauri
Malsroos võitis sel distantsil
hõbemedali. Palju õnne, Lauri!
Lauri starte rahvusvahelistel
tiitlivõistlustel toetab Saue linn.

Riigikaitse ja lastehoid
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2013.-2014. õppeaastal Saue Huvikeskuses

Õpilastele
◊ Showgrupp Vikerkaar-Saue.
Juhendajad Elo-Marika
Kongo ja Marilin Kongo.
Alates 4. septembrist
esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 16.00-20.00 ja
pühapäeviti kell 16.0018.30 Saue koolimaja saalis. Ootame uusi tantsijaid!
◊ Keraamika. Õpetaja Reet
Vester. Saue koolimajas
ruumis 407 teisipäeviti ja
kolmapäeviti 13.00-14.30
ja 14.40-16.00. Voolime
savist pisiplastikat ja reljeefe,
valmistame kruuse, vaase,
taldrikuid jm. Õpitakse erinevaid keraamika töövõtteid,
põletatakse ja glasuuritakse.
◊ Meisterdamine. Õpetaja Made
Kaares. Alates 10. septembrist teisipäeviti kell 12.15-

13.30 ja 13.30-15.00
Saue koolimajas keraamika
töötoas. Õpitakse erinevaid
tarbekunstitehnikaid ja töövõtteid. Meisterdatakse erinevatest materjalidest, kõige
rohkem savist, aga ka kips,
puu, papp, paber, vill ja looduslikud materjalid.
◊ Meisterdamine. Õpetaja
Evelin Voksepp. Alates 11.
septembrist kolmapäeviti
kell 12.15-13.30 ja 13.3015.00 Saue koolimajas
keraamika töötoas. Õpime
kasutama erinevaid materjale, tehnikaid ja töövõtteid.
Õpime loometöö nutikaid ja
keskkonnasõbralikke lahendusi. Valmistame endale,
perele ja sõpradele kingitusi.
◊ Skulptuur ja pisiplastika.
Õpetaja Anneli Lupp. Alates
9. septembrist esmaspäeviti
ja neljapäeviti kell

◊ 12.15-14.00 Saue koolimajas keraamika töötoas.
Tutvume põhiliste modelleerimisvahendite, materjalide ja võtetega. Teeme
ümarplastikat ja reljeefi.
Modelleerime natuuri,
mälu ja fantaasia järgi.
Kombineerime looduslikke
ja tehismaterjale.
◊ Käsitööring Pitsid-satsid.
Õpetaja Anneli Lupp. Alates 9. septembrist esmaspäeviti ja neljapäeviti kell
14.15-16.00 Saue koolimaja keraamika töötoas.
Teeme ise prosse, kõrvarõngaid, ilupatja, kaisulooma,
küünlaid, jõulukaunistusi.
Õpime materjale säästlikult
kasutama, sobitama värve,
paneme erilist rõhku pitsidele ja satsidele
◊ .Joonistamine ja maalimine.
Õpetaja Virve Laan. Alates
10. septembrist teisipäeviti
ja neljapäeviti kell 15.0016.30 Huvikeskuse uues
kunstiklassis (koolimaja
soklikorrusel). Õpime joo-

◊

◊

◊

◊

Info ja registreerimine
infopäeval, 31. Augustil,
kell 12.00-15.00 Saue
Noortekeskuses
2.-12. septembrini Saue
Huvikeskuses ruum 124 Saue
Gümnaasiumi I korrusel E-N
kell 12.00-18.00.
Telefon 6595009, e-post huvikeskus@saue.ee,
www.huvikeskus.saue.ee.

Anneli Ritsing
Lastekaitse- ja noorsootöö spetsialist

Saue line-tantsijad koos Kaie Segeriga astusid üles ka linna sünnipäeval 24. augustil. Foto: Sirje Piirsoo

vis eelnevaid tantsulisi oskusi,
kehakooli jne. Seega annab
line-tants jällegi võimaluse
tantsimiseks nii noortele kui ka
vanematele, nii algajatele kui
ka edasijõudnud tantsijatele.
Line-tants on suurepärane
meelelahutuse ja treeningu
ühendus, mis annab mõnusa
füüsilise koormuse, arendab
koordinatsiooni, rütmitunnet
ning pakub ühtlasi hea võimaluse enese liigutamiseks. Igasugune tantsimine on ju alati
väga positiivne tegevus!
Sauel on line-tantsu harrastatud ja tantsitud juba
aastast 2004.
Line-tantsu õpetaja ja Eestisse tooja on 2003. aasta
maailmameister, 2008 MM-i

Täiskasvanutele
◊ Line-tants algajatele pühapäeviti kell 18.30 Saue
koolimajas alates 8. septembrist! Juhendaja Kaie
Seger.
◊ Keraamika teisipäeviti kell
18.30 alates 10. septembrist. Juhendaja Virve Laan.
◊ Joonistamise 2-kuuline kursus neljapäeviti kell 18.3020.30 alates 3. oktoobrist.
Juhendaja Virve Laan.
◊ Tekstiili ja taaskasutuse
2-kuuline kursus kolmapäe-

◊

viti kell 18.00-20.00 alates
2. oktoobrist. Juhendaja
Evelin Voksepp.
Portselanmaal esmaspäeviti
kell 18.30 alates 4. novembrist. Juhendaja Virve Laan.
Rahvamuusikaansambel Saue
kapell. Juhendaja Reet Jürgens, telefon 5223635.
Saue Kägara naisrühm.
Juhendaja Elena Kalbus,
telefon 51944767.
Saue Simmajad nais- ja segarühm. Juhendaja Ulvi Mägi. Info
Kalev Israel, telefon 5078758.
Saue Segakoor. Dirigent
Elviira Alamaa, telefon
5225359.

Saue Perekooli
vestlusring 6. septembril

Maakeeli line-tants
algupäraselt linedance

See Ameerikast pärit universaalne tantsustiil on populaarsust kogunud üle kogu
maailma. Kuna line-tants ei
nõua partneri olemasolu ega
eelnevaid tantsuoskusi, on see
tantsustiil suurt poolehoidu
võitnud nii noorte kui ka vanemate inimeste seas.
Line-tantsu tantsitakse
nüüdseks väga erinevate muusikastiilide järgi, mis annab
suurepärase võimaluse tantsimiseks väga erineva muusikalise maitsega inimestele.
Erinevaid line-tantse on üle
maailma tuhandeid. Seega on
ka valikuvõimalusi tohutult
palju. On lihtsamaid ja kiiresti
omandatavaid, on ka väga keerukaid, mille õppimiseks on tar-

nistama erinevate vahenditega, maalime akvarelli ja
kattevärvidega, kujundame
pilte, vorme, plakateid ja
katsetame mitmesuguseid
kõrgtrükitehnikaid erinevatel materjalidel.
◊ Puutöö (alates III klassist).
Õpetaja Valmar Kaur.
◊ Male. Treener Valjo Rattasep.
◊ Üldkehaline ettevalmistus.
Treener Terje Toomingas.
Alates 10. septembrist teisipäeviti kell 15.00.

hõbemedali omanik ja Pärnu
Aasta Naine 2004 Kaie Seger.
Sauel ootame uusi line-tantsu
harrastajaid esimesse tantsutundi
juba 8. septembril kell 18. 30.
Tunnid toimuvad Saue Gümnaasiumi aulas. Treener on Kaie Seger.
Info kodulehelt
www.estonianlinedance.com.
Rakvere Teatri etendus
Tom Kempinski

LAHUSELU
20. septembril kell 19 Saue
Kontserdisaalis (Nurmesalu 9)
Lootuste romanss kahes vaatuses. Lavastaja Kalju Komissarov.
Kunstnik Krista Tool. Muusika-

Saue Perekooli vestlusring
„Laste omavaheliste konfliktide lahendamine“ toimub 6.
septembril kella 10-12 Saue
Noortekeskuses.
Vestlusring põhineb Emmi
Pikleri metoodikal, mis on
lapsekeskne ja annab vanematele hea kogemuse oma
lapsega koos olles.
Pikler ütleb, et laps annab
väga selgelt märku vajadustest.
Kõige olulisemad on lapse söötmise-, riietumise- ja mähkimise
ajad, mil peaks olema ema ja
lapse vaheline intensiivne
suhtlemine. Just siis saab laps
rahuldatud põhilised psühholoogilised vajadused. Muul ajal
on ta rahumeelne ja toimetab
omaette mänguasjadega.
Pikler ei poolda lapse liigset arendamist, sest laps võib
kogeda selle käigus ebaedu,
kuna ta iseseisvalt nende
line kujundaja Peeter Konovalov.
Tõlkija Joel Sang. Mängivad Liisa
Aibel ja Tarvo Sõmer
On kaks inimest. Mees ja
naine. Üks elab Londonis,
teine New Yorgis. Nende vahel
on pool ööpäeva, terve Atlandi
ookean ja igatsus, mis paneb
neid kaht üksteisele merede
taha helistama. Kuidas saab

asjadega hakkama ei saa.
Laps peaks tegutsema oma
võimete piires - mida suudab, seda teeb. Tänapäeva
lapsevanematel on kiire lapse
arendamisega ja seetõttu ei
saa laps 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.
Hea lapsevanem, tule
kuulama ja kaasa mõtlema!
Loeng on kõigile tasuta.
Info tel 6790196,
5292820, Anneli Ritsing
igatsusest armastus? Kuidas
sünnib lootuste romanss? Kas
õnn on võimalik, kui selle teel
seisab nii palju inimlikke ja
looduslikke takistusi?
Piletid hinnaga 9/11
eurot müügil E-N kell
15-18 Saue Huvikeskuses (koolimajas ruum 124)
alates 25. augustist.
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Kuulutused
Teenused
Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Telefon 58033448, Ain.

Õhkbatuudi
Piraadilaev rent
koduaia pidudeks!
E-N 90 € ja R-P 180 €.
Broneerimine 56461100.
www.hyppa.ee

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon
5220321, info@arbormen.ee,
www.arbormen.ee.
Müük
Müüa uus eksklusiivne prantsuse valge-helehall kompaktvoodi (206x147x85cm) 6

6595611, Tõnu või 6596519,
Diana, e-posti aadress linnavarahaldus@saue.ee.

hea suhtlemisoskus. Täpsem
info telefonil 6503965 või
e-post riina@salzburg.ee.

Kinnisvara
Ostan Kuuseheki tänavale garaažiboksi. Telefon
55520120.

Pubi Sauel vajab kiiresti klienditeenindajat. Info telefonidel
56497263 või 56482025.

Pakun tööd
Saue Linnavarahaldus pakub
tööd koristajatele koolis. Võimalus töötada poole kohaga
ja ka õhtuti. Info telefonidel

Hotell Salzburg (Pärnu mnt
555) pakub tööd administraatorile. Töö vahetustega, vajalik
eesti ja inglise keele oskus,
arvuti kasutamise oskus ning

Otsin tööd
Mees otsib tööd ehitus- või
viimistlusalal. Sobivad ka
korteri remonttööd. Telefon
55525870, Ennu.

erineva riiuli-kapisahtliga.
Telefon õhtuti: 56909010.

Septembris Saue Päevakeskuses
◊ 5. september kell 10-14
riiete müük.
◊ 11. september kell 11 päevakeskuse aktiivi koosolek.
◊ 12. september kell 11
avame Saue Päevakeskuse
sünnipäeva puhul näituse
päevakeskuse töötajate
töödest, esineb ansambel
Rukkilill.
◊ 13. september kell 14 lau-

luklubi huviliste kokkusaamine.
◊ 24. september kell 11 Saue
Noortekeskuses sünnipäevapidu neile, kel oli või tuleb
sünnipäev juulis, augustis
või septembris ning aastaid
65 või enam.
◊ oktoobril esinevad Saue
Päevakeskuse kollektiivid
eakate festivalil Salme Kul-

tuurikeskuses: kell 12.30
ansambel Vokiratas; kell
15.45 ansambel Rukkilill;
kell 17.15. ansambel Senjoriitad.
Tähelepanu reisihuvilised
◊ 5.-6. oktoobril toimub reis
Jurmala SPA-sse ja Riiga.
Viimased vabad kohad!
Reisi eest tasumise (89

eurot) tähtaeg on 20. september.
Seltsingud ja ühingud
◊ 3. septembril kell 10 Saue
Linna Invaühingu koosolek.
◊ 6. septembril kell 16 seltsing Bereginja koosviibimine.
◊ 27. septembril kell 16
seltsing Tammetõru koosviibimine.

Tegevused Saue Päevakeskuses
Esmaspäev
Kell 10.00 naisansambel Rukkilill, alustab 2. septembril.
Kell 11.15 seeniortantsuansambel Senjoriitad Saue
Noortekeskuses, alustab 2.
septembril.
Kell 18.00 Saue Male-Kabeklubi
Teisipäev
Kell 10.00 naisvõimlemine
Saue Noortekeskuses, alustab
10. septembril.

Kell 11.00 erivajadustega
inimeste tervisevõimlemine,
alustab 3. septembril.
Kell 11.00 käsitööring päevakeskuse käsitöö poolel, alustab 1. oktoobril.
Kell 12.00-14.00 erivajadustega noorte tegevused.
Kell 14.00 inglise keele klubi,
alustab 17. septembril.
Kolmapäev
Kell 9.00 tervisevõimlemine,
alustab 4. septembril.

Kell 9.00 saksa keele klubi,
alustab 2. oktoobril.
Kell 18.00 rahvatantsuansambel Vokiratas, alustab 4. septembril.
Kell 18.00 tervise jooga, käsitöö poolel, alustab 2. oktoobril. Osalustasu 3 eurot kord.
Neljapäev
Kell 10.00 soome keele klubi,
alustab 5. septembril.
Kell 10.00-12.00 eakate poering,
sotsiaaltranspordi tasu 2 eurot.

Kell 10.00 Hiina tervisevõimlemine Qigong Saue Noortekekuses, osalustasu 3 eurot.
Kell 11.00 käsitööring käsitöö
poolel.
Kell 12.00 erivajadustega
noorte tegevused.
Reede
Kell 9.00 tervisevõimlemine
Uued osalejad on oodatud, täpsem info päevakeskusest või
telefonil 6595070.

Ootame lapsi oma huviringidesse.
Eelkool 6-7-aastastele lastele.
Mängukool 4-5-aastastele lastele.
Laulu- ja mänguring 0,8-2,5-aastasetele lastele.
Logopeedi kõneravi.
Lisainfo www.mangukool.ee või telefonil 5120730.
Kõigile meie huvikooli õpilastele teeb õppekeskkond
www.kooliksvalmis.ee ka väikese kingituse!

Adven on Eestis ja Soomes tegutsev energiaettevõte, mis pakub oma klientidele nende vajadustele vastavaid energialahendusi. Meie põhilised tegevusvaldkonnad on: tööstus- ja teenindussektori energialahendused, linnade
ja alevite soojusega varustamine, maagaasi jaotamine ja müük. Adven Eesti
AS on alates 04.04.2012 Fortum Termest AS-i uus ärinimi. www.adven.ee.
Otsime oma kollektiivi SOOJUSVÕRGU LUKKSEPPA
Tööülesanded
• võrkude ja seadmete käidu- ja hooldustööd, aruandlus teostatud tööde osas
• ettenähtud töötingimuste, töökindluse ja- režiimide tagamine objektidel
• muude tööde teostamine ja heakorra tagamine oma töötsoonis
Ootused kandidaadile
• eelnev töökogemus lukksepana
• kesk-eri haridus (tehniline) või pikaajaline töökogemus
• väga hea eesti keele oskus, vene keele oskus suhtlustasemel
• arvuti kasutamise põhioskused aruandluse tasemel (Excel)
• B-kategooria autojuhiload
• korrektsus, täpsus ja tehniline taip
• algatusvõime ja suhtlemisoskus
Omalt poolt pakume
• stabiilset ja vaheldusrikast tööd
• arenguvõimalust oma erialal ja selleks vajalikke koolitusi
• kuulumist kollektiivi, kus hinnatakse ohutut töökeskkonda
• mitmeteid ettevõttepoolseid soodustusi
Töö asukoht: Tallinn ja Harjumaa.
Palume saata CV hiljemalt 6.septembriks:
adven.eesti@adven.com.
Lisainfo tel 667 8627

Jumalateenistused
septembris Saue
kirikus
◊ Pühapäev, 1. september kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld.
◊ Pühapäev, 8. september kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel. Muusikaga teenib Andrus Vaiklo.
◊ Pühapäev, 15.
september kell 13 Teenistust juhatab ja jutlustab
Vahur Utno.
◊ Pühapäev, 22. september
kell 13
Teenistust juhatab Erki Kuld.
◊ Pühapäev, 29 september kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld.
Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 19.

Luterlikud jumalateenistused päevakeskuses
Saue Päevakeskuses toimuvad
luterlikud jumalateenistused
pühapäeviti kell 13.
Teenistuse viivad läbi EELK
Keila koguduse abiõpetaja Juha
Väliaho ja diakon Anu Väliaho.
Tere tulemas kõigile.

Diapol Granite OÜ toodab kivist köögitasapindu.
Enamus toodangust läheb ekspordiks.
Seoses tootmismahtude suurenemisega võtame tööle:
◊ käsitööseadmete operaatorid;
◊ servatöötlemismasina operaatoreid;
◊ liimijaid;
◊ 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.
Telefon 6051130, faks 6051135.
Aadress: Kasesalu 10, Saue.
Rannaauto OÜ otsib
oma meeskonda
korvtõstukijuhti. Vajalikud
C-kategooria juhiload.
Vajalik väljaõpe kohapeal.
Lisainformatsioon info@
rannaauto.ee või telefonil
55527777.

8. septembril
Saue Mihklilaat
Pärnasalu põik
11 platsil. Kohal
kauplejad üle Eesti!
Tulge kogu perega!
Info 58050167.
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Pakume tööd tehnoülevaatajale
osalise tööajaga.
Nõudmised kandidaadile:
- õigus töötada tehnoülevaatajana.
Kandidaadilt eeldame ausust,
kohusetundlikkust, head
suhtlemis- ja klienditeenindusoskust.
Saue Auto AS, Tule 21, Saue.
Telefon 59182220.

Pakume tööd
autoremondilukksepale.
Nõudmised kandidaadile:
- erialased oskused;
- hea pingetaluvus;
- koostöövalmidus.
Saue Auto AS,
Tule 21, Saue.
Telefon 5106575.

3. septembrist algavad
Saue ujulas vesiaeroobika
treeningud.
Treeningud toimuvad
teisipäeviti ja neljapäeviti
algusega kell 19.00.
Korraldab Saue
Linnavarahaldus.

Pakume tööd raamatupidajale
osalise tööajaga.
Nõudmised kandidaadile:
- eelnev töökogemus
raamatupidajana;
- erialased oskused ja
teadmised;
- täpsus, korrektsus, kohusetunne.
Saue Auto AS, Tule 21, Saue.
Telefon 59182220.
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