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Teenekas õpetaja 2013 on
Merike Saul
Saue Sõna
Tänavu valis Saue linn teist korda
teenekat õpetajat. Selle auväärse
tiitli pälvis Saue Gümnaasiumi
algklasside õpetaja Merike Saul.
Aasta õpetaja tiitli pälvisid
Saue Muusikakooli viiuliõpetaja
Juta Ross, Saue Gümnaasiumi
kehalise kasvatuse õpetaja Ester
Legonkov ja Saue lasteaia Midrimaa õpetaja Marge Nõlvand.
Harjumaa aasta õpetaja tiitli
pälvis tänavu üheksa haridustöötajat üle kogu Harjumaa,
nende hulgas Saue Gümnaasiumi töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja Valmar Kaur.
Õpetajate päeva tähistatakse
5. oktoobril. Mida aga õpetaja
oma tööst saab, sobib kirjeldama
Taylor Mali luuletus, mille on eestindanud meie kooli inglise keele
õpetaja Anu Tammeleht.
Mida õpetajad saavad?
Autor: Taylor Mali
Tõlkinud-interpreteerinud Anu
Tammeleht

Ühel koosviibimisel teatab
keegi, et ta teab, milles seisneb
õpetajate probleem.
Mida peaks üks laps õppima
inimeselt, kes on otsustanud,
et tema parim valik elus on
saada õpetajaks?
Samuti meenutab ta teistele
külalistele, et see vastab ju tõele,
mida õpetajate kohta öeldakse:
„Need, kes saavad - teevad ära;
kes ei saa - õpetavad.“
Ma otsustan endale keelde
hammustada - mitte tema
omasse - ja üritan teistele mitte
meenutada, et ka see, mida
advokaatide kohta öeldakse, on

Vasakult: Valmar Kaur, Merike Saul, Juta Ross, Marge Nõlvand ja Ester Legonkov. Fotod: Sirje Piirsoo

tõsi. Aga me parasjagu sööme ja
see peaks viisakas vestlus olema.
Noh, Anu, ma siin mõtlesin, et sa oled ju õpetaja, ütle
ausalt: „Mida sa sellest saad?
Mida sa selle eest saad?
Nojaa, ma soovin, et ta
poleks seda palunud - mul
ausalt vastata. Kuna, saate aru,
mul on selline põhimõte aususe
ja vastu kõrvu andmise kohta, kui küsid, siis ka saad.
Sa tahad teada, mida ma saan?
Ma saan panna lapsed tööle
nii süvenenult, nagu nad pole
seda kunagi varem teinud. Ma
saan panna 3+ nii, nagu see
oleks Maarjamaa Risti teenetemärk. Ja 5-, nagu see oleks kõrvakiil: kuidas sa julged mu aega

raisata millegi vähemaga kui
sinu absoluutselt parim vastus?
Ma saan panna lapsed 45
minutiks istuma täielikus vaikuses.
Ei, te ei või koostööd teha!
Ei, sa ei või küsimusi esitada!
Miks ma ei luba sul tualetti minna? Kuna sul on igav
ja tegelikult sul ei olegi vaja
minna, on ju nii?
Ma saan vanemad hirmust
värisema panna, kui neile õhtul
koju helistan: „Tere, siin õpetaja Tammeleht. Loodetavasti
ei helista ma teile halval ajal.
Tahtsin teile millestki rääkida,
mis teie poeg täna tegi. Ta
ütles kooli suurimale kiusajale, et jäta see poiss rahule,
mina ka nutan vahel, just nagu

sinagi, ja sellest pole midagi.
See oli kõige vapram tegu,
mida ma olen eales näinud.“
Ma saan vanematele näidata, millised nende lapsed on
ja millisteks nad saada võivad.
Sa tahad teada, mida ma saan?
Ma saan panna lapsed imetlema. Ma saan panna nad küsimusi esitama. Ma saan panna
nad kritiseerima. Ma saan panna
nad vabandust paluma, nii et
nad seda tõsiselt mõtlevad. Ma
saan nad lugema, lugema,
lugema. Ma saan nad kirjutama
- absoluutselt vigadeta, absoluutselt vigadeta, absoluutselt
vigadeta - ilma õigekirjavigadeta,
aina uuesti ja uuesti, kuni nad
enam iialgi ei eksi!

Ma saan nad matemaatikas
arvutama. Ja kirjanduses kirjutama. Ma saan neile õpetada,
et kui sul on see (aju/mõistus),
siis järgid sa seda (oma südant/
südametunnistust).
Nii et teiste sõnadega - õpetajad saavad muuta maailma.
Aga mida saad sina?

Saue Sõna NR 18 (402) 11. oktoober
2013
Väljaandja Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub 25. oktoober
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Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised
Tuuli Urgard
Saue linna
jaoskonnakomisjoni esimees
20. oktoobril 2013 toimuvad
kohaliku omavalitsuse volikogu
valimised. Saue linnas viib
valimisi läbi 7-liikmeline Saue
linna valimiskomisjon ja hääletamist korraldab 9-liikmeline
jaoskonnakomisjon.
Hääletada saab eelhääletusel Saue Linnavalitsuse II
korrusel ja valimispäeval Saue
Gümnaasiumis (info telefonil
58845244, 5221430).
◊ Elektrooniline hääletamine
Vabariigi valimiskomisjoni
veebileheküljel www.valimised.ee algab 10. oktoobril
kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobrini
kell 18.00.
◊ Eelhääletamine toimub
14.-16. ok t oobril Saue

Linnavalitsuse II korrusel
(Tule 7) kell 12.00-20.00.
Samas kohas saab hääletada ka väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.
◊ Valimispäeval, 20. oktoobril
saab hääletada Saue Gümnaasiumis (Nurmesalu 9)
kell 9.00-20.00.
◊ NB! Hääletada saab kehtiva
isikut tõendava dokumendi
alusel (näiteks pass, isikutunnistus, juhiluba).
◊ Valijale saadetakse tema
registrijärgsele elukoha aadressile valijakaart. Valija, kes
5. oktoobriks ei ole valijakaarti
saanud või kelle valijakaardile
kantud andmetes on vigu,
võib pöörduda avaldusega
linnasekretäri poole selgituse
saamiseks või vigade parandamiseks. Linnasekretär vaatab avalduse koos valijakaardi
koostanud isikuga viivitamata
läbi ja vastab avaldusele kir-

jalikult kolme tööpäeva jooksul, arvates avalduse saamise
päevast.
◊ Valija saab jaoskonnakomisjonilt isikut tõendava dokumendi alusel hääletussedeli.
Hääletussedeli täidab valija
hääletuskabiinis üksi ja
iseseisvalt, kirjutades hääletamissedelile selleks ettenähtud kohta ühe tema elukohajärgse valimisringkonna
kandidaadi registreerimisnumbri, kelle poolt ta hääletab. Pärast hääletussedeli
täitmist murrab hääletaja
selle kokku ja viib jaoskonnakomisjoni liikmele, kes
märgistab hääletussedeli
pitsatiga. Valija laseb hääletussedeli valimiskasti ise.
◊ Kui valija rikub hääletamissedeli või avastab, et sedel
on defektiga, tagastab ta
sedeli jaoskonnakomisjonile
ja tal on õigus saada jaos-

konnakomisjonilt uus sedel.
◊ Kehtetuks tunnistatakse
hääletamissedel, millele kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber on parandatud;
millele kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber
ei ole loetav; millele ei ole
kirjutatud ühegi kandidaadi
registreerimisnumbrit või
millele on neid kirjutatud
rohkem kui üks; millel ei ole
jaoskonnakomisjoni pitsati
kaht jäljendit.
◊ Valija ei või hääletamissedelit hääletamisruumist välja
viia. Hääletamissedeli hääletamisruumist väljaviimise
keelu rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 20
trahviühikut.
◊ Valija, kes terviseseisundi või
muu mõjuva põhjuse tõttu ei
saa hääletada valimisjaoskonnas, esitab Saue Linnavalitsusele või jaoskonnakomisjonile

kirjaliku taotluse kodus hääletamiseks. Taotluses tuleb
märkida valija andmed ja
kodus hääletamise taotlemise põhjus. Taotlust saab
esitada kuni valimispäeva
20. oktoobrini kella 14.00ni, valimispäeval kell 9.0014.00 saab kodus hääletamise taotlust esitada ka
telefoni teel (58845244,
5221430). Kodus hääletamist korraldatakse ainult valimispäeval.
◊ Kandidaatide koondnimekiri avaldati 27. septembri
2013 Saue Sõnas või vaata
http://info.kov2013.vvk.ee/
kandidaadid/?code=0037&
scode=0728
◊ Elektrooniline koolituskeskkond valijale, vaatlejale, valimiskomisjoni liikmele http://
koolitus.vvk.ee/
◊ Lisainfo valimiste kohta:
http://www.vvk.ee/

Gümnaasium sai juurde kuus klassiruumi
Saue Sõna
Saue Gümnaasiumi garderoobi-fuajee pealisehitus kuue
klassiruumiga algklassidele,
õpetajate toa ja nõupidamisteruumiga on valmis, esimesed
tunnid toimusid kooli kõige
uuemas osas 7. oktoobril.
Avarates valgetes ruumides on kaasaegsed õpitingimused ja -tehnika. Koridoripuhkeala välisvalgus langeb
läbi katuseakende ja selle
jõudmise garderoobi tagavad
mattklaasist põrandaavad.

Hetk avamiselt. Lindi lõikasid läbi abilinnapea Jüri Tümanok, linnapea
Henn Põlluaas, AS- Parmeron esindaja Alar Liimer ja gümnaasiumi
direktor Jaan Palumets

Tänuavaldus
Jaan Palumets
Saue Gümnaasiumi direktor
Saue Gümnaasium tänab
asutusi ja eraisikuid, kes toetasid 3D-printeri ostu koolile:
Saue Linnavalitsus, Saue haridusselts Vitalis, Karel Kannel,
Reimo Reisberg, Taivo Tender
ja Jana Grossthal.
Tänaseks on printer olemas ja
töötab.
3D-printer on vajalik õppetöö edendamiseks 3D-modelleerimise, joonestamise,
töö- ja tehnoloogiaõpetuse,
loovtöö ja teistes ainetes.
Kaasaegse õpetuse eesmärk
on tekitada õpilastes huvi
arenevate tehniliste võimaluste vastu, mis võib hiljem
osutuda oluliseks õpilaste

karjäärivõimaluste laienemisel ja valikute tegemisel.
3D-modelleerimine
kujutab endast programmi
Solid Edge abil 3D-mudeli
loomist. Nüüdsest on olemasoleva 3D-printeri abil
mudelid ka välja prinditavad.
Õpilaste jaoks on see eriti
huvitav, sest arvutiekraanil
olevat mudelit ei saa käega
katsuda, aga 3D-printeri abil
saame loodud mudeli ka füüsiliselt luua.
Nii 3D-printer kui Solid
Edge programm lubavad õpilastele loovat ideede arendust
ja ehk suudab varsti nii mõnigi
noor tulla välja uue geniaalse
leiutisega.
Tänu toetajatele, jõudu õpetajatele ja loovust õpilastele!

Esimene tund uues klassis. Fotod: Sirje Piirsoo

Tänu ja tore üleskutse
Saue Sõna
Riho Johanson kirjutab Saue
linna Facebooki lehel: „Tahan
veelkord ja avalikult tänada eile,
teisipäeva, 1. oktoobri õhtul
Saue ujulas tööl olnud teenindajaprouat!
Pärast ujumist vastuvõtulauda
garderoobi võtit viies tundis proua
huvi, kas mul kodus õunu on.
Kui olin vastanud, et mõned
vist on, tõi proua mulle tagaruumist kaks ilusat õuna!
Sõin need koduteel ära ja olid
väga maitsvad! Selliselt pärast
tervislikku liigutamist õuna süües
kustub igasugune vajadus õhtuse
„rämpstoidu“ järele.
Ma ei arva, et ujulasse võiks
rajada Saue puuviljahoidla, aga

sellise variandi puhul, kus Saue
aedades valminud kodused viljad ootavad tihtipeale suurtes
kogustes kompostimist, võikski
mõnele osale neist meeldiva
väljundi leida.“
Väga tore üleskutse neile
linna eramajaomanikele, kel
õunad enda tarbeks ära ei kulu.
Näiteks Kuressaares ja Haapsalus on tava ülejäävad õunad
korvi, kausi või kastiga aia taha
tõsta. Koolist koju mineval lapsel või muidu jalutajal hea paar
tükki kaasa võtta ja tervislikku
ampsu nautida.
Sauelgi on ühel koolilähedasel tänaval pere, kes nii koolilapsi õuntega varasemalt kostitanud. Küllap tänavugi, kui aias
ubinaid rohkelt.

Mida peab
teadma küttekoldevälise
tule tegemisel
Saue linnas on lubatud
põletada koduaias kuivi
aia- ja pargijäätmeid naabreid mittehäirival viisil ning
arvestades tuleohutusnõudeid. Prügi ja muude
jäätmete põletamine on
keelatud. Küttekoldes võib
põletada immutamata puitu
ning kiletamata paberit ja
pappi.
Küttekoldevälise tule
tegemisel tuleb lähtuda
siseministri 30. augusti
2010. aasta määrusest
nr 40 „Küttekolde välise
tule tegemise ja grillimise
kohale esitatavad nõuded“.

11. oktoober 2013 Saue Sõna
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Ülevaade Saue
Linnavalitsuse istungitest

Puulehtede tasuta kogumine!
Inger Urva
Keskkonna ja halduse
peaspetsialist

Sirje Piirsoo
18. septembri erakorralisel
istungil kinnitas Saue Linnavalitsus Saue lasteaed Midrimaa
köögipersonali puhkeruumi
ehitus- ja remonditööde hankel parimaks Estomar OÜ pakkumuse.
Saue Linnavalitsuse 25. septembri istungil oli päevakorras
24 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Otsustas maksta igakuiselt
perioodilist sotsiaaltoetust
kolmele perele ja ühekordset
sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust 26 abivajajale
kokku summas 891 eurot.
◊ Otsustas maksta perioodil
1. oktoober kuni 31. detsember hoolekandeasutuse
toetust ühele isikule.
◊ Määras hooldaja ühele puudega isikule.
◊ Määras erandkorras sõidusoodustuse ühele Saue linna
õpilasele.
◊ Otsustas maksta sünnitoetuse esimest osa kahele
perele kokku summas 260
eurot ja koduse mudilase
toetust septembris 63 perele
kokku summas 4095 eurot.

◊ Väljastas ehitusloa tootmishoone ruumide ümberehituseks Tule tn 24A ja lasteaia
laiendamiseks teisaldatavate
moodulitega.
◊ Väljastada kasutusloa tootmis-büroohoone rekonstrueerimistöödele Tule tn 24A.
◊ Eraldas ühele üliõpilasele
üliõpilaste välisõppe stipendiumi summas 479 eurot.
◊ Mää r a s kat a s triük sus te
Lehtla tn 12 (elamumaa) ja
Ladva tn 31 (üldkasutatav
maa) liitmisel moodustuva
katastriüksuse aadressiks
Lehtla tn 12 (elamumaa).
◊ Suunas volikogu otsuste eelnõud „Saue linna Tule tn 17
kinnistute detailplaneeringu
kehtestamine“ ning „Nõusoleku ja volituste andmine
tänavakinnistute ostmiseks“
volikokku.
◊ Otsustas kompenseerida
seitsme väljaspool Sauet
õppiva põhikooliõpilase koolilõuna hinnavahe.
◊ Lisas muusikakooli teenuste
nimekirja 0-klassi ja Suzuki
õppe hinnaga 38 eurot kuus.
◊ Tunnistas lihthanke „Saue
linna tänavate sügisene pin-

◊
◊

◊

◊

damine 2013“ kehtetuks.
Muutis linna hallatavate asutuste koosseise.
Kehtestas Saue linna kinkeraamatu „Linnas on ilu“
jaemüügihinnaks 12 ja hulgimüügihinnaks 10 eurot;
Tunnus t a s 2013. aa s t a
konkursi „Saue linna aasta
õpetaja“ tulemusena teeneka õpetaja aunimetusega
Saue Gümnaasiumi õpetajat Merike Saul i ning aasta
õpetaja tiitliga Saue Muusikakooli viiuliõpetajat Juta
Ross i, Saue Gümnaasiumi
kehalise kasvatuse õpetajat
Ester Legonkov i ja Saue
lasteaia Midrimaa õpetajat
Marge Nõlvandit.
2. oktoobri istungil muutis
linnavalitsus Saue Linnavarahalduse töökohtade koosseisu, nõustus sügis- ja jõululaada korraldamisega ning
kinnitas puulehtede kogumise, veo ja taaskasutusse
suunamise parimaks pakkujaks AS-i Ragn-Sells. 7.
oktoobril väljastas linnavalitsus kasutusloa teisaldatavale
moodullasteaiale ja gümnaasiumi pealisehitusele.

Alates 28. oktoobrist korraldab Saue Linnavalitsus
linna elanikele puulehtede
tasuta äraveo.
Puulehed tuleb paigutada
tugevatesse kuni 100-liitristesse kilekottidesse ja sellises koguses, mis välistab
kottide rebenemise.
Kotid tuleb paigutada
tänavaäärsele haljasalale 28.
oktoobri hommikuks nii, et
need ei segaks liiklust. Saue
Linnavalitsus ei vastuta, kui
keegi pahatahtlik tänavaäär-

sele paigutatud kotid lõhub.
Koti rebenemisel koristab
mahapudenenud lehejäätmed kinnistu omanik.
Saue Linnavalitsuse
telefoninumbrile 6790185
lehekottide üleandmisest
teatamise viimane päev on
24. oktoober 2013.
Registreerimisel palume
kõigil huvitatuil esitada järgnevad andmed: nimi ja aadress. Igalt aadressilt viiakse
lehed ära üks kord. Kottide
äravedu võib kesta plaanide
kohaselt kuni 16. novembrini.
NB! Arusaamatuste vältimiseks palume kilekottidesse teisi jäätmeliike mitte
sokutada.

Detailplaneeringu
vastuväite avalik arutelu
Saue Linnavalitsus teatab,
et Saue linna Kadakamarja
tn 25 ja 40, Tule põik 5 ja
Kesa tn 20 kinnistute detailplaneeringu avalikustamise
tulemuste täiendav avalik
arutelu toimub Sauel Tule tn
7 linnavalitsuse kolmanda
korruse saalis 22. oktoobril
2013 kell 17.00.
Detailplaneeringu avalikustamine toimus 3. juu-

nist 2013 kuni 17. juunini
2013 ning avalikustamise
tulemuste avalik arutelu 1.
juulil 2013. Avalikustamise
aja lõppedes laekus üks hilinenud vastuväide detailplaneeringu lahendusele.
Saue Linnavalitsus otsustas väite esitanud kodaniku
soovile vastu tulla ja esitatud väited veelkord läbi
kaaluda.

Oktoobrist lisanduvad
uued sotsiaaltoetused
Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht

Linn ostab
keskuses üle 7000
ruutmeetri maad
Saue Sõna
Saue Linnavolikogu kehtestas
19. septembri istungil Kütise
tänav 8 ja Pärnasalu põik 1A
kinnistute detailplaneeringu
ning nõustus, et osa kinnistust
ostab Saue linn endale.
Volinikud andsid linnapea
Henn Põlluaasale õiguse teostada kõik kinnistu ostmisega
seotud toimingud. 3. oktoobril
käis linnapea notaris ja sõl-

mis Saue linna ja OG Elektra
vahel linnale väga soodsatel
tingimustel keskuse maa ostulepingu.
Kinnistu suurus on 7067 m2,
see on osa Kütise 8 kinnistust
linna keskuses, kus on olnud
lumelinn ja kus toimus linna
20. sünnipäeva kontsert. Ostusumma 38632,52 eurot kuulub
tasumisele 2014. aastal.

Saue Linnavolikogu muutis
16. mail määrusega nr 65
Saue linna sotsiaaltoetuste
maksmise korda sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste osas. Lisanduvad
uued sotsiaaltoetuste liigid:
jõulutoetus kõikidele pensionäridele ja puuetega lastele
ning sünnipäevatoetus alla
65-aastastele pensionäridele,
töövõimetuspensionäridele ja
puuetega lastele.
Jõulutoetus kõigile vanadusja töövõimetuspensionäridele ning puuetega lastele.
Toetuse suurus on 20 eurot
ja see makstakse välja detsembrikuus. Taotleja peab
jooksva aasta 15. novembri
seisuga olema vanadus-või
töövõimetuspensionär või
puudega laps. Toetuse saamiseks on vajalik esitada
kirjalik avaldus linnavalitsusele. Avaldusi ei pea esitama üle 65-aastased vana-

duspensionärid, kes on linnavalitsusele juba eelnevalt
esitanud sünnipäevatoetuse
või sünnipäeva- ja jõulutoetuse avalduse. Jõulutoetuste
avaldusi võtame vastu kuni
15. novembrini! Hilinenud
avalduste alusel tagasiulatuvalt toetusi välja ei maksta.
Sünnipäevatoetus kuni 65-aastastele vanaduspensionäridele,
töövõimetuspensionäridele ja
puuetega lastele.
Toetust hakatakse maksma
alates oktoobrikuust 2013.
Toetuse suurus on 20 eurot.
Toetuse saamiseks on vajalik
esitada kirjalik avaldus linnavalitsusele. Sünnipäevatoetuse ja jõulutoetuse avaldus
on ühisel blanketil. Sünnipäevatoetus makstakse välja
taotleja pangaarvele hiljemalt
sünnipäevakuu viimaseks
päevaks. Sünnipäevatoetuse
ja jõulutoetuse avaldusi võe-

takse vastu linnavalitsuse
infoletis. Avalduste blanketid
on saadaval infoletis, Saue
Päevakeskuses ja Saue linna
kodulehel. Avaldus tuleb esitada hiljemalt oma sünnipäevakuul. Hilinenud avalduste
alusel tagasiulatuvalt toetusi
välja ei maksta. Esitatud avaldus jääb aluseks järgnevate
aastate jõulu- ja sünnipäevatoetuste väljamaksmisel.
Avalduses esitatud andmete
muutumisest palume teavitada linnavalitsust.
NB! Alates 1. oktoobrist
2013 on kõikide vanadus- ja
töövõimetuspensionäride ja
puuetega laste sünnipäevatoetuse saamise tingimuseks
taotleja registreeritud elukoht Saue linnas vähemalt
kolm kuud enne toetuse saamise õiguse tekkimist.
Info telefonidel 6790174 või
6790176.

Haridus ja linnaelu
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Hea õpetaja on kallis, halb veel kallim
Sirje Piirsoo
5. oktoobril oli õpetajate päev.
Millest muust, kui Saue koolist,
õpetamisest ja õpetajatest ikka
selle päeva paistel gümnaasiumi
direktori Jaan Palumetsaga rääkida. Rääkida on aga palju.
Saue Gümnaasium on suur
kool: 38 klassikomplekti, 821
õpilast. Gümnasiste on neist 170.
Koolis õpib 177 last väljastpoolt Saue linna, neist 124
Saue vallast. Võrdluseks - Saue
linnast käib mujale põhikooli 61
ja gümnaasiumisse 64 erinevas
vanuses sauelast. Viimane arv
hõlmab ka kaug- ja õhtust õpet
näiteks.
Saue Gümnaasiumi tase on
väga hea. Julgen artikli autorinagi nii hinnata, kuna mu enda
lapsed on Saue Gümnaasiumis
suurepärase hariduse saanud.
100 punkti lõpukirjandi eest,
mida veel tahta! Siinkohal peab
märkima, et aastakäigud on erinevad. Need, kes lõpueksami-

tel ei saavutagi supertulemusi,
tulevad päriselus ülihästi toime
ja vastupidi.
2013. aasta kevadel Saue
Gümnaasiumi lõpetanud 52
elluastujat sooritas kokku 186
riigieksamit, keskmine punktisumma ühe kohta oli 67,11.
Selle tulemusega on meie kool
pingereas jätkuvalt esimese
kolmandiku hulgas Eestis.
Tänavustest meie gümnaasiumi lõpetajatest läks kõrgkooli õppima 65%. Kutseharidust suundus omandama 10%.
Välismaale tööle ja õppima läks
kolm ning Eestis alustas tööelu
seitse noort inimest.
Kõrghariduse valinud eelistasid Tallinna Tehnikaülikooli
(13) ja Tallinna Ülikooli (7).
Järgnesid Tartu Ülikool (3) ja
Eesti Lennuakadeemia (3).
70 % põhikooli lõpetanutest
jätkab igal aastal gümnaasiumihariduse omandamist Sauel.
Mujalt tuleb Sauele gümnaasiumiossa õppima kümmekond

noort. Põhjuseks logistika: palju
lihtsam on minna Tallinna.
Rõõmu teeb, et põhikooli
lõpetajad hindavad oma kooli
taset nii heaks, et ei kipugi väga
pealinna eliitkoolidesse, kuigi
nad on katsetel igati konkurentsivõimelised. Ja veel parem
on see, et põhikooli osas ei ole
meie koolis väljalangevusi, tuleb
vahel ette gümnaasiumis.
Rääkides riigigümnaasiumi
võimalikust tulekust või tekkest
Sauele, ei taha Jaan Palumets
spekuleerida: nii palju on lahtist. Täna on riik välja öelnud
kriteeriumid õpilaste ja piirkonna
elanike arvu osas, kuhu võiks riigigümnaasium tulla. Sauel ei ole
kumbagi numbrit ette näidata,
kuigi põhikooli lõpetajate arv
kuue-seitsme aasta perspektiivis
suureneb ja tõstab seega ka gümnasistide hulka.
Direktori sõnul ei ole veel jätkuvalt selge seegi, kuidas riigigümnaasiume rahastatakse – kas
100% riigi eelarvest või hakka-

vad omavalitsused maksma pearaha. Ta arvab, et riigigümnaasium ei ole sinilind, mis toob uue
hoone, ja õnn tuleb õuele. Tuleb
tugevdada olemasolevat, maksta
õpetajatele konkurentsivõimelist
palka ja toetada erivajadustega
õpilaste õpet.
Täna vastab Saue Gümnaasium kõigile riikliku õppekava
poolt ettenähtud tingimustele
kui gümnaasium kõigil kolmel
õppesuunal, kuigi põhikooli- ja
gümnaasiumiseadus ei näe
enam ette õppesuundade arvu.
Riigi ettenähtud valikained on
igal suunal olemas ja koolile oma
näo andvad valikained teevad
kadedaks ümbruskaudseid koolegi: meediaõpe erineval tasandil, 3D-modelleerimine ja muu.
Meie kool teeb tihedat koostööd Eesti ülikoolidega, on Eesti
haridusmaastikul igati konkurentsivõimeline tänu suurepärastele õpetajatele, keda tuleb
hoida, sest hea õpetaja hoidmine
on küll kallis, kuid halva õpetaja

hoidmine pikemas perspektiivis
ühiskonnale veelgi kallim.
Võimalus õpetada samal
ajal põhikoolis ja gümnaasiumis, nagu Sauel, on pedagoogile arendav: annab laiema
vaate kogu õpiprotsessile.
Nii pikalt kooli juhtinuna teeb
Jaan Palumetsa täna murelikuks
hoopis see, et aasta aastalt suureneb haridusliku erivajadusega
laste arv, erivajaduse määrab
maakondlik nõustamiskomisjon.
Saue koolis on nende laste
õpetamiseks täna kasutusel
kõik seadusega ette nähtud
võimalused: individuaalne
õppekava, koduõpe, väikeklass
nelja õpilasega ja õpiraskustega
klass 12 õpilasega. Edaspidi
tuleb arvestada aga sellega, et
iga aastakäigu juures on vähemalt väikeklass.
Mõtteid, kuidas muuta ja
arendada Saue Gümnaasiumi
veelgi paremaks, on koolis palju.
Sel aastal pöörab gümnaasium
tähelepanu väärtustele.

ning sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise
kord. Kaasajastasime ka ajale
jalgu jäänud Saue linna eelarvest noorte sporditegevuse
ja mittetulundusliku tegevuse
toetamise korrad.
Vähemtähtsad ei ole ka
Saue linna heakorda puudutavad õigusaktid, nagu 2012.
aasta algusest kehtima hakanud uus Saue linna heakorraeeskiri ning Saue linna koerte
ja kasside pidamise uus kord.
Uued valimised on ukse ees.
Valimised tulevad ja lähevad,
lubadusi antakse ja võetakse.
Võetagu seda jälle valimispropagandana, nagu kõike viimasel

ajal Saue linnas, kuid viiendat
korda kandideerijana kutsun ma
kõiki Saue valimisealisi elanikke
valima ja mitte koju jääma: ka
mind on viimasel ajal poliitikast
eemale tõrjunud pidev poriloopimine ja ärategemine.
Enne valimisi aga tutvuge
programmidega, hinnake kandideerijate eelnevate aastate
tegusid ja seda, mida nad on
lubadustest ellu viinud. Ehk
hinnake inimesi tegude ja mitte
lubaduste järgi, selle järgi, kas
nad peavad sõna või veavad
järjepidevalt alt. Mida rohkem
inimesi Sauel valima tuleb, seda
eripalgelisem ja parem volikogu
kujuneb, arvan ma.

Kokkuvõte volikogu nelja aasta tööst

Valdis Toomast
Volikogu esimees
Kohe saab ajalooks seekordne
valimisperiood aastatel 20092013. Järgmise eel tahan teha
traditsiooniks saanud kokkuvõtte
ja välja öelda mõned mõtted.
Sellele lehenumbrile eelneval päeval toimus volikogu 52.

istung, tulemusi ma hetkel,
kui kirjutan, ei tea.
51. istungi järgselt oli volikogu vastu võtnud 68 määrust,
189 otsust.
Perioodi jooksul on enim on
koos käinud eelarve- ja majanduskomisjon, mida juhib artikli
autor - 19 korda. Planeerimis-,
ehitus- ja keskkonnakomisjon Tõnu Urva juhtimisel ning
revisjonikomisjon Jaan Moksi
juhtimisel on kogunenud 17
korda. Spordikomisjon, mida
juhib Signe Laar, on kokku tulnud 16 korda.
Volikogu liikmetest, kes on
olnud valimisperioodi algusest
volikogus, ei ole kordagi istun-

gitelt puudunud artikli autor ja
Matti Nappus. Signe Laar ja Raivo
Ojapõld pole saanud osaleda
korra ning Monika Liiv neli korda.
Suurimad istungitelt puudujad on olnud Urmas Viilma,
Jaan Moks, Ero Liivik, Madis
Milling, Erki Kuld ja Tõnu Urva.
See volikogu koosseis vaatas
üle pea kõik linna olulisemad
õigusaktid alates Saue linna
põhimäärusest. Kõige olulisem
on kindlasti Saue linna üldplaneering, mille volikogu kehtestas detsembris 2010 ja kõige
väljakutsuvam ehk 2011. aasta
eelarve - esimest korda eurodes.
Enim oli volikogus arutusel
sõidusoodustuste kehtestamise

Linn tunnustas esmakordselt jõuluilu loojaid
Sirje Piirsoo
Saue linnas on kauni kodu
konkurssi korraldatud alates
aastast 1998. Traditsioon
tunnustada linnapea vastuvõtul konkursi võitjaid ja teisi
sauelasi, kes kaunite aedadega
igaühele silmarõõmu pakuvad,
sai alguse aasta hiljem.
Tänavune vastuvõtt leidis
aset 1. oktoobril Saue Kontserdisaalis, selle tegi eriliseks, et
esmakordselt tõstis linn esile
need inimesed, kes pimedasse
jõuluaega, mis tihtipealegi veel
lumeta ja vettinult sünge on,
kodu ning aia valgustamisega
helgust ja rõõmu toovad.
Linnapea Henn Põlluaas

meenutas tervituskõnes, millal
Eesti Vabariigi esimene president Konstantin Päts kodukaunistamise traditsioonile aluse
pani ja kuidas president Lennart Meri pärast taasiseseisvumist kauni tava taas ellu kutsus. Linnapea tõdes, et Saue
linn muutub iga aastaga üha
kaunimaks, sest me oleme osa
avatud maailmast ja inimestel
on võimalus aedadesse soetada
taimi, millest keegi 15 aastat
tagasi ei osanud unistadagi.
Kes pälvisid tunnustuse?
Linnasisese kauni kodu konkursi võitjaid on Marge ja Mati
Mägi, Urve ja Uno Olesk ning
Rita ja Avo Reiman. Enno ja

Perekond Reimani aeda on raske pildistada nii, et üldpilt tooks välja
kõik nüansid ja elemendid, mida loojad on männipuid säilitades mõnusat
õuetuba rajades kasutanud.

Galina Lilienthal pälvisid eripreemia töökuse ning liiliate
sordirohkuse eest.

Kauni jõulukodu konkurss
tõstis esile Irja ja Karl Sooväli,
Triin Kõrge ja Erki Pintsi ning

Irja ja Karl Sooväli on Saue linnas
aastaid tuntud kui kauni koduaia
rajajad. Möödunud aasta lõpp tõstis nad esile ka jõuluilu loojana.
Fotod: Sirje Piirsoo

Tatjana Loza ja Eldar Agajevi
muinasjutulistes tuledes säravaid kodusid.
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Saue Kontserdisügise
avakontsert tegi südame soojaks ja andis energiat
Kristiina Liivik
Kontserdisarja korraldaja
Juba traditsiooniks saanud sarja
Saue Kontserdisügis avakontserdil 24. septembril sai Saue
publik esmakordselt tutvuda
karismaatilise laulja Ivi Rausiga,
kelle esinemine oli paljudele
kuulajatele muusikaline avastus.
Kuulsin Ivi Rausist enda
kolleegi Iljo Tomingu käest ajal,
kui toimus ansambli Ivi Rausi
Grupp plaadi „KummaLiine
kleit“ salvestus.
Plaadi nimi tekitas minus
kohe huvi ja küsimusi. Lähemalt uurides selgus, et tegu on
silmapaistvatest muusikutest
koosneva ansambli ja omapärase muusikaga.
Pärast plaadi „KummaLiine
kleit“ ilmumist kuulasin selle
mitu korda otsast lõpuni läbi ja
otsustasin võimalusel kutsuda
Ivi Rausi Saue Kontserdisügisele esinema.
Nagu mulle plaadil, pakkus
Ivi suurepärase elamuse ka
Saue kuulajatele. Ta suutis

Saue publik tutvus esmakordselt karismaatilise laulja Ivi Rausiga, fotol koos ansambliliikmete
Peedu Kassi ja Iljo Tominguga (paremal). Foto: Sirje Piirsoo

Õpetaja Sandra Kalmann uuris
Saue Muusikakooli õpilastelt,
kuidas neile kontsert meeldis
ja mis nad sellest arvavad:
„Õpilastele see kontsert väga
meeldis. Eriti toodi välja esitatud muusika erilisus -see jazzilik stiil, mida nad varem väga
kuulnud ei olnud. Laulja laulis
nende arvates väga hästi, aga
ka omapäraselt. Kõigest, mida

ta laulis, päris hästi aru ei saadud, kuid huvitav oli see siiski.
Lauljat oli põnev laval jälgida.
Iga looga oodati, mida uut ja
põnevat laulja teeb.
Veel on öeldud, et meelde
jäid erinevate pillide soolod.
Kuna laulja tutvustas oma
bändikaaslasi kontserdil, siis
oskasid õpilased ka pille rohkem välja kuulata. Eriliselt

Töökas sügis lasteaias

Päev enne, kui moodullasteaed uksed avas, olid kõik lapsevanemad ja
lapsed, kes seal koha said, teretulnud lindilõikamisele ja uute ruumidega
tutvuma. Uudistajaid jagus. Foto: Sirje Piirsoo

Anne Teetamm
Möödas on kaunis suvi ja sügis
võtab võimust. Midrimaa lasteaed töötab pärast suvepuhkust
juba teist kuud täistuuridel. Aga
kui peaaegu kõik lapsed puhkasid, ei olnud lasteaed vaikne,
sest käisid remonditööd.
Juba varakevadel oli teada,
et lasteaed on taas väikseks
jäänud: kõikidele lastele, kes
septembri lõpuks said kolmeaastaseks, ei jätkunud kohti.
Tuli leida lahendus. Kaalule
jäi uus ja kiire lahendus moodulmajade näol.
Et laste arv saaks moodulmajade abil suureneda, oli vaja
välja mõelda hulk lahendusi.
Et toitlustada vastavalt tervise-

kaitse ettekirjutustele veel suurem hulk lapsi, nõudis köögi
laiendamist. Selleks oli vaja
ruumi ja õppetuba tuli kolida
väiksematesse ruumidesse.
Kööki oli vaja juurde uusi suuremaid katlaid, küpsetusahju,
võimsamat vahustajat, kiiremat
nõudepesumasinat, kartulikoorimismasinat ja veel muudki.
Tuli ka leida lahendus põhimaja moodulosaga ühendamiseks nii, et sealsed rühmad
saaksid probleemideta kasutada muusika- ja võimlemissaali. Vastasime paljudele küsimustele ja tegime omapoolseid
ettepanekuid linnavalitsusele,
otsisime koos parimaid lahendusi usus ning lootuses, et
vana majaosa renoveerimisega

jäid lastele meelde trummi- ja
kontrabassisoolod. Öeldi, et
pillid kõlasid väga hästi kokku.
Peale selle meeldis neil näha
oma kooli õpetajat laval musitseerimas.
Lõpetuseks, nagu üks õpilane kirjutas - kokkuvõttes oli
see tõesti väga tore ja põnev
kontsert. Ja selliseid kontserte võiks rohkemgi olla.“

paari looga publiku enda poole
võita, haaras nad sõnade ja
mõttega kaasa minema.
Ivit eristab teistest lauljatest tema vaba, aus ja omanäoline esitus. Torkab silma võime
enda muusikalisi ideid ilma
erilise vaevata teiste omadega
kokku sulatada. Olles eristatav,
ei soovi ta olla erinev!
Ivi Rausi esitust toetas suurepärane ansambel koosseisus
Iljo Toming (kitarrid), Peedu
Kass (bass), Sulev Sommer (saksofonid) ja Eno Kollom (löökpillid), kes lisaks vaimustavale
esitusele toetasid Ivi tekste
oma soolode ja põnevate heliliste üllatustega. Samuti on
oluline mainida, et pea kõikide
esitatud lugude arranžeeringute autor on Iljo Toming, Saue
Muusikakooli kitarriõpetaja.
Kontsert andis korraks võimaluse unustada reeglid ja unistada.
Just unistused aitasid ka Ivit
muusikas ja elus vastuseid leida.
Tema esitus innustas kõiki unistama - ja kas teate - muusikas
on võimlik isegi vabalt lennata!

Vigade parandus
saab uusi ruume juurde. Nii oli
tegemist linnavalitsusel ja mõtlemist, nuputamist lasteaias.
Lisaks oli vaja juurde leida
ka neli uut õpetajat ja kaks
õpetajaabi.
Põnevusega jäime mooduleid
ootama. Teadsime, et moodulid
peavad olema kohal ja valmis
1. oktoobriks. Septembri teine
nädal oli käimas, kui saime
teada, et 13. septembril ja reedel algab moodulite paigaldamine. Nii see ka läks.
Reede hommikul enne
kella üheksat oli kraana ja
suur auto esimese mooduliga
kohal. Kokku paigaldas Cramo
Estonia AS 14 moodulit ja
neist kõigist kokku valmiski
väike lasteaed kahele rühmale
koos kõikide vajalike lisaruumidega. Mis kõige toredam,
moodulid valmistas meie linna
firma Harmet OÜ - andis tööd
ja leiba sauelastele ning oli
abiks pakilise probleemi kiirele lahendusele.
Meie lasteaia suurde perre
lisandus 44 last. Täna on Saue
lasteaias Midrimaa 18 rühma
ja kohti 407 lapsele.
Nüüdseks - alates 1.
oktoobrist - on rühmad avatud
ja kõik kohta soovinud kolmeaastased lapsed lasteaias.
Kohti jagus ka kümmekonnale
nooremale lapsele.

27. septembri Saue Sõna
esilehe artiklisse sattus
kujundatud lehte viimaseid
parandusi sisse viies viga rendimaksumus täisarvuna
läks valesse lausesse. Õige
variant on siin: „Moodullasteaia valmistas ja paigaldas

Need lapsed, kes ei ole veel
kohta saanud, saavad koha
järgmisel aastal kolmeaastaste
rühmas. Lasteaia järjekord on
avalik ja seda saab igaüks

hankel edukaks osutunud
Cramo Estonia AS. Moodulite
rendi maksumus kolmeks aastaks on ligi 195 000 eurot.
Rühmade mööbli valmistas ja
paigaldas AS Aasoja Projekt,
selle maksumus on pisut üle
20 000 euro.“

vaadata Saue linna kodulehelt
www.saue.ee: haridus /Saue
lasteaed Midrimaa.
Ilusat sügist ja meeldiva
kohtumiseni lasteaias!

Saue lasteaed Midrimaa 51
Saue lasteaed Midrimaa
tähistas 51. sünnipäeva aktuste,
kogunemisega lipuplatsil ja

vahva sünnipäeva rongkäiguga
(pildil) ümber lasteaiamaja.
Foto: Andra Salutee

Valimised

Eesti Keskerakond
Teie valimisloosung.
Kodukulud alla meie teeme ära!
Teenused ja toetused Tallinna tasemele!
Linnavalitsus inimeste heaks
tööle!

Nimetage kolm viimase nelja
aasta tähtsamat saavutust
Saue linna paremaks muutmisel.
1. Veevarustus ja kanalisatsioon.
2. Noortekeskuse valmimine
ja edukas käivitamine.
3. Sünnipäeva ja jõulutoetuse
taastamine eakatele.

Nimetage kolm peamist
probleemi, mis teie arvates
vajavad Saue linnas lahendamist.
1. Saue jaoks on tõmbekeskuseks Tallinn, meie
inimesed käivad seal
tööl, koolis või sisseoste
tegemas. Seetõttu on
väljaränne Tallinnasse
märkimisväärne. Samal
ajal puuduvad vähimadki
ametlikud suhted linnade
vahel. Linna teenuste,
sotsiaaltoetuste ja soodustuste alal on Tallinna elanikud eelisolukorras. Saue

inimestele tuleb tagada
võrdne kohtlemine tallinlastega.
2. Lasteaia- ja koolikohtade
puudus. Leiame, et kõik
lapsed alates vanusest 1,5
aastat peaksid saama käia
soovi korral Saue munitsipaallasteaias.
3. Kodukulude suurenemine
(prügiveokulud, küttekulud, elektrikulud).

Millised on nende probleemide lahendused teie
arvates?
Kõik sõltub poliitilisest tahtest ja uue linnavalitsuse
kompetentsusest.
Sotsiaalteenused ja -toetused tuleb viia vähemat Tallinna tasemele, sh:
◊ eakate toetus 76,70 eurot;
◊ sünnitoetus 320 eurot;
◊ koolitoetus 1. klassi õpilasele 320 eurot.
Linna teenuste arendamine
oma elanikele:
◊ elektriühistu asutamine
elektrihinna alandamiseks;
◊ prügiveo ümberkorraldamine ja hinna alandamine;
◊ programmi „Kodusoojus“
käivitamine eesmärgiga
vähendada küttekulusid;
◊ tasuta ühistranspordi

arendamine.
Investeerime inimestesse,
mitte ainult materiaalsesse
varasse! Linnavalitsus tuleb
elanike heaks efektiivselt
tööle panna!

Nimetage valdkonnad ja
objektid, millesse peaks
Saue linn järgmise nelja
aasta jooksul investeerima.
◊ Lasteaed-algkooli ehitamine.
◊ Multifunktsionaalne spordihall.
◊ Hooldekodu-pansionaadi
ehitamine koos päevakeskusega.

Keda soovite näha Saue
linnapeana?
Meie kandidaadid linnapea
ametikohale on Ilme Alandi ja
Jaan Moks. Rahvas valib!

Kas pooldate Saue linna
ja valla ühinemist? Põhjendage vastust.
Ühinemist ei poolda, sest see
ei lahenda kummagi poole
ühtegi probleemi. Perspektiivis võib osutuda vajalikuks
antud küsimuses rahvahääletuse korraldamine.
Meie inimesed on seotud
Tallinnaga ja oluliselt tuleb
arendada koostööd Tallinna
Linnavalitsusega.

Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit
Teie valimisloosung.
AJAME EESTI ASJA SAUEL!

Nimetage kolm viimase nelja
aasta tähtsamat saavutust
Saue linna paremaks muutmisel.
1. Kooli juurdeehitus, mis
annab koolile 11 lisaklassi.
Oma ruumid saavad muusikakool ja huvikeskus. Söökla
laienes kaks korda, et söögivahetund hakkaks kõigile
õpilastele normaalsel ajal.
2. Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrgu laiendamine.
3. Noortekeskuse uue hoone
valmimine. See on nüüd
hea baas, et noortekeskus
muutuks noortele kogemuskeskuseks, kus on loodud
võimalused panna proovile
koolis saadud teadmised ning
kogeda, mida neil on võimalik
elus teha ja saavutada.

Nimetage kolm peamist
probleemi, mis teie arvates
vajavad Saue linnas lahendamist.
1. Lasteaia vanem osa vajab
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renoveerimist.
2. Kooli sporditingimused
on väga kitsad ja akustika
võimlas on tervist kahjustav. Praegu on kooli võimlas üheaegselt tund kolmel
klassil korraga.
3. Teede olukord on mitmes
kohas probleemne. Tule
tänav vajab remonti, samuti
korterelamute vahelised
teed, aga seal on suureks
takistuseks killustatud teemaa omandid.
Sauel on probleemseid kohti
palju. Meie valik peamistest ei
tähenda seda, et siin kirjeldamata probleemid oleks meil
meelest ära läinud või märkamata jäänud.

ole mõtet ehitada tänase
saali koopiat. Uues spordisaalis peab olema võimalus mängida rahvaste-,
võrk- ja jalgpalli ning tegeleda
kergejõustikuga.
◊ Tule tänavat tuleb kapitaalselt remontida ja seda saab
teha osade kaupa. Ka korterelamute vahelisi teid on
vaja remontida, aga enne on
vaja korteriühistutega kokku
leppida, kuidas saab linn
investeerida korteriühistute
omandis olevatesse teedesse.
Ratastooli ja lastevankritega
liikujatele on vaja teha kõnniteed hõlpsamini kasutatavaks.

◊ Lasteaia vanema osa kapitaalremont on vaja ära teha.
Seda saab teha järk järgult
tiibade kaupa.
◊ Kooli sporditingimuste parandamiseks tuleb ehitada spordihall ja parandada olemasoleva akustikat. Kindlasti ei

Raha ja/või aega on vaja investeerida järgmistesse valdkondadesse:
◊ põhi- ja gümnaasiumihariduse kvaliteedi kasvule ning
selleks eelduste loomisele;
◊ koolile ja spordiklubidele
vajaliku spordihalli rajamisse;

Nimetage valdkonnad ja
objektid, millesse peaks
Millised on nende problee- Saue linn järgmise nelja
mide lahendused teie arvates? aasta jooksul investeerima.

Eesti
Reformierakond
Teie valimisloosung.
„Uhke Saue üle!“

Nimetage kolm viimase
nelja aasta tähtsamat saavutust Saue linna paremaks
muutmisel.
1. Saue linna uute ühisveevärgi ja kanalisatsiooni trasside rajamine. „Tänu“ paljudele mittenõuetekohastele puur- ja kogumiskaevudele oli mitmes Saue linna
piirkonnas probleemiks
puhta joogivee puudumine.
Uute trasside rajamisega
paranes oluliselt eramajade
piirkonna elanike võimalus
saada puhast ja kvaliteetset
joogivett. Samas tekkis ka
võimalus vabaneda murest
kogumiskaevude tühjendamise pärast.
2. Uus Avatud Noortekeskus.
Saue linna ja ka lähiümbruse noorte jaoks oli linnavalitsuse hoone keldris
asunud kooskäimise koht
juba ammu kitsaks jäänud
ning ega nende ruumidegi
olukord enam kõige parem
olnud. Uues keskuses on
noortel kordades suuremad
võimalused tegeleda huvitegevusega. Vaadates õhtust
sagimist ümber maja, võib
järeldada, et seda ei jäeta
kasutamata. Seoses keskusega on ka noortel emadel
ja päris väikestel koht, kus
koos käia ja aega veeta. Ka
on linna eakatel nüüd hommikupoolikutel paik, kus

◊ Saue linna keskuse kaasaegseks linnasüdameks arendamisse;
◊ Saue lasteaia vanema osa
renoveerimisse;
◊ linnailu parandamisse:
hoiame korras ja lisame
juurde pargipinke, lilli ja
rohelust;
◊ ettevõtlusinkubaatori käivitamisse Sauel;
◊ Saue linna ratastoolikasutajatele ja vaegnägijatele sõbralikumaks muutmisse;
◊ igale vanusele mängu- ja
treenimisväljakute-atraktsioonide rajamisse;
◊ bussiootepaviljonide lisamisse ja kaasajastamisse jne.

Keda soovite näha Saue linnapeana?
IRL-i Saue linnapea kandidaat
on Jüri Tümanok.

Kas pooldate Saue linna ja
valla ühinemist? Põhjendage
vastust.

avarates ruumides võimelda
ja rahvatantsu harjutada.
3. Kergliiklustee Saue-Laagri.
Vaadates seda rahvahulka,
kes alates varajastest hommikutundidest kuni hilisõhtuni liigub uuel kergliiklusteel Sauelt Laagrisse
ja kaugemalegi, on selge,
et sauelane on sportlik
inimene ning vajas juba
ammu midagi taolist. Jääb
üle vaid loota, et peagi
saame analoogsed kergliiklusteed Sakku ja Keilasse.

Nimetage kolm peamist
probleemi, mis teie arvates
vajavad Saue linnas lahendamist.
1. Saue Gümnaasium peab
saama korda. Valmiv juurdeehitus ei kõrvalda meie
gümnaasiumi kõiki kitsaskohti. Kooli õpikeskkonda,
ventilatsiooni ja valgustust
ning õpetajate töötingimusi
tuleb parandada tervikuna.
Uue multifunktsionaalse
spordihalli ehitamine on
hädavajalik.
2. Tule tänav tuleb lõpuni
korda teha. Esimene osa
Tule tänavast on täielikult
uuendatud. Samas on ülejäänud linna peatänav, eriti
kevadeti, väga halvas seisukorras. Väärikas linn ei saa
endale lubada auklikku ja
lainetavat tuiksoont. Teeme
selle tervikuna korda.
3. Saue lasteaia Midrimaa
vana osa vajab hädasti

Mõistlikel tingimustel on ühinemine mõistlik.
Millised on mõistlikud tingimused?
◊ Ühinemise tulemusena on
Saue linn valla keskus ja
tõmbekeskus.
◊ Sauel on ja jääb tugev ning
arenev põhikool ja gümnaasium, milles on nii palju õpilasi, et selle saaks vajadusel
muuta riigigümnaasiumiks.
◊ Saue linn saab areneda edasi,
sest puudub territoriaalne
kitsikus. Kui linn ei arene ja
laiene, siis see taandareneb.
Taandarenev linn kaotab aga
varem või hiljem oma tõmbe.
◊ Kohaliku omavalitsuse teenuste kvaliteet muutub samade
kulude juures veel paremaks ja
mitmekülgsemaks.
◊ Saue linnal tekivad võimalused kaasata euroliidu rahasid samadel alustel, nagu
seda saab praegu vald jne.

11. oktoober 2013 Saue Sõna
renoveerimist. Hoone karkass on amortiseerunud ja
mitmest kohast vajumise
märkidega. Seinte soojapidavus ei ole piisav. Iga
aastaste remontidega on
rühmaruumidele suudetud
küll parem väljanägemine
anda, aga see ei ole piisav.

Millised on nende probleemide lahendused teie
arvates?
Kõik need probleemid on
lahendatavad, kui selleks on
tõeliselt tahtmist ja pealehakkamist. Kõigepealt peab
olema tahe, siis plaan ja edasi
tegevused, mida sihikindlalt
ellu viiakse.
Gümnaasiumi osas tuleb
koostada terviklik lahendus,
mis arvestaks eelkõige õpilaste ja õpetajate huvidega
ning millel on ka hoolekogu
heakskiit. Linnavõim peab
kasutama kõiki võimalusi, et
meie lastel parimad õpivõimalused tekiksid. Tuleb vajadusel
saada abi riigilt või kui vaja,
siis kasutada Euroopa Liidu
toetusvõimalusi.
Tänavate ehitust ja lasteaia
renoveerimist saab rahastada
eelarvest ja vajadusel võtta
laenu.

Nimetage valdkonnad ja
objektid, millesse peaks
Saue linn järgmise nelja
aasta jooksul investeerima.
◊ Esmajoones peame investeerima oma laste tulevikku: Saue Gümnaasiumi
ja Saue lasteaeda.
◊ Teiseks linna taristusse,
alustagem kasvõi Tule tänavast.
◊ Kolmandaks investeerime
turvalisse elukeskkonda
- valgustame kooli viivad

Valimised
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kõnniteed ja ülekäigurajad,
linna heakorra tagamiseks
võtame tööle linnaaedniku.

Keda soovite näha Saue
linnapeana?
Eesti Reformierakonna linnapeakandidaadiks Sauel
on Harry Pajundi ja volikogu
esimehena näeme meelsasti
Madis Millingut.

Kas pooldate Saue linna ja
valla ühinemist? Põhjendage vastust.
Ei poolda. Olulisimaks meie

lubaduseks peame Saue linna
iseseisvuse säilitamist, mitte
arutut ja põhjendamata liitmist vallaga.
Pigem teha koostööd vallaga Saue linnaga piirnevate
külade elanikele teenuste osutamiseks hariduse ja sotsiaalvaldkonnas. Heaks eeskujuks
on Saue ja Saku valla ühine
lasteaed Laagris.
Kaaluda tasuks ka ühishankeid teede hooldusele ja
prügiveole.
Kas Saue on tõmbekeskuseks Laagri, Hüüru, Vatsla
elanikule? Ilmselt on selleks
ikkagi Tallinn.
Tuula, Kiia ja Valingu elanikule on selleks pigem Keila.
Jäävad veel valla Pärnupoolse nurga piirkonnad Pällu,
Ääsmäe, Maidla, Tagametsa
ja Pärinurme, mille elanikele
pole ei Keila ega Saue tõmbekeskuseks. Kui minnakse, siis
pigem Tallinna.
Milles siin sünergia?
Ja mis kõige tähtsam - mis
kasu saab sellest ühinemisest
tänane linnaelanik? Mis muutub tema jaoks paremaks?
Pole seda kellegi suust kuulda
olnud ja ega ei oskagi seda
välja nuputada.

Valimisliit Kindlad tegijad
Teie valimisloosung.
Kui valid, siis vali Kindlad
tegijad. Meie oleme näoga
inimeste poole!

Nimetage kolm viimase nelja
aasta tähtsamat saavutust Saue
linna paremaks muutmisel.
1. Saue Gümnaasiumi laiendus, sh muusikakooli ehitamine pärast 17 aastat kestnud ootamist, uued ruumid
huvikeskusele ja lasteaia
moodulrühmade avamine.
Juurdeehitused lahendasid
haridusasutuste terava ruumiprobleemi ja parandasid
oluliselt õpitingimusi. Ka
tehniliste vahendite osas.
2. Puhas vesi ehk ühisveevärgiprojekti elluviimine, mille
tagajärjel on valdaval osal
majapidamistest võimalik
liituda vee- ja kanalisatsioonitrassiga. Töö peab
jätkuma, et luua ühinemise
võimalus kõigile.
3. Saue Noortekeskuse valmimine, selle juurde Eesti
parima skate -pargi rajamine ning Sarapiku suusaja kelgumäe laiendus.

Nimetage kolm peamist probleemi, mis teie arvates vajavad Saue linnas lahendamist.
1. Kindlasti nõuavad parandamist sportimisvõimalused Saue Gümnaasiumis.
2. Suureneda võiks linnaelanike osavõtt linnaüritustest
ja osalus linnaelu küsimuste
aruteludes, samuti linna
ettevõtjate kaasamine.
3. Turvaline liiklemine, teedetänavate talvine korrashoid
ja ühtse linnakujunduse
väljatöötamine.

Millised on nende probleemide lahendused teie arvates?

Keda soovite näha Saue
linnapeana?

◊ Multifunktsionaalse sisespordihalli ehitamine koos
Sarapiku terviseraja edasise arendamisega ja võimla
akustika parandamine.
◊ Tuleb enam aktiviseerida
ja kaasata erinevaid ea- ja
huvigruppe, informeerida
pikemalt ette ürituste, kohtumiste ja ümarlaudade
toimumisest.
◊ Liikluse ohutumaks muutmine, vajadusel rahustamine. Senise hoolduslepingu lõppemisel tuleb uue
sõlmimisel pöörata talvise
teedehoolduse nõuetele ja
nende täitmisele tõsisemat
tähelepanu, kaaluda linnaaedniku koha loomist.

Inimest, kes armastab Sauet.
Meie kandidaat on Henn
Põlluaas. Pooleteise aastaga
on tema juhtimisel tehtud linnas palju ära, linna juhtimisstiil on avatud, konstruktiivne
ja koostööaldis. Küsitluste
ja regulaarsete kohtumisteümarlaudade korraldamisega
on oluliste küsimuste arutellu
kaasatud ka linnaelanikud.
Aastaga langetati linnavalitsemise kulud 17 protsendilt
11 protsendile, Saue tõusis
haldussuutlikkuselt omavalitsuste seas kolmandale ja
linnade arvestuses esimesele
kohale. Henn Põlluaas sobib
hästi linnapeaks.

Nimetage valdkonnad ja
objektid, millesse peaks
Saue linn järgmise nelja
aasta jooksul investeerima.
◊ Uue lasteaia ja mänguväljakute ehitamine. Olemasolevad mänguväljaku
vajavad laiendamist ja
kaasajastamist. Lasteaiakohtade vajadus kasvab,
kui viiakse ellu kavandatud kinnisvaraarendused
ja keskuse visioon. Lasteaiakohad võiks olla ka noorematele kui kolmeaastastele lastele.
◊ Teede ja tänavate remontimise jätkamine ning kergliiklusteed Keila ja Saku
suunal.
◊ Sotsiaalvaldkond vajab jätkuvat tähelepanu, sh eakate
pansionaadi-päevahoiu rajamise võimaluse otsimine
koos naabervaldadega.

Kas pooldate Saue linna ja
valla ühinemist? Põhjendage vastust.
Kindlasti ei poolda Saue linna
ja valla sundliitmist. Siis ei
ole meie linnaelanikud enam
need, kes otsustavad, mis
Sauel toimub. Liitumine saab
toimuda vaid pärast põhjalikke analüüse ja referendumi
läbiviimist. Täna majanduslikke analüüse tehtud ei ole,
kuid erilist efekti oodata ei
ole. Oluline on ka identiteediküsimus. Rahuloluküsitlus
näitas, et sauelased on oma
linnaga rahul, tunnetavad end
linnakodanikena ja näevad
end eeskätt Saue linna, mitte
valla või maakonna elanikena.
Ilma piisava informatsiooni
olemasoluta ja Saue linna
elanike heakskiiduta ei pea
me liitumist võimalikuks.
Küll aga tervitame koostööd
naabervaldadega.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Teie valimisloosung.
Tule meiega! Ühiselt suudame!

Nimetage kolm viimase nelja
aasta tähtsamat saavutust Saue
linna paremaks muutmisel.
Saue linna elanike seisukohalt
tuleks esile tõsta linna taristu
arendamist.
Kolm head asja oleksid:
1. tööd alustasid kiired ja
mugavad elektrirongid;
2. aasta teoks tunnistatud
kergliiklustee valmimine
koostöö Saue vallaga;
3. vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine.

Nimetage kolm peamist probleemi, mis teie arvates vajavad Saue linnas lahendamist.
Probleeme on kindlasti enam,
kui kolm, kuid suured asjad

saavad alguse olulistest pisiasjadest. Räägime asjadest,
mis meid kõiki puudutavad:
lasteaiakohtade puudus, ühes
sellega, et eralastehoidude
kasutamine läheb vanematele
ebavõrdselt kalliks; teeninduskultuuri taseme tagamine linnavalitsuses; linna osutatud teenuste hindade pidev tõstmine.

Millised on nende probleemide
lahendused teie arvates?
Meie soovime, et:
1. lapsevanemat tuleb varakult
teavitada lasteaia koha olemasolust
2. ametnik linnavalitsuses võiks
vastuvõtuajal ka tööl olla
3. teenuste hinna tõstmine ja
omatulude suurendamine
linnaeelarves tarbijahinnaindeksi võrra aastas ei ole vaja-

duspõhine ega objektiivne –
sellisel kujul tuleks lõpetada.

Nimetage valdkonnad ja
objektid, millesse peaks
Saue linn järgmise nelja
aasta jooksul investeerima.
Haridus:
◊ Tahame, et igale lapsele oleks
tagatud lasteaiakoht linna
lasteaias, selleks on vaja
renoveerida lasteaed Midrimaa selliselt, et seal kohti
juurde luua. See on täiesti
võimalik. Näiteks Tartus
loodi lasteaia renoveerimise
käigus juurde lausa 186
kohta. Moodulite lisamisega
kustutati kiirelt tulekahju,
kuid see ei kõrvaldanud
tegelikku probleemi - maja
vananeb, samuti on vaja uusi
kohti lastele.

◊ Algatame Sauel riigigümnaasiumi ehituse koostöös lähinaabritega, see tooks Saue
haridusse investeeringu
suurusega 6 miljonit eurot.
Heakord:
◊ Rajame kõikidesse bussipeatustesse katusega ootepaviljonid.
Remondime linna teid ja tänavaid, tagame teede ja tänavate
läbitavuse ka talvisel ajal.

Keda soovite näha Saue linnapeana?
Eelistame linnapea ja abilinnapeade leidmisel avaliku
konkursi korraldamist. Sellisel
juhul oleks võimalik saada linna
juhtima oma ala asjatundjad
ning nii läheks tähelepanu
rohkem ülesannete praktilisele
teostamisele, vähem aega jääks
poliitikale. Poliitikat tehtagu

volikogus, mitte linnavalitsuses.

Kas pooldate Saue linna ja
valla ühinemist? Põhjendage
vastust.
Meie erakond ei poolda üldse
omavalitsuste sundliitmist,
samuti tahame näha maakondliku tasandi arendamist. Saue
linna ja valla ühinemise arutamisel on hädavajalik nii eelnevate uuringute läbiviimine kui
kohaliku rahvahääletuse korraldamine, et oleks teada mis ja
milleks. Peame esmatähtsaks
Saue inimeste arvamust. See on
demokraatlik lähenemine. Kuid
Saue linna ja valla vahelist koostööd saab teha ka ilma ühinemiseta. Meie programmis on mitu
sellist ideed, mida teha koostöös
naabritega, näiteks riigigümnaasium või ajaleht.

Vaba aeg ja vanem generatsioon
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Sauelased Urvaste ja Otepää kandis III
Anne-Liis Liivik

Algus
13. septembri Saue Sõnas

Pokumaa ja Otepää
Pokumaa on teemapark, mis
loodud kunstnik Edgar Valteri algatusel. Selle alus on
„Pokuraamat“, mis kirjeldab
väljamõeldud olevusi, nimega
pokud. Pokude prototüübid on
tarnamättad.
Pokumaal on avastamist väikestele ja suurtele. Saab näha
kunstniku maale ja illustratsioone, tutvuda lasteraamatute
tegelastega. Saab käia metsaradadel ja Padasoo mäe Pannkoogi-tares. Tähelepanu pälvis
reisikaaslane, kes oli sündinud
Pokumaal asuvas saunas ja elanud seal esimesed eluaastad.
Pokumaalt sõitsime Ote-

pääle, kus külastasime Eesti
lipu tuba. Otepää on otsekui
Eesti sinimustvalge lipu häll:
siin on pühitsetud ja õnnistatud tänane Eesti riigilipp 4.
juunil 1884. Lipp oli esmalt
eesti üliõpilaste tunnuslipp,
seejärel eesti rahvuslipp ning
Eesti Vabariigi loomisel kuulutati sinimustvalge värvikombinatsioon riigivärvideks.
Muuseumi idee ja teostuse
eestvedaja oli Otepää Maarja
koguduse õpetaja Jüri Stepanov
(1952-2008). Eesti lipu tuba
avati Otepää Kirikumõisas 23.
detsembril 1996, et kajastada
eestlaste jaoks nii olulist sinimustvalge lipu saamislugu.
Külastasime ka Otepää
kirikut. Otepää on vanimaid
kihelkondi Tartumaal, seepärast on juba 1234 olnud Ote-

pää kirikul vaimulik. Kirik asus
piiskopilossi läheduses, mille
ehitas esimene Tartu piiskop
Hermann 1224 vana Eesti
maalinna asemele. Esimesest
Otepää kirikust jutustab Läti
Hendrik. Kiriku lähedal asub
Otepää linnamägi.

Teekond Tehvandile ja
Pühajärv
Tehvandi kompleks rajati 1977.
aastal talispordialade olümpiakoondise ettevalmistuskeskusena. Kompleksi kuuluvad
lisaks peahoonele suusastaadion, murdmaasuusarajad,
suusahüppemäed, lasketiir ja
rullsuusa- ning jooksurajad.
Suusahüppetorni juurest avaneb ümbrusele kaunis vaade.
Selle kauni vaate saime kätte,
kui liftiga tippu tõusime. Bussi-

juht Toomas ning meie kõige
nooremad - Stella ja Loone - julgesid jalgsi torni ronida. Nägime
ka kolme vaprat väikest suusahüppajat trenni tegemas.
Edasi oli jäänud veel meie
viimane peatus - Pühajärv. Seal,
kus Jaan ja vesi, seal on kohe
ka suplus.
Pühajärv (ka Otepää Pühajärv) asub Valgamaal, Otepäält 3
km edela pool. See on üks Eesti
kaunimaid järvi, milles paikneb
Väike-Emajõe lähe. Pühajärv
on piklik, 286,3 hektari suurune järv (3,5 km pikk ja 1,6
km lai), mis asub 115 meetri
kõrgusel merepinnast Otepää
kõrgustikul. Tema suurim
sügavus on 8,5 meetrit. Järves
on viis saart, kaldad on järsud
ja enamasti liivased või kruusased. Nii järve kui selle tekkimise

kohta on mitmeid legende ja
rahvamuistendeid. Järvel peetakse ka kalastusvõistlusi.
Need, kes raatsisid veest
välja tulla, käisid ka Pühajärve
Sõjatamme juures, mille vanust
arvatakse kolm-nelisada aastat.
Tamm on saanud nime 1841
toimunud talupoegade vastuhakust Pühajärve mõisniku vastu.
Meie kaks rännupäeva möödus kiiresti ja algas kodutee
mitte traditsioonilist Tartu maanteed pidi, vaid läbi Elva, Konguta, Võisiku, Esku ja Pilistvere.
Päevakeskuse organiseeritud
reisid on sauelaste hulgas alati
olnud populaarsed ja reisinimekirjad täituvad väga kiiresti.
Seegi käik oli tore ja andis uusi
teadmisi. Täname Liivit ja Tiinat
ning jaksu uute reiside väljamõtlemiseks giid Jaanile!

Oktoobris Saue Päevakeskuses
Päevakeskuses on avatud
Iiness Silla karikatuuride näitus
21.-25. oktoober
elukestva õppe nädal
◊ 21. oktoober kell 15
külastame Saue linna ettevõtet
AS Toode. Koguneme päevakeskuses kell 14.40.
◊ 22. oktoober kell 11 avatud tervisevõimlemine; kell
12.00 sügisene kepikõnd.
◊ 23. oktoober kell 11 ristsõnade lahendamine ja viktoriin Saue Noortekeskuses.
Osavõtust palume teatada
Saue Päevakeskusesse.
◊ 24. oktoober kell 16.30-18
kohtumine Adamson-Ericu

Muuseumis Ülle Ulla ja
Malle Leisiga. Muuseumis
on avatud Estonia teatri
näitlejate portreede näitus. Pensionäri pilet 1.50
maksta kohapeal. Sõidame
kell 15.15 kaubakeskuse
juurest väljuva bussiga.
◊ 25. oktoober kell 12 tutvustab Jaan Masing 2014.
aasta reise ja näitab fotosid.
Võimalus reisiplaanides
kaasa rääkida!
Tähelepanu lauluhuvilised!
◊ 25. oktoobril kell 18 taasalustab lauluklubi. Lauluklubi
eeslaulja on Piret Kuld. Osalejatel palume kaasa võtta suu-

pisted! Kõik uued ja vanad
lauluhuvilised on oodatud!
Kontsert
◊ 13. novembril kell 15 lõunakontsert „Klassikatähed
2013“ Estonia kontserdisaalis. Esinevad noored
Eesti muusikud. Pilet maksab 4.50. Pileti raha saab
maksta kuni 18. oktoober.
Seltsingud ja ühingud
◊ 8. oktoober kell 10 Saue
Linna Invaühingu koosolek.
◊ 18. oktoober kell 16 seltsing
Tammetõru koosviibimine.
Seltsing Tammetõru ootab
enda sekka uusi liikmeid!

Noortekeskus
oli taas täis eakamat elurõõmu
Päike, kuidas nõnda liigud
üle sinitaeva sa?
Oled nõnda armas mulle,
võta ühes kõndima.
Käekõrval kahekesi lähme
pikka pilveteed vii mind sinna, vii mind
sinna, kus need soojad
vihmaveed.
Vii mind vikerkaare peale,
pane ratsa istuma,
siis ma hõiskan üle ilma
lõokese häälega.
Sünnipäevapeo esinejad muutsid piduliste tuju heaks. Foto: Sirje Piirsoo

Saue Sõna
Saue linna väärikaimate sünnipäevalaste, kel vanust 65 ja
enam aastat ning kelle tähtis
päev oli juulis, augustis või
septembris, sünnipäevapeo
muutsid meeldejäävaks esinejad: päevakeskuse Rukkilill

Harald Matvei juhatamisel ja
tantsuansambel Senjoriitad,
Jüri Mänd kandlel ning seenioride showtantsutrupp Mustamäe sotsiaalkeskusest.
Häid soove jagasid linnapea Henn Põlluaas, abilinnapea Jüri Tümanok, volikogu
sotsiaal- ja tervishoiukomis-

joni esimees Matti Nappus ning
EELK Keila koguduse diakon
Anu Väliaho. Päevakeskuse
juhataja Liivi Lents kostitas
sünnipäevalapsi luuletusega
ja märkis, et kui Sauel poleks
vitaalset eakamat põlvkonda,
kes aktiivselt tegevustes ja
ringide töös osaleb, poleks

Siin nad on, parimate hoidiste autorid (vasakult): Ann Kalamees,
Margit Ots, Andra Salutee ja Tiina Kallikorm. Foto: Maie Särak

Naisselts pani
mõnusaid maitseid
purgist põske
Andra Salutee
Saue Naisseltsi eestvedamisel oli laupäeval, 28.septembril, Saue Noortekeskuses vahva ettevõtmine, mis
kandis nimetust „Mõnusaid
maitseid purgist põske“.
Töökad Saue naised tõid
kohaletulnutele maitsta ning
hinnata endatehtud suviseid
ja sügisesi hoidiseid. Kuna
öko ja maheda valmistamine
on praegu väga populaarne,
siis sobisid kodusest aiasaagist tehtud maitsvad hoidised väga hästi meie aiahoo-

keskust vajagi, ning rääkis,
milles lähiajal kaasa lüüa.
Peo lõpu tegi magusaks imemaitsev sünnipäevatort. Mälestuseks sai iga sünnipäevalaps
väikese, kuid praktilise kingituse.
Mille, see jäägu saladuseks.

aja lõpetamiseks.
Publiku lemmikuks sai
Vürtsikas Küüslauguvarte
Hoidis, Tuline Idamaine
Tšillihoidis ja Aprikoosiploomikeedis. Kõik teised
moosid-salatid maitsesid
samuti põnevalt ja hästi.
Ettevõtmise teises pooles
keetsime Margit Otsa juhendamisel boršisupi põhja ja igaüks
sai purgikese suppi kodustele
maitsmiseks kaasa viia.
Tänud kõigile moosikeetjatele ja salatimeistritele,
kes oma kogemusi teistega
jagasid.

Traditsioon üheskoos sünnipäevi pidada ja nii neid
sauelasi meeles pidada ning
tunnustada, kes aastakümneid on linnaellu oma panuse
andnud, sai alguse möödunud
aasta sügisel.
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Mälumängu
võitsid õpetajad
Villu Liiv
Võistkonna Tammetark liige

Saue Taekwondoklubil läks Pärnus väga hästi: kaks kuld-, kolm hõbe- ja neli pronksmedalit

Saue Taekwondoklubil
läks võistlustel väga hästi
Saue sõna
Tänavu sügisel klubina esimest sünnipäeva tähistav Saue
Taekwondoklubi esines edukalt
rahvusvahelisel turniiril Šveitsis ja Pärnu Cupil.
22. septembril toimus
Šveitsi linnas Vevey rahvusvaheline turniir taekwondos.
Turniiril osalesid sportlased
Eestist, Araabia Ühendemiraatidest, Jordaaniast, Prant-

susmaalt ja Šveitsist. Meie
meeskond, mis koosnes kuuest
sportlasest, pöördus koju
tagasi viie medaliga. Hõbedale
tulid Sofia Samoilova ja Maksim
Smirnov, pronksile Laura-Liisa
Kümnik, Jekaterina Rõbnikova ja
Leyla Uzhakhova.
Pärnu Cupil osales 5.
oktoobril 15 klubi Eestist ja
Lätist. Sportlasi oli 100 ringis, nende seas meie klubi
võistlejad. Avatseremoonial

demonstratsioonesinemisega üles astunud sauelastel
läks väga hästi. 11-liikmeline võistkond pälvis üheksa
medalit: kaks kulda, kolm
hõbedat ja neli pronksi.
Kullaga tulid koju LauraLiisa ja Ott-Kaarel Kümnik. Sofia
Samoilova, Martin ja Kaspar
Aadli jõudsid hõbedale ning
Eloura Charles, Carmen Raagmets, Kaur Kippar ja Armin Riis
olid pronksi väärilised.

Huvikeskus tähistab
pärimuskultuuri aastat
keraamika töötoaga
Saue Huvikeskus tähistab pärimuskultuuri aastat keraamika
töötoaga ja kutsub kõiki keraamikahuvilisi osalema. Töötuba
toimub laupäeval, 26. oktoobril,
kell 12-14 huvikeskuse kunstiklassis. Juhendavad Made Kaares
ja Virve Laan.
Valmistame piimakannu.
Kannu kaunistamiseks kasutame eesti mustreid, ruunikirju,
peremärke või vanaemade
pitsimustreid. Töövahendid ja
materjalid on kohapeal olemas,
mustrilehed võib ise kaasa
võtta. Glasuurimine ja kõrgkuumuspõletus huvikeskuses.
Tulge koos perega. Osalustasu 2
eurot. Eelregistreerimine e-posti
aadressil huvikeskus@saue.ee.

Kursused täiskasvanutele
Fotograafia kursus alates 16.
oktoobrist kolmapäeviti kella
19.00-20.30. Juhendaja Kristjan
Rosin (www.walldec.eu).
Kursus koosneb 10 kohtumisest ja on mõeldud eelkõige neile,
kes alles alustavad fotograafiamaailmaga tutvumist ja tahavad

õppida oma kaamerat tundma.
Tutvutakse fotograafia ajalooga, erineva fotovarustusega,
õpitakse selgeks fotograafia põhitõed ja kuidas omada täielikku
kontrolli kaamera üle.
Lisaks tutvutakse valguse
ja varju omaduste-vormidega,
kompositsiooni reeglitega fotograafias ja õpitakse valgustama
portreepilti.
Kursuse jooksul saab õpilane
ka teadmised digitaalsest fototöötlusest. Kursus lõpeb näitusega. Kursuse tasu 75 eurot.

Portselanmaal
Esmaspäeviti alates 4. novembrist kell 18.30 -20.00 Saue
Huvikeskuse kunstiklassis.
Juhendaja Virve Laan. Maalida saab lauanõusid ja kahhelplaate. Kasutame pesukindlaid värve ja lüstrit. Põletus kuni
850 kraadi. Oodatud on kõik,
kes soovivad endale või kingituseks valmistada omanäolisi
tarbeesemeid. Töövõtted omandab kiiresti, kasutada saab ka
šabloone. Meil on olemas vajali-

kud värvid ja töövahendid, valik
kruuse ja taldrikuid. Võib tulla
ka oma nõudega. Nõud peavad
olema portselanist või fajansist,
uued ja kasutamata. Vajalik eelregistreerimine. Ühe korra tasu
4 eurot.

Keraamika täiskasvanutele
Teisipäeviti 18.30- 21.00 Saue
Huvikeskuse kunstiklassis.
Juhendaja Virve Laan. Lauanõude, seinaplaatide ja dekoratiivesemete valmistamine ja
glasuurimine. Madalkuumus- ja
kõrgkuumuspõletus. Ühe korra
tasu 8 eurot.

Klaasikunsti kursus
Alates 10. oktoobrist neljapäeviti kell 18.00- 20.00
ruumis 407. Juhendaja Ilona
Rõžakova. Oodatud on kõik
klaasvitraaži- ja tiffanitehnika
huvilised. Kuutasu 18 eurot.
Kõikidesse huviringidesse on
vajalik eelregistreerimine telefonil 6595009 või e-posti aadressil huvikeskus@saue.ee.

Saue linna võistkondlike esivõistluste Tammekilb teine
voor toimus 25. septembril
ja andis võistluste mitmeaastases ajaloos esmakordselt
võidu gümnaasiumi õpetajate võistkonnale SG4, kes
on alati tublilt kohal olnud
ja ka häid kohti saavutanud,
kuid võit oli esimene.
Tublid naispedagoogid
Ulvi Urgard, Endla Lindmäe,
Malle Liiv ja lisaks Priidu
Valma kogusid Saue linna
20. aastapäevale pühendatud mängus 56 punkti.
Nende edumaa järgnevate
ees oli napp, sest II ja III
kohta jaganud Tammetark
(Vello Toomik, Villu Tamm,
Laura Tamm ja Villu Liiv)
ning Ettur (Virve Laan, Tiiu
Kuuskme ja Urmas Väärtnõu)
kaotasid vaid kahe punktiga.
Seekordse võistluse tasavägisust näitab seegi, et ülejäänud võistkonnad ei jäänud ka
kaugele. 4. koha sai Sammas
47 ning 5.-6. kohta jagasid
Tammetõru ja Noortekeskus
46 punktiga.
Eelmise vooru võitjad jäid
seega natuke tahaplaanile,
kuid ega see ei olnudki eriline ime, sest võistluste korraldaja Tenno Sivadi esitas

rohkem Saue linna puudutavaid küsimusi ja Sauega
vähem seotud mängijad jäid
natuke hätta. Samas on heameel, et Saue Mälumänguklubisse kuulub mitmeid
tuntud mälumängureid ka
suurest pealinnast.
Küsimustest meeldis
mulle isiklikult esitatud pilt
Tallinna vanast uhkest Balti
jaamast, mis 1961. aastal
paraku ümber ehitati, kuid
vanematele mängijatele vast
siiski tuttav ette tuli. Vahva
oli aga see, et keegi võistkondadest seda kogunisti Saue
raudteejaamaks pidas!
Tänavu selgub Saue meister III vooru järel. Arvesse
lähevad iga võistkonna kaks
paremat tulemust, seega on
järgnevas kahe vooru järgses
edetabelis rasvases kirjas
toodud kindlasti arvesse
minev mänguvooru tulemus.
1. Sammas 60 + 47 = 107
2. Tammetark 47 + 54 = 101
3. Ettur
35 + 54 = 89
4. SG4
31 + 56 = 87
5. Tammetõru 40 + 46 = 86
6. Noortekeskus 31 + 46 = 77
7. Male mehed 31
Mälumängu Tammekilb kolmas otsustav voor toimub
20. novembril. Täpsem info
edaspidi.

Maria Liiv
viis Saue juhtima
Jan Pillav
Saue Noortekeskuse
noortejuht
Mingil põhjusel on inimeste
loomusesse kodeeritud tahtmine omavahel võistelda ja
teistest parem olla. Võisteldakse peaaegu kõiges: spordis, teaduses, kunstis, mängimises ja teistes valdkondades.
23. septembril kogunesid
Lääne-Harjumaa noorsootöötajad kaheks päevaks järjekorras neljandale kutsevõistlusele, et selgitada välja piirkonna parim noorsootöötaja.
Võistluses osales viis noortekeskust: Keila, Klooga,
Saue, Lagedi ja Jüri. Peakorraldaja oli sel korral Lagedi
Noortekeskus ja toimumispaik Viikingite Küla.
Võistlusalad hõlmasid
noortejuhtide igapäevatöös
vajaminevaid oskusi, näiteks
projekti kirjutamine, eneseväljendus, esmaabi, visuaal-

meedia esitlus oma noortekeskuse tutvustamiseks ja
ühe tähtsündmuse korralduse
planeering. Ei puudunud ka
eelnevalt ettevalmistatud
ülesannete esitamine ja valdkonnateadmiste kontroll.
Õhtune programm sisaldas
draamaõpetaja Maret Oomeri
läbiviidud teatrikoolitust. 24.
septembri lõunaks oli tänavune võitja selgunud. Selleks
osutus Saue Noortekeskuse
projektijuht Maria Liiv.

Teated ja reklaam
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Kuulutused
Teenused
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.
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud
E-R 15.00-19.00. L, P suletud. Telefon 600 3382, info@
sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku

telefonil aeg ette registreerida!
Koduvisiidid.
Teostan veoteenust väikekaubikuga MB Sprinter. Tasu kokkuleppel. Telefon 5284475,
Toomas.
Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid jne). TASUTA
demonteerime. Hoolsad töömehed. Telefon 55939504.
Müük
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, sõelutud
kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport Sauele tasuta.
Telefon 53593615.

Jumalateenistused
Saue kirikus
Pühapäev, 13. oktoober kell 13
Lõikustänu püha. Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur
Utno.
Muusikaga teenib Oleviste
koguduse naiskoor Irma Vaiklo
juhatusel.
Pühapäev, 20. oktoober kell 13

Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld.
Pühapäev, 27. oktoober kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld.
Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 19.

Päästesündmused
Põhja päästekeskus
20. septembril kell 13.45 teatati Häirekeskusele põlengust
Sauel Tule tänaval. Süttinud
oli tööstushoone sein. Pääst-

jad avasid tulekolde leidmiseks hoone seina ja kustutasid
umbes viie ruutmeetri suuruse
põlenud ala. Tuli sai esialgsetel
andmetel alguse nurklihvijaga
töötamisel lendunud sädemest.

Teatrietendus „Tule tagasi, Gabriel!“
25. oktoobril kell 19.00 Saue
Kontserdisaalis teatrietendus
„Tule tagasi, Gabriel!“
MIKA WALTARI (Soome) „südametu komöödia“ kahes vaatuses
Lavastaja: LASSE LINDEMAN
(Soome)
Kunstnik: JAAK VAUS
Mängivad: ANNE PALUVER,
ENE JÄRVIS, AGNES AALISTE
ja JÜRI AARMA
Esietendus: 15. septembril
2013 Salme Kultuurikeskuses
MIKA TOIMI WALTARI (19081979) oli üks viljakamaid ja
mitmekülgsemaid Soome kirjandusklassikuid. Ta on viljelenud
praktiliselt kõike, mida kirjanduse vallas viljeleda saab: luuletustest ja näidenditest novellide,
romaanide ja isegi filmistsenaariumideni, millest kuulsaim ja
tuntuim on „Hulkuri valss“.
Rahvusvaheliselt tuntuks sai ta
romaaniga „Sinuhe, egiptlane“,
mida on tõlgitud neljakümnesse
keelde. Ka tema teatritükke on
mängitud paljudes maades,

keele ja kultuuri läheduse tõttu
eriti muidugi Eestis. Viimati
mängiti Eestis Mika Waltari
komöödiat „Hilinenud pulmaöö“
samuti Vana Baskini Teatris ja
Lasse Lindemani lavastuses
aastatel 2009-2012.
Piletid hinnaga 10/12 eurot
müügil Saue Huvikeskuses
(Saue koolimajas ruum 124)
E-N 15.00-18.00 ja 1 tund enne
algust kohapeal.

Müüa lõhutud küttepuud: lepp35€/rm; segapuu-32€/rm;
kask-40€/rm. Transport alates
10 ruumist tasuta. Telefon
53544240.

ole tähtis. Rain, 55595272.
Kinnisvara
Üürile anda 3-toaline mugavustega korter. Info telefonil
53465727.

MÜÜA TALVEKARTULEID! Omatarbeks kasvatatud mahekartulist
jäi mõnisada kilo üle ja soovin
selle realiseerida. Kasvatamisel
ei ole kasutatud kunstlikke väetisi ega taimemürke. Suurema
koguse võime ise kohale tuua.
Sort `Solara`, hind 0,50 eurot
kilo. Võib kaubelda ka. Helistage
5078842, Kuresaar.

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

Ost
Ostan nõuka-aegse laste plekist
pedaalidega auto. Seisukord ei

Pakume tööd muujale Laagri
Maksimarketis. Villatooted.
Telefon 55938693.

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.

Karateklubi Kimura Shukokai
võtab vastu uusi õpilasi karate trenni.
Trennid toimuvad
teisipäeviti ja neljapäeviti
kell 18.00-19.00
Saue Gümnaasiumi spordisaali rõdul.
Info Rene Toome, GSM 55619155.

HELLA ANNI
Südamlik kaastunne Mihklile
perega
ema, ämma ja vanaema
surma puhul
Anu, Toomas, Andra, Raivo,
Riina, Robertas, Ingrid

Pikk päevatee on jõudnud
õhtusse…
Langetame leinas pea
seltsingukaaslase
HELLA ANNI
mälestuseks
Sügav kaastunne
lähedastele
Saue Kodu-uurimise
Seltsing
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