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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Eesti riik on 96-aastane
Sirje Piirsoo

S

aue linn tähistas Eesti
Vabariigi 96. aastapäeva mitmel moel.
Lasteaias Midrimaa
oli oma „presidendi vastuvõtt“. Noortekeskus võttis ette
kümnenda öömatka „Matkates
vabariigi aastapäevale“, mis
kulges Laokülast Kloogale. Osalejaid oli sadakond, rohkem kui
kunagi varem. Liisi Arm, Kaupo
Eier ja Krister Paas - viimane
neist haige jala ja metsas tehtud karkudega - tegid ajalugu
ning tulid matka alguspunktist
Sauele jalgsi. Kokku ümmarguselt 10 tundi ja ligi 40 km.
Kaitseliidu Saue kompanii ja
Naiskodukaitse Saue jaoskond
korraldasid piduliku jalutuskäigu
läbi linna. Järgnes pärgade asetamine Eesti vabaduse eest
langenute mälestuskivi jalamile
ja jumalateenistus Saue kirikus,
mida juhatas Vahur Utno, muusikaga teenis EELK Keila Miikaeli
koguduse segakoor.
Eesti sünnipäevale eelnenud
reedeõhtuse kontsertaktuse
juhatas sisse meestelaul. Elviira
Alamaa käe all astusid üles
Saue Poistekoori ja Saue Noorte
Meeste Koori ühendatud jõud.
Volikogu nimel tervitas sauelasi aseesimees Jaan Moks,
pidupäevakõne pidas linnapea
Henn Põlluaas. Järgnes teenetemärkide üleandmine. Linna
kõrgeima autasu pälvisid Monika
Liiv ja Harald-Johannes Matvei.
Tänukirjaga tunnustati Endel Piirsood, Leo Seppa, Villu Liivi, Margit Otsa, Meeli Kallast, Jekaterina
Tikerpuud, Mati Uuesood, Jaan
Palumetsa ja Marika Salu (lk 3).
Aktus lõppes ansambli Kõrsikud muheda kontserdiga.
Fotod lk 6.

Teenetemärgi pälvisid Monika Liiv ja Harald-Johannes Matvei

Lasteaia kõige vanematel rühmadel oli oma pidulik vastuvõtt kätlemistseremooniaga. Lapsi tervitasid linnapea Henn Põlluaas ja direktor Anne Teetamm
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Henn Põlluaas: Lehvigu lipud ja elagu Eesti!
Linnapea Henn Põlluaasa kõne
21. veebruaril Eesti Vabariigi 96.
sünnipäeva kontsertaktusel

L

ugupeetud sauelased,
sõbrad ja külalised! Tervitan teid Saue Linnavalitsuse nimel ja soovin
õnne saabuva Eesti Vabariigi
96. aastapäeva puhul!
See on mul tänavu juba
kolmas kord osaleda vabariigi aastapäeva tähistamisel,
täpselt, nagu eelmisel aastal.
Esmalt gümnaasiumis korraldatud ajalookonverentsil, siis
lasteaias ja nüüd siin. Kõik
korrad on olnud toredad ja
meeliülendavad üritused. Eriti
lasteaias.
Kui küsisin lastelt, kas nad
teavad, mida tähendab Eesti
Vabariik, ütlesid nad, et see on
justkui perekond, see on meie
kodu, meie maa. Kas saab veel
paremini öelda?
Võib-olla just seetõttu täidab
mind tänavusel Eesti Vabariigi
aastapäeval kahetine tunne.
Ühtepidi suur rõõm meie riigi
sünnipäevast ja headest saavutustest, teistpidi kurbus vahetult enne aastapäeva välisministri allkirjastatud Eesti-Vene
piirilepingu pärast.
20. sajand oli Eesti saatuses
üks murrangurohkemaid aegu.
Siis sai tegelikkuseks meie
rahva kauaaegne unistus. Sellesse sajandisse mahtusid Eesti
Vabariigi väljakuulutamine;
Vabadussõda, millega kindlustasime riigi ja rahva püsimise
ning mis päädis Tartu rahulepingu sõlmimisega; Moskvast
juhitud riigipöördekatse 1924.
aastal; Teise maailmasõja heitlused; võõrvõimude okupatsioonid, millest viimane kestis
tervelt pool sajandit, ning kommunismiikke alt vabanemine
laulvas revolutsioonis. Me ületasime kõik raskused.
Vabadus ja omariiklus ei
tulnud kergelt, rahvas pidi
korduvalt iseseisvuse eest võitlema ning oma parimaid poegi
ja tütreid ohverdama. Viimane
iseseisvuse taastamine toimus
õnneks verevalamisteta, kuid
me kõik mäletame, et olime
ka selleks valmis kui vaja. Sest
meie õigluse- ja vabadusetahe
oli sedavõrd suur ja kustumatu. Ma loodan ja usun, et
see meie südametes kustunud
ei ole ja iialgi ei kustu.
Miks ma ei toeta piirilepingu
sõlmimist? Sest ühe iseseisva
riigi soov loobuda vabatahtlikult
ja tasuta oma territooriumist on
ajaloos pretsedenditu. Nagu
lapsed ütlesid, see on meie
pere, meie kodu ja meie maa.
Me loobume oma õigustest ja

Vabariigi aastapäeva aktusel andis linnapea Henn Põlluaas (vasakul) üle tänukirjad. Endel Piirsoo pälvis linna tunnustuse aktiivse eluhoiaku ja pikaaegse
vabatahtliku töö eest saksa keele klubi juhendamisel Saue Päevakeskuses. Foto: Sirje Piirsoo

Raamatukogu direktori Marika Salu tänukiri on tunnustus enam kui 20
aasta pikkuse hoolsa töö eest . Foto: Sirje Piirsoo

mitte midagi vastu saamata ka
sadade miljardite eurode väärtuses maavaradest – põlevkivist
ja muust. Rääkimata tuhandest
ruutkilomeetrist kalarikastest
vetest Narva lahel, mis isegi
nõukogude ajal kuulusid Eestile, ning kümnete tuhandete
eestlaste kodudest ja maadest.
Meie ametlik riigipiir on fikseeritud Tartu rahulepinguga
ning ajutine kontrolljoon Eesti
ja Venemaa vahel, mis täidab
riigipiiri funktsioone, toimib
kõigi rahvusvaheliste normide kohaselt. Venemaal on
piirivaidlusi enam kui kümne
naabriga (isegi USA-ga Beringi
väinas), kuid mitte kellegi julgeolek ei ole seetõttu ohustatud. Ammugi meie oma, kes
me oleme nii Euroopa Liidu
kui NATO liige. Läti sõlmis
sarnase lepingu 2005. aastal,
kuid kas nende suhted Venemaaga ja julgeolek on Eestist
paremini tagatud?
Soovides oma naabrile
head, peaksime lootma ja

uskuma, et kunagi saab ka
Venemaast demokraatlik riik,
kes soovib heastada teistele
tehtud kurja ja tagastab meilt
äravõetud alad. Oleme nende
tagasisaamist oodanud pool
sajandit, võime vabalt oodata
veelgi. Või siis sellest ka loobuda, kuid ainult peale referendumit, rahvalt nõusoleku
küsimist ja mõistliku kompensatsiooni eest. Ma loodan, et
riigikogu lepingut sellisel kujul
ei ratifitseeri. Selles suhtes oli
mul hea meel kuulata eile põllumajandusminister Seederi
minu seisukohtadega kattuvat
avaldust antud küsimuses.
Kuid täna räägime asjadest,
mille üle meil on põhjust rõõmu
tunda. Manifest kõigile Eestimaa rahvastele 24. veebruaril
1918 algas nii: „Eesti rahvas
ei ole aastasadade jooksul kaotanud tungi iseseisvuse järele.
Põlvest põlve on temas kestnud
salajane lootus, et hoolimata
pimedast orjaööst ja võõraste
rahvaste vägivallavalitsusest

kord tuleb Eestis aeg, mil kõik
pirrud kahel otsal lausa löövad
lõkendama ja et kord jõuab
Kalev koju oma lastel’ õnne
tooma.“ Nüüd on see aeg käes.
Õnne võti on aga meie
endi kätes. Meist endist,
rahvast ja meie valitud riigijuhtidest sõltub, kuivõrd
suudame hoida neid pirde
lõkendamas ja vältida nende
kustumist. Siin on ülioluline
meie igaühe panus ja eeskätt
tahe mõelda ning tegutseda
riigi ja rahva huvides.
Meil on õnn olla üks väiksemaid rahvaid maailmas, kellel
on oma riik ja omakeelne haridussüsteem. See on tõeliselt
suur ja haruldane asi ning kui
me soovime, et see oleks nii
ka tulevikus, siis tuleb sellesse
jätkuvalt panustada. Sellest
hoolimata, et see nõuab meie
riigilt ja rahvalt vägagi palju.
Nii tööd kui raha, mida ei ole
kunagi liialt palju. Kuid omariiklust, rahva püsimajäämist,
kultuuri ja haridust ei saa ega
tohigi mõõta rahaga.
Miks ma sellest räägin? Sest
see puudutab otseselt ka meid
Saue linnas. Mõni päev tagasi
saime teada rahvusvahelise
Pisa testi tulemused, mille
põhjal saame enda laste ja
Saue Gümnaasiumi üle rõõmu
ning tõelist uhkust tunda. Kui
me võrdleme ennast maailma
riikide keskmiste tulemustega,
siis on Saue Gümnaasium
maailmas matemaatikas kolmandal kohal Šanghai ja Singapuri järel, funktsionaalses
lugemises Šanghai järel teine
ja loodusteadustes maailmas
esimene. Euroopa riikide keskmiste tulemuste valdkonnas aga
oleme oma kõikide tulemustega
vaieldamatult esimesel kohal.
See on fantastiline tulemus ja

minu meelest parim kink Saue
linnale vabariigi aastapäevaks!
Mul on väga hea meel, et
aastatepikkune panustamine
Saue lastesse ja kooliharidusse
on ennast igati õigustanud.
Siinkohal tahan südamest
tänada kõiki meie õpetajaid,
kooli juhtkonda, õpilasi, lapsevanemaid ning nii praegust kui
eelnevaid linnavalitsusi ja volikogude koosseise tubli töö ja
pühendumise eest. Ma loodan,
et Saue Gümnaasium jääb ka
praeguse haridusreformi tormituulte käigus püsima ja annab
jätkuvalt meie lastele sedavõrd head haridust. Lapsed on
ju meie ja terve Eesti tulevik
ning me teeme nende heaks
kõik endast oleneva. Just see
on meie prioriteet.
Vabariigi aastapäeval on
kohane pöörduda tänutundega
kõigi eelmiste ja loomulikult
ka tänase põlvkonna poole, kes
meie riigi on loonud. Eesti on
täna vaieldamatult ilusam ja ka
rikkam, kui kunagi varem oma
ajaloo jooksul, kuigi teha, et
meie riik saaks selliseks, nagu
me oma vaimusilmas näeme ja
unistame, on meil veel palju.
Vanasõna, kus viga näed
laita, seal tule ja aita, kehtib
täna täpselt samamoodi kui
vanasti. Seetõttu soovin kõigile
aktiivsust, pealehakkamist ja
jõudu osaleda ühiskondlikus
elus, öelda julgesti välja oma
seisukohti ja panna õlg alla
vaba mõtte ja meie riigi arengule. Vaid sedamoodi saame
kaasa aidata positiivsete arengute tekkimisele, mis suudavad muuta elu paremaks igal
pool Eestis. Vaid üheskoos
hoiame pirrud lõkendamas.
Soovin teile head Eesti
Vabariigi aastapäeva! Lehvigu
lipud ja elagu Eesti!

28. veebruar 2014 Saue Sõna
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 12.
veebruari istungi päevakorras oli 16 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Suunas Saue Linnavolikogu
määruse eelnõu „Saue linna
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“
volikogusse kinnitamiseks.
◊ Kinnitas järgmised projekteerimistingimused: VanaKeila mnt 15 üksikelamu
laiendamine ja renoveerimine; Koondise tn 15 korteri
rekonstrueerimine; Kuuse-

Eesti Memento
Liit teatab

◊

◊

◊

◊
◊

heki tn 4 üksikelamu laiendamine ja renoveerimine.
Väljastas ehitusloa üksikelamu püstitamiseks Muskaadi
tn 14 ja Kadakamarja tn 6.
Väljastas kirjaliku nõusoleku garaaži püstitamiseks
Muskaadi tn 14.
Otsustas maksta sünnitoetuse
esimest osa kahele perele
kokku summas 260 eurot.
Määras hooldaja puudega
isikule.
Kinnitas Saue Linnavalitsuse määruse „Saue linna
haridusasutuste direktorite
vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava kon-

Ettevõtjate
ümarlaud
Lugupeetud Saue ettevõtjad!
Saue Linnavalitsus ootab teid
6. märtsil 2014 algusega kell
16.00 pubisse Lounge Loft
(Saue linn, Pärnasalu 19) Saue
linna ettevõtjate ümarlauale.
Täiendav teave e-posti aadressil evelin.povel@saue.ee või
telefonil 56675252.

Head
kassipidajad!
Head Tõkke, Viida ja Tammetõru piirkonna kassiomanikud,
kes te lubate enda kassidel
vabalt ringi hulkuda. Palun
ärge laske oma lemmikutel
seda teha. Naabreid häirib,
kui teie lemmikloomad oma
ihuhädasid teiste aedadesse
või autodele lasevad.
Lisaks võivad teie vabapidamisel kassid sattuda autode
alla või saada viidud loomade
varjupaika.

saksa keele klubi juhendamisel Saue Päevakeskuses
ning autasustas teda linnavalitsuse tänukirjaga.
◊ Tunnustas ning autasustas
tänukirjaga neid Saue Linnavalitsuse ja hallatavate
asutuste töötajaid, kes on
enam kui 20 tööaastat
hoolsalt täitnud oma tööülesandeid: maakorralduse
peaspetsialist Leo Sepp,
kultuuri, hariduse ja spordivaldkonna peaspetsialist
Margit Ots, keskkonna ja ja
maakorralduse spetsialist
Villu Liiv, sotsiaalabispetsialist Meeli Kallas, linna-

sekretär Jekaterina Tikerpuu,
abilinnapea Mati Uuesoo,
Saue Linna Raamatukogu
direktor Marika Salu ja Saue
Gümnaasiumi direktor Jaan
Palumets.
◊ Eraldas Saue Jalgpalliklubile toetust 1430 eurot
Eesti MV II liiga registreerimistasude katteks.
14. veebruari erakorralisel
istungil kinnitas Saue Linnavalitsus hankel „Nurmesalu tn
9 spordisaali ruumiakustilise
olukorra parendamine, I etapp
2014“ parimaks Ehitus5ECO
OÜ pakkumuse.

Politsei rääkis volikogule õiguskorrast linnas
Sirje Piirsoo

Aastatel 1945-1953 Eestist küüditatud inimestel ja
Venemaal, küüditatute perekonnas sündinud lastel palutakse endast teada anda Eesti
Memento Liitu, et saaksime
Teile väljastada märtsiküüditamise 65. aastapäeval „Eestist
küüditatud“ rinnamärgid.
Enda kohta palun teatada
alljärgnevad andmed: perekonnanimi (naistel ka küüditamise
ajal olnud nimi), eesnimi, sünniaeg, aadress koos indeksiga
ja väljasaatmise koht (küüditatu
teekonna algus).
Eesti Memento Liit: Endla 4,
Tallinn 10142, telefon 6263200
e-mail liit@memento.ee.

kursi läbiviimise kord“.
◊ Kehtestas 2014. aasta veebruarikuus Kütise tn 4 mitteeluruumide renditariifiks
3,20 eurot m2 kohta kuus.
◊ Lubas linnapea Henn Põlluaasal osaleda XXX Kõrgematel Riigikaitsekursustel, mis
toimuvad Rahvusvahelise
Kaitseuuringute Keskuse
ning Kaitseministeeriumi,
Välisministeeriumi ja Siseministeeriumiga korraldamisel 6.-11. aprillini 2014
Läänemaal Roostal.
◊ Tunnustas Endel Piirsood
aktiivse eluhoiaku ja pikaaegse vabatahtliku töö eest

Saue Linnavolikogu 20.
veebruari päevakorras oli
viis punkti, sellest võttis osa
14 liiget.
Istungi alguses jagasid
Saue linna õiguskorrast
aastatel 2011-2013 infot
Lääne-Harju politsei konstaablijaoskonna juht Andre
Raud ja Lääne-Harju politseijaoskonna juht Vahur Tamuri.
Politsei vaatevinklist on
olukord linnas küll rahulik,

kuid loorberitele puhkama
jääda pole plaanis. Kui aastal
2011 registreeriti linnas 60
kuritegu, siis aastal 2013 oli
neid juba 80.
Kuriteoliikidest rääkides
on vähenenud varavastased
kuriteod, sh vargused - 2011.
aastal 33, 2013. aastal 16
-, kuid seevastu liiklussüütegude arv on tõusnud neljalt
14-le.
Tuhande elaniku kohta
registreeris politsei Saue linnas kokku 14 kuritegu. See

number Harjumaal on väiksem vaid Kiili vallas - 13 - ja
sama Harku vallas.
Andre Raua sõnul saab
uus politseimaja Keilas
valmis tänavu juunis. Linnavalitsuse liige Tõnu Urva
kinnitas, et linnal on konstaablile sobivad ruumid välja
pakkuda.
Volikogus oli esimesel
lugemisel määruse eelnõu
„Saue linna ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga liitumise
eeskiri“ ja teisel „Saue linna

põhimääruse muutmine“.
Mõlemad eelnõud suunati
edasiseks aruteluks järgmisele lugemisele.
Volikogu otsustas ühehäälselt tunnustada Saue
linna teenetmärgiga number
27 Harald-Johannes Matveid
rahvakultuuri edendamise
ja eestvedamise eest Saue
linnas alates aastast 1988.
Linnapea Henn Põlluaas
andis istungi lõpus ülevaate
Saue Linnavalitsuse 2013.
aasta IV kvartali tegevusest.

kuna haridusspetsialistide
arvates on tänapäeva lapsevanematel kiire lapse arendamisega, kes ei saa seetõttu
sageli nautida käesolevat
hetke ja õnnetunnet lihtsas
koostegemises.
Kuulama ning kaasa arutlema on oodatud lapseootel
emad, imikute ja väikelaste
emad ja isad, vanaemad ja

vanaisad - kõik, keda päevateema köidab. Võib tulla koos
terve lapsega. Vestlusring on
osalejatele tasuta.
See vestlusring on teine
igakuisest loengute tsüklist,
kokku on loenguid üheksa.
Lähem info telefonil
6790196, Anneli Ritsing,
lastekaitse ja noorsootöö
spetsialist.

Saue Perekooli vestlusring
lapse magamise teemal
Saue Perekool korraldab 7.
märtsil algusega kell 10.00
Saue Noortekeskuses vestlusringi lapse magamise teemal.
Vestlusringi viib läbi Pille
Kriisa, eripedagoog, logopeed.
Vestlusring põhineb Emmi
Pikleri metoodikal, mis on
väga lapsekeskne ja annab
vanematele tõeliselt hea
kogemuse lapsega koos olles.
Pikler ütleb, et laps annab
väga selgelt märku oma vajadustest ja kõige olulised on
lapse söötmise, riietumise ja
mähkimise ajad, mil peaks

olema ema ja lapse vaheline
intensiivne suhtlemine. Just
sellel ajal saab laps rahuldatud põhilised psühholoogilised vajadused. Muul ajal on
laps rahumeelne ja toimetab
omaette mänguasjadega.
Pikler ei poolda lapse liigset arendamist, sest laps võib
kogeda selle käigus ebaedu,
kuna ta ei saaks iseseisvalt
nende asjadega hakkama.
Laps peaks tegutsema oma
võimete piirides - mida suudab, seda teeb. See põhimõte
on tänapäeval väga aktuaalne,

Tallinna ja Harjumaa
töömess
11. märtsil toimub Eesti
Rahvusraamatukogus (Tõnismägi 2, Tallinn) Tallinna ja
Harjumaa töömess. Osalevad erinevad Tallinna ja
Harjumaa ettevõtted. Messil
pakutakse hooajatöid ja püsivaid töökohti. Samuti leiavad
sealt tööpakkumisi suviseks

koolivaheajaks tööd otsivad
noored. Esindatud on ka kutsekoolid, töövahenduse võrgustik EURES ja Eesti Töötukassa. Sissepääs messile
on tasuta. Uksed on avatud
10.00-16.00. Täpsem info
töömesside kodulehelt www.
toomess.ee.

Haridus
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Saue Gümnaasiumi õpilaste tulemused PISA
uuringus olid suurepärased
Karmi Rumm
Saue Gümnaasiumi
õppealajuhataja

Mis on PISA?
PISA ( Programme for International Student Assessment )
uuringut korraldab maailma
majanduskoostöö ja arengu
organisatsioon (OECD) iga
kolme aasta tagant.
PISA mõõdab 15-aastaste
õpilaste teadmisi ja oskusi kolmes valdkonnas: matemaatikas,
funktsionaalses lugemises ja
loodusteadustes. Uuring hindab, kuidas põhihariduse omandamisega lõpusirgele jõudnud
õpilased on võimelised õpitut
üldistama ja oskusi igapäevaelus rakendama. PISA tulemused annavad objektiivse võrdluspildi Eesti ja teiste riikide
põhihariduse taseme kohta.
Esimest korda viidi PISA
uuring läbi 2000. aastal, osa
võttis 32 riiki. PISA 2012
uuringus osales 510 000 õpilast 65 riigist, sh peaaegu pool
kõigist Eesti 15-aastastest õpilastest ehk 5867 õpilast 206
koolist. Saue Gümnaasiumist
osales PISA 2012 uuringus 32
üheksandate klasside õpilast,
kes täna käivad 11. klassides.
OECD avalikustas PISA
2012 tulemused riikide lõikes
2013. aasta detsembris. Koolid said teada, kuidas neil läks,
tänavu veebruaris.
PISA tulemused esitatakse
kahel viisil - saavutustaseme ja
keskmise tulemuse järgi. Saavutustasemeid on kuus: neist
1. tase on kõige madalam ja
5. ja 6. kõrgeimad.
Uuringu tulemused ja
analüüs on leitavad aadressil http://www.hm.ee/index.
php?0513208.

Eesti õpilaste tulemused
maailma parimate seas
PISA 2012 uuring näitas, et

Eesti 15-aastaste põhikooliõpilaste tase on maailma
parimate seas ja Euroopa
absoluutses tipus. Loodusteadustes jagab Eesti Euroopas
1.-2. kohta Soomega. Testis
osalenud 65 maailma riigi
võrdluses jagavad Eesti noored
loodusteadustes 4.–7. kohta
Jaapani, Soome ja Koreaga.
Lugemises ja matemaatikas on
Eesti maailmas 11. kohal ning
jagab Euroopas 3.–6. kohta.

Saue Gümnaasiumi õpilaste
tase on silmapaistev
Saue Gümnaasiumi õpilaste
tulemused ületasid kõigis kolmes uuritavas valdkonnas Harju
maakonna, Eesti ja ka OECD riikide keskmisi tulemusi.
Huvipakkuv on võrdlus
Saue Gümnaasiumi õpilaste
ja maailma esiriikide tulemuste vahel. Võib öelda, et
Saue Gümnaasiumis saavad
õpilased konkurentsivõimelist
haridust ja meie õpilaste teadmised on tipptasemel.
Matemaatikas saavutas
maailmas parima keskmise
tulemuse Šanghai (Hiina) 613
punktiga. Singapur (573) ja
Hongkong (561) said vastavalt
teise ja kolmanda koha.
Eesti keskmine tulemus
matemaatikas oli 521 punkti
ja Saue Gümnaasiumi keskmine
tulemus 565 punkti.
Kõige kõrgema lugemistulemuse sai Šanghai keskmise
punktisummaga 570. Teisele ja
kolmandale kohale tulid Hongkong ja Singapur 545 ja 542
punktiga. Võrdluseks: Eesti
keskmine tulemus oli 516
punkti ja Saue Gümnaasiumi
keskmine tulemus 553 punkti.
Loodusteadustes oli taas esikohal Šanghai 580 punktiga,
teisel kohal Hongkong (555)
ja kolmandal kohal Singapur
(551). Eesti keskmine tulemus
oli 541 ja Saue Gümnaasiumi

PISA 2012 keskmised tulemused

Matemaatika

Lugemine

Saue Gümnaasium

Harju maakond

Loodusteadused
Eesti

OECD

Saue Gümnaasiumi õpilaste keskmiste tulemuste võrdlus Harju maakonna, Eesti ja OECD riikide keskmiste
tulemustega.

Valdkonnad
Matemaatika
Lugemine
Loodusteadused
keskmine tulemus 611 punkti.
Võrreldes PISA uuringus
osalenud Eestimaa 206 kooli
tulemusi, võib tõdeda, et Saue
Gümnaasiumi õpilaste saavutused kuuluvad kindlalt vabariigi parimate hulka.

Puuduvad madalate oskustega õpilased
PISA uuringus on baastase
teine saavutustase. Sellele
tasemele jõudnud õpilased
peaksid igapäevaelus saama
hakkama. Enamik Eesti õpilasi saavutasid vähemalt baastaseme kõigis kolmes kirjaoskuses: lugemises 90,9% õpilastest, matemaatikas 89,4%
õpilastes ja loodusteadustes
95%õpilastest. Eesti on selle
näitajaga maailma tipus ja kõik
uuringus osalenud Saue Gümnaasiumi õpilased saavutasid lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes vähemalt baastaseme.
Seega võib öelda, et vähem võimekamaid õpilasi on suudetud
kooliajal maksimaalselt toetada
ja nende potentsiaali arenguks

Eesti keskmine
14,6%
8,4%
12,8%
ära kasutada, kindlustades
neile elus hakkamasaamiseks
vajaminevad oskused.

Kõrge tippude osakaal
PISA uuringu tulemuste põhjal
on tippude ehk 5. ja 6. oskustasemele tõusnud õpilaste
osakaal Saue Gümnaasiumis
märgatavalt kõrgem kui Eestis
keskmiselt. Ülalolevast tabelist nähtub kõrgtasemele jõudnud õpilaste protsent Eestis ja
Saue Gümnaasiumis.

Õpilaste suhtumine matemaatikasse

Saue Gümnaasium
33,4%
15,9%
42,9%
edukad, kuid omavad
madalat enesehinnangu
(muretsevad halbade hinnete ja ebaedu pärast);
◊ edukus matemaatikas sõltub õpilaste arvates suures
osas nende enda suhtumisest õppetöösse;
◊ õpilased ei näe koduste
õppeülesannete tegemisega
palju vaeva;
◊ õpilased hindavad matemaatikatundides olevat korda ja
õpikeskkonda heaks.

Kokkuvõtteks

PISA 2012 uuringus oli
pearõhk matemaatikal. Lisaks
ülesannete lahendamisele täitsid õpilased ka küsimustiku,
millega uuriti nende sotsiaalmajanduslikku tausta, suhtumist matemaatikasse, rahulolu
kooliga jne. Saue Gümnaasiumi
õpilaste vastustest selgus, et
◊ õpilased peavad matemaatikat enda ja oma vanemate
jaoks oluliseks õppeaineks;
◊ õpilased on matemaatikas

PISA 2012 uuringu tulemustest selgub, et edukas on see
haridussüsteem, kus õpilastel
on head saavutused ja kõigil
on võrdsed võimalused hariduse saamiseks.
Mis on Saue kooli edu võti?
Kindlasti on selleks koolis töötavad professionaalsed õpetajad, õpilast motiveeriv ja
võimeid arvestav õpikeskkond,
õpilase ja õpetaja vahelised
head suhted ning haridust
väärtustav perekond.

Noor Meister 2014 kohta
on võimalik saada veebilehelt www.noormeister.ee

ja üritust korraldava Sihtasutuse Innove veebilehelt
www.innove.ee/noor-meister.

Noor Meister - väärtuslik info õpingute
ja karjääri planeerimiseks
Head kutseoskused on väärtus nii igale inimesele kui ka
ühiskonnale tervikuna. Kutseõppes omandatud teadmised ja oskused on ka tööturul
aina enam hinnatud. Eesti
kutseõppeasutused pakuvad
õppimisvõimalusi kaasaegses
õppekeskkonnas enam kui
160 erineval erialal.
7.-8. märtsil 2014 toimub
teistkordselt suurüritus Noor

Meister, mille eesmärk on tutvustada noortele kutsehariduse
võimalusi Eestis. Ürituse raames toimuvad kutsemeistrivõistlused, kus 24 erialal näitab oma
oskusi ligi 350 kutseõppurit.
Lisaks tutvustatakse õppimisvõimalusi kutseõppeasutustes. Avatud on töötoad, kus
külastajad saavad erinevaid
ameteid proovida.
Üritus toimub Tallinnas

Eesti Näituste messikeskuses
ja on tasuta.
Täpsemat informatsiooni

28. veebruar 2014 Saue Sõna
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Monika Liiv:
Ilma väga hea meeskonnata ei tee midagi
Sirje Piirsoo
Saue Noortekeskuse noortejuht Monika Liiv pälvis Saue
linna teenetemärgi nr 26 noorsootöö edendamise ja kunstilaagri eestvedamise eest.
Märgi andis üle volikogu aseesimees Jaan Moks Eesti Vabariigi 96. sünnipäeva pidulikul
kontsertaktusel 21. veebruaril
Saue kontserdisaalis.
Teenetemärki vastu võttes
pöördus Monika tänusõnadega
kõikide nende poole, kes teda
elus on toetanud, tagant tõuganud ja koostööd teinud. Ta
ütles, et ilma väga hea meeskonnata ei tee midagi ja et see
märk ei kuulu ainult talle, vaid
ka inimestele tema ümber.
Monika on pärit Jõhvist,
seal sündinud ja seitse klassi
koolis käinud. Kui pere Tallinnasse kolis, jätkus Monika
haridustee Tallinna 10. Keskkoolis ja siis juba Mulla tänava
kunstikallakuga koolis, Tallinna 46. Keskkoolis.
Kunsti ja kunsti tegemist on
Monika kogu elu armastanud,
sestap oli valik pärast keskhariduse omandamist lihtne
- Tallinna kunstiülikool, kus ta
küll mitmesugustel põhjustel
päris lõpuni ei jõudnud, kuid
täiendas end Tartu kunstikoolis ja lõpetas kujutava kunsti
kaugõppe kursuse Tartu Kunstimuuseumi juures. Seda juba
töö kõrval, nagu ka Villu Tootsi
kirjakunsti kooli. Viimase
kohta ütleb Monika muigega,
et präänikut selles koolis ei

Belgia kirjanik Maurice
Maeterlinck on kirjutanud
tuntud muinasjutu „Sinilind”
ja Raimond Valgre romantilise laulu „Muinasjutt Sinilinnust”. Unistused ja lootused
on need, mida iga inimene
vajab, et nende poole püüelda
ja neid täide viia. Seepärast
on ka UNICEF valinud traditsioonilise aastapreemia nimetuseks „Sinilind”.
See ei ole rahaline preemia, vaid eeskätt tunnustus
laste heaks tehtu eest. Sinisel
sametpõhjal hõbe-valge-sinise
tikandiga raamitud pilt on
UNICEFi tänu neile inimestele
või ettevõtetele, kes on Eesti
laste heaks aasta jooksul andnud oma parima; olnud oma
tegevusega lastele eeskujuks,
aidanud kaasa laste arengule,
turvalisusele, tervisele või teinud
laste ja noortega ennetustööd.

tuntud, ikka ainult piitsa. Võta
sa kinni, kuidas täpselt oli.
Aeg oli tollal hoopis teine ja
nii oli Monika esimene töökoht
veduridepoo. Töötas ta seal
kunstnikuna, kuid ametinimetus oli maaler. Vorpis teha näitlikke agitatsioone ja pidupäeva
kolonnidele loosungeid. Kõigel
sellel oli hea külg ka: vene keel
sai põhjalikult selgeks.
Soojad mälestused on
Monikal tööst Tallinnfilmi joonisfilmi kunstnik-faseerijana ja
linnahalli kunstnikuna.
Monika on juhendanud
kunstiringe Saue mõisas ja

Monika Liiv 10. öömatkal osalejatele mälestuseks savikannukesi valmistamas,
ühtekokku sai neid saja ligidale. Foto: Sirje Piirsoo

juhendab tänagi noortekeskuses, kuid oli periood, mil ta
Sauel mitut söögikohta pidas.
Tuntum neist vast Sauepargi
kelder. Igatahes võttis pere äri
tõsiselt ja pisike Mariagi oli
enda sõnul kartulisalati hakkimisse kaasatud.
Sauel on Monika elanud 35
aastat, kuid kogukonnaelus
hakkas kaasa lööma pärast
tütar Maria sündi. Ise ta ütleb,
et selles on „süüdi“ tänane
Saue Huvikeskuse juhataja
Sirje Luberg, kes ta Saue
mõisa roheliste organisatsiooni loomisele kutsus. Sirje
õhutas Monikat kandideerima
ka kohalike omavalitsuste valimistel esimestest valimistest
peale. Täna on Monika Saue
Linnavolikogu noorsootööko-

misjoni esimees.
Monika on olnud Saue linna
elus aktiivne kaasarääkija
1994. aastast alates. Ta on
olnud nii Saue Noortekeskuse
loomise juures kui asutanud
1999. aastal Saue Linna Lastekaitse Ühingu, mille juhatuse liige ta on siiani.
Lastekaitse ühingu käima
lükatud on mitmed toredad
tegevused Sauel, mis täna
on teiste korraldada: seikluskasvatus, kunstilaager,
lumelinna ehitus ja suvine
linnalaager.
Monika arvates on kõikidest
algatustest kõige hämmastavam
suvine kunstilaager, mis aegade
alguses pesitses Jõgisoo seltsimajas, nüüd aga aastaid Pivarootsis. Monikale tundub, et

see laager toimib omaette organismina ja omab nii müstilist
aurat, et juba jaanuari alguses
on kõik kohad välja müüdud.
Pivarootsi laagris veedavad
üheskoos aega 7-aastased
20-aastastega. Ühed ei pea
teisi tittedeks ja teised teisi
„vanuriteks“. Igal vanusel on
oma huvitavad tegevused, osalejad saavad aimu paljudest
erinevatest asjadest, nagu näiteks klaasisulatus või õlimaal.
Monika ütleb, et see on väga
hea tunne korraldajatele, aga
ka väga suur vastutus olla lapsepõlvemälestuste looja.
Monika leiab, et on suurepärane, et Saue linn on noortesõbralik: rajas noortekeskuse ja
leiab võimaluse omaosalusega
toetada ka noorte kaasalöömist
rahvusvahelistes projektides.
Tema sõnul on noortekeskus
koht, mis on avatud kõigile
ning kus lapsi ja noori ei selekteerita: „materjal“ tuleb uksest
sisse, tee temaga midagi huvitavat ja põnevat, kuid ära üle
doseeri, vaid lase tal ka lihtsalt
olla ja suhelda.
Noortekeskuse noored, niisamuti Monika kunstiringides
osalejad on leidnud temas
vanema sõbra ja toetaja, kes
on alati heatujuline, naeratav,
mõistev ja toetav.
Saue linn on mitu aastat
pälvinud UNICEF-i lastesõbraliku linna tiitli. Kindlasti on
selles oma osa Monika panusel
ja nii tunnustas UNISEF Monikat 2013. aastal sinilinnu aastapreemiaga.

Lustlik sõbrapäeva disko noortekeskuses
Kristi Kruus
Noortekeskuse juhataja
Noortekeskuses on juba traditsiooniks saanud, et üleilmsel
valentinipäeval, 14. veebruaril,
kogunetakse õhtul noortekasse
ühele korralikule diskoõhtule.

Ei olnud ka see aasta erinev.
Noori tuli kokku tublisti üle saja,
nendehulgas ka bussitäis sõpru
Saku valla noortekeskusest.
Muusikat mängisid sel korral Saue ja Saku valla noortekeskuse DJ-klubide hakkajad
talendid. Tantsijate hulgast

Kes soovis, tegi sõpradega lahedaid fotosid. Fotod: Saue Noorekeskus

valiti välja parim mees- ja
naistantsija, ägedaima show
tegija ja õhtu tantsupepu.
Teisel korrusel tegi Mari sõpradest professionaalseid sõbrafotosid ning Maria ja Kirke
juhendamisel punuti sõbrale
lemmikvärvides sõbrapaelu.

Noorteka sõbrapäevadiskolt ei puudunud ajalehetants

Eesti sünnipäev
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Eesti Vabariigi 96. aastapäev Sauel piltides

Piduliku kontsertaktuse juhatas sisse meestelaul. Elviira Alamaa käe all astusid üles Saue Poistekoori ja Saue
Noorte Meeste Koori ühendatud jõud

Lastele esines võistlustantsupaar
Brigitta Toomingas ja Robert Tarlap

Harald Johannes Matveile (paremal) andis teenetemärgi üle volikogu
aseesimees Jaan Moks

Lastel endilgi tulid peotantsud toredasti välja

66 öömatkajat on Laokülas rongist
väljunud ja valmis alustama 15
kilomeetri pikkust retke
Vahepeatus kottpimedas metsas, et viimaseid järele oodata

Enne kui matkajad merekaldale jõudsid, tuli pankrannikust alla laskuda

Kaitseliidu, naiskodukaitse ja linnajuhid mälestuskivi juures

Tänavu osalesid pidulikul jalutuskäigul ka Saue noorkotkad

Et kaitseväe paraad Pärnus edasi lükkus, jõudis Saue kompanii lahingutehnika jalutuskäigule viivitusega. Fotod: Sirje Piirsoo

28. veebruar 2014 Saue Sõna
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Rahvas annab
sõjaväele hinge ja riigile vabaduse

Rahvas annab sõjaväele oma hinge, oma elumõtte, aated ja eesmärgid. Saue kaitseliitlased, naiskodukaitsjad
ja noorkotkad Eesti Vabariigi 96. sünnipäeva auks korraldatud pidulikul jalutuskäigul. Foto: Sirje Piirsoo

Henn Põlluaas
Saue linnapea

S

attusin sirvima ajakirja „Sõdur“ sõjaeelseid aastakäike. Neis
arutleti erinevate militaarküsimuste üle, analüüsiti
ajaloolisi ja tollaseid konflikte
(Hispaania kodusõda, Poola
vallutamine jne), meenutati
Vabadussõja kogemusi ja jagati
näpunäiteid üksikvõitleja oskustest õhusõjani. Ühesõnaga, anti
ülevaade kõigest, mis riigikaitse
valdkonnas oluline on.
Aeg ja tehniline areng on
suure osa kirjutatust ajalooks
muutnud. Ometi leidus teema,
mis oma aktuaalsust kaotanud
ei ole ning mis vajaks tänagi
esiletoomist. Jutt on isamaalisest kasvatusest, kaitsetahte ja
kaitsevõime seosest rahvuslike
aadetega. Siis pandi sellele
oluliselt enam rõhku kui täna.
Riigikaitseõpetust käsikäes
isamaalise kasvatusega ja
sõjaväeteenistust peeti pühaks
kohustuseks riigi ees. Rahva
vastupanu suvesõjas 1941. ja
1944. aasta kaitselahingutes
ning vabaduseiha, mida idanaabri okupatsioonirežiimgi
murda ei suutnud, tõestab
sellise rõhuasetuse õigsust ja
vajalikkust.
Toon valiku ajakirja „Sõdur“
artiklitest nopitud mõtetest,
mis võiksid kuuluda ka tänapäeva ja on eriti aktuaalsed
Eesti Vabariigi aastapäeval:
„...Riigikaitse tugevus, riigikaitse potents ei seisa üksi relvastatud jõus, ei seisa tankide ja
lennukite arvus, vaid terve riigi
ja rahva elujõus. Millised iganes
on iga sõjalise aktsiooni reaalsed

huvid ja eesmärgid, ometi jääb
tõigaks, et võitlejate moraalseks
jõuallikaks ja võitlusvaimu kandjaks on rahvustunne. Kaitseväe
vaimu ja meelsuse kandjaks
saab olla vaid vankumatu rahvuslus ja patriotism. Teistsuguse
vaimu ja meelsusega ei saa olla
sõjaväe kui terviku ega tema juhtide ja sõdurite sügavat usku ega
truudust oma riigile, rahvale ja
juhtidele.“
„Moraalset jõudu saab
ammutada eeskätt rahvuslikust iseteadvusest ja kokkukuuluvustundest. Need on
aluseks patriotismile, kohusetruudusele, võitlustahtele jne.
Tähtis on vaimsus, mida sõdur
kannab. On see ühine riigi
üldise poliitikaga, on sõjavägi
tugev ja võitlusvõimeline, on
aga rahvas killustatud, on ka
sõjaväe vaim kirju ja kõikuv.“
„Rahva tugevus ja väärtus
ei olene ei arvukusest ega
majanduslikust edust. Teame
suuri, kuid nõrku rahvaid,
rikkaid ja sisemiselt jõuetuid.
Vabadust ei saa hinnata vaid
materiaalsete väärtuste mõõdupuuga. Võib tuua näiteid,
kuidas rahvad hävinesid ja
hukkusid materiaalseid hüvesid esmasteks seades ja neist
nõrgestatult. Rahvas, kes seab
mammona esikohale, ei vääri
vabadust. Rahva tugevus ja
väärtus oleneb tema vaimsest
jõust, rahvustunnetusest ja
sisemisest elutahtest.“
„Rahvuslus on usk isamaasse, oma rahvusesse, selle
arenguvõimekusse ja eluõigusesse. Tema eesmärk on
suunata elujõudu ühes suunas
- elada vaba rahvana, iseseisva
riigina ja teostada ülesandeid,

mis vastavad riigi ja rahva huvidele, majanduslikule jõukusele
ja vaimsetele võimetele.“
„Rahvas annab sõjaväele
mitte ainult isikkoosseisu,
varustuse ja relvastuse. Rahvas
annab sõjaväele oma hinge,
oma elumõtte, aated ja eesmärgid. Puuduvad aga rahval
elutahe, mõte, aated ja sihid,
puuduvad need ka kaitseväel.
Siis puudub meestel eesmärk,
mille eest võidelda, ja põhjus,
mille eest olla valmis surema.“
„Eesti rahval on olemas
kõik eeldused vaba ja iseseisva
riikliku elu elamiseks ja jätkamiseks. Kuid julgeim ja elavaimgi rahvas võidakse muuta
loiuks ja passiivseks, jõuetuks,
araks ja ükskõikseks massiks,
kui ta immutatakse läbi ekslike hoiakute, vaadete ja arusaamadega asjade tõelisest
tähendusest ja seisukorrast.
Kui juhtidel puudub arusaam
tegelikest rahvuslikest eesmärkidest. Omamata rahvustunnet ja evimata dünaamilist
edasikestmistungi, ei jää ükski
rahvas kestma.“
„Eesti rahva üheks suuremaks puuduseks ongi olnud
nõrk rahvuslik iseteadvus ja
rahvuslik uhkus. Eelistatakse
sageli kõike, mis on võõrsilt
- enda oma alahinnatakse ja
painutakse võõra ees. Ometi,
väikeriik, kes tahab eksiteerida,
peab näitama üles tahet elamiseks, tundma sisemist väärikust
ja rahvuslikku uhkust. Meil on
palju, mille üle uhked olla.“
„Tahame hoida oma riiki ja
iseseisvust, kasvatada tugevaid
kaitsejõude, peame kasvatama
tugevat rahvast – isamaaliste
vaadetega, tugeva rahvusliku

elumõtte ja elutahtega. Kui
noortesse suudetakse kasvatada armastust oma kodumaa
vastu, siis on see põhjaks,
millel kasvab tahtejõud ja
kohusetunne. Kaitsejõudude
tugevus on võrdeline rahvuse
tugevusega. See on aga üks
riikliku eksistentsi ja julgeoleku aluseid.“
„Eitada riigikaitse vajadust
tähendab sedasama kui eitada
oma vabaduse tarvilikkust.
Meie kaitseorganisatsioonid
ei ole loodud ühegi isiku või
kildkonna võimu säilitamiseks, vaid kogu rahva vabaduse ja iseseisvuse tagamiseks. Riigikaitse on sedavõrd
laialdane ala, et siin leiab
iga kodanik endale tegevust,
niihästi mees kui naine, noor
kui vana, kui ta vaid mõistab,
millisel määral sõltub ka tema
isiklik heaolu ja julgeolek riigikaitse tugevusest.“
„Riigikaitseprobleemide
lahendamine, millest võib sõltuda rahva suveräänsus, sõltub
sõjaväe prestiižist ja kodanike
suhtumisest sellesse. Oleme
saamas lahti veneaegsest halvustavast vaatest „soldatiseisusele“ ja sõjaväele. Rahvusliku kaitseväe loomise perioodist alates on meie sõjavägi
võitnud enesele hea nime ja
tõestanud, et ta erineb sellest
sõjaväest, mis ei omanud eestlaste poolehoidu ega austust.“
„Iseseisva riigi ühiskondlikus elus on kaitsejõududel

asendamatu tähtsus. Tal ei
lasu üksnes riigikaitselised
ülesanded, vaid ka kodanike
sõjaväelise kasvatuse, harimise ja rahvuslike aadete
kaugeleulatuvate eesmärkide
elluviimine. Meie riigi ja rahva
kestmajäämise tagamine...“
Lõpetan tollase Kaitsevägede Staabi ülema, kindralmajor Reegi sõnadega: „Riigikaitse teravam kuju, riigikaitse
ultima ratio on sõda. Meie
sõda ei algata. Meie sõda ei
provotseeri. Meie teame, mida
tähendab sõda rahva saatusele. Meie jaoks on sõda vastupanuakt, vastupanu selleks,
et sundida vastast loobuma
oma püüetest, oma nõudest
meie vastu. Kuid sõda, olgu
missugune ta on, on alati
seotud rahva ja riigi kõigi eluvaldkondadega, tema vapustab
riiklikku organismi kuni vundamendini. Kui see nii on, siis on
selge, et kogu rahva elu, kogu
riikliku organismi pingutused,
kõik, mis rahval on, saab ja
peab saama pühendatud selleks otsustavaks võitluseks
rahva olemasolu eest“ (Rahvuskogus 02.03.1937. a).
Siia pole midagi lisada.
Tuleb vaid küsida, kas meie
oleme valmis seisma oma
rahva vabaduse ja omariikluse jätkumise eest tänases
maailmas sama kindlalt, kui
meie esiisad selle eest Vabadussõjas võitlesid. Ma loodan,
et oleme.
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Päevakeskus
korraldas Ugala teatri
ühiskülastuse
Taavi Männamaa

Lions Aado Liblikmann tutvustab Katrit koosviibijatele. Foto: LC Saue

LC Saue ja Saue Naisselts
kohtusid Katri Aaslav-Tepandiga
Aidu Ots
LC Saue pressisekretär
LC Saue klubiõhtu, kuhu oli
kutsutud ka Saue Naisseltsi
liikmed, oli 6. veebruaril Saue
mõisa teise korruse saalis.
Esines Katri Aaslav-Tepandi,
kes elab Sauel.
Katri on vabakutseline
lavastaja, kes omab pikaajalist
õpetajastaaži, peamiselt näitlejameisterlikkuse valdkonnas,
ja jätkab ka praegu pedagoogitööd Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuuriakadeemia õppejõuna.
Saime teada, et ta tegeleb
koos abikaasa Tõnu Tepandiga
Eesti ajaloo uurimisega ning
vahendab ja mõtestab teatrikunsti kaudu Eesti ajaloo raskeid ja pöördelisi sündmuseid.
Eesti inimestel on suur huvi

teatri vastu. Võib öelda, et oleme
teatriusku. See seab teatritegijatele suure vastutuse. Lavastused
peavad olema sisukad, sõnumiga
ja vaatajaid puudutama.
Vaatamata suurele huvile,
ei ole teatril ennast piletirahadega majandada võimalik ja
riigi toetus on oluline.
Kuulsime huvitavat selle
kohta, mis mõjutas oluliselt
meie kodumaa saatust tähtsatel
ajaloo etappidel, nagu 1939.
aasta sõjaväebaaside lepingu
sõlmimine Venemaaga, Eesti
juhtkonna sidemetest Saksamaaga ja nende lootustest
II maailmasõja puhkemisel.
Eesti vasakpoolse intelligentsi
lootustest seoses Nõukogude
Venemaaga, kui Moskva dikteerimisel moodustati 1940. aastal Nõukogude Eesti valitsus.

Saime teada ka, et nais- ja
meesnäitlejate arv on Eestis
ligilähedaselt võrdne, kuid
ainulaadne teatrikunst on
rohkem kaldu meesnäitlejate
poole, kuna näitekirjanikud
kirjutavad pigem neile.
Ettekande käigus tõdesime,
et Katrit ei ühenda abikaasa
Tõnu Tepandiga ainult abielu
ja perekond, vaid ka Eesti ajaloo uurimine ja näitlemine.
Perekond Tepandite kodu
on rajatud Sauele ja meil on
hea meel, et nad kui tõeliselt
töökad intelligentsi esindajad
elavad meie linnas.
Saue Naisselts ja lionsklubi
LC Saue tänavad Katrit, et ta
leidis aega meiega kohtumiseks. Soovime nii talle, Tõnule
kui kogu perele tervist, edu ja
kordaminekuid.

Etendus „Karin ja Pearu“ Saue Kontserdisaalis
VAT Teatri etendus „Karin ja
Pearu“ 20. märtsil kell 19.00
Saue Kontserdisaalis. Etendus
on ühes vaatuses ja kestab tund
ja 45 minutit.
Autor: Andrus Kivirähk
Lavastaja ja helikujundaja:
Aare Toikka
Kunstnik: Kaspar Jancis
Valguskujundaja: Sander Põllu
Videokujundaja: Peeter Ritso
Osades: Katariina Unt, Raivo
Trass ja Meelis Põdersoo
Tammsaare kangelaste kauaoodatud kohtumine
Tammsaare Karin ja Pearu
– esimesel pilgul ei seo neid
tegelasi justkui mitte miski.
Kuid tegelikult on nad omal
kombel hingesugulased.

Kumbki ei sobitu kuigi hästi
oma igapäevasesse keskkonda,
mõlemad on pisut lapsemeelsed, mistõttu neid ei võeta
enamasti kuigi tõsiselt. Nad
on jonnakad ja äraarvamatud.
Ikka ihkavad ja otsivad nad
meeleheitlikult midagi uut ega
soovi leppida olemasolevaga.
Nad tahavad mängida ja elust
rõõmu tunda, mitte Paaside
kombel tööd tehes ja vaeva
nähes vaguralt armastust

Sooja ja sombuse 8. veebruari
hommikul kogunes kaubakeskuse parklasse ligikaudu neljakümneliikmeline teatrihuviliste seltskond. Enne kella
kümmet sõitis autobuss ette
ja veerand tunni pärast läks
sõiduks. Rapla poole pööramisega pakkus bussijuht
meile Saustinõmmel väikese
üllatuse. See tähendas, et
teekond kulgeb Türi ja Arkma
kaudu Viljandisse.
Kohale jõudsime keskpäeva
paiku. Olime jõudnud kauni
järve ääres künkal asuvasse
linna, kus kunagi noor paadimees särasilmset neidu üle
vee viis. Etenduseni jäänud
aega kasutas igaüks oma äranägemisel - söömiseks, kaubanduslike tehingute sooritamiseks, tuttavate külastamiseks või linnaga tutvumiseks.
Oligi aeg teatrisse minna.
Tõnu Õnnepalu „Sajand“ on
suurima näitlejate arvuga
ehk 21 tegelasega sõnalavastus, mida olen külastanud.
Etendus algab ühe Eestimaa mõisa klaasverandal.
On 1913. aasta varakevad.
Kohal on paruniproua, tema
tütred, paruni õde, koduõpetaja, teenija ja noor kärner.
Kõik olid optimistlikud, kõigil olid unistused, ootused ja
lootused. Neile kõigile näis,
et sama helge kui see päikeseline kevadpäev saab olema
nende tulevik.
Pealiini moodustab kahe
pere, mõisa- ja talupere saatus, selles peituv traagika ja
koomika. Tegu pole üksikjuhtumiga, selle taga on paljude
perede saatus.
Tegelasi tuleb juurde, aga
tegevuspaik on ikka klaasverandal. Eakas koduõpetaja
gospodin Gulub on esimene
lahkuja. Ta tunneb isamaa
kutset ja läheb ilmasõtta.
Varjata püütud, kuid ikkagi
paruni läbinähtud suhte tõttu

suundub kärner Jaan Venemaale. Noor edasipüüdlik
mees on parema teenistuse
ja tööalase karjääri nimel
seda võimalust isegi varem
kaalunud. Ühiskonnas toimunud pöördeliste sündmuste
tõttu võtab mõisapere 1920.
novembris ette teekonna
Saksamaale. Kellelgi neist
ei avane enam võimalust
sellele klaasverandale tagasi
pöörduda.
1938. aasta. Kärner Jaan
Feldmann (Õnnesaar) on oma
perega kodumaal, aga mitte
mõisa, vaid oma aiandustalu klaasverandal. Seda vaid
ajutiselt: uued pöördelised
sündmused viivad ta aastateks „külmale maale“. Alles
1956 näeb ta jälle sünnimaad
ja isegi endist klaasverandat,
millel enam ammu pole aknaid
ees. Jaanil pole sinna asja. See
on nüüd kultuurimaja. Jaani
magamisase on tütre ühetoalises korteris kusagil alevis.
Minu jaoks oli väga sümboolne ligi neljatunnise
etenduse viimane pilt, kus
tegelased moodustasid selgelt piiritletud grupid. Keskel
mõisapere , ühel pool kärner
Jaani pere ja teisel pool külarahvas, kes astus üles episoodiliste rollidega. Arvatavasti tahtis lavastaja sellega
rõhutada, et „Sajand“ pole
üksnes kahe pere lugu, vaid
ülevaade kogu meie ühiskonna elust sajandi vältel.
Tagasisõiduks bussi jõudnud, pakub üllatuse see, et
ühe daami jaoks ei jätku istekohta. Kuidas nii? Viljandisse
sõidul keegi püsti ei seisnud.
Kui talt küsiti, kuhu ta soovib
sõita, kõlas vastus, et muidugi
Tallinna. Proua oli eksinud
bussiga. Edasine kulges vahejuhtumiteta, vaid selle erinevusega, et nüüd läks teekond
Imaveresse ja siis Tartu-Tallinna maanteed pidi Sauele.
Oli väga meeldiv teatrielamus, suur tänu organisaatoritele.

oodata. Nemad tahavad kõike
ja kohe ning nende armastus
on nii suur, et viib trammi alla
või kõrvetab hinge surmani.
Tammsaare ei lase Karinil ja
Pearul kordagi kohtuda. Meie
anname neile võimaluse.
Piletid hinnaga 8 või 10 eurot on
müügil Piletimaailmas ja Saue
Huvikeskuses Saue koolimajas
ruum 124 E-N 15.00-18.00 ja
tund enne algust kohapeal.

Hetk etendusest. Foto: Jaanus Laagriküll
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Saue Laululaps
2014

Huvitav kohtumine ERSOga
Sandra Kalmann
Saue Muusikakooli õpetaja
Kui tavapäraselt minnakse
kontserdile muusikat nautima, siis sellel korral käisid
Saue Muusikakooli õpilased Estonia kontserdisaalis
orkestri proovi vaatamas.
Juba mitmendat aastat
pakub ERSO võimaluse muusikakoolidel kuulata proove ja
kohtuda erinevate dirigentidega. 13. veebruaril käis ka
meie kool üht taolist proovi
kuulamas. Dirigent oli Olari
Elts, kes on Helsingi Linnaorkestri ja Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri peakülalisdirigent.
On äärmiselt meeldiv, et
dirigent, kes annab kontserte
kogu maailmas, leidis aega
meie kooli õpilaste jaoks. Olari
Elts rääkis dirigenditööst üldiselt. Sellest, kuidas peab pilli
harjutama ja erinevate pillide
mängutehnilisi külgi teadma,
sest see teeb ka orkestri
juhendamise töö lihtsamaks.
Veel tuleb palju muusikat
kuulata ja erinevaid teoseid
tundma õppima. Suure tööta
ei oleks ka Olari Elts sellisele
tasemele jõudnud. Lõppeks
tutvustas ta lastele esitatavat
Viini klassiku Ludwig van Beethoveni 1. sümfooniat C-duur.

Sirje Luberg
Saue Huvikeskuse juhataja
Konkurss „Saue Laululaps“
toimub tänavu juba 20. korda.
Eelvoor on 4. aprillil ja lõppkontsert 6. aprillil kell 12.00
Saue Kontserdisaalis.

Saue Muusikakooli õpilased käisid Estonia kontserdisaalis ERSO proovi vaatamas, dirigeeris Olari Elts.
Foto: Saue Muusikakool

Tihti valdab õpilasi arvamus,
et klassikaline muusika on
justkui üksluine. Pärast ERSO
proovi kuulamist olid paljud
õpilased arvamust muutnud.
Mis siis proovis toimus?
Esiteks mängiti seal loomulikult muusikat, korrati
erinevaid lõike ja teemasid,

et mängu veel paremaks lihvida. Aga kõige selle suure
ja professionaalse töö juures
oli lõbu ka. Elts oskas osavalt
orkestrile innustavaid repliike
öelda ja neid juhendada. Ta
tegi orkestrantidega nalja
ja kogu tööõhkkond oli väga
inspireeriv. Aeg lausa lendas

proovi kuulates ja vaadates.
Loodan, et selline tore
elamus tiivustab õpilasi pilli
rohkem ja paremini harjutama. Aitäh kaasas olnud
õpilastele ja õpetajatele ning
Saue Muusikakoolile, kes sellise võimaluse andis - oli tore
hommikupoolik ERSO-ga.

Küps elurõõm täitis
noortekeskuse saali

SÜNNIPÄEVAD
VEEBRUARIS

Saue Sõna
Saue Noortekeskuse saal oli 18.
veebruari ennelõunal eakamat
elurõõmu täis. Ühist sünnipäevapidu pidasid need sauelased,
kel aastaid 65 või enam ja kelle
sünnipäev oli või tuleb jaanuaris, veebruaris või märtsis.
Sünnipäevalapsi tervitasid
ja õnnitlesid linnavalitsuse liige
Tõnu Urva ja volikogu esimees
Matti Nappus. Saatemuusikat mängis kandlel Jüri Mänd.
Mehist meestelaulu pakkus
ansambel Vanaisad Tallinna
Kesklinna sotsiaalkeskusest.
Tantsis Mustamäe sotsiaalkeskuse memmede rahvatantsurühm Vokiratas, keda juhendab
Elena Kalbus, ja laulis päevakes-

HILJA MALLENE

96

VEERA MÕTUSTE

93

ERNA NÕMM

88

ARTUR SILD

87

MAVRUZA VIST

86

VAIKE SIPP

85

ELEONORA ÜTT

84

VAIKE OLESK

84

ELMAR-LEOPOLD
kuse ansambel Rukkilill - uudsena Tõnu Kangroni saatmisel.
Ja nagu iga tõelise peo ikka,
lõpetas sellegi maitsev sünnipäevatort.

Esiritta sattusid istuma vasakult: Elgi Kriisa, Elita-Maria Kaljuvee,
Veera Mõtuste, hooldustöötaja Kaire Sildnik, Artur Truss ja päevakeskuse juhataja Liivi Lents. Proua Veeral oli just peo päeval sünnipäev
ja härra Artur on Saue vanim elanik. Märtsis tähistab ta 97. sünnipäeva. Foto: Sirje Piirsoo

Saue Päevakeskuse eelinfo
◊ 12. märtsil kell 11.00 külastame Riigikogu. Sõidame kell 9.25 Saue raudteejaama juurest väljuva
bussiga.
◊ 14. märtsil kell 18.30 lauluklubi.

Vanuserühmad: 3-4aastased;
5-6aastased; 7-9aastased;
10-12aastased; 13-15aastased; 16-18aastased.
Arvesse läheb lapse vanus
seisuga 31. detsember 2014.
Maakondlikule lauluvõistlusele pääseb igast vanuserühmast kaks lauljat.
Eelvooruks tuleb ette valmistada üks laul pikkusega
kuni kolm minutit.
Lauljaid hindab 3liikmeline
žürii koosseisus Heli Karu, Uku
Joller ja Villu Valdmaa. Igas
vanuserühmas hinnatakse
poisse ja tüdrukuid eraldi.
Lõppkontserdil esinevad iga
vanuserühma kolm parimat
poissi ja tüdrukut, lauljaid
saadab Hain Hõlpuse bänd.
Igale osalejale magus üllatus, lõppkontserdile pääsenutele auhinnad.
Osavõtjate registreerimine
(tuleb täita ankeet) kestab
kuni 31. märtsini Saue Huvikeskuses. Ankeeti saab saata
ka e-posti teel aadressile huvikeskus@saue.ee.
Ootame kõiki Saue linna
laululapsi osalema!

◊ 20. märtsil kell 13.00 Maie Uhtlik räägib ja näitab
filmi reisidest Madeirale.
◊ 28. märtsil kell 11.00 Saue valla Kultuurikeskuses
film „Kertu“, pilet pensionärile 2 eurot.

Reisid
◊ 29. mai kuni 4. juuni reis
Taani lossidesse. Reisi
maksumus on 320 eurot,
maksta saab 10.-21. märtsini. Kohad bussis maksmise järjekorras.

MTÜ-de tegemised
◊ 28. veebruaril kell 16.00
Seltsing Tammetõru koosviibimine.
◊ 4. märtsil kell 10.00
Saue Linna Invaühingu
koosolek.

TABRI

83

KARL-ROBERT UHTLIK

83

IRENE TIIDO

82

MAHTA JÜRISOO

82

UNO RANNASALU

82

BERTA SOOSALU

81

ARMILDE MÄGI

80

ENDEL PIIRSOO

80

Palju-palju õnne!
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Ohtlike jäätmete kogumine on vajalik
Kesto OÜ
Saue Linnavalitsuse
koostööpartner
Meil kõigil tekib jäätmeid ja
mida paremini meil läheb
majanduslikus mõttes, seda
rohkem neid tekib. Et meie
keskkond oleks puhas ja elamiskõlblik nii meile kui tulevastele põlvedele, tuleb pöörata tähelepanu jäätmetekke
vähendamisele, jäätmete ohutumaks muutmisele ja nende
taaskasutamisele. Kõige odavam ja lihtsam viis jäätmete
ohtlikkuse vähendamiseks ja
taaskasutusse suunamiseks on
nende sortimine tekkekohal.
Iga päev tekkivad kodumajapidamises jäätmed, mis kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale ja keskkonnale. Teiste jäätmete hulka
sattununa muudavad ohtlikud
jäätmed kõik jäätmed ohtlikuks
ja teevad jäätmete sorteerimise
võimatuks. Lisaks jõuavad

Kesto OÜ põhitegevus on ohtlike jäätmete käitlemine. Foto: Kesto OÜ

ohtlikud jäätmed teiste jäätmete
kaudu põhjavette, reostavad
pinnast ning saastavad õhku ja
veekogusid ning tulevad sealt
ringiga meie toidulauale. Suurt
mõju inimese tervisele osutavad
raskemetallid, mis sisalduvad
värvides, kraadiklaasides, akudes ja patareides. Näiteks võib
üks kütusetilk saastada 5000

liitrit vett, üks liiter kütust võib
saastada 1000 kuupmeetrit
mulda. Sellepärast on ohtlike
jäätmete eraldi kogumine väga
oluline. Igalühel meist on tähtis
roll keskkonna hoidmisel ja nii
hoiame ka iseendid.
Kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed on
peamiselt aegunud ja kasutus-

kõlbmatuid ravimid; elavhõbeda
kraadiklaasid ja muud elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid;
kodukemikaalid (torupuhastusvahendid, küünelaki eemaldajad,
juukselakid, õhuvärskendajad
jms); vanaõli, õlised kaltsud,
õlifiltrid; värvi-, laki-, liimi- ja
lahustijäägid; väetised ja pestitsiidid; rotimürk jm biotsiidid;
kompaktlambid (ehk säästupirnid), päevavalguslambid; patareid ja akud.
Elanikkonnalt ohtlike jäätmete kogumiseks on Saue
linn paigaldanud kogumiskonteineri, mis asub Sooja tn 2a
territooriumil Mokteri bensiinitankla kõrval. Ohtlikke jäätmeid saab ära anda tasuta.
Lahtiolekuajad: teisipäeval ja
neljapäeval kell 16.00-18.00;
pühapäeval kell 12.00-16.00
Kogumispunkti haldab
Kesto OÜ, kelle põhitegevus
on ohtlike jäätmete käitlemine. Lisaks käideldakse tavaja elektroonikajäätmeid ning

pakutakse paak- ja furgoonauto
teenuseid vedelate ja teiste
jäätmete vedudeks. Enamikest
jäätmetest valmistatakse tahket ja vedelat jäätmekütust,
mida kasutatakse soojusenergia saamiseks. Kesto OÜ peab
oma missiooniks kaasa aidata
meie looduse ja puhtama elukeskkonna säilimisele. Selleks
suunatakse enamik jäätmeid
taas- ja korduvkasutusse.
Peale selle saab vanu ravimeid ära anda apteekides
ning vanu patareisid patareide
müügikohtades või panna need
patareikastidesse, mis asuvad
Koondise tn 15 prügimaja kõrval kivimüüritise küljes, Tule
tn 7 maja küljes ja Nurmesalu
tn 9 hoone trepikojas.
Ohtlike jäätmete kogumispunktis ei võeta ohtlikke
jäätmeid vastu asutustelt ega
ettevõtetelt!
Täpsem info: OÜ Kesto, Paljassaare põik 9a, Tallinn, telefon 6395 222, www.kesto.ee.

teha midagi majandusliku
kindlustatuse tagamiseks
siiski kasvab, mida kinnitab
ka statistika: järjest rohkem
sõlmitakse elu- ja laenukindlustuslepinguid, mis pakuvad
kõige kindlamat kaitset just
enim tajutud riskide vastu.
Võrreldes majanduskriisieelse
ajaga pööratakse täna juba
üha enam tähelepanu just
pere turvatunde tagamisele.

Kohustustena võta arvesse
kõik olemasolevad laenud.
Kohustuste hulka oleks mõttekas lisada ka pere jooksvateks kuludeks vajalik summa
(ideaalis kuue kuni 12 kuu
palga ulatuses).
Varadena võta arvesse vaid
need vahendid, mida pere saaks
kohe kasutada või vähemalt
suhteliselt kiiresti realiseerida.
Kui oled sõlminud elu- või laenukindlustuslepingu, siis lisa
kindlustussumma varade hulka.
Ära võta varadena arvesse kodu:
seda vajab pere ju igas olukorras. Kui kohustused ja varad on
tasakaalus, siis on kõik hästi!

Kas oleme ootamatusteks valmis?
Mihkel Mandre
Swedbank Life Insurance SE
Eesti inimeste võime tagada
toimetulek igas olukorras on
jätkuvalt väga õhuke. Ohte
küll teadvustatakse, ent paljudel puudub täna veel plaan,
kuidas ennast nende vastu
kaitsta. Kõige rohkem peavad
inimesed majandusliku kindlustatuse ohustajaks peretoitja
kaotust, rasket haigestumist ja
kodukaotust, selgus hiljutisest
Eesti elanike majandusliku toimetuleku uuringust. Iga viies
vastaja tõdes, et nende olukordade realiseerumisel oleks ta

ilmselt hädas.
Seejuures hindavad maapiirkondade elanikud enda
võimet tulla toime erinevate
majanduslike takistuste korral
haavatavamaks kui linnades
elavad inimesed.

Ülehinnatud abivahendid
hädaolukorras
Enamik loodab majandusliku
olukorra halvenedes kasutada
lähedaste ja pere abi. Sageli
ülehinnatuna tundub aga lootus, mis pannakse kinnisvara
müügile ja säästude kasutamisele. Miks? Kinnisvarana
näevad inimesed sageli oma

eluaset. Esiteks, selles ju
elatakse, kuid teiseks on igal
neljandal perel ostetud see
laenuga ega taga seetõttu vajaminevat raha hädaolukorras.
Et tagada toimetulek,
peavad inimesed parimaks
lahenduseks raha kogumist
pangakontole. Ehkki ka kontol
olevad säästud on kindlasti
samm edasi, pole need sageli
ootamatus olukorras toimetulekuks piisavad. Hoiustatud
säästude keskmised summad
ei ületa paraku endiselt isegi
ühte Eesti keskmist palka.
Uuringu tulemused näitavad, et inimeste valmidus

Toimetuleku ABC
Selleks, et hinnata, kui hästi on
pere ootamatuste vastu kaitstud,
tuleb arvutada esmalt välja pere
varade ja kohustuste tasakaal.

Swedbank alustas antiskimmerite paigaldamist
pangaautomaatidele
Maia Petraitis
Swedbanki Keila, Kose ja
Saue kontorite juhataja
Swedbank alustas sularahaautomaatidele täiendavate turvaseadmete ehk antiskimmerite
paigaldamist, mis raskendavad
kurjategijatel kaardiandmete
kopeerimist. Turvaseade takistab kaardilugejale võõrkehade
ja lisamoodulite paigutamist.
Veebruari lõpuks on kõik
Swedbanki Eesti automaadid
antiskimmeriga varustatud.
Swedbanki pangaautomaatide valdkonnajuht Indrek
Kausi sõnul alustas pank antiskimmeri pilootprojektiga juba

2013. aasta teises pooles, kui
enamik Tallinna ja Harjumaa
automaate sai uue seadme.
„Paari kuu jooksul tegime
seadmele veel mõned täiendused ja nüüd oleme valmis paigaldama selle meie kõikidele
masinatele üle Eesti,“ märkis
Kaus.
Kausi sõnul on antiskimmerit lihtne ära tunda kahe
asja järgi. „Oma olemuselt on
tegemist sularahaautomaadi
küljes oleva läbipaistvast plastist tükiga, mis paigaldatud
kaardi sissepanemise ava ette.
Lisaks on turvaseadmetega
varustatud sularahaautomaatide ekraanidel selle kohane

Swedbanki soovitused sularahaautomaatide kasutamisel
◊ Kui märkad pangaaparaadi
juures midagi tavapäratut,
tuleks sellest pangale ja
politseile teada anda ning
ebameeldivuste vältimiseks jätta kaart kahtlasesse
masinasse pistmata.
◊ Tasub olla valvas, kui näiteks sularahaautomaadi esi-

paneelil on näha eralduvaid
komponente, irvakil servi,
suuri pragusid, liimijälgi,
ripakil juhtmeid või liiste.
Need on selged märgid, et
masinal võib olla kopeerimisseade, sest üldjuhul
koosnevad automaatide esipaneelid ühest tükist.

selgitav info,“ palub Kaus inimestel tähelepanelik olla.
Indrek Kausi sõnul on
inimesed uusi seadmeid
juba ka tähele pannud. „Me
saame aegajalt kõnesid, kus
inimesed teavitavad meid

kahtlasest seadmest masinal.
Siis olemegi selgitanud inimestele, et tegemist on meie
endi paigaldatud seadmega ja
rääkinud ka selle eesmärgist.
Oleme klientidele äärmiselt
tänulikud, et nad meid tea-

◊ PIN-koodi sisestades varja
peopesaga klahvistikku nii, et
ülevalt ei ole näha, millistele
numbritele vajutatakse. Isegi
kui kurjategijad on masinale
andmeid kopeeriva seadeldise kinnitanud, ei ole neil
sellise käitumise korral võimalik PIN-koodi tuvastada.
vitavad: kunagi ei või teada,
kas tegemist võib olla näiteks
kurjategijate paigaldatud seadmega, mida seal olla ei tohi,“
selgitab Kaus ja soovitab sellisel juhul teavitada panka või
politseid.
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Kuulutused
Teenused
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.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude
hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. SOODSAD
HINNAD. Tel 5220321, info@
arbormen.ee, www.arbormen.ee.
Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesu-

masinad, radiaatorid jne).
TA S U TA d e m o n t e e r i m e .
Hoolsad töömehed. Telefon
55939504.
Abi maja kasutusloa saamisel.
Telefon 5220023, Mikk.
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. SOODSAD HINNAD.
Tel 56263857.
Kinnisvara
Vahetada 2-toaline korter Tallinnas väiksema maja vastu
Saue või Keila piirkonnas. Korter ilusas roherajoonis, suur
rõdu, euroremont, saun. Telefon 55569955, 5179082.

Müük
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, sõelutud
kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis.
Transport Sauele tasuta. Telefon
53593615, www.keilabrikett.ee.
Välisvooder h:al. 4,5-7,5 €/m2;
sisevooder h:al. 4-6,4 €/m2;
põrandalaud h:al. 7-13,5 €/m2;
tuulekastilaud h:al. 4-6,5 €/m2;
voodrilaudade tööstuslik värvimine. Transpordivõimalus. Telefon
54551700, ivo@voikapuit.ee.
Pakume erinevaid ehitusmaterjale Teie objektile lihtsalt ja
soodsalt. www.tarnekor.ee, info@
tarnekor.ee, telefon 53321522

Saue Puit müüb Sauel saepurubriketti. Hind alates 160
eurot tonn. Saadaval kotid 25
kg. Transpordi võimalus. Telefon 5065937.

Südamlik kaastunne
Birgitile ja tema emale
kalli isa ja abikaasa
kaotuse puhul.
Saue Gümnaasiumi 4.a
klass, lapsevanemad ja
klassijuhataja

Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.

Iga lahkumine on raske,
iga teeleasumine kurb...
PRIIT VELDI
Avaldame sügavat
kaastunnet lähedastele.
KÜ Kütituli

Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaaruseta. Telefon 58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.

Su elu nagu linnud tormis
nii ootamatult murdus see
...
PRIIT VELDI
Langetame leinas pea
ja avaldame kaastunnet
perekonnale, isale ja
vennale.
Naabrid 7. trepikojast

Mis toimub märtsis Saue Huvikeskuses?
◊ 3. märtsil algab Saue Huvikeskuses klaasisulatuskursus, mida juhendab klaasikunstnik Eve Koha. Tunnid
toimuvad esmaspäeviti
18.30 – 20.00, kokku neli
korda.
1. Tehnika tutvustus ja töö
modelleerimine savist
2. Kuumuskindla vormi valmistamine
3. Vormi täitmine klaasipuruga
4. Ahjus sulatatud töö eemaldamine vormist ja viimistlemine

kaalne klaasese, see on jõukohane kõigile kunsti- ja käsitööhuvilistele. Eelregistreerimine
e-posti aadressil huvikeskus@
saue.ee.

Kursuse tasu koos kõigi vajalike materjalidega on 36 eurot.
Kursuse jooksul valmib uni-

◊ 14. ja 16. märtsil toimuvad
Saue lahtised meistrivõistlused ujumises.

◊ Õpilaste kunstikonkursi
„Meie pere pühapäev“ võistlustööde esitamise tähtaeg
on 10. märts. Tööd tuua
hiljemalt 10. märtsil kella
10.00-18.00 Saue Huvikeskusse aadressil Saue,
Nurmesalu 9, ruum 124
(Saue koolimaja fuajees)

◊ 19.märtsil sõidavad Saue
Huvikeskuse huviringide
õpilased ekskursioonile KUMUsse. Buss väljub Saue gümnaasiumi eest kell 11.00.
Osaleme haridusprogrammis
„Reisikiri“, tutvume muuseumi uute näitustega ja
teeme ise graafikat KUMU
graafikaklassis.Tagasi Sauele
jõuame kella 15-ks. Ekskursioon on Saue Huvikeskuse
huviringide õpilastele tasuta.
Osalemisest teatage hiljemalt
10. märtsiks e-posti aadressil:
huvikeskus@saue.ee
◊ Kunstikonkursi Meie pere
pühapäev” võitjate autasus-

tamine on 24. märtsil kell
15.00 Saue Gümnaasiumi
saalis.
◊ Saue Huvikeskuse kunstilaager toimub 9.-11. juunini
Kloogaranna Noortelaagris.
Kavas on erinevad kunstitegevused, loovuse töötuba
ja sportlikud mängud. Osalustasu on 50 eurot. Osalussoovist teatage hiljemalt
7. aprilliks e-posti aadressil
huvikeskus@saue.ee.Laagri
kasvatajad ja õpetajad on:
Virve Laan, Made Kaares,
Evelin Voksepp, Anneli
Lupp, Rauno Neuhaus ja
Sirje Luberg.

Saue lahtised meistrivõistlused ujumises 2014
EESMÄRK
1. Pakkuda võistlusvõimalusi
kõikidele ujumishuvilistele.
2. Selgitada Saue 2014. aasta
meistrid ujumises laste,
noorte, täiskasvanute ja
veteranide seas.

AEG JA KOHT
◊ Võistlused toimuvad 13.
märtsil (lapsed, noored) ja
16. märtsil 2014 (juuniorid,
täiskasvanud, veteranid)
Saue linna 25 m ujulas.

VÕISTLUSTE AJAKAVA
◊ 13. märts, lapsed ja noored
◊ Võistlejate registreerimine:
kell 13.00-13.45
◊ Soojendusujumine: kell
13.30-14.00
◊ Võistluste algus: kell 14.00
Registreerimine. Parema korralduse huvides on vajalik eelregistreerimine. Nimeline eelregistreerimine toimub kuni 12.
märtsini, kandes oma nime ujulas olevasse stardiprotokolli.

Erandkorras saab registreerida
ka 13. märtsil kella 13.00
kuni 13.45.

Võistluste vanuseklassid ja
distantsid on alljärgnevad:
Lapsed
Poisid / tüdrukud sünd 2004
ja hiljem, kavas 25 m vabaujumine
Poisid / tüdrukud sünd 20022003, kavas 50 m vabaujumine
Poisid / tüdrukud sünd 20002001, kavas 50 m vabaujumine
Noored
Poisid / tüdrukud sünd 19971999, kavas 50m vabaujumine

16. märts, juuniorid, täiskasvanud ja veteranid
◊ Võistlejate registreerimine:
kell 10.00-10.45
◊ Soojendusujumine: kell
10.30-10.55
◊ Võistluste algus: kell 11.00
Registreerimine. Parema korralduse huvides on vajalik
eelregistreerimine. Nimeline

eelregistreerimine toimub kuni
14. märtsini, kandes oma nime
ujulas olevasse stardiprotokolli. Erandkorras saab registreerida ka 13. märtsil kella
10.00 kuni 10.45. Võistlustel
osalemine on tasuta.

Võistluste vanuseklassid ja
distantsid on alljärgnevad:
Juuniorid
Noormehed / neiud sünd
1994-1996, kavas 100 m
vabaltujumine
Täiskasvanud
Mehed / naised I grupp
sünd1982-1993, kavas 100
m vabaltujumine
Mehed / naised II grupp sünd
1972-1981, kavas 100 m
vabaltujumine
Mehed / naised III grupp sünd
1962-1972, kavas 100 m
vabaltujumine
Veteranid
Mehed / naised I grupp sünd
1952-1961, kavas 50 m
vabaltujumine
Mehed / naised II grupp sünd

1951 ja varem, kavas 50 m
vabaltujumine
Paremusjärjestus selgitatakse
vastava vanuseklassi distantsi
määrustepäraseks läbimiseks kulutatud aegade järgi.
Finaalujumisi ei korraldata.
Autasustamine toimub pärast
ujumise lõppu. Saue lahtiste
meistrivõistluste programmi
raames autasustatakse vanuseklasside esimest, teist ja
kolmandat kohta medaliga
ning diplomiga.
Lisainfo võistluse kohta:
Saue Huvikeskuse sporditegevuse juht Rauno Neuhaus,
telefon 53992799.

Jumalateenistused
märtsis
Saue kirikus
Pühapäev, 2. märts kell 13.00
Teenistust juhatab ja jutlustab
Vahur Utno.
Pühapäev, 9. märts kell 13.00
Teenistust juhatab ja jutlustab
Raivo Kaustel.
16. märts kell 13.00 Saue koguduse 24. aastapäev
Teenistust juhatab Erki Kuld,
külaliste tervitused.
Jutlustab Janek Puusepp ja
muusikaga teenib ansambel
Sela.

Seoses koolimaja laienemisega
pakub Saue Linnavarahaldus
tööd hooldustöötajatele.
Võimalus töötada poole
kohaga.
Info telefonidel 6595611
Henn või 6596519 Diana või
linnavarahaldus@saue.ee.

KUNDALINI JOOGA KURSUS ALGAJATELE
alates 16. eluaastast
10. märts-5. mai 2014
E kell 19.00-20.30
Saue Saalis (Pärnasalu 31)
Info ja registreerimine:
528 2511 või
evelysokk@gmail.com

AS SAMI pakub tööd
majahoidjale
Ettevõtte territooriumi korrashoid
(lumetõrjetööd, muruniitmine,
trimmerdamine).
Osaline tööaeg. Sobib ka pensionärile.
Töötasu kokkuleppel.
Tule tn 20, Saue, telefon 6709040,
sami@sami.ee.
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Kolmas videomängude päev noortekeskuses
Jan Pillav
Saue Noortekeskuse
noortejuht
Videomängude päev: osa 3

Formaat: võistlused
Toimumiskoht: Saue Noortekeskus, Koondise 20, Saue,
76506
Toimumisaeg: 22. ja 23. märts
Algus: registreerimine ja

kohaoleku kontroll 12.00, turniirid 13:00
Võistlusmängud:
22. märts - Super Street Fighter 4 Arcade Edition, Persona
4 Arena
23. marts - Fifa 14
Registreerumine: Osalejate arv
on piiratud, kõigis mängudes
kuni 60 inimest. Registreeruda saab eelnevalt e-postiga

jan.pillav@saue.ee või telefonil
59185556 või kohapeal tund
aega enne võistluste algust.
Reeglid:
23. märts FIFA 14. Meeskond
vabalt valitud. Mängijad võivad omavahel enne kokku
leppida, mis reitinguga meeskonnad nad valivad. Meeskonnad on originaalrivistustega ja
ilma veebi uuendusteta. Män-

gitakse kaks poolaega. Poolaja
pikkus 6 minutit. Kui mäng
peaks jääma viiki, minnakse
otse penaltitele. Kõik reeglite
sättes jäävad tehase määratud ( default ). Mängusisene
kohtunik võetakse suvaline
(random).
KAKLUSMÄNGUD. 2/3 round id,
2/3 mängud. Round i pikkus
default. Mängitakse kahe või-

duni. Lubatud on ainult originaal-roster i tegelased. Lisa
DLC või eritegelaste kasutamine on keelatud. Tegelasi
võib vahetada. Võistluse
formaat Double Elimination
(miinusring).
Mängitakse PS3 platvormil.
Enda puldid on lubatud.
Toetajad: Sony, Euronics,
Gamestar, Saue Noortekeskus

