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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Saue noored ongi Saue pauer!
Teele Pehk
Linnalabori juht

S

ee pole küll väga originaalne avastus,
sauelased teavad seda
juba niigi. Pigem avaldasid Sauel elavad gümnaasiuminoored ja esmakursuste
tudengid muljet meile, kes me
konsulteerime Saue Linnavalitsust keskusala visiooni loomisel.
27. veebruari õhtul toimus
Loftis volikogu liikmete ja
noorte ühine töötuba. Kui esialgu tundub selline osalejate
kooslus tavatu, siis natuke
süvenedes on see tegelikult
suhteliselt loogiline: Saue
noored on juba praegu väga
ettevõtlikud - 3D labor, ET
Longboards, Lulztech Solutions OÜ ja teised - ning
aktiivsed, kujundades niimoodi oluliselt Saue kuvandit.
Nagu töötoas selgus, unistab
üks noormees linnapeaks saada.
Teine tahab jällegi visiooniloomisega tegeleda - imetlusväärne
ambitsioonikus! Kes muu
aga oskaks noorte unistustele
tuult tiibadesse puhuda, kui
mitte nendel samadel kohtadel
praegu töötavad linnavolikogu ja
-valitsuse liikmed.
Pea poolteist aastat kestnud Saue keskusala visiooniloomes oli veebruari lõpus toimunud töötuba üks viimaseid

Üks osa Saue pauerist. Vasakult alates on unistuste kohaselt pildil tulevane ajakirjanik (juba õpib), visioonilooja, linnapea (õpib riigiteadust) ja arhitekt.
Foto: Sirje Piirsoo
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Valmib volikogulasteks ümberkehastunud noorte kollaaž. Foto Teele Pehk

Linnaelu

Saue Sõna 14. märts 2014

2

Noorteks ümberkehastunud volikogulased lähtusid kollaaži luues just 18-23-aastaste vajadustest.
Foto: Teele Pehk

ajuragistamisi enne visioonidokumendi kokkukirjutamist. Töötoa korraldajatena
palusime noortel volikogu
liikmeteks ümber kehastuda
ning volikogulastel jällegi ajas
tagasi minna ja end gümnaasiumi lõpetavateks noorteks
kehastada.
Lähtuvalt uuest rollist
koostas üks „volikogulaste“
rühm ja kaks „noorte“ rühma
etteantud piltide põhjal
Saue linnasüdamele kõige
sobivama kollaaži. Pildipakk
koosnes headest ja halbadest
linnaruumilistest lahendustest maailma eri paigust.
Kõik osalejad elasid uude
rolli väga hästi sisse: volikogulasteks ümberkehastunud noored ei laskunud ühessegi äärmusesse, vaid lõid meeldivalt
ökoloogilise keskkonna vanuritele, noortele, töölkäijatele
ja loovettevõtetele. Esimese

asjana panid nad paika keskusala läbiva peatänavaallee. Vabas õhus ajaveetmise võimaluste kohta kõlas
kommentaar: „Seda on meil
Sauel piisavalt, see ei vaja
uuendamist.“.
Noorteks ümberkehastunud volikogulased lähtusid
väga hästi just 18-23-aastaste
vajadustest: rohkelt hämaraid
kurameerimiskohti, kohalike
toodetega väikepoode, katusega kaetud tänav, veesilmad,
seiklusmomente võimaldavad
maastikud, aktiivne kontserdielu ja festivalimelu.
Rühmatöödele tagasisidet
andes hakkas osalejate
fantaasia veelgi hoogsamalt
lendama: lebolad ja hängilad
tõsteti majade katustele, veenired pandi mööda majaseinu
jooksma, linnavalitsuse hoone
jaoks tekitati kaasaegse
arhitektuurilahendusega

maamärk, praeguse garaažide
rivi uksed avati keskusalale
ning loodi sinna pop-up poode
ja väikseid töökohti.
Kuigi kõigi rühmade kollaažidel oli ainult üks kattuv pilt,
kujutasid kolm tööd endast
suhteliselt sarnase mõttemaailmaga unistust Saue uuest
linnasüdamest. See positiivsusest pakatav sünergia, mis
töötoas tekkis, oli hea lähtekoht Saue keskust puudutavate unistuste elluviimiseks.
Igaks juhuks tegi praegune
linnapea Henn Põlluaas lõppeks linnapeaametist unistavale
noormehele üleskutse: „Kui
meie ei suuda seda ellu viia, siis
on see sinu ülesanne!“.
Järgmisena saate keskusala uuendamisel kaasa
lüüa 5. aprillil, mil esitleme
kõigi töötubade, arutelude
ja väljakäidud ideede põhjal
koostatud keskusala visiooni.

Kolme rühma kollaažidel kattuv pilt, arhitektuurne visand linnatänavast.
Foto: internet

Kommentaar töötoas osalenult
Riho Nagel, tudeng: „Saue
keskusala visiooni üle arutlemine tõi noori ja volikogu
liikmeid üsna sarnastele
lõppjäreldustele ning keskust
kujutati ideaalis üllatavalt
samailmelisena.
Loodan, et erinevate
ärihuvide, arusaamade ja
maitsete rägastikus jõutakse
lõpuks ühisele arusaamale,

milline Saue linnasüda
olema peaks. See tähendab, et kõik osapooled peavad tegema järeleandmisi
ja osalema konstruktiivses
arutelus. Lõppkokkuvõttes
teenib see projekt meie kõigi
ühist huvi, et Saue oleks
atraktiivne ja jätkusuutlik
linn, mis suudab siia meelitada nii ettevõtjaid kui uusi
elanikke.“

Korraldame arutelupäeva laupäeval, et saaksite oma vanemate, vanavanemate, laste ja
tuttavatega kohale tulla. Ning
kes teab, ehk teeme midagi
juba keskusala avamiseks
ära ka. Täpsem info tuleb
lähiajal.

Saue uus keskus saab kohekohe endale kodulehe, mis
asub aadressil www.sauekeskus.ee. Kuniks uus veeb hoogu
kogub, saate varasemate töötubade ja arutelude kohta
lugeda Linnalabori kodulehelt:
www.linnalabor.ee/sauekeskus

Kogunes puuetega inimeste ümarlaud
Saue Sõna
Saue linnas on saanud viimasel ajal tavaks, et kolm
korda aastas tuleb kokku
puuetega inimeste ümarlaud,
et üheskoos linnavalitsusega
rääkida ja otsida lahendusi
üleskerkinud probleemidele
ning küsimustele, mis puuetega inimeste igapäevast
elukorraldust häirivad või
takistavad. On ju sellel, kel
kõik korras, tihtipeale raske
end puudega inimese olukorda asetada ja probleemi
olemust mõista.
27. veebruaril olid arutuse
all invaparkla kohad kooli

ja ujula juures, Kütise tn 4
hoone (teenindusmaja) panduse korrastamine, bussipeatustesse pinkide paigaldamine
ja kõrgenduste ehitamine,
invaparklate tähistamine vertikaalmärgistega ning kõnniteede mahasõidud.
Lahendust otsitakse linnavalitsuse hoone kaldteele.
Mõtted, kuidas see ehitada,
on olemas.
Lepiti kokku, et on mõistlik,
kui linna ehitatavate avalike,
aga ka tööstushoonete projekti
vaatab üle puuetega inimeste
esindajana Heiki Lumilaid.
Järgmine ümarlaud tuleb
kokku juunis.

Puuetega inimeste ümarlaud tuleb kokku kolm korda aastas. Vasakult: abilinnapea Jüri Tümanok, Heiki Lumilaid, Elena Kalbus, hooldustöötaja Kaire Sildnik ja linnaarhitekt Urmas Elmik. Foto: Sirje Piirsoo
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Elanikud: Saue areng on olnud muljetavaldav
Evelin Povel-Puusepp
Sauel on saanud meeldivaks
tavaks, et kord kvartalis kohtuvad linnajuhid elanikega. Annavad aru tehtust, tutvustavad
olulisemaid projekte, lahkavad
linnaelu kitsaskohti, vastavad
küsimustele ja otsivad üheskoos rahvaga lahendusi.
Viimane kohtumine leidis
aset 26. veebruaril vastselt
juurdeehituse läbi laiendatud
gümnaasiumihoone neljanda
korruse auditooriumis, mis
mahutab ühtekokku 70 inimest ja on mõeldud eelkõige
gümnaasiumiklasside vooruloengute läbiviimiseks.
Ekskursioon avardunud
kooliruumides - gümnaasiumi
klassides, õpetajate toas, sööklas ja muusikakooli erialaklassides ning kammersaalis - oli
seekordse kohtumise lõppakord, millele eelnes pea kahetunnine arutelu Saue linna
päevakajalistel teemadel.
Kohtumise juhatas sisse
linnapea Henn Põlluaas, kes
tutvustas 2014. aasta eelarvet ja investeeringute kava,
andis numbrilise ülevaate
linna elanikkonnast ning kuritegevusest, õigemini küll selle
vähenemisest. Selgus, et Saue
linn on turvalisuselt neljandal
kohal Harjumaal. Oluliselt
on vähenenud varavastaste
kuritegude arv, seevastu on
kasvanud isikuvastaste ja

Seekordne kohtumine linnarahvaga leidis aset gümnaasiumi uues auditooriumis, et sauelastele kooli juurdeehitusi näidata. Foto: Sirje Piirsoo

narkokuritegude arv. Esimese
kasvu taga on perevägivald.
Narkokuritegude suurem arv
näitab aga politsei võimekust
kuritegude avastamisel. Kuigi
kasv protsentides näib suurena, on kuritegude hulk väike.
Selle aasta investeeringud
näevad ette lasteaia renoveerimist, teede-tänavate korrastamist, bussi- ja rongiootepaviljonide rajamist, kergliiklusteede võrgu laiendamist ja
palju muud.
Abilinnapea Jüri Tümanok
avas kokkutulnuile hariduse
rahastamise murekohad. Ehkki
riik on varemalt selge sõnaga
väljendanud, et õpetajate

palgatõus on riigi kanda, siis
veebruari seisuga on omavalitsustele antud sõnum, et vajaminev rahahulk saab olema
väiksem ning vahe kompenseerimine on pandud omavalitsuste õlule.
Sauel on rahavajadus üle
11%, eraldati aga 5,4%. Kurb.
See seab linna keerulisse olukorda, kus eelarveaasta keskel
tuleb leida täiendavalt 46000
eurot palgaraha.
Abilinnapea kinnitas, et Saue
Gümnaasiumi taseme säilitamine ja gümnaasiumihariduse
saamise võimalus on tulevikuski
prioriteeteesmärk ning linn
panustab ka edaspidi haridusse

enim eelarvevahendeid.
Ja tõepoolest, Saue Gümnaasiumi õpitulemused on
kõrged. Või kuidas veel nimetada saavutust, kus PISA testi
tulemuste edetabelis ollakse
maailmas matemaatikas kolmandal, funktsionaalses lugemises teisel ja loodusteadustes
esimesel kohal. Au ja kiitus
meie laste õpetajatele!
Koolimineva poja emana
oli heameel kuulda teadushuvihariduse juurutamisest 2.-7.
klassi õpilastele alates 1. septembrist Saue Huvikeskuses.
Oodatult tekitas enim diskussiooni Saue bussiliiklusega
seonduv. Valdkonnajuht Kalev

Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 26.
veebruari istungi päevakorras oli 24 punkti.

◊

Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas järgmised projekteerimistingimused:
Tammetõru tn 17 üksikelamu laiendamine ja renoveerimine; Sarapiku tn 26
üksikelamu.
◊ Suunas Saue Linnavolikogu
otsuse „Saue linna Kadakamarja tn 25 ja 40, Tule
põik 5 ja Kesa tn 20 kinnistute detailplaneeringu
kehtestamine“ volikogusse
kinnitamiseks.
◊ Väljastas ehitusloa vee ja
kanalisatsiooni liitumispunktide rajamiseks VanaKeila mnt 46 kinnistule;
üksikelamu püstitamiseks ja lammutamiseks
Rauna põik 1; üksikelamu rekonstrueerimiseks

◊

◊

◊

Meistri tn 13; korteri
rekonstrueerimiseks Koondise tn 15.
Vabastas Saue Linnavarahalduse juhataja Tõnu Urva
linnavarahalduse juhataja
ametikohalt 7. märtsist
seoses tema nimetamisega palgalise linnavalitsuse liikme ametikohale
alates 10. märtsist.
Kinnitas alates 10. märtsist Saue Linnavarahalduse juhataja kohusetäitjaks linnavarahalduse
juhataja asetäitja Henn
Vaheri kuni juhataja konkursitulemuste kinnitamiseni ja uue juhataja tööleasumiseni.
Lubas palgalise linnavalitsuse liikme abilinnapea
ülesannetes Tõnu Urva
palgata puhkusele 10.-19.
märtsini (k.a).
Eraldas noorte sporditegevuse toetust Saue linna
noorte treeningkulude

katteks perioodi 1. jaanuar
kuni 31. august eest järgmiselt: Keila Korvpallikoolile 2080 eurot (26 noort);
spordiklubile Sagittarius
1200 eurot (15 noort); karateklubile Kimura Shukokai
1040 eurot (13 noort);
spordiklubile TC 2000
320 eurot (4 noort); Keila
Swimklubile 2000 eurot
(25 noort); Nõmme Spordiklubile 240 eurot (3 noort);
Saue Taekwondoklubile
2480 eurot (31 noort);
Saue Tenniseklubile 2000
eurot (25 noort); PartnerAkro OÜ-le 160.00 eurot
(2 noort).
◊ Kinnitas suvelillede istutuse ja peenarde hooldustööde osas parimaks HKP
OÜ pakkumuse.
◊ Otsustas maksta koduse
mudilase toetust veebruaris
2014 kokku summas 3965
eurot 59 lapsele.
◊ Määras isiku igakuise

◊
◊

◊
◊

◊

riikliku lapsetoetuse tema
lapsele.
Määras ühele õpilasele erandkorras sõidusoodustuse.
Otsustas katta ühe lapse
kõneravi kulud kord nädalas
perioodil 1. märts-30. juuni.
Määras hooldaja kolmele
puudega isikule.
Otsustas maksta igakuiselt perioodilist sotsiaaltoetust neljale perele ja
ühekordset sissetulekust
sõltuvat sotsiaaltoetust 31
abivajajale kokku summas
1215,65 eurot.
Moodustas Saue lasteaia
direktori konkursi tulemuste kindlakstegemiseks
ajutise komisjoni koosseisus volikogu esimees Valdis Toomast, linnapea Henn
Põlluaas, palgaline linnavalitsuse liige abilinnapea
ülesannetes Jüri Tümanok,
linnavalitsuse liige Tõnu
Urva ja lasteaia hoolekogu
esimees Raiko Saar.

Israel selgitas kokkutulnuile,
missugused varasemad otsused
on viinud praeguse olukorrani,
kellega on peetud läbirääkimisi
ja milline võiks olla bussiliikluse perspektiiv. Kõlama jäi
tõdemus, et vaatamata töösolevate variantide paljususele ja
intensiivsele lahenduste otsimisele, ei ole kiiret ega lihtsat
väljapääsu loota.
Abilinnapea Mati Uuesoo
tutvustas mahukat, mitu
aastat kestnud projekti, mille
käigus laienesid oluliselt
vee- ja kanalisatsioonitrassid
Sauel. Sügisel 2013 võttis
linn trassid vastu ja paljudel
sauelastel on võimalus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liituda. Selle kõrval tõdes
abilinnapea siiski, et abirahadel põhinev ehitus oli range
järelevalve all ja trasside asukohad reglementeeritud, mistõttu päris kõikide soovijateni
ei jõutud.
Kõneldi samuti riigigümnaasiumi rajamise mõttest,
linna keskusala osalusplaneerimisest, tänavate rekonstrueerimise vajadusest, teede-tänavate pindamisest, linnasauna
taastamisest, Grossi poe ehitamisest, Kadaka piirkonna trasside võõrandamisest ja muust.
Kohtumise lõppedes jäi
kõlama linnarahva tõdemus,
et murekohtadele vaatamata
on Saue areng olnud muljetavaldav.

Kaitseliidu
õppused
Saue linnas
Kaitseliidu Keila malevkond korraldab 5.-6.
aprillil Saue linnas
õppuse, millest võtab
osa orienteeruvalt kuni
60 meest.
Tegu on eelharjutusega suuremale õppusele „Saue lukku“.
Tä p s e m i n f o 2 8 .
märtsi lehenumbris.

Seoses koolimaja
laienemisega
pakub Saue
Linnavarahaldus tööd
hooldustöötajatele.
Võimalus töötada poole
kohaga. Info telefonidel
6595611, Henn
või 6596519, Diana või
linnavarahaldus@saue.ee.
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Teenetemärgi kavaler Harald Matvei
Sirje Piirsoo
Volikogu otsustas veebruaris
ühehäälselt tunnustada Saue
linna teenetmärgiga number
27 Harald-Johannes Matveid
rahvakultuuri edendamise
ja eestvedamise eest Saue
linnas alates aastast 1988.
Kuid ega rahva- ja muusikakultuuri edendamine Haraldi
jaoks alles sellest aastast
alanud. Et seda kõike, mis
Harald elus teinud ja olnud,
kirja panna, jääb leheruum
ilmselgelt kitsaks.
Harald on sündinud LõunaEestis Tuhalaane alevikus.
Tema vanemad olid talutöölised, kes suviti tööl ja kel talvel
oli aega lugeda raamatuid ning
üheskoos musitseerida. Nii oli
Haraldilgi lugemine enne kooli
selge, pillimäng ka.
Talle meenub, et luges suure
huviga raamatut „Suure Vankri
armuke“, mis rääkis salakaubavedajatest. Täna tahaks ta
raamatut uuesti lugeda, et
aru saada, mis asi see oli, mis
meeldis nii kangesti, et raamat
siiani meeles püsib.
Kooliteed alustas Harald
Kärstnas, jätkas Tõrvas ja 7.
klassi lõpetas taas Kärstnas Oli
sõda ja keerulised ajad.
Tõrvast meenub Haraldile,
et seal mängis ta esimest
korda mandoliiniorkestris,
mida juhatas sõjapõgenik Narvast, kelle sakslased kahjuks
sõjaväkke mobiliseerisid.
Kooliajal oli Harald pillimees
kinojärgsetel tantsuõhtutel. See
tekitas teistes noortes pahameelt, et miks Harald vahel
hommikunigi peol tohib olla ja

nemad mitte. Nii pidigi direktor
pillimänguks eriloa andma.
Keskkooli läks Harald Viljandisse, seal asus ta ka muusikakooli õppima. Tšellot ja
akordioni, sest muusikakooli
direktor ei pidanud maatööd
rassinud nooruki käsi viiulimängijale kohaseks.
Tol ajal oli koolides õpetajate põud ja nii omandas
Harald pärast keskkooli lõppu
pedagoogilises klassis aasta
jooksul algklassiõpetaja kutse.
Tööle aga asus hoopis Abja
keskkoolis muusikaõpetajana.
See oli tore aeg. Õpilased
elasid internaadis, televiisorit, arvutit polnud ja nii oli
neil suur huvi muusika vastu.
Harald moodustas puhkpilli-,
mandoliini- ja estraadiorkestri,
juhatas segakoori ja andis
loomulikult ka kõiki muusikatunde vanemates klassides.
Estraadiorkestriga tõi ta lavale
popurrii Imre Kalmani operetist „Silva“.
Abjast Tallinnasse tõi
Haraldi soov muusikalist
haridust omandada. Ta õppis
dirigeerimist Ants Kiilaspea
juures. Töökohaks sai Maardu
Keskkooli, kus ta 20 aastat
muusikaõpetaja oli ning loomulikult erinevaid orkestreid,
ansambleid ja koore juhatas.
Samal perioodil oli Harald
Harju rajooni laulupäevade
üldjuht.
Enne Sauele tulekut töötas
Harald veel Tallinna Kesk- ja
Oktoobri rajooni haridusosakonna juhatajana, kõrgema ja
keskerihariduse ministeeriumi
inspektorina ja sealt toodi ta
juhtima muusikakallakuga

Tallinna 22. Keskkooli (täna
Jakob Westholmi Gümnaasium), kus ta ka akordionistide orkestrit juhatas. Viimasest rääkides, miks ta ameti
maha pani, ütleb Harald, et
ei saanud parteiga hakkama.
Õpilasmalevlased ei käitunud
väärikalt, noored hiilisid igavese tule juures valvamisest
kõrvale ning lõppeks oli koolis
pioneeride ja kommunistlike
noorte protsent väike.
Saue Gümnaasiumisse tuli
Harald aga 1987 hoopistükkis tööõpetuse õpetajaks ja
lõi koolipoistest Saue esimese
puhkpilliorkestri. Koos algajate
rühmaga oli orkestris 40 mängijat, neist 6 trummitüdrukut.
Heade mängijatena on Haraldile
meelde jäänud Andres Vaiklo,

Jaan Särak, Andrus Rebane,
Rainer Aunpu, Taavi Jakobson ja
Ehtel Madalik.
Samal aastal alustas tegevust ka rahvapilliorkester, kellega üsna pea Leedu sõpruskooli esinema sõideti. Orkester
mängis, rahvatantsijad lõid
tantsu - see kõik pani inimesed kaasa elama.
1991 on Saue Kapelli
algusaasta. „Süüdi“ selles
on Sirje Luberg, kes kutsus
Haraldi huviringi juhtima.
Kogunes kaheksa mängijat.
Nime pani rahvamuusikaansamblile Evi Nurme, algselt oli
see Saue Kägara ja eks Saue
rahvatantsijaid see saatnudki.
Kapell on esinenud Tallinna vanalinnapäevadel.
Viru folgil, üle-eestilistel

rahvamuusikapidudel Tartus ja
Paides, Saue pidudel, käinud
Soomes, Rootsis, Lätis. Harald
ütleb, et Saue Kapelliga on
väga mõnus koos musitseerida,
kuna kõik mängijad tunnevad
nooti. 2008 andis Harald
kapelli Reet Jürgensile üle.
Päevakeskuse ansambel Rukkilill tuli Haraldi
ellu 1999. aastal. Selles
on „süüdi“ tollane keskuse
juhataja Tiiu Kuuskme. Harald
kiidab, et Rukkilille naistega
laabus kohe: kõik olid tugevad
lauljad ja pea alati täies koosseisus proovides kohal. Aastatega sai selgeks üle 100 laulu,
millega astuti üles Saue linna
pidudel, memme-taadi päevadel, ümberkaudsetes valdades
ja hooldekodudes.
Harald peab hea sõnaga
meeles kõiki neid, kellega tal
on olnud rõõm koos töötada ja
musitseerida, eriti aga Elena
Kalbust, Sirje Lubergi ja Tiiu
Kuuskmet.
Harald on laulnud eesti
koorijuhtide kooris 30 aastat
ja oli selle asutajaliige. Ta on
olnud Tombi tütarlastekoori
dirigent, juhatanud Abja
rajooni ühendkoore Karksi
lossimägedes, rääkimata
teistest orkestritest ja kooridest paljudes Eesti paigus,
olnud isegi kuus aastat lasteaias muusikaline kasvataja
ning dirigeerinud orkestrit
ja koori Estonia kontserdisaalis. Loetelu võiks pea
lõpmatuseni jätkata. Täna
mängib ta saksofoni Tallinna
Sadama orkestris ja loodab
mälestused kirja panna.
Foto: Sirje Piirsoo

Ettevõtjad: Saue ettevõtete kontaktandmebaasi loomine on oluline
Saue Sõna
Saue linna ettevõtjad kogunesid 6. märtsil ümarlauale,
kokkutulnuist pooled olid
koosviibimisel esimest korda.
Ümarlaua juhatas sisse linnapea Henn Põlluaas, kes andis
ülevaate linna 2014. aasta eelarvest ja investeeringutest. Ta
ütles, et 54% linna eelarvest,
s.o 3,8 miljonit eurot kulub
haridusele, ja pidas haridusse
panustamist end õigustanuks,
kuna Saue Gümnaasiumi õpilaste tulemused PISA testis
olid maailmatasemel.
Samas märkis linnapea, et
raha õpetajate palgatõusuks
riik nii suures mahus, kui
välja lubas, ei eralda. Linnal
tuleb eelarveaasta keskel leida
lahendus 46000 euro suurusele puudujäägile.

Linna keskuse loomise
koostööprojekt, mis on juba
poolteist aastat väldanud,
jõuab aprilli algul avaliku aruteluni. Märtsi lõpus on aga
Saue Gümnaasiumis ettevõtluspäev alustavatele ettevõtjatele ja noortele.
Et Lääne-Harju politseijaoskond juunis Sauelt Keilasse
kolib, on linn tegelenud konstaablipunktile ruumide leidmisega. Uudsena on alates 1.
septembrist plaanis Saue Huvikeskuses alustada teadushuvihariduse pakkumisega 2.-7.
klassi õpilastele. Vabatahtliku
algatusena on üles tõusnud
mälestuskivi püstitamise idee
Harju EPT-le, mille loomisest
möödus 1. jaanuaril 50 aastat.
Harry Pajundi Bisontesolar
OÜ-st tundis huvi, milline
summa linna eelarves on ette

nähtud ettevõtlusele. Henn
Põluaas selgitas, et eelarves
olev 161000 eurot ei ole ette
nähtud kellegi toetamiseks,
vaid on arendusprojektideks,
linna planeerimiseks ja maakorralduseks, sest linn saab
praegu ettevõtlust toetada
eelkõige läbi planeeringute ja
kiire asjaajamisega.
Kui valitsus otsustab pöörduda tagasi kuni 1994. aastani
kehtinud korra juurde, mille
järgi osa ettevõtlusmaksust
suunatakse omavalitsustele,
nagu see on näiteks meie naaberriigis Soomes ja enamikes
Euroopa riikides, saab võimalikuks ka erinevate toetuste ja
soodustuste süsteemi loomine.
Linnal puudub ülevaade,
millises summas otseinvesteeringuid tehakse Saue ettevõtetesse, kuid võib öelda, et

Saue ettevõtlus on arenev. Küll
on läbi tulumaksu laekumise
teada, millistes ettevõtetes ja
millistes valdkondades töötab
enim Saue elanikke - tööstuses töötajaid on vähe, suur osa
sauelasi töötab riigisektoris.
Enam kui pool Saue tööealisest
elanikkonnast ei tööta Sauel.
2013. aasta lõpu küsitluse
alusel oli Saue elanikele suurim tööandja AS Santa Maria,
kus oli ametis 29 sauelast. 26
Saue elanikku töötas sel ajal
uues külmutatud pagaritoodete tehases Vaasan Baltic.
Teemaks oli ka Kasesalu
tänava kordategemine ja väljaehitamine. Henn Põlluaas
ütles, et esmalt on vaja panustada teede remonti ja pakilisemate ülesannete lahendamisse,
mistõttu lähiaastatel Kasesalu
tänavasse investeerimiseks lin-

nal kahjuks vabu vahendeid ei
ole, ja kutsus ettevõtjaid üles
tee uue lõigu ehitamisele ise
kaasa aitama, nagu kunagi sai
korda Segu tänav.
Ettevõtjad leidsid, et kindlasti tuleks luua Saue ettevõtete
kontaktandmebaas linna kodulehele. Esmalt andmed koondada, hiljem olgu see ettevõtetele isetäidetav ja täiendatav.
Jäi kõlama, et kui umbes
500-st Sauel registreeritud
ettevõttest 100 selles andmebaasis olemas on, on hästi.
Eero Kaljuste Roadservice OÜ-st
tõdes, et sageli ei ole teada
isegi see, mida naabertöökojas
tehakse. Andmebaas aitaks
kindlasti kaasa ettevõtjate
vahelisele suhtlusele ja annaks
aimu, millega Sauel tegeletakse, et vajamineva pärast ei
peaks kuhugi kaugele sõitma.
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Linnahooldusest
siit- ja sealtpoolt vaadatuna
Oliver Kokser
Saumer OÜ juhataja
Lähenemas on kevad ja möödunud, pisut kummalise talve
kontekstis tahan rääkida linnahooldusest.
Teatavasti on selle alus riigihange ning kõige soodsama
pakkumise tegija eelistamine
tuleneb hankemenetluse ülesehitusest ja seadusest. Ehk
siis lihtsamalt öeldes, kes vastab nõuetele ja on nõus kõige
odavamalt töö ära tegema, see
võidabki.
Eelmisel korral võitis hanke
napilt Saumer OÜ. Justkui
tore, aga tegelikult on linnahoolduse ettevõte rohkem kui
kahe tule vahel. Ühelt poolt
looduse äraarvamata vingerpussid - ei maksa unustada
paari eelmist karmi ja lumerohket talve, mis sisuliselt viisid ettevõtte tulemi sügavasse
miinusesse -, ning teiselt poolt
kiire ja esialgselt raskesti prognoositav hinnatõus.
Täna on kütuse hind hanke
algusest alates tõusnud pea

20%. Lisaks on Eestis kasvanud surve palkade tõusuks,
mida fikseeritud tulude puhul
on raske või pigem võimatu
üldiste kulude kasvu puhul
teostada. Võiks muidugi öelda,
et prognoosida tuleb paremini,
kuid eks see üks õunte pealt
ennustamine on.
Linnaga sõlmitud lepingu
kohaselt on meie hooldada
33 km teid. Sellele lisaks 13
km kõnniteid ja 215000 m2
haljasalasid.
Teed on jaotatud erinevatesse tähtsus- või prioriteediklassidesse, millele vastavalt
peab lumetõrje olema mingiks
ajaks tehtud.
Kui võtta pelgalt tööks kuluvate tundide arv, siis on selge,
et lumerohkel talvel kulub
ainuüksi linna makstavast
rahast palkadele lõviosa. Osta
on vaja ka kütust ja hooldada
tehnikat.
Miks ma sellest räägin?
Täna on kuulda olnud kriitikat,
et miks me maksame hooldusfirmale, kui lund ei ole.
Ükski ratsionaalselt mõtlev

majandusinimene ei investeeri
kümneid tuhandeid eurosid
tehnikasse lihtsalt niisama.
Valmisolek hoolduseks on
investeering nagu iga teinegi.
Lisaks muidugi töölepingu
seadusest tulenev kohustus
maksta töötajatele ka seisuaja
eest palka. Kogenud tehnikajuht ei jää kindlasti palgata
ootama, et äkki hakkab lund
sadama ja siis teenin raha! Ta
otsib endale teise töö.
Sellise lähenemisega võiks
ka lumelabida laenutada.
Osta ei taha: see on ju investeering ehk seisev raha! Aga
äkki tekib selline rumal olukord, et kõik tahavad samal
ajal laenata: lund ju sajab.
Mis siis saab?
Võib olla tasuks panustada
suurele ettevõttele, neil ju tehnikat rohkem? Paraku on ka
nende äriloogika sama. Tühjalt
seisev investeering on majanduslikult mõttetu ja valmisoleku
eest küsivad ka nemad raha.
Iseküsimus on veel, kui valmis suurfirma üht väikelinna
teenindama on. Nägime ju

paar aastat tagasi Saue linnas,
kuidas suur tegija pidi häbiga
enda tehtud odava pakkumisega hankest taganema, sest
tahtmist ja tehnikat Saue linna
hooldamiseks ei jätkunud.
Kui kiiresti teed korda saavad, sõltub tehnikast, aga nagu
teada, siis tehnika ütleb vahel
üles. Samuti sõltub hooldus eriti talvine - ilmast. Jälgime
hoolega kõiki võimalikke ilmaprognoose, kuid tuleb tõdeda,
et ka ilmaennustajatel juhtub
päris suuri apsakaid.
Paljudel jääb samas märkamata, et meie mehed alustavad
kella kahest-kolmest öösel tööd
ja kui satub veel selline õnnetu
olukord, milliseid ülemöödunud
talvel oli korduvalt, et juba lükatud lumele sajab kohe uus ports
lisaks, siis kipub tööpäev vägisi
24 tunni pikkuseks venima.
Müts maha meie meeste ees!
Alati on neid, kes meile töö
eest tänu avaldavad, ja alati on
neid, kes mingil põhjusel rahul
ei ole. Oleme avatud asjalikele
märkustele ja ettepanekutele helistage, meie number on ju

igal pool väljas.
Aga jah, kevad on lähenemas ja seetõttu muutuvad ka
meie tööpäevad normaalsemateks ja ettearvamatuid olukordi
on kindlasti kordades vähem.
Tahan siinkohal kutsuda
elanikke üles rohkem hoolima
oma linnast. Palju on selliseid,
kelle jaoks paberi või koni
loopimine suvalisse kohta on
kahjuks igapäevane käitumine.
Kallid linlased, kas tõesti on
keeruline kasutada prügikaste?
Sama toimub tihtipeale ka
haljasaladel. Vahetult pärast
koristust loobitakse jälle prahti
ja siis tehakse etteheiteid
meile, et miks pole korras.
See on meie ühine linn ja
Saumer on kohalik ettevõte,
millele läheb tõesti korda, milline Saue välja näeb. Eestis on
viimasel ajal saanud kombeks
kollektiivselt viriseda. Äkki
meie seda ei teeks ja suhtuks
mõistvamalt nendesse, kes
püüavad linna korras hoida,
ning teeks ka omalt poolt
kõik, et Saue oleks tõesti
kodune linn!

Saue vald
korraldab märtsis
arvamusküsitluse
Anne-Ly Sumre
Saue Vallavalitsuse infojuht
Saue Vallavalitsus uurib
Laagri ja Saue piirkonna elanike arvamust tarbimise ja
omavalitsuste liitmise kohta.
Laagri alevik ja Saue linn
lähiümbrusega on siinse kandi
kõige tihedamalt asustatud
alad. Samas on piirkonna
elu kolme omavalitsusüksuse
- Tallinn, Saue vald ja linn korraldada.
Saue vald soovib suuremat
selgust luua ja arvamusküsitluse kaudu inimestelt infot
saada, mida nad asjade korraldusest arvavad.
Küsitluse kaudu loodab
vald saada teada, kus piirkonna inimesed töötavad
ja teenuseid tarbivad - olgu
selleks poes, juuksuris, arstil, raamatukogus või ametiasutuses käimine. Uuring
hõlmab ka hinnanguid, kuidas inimesed elu- ja halduskorraldusega rahul on, mida
nad arvavad Saue valla ja
Saue linna ühinemise kohta
ning kuidas suhtuvad Laagri
piirkonna Tallinna-poolsed

elanikud mõttesse Laagri
tervikasula koondamist valla
koosseisu.
Küsitlustulemused annavad omavalitsusjuhtidele tarvilikku infot, kuidas jätkata
seniseid püüdlusi, et muuta
siinse kandi halduskorraldust
tõhusamaks. „Tunamullu
naabritele tehtud ühinemisettepanek jäi tookord küll positiivse vastuseta, kuid soov
võtta regionaalpoliitilist vastutust, liites endaga võimalusel neid omavalitsusi, kus
nähakse tulevikku sarnaselt
ja soovitakse areneda, ei ole
kuhugi kadunud,“ ütles Saue
vallavanem Andres Laisk.
Uuringu viib märtsikuus
läbi Turu-Uuringute AS, kes
intervjueerib peamiselt telefoni teel juhuvalimi alusel
kokku 360 inimest. Küsitluspiirkonda kuuluvad Saue
vallast Laagri alevik, Alliku,
Jõgisoo, Vanamõisa, Valingu,
Koidu ja Aila külad, lisaks
Saue linn ning Laagriga piirnev osa Nõmmest.

Volikogude komisjonid pidasid
ühiskoosoleku
Saue Sõna
Saue Linnavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjon
ning Saue Vallavolikogu
haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon kogunes 4. märtsil Vanamõisa seltsimajas
ühiskoosolekule, et arutada,
milliseid linnas ja vallas toimuvaid kultuuri- või spordiüritusi oleks mõistlik koos
teha, kuidas üksteise juures

toimuvat paremini inimesteni viia, selleks linna- ja
vallalehte ning internetivõimalusi kasutades.
Mõlemad pooled leidsid,
et info vahetamine ürituste
toimumise kohta on vajalik esmalt korraldajatele, et
võistlus, pidu või teater ühel
ja teisel pool raudteed samale
päevale ei sattuks. Ja loomulikult elanikele, et nad saaks
otsustada, kuhu minna või

millest osa võtta.
Ühe teemana oli päevakorras turismi edendamine.
Komisjonid leidsid, et see ei
ole ei linnas ega vallas prioriteet, kuna piirkond kahjuks
- üksikute eranditega - ei ole
turistile atraktiivne.
Lõpuks peatusid komisjonid põgusalt haridusteemal ja Lääne-Harjusse riigigümnaasiumi rajamisel.
Foto: Sirje Piirsoo
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IT-öö tuleb Saue Noortekeskusesse
Kristi Kruus
Saue Noortekeskuse juhataja
Järjekorras neljas IT-öö toimub
14. märtsil. Noored üle Eesti
kogunevad noortekeskustesse,
et mõelda kaasa, milline on
meie tulevik seoses IT-ga,
miks IT on põnev, kuidas on
see seotud teiste eluvaldkondadega ja miks tasub IT-d
õppida. Lisaks saavad osalejad
erinevates töötubades ja koolitustel uusi oskusi ja kogemusi.
Saue Noortekeskus osaleb
selgi aastal IT-ööd korraldava
keskusena, meiega liituvad
Rae valla noored.
Sel aastal on IT-öö pealkiri „Eile, täna, homme - IT
2030”. Noored üle Eesti

korraldavad ajurünnaku teemal, milline võiks olla IT tulevik aastal 2030. Ideed vormuvad taasesitatava meediana:
audio, video, plakat, tekst,
esitlus või muu.
Parimad IT-ööl valminud tööd
on võimalik esitada konkursile
„Nutivõistlus 2014“, kus parim
pälvib eriauhinna „Säravaim
idee ühe ööga“. Auhinnafondi
suurus on 500 eurot.
Saue noored lähenevad ITteemale loominguliselt läbi
tantsu ja ka võistlustööd on
plaanitud lavastada tantsudena.
Tänavune IT-öö toimub
samaaegselt 18 erinevas noortekeskuses üle Eesti, lisaks
löövad külalistena kaasa lähipiirkondade noortekeskused.

Omavahel oleme ühenduses
erinevate suhtlusvahendite abil
ning tegevusi on võimalik jälgida www.startit.ee ja startit.ee
Facebook´i lehe www.facebook.
com/startit.ee vahendusel.
IT-ööd juhib IT Kolledž stuudios on loosimised, reaalajas toimuvad lülitused osalevatesse keskustesse.
IT-öö korraldab Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) koostöös
MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega ja
see toimub üle-euroopalise
e-oskuste alaste teadlikkuse
parandamise kampaania raames „E-skills for jobs 2014”.
Elluviimist toetab Euroopa
Regionaalarengu Fond. Üri-

Pane teadmised proovile uues
karjäärimängus ja võida nutitelefon
SA Innove
Kes teeb Sinu elukutse valiku
otsuse? A) Vanemad ja sõbrad,
B) Karjäärinõustaja, C) Sina ise.
Mine aadressile www.rajaleidja.
ee/mang, vasta ja võida nutitelefon Samsung Galaxy SIII.
SA Innove karjääriplaneerimise teemaportaal Rajaleidja
kutsub uues virtuaalses karjäärimängus põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli õpilasi
elukutse valikul ja õpinguplaanides oma teadmisi proovile
panema.
Rajaleidja karjäärimängus
saad teada, millised on sinu
teadmised elukutse valikust.
Sind ootavad ees küsimused
enese, haridus- ja töömaailma, õpirände ning karjäärija õppenõustamisteenuste
kohta. Lisaks tuleb kokku
panna pusle ja testida oma
teadmisi Rajaleidja keskuste

SA Innove juhatuse liikme
Robert Lippini sõnul on praeguste noorte puhul nutitelefonide, tahvel- ja sülearvutite kasutamine igapäevane
tegevus ning seetõttu tulebki
leida uusi lähenemisviise,
kuidas õppuritele vajalikke
teemasid ka innovaatiliselt tutvustada. „Usun, et
karjäärimäng suunab noori
juba eesootaval kevadisel
koolivaheajal, mil toimuvad
paljudes gümnaasiumides
sisseastumiskatsed ning
kutse- ja kõrgkoolides avatud uste päevad, oma edasisele karjäärile mõtlema. Just
Rajaleidja on see koht, kust
saab kõige kompaktsemalt
infot võimalike õpingu- ja
töövalikute tegemiseks.“
asukohtadest ning kõikvõimalikest erinevatest ametitest.
Mängu tulemus sõltub

küsimuste vastamisele ja
ülesannete lahendamisele
kulunud ajast. Lõpuks saad
soovi korral kanda oma tulemuse edetabelisse ja võrrelda
seda teistega.
24. märtsil 2014 kell 15.00
saavad Rajaleidja karjäärimängu kõikide vanusekategooriate 20 parimat auhinna.
1. koht: nutitelefon Samsung
Galaxy SIII; 2.-5. koht: Rajaleidja 4GB mälupulk; 6.-10.
koht: Rajaleidja sokid; 11.-15.
koht: Rajaleidja riidest kotT;
16.-20. koht: Rajaleidja markerpastakas + randmehelkur.
Parimate premeerimine on
plaanis kord kvartalis.
Rajaleidja karjäärimängu
valmimist toetas Euroopa sotsiaalfond ning Rajaleidja on
SA Innove karjääriplaneerimise
teemaportaal.
Teravat mõistust ja kiireid
näppe! www.rajaleidja.ee/mang.

tus näitab noortele seoseid
infotehnoloogia ja teiste eluvaldkondade vahel ning kummutab üldlevinud stereotüüpe
IT-spetsialistidest.
Möödunud aastal oli IT-öö
14 noortekeskuses üle Eesti,
lisaks osalesid 27 noortekes-

kuse noored külalistena. IT-öö
2013 raames valmis enam
kui 400 noore koostööna üle
50 loomingulise video, plakati
ja esitluse, millega noored väljendasid arvamust, miks nende
arvates IT on parim erialavalik.
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Võõrkeeltenädal üks vanem ja väärikam traditsioon koolis
Anu Tammeleht
Võõrkeelte ainekoondise juht

V

õõrkeeltenädalat on
peetud Saue Gümnaasiumis juba alates
1987. aastast, see on
üks vanem ja väärikam traditsioon koolis. Eesmärk on alati
olnud võõrkeelte tutvustamine
ja nende õppimise populariseerimine.
Selleaastane võõrkeeltenädal toimus 10.-14. veebruaril.
Teemaks oli „Sõprus ja Armastus“, sest mis veel kui keeled
aitavad meil uusi sõpru leida
ja oma tunnetest rääkida?
Võõrkeeltenädal pakub õpilastele võimalusi võrrelda enda
võõrkeeleoskust eakaaslastega,
väljendada end loovate ja huvitavate tegevuste kaudu võõrkeeles, mõista, et võõrkeelte abil
on võimalik leida uusi sõpru ja
tuttavaid, esineda võõrkeeles.
Esimesed kolm päeva oli
pühendatud erinevatele keeltele, mida meie koolis saab
õppida: esmaspäev vene keelele, teisipäev inglise keelele,
kolmapäev saksa keelele. Neljapäev oli kõikide keelte päev
ja reede sõbrapäev, kusjuures
kaarte võis saata igas keeles.
Kogu nädala jooksul olid võõrkeeletundides erinevad viktoriinid, tegevused, rühmatööd ja
ettevalmistused esinemisteks.
Juba teist aastat järjest
saadab Tallinna Ülikool oma
toredaid võõrkeelteõpetajaid
meile tunde andma. Kui eelmisel aastal toimusid itaalia
ja hispaania keele tunnid, siis
tänavu olid portugali ja prantsuse keele tunnid. Nende
tundide vastu on alati suur
huvi. Õpetajad kiidavad kõiki
õpilasi, kes nädala jooksul
tegevustest osa võtsid.

3000 sõnaperet annavad
võimaluse tavaolukordades
hakkama saada
Inglise keele tundides toimusid igasugused võistlused
ja mängud. Esimene ja teine
kooliaste mängisid, laulsid ja
tegid sõbrapäevakaarte, kolmas mängis „Jeopardy’t“ ehk
siis „Kuldvillakut“.
Gümnaasiumi võõrkeelesuuna õpilastel olid viktoriinid inglise keelt kõnelevate
maade tundmises, samuti
tegid kõik gümnaasiumiklassid sõnavara suuruse testi.
Selle põhjal võib välja tuua
keskmise sõnavara suuruse,
näiteks 10. klassides umbes
7500 sõnaperet, 11. klassides

Talendikonkursi reklaamid olid vaimukad. Hetk inglise keele tunnist, kõlab hitt „Words don´t come easy to me“.
Fotod: Alexei Alexeev

Üks traditsiooni ellutooja,
kauaaegne inglise keele
õpetaja Tuuli Oder meenutab:
„Mina tulin Sauele tööle kooli
teisel aastal ja sama õppeaasta kevadel korraldasime
ka kohe võõrkeeltenädala.
Selgelt mäletan, kuidas seda
teise inglise keele õpetaja
Eve-Külli Kalaga koos ette
valmistasime. Üks esimesi
etendusi oli E. A. Poe poeemi
„Ronk“ instseneering.
Võtsime võõrkeeleõpetajatega
algusest peale sellise seisukoha, et 12. klassid pidid
esinema pikema etteastega.
Tavaliselt oli see kas klassika
- Shakespeare oli väga populaarne läbi aastate, eriti „Hamlet“ - või omalooming. Kuna
kõik lõpuklassid olid nii harjunud sellega, et neil tuli kevadel
ingliskeelne näitemäng kaasõpilastele maha mängida, siis
tavaliselt hakkasid nad juba
sügisel mõtlema, mis see võiks
olla. Eriti eredalt on mulle
meelde jäänud I,VI,IX ja XVI
lendude etendused. Õpetajana
tahaksin loomulikult loota, et
õpilased tegid seda naudinguga, mitte kohustusest!“

Saue otsib talenti
9.a klassi poisid astusid talendikonkursil üles venekeelse lauluga šokolaadist jänesest, mille on siinmail kuulsaks
laulnud Meie Mees

8000 ja 12. klassides 9-10
tuhat sõnaperet. Eriti paistsid
silma muidugi inglise keele
suuna õpilased, kelle sõnaperede arv oli keskmisest
tunduvalt suurem. Kõige suurema sõnaperede arvuga oli
Eerik-Hannes Matsina, kelle
tulemus oli üle 16 tuhande
sõnapere.
Sõnapere on nagu sõna
tüvi või üks versioon sõnast,
mis esindab kõiki võimalikke
variante, mida saab moodustada liidete abil. Kodukeelena
kõnelejate sõnaperede arv
on umbes 20 000 (haritud
inimene / ülikoolilõpetanu),
5-aastasel lapsel enne kooli
umbes 4000-5000 sõnaperet.
Kui palju sõnaperesid annab
võimaluse tavaolukordades
hakkama saamiseks ja umbes
85 % tavateksti mõistmiseks?
Wellingtoni Ülikooli professorite järgi umbes 3000 sõnaperet - ja seda ei olegi väga palju!

Kolmapäev oli saksa keele päev
Tallinna Goethe Instituut
korraldas 5. klassidele saksa
keelt, saksakeelseid maid

ja tooteid tutvustava interaktiivse mängu AUTOBAHN
(kiirtee). Mängu jaoks valmisid koolimajja 15 linna kontrollpunkti, kus sai lahendada
erinevaid lõbusaid ülesandeid.
4-liikmelised võistkonnad
kogusid neid läbides lisaks
teadmistele ka kilomeetreid
suuremate Saksamaa ja Austria linnade vahel.
Saalis asus politseipunkt,
mis kogus vastuseid ja näitas
suurel ekraanil punktiseisu.
Mäng kestis kaks tundi, see
jäi paljudele liiga lühikeseks:
lapsed oleksid tahtnud kõik 15
linna „läbi sõita“.
Lisaks olid saksa keele
tundides erinevad võistlused, näiteks 8. ja 9. klasside
õpilased tõlkisid ülipikki liitsõnu, mida jagub saksa keeles ohtralt.
Saksa keele õpetajad kiidavad: Eva Martina Põder
12.b, Iiris Kuivjõgi 12.b,
Karin-Margareth Epner 7.c,
Iris Robyn Talgre 7.c. Väga
tublid olid ka 12.a saksa
keelt õppivad poisid, kes
tegid vahva video.

Tublimad vene keeles
6.a: Rasmus ja Oliver Strastin, kes
on vene keeles tublid, aktiivsed
ja tegusad iga nurga alt.
7.a: Brigitta Toomingas ja Karl
Korts; sõnade ahelmängus oli
väga tubli sõnadetundja Rauno
Raiesmaa.
7.b: tubli keeletundja BritaLiis Oruste.
8.a: tublim plakatitegija teemal „Armastan, ei armasta“
oli Merili Palmissaar.
9.a: head meisterdajad 24
tunni ajarattale ja tegevuste
kajastamisele päevas olid Stiiven Grahv, Mario Palumets ja
Liis-Marleen Verilaskja.
10.b: parimad buklett-voldikud
Eestimaast valmistasid Maria ja
Marilin Letta, Kristiina Kai Kõiv,
Karmel Kuusk ja Ken Põldis.
11.a ja b kirjutas essee „Mina
10 aasta pärast“. Märkimist
väärivad Kärt Vainura, ÕnneTriin Einberg, Janeli Uuesoo ja
Reinar Lokk.
12. klassides tuli koostada
meelespea noorematele koolikaaslastele. Parimad olid
Jaana Külim, Ago-Henri Altjõe
ja Aivar Peenmaa.

Traditsiooniliselt lõpeb nädal
aktustega, kus õpilased esinevad võõrkeelsete luuletuste,
laulude ja näidenditega.
7.-12. klassidele oli sel aastal pisut uut formaati üritus
„Saue otsib talenti“ Iga klass
sai võimaluse kaitsta au mõne
etteastega, olgu see siis näidend, luuletus või laul.
Ilmselt uue formaadi ja haigustelaine tõttu oli osalejaid
pisut vähevõitu, ent kõik, kes
kaasa lõid, olid väga tublid.
Õhtujuhid rääkisid vaid inglise,
saksa ja vene keeles, iga etteaste järel oli reklaamipaus. Ka
reklaamid olid õpilaste osalusel
valminud ja väga meeleolukad.
Et hindamiskategooriaid oli
palju, sai iga klass mõnes valdkonnas parimaks. Üldvõit läks
11.b klassile napilt 12.b eest.
Võõrkeeltenädal võiks aidata
õpilastel mõista, et keel on
meedium, mille abil saab elus
rohkem uksi avada, uut infot
koguda ja rohkemate inimestega suhelda. Samuti annavad võõrkeeletunnid võimalusi
oma loovust arendada ning ka
huvitavatel teemadel vestelda,
samuti arvamust avaldada.
Loodame, et järgmisel korral
leiavad kõik võimaluse talendivõistlusel osalemiseks.

Tere kool
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Kindlasti alustavad sügisel Saue Gümnaasiumis õppetööd sama rõõmsad ja õpihimulised uued õpilased koos positiivsete ning koostöövalmis õpetajate ja lastevanematega nagu möödunud aasta sügisel.
Foto: Sirje Piirsoo

Sügisel esimesse klassi
Eve Tamm
Saue Gümnaasiumi
õppealajuhataja
Sellel kevadel toimub õpilaste
registreerimine Saue Gümnaasiumi I klassi kooli kantseleis
alates 1. aprillist kuni 10. juunini. I klassi vastuvõetute nimekiri koostatakse ja avaldatakse
kooli veebilehel 15. juuniks.
I klasside nimekirjad kinnitab
kooli direktor 30. augustiks.
Esimesse klassi võetakse lapsi,
kes on saanud enne selle aasta
1. oktoobrit seitsmeaastaseks.
Koolikohustuslikust east
noorema lapse (6-aastase)
kooli vastuvõtmist võib vanem
taotleda juhul, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps
käib, on hinnanud lapse koolivalmidust, sealhulgas sotsiaalset küpsust, ja soovitanud kooli
õppima asumist ning vanem on
valla- või linnavalitsust õppima
asumise soovist teavitanud enne
selle aasta 1. maid. Kui vanem
teavitab valla- või linnavalitsust
õppima asumise soovist pärast
1. maid, saab vastuvõtmist taotleda vaba õppekoha olemasolul.
Lapse I klassi vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või
lapse seaduslik esindaja kirjaliku taotluse (kooli veebilehel:
blankett I klassi registreerimiseks) kooli direktori nimele,
millele lisab:
◊ õpilase isikut tõendava
dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või
-tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja (kinnitada saab
kohapeal) või väljavõtte;
◊ vanema isikut tõendava
dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja (kinnitada saab
kohapeal) või väljavõtte;
◊ õpilase terviseinfo lapsevanemalt (vt kooli veebilehelt:
üldinfo- blanketid);

◊ ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist
selle olemasolul;
◊ koolivalmiduskaardi (saab
tuua hiljem);
◊ kui on väljastatud, siis
nõustamiskomisjoni otsuse
või erispetsialisti soovituse.

Valmistumine koolitulekuks
On üsna tavaline, et kooliteed
alustavate laste vanemad on
juba varakult mures, kuidas
nende lastel koolis läheb,
mida saab eelnevalt teha, et
õppimine ladusalt sujuks.
Esmalt tuleb endale aru
anda, et ees ei ole mitte enda
unistuste elluviimine, vaid
algab lapse koolitee. Kooskõla
lapse huvide, soovide, võimete
ja vanema tahte vahel olgu
mõistlik kompromiss.
Lapse koolivalmiduse kujunemiseks on oluline, et ta viimasel aastal osaleks aktiivselt
lasteaias toimuvas õppetegevuses. Lasteaias valmistavad
last kooliks ette erialaspetsialistid, kes oma tegevuses tuginevad riiklikule alushariduse
õppekavale.
Koolivalmidus ei seisne
üksnes lugemis- ja arvutamisoskuses. Koolivalmidust
vaadeldakse läbi kolme arenguaspekti: füüsilise, sotsiaalse
ja vaimse.
Füüsilisest arengust saab lapsevanem tagasisidet perearstilt.
Laps peab taluma koolipäeva ja
koolitee pikkust, jaksama kanda
koolikotti. Oluline on lapse
motoorne areng, erutus- ja pidurdusprotsesside tasakaal.
Kõige olulisem koolivalmiduses on lapse toimetulek. Ta
tahab kooli minna ja teab, mis
teda seal ees ootab. Hea tuju
ja usaldav suhtumine on parim
koolivalmidus. Seda aitab
kujundada vanema ja kodu
hoiak kooli suhtes. Lapsed

peavad ise saama oma kooli
kogemuse, mitte olema ajendatud vanema koolikogemusest.
Lapse sotsiaalsed kompetentsid kujunevad üldjuhul
välja kolmandaks eluaastaks.
Lapsevanem kasvatab oma
last ja koolilt ei tasuks imesid
oodata. Kooli tuleb oma kodu
kasvatusega laps.
Et uuel eluetapil oleks
lihtsam lapsel, emal-isal ja
õpetajal, peaks harjutama ja
õppima suhtlemist.
Ootamisel ja järjekorras
olemisel on koolipäevas suur
osa. Kõik ei saa olla esimesed
ja rääkida ei saa kõik korraga.
Seda saab kodus väga hästi
harjutada lauamänge mängides ja ühiseid arutelusid korraldades.
Koolielu põhineb reeglitel,
millest tuleb vaieldamatult
kinni pidada. Õpetaja sõna on
reegel. „Ei“ ongi ilma kauplemise ja tingimiseta „Ei“.
Tihti kuuleme lapsevanemaid
vestlemas, et minu laps on nii
iseseisev. Sageli võrdub see aga
hoopis isekusega. Laps ei ole
veel küps kõiki otsuseid ja valikuid ise tegema. Ta vajab täiskasvanu tuge. Kui mudilasel on
liiga palju otsustamisõigust, ei
seata piiranguid ja tal on õigus
kõikideks valikuteks, on kahjuks
sageli tulemus lapsevanema
ootustele hoopis vastupidine.
Tegelikult on lapse jätmine iseenda hooleks lausa lubamatu,
väidetakse Timo Parvela ja Jari
Sinkkoneni raamatus „Kooli!“
Erakordsest loovusest pole kasu,
kui puuduvad reeglid ja struktureeritud õpetus.
Kodustel tuleks aidata ja
õpetada last tundeid valitsema. Laps ei mõsta sageli
enda emotsioone ja hinges
toimuvat, eriti kui tulevad ette
muutused. Tugevad emotsioonid kaotavad mõjujõu ja

vaibuvad, kui neid on võimalik
kellegagi jagada. Parim koht
on ikka vanema süli.
Kodus tasuks hakata harjutama õppimist. On kindel
õppimiskoht, alustatu tuleb
lõpule viia ja mõne minuti
pärast ei saa öelda, et ma
enam ei viitsi, asjadel on oma
koht: pliiats on pinalis, pinal
on koolikotis jne.
Järjepidevalt tuleks jälgida,
et lapsel oleks õige pliiatsihoid. Kaubandusest on võimalik osta kolmekülgseid, pliiatsihoidu toetavaid pliiatseid.
Ka kääridega lõikamine
on oluline. Postkastidesse
pannakse kuhjade viisi reklaambrošüüre, mis rändavad
prügikasti. Õhtuti võiks mudilane neist toredaid pilte välja
lõigata ja paberile kleepida.
Kui veel natuke juhendada,
valmivad uhked kollaažid.
Lugemisoskus on õppimisprotsessi üks alustala.
Lihtsalt lugemisdrillil pole
mõtet. Et laps tahaks lugeda,
nõuab rohkesti tööd ja harjutamist, mis saab alguse ettelugemisest. Koolis on üsna
kohe aru saada, kas lapsele
on ette loetud. Sellest sõltub
tema sõnavara, kuulmisoskus.
Ettelugemisest kujuneb välja
lapse ja vanema kordamööda
lugemine ning kindlasti vestlus loetust. Sageli tulevad
kooli lapsed, kes loevad soravalt, aga kui temalt küsida,
millest ta luges, kehitab ta
õlgu. Kui sisu ei mõista, pole
lugemisoskusest kasu. Sisu
mõistmata ei saa hakkama ei
matemaatikas ega üheski teises õppeaines.
Seitsmeaastane laps ei
pea veel kõigega ise hakkama
saama. Nii lapsel kui õpetajal on ebameeldiv hoolitseda
asjade eest, mis tegelikult kuuluvad vanemate kompetentsi.

Soovituslik hommikune
„stardikontroll“:
1. hommikueine söödud;
2. hambad pestud;
3. ranitsas kõik vajalik;
4. eelmisel päeval koolis antud
korraldused läbi loetud ja
vajadusel allkirjastatud;
5. ilmale sobilikud riided;
6. hea tuju;
7. liikluses olla ettevaatlik.
Ja koolipäev võibki muretult
alata.
Suve teisel poolel tuleks
kodus hakata harjutama uuele
päevarežiimile üleminekut. I
klassi laps peaks magama 10
tundi, seega tuleb õhtul õigel
ajal magama minna. Ka magama
jäämist on vaja harjutada, sest
sageli kuuleme magamistoast
hõikeid, et mul ei tule und. Siis
tuleks leida põhjus, miks laps
ei suuda õigel ajal uinuda, sest
hommikul on vaja kindlal kellaajal tõusta. Erinevalt lasteaiast
peab jõudma hommikul ka süüa,
sest koolisöök on alles kell 11.
Koolipäev algab täpselt kell
8.15, ei viis või 10 minutit hiljem. Enam ei ole mänguaeg,
kõigil algab korraga õppetöö.
Soovitav on tutvuda kooliteega ja koolimaja võib tulla
vaatama. Saue lasteaias käivad
lapsed külastavad koolimaja
maikuus rühmakaaslaste ja
õpetajatega.
Kindalasti peab kooli tulles
olema selge pere elukorraldus,
eraldi elavate vanematega koosolemise ja suhtlemise kord. Kool ei
saa sekkuda pere suhetesse, peab
olema ette teada, kellega laps koju
läheb, kelle juures õpib jne.
Ees ootab veel kevad ja päikseline suvi. Kindlasti alustavad
sügisel Saue Gümnaasiumis
õppetööd rõõmsad ja õpihimulised uued õpilased koos positiivsete ning koostöövalmis õpetajate ja lastevanematega.
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Meril Beilmann laskesuusatamise noorte ja juunioride
MM-il kõrgetel kohtadel
www.biathlon.ee

VÕISTLUSPAIK

USA-s Presque Isle’is laskesuusatamise noorte ja juunioride MM-il saavutas sauelane
Meril Beilmann noorteklassi
neidude 7,5 km sprindis
kuuenda koha. Ta tegi ainsa
möödalasu lamadestiirus ja
kaotas ajaga 18.49,9 kulla
võitnud itaallannale Lisa Vittozzile 1.12,1-ga.Kokku finišeeris 57 võistlejat.
Noorteklassi neidude 7,5
km jälitussõidus pidi Meril
Beilmann sõitma kuus trahviringi ja langes nii kuuendalt
stardikohalt lõpuks 22. kohale
(+2.24,0).
Noorte 10 km distantsil tuli
Meril 14. kohale. Ta tegi nelja
tiiruskäigu peale kokku neli
möödalasku ja kaotas kulla
võitnud austerlannalae Julia
Schwaigerile 4.47,7-ga.

28. veebruaril alanud ja seitse
päeva kestnud laskesuusatamise noorte ja juunioride MM
toimus USA-s Põhja-Maine´s
80 km kaugusel Kanada piirist väikeses 10 000 elanikuga Presque Isle linnakeses.
Osalesid 29 riigi sportlased.
Piirkond, kus võitlused toimusid, on tuntud saetööstuse
ja kartulikasvatuskeskusena.
Viimase toodang läheb suures
osas tuntud kiirtoiduketile.
Kui Euroopas valitses sel
talvel lumepuudus, siis võistluspaigas kurta ei saanud:
rajad olid kaetud meetripaksuse tihedalt kokku pressitud
lumega. Öine temperatuur
langes -20 °C ja päevane oli
mõnevõrra kõrgem.

Teatesõidus neljas koht
Eesti naiskond koosseisus
Regina Oja, Meril Beilmann ja
Tuuli Tomingas saavutas noorteklassi neidude 3 x 6 km teatesõidus neljanda koha.
Eesti avavahetust sõitnud
Regina Oja tabas lamadestiirus

kiirelt kõik märgid ja püsis
esialgu juhtgrupis. Püstitiirus
läks tal vaja kolme varupadrunit ja vahetuse andis ta Meril
Beilmannile üle seitsmendana,
võistlust juhtima asunud Venemaast 56 sekundit hiljem.
Beilmann tegutses lamadestiirus kiiresti ja veatult

Eesti teatenaiskond: (vasakult) Tuuli Tomingas, Meril Beilmann ja Regina Oja. Foto: biathlon.ee

ning tõstis Eesti neljandaks.
Püstitiirus kulus tal märkide
tabamiseks kaks varupadrunit
ja enne viimast vahetust oli
Eesti viiendal kohal. Liidrikohal olnud Prantsusmaale kaotati 1.56, kolmas koht oli veidi
enam kui minuti kaugusel.
Viimases vahetuses tegi
Tuuli Tomingas head sõitu,
tabas nelja varupadruni abil

Spordiklubi Imperial korraldas
toitumiskoolituse Ott Kiivikaga
Nils Joonas Põldme
Spordiklubi Imperial juhataja
Spordiklubi Imperial korraldas 5. märtsil Saue Gümnaasiumi uues auditooriumis
toitumiskoolituse. Olime kutsunud toitumisest rääkima
koolitaja Ott Kiivika. Kutsusime just tema, sest ta on ise
pikaaegne sportlane, treener
ja ka väga suurte teadmistega
toitumisspetsialist.
Koolitus kestis kokku kolm
tundi. Rääkisime toitumise
tähtsusest, kuidas tänapäevase kiire elutempoga ühiskonnas on võimalik tervislikult
toituda, treeningutest ja toidulisanditest, mida oli koolituse
lõpus võimalik degusteerida.
Kohale oli kokku 31 huvilist.
Meie klubil ongi idee
hakata Sauel korraldama
erinevaid tervisega seotuid
koolitusi. Soovime oma
klubi sportlasi arendada ja
harida, et nende treeningud oleksid efektiivsemad,
ja tegelikult ka üldine elu
kvaliteetsem.
Meie koolitustele on ooda-

kõik märgid ja tõstis Eesti veel
koha võrra kõrgemale.
Ajaga 59.32,8 kulla võitnud Prantsusmaa naiskonnas
sõitsid Estelle Mougel, Julia
Simon ja Lena Arnaud. Järgnesid Venemaa (+10,0), Austria
(+32,7) ja neljandana Eesti
(+2.09,9). Viiendana lõpetanud Itaalia kaotas Eestile ligi
minutiga.

Saue lahtised meistrivõistlused
ujumises täiskasvanutele
EESMÄRK
1. Pakkuda võistlusvõimalusi
kõikidele ujumishuvilistele.
2. Selgitada Saue 2014. aasta
meistrid ujumises.

AEG JA KOHT

◊ Võistlused toimuvad 16.
märtsil 2014 (juuniorid,
täiskasvanud, veteranid)
Saue linna 25 m ujulas.

VÕISTLUSTE AJAKAVA

Ott Kiivikas (vasakul) rääkis tervisliku toitumise tähtsusest, treeningutest ja toidulisanditest, mida oli koolituse lõpus võimalik degusteerida.
Fotod: Marek Matsu

tud osalema ka kõik teised, et
nemadki oleksid enam kursis
selliste teemadega. Ei pea
olema sportlane, et seesugustel koolitustel osaleda, küll
aga saab kasulikke teadmisi.
Spordiklubi Imperial on
Sauel tegutsev võitlusspordiklubi. Klubi eesmärk on
spordi ja tervislike eluviiside

propageerimine Saue linnas.
Kes veel klubi kohta kuulnud
pole ja soovib rohkem teada
saada, on võimalus lugeda
seda 14. veebruaril ilmunud
Saue Sõnast. Samuti soovitame kõigil klubi tegemisi
internetist jälgida. https://
www.facebook.com/Spordiklubi.Imperial.

Samas koosseisus sai Eesti
naiskond neljanda koha ka
aasta tagasi Austrias toimunud
noorte MM-il.
18-aastane Meril Beilmann alustas suusatamisega
10-aastaselt, laskesuusatamisega tegeleb ta alates aastast
2010. Tänavu kevadel lõpetab
Meril Gustav Adolfi Gümnaasiumi.

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 sünd19821993, 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.
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Vastlapidu vene moodi
Elina Mägi
Saue rahvatantsurühmad Vokiratas ja Saue Kägara reisisid
päevakeskuse korraldamisel
28. veebruarist 2. märtsini
Pihkvamaal.
Teele asusime juba enne
kella seitset hommikul, sest
ajavahe Pihkvamaaga on kaks
tundi. Kärevere teemajas oli
lühike jalasirutus ja hommikukohv, siis juba peatusteta
Koidula piiripunkti. Piiriületuseks kulus umbes tund ja kuni
bussi tangiti, tutvusime naaberriigi esimese poekesega.
Nii mõnigi tegi esimesed ostud
rublade eest.
Esmane sihtpunkt oli Petseri Püha Jumalaema Taevaminemise klooster, mis on
rajatud setode iidsele pühapaigale. Algselt asus klooster
karsti- ja liivakoobastes, mille
järgi ka linn on nime saanud.
Kloostri territooriumil on üksteist kirikut, õuel asub püha
veega kaev. Hetkel elab seal
ligikaudu 80 munka. Kloostri
kõrvale püstitati 2012.aastal
mälestussammas metropoliit
Korneliusele, kes suri märtrisurma Ivan IV käe läbi.
Pärast kloostri külastust jäi
veidi aega tutvumiseks kohalike suveniiride müügilettidega, mis pakkusid eelkõige
kloostriga seotud esemeid.
Samuti võis osta plastpudeleid, et kloostrist pühitsetud
vett kaasa viia.
Edasi suundusime Pihkvasse, linna, mis leidis mainimist juba 903. aastal seoses
Kiivi vürsti Igori abiellumisega
Pihkva kaunitari Olgaga. 10.
sajandil oli Pihkva juba suur
kaubanduskeskus, Hansalinnade liidu tähtis partner.
Pihkva on kindluslinn ja
kirikute linn: seal on 27 kirikut ja neli kloostrit. Algselt
olid kloostrid ehitatud kivist ja
puidust, hiljem üksnes kivist.

Vastlad on vene kultuuris tähtsal kohal. Endistel aegadel kestsid need terve nädala, igale päevale oli ette nähtud kindel tegevus. Mihhailovskoje
talurahvamuuseumis kaasasid võõrustajad Saue reisiseltskonna ulatuslikku vastlaprogrammi. Foto: Tiina Univer

Meil õnnestus pääseda 17.
sajandil rajatud Püha Kolmainu Katedraali, kus asub
üks maailma suurimaid ikonostaase, mis on säilinud meie
ajani peaaegu algsel kujul.
Majutusime Pihkva peatänaval hotellis Rižskaja.
Pärast pikka päeva oli meil
õhtul vaba aeg, mida igaüks
kasutas parema äranägemise
järgi: kes tutvus linnaga, kes
puhkas hotellis. Osa grupist
avastas üllatuseks restorani
Starõi Tallinn, mille interjöör
ja menüü püüdis tutvustada
Eestit. Avastasime menüüst
sulaselges eesti keeles söögi
„Heeringas koorekastmes“.
Euroopalikkust rõhutas ka
elava muusika valik.
Laupäeva hommikul pärast
rikkalikku sööki rootsi lauas
asusime teele suure vene
poeedi Aleksandr Puškiniga
seotud paikadesse. Kohalik
giid tutvustas meile looduskaunis kohas asuvat Mihhailovskoje mõisa. Külastasime
Svjatogorski kloostritki, kuhu
poeet on maetud . Saime
põhjaliku ülevaate Puškini
loomingust ja tema lühikeseks
jäänud elust, sekka kuulsime
kauneid luuletusi giidi ette
kantuna.

Pärast kiiret lõunasööki
suundusime kohalikku talurahvamuuseumi, kus võõrustajad
meid juba ootasid ja kui kalleid külalisi tervitasid. Järgnes
ulatuslik vastlaprogramm, kuhu
nad meid ka kohe kaasasid.
Vastlad on vene kultuuris
tähtsal kohal. Endistel aegadel kestsid need terve nädala,
igale päevale oli ette nähtud
kindel tegevus. Pärast vastlate
lõppu algas paast.
Peo lõppedes süüdati vastlanukk, millega saadeti ära
kõik eelmise aasta pahandused. Lume puudumise tõttu
tehti meile sõitu hobuvankriga
ning kõige lõpuks kostitati pliinide, moosi ja kuuma teega.
Käsikivil jahvatatud pliinijahu
võis kaasa osta. Lõpuks oli
meie tantsijate kord võõrustajatele omi tantse õpetada. Oli
meeldiv pidu, kus saime nii
mõndagi uut vene rahvatraditsioonidest teada.
Tagasiteel Pihkvasse põikasime muinaslinna Ostrovisse.
Linnasüda on väike saareke
Velikaja jõe kahe haru vahel.
Linna vaatamisväärsus on
1853. aastal ehitatud unikaalsed ja omapärased ahelsillad,
mille avamisel osales tsaar
Nikolai I. Praegu aga tundub,

et elu selles väikelinnas on
nagu seisma jäänud.
Pühapäeva hommikul
tegime väikese linnaekskursiooni ja suundusime Mirožki
kloostrisse, mille rajas 12.
sajandil isa Nikolai. Kloostri
iseärasuseks loetakse seda,
et see ehitati kohe kivist.
Kloostris on kaks kirikut Nikolai ja Stefani kirikud.
Viimasesse saime sisse vaadata, kuna seal toimus just
jumalateenistus.
Edasi kulges meie reis juba
ilmalikku rada mööda. Tunnike
möödus ülisuures kaubanduskeskuses Lenta, kust saime
koju külakosti kaasa osta ja
siis algas sõit juba kodu poole.
Teele jäi veel Irboska, väike
linn, mille rajas 862. aastal
Truvor, kelle nimi viitab viikingite päritolule. Algselt oli kindlus ikka kivist ja puust. Jaroslav Tark ehitas selle kivikindluseks. Irboskal olid sidemed
Tartu, Viljandi ja Novgorodiga.
Tartusse viidi lina, mett ja
karusnahku, vastu saadi soola,
maitseaineid ja kuivatatud
puuvilju. Viimastel aastatel
on linnas palju restaureeritud, et muuta see turistidele
atraktiivsemaks.
Vastlate puhul oli Irboskas

suur laat kultuuriprogrammiga.
Meie tantsutrupid olid esinema
palutud. Vokiratas ja Saue
Kägara tantsisid vaheldumisi.
Esinemine võeti väga soojalt
vastu: kõlas vägev aplaus ja
ergutushüüded. Meie tantsijad
kaunites rahvariietes mõjusid
pilkupüüdvalt. Jälgisime ka
kohalike esinejate etteasteid
ning Tartu, Põlva ja Mikitamäe
kollektiivide esinemist.
Kahjuks sai see pidu läbi
ja tuli asuda koduteele. Enne
teeleasumist kinnitasime
kohalikus restoranis keha
käsitsi valmistatud pelmeenidega, mille me eelmisel
päeval olime ette tellinud.
Need olid teistsugused, kui
oleme harjunud, aga maitsvad olid ikkagi.
Vaatamata mõningatele
sekeldustele piiril, laabus kõik
hästi ja üksmeelne otsus oli, et
nüüd ilma peatusteta Sauele.
Jäi kõlama mõte, et veetsime kolm väga huvitavat ja
meeldivat päeva. Saime teada
palju uut vene kommetest,
kogesime naabrite külalislahkust. Tänud selle reisi eest
giid Katrinile, bussjuht Aivole,
Liivile ja Tiinale päevakeskusest ning meie toredatele
tantsijatele.

Helgi Puustak-Karolini maalinäitus on helge ja värviküllane
Saue Sõna
Saue Linna Raamatukogus
on alates 6. märtsist vaadata
Helgi Puustak-Karolini maalinäitus „Värvimäng“. Väljas
on valik kunstniku viimase
aasta töid.
Helgi õppis maalimist Saue
Huvikeskuse akrüülmaali kursustel õpetaja Virve Laane
juhendamisel. Uus tehnika
sai Helgile kiiresti omaseks ja
maalimisest on saanud talle
lemmikharrastus.
Helgi lemmikmotiivid on

lihtsad eesti maastikud, maalitud tundliku käega ja isikupärases koloriidis, ning lilled, seatuna rikkalikesse kimpudesse.
Näitus on helge ja värviküllane, maale on võimalik ka
endale koju soetada.

Helgi Puustak-Karolini lemmikmotiivid on lihtsad eesti maastikud ja
lilled. Foto: Saue raamatukogu
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Enam kui 400 õpilast
mängis üheaegselt eesti klaverimuusikat
Elina Seegel
Saue Muusikakooli
klaveriosakonna juhataja
Üle-eestilisel noorte klaveripäeval „Kodumaine viis“
mängis 7. märtsil enam kui
400 õpilast rohkem kui kolmekümnest muusikakoolist
oma kodukohtades üheaegselt
eesti klaverimuusikat.
Sündmuse algatasid Georg
Otsa nimeline Tallinna Muusikakool ning Eesti Teatri- ja
Muusikamuuseum, kelle eesmärk oli osutada tähelepanu
meie noortele klaverimängijatele, suurepärastele õpetajatele ja rikkalikule klaverimuusikapärandile. Aukohal oli sel
korral eesti muusika klassik
Heino Eller, kelle 127. sünniaastapäeva kogu ettevõtmine
7. märtsil tähistaski.
Sellist erakordset koostegemise võimalust ei saanud kuidagi kasutamata jätta, seega
ühineski suure simultaanmängimisega Saue Muusikakooli
klaveriosakond. Kuigi üleskutse
tuli suhteliselt lühikese etteteatamisega ja valmistumise aega
jäi väheseks, mängis meie
kontserdil lausa 13 tubli noort
pianisti. Kavas oli nii varasemat

Saue Muusikakool võttis osa üle-eestilisest noorte klaveripäevast „Kodumaine viis“. Pildil on nii need, kes pühendunult musitseerisid,
kui need, kes hinge kinni hoides kuulasid. Foto: Saue Muusikakool

(Tubin, Tamberg, Kõlar) kui ka
päris uut eesti klaverimuusikat.
Konkurentsitult armastatuim lastepalade autor on
Riine Pajusaar, kellelt oli meie
kavas suisa viis lugu.
Kõik esitused õnnestusid
vahvalt, aga eriti tahan esile
tõsta Daniil Emilian Zakurakini
mängitud Mati Kuulbergi lugu
„Sepikojas“, Georgi Horuženko
esituses Leelo Kõlari „Haned
kadunud“, Lisanna Sooääre põne-

vat „Hundid“ ja Gertrud Soone
sooja ümara kõlaga „Lähevad
taevasse“. Mõlema viimase loo
autor on Riine Pajusaar.
Kõik esinejad said mälestuseks „Kodumaise viisi“ kujundusega rinnamärgi.
Kontserdi lõppedes suundusime uude muusikaloo klassi,
kus tänavused lõpetajad esitasid ülevaate Heino Elleri elust
ja loomingust.
Ettevõtmise ilus lõppakord

oli pianist Sten Lassmanni
kontsert H. Elleri klaverimuusikast Otsa-kooli saalis, mida me
YouTube vahendusel üheskoos
suurelt ekraanilt nautisime.
See oli esimene kord, kui
kasutasime õppeotstarbel uute
ruumide suurepäraseid tehnoloogilisi võimalusi.
Oli vahva ettevõtmine, mis
andis võimaluse tunda end
osana üleriigilisest muusikasündmusest.

Tänan südamest toredaid
kolleege, kes õhinal ürituse
õnnestumisele kaasa aitasid. Ja
loomulikult kiidan kõiki õpilasi:
neid, kes pühendunult musitseerisid, ja teisi, kes hinge kinni
hoides esinejaid kuulasid ning
sellega meid, õpetajaid, väga
rõõmsaks tegid.
Huvilistele rohkem infot: http://
www.tmm.ee/kodumaineviis; https://
www.facebook.com/pages/Kodumaine-viis/347299175408123.

Etendus „Kvartett“ aprillis Saue Kontserdisaalis
25. aprillil kell 19.00 on teatrihuvilised oodatud Saue Kontserdisaali nautima etendust
„Kvartett“.
See on liigutav ja koomiline lugu neljast inglise
ooperitähest, kes sattuvad
taas kokku kunstiinimeste
vanadekodus. Meenutatakse
huvitavaid seiku säravast karjäärist ja pinnale kerkib ka
omavaheline rivaliteet.
Kunagised armumised ja
lahkuminekud annavad nüüdki
veel põhjust õhkamiseks ja
kemplemiseks. Kired löövad
jälle lõkkele, nii et hädiste
vanurite lõputust heietamisest
on asi päris kaugel.
Üle pika aja mängivad laval
koos Estonia suured staarid
Helgi Sallo ja Katrin Karisma,
lisaks neile veel Tõnu Aav
(Eesti Draamateater) ja Estonia endine solist Hans Miilberg.
Kunstnik on Riina Vanhanen ja helilooja Jaak Jürisson.
Lavastus on pühendatud
Tõnu Aava ja lavastaja AgoEndrik Kerge 75. juubelile.
Piletid hinnaga 10 või
12 eurot on müügil E-N kell

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

15.00-18.00 Saue Huvikeskuses (ruum 124 Saue

gümnaasiumis) ja tund enne
algust kohapeal.

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
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.
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Harjumaa kolmandad klassid võistlesid õpioskustes
Saue Gümnaasiumi
algklasside õpetajad
Harjumaa 3. klasside õpioskuste olümpiaad toimus 27.
veebruaril taas kord Saue
Gümnaasiumis.
Olümpiaadil osales 30 kooli:
Aegviidu Põhikool, Harkujärve
Põhikool, Jüri Gümnaasium,
Kehra Keskkool, Keila Kool,
Kiili Gümnaasium, Klooga
Kool, Kolga Keskkool, KoseUuemõisa Lasteaed-Algkool,
Kose Gümnaasium, Kostivere
Põhikool, Kuusalu Keskkool,
Kurtna Kool, Laagri Kool,
Laulasmaa Kool, Lehola Kool,
Loksa Gümnaasium, Loo Keskkool, Nissi Põhikool, Oru Põhikool, Paldiski Põhikool, Raasiku
Põhikool, Risti Põhikool, Ruila
Põhikool, Saku Gümnaasium,
Saue Gümnaasium, Tabasalu
Ühisgümnaasium, Vasalemma

Põhikool, Viimsi Kool ja Ääsmäe Põhikool.
Kokku võistles 120 õpilast 40
kolmeliikmelises võistkonnas.
Töö koosnes kümnest erinevast ülesandest. Õpilaste oskused pandi proovile kõikides
erinevates õppeainetes. Selle
olümpiaadi puhul peetakse
oluliseks mitte päheõpitud
tarkusi, vaid oskust kasutada
teatmeteoseid, kaarte, sõnaraamatuid, õpikuid ja muid
abivahendeid.
Esimese koha saavutas
sel aastal Kuusalu Keskkooli
I võistkond. II kohale jõudis
Kose Gümnaasiumi I võistkond
ja auväärse III koha saavutas
meie gümnaasiumi II võistkond koosseisus Gregor Prints,
Norton Reintam ja Helena Raivo.
Õpilasi juhendasid õpetajad
Merike Saul, Lea Jaansoo ja
Maret Kärner.

Saue Gümnaasiumi võistkond saavutas õpioskuste olümpiaadil kolmanda koha. Vasakult: Norton Reintam,
Helena Raivo ja Gregor Prints. Foto: Saue Gümnaasium

Tai stipendiumiprogramm kooliõpilastele
The Regent´s School-Thailandi
asutaja ja juhatuse esimees,
Eesti aukonsul dr Virachai
Techavijit pakub ka sel aastal
Eesti õpilastele stipendiume
õppimiseks Tai rahvusvahelises
erakoolis The Regent´s School
Bangkok. Stipendium katab

kuni 80% õpingute maksumusest ja on mõeldud õppimiseks
International Baccalaureate’i
diplomiõppe 2aastase programmi järgi.
Kandideerima oodatakse
iseseisvaid, hea suhtle misoskusega ja väga hea

„Koos tööle!” projekt lapsevanematele
Helen Türkson
Projektijuht
Tallinna Tehnikaülikool kutsub kuni 7-aastaste laste
vanemaid, kes ei ole olnud
töösuhtes (ei ole kehtivat
töölepingut) vähemalt viimased 18 kuud, osalema projektis „Koos tööle - terviklik
tugi lapsevanematele“, mis
pakub põnevaid koolitusi,
osalemist tööklubides, karjääri- ja kogemusnõustamist
ning tööpraktikat ettevõtetes. Osalema on oodatud nii
emad kui isad, tegevused on
tasuta!
Projekti erialased koolitused
on seotud arvuti, ettevõtluse,
halduskorralduse, personalitöö
ja muude valdkondadega.
Tuntud karjäärinõustaja
Tiina Saare koolituse „Õnnelik tööelu - müüt või tegelikkus?“ eesmärk on aidata osalejatel leida sisemist julgust
tööle asumiseks ning tasakaalu töö- ja pereelu ühildamiseks. Aprillis algava meeskonnatöö koolituse eesmärk

on suurendada osalejate koostööoskusi, initsiatiivi ja ettevõtlikkust, et ületada tööturul
konkureerimisel ette tulevad
raskused ning suurendada
osalejate tööle saamise võimalusi. Tööklubid tutvustavad
osalejatele kohaliku tööturu
olukorda, tööotsimiskanaleid
ja töösuhte sõlmimisega seotud seadusandlust.
Kõikides projekti tegevustes
on lapsevanematel võimalik
osaleda vastavalt enda vajadusele ja soovile. Koostöös
lastehoiuga Aatomik pakume
projekti tegevuste ajal lapsehoiuteenust.
Täpsema info projekti kohta
leiab TTÜ kodulehelt: www.ttu.
ee/koos-toole.
Projekti toetaja: Euroopa
Sotsiaalfondi meede 1.3.1
„Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ projekt
„KOOS TÖÖLE - terviklik tugi
lapsevanematele“. Projektikood 1.3.0102.13-0451.

õppeedukusega õpilasi, kes
õpivad käesoleval õppeaastal 10. klassis. Kuna õppetöö toimub inglise keeles,
peab ka inglise keele oskus
olema heal tasemel. Kasuks
tuleb erinevate hobide,
näiteks muusika, spordi ja

näitlemisega tegelemine,
olümpiaadidel osalemine jne.
2014.-2016. õppeaasta
taotluste esitamise tähtaeg on
14. aprill 2014.
Lisainfo http://www.hm.ee/
index.php?045004

Taotlustingimused http://www.
regents.ac.th/
Kontaktisik Haridus- ja Teadusministeeriumis: Katrin Rein,
Euroopa Liidu ja rahvusvahelise
koostöö osakonna nõunik, telefon 7350158, e-posti aadress
katrin.rein@hm.ee.
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Miks koguda pakendijäätmeid eraldi?
Alder Harkmann
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ
Kui tihti te poes ostuotsuseid
tehes pöörate tähelepanu sellele, mida ja kui palju jääb
järele pärast ostetud toote tarbimist mittevajalikke jäätmeid
ehk prügi ning mida sellega
peale hakata? Ja mis saab siis,
kui me ostetut enam ei vaja
või selle kasutusomadused ei
vasta eesmärgile?
Selleks, et ühiskonna
mõju keskkonnale oleks minimaalne, peaksime esmalt üle
vaatama tarbimisharjumused
ja tegema tarku otsuseid juba
poes. Vahel aga oleme sunnitud kauba koju tooma kolm
korda suuremas pakendis,
kui on toode ise, või oleme
unustanud riidest koti koju ja
peame ostma kilekoti. Sellisel
juhul saame keskkonnamõju
vähendada läbi jäätmekäitluse
nii, et maksimaalne osa jäätmetest jõuaks taaskasutusse.

Pakendijäätmete käitluse
eest maksame juba poes
Kui paljud teist teavad, et
nende pakendite kogumise
eest, mille te toodetega koju
kaasa saate, on kaupade tootjad ja maaletoojad juba maksnud ning selle kulu toote hinnale lisanud. Et teenuse eest
on juba makstud, siis meil,

Tootjavastutusorganisatsioon
OÜ (TVO) on keskkonnaministri akrediteeritud taaskasutusorganisatsioon, mis
tegeleb pakendijäätmete
kogumise ja taaskasutamisse
suunamisega. Meie kliendid
on ettevõtted, mis toovad
maale pakendatud kaupu või
neid tegevuse käigus pakendavad ja Eesti turul müüvad.
Koostöös omavalitsustega ja
ettevõtete finantseerimisel
oleme loonud üle-eestilise
kogumisvõrgu, mis võimaldab
elanikkonnal pakendijäätmetest tasuta vabaneda.

tarbijatel, on õigus tekkivatest pakendijäätmetest tasuta
vabaneda. Majanduslikult
mõistlik ja keskkonna seisukohast hooliv on õigusi kasutada. Selleks tuleb teil leida
kodule lähim pakendijäätmete
kogumispunkt ja hoolitseda, et
need saaksid muudest jäätmetest eraldi kogutud. Siinkohal
tahan kõigile südamele panna,
et hooletu pakendite kogumine
võib keskkonnale oodatud kasu
asemel hoopis kahju tuua.

Miks me peame pakendijäätmeid eraldi koguma?
Ühe Eesti elaniku kohta tekib
ligikaudu 298 kilo olmeprügi
aastas, riigi peale kokku

umbes 387000 tonni. Pakendid moodustavad olmeprügi
kogumassist hinnanguliselt
25-30%, nende valmistamisele on kulutatud nii taastuvaid kui ka taastumatuid
loodusvarasid. Et Eestis olmeprügi ei sorteerita, vaid ladestatakse otse prügilasse, läheb
igal aastal umbes 116000
tonni taaskasutamiskõlblikku
materjali kaduma. Arvestades, et ühe tonni vanapaberi
taaskasutamisel säästame 16
puud, ja oletades, et 10%
pakenditest on paberpakendid,
siis 116000 tonnist on vanapaberit 11600 tonni. Sellise
paberikoguse taaskasutamisel
jääks meie metsadesse aastas
kasvama 185600 puud. Kas
pole mõtlema panev?

Kuidas pakendijäätmeid
sorteerida?
Pakendikonteineritesse võib
panna puhtaid, vajadusel
kergelt veega loputatud
kuivi pakendeid: jogurti- ja
võitopse, õli-, majoneesi- ja
ketšupipudeleid, plastnõusid (k.a karbid), kilekotte ja
pakkekilet, kosmeetika ja
hooldustoodete pakendeid
(nt šampoonipudelid), muid
plastpakendeid, klaaspudeleid, klaaspurke, muid puhtaid klaaspakendeid, toidu- ja
joogipudelite metallkaasi ning

Metsloomad linnas
Eestimaa Loomakaitse Liit
Igal aastal tekitavad inimestele
muret tiheasustusaladel elavad
metsloomad. Enim probleeme
põhjustavad kajakad, varesed
ja rebased ning sageli ei suudeta koos elada ka hakkide,
tuvide või kullidega.
Probleemid tekivad enamasti suvel ja siis on neid
väga keeruline või lausa ebaseaduslik lahendada. Praegu,

kui linnud hakkavad rändelt
koju jõudma, on õige aeg
alustada. Täna veel võib kortermajade katuseid koristada
ja sinna peletusvahendeid
paigutada, et kajakate pesitsemist ära hoida. Samuti on õige
aeg koristada rõdud ja muuta
need tuvidele vastumeelseks.
Ka vareste ning hakkide kolooniatega on just praegu võimalik võidelda vanu pesi hävitades ning muutes ümbruse

lindudele mittesobivaks.
Eestimaa Loomakaitse Liidu
kodulehel www.loomakaitse.eu
on teema „Metsloom linnas“,
kust leiab juhised rebase,
kajaka ning vareseprobleemiga tegelemiseks. Samuti
on liit valmis küsimuste korral inimesi metsloomade osas
nõustama.
Eestimaa Loomakaitse Liit:
info@loomakaitse.eu, telefon
56659888.

Sauel on lemmikloomade kiibistamine
kohustuslik
1. oktoobriks 2013 oli Saue linna
kodanik kohustatud oma koerad
ja kassid loomaarstil kiibistada
laskma ning linnavalitsuse peetavasse registrisse kandma.
Mikrokiibiga varustatud
looma saab registreerida kas
Saue linnavalitsuses või riigiportaalis www.eesti.ee. Looma
võib kiibistada vaid tegevusluba omav veterinaararst, teenus on tasuline. Lemmiklooma

kandmine lemmikloomaregistrisse on inimesele tasuta.
Riigiportaalist registreerimisel tuleks valida teenus „Lemmiklooma andmed ja registreerimine LLR“. Teenus asub portaalis „E-teenused“ > „Kodanik“ > „Perekond“ all, kuid
kõige lihtsam viis seda leida on
kasutades portaali üldotsingut
ja otsida sealt näiteks otsisõnadega lemmikloomaregister,

llr või koerteregister.
Riigiportaali saab igaüks
siseneda kas ID-kaardi, mobiili
ID-ga või läbi internetipanga.
Riigiportaalist lemmiklooma
kandmine lemmikloomaregistrisse on tasuta. Portaalis
on võimalik tutvuda enda
nimel olevate lemmikloomade
andmetega ja vajadusel uuendada kontakte (telefon, e-posti
aadress).

Pakendikonteinerid Sauel
Uusaru tn, Nõmmiku /
Va n a - K e i l a m n t n u r k ,
Viida tn alajaama kõrval,
Tammetõru tn 79 kõrval
Aiamaa Istiku tn nurk, Nõmmiku tn Kuusemetsa ja Puidu
tn vahelisel lõigul, Kütise tn
3 , Lehtla tn 2 , Raiesmiku tn
13 , Tammelehe tn 18, Tammetõru tn 14, Tammetõru tn
/ Vana-Keila mnt nurk, Rauna
tn / Vana-Keila mnt nurk,
Tõkke tn / Vana-Keila mnt
nurk, Viida tn 1, Tule tn 6,
Männi tn / Laanesoo tn nurk
, Tammetõru tn 60, Kiviloo
tn 18, Tule tn / Nurmesalu,
Nurmesalu tn 9, Kivipõllu
tn / Vana-Keila mnt nurk,
Koondise tn Rimi parkla,
Tule tn 5, Koore tn / Tõkke
tn nurk, Tõkke tn / Rauna tn
nurk, Sarapiku tn / Kiviloo tn
nurk, Tule tn (Olerexi bensiinitankla läheduses), Tule tn
4, Pärnasalu põik / Koondise,
Kadakamarja / Tule, Ridva /
Kuuseheki, Tule / Kohvi.
Ostes pakendatud kaupa, maksad ka pakendi eest. Visates
pakendi prügikasti, maksad
selle eest jälle - nüüd juba
prügivedajale.

korke, konservikarpe, muid
puhtaid metallpakendeid,
puhtaid kartongist piima-,

jogurti- ja mahlapakendeid.
Sobivad ka paber- ja kartongpakendid.
Pakendikonteinerisse ei või
panna toiduga määrdunud ja
pooleldi täidetud pakendeid,
ohtlike ainetega määrdunud
pakendeid (nt kodukeemia),
mänguasju, mähkmeid, aerosoolpakendeid, valgustuspirne
ja lehtklaasi.

Kui puhas on puhas?
Pakendijäätmeid ei ole vaja
piinliku põhjalikkusega pesta,
piisab loputamisest. Oluline
on, et pakend oleks toiduainetest vaba ja kui see peaks kuu
aega pakendikogumispunktis
tühjenduskorda ootama, ei
tohiks see haisema hakata. Kui
mõnda pakendit on keeruline
toiduainetest puhastada, nt
piima või koore kilepakendit või
jogurti kartongpakendit, siis ei
ole sellise määrdunud pakendi
koht pakendijäätmete konteineris. Kuigi kogemused on näidanud, et ka nende pakendite
puhastamine on võimalik.

Kust saada lisainfot?
Lisainfot pakendikonteinerite
asukohtade ja pakendite sorteerimise kohta võite leida meie
kodulehelt www.tvo.ee. Sealt
kaudu saate edastada ka kommentaare või ettepanekuid.

Teated ja reklaam
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Kuulutused
Teenused
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P
suletud. Telefon 6003382,
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.
Te l e f o n
5220321,
info@arbormen.ee,
www.arbormen.ee.

Abi maja kasutusloa saamisel.
Telefon 5220023, Mikk.
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. SOODSAD HINNAD.
Tel 56263857.
Kinnisvara
Müüa täiskeldriga garaaž Kuuseheki tn. Hind 3900 eurot.
Telefon 56670870.
Üürile anda või müüa 3-toaline
korter Sauel Kütise tänaval,
otse omanikult. Info telefonil
5167367.
Müük
Müüa turbabriketti, ümarat ja

Jumalateenistused
märtsi teises pooles
Saue kirikus
16. märts kell 13.00
Saue koguduse 24. aastapäev
Teenistust juhatab Erki Kuld,
külaliste tervitused.
Jutlustab Janek Puusepp ja
muusikaga teenib ansambel
Sela.

23. märts kell 13
Teenistust juhatab Vahur Utno.
30. märts kell 13
Teenistust juhatab Raivo Kaustel.
Muusikaga teenib Andrus
Vaiklo.

Kevadel Saue Päevakeskuses
◊ 20. märts kell 13.00 Maie
Uhtlik kõneleb ja näitab
filme Madeirast.
◊ 28. märts kell 11.00 Saue
valla kultuurikeskuses film
„Kertu“, pilet pensionärile
2 eurot.
◊ 3. aprillil kell 13.00 päevakeskuse aktiivi koosolek.
◊ 13. aprillil kell 10.00 Tutto
Verdi raames Hispaania
Suursaatkonna korraldatud
ooperi vaatamine EMA-s
kinolinal. Palume kiiresti
päevakeskuses registreeruda,
kohtade arv on piiratud!
◊ 21. aprillil kell 13.00 Miss
Muna valimine. Kõigil

palume kaasa võtta värvitud
muna. Munast kristlikus
sümboolikas räägib Anu
Väliaho. Elav muusika.
◊ 30. aprillil alates kella
10.00-st kontrollib Silmarõõm silmi. Silmade kontroll
6 eurot, prillitellijatel kontroll tasuta. Vajalik registreerimine päevakeskuses.

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

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.
Vääna Ratsakeskus müüb
sõelutud hobusesõnniku
turba kompostmulda 15
Südamlik kaastunne
Mailele lastega
kalli
PEETER OESELJA
kaotuse puhul.
Natalja ja Merle
Midrimaalt

Mälestame kallist
kolleegi
ja avaldame kaastunnet
omastele
PEETER OESELG
kaotuse puhul.
OÜ Harmet

€/m3, sisaldab laadim i s t . Tr a n s p o r d i v õ i m a lus. Saadaval ka pakendatud kompostmulda. Info
telefonil 55581673 või
www.jalteko.ee.

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

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

Pakun tööd
Otsime puhastusteenindajaid Sauele! Info telefonil
6228591 või e-maili teel personal@puhastaja.ee

Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid
j a l i l l e v a a s e . Te l e f o n
58599737, e-posti aadress
tarbeklaas@hot.ee.

OÜ Parkimisjoon pakub tööd
teekattemarkeerijatele. Ettevõte asub Sauel, töö toimub
peamiselt Harjumaal. Täiendav
info telefonil +3725110404
või oliver@parkimisjoon.ee.

Saab igaüks meist
kingituseks aja,
ta kestust keegi meist ei
tea ...
Lahkunud on meie kallis
abikaasa ja isa
PEETER OESELG
23.03.1949-04.03.2014
Lohutamatus leinas lesk,
tütar ja poeg

Kallis Maile,
meie sügav ja siiras
kaastunne
Sulle ja lastele abikaasa ja
isa
PEETER OESELJA
surma puhul.
Vend Heiki perega

Mälestame kauaaegset
naabrit
PEETER OESELGA
ja avaldame kaastunnet
lahkunu omastele.
Perekond Vahar

Saue enda
Pitsaruut teatab sauekatele!
Endiselt on saadaval suured
ja väikesed nurgelised
pitsaruudud nii peolauale
kui ka kodus pere keskel
nautimiseks.
Tutvu meie kodulehega
www.pitsaruut.ee.
Telefon 5029902,
e-postiaadress
info@elujanu.ee.

Anda üürile
erinevad äri-,
väiketootmis- ja
laopinnad Sauel,
Kasesalu 12.
Info telefonil
5015988, Kristjan
Penu.

Meie siiras kaastunne
Mailele perega
abikaasa ja isa
PEETER OESELG
kaotuse puhul.
endised kaastöötajad Harju
EPT RTB-st
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Pakume massaažiteenuseid
SAUE ILUSALONGIS!
- klassikaline massaaž
- spordimassaaž
- kupumassaaž
- laavakivi- ja aroomimassaaž
Soodushinnad märtsi lõpuni
laavakivi ja aroomimassaažile!
Lisainfo www.sakurastudio.ee
või tel 54544559, Svetlana.
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