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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Esimese klassi
õpilasi tuli kooli 32 võrra rohkem

Nii nad tulid, suured - nende seas direktor Jaan Palumets - väikestele toeks ja näod naerul

Saue Sõna

S

aue Gümnaasium alustas 1. septembril uut
kooliaastat kogu koolipere ühisaktusega
staadionil.
Tänavu läks Sauel esimesse
klassi 120 õpilast, 32 võrra
rohkem kui mullu. Ja nii palju,
et abiturientide nimel tervituskõne pidanud Madis Voitk väljendas rõõmsat üllatust, et esimese klassi jütsid ei mahtunud
aktusele tulles abituuriumile
ka kahe käe otsa, ja lootis, et
linnavalitsusel raha jätkub, sest
nii võimsa järelkasvuga on koolil varsti vaja uut juurdeehitust.
Ühtekokku õpib Saue koolis
898 õpilast, neist gümnaasiumiastmes 160. Koolis õpetab

ja kasvatab 77 õpetajat, lisaks
teised kooli töötajad. Kokku on
Saue Gümnaasiumis 92,5 ametikohta.
Lisaks esimese klassi õpilastele on kõik uus septembrikuus ka üheksal õpetajal, kes
sellest sügisest Saue lastele
tarkust, nõu ja abi jagavad.
Tere tulemast, klassiõpetajad
Kersti Roosioja, Eva Pahlberg,
Kristina Heinmets, Linda Press
ja Liis Lainesaar, psühholoog
Kairi Kull, sotsiaalpedagoog
Kristi Vinkel, loodusainete õpetaja Tiia Tasuja ja inglise keele
õpetaja Kadi Närep.
Direktor Jaan Palumets
soovis pidupäeva puhul õnne
kõigile, kuid ütles, et kõige
suurem pidupäev on ikkagi
esimese klassi õpilastel, kes

Linnapea Henn Põlluaas meenutas tervituskõnes enda esimest koolipäeva, kinnitas, et Saue kool annab väga hea hariduse ning keelas
koolirahust lähtuvalt poistel tüdrukuid patsist sikutada ja tüdrukutel
poisse kiusata

veel targemaks ja veel tublimaks. Sa saad koolist uusi
sõpru ja kohtud toredate õpetajatega,“ kinnitas direktor.
Abituriente nimetas Jaan
Palumets gümnaasiumi mägironijateks, kuid möönis, et
mägi muutub lähemale minnes
järsemaks ja et neil tuleb selle
viljaka õppeaasta lõpuks jõuda
tippu ning sinna ka paika
jääda (jätkub lk 8 ja 9 ).

Hans Hindpere meeleoluka laulu „Tere hommikust“ esitasid aktusel
kaheteistkümnendikud Kaie-Mari Hanikat ja Joosep Talumaa. Fotod:
Sirje Piirsoo

saavad varsti kätte esimesed tarkust täis õpikud, esimese aabitsa, milles on juba

tuttavad tähed, kuid uued
lood. „Täna alustad sa oma
kooliteed, mis aitab sul saada
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Linnavalitsus
käis Inčukalnsis maad uurimas
Sirje Piirsoo
Saue Linnavalitsuse 9-liikmeline delegatsioon külastas
augusti lõpus Läti sõprusomavalitsust Inčukalnsi, et saada
ülevaade, millised on lätlaste
kogemused pärast 2009. aastat, kui omavahel ühinesid
Vangaži linn ja Inčukalnsi vald,
et tutvustada kavandatavat
rahvusvahelist õpilasfirmade
koostöö pilootprojekti, et rääkida suurematest sündmustest
mõlemas omavalitsuses ja kultuurikollektiivide vahetusest,
et näha, mida uut on sõprusvallas viimase aasta jooksul
aset leidnud, ning süvendada
sõprussidemeid.
Inčukalnsi volikogu esimees
Aivars Nalivaiko sõnul oli Läti
riigi ellukutsutud sundühinemine neile ühest küljest lihtne,
kuna liitusid võrreldava rahvaarvu ja eelarvega omavalitsused. Teisest küljest aga oodatavat tööjõu kokkuhoidu ei tulnud. 2009. aastal omavalitsuse
teenistuses olnud töötajate arv
on suurenenud tänaseks 340lt 430-ni. Suures osas küll
seetõttu, et riigi vastuvõetud
seadused on kohustanud Läti
omavalitsusi uusi ametikohti

omavalitsuse osutatavad teenused pärast ühinemist kohati
tegelikult halvenenud, kuna osa
ametnikest käib Inčukalnsi ja
Vangaži vahel „külakorda“, sest
uue administratiivhoone ehitamiseks vahendid puuduvad.
Teisalt mõjutab teenuse
halvenemist see, et Inčukalnsi ja Vangaži vahel puudub
võimalus kasutada ühistransporti. Kahe keskuse vahe on
15 kilomeetrit, kohale saab
vaid isikliku sõiduvahendiga.
Läti sõprade tõdemus ja
sõnum meile oli, et enne, kui

kellegagi vabatahtlikult ühineda, tuleb teha igakülgsed
põhjalikud uuringud ja otsust
veelgi põhjalikumalt kaaluda.
Seda enam, et osad Läti ühinenud omavalitsused on tänaseks taas lahku löönud.
See siin on vaid ühe põhjuse kajastus, miks linnavalitsus Inčukalnsis käis.
Kohane seetõttu, et teema on
päevakajaline meie linnaski.
Kõigest muust Inčukalnsis
kokkulepitu, nähtu ja eeskuju võttu vääriva kohta saate
lugeda 26. septembri lehes.

Inčukalnsi spordikeskus ujula ja spordisaaliga (pildil) paneb suu vett
jooksma

looma ja täitma: logopeedid,
psühholoogid, õpetaja abid,
enam töötajaid sotsiaal- ja
noorsootöövaldkonda.
Üheskoos tõdesime, et Eesti
ja Läti on omavahel võrreldavad: riik lisab omavalitsustele
kohustusi, kuid ei eralda piisavalt rahalisi vahendeid nende
täitmiseks.
Omaette teema on pärast
ühinemist Inčukalnsis, et liitusid linn ja vald - erinev elukeskkond, sellest tulenevalt

erinev kultuur ja tõekspidamised - ja et Vangaži oli ja on
suures osas venekeelne.
Kui rääkida Inčukalnsi
volikogust, siis enne liitumist oli kummagi omavalitsuse volikogus üheksa liiget.
Pärast ühinemist on volikogu
15-liikmeline.
Ühinemist käsitlenud kohtumisel osalenud Inčukalnsi
volikogu liikmete ja vallavalitsuse töötajate jutuajamisest
tuli välja, et nende arvates on

Kassidega on Inčukalnsil oma seos, sellest järgmises lehes.
Fotod: Sirje Piirsoo

Saue kooli tuleb uus toitlustaja
Jüri Tümanok
Abilinnapea
Praegune kooli toitlustaja on
meie õpilasi juba pikalt toitlustanud. Et leping nendega
oli lõppemas, korraldas Saue
Linnavalisus kooli toitlustaja
hanke. Hanke võitis Baltic
Restorants AS, koolilõuna hind
kujunes veidi madalamaks
tänasest.
Parima pakkuja selgitamisel oli aluseks parim hind

75% ulatuses ja söögi ning
toitlustamise kvaliteet 25%
ulatuses.
Hankekomisjoni liikmed
käisid kõigi pakkujate juures,
teatades tulekust ette samal
päeval, maitsesid ja hindasid
toidu ning toitlustamise kvaliteeti. Hanke võitja sai parima
tulemuse nii hinna kui ka kvaliteedi poolest.
Baltic Restorants AS on
laialt tegutsev toitlustusettevõte. Nad pakuvad Eestis toit-

lustamise teenust enam kui 70
koolis ja lasteaias ning lisaks
TTÜ-s, Tammsaare ärikeskuses, Stockmanni kaubamajas
ja Viru keskuse teisel korrusel.
2015. aastal on lõuna
maksumus Saue Gümnaasiumis 1,13 eurot, 2016. aastal
1,14 eurot ja 2017. aastal
1,15 eurot.
Pikapäevarühma toidu maksumus perioodil 2015-2017
on 1,10 eurot ja hommikupudru maksumus 0,60 eurot.

Eesti Post andis välja
Saue linna vapiga postmargi
Ain Muldmaa
Omniva postmargi osakonna
juhataja
Eesti Post andis aastatel
2004-2008 välja maakondade
vappe kujutavaid postmarke
tähestikulises järjekorras.
Aastal 2013 sai alguse linnavappe kujutavate postmarkide seeria, ilmumisjärjekorra
selgitas sel korral loosimine.
Esimene loosimine oli IX

Linnade ja Valdade Päevadel
13. veebruaril 2013 ja siis
loositi välja viis esimest linna.
Loosi tahtel sai esimeseks
Sindi, linna vapi kujutisega
postmark ilmus 28. märtsil
2013.
Veel on ilmunud Mõisaküla
ja Võru, 11. septembril ilmub
Saue ja käesoleva aasta lõpu
pooles Elva.
Kõik margid on siseriikliku
kuni 50 g lihtkirja tariifiga.

Baltic Restorants AS-i
tegevdirektor Rita Reim kinnitas, et toit valmistatakse kohapeal ja menüü ei kordu kolme

kuu jooksul.
Baltic Restorants AS hakkab toitlustama koolis alates
2015. aasta algusest.
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Saue linnas on alkoholi
tarbimine avalikes kohtades piiratud
Sirje Piirsoo
Saue Linnavolikogu kehtestas
28. augusti istungil alkoholitarbimise keelu linna avaliku
ruumi paikades, kus asuvad
spordirajatised, lastemänguväljakud, avalikud pargid ning
haridus- ja kultuuriasutused.
Alates linnavolikogu määruse jõustumisest 6. septembril 2014, on Saue linnas
kohad, kus alkoholi või toidugruppi mittekuuluva joovet

tekitava aine tarbimine loetakse teisi isikuid häirivaks,
Saue Keskuse park, kergliiklusteed, spordi- ja terviserajatised, mänguväljakud ja nende
lähiümbrus, ühistranspordipeatused ja ühistransport,
linnaasutuste ümbrus ning
kirikupark ja selle ümbrus.
Nimetatud aladel võib alkoholi tarbida Saue Linnavalitsuse
loal, kui toimub avalik üritus.
1. juulist kehtiv uus korrakaitseseadus lubab avalikus

Volikogu määras
esindajad
ühinemisläbirääkimistel
osalemise komisjonidesse
Saue linna esindajad ühinemisläbirääkimistel osalemise
komisjonides
Juhtivkomisjon: Valdis
Toomast, Harry Pajundi,
Signe Laar, Meelis Telliskivi,
Henn Põlluaas, Jekaterina
Tikerpuu
Finants-, majandus- ja
arengukomisjon: Meelis
Telliskivi, Tiit Isop, Ingrid
Niid, Tõnu Urva
Hariduskomisjon: Madis

Sirje Piirsoo

Milling, Margit Ots, Jüri
Tümanok, Kristi Kruus
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon:
Matti Nappus, Erki Kuld,
Jüri Tümanok, Heli Joon
Kultuuri-, spordi ja kolmanda
sektori komisjon: Virko
Raagmets, Riho Johanson,
Jüri Tümanok, Evelin PovelPuusepp

Saue Linnavolikogu 28. augusti
päevakorras oli kuus punkti,
istungil osales 12 volinikku.
Volikogu kehtestas istungil
alkoholitarbimise keelu linna
avaliku ruumi paikades, kinnitas Saue linna eelarvestrateegia aastateks 2015-2019
ja andis Saue Linnavalitsusele
loa lihtsustatud korras tellitava
teenuse „Toitlustusteenus Saue
Gümnaasiumis” hankelepingu
sõlmimiseks edukaks tunnistatud pakkujaga Baltic Restaurants Estonia AS perioodil 1.
jaanuar 2015 kuni 31. detsember 2017. Hankelepingu allkirjastab linnapea Henn Põlluaas.
Kooli päevatoidu maksumus
2015. aastal on 1,13 eurot,
2016. aastal 1,14 eurot ja

2017. aastal 1,15 eurot. Pikapäevarühma toidu maksumus
2015-2017 on 1,10 eurot ja
hommikupudru maksumus 0,60
eurot. Kõik hinnad sisaldavad
käibemaksu.
Esimesel lugemisel oli määrus „Avalike ürituste korraldamise kord Saue linnas“. See
suunati teisele lugemisele,
eelnõu menetlemise juhtivkomisjon on kultuuri- ja hariduskomisjon.
Ühe päevakorrapunktina
oli istungil Saue valla algatatud ühinemisläbirääkimistel
osalemise valdkondlikesse
komisjonidesse esindajate
määramine. Volikogu istungi
kajastusele lisatud nimekirjas
on nii volikogu kui linnavalitsuse esindajad, kes Saue linna
komisjonides esindavad.

SAUE ILUSALONGIS

20. septembril kell 9-16

◊
◊
◊
◊
◊

pakume massaažiteenuseid!
klassikaline massaaž
spordimassaaž
kupumassaaž
laavakivi- ja aroomimassaaž
tselluliidivastane massaaž
Aadress: Sooja 1, Saue linn
Lisainfo tel 54544559, Svetlana

Saue Koolilaat
Pärnasalu põik 11 platsil.
Kohal kauplejad üle Eesti!
Tulge kohu perega!
Info 58050167,
laadakorraldus@gmail.com.

kohas tarbida alkoholi, kuid
annab kohalikele omavalitsustele võimaluse seda piirata.
Saue Linnavolikogu leidis, et
kuna üldine keeld avalikus kohas
alkoholi tarbimisele on kehtetu,
tuleb Saue linnas keelata alkoholi tarbimine kohtades, kus
pidevalt viibivad noored ja lapsed või kus alkoholi tarbimine
otseselt häirib kaaskodanikke.
Linnapea Henn Põlluaasa
sõnul on alkoholi tarbimine
laste mänguväljakutel või las-

teaia, kooli ja noortekeskuse
ümbruses vastuvõetamatu ning
lubamatu. „Otseselt häirib linlasi ka alkoholi tarbimine Keskuse ja kiriku pargis, spordi- ja
terviserajatistel, bussipeatustes, bussis ning raudteejaamas.
Halvasti mõjub linnavalitsuse
ja hallatavate asutuste mainele, kui alkoholi tarbitakse
nende ümbruses,“ põhjendab
Henn Põlluaas keelu vajalikkust: „Arusaamatu on, kuidas
on võimalik, et selline seadus

üleüldse vastu võeti. Kas tõesti
on kunagi õiguskantsler Allar
Jõksi Riigikogu kõnepuldis
öeldu, et meelepärase seaduse
vastuvõtmine läheb huvigruppidele maksma kuus miljoni
krooni, päevakohane ka täna?
Ainult nii oskan ma seletada,
miks sunnitakse kõiki normaalseid ja korralike inimesi taluma
avalikkuses demonstratiivselt
enda uusi õigusi kasutavaid
ning teisi häirivaid joobes ja
joovaid isikuid.“

Ülevaade Saue
Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Huvikeskuse huviringide ja kursuste kuutasud

Saue Linnavalitsuse
27. augusti istungi päevakorras oli 25 küsimust.

Õpilastele

16 eurot
4. Vesiaeroobika 		
1. Showgrupp Vikerkaar
14 eurot
45 eurot 10 korra pilet;
2. Meisterdamine		 5,75 eurot 1 korra pilet
5. Keraamika			
10 eurot
8 eurot 1 kord
3. Meisterdamine-puutöö
6. Portselanimaal		
13 eurot
4. Keraamika			
4 eurot 1 kord
14 eurot
7. Savitoa perepilet		
5. Joonistamine ja maali10 eurot 1 kord
mine 10 eurot
6. Skulptuur ja pisiplastika Saue Noortekeskuse
14 eurot
ringide kuutasud
7. Üldkehaline ettevalmis- 1. Mudeliklubi oma autoga		
15 eurot
tus 7 eurot
2. Mudeliklubi
8. Käsitööring Pitsid-satsid
noortekeskuse autoga
14 eurot
30 eurot
9. Loodusteaduse huviring
3. Inglise keel
10 eurot
10 eurot
10 eurot
4. Kunstiring
5. Matkaring
10 eurot
Täiskasvanutele
10 eurot
1. Joonistamine		6. DJ-klubi
10 eurot
7. Showtants
25 eurot
8. Meisterdamisklubi
2. Maalimine			
			
10 eurot
25 eurot
9. Trummiklubi 10 eurot
3. Taaskasutus			

Saue Linnavalitsus
◊ Määras Saue linnas asuvate katastriüksuste Tule
tn 32 ja Tule tn 32a (mõlemad tootmismaa) liitmisel
moodustuva katastriüksuse aadressiks Tule tn 32
(tootmismaa).
◊ Väljastas ehitusloa
Huawei aktiivkapi püstitamiseks Maastiku T2,
sidekanalisatsiooni rajamiseks Tõkke tn 21 ning
lao- ja kontorihoone püstitamiseks Uusaru tn 7.
◊ Kehtestas Saue Huvikeskuse õpilasringide kuutasud ja täiskasvanutele
toimuvate kursuste hinnad 2014.-2015. õppeaastal.
◊ Kehtestas Saue Gümnaasiumi pikapäevarühma
osalustasuks 30 eurot
kuus ja e-õpilaspileti korduvväljastuse hinnaks 5
eurot.
◊ Kinnitas Saue Noortekeskuses läbiviidavate ringide
nimekirja ja tasud.
◊ Eraldas ühe üliõpilaste
välisõppe stipendium summas 958 eurot.
◊ Kinnitas Saue Gümnaasiumi töökohtade koosseisu.
◊ Otsustas maksta koduse
mudilase toetust augustis 2014 kokku summas
3575 eurot 51 perele.
◊ Otsustas maksta perioodilist sotsiaaltoetust
viiele ja ühekordset sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust kogusummas

◊

◊

◊

◊

◊

601 eurot kaheksale abivajajale.
Otsustas maksta sünnitoetuse esimest osa kogusummas 455 eurot neljale
perele.
Määras Saue Gümnaasiumi õpilasele erandkorras sõidusoodustuse.
Määras riikliku igakuise
lapsetoetuse alates juunist 2014 alaealise lapse
nimele.
Otsustas hüvitada perioodil 1. september kuni 31.
detsember kolme õpilaskodus viibiva õpilase
kulu.
Vä l j a s t a s O Ü - l e P R O
TIME müügipileti

kalatoodetega kauplemiseks Kuuseheki 20, Ridva
12 ja Koondise 18.
◊ Kinnitas avatud hankemenetlusega riigihanke
„Teenuste kontsessiooni
andmine korraldatud jäätmeveoks Saue linnas“
hankedokumendid.
◊ Määras esindajad Saue
valla algatatud ühinemisläbirääkimiste valdkondlikesse komisjonidesse (vt
infokast lk 3).
◊ Tunnistas lihthankel „Saue
Linnavalitsuse kontoriruumide ehitus- ja remonditööd 2014“ edukaks
Tabasalu Meistrid OÜ pakkumuse.

Haljastus ja heakord
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Konkursi
„Kaunis Kodu 2014” võitjad on selgunud
Inger Urva
Keskkonna ja halduse
peaspetsialist
Komisjon tutvus konkursile
esitatud koduaedadega ja
tunnistas 2014. aasta linnasisese konkursi võitjateks
järgnevad koduaiad: Annika ja
Tarmo Holmi koduaed aadressil
Taimla tänav 2, Karin Paemre
koduaed aadressil Palgi tänav
10 ning Pille ja Bo Roger Vilhelm Henrikssoni koduaed aad-

ressil Nurmesalu tänav 16a.
Kodukaunistamise liikumise raames korraldatud
konkursside väljund on tublimate autasustamine. Konkursi
„Kaunis Kodu 2014” ja „Kaunis jõulukodu 2013” võitjaid
ning paljusid tublisid kodukaunistajaid ja jõuluilu loojaid
tunnustame tänavu sügisel
tänupeol, mille toimumisest
teavitame kutsetega.
Meeldiva kohtumiseni tunnustuse jagamise peol!

Perekond Holmi koduaed võlub värvikülluse ja lopsakusega. Foto: erakogu

Pisikese purskkaevuga veesilm maitseka peenra südames Taimla 2.
Fotod: Inger Urva

Palgi 10 aias on leidnud koha nii vanker, kasvuhoone, laste liumägi,
ronimisredelid, grillinurk kui püstkoda. Kuivanud puu sobib hästi lilleamplite hoidjaks …

… või hoopis värvilõbusate laternate riputamiseks

Lopsakas pojengipeenar, täis õiteilu – Palgi 10

Puitpiire koos haljastusega annab terrassile mõnusa privaatsuse

Võimsate maakividega ääristatud püsiku- ja okaspuupeenar Nurmesalu 16a

Koostööleping võimaldab Saue linna elanikel Pääsküla jäätmejaama jäätmeid üle anda
Tallinn ja Saue allkirjastasid
19. juunil koostöölepingu, mis
võimaldab Saue linna elanikel
kasutada Tallinnas Raba tn 40
asuva jäätmejaama teenuseid.

Üks tooja saab korraga
tasuta ära anda
◊ kuni 0,6 m3 (kuus sajaliitrist kotitäit) biolagunevaid
aia- ja haljastusjäätmeid;
◊ kuni 0,6 m3 (kuus sajaliit-

rist kotitäit) rõivaid;
◊ töötlemata puitu (mis on
naturaalne ja ei ole töödeldud erinevate värvide,
õlide, lakkidega);
◊ vanametalli;
◊ papp- ja kartongpakendeid
ning vanapaberit;
◊ pakendi- ja plastijäätmeid
(sh PP, PVC, PE, PS ja vahtplast);
◊ kompaktseid elektri-ja

elektroonikaseadmeid;
◊ ühelt toojalt korraga kuni 8
velgedeta sõiduauto rehvi;
◊ sorteeritud ehitus- ja lammutusjäätmeid (sh betoon,
tellised, plaadid ja keraamikatooted, kipsi- ja isolatsioonimaterjalid);
◊ lehtklaasi;
◊ kasutuskõlblikku mööblit
(sh pehme mööbel);
◊ ohtlikke jäätmeid.

Vastavalt jäätmejaama operaatori kehtestatud hinnakirjale saab ära anda
◊ sortimata ehitusjäätmeid;
◊ suurjäätmeid, sh kasutuskõlbmatut vana mööblit;
◊ rõivaid (kogus, mis ületab 0,6 m3);
◊ eterniiti;
◊ biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (kogus, mis
ületab 0,6 m3):
◊ muid sortimata jäätmeid.

Jäätmejaam on avatud
◊ esmaspäeval ja reedel kell
14.00-19.00
◊ kolmapäeval 8.00-13.00
◊ laupäeval ja pühapäeval
kell 10.00-15.00
◊ riigipühadel suletud
◊ Pääsküla jäätmejaama
opereerib AS Ragn-Sells.
Lisainfo ja hinnakiri www.
ragnsells.ee või telefonil
15155.
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Muusikakool
käis Helsingi kultuurielu vaatlemas
Sandra Kalmann
Saue Muusikakooli õpetaja
Saue Muusikakool korraldab
õpetajatele iga õppeaasta
algul põneva ja hariva väljasõidu. Juba teist aastat järjest
käisime tutvumas Helsingi
muusika- ja koolieluga. Eelmisel aastal külastasime popp
ja jazz konservatooriumi ning
uurisime õppekavu ja töökorraldust, et parimaid ideid ka
meie koolis rakendada.
Sel reisil külastasime 2011.
aastal avatud Musiikitalo ja
Sibeliuse akadeemia ruume.
Musiikitalo on suur omapärase
klaasarhitektuuriga kontserdikeskus Helsingi kesklinnas,
mis lisaks kultuurimekale kannab ka kohtumispaiga ideed.
Ekskursiooni viis läbi Sibeliuse
akadeemia professor Jukkis
Uotila. See suurepärane jazzmuusik, kes mängib klaverit
ja löökpille, käis 2012. aastal
Saue Muusikakooli korraldatud
Visioonil Big Bandi juhatamas
ja töötube läbi viimas.
Majja sisse astudes tervitas külastajaid fuajee lae alla
riputatud hiiglaslik metallinstallatsioon.
Musikkitalos on palju erinevaid saale ning kogu maja teeb
õhuliseks just klaasfassaad ja
aknad. Nii sai juba fuajeest
piiluda läbi akende kõige
suuremasse saali, kus toimus

Saue Muusikakool käis ja Sibeliuse akadeemias õppereisil

parajasti Helsingi linnaorkestri
proov. Peasaalis on võimalik
korraldada nii sümfooniakontserte kui ka oopereid.
Põnevaks tegi selle maja
just see, et osades saalides
saab esitada klassikalist ja
teistes näiteks jazzmuusikat.
Nii oli ühtede saalide ehituses
jälgitud klassikaliste instrumentide kõlamiseks vajaminevat akustikat. Nende saalide
kõrval oli aga nn blackbox –
saal, mis oli mõeldud võimendusega pillide mängimiseks
ning selle saali seinad ja lagi
olid helikindlad ega seganud
kõrvalsaali kontserti.
Ka ei puudunud orelisaal,
kus oli lausa kaks orelit. Näiteks oli seal Sibeliuse akadeemia ooperistuudio klass, kus
saab esitada väiksema orkestri

koosseisuga oopereid ning veel
palju suuremaid ning väiksemaid saale.
Pärast Musiikitalo külastamist viidi meid maja teise otsa,
kus asuvad Sibeliuse akadeemia õpperuumid. Saime erinevaid klasse vaadata ja peab
tõdema, et nii suurel koolil on
ruumipuudus. Klassid olid suhteliselt väiksed, aga nagu näha,
ei takista see suure kunsti loomist. Ja nii me tõdesimegi, et
kõik on ikkagi kinni õpetajate
ja õpilaste muusikaarmastuses. Päeva teise poole veetsid
õpetajad noodi- ja pillipoes,
kus valisid uueks õppeaastaks
vajalikke noote ja plaate.
Sellised üritused on väga
vajalikud, sest ühendavad
kollektiivi ja avardavad kõigi
silmaringi.

Musiikitalos tervitab külastajaid fuajee lae alla riputatud hiiglaslik
metallinstallatsioon. Fotod: Tanel Liiberg

Jääb vaid loota, et ka Tallinna võim hakkab mõistma
kultuuri vajalikkust ja tuleb
kaasa uute ideedega muuta
linnaruum kunstile avatumaks.
Väiksed linnad, nagu Saue, on
selle poole juba suure sammu
teinud. Meil on oma muusikakool suurepäraste ruumide

ja tehnikaga ning olemas on
Saue Kontserdisaal, kus kohe
algab ka Saue Kontserdisügise
muusikasari.
Õpetajad tänavad Saue
Muusikakooli direktorit Kristiina Liivikut, kelle eestvedamisel on need õppereisid
teoks saanud.

heliloomingut, noori ja kogenuid interpreete. Muusikakooli
ellu kutsutud üritusest on saanud traditsioon, mis on huvitav
ja hariv nii muusikakooli õpilasele kui ka vanematele.
Kontserdisarja eesmärk on
professionaalmuusika populariseerimise, interpreetide ja
ansamblite tutvustamine. Olulisim on rikastada Saue linna
kultuurielu ja pakkuda inimestele heal tasemel kontserte.
Professionaalmuusikaga
tutvumine, kokkupuude muusikutega ja teiste kunstialade tuntud inimestega on oluline igale

noorele tema kujunemisprotsessis.
Õhtused kontserdid kodulinnas, pealinnast eemal, toovad
muusika publikule lähemale ja
loovad sooja, vahetu õhkkonna.
Kontserte ootame kuulama
lisaks kodulinlastele ka naabervaldade ja linnade elanikke. Saue
linna kontserdisaal on tänaseks
tuntud kontserdipaik. Saalis on
väga heas korras 2005. aastal
soetatud kontsertklaver Estonia,
mugavad toolid, valgustus ja helitehnika. See on oluline eeldus,
miks Saue Kontserdisaalis professionaalkontserte korraldatakse.
Tulge ja veenduge ise!

Saue Kontserdisügis tuleb taas

Noorte vaskpillimängijate ellu kutsutud ansambel Brassical juhatab 16. septembril sisse Saue kontserdisügise

Kristiina Liivik
Muusikakooli direktor,
Saue Kontserdisügis projektijuht
16. septembril, teisipäeval,
kell 18.30 ootame kõiki muusikasõpru ja huvilisi Saue linna
traditsioonilise muusikaürituse
„Saue Kontserdisügis 2014“
avakontserdile. Esineb ansambel Brassical, koosseisus Märt
Metsla, Norman Verte, Mihkel
Kallip (trompetid), Margus
Toompere, Ingvar Leerimaa,

Jüri Leek (tromboonid) ja Lauri
Levistu (tuuba).
Puhkpilliansambel Brassical
on 2011. aasta sügisel noorte
vaskpillimängijate ellu kutsutud
ansambel. Maailmakuulsa Mnozil
Brassi eeskujul loodud koosseisu
peamine eesmärk on esitada
vaskpillidel muusikat, mille
mängimisest ise rõõmu tunda, ja
samas pakkuda publikule mitmekülgset humoorikat etendust.
Ansambli enda vürtsitatud
seadetega maailmakuulsatest

hittidest koosnev kava paneb
kindlasti märksa suurema hulga
inimesi vaskpille imetlema.
Brassicali liikmed pole mitte
ainult suurepärased pillimehed,
nende etendus on täis lavalist
liikumist ja isegi laulmist.
„Saue Kontserdisügis“ sai
alguse 2000. aastal. Sellest
ajast on Sauel korraldatud ligi
60 kontserti. Kontsertsarja
raames toimub igal aastal 3-4
kontserti. Tutvustatakse erinevaid muusikastiile, eriajastute

Saue Kontserdisügis 2014
◊ 16. september - avakontsert,
esineb puhkpilliansambel
Brassical
◊ 14. oktoober Rein Rannap, klaveriõhtu
◊ 18 .november - kammerkontsert koostöös EIL-ga

◊ 2. detsember – lõppkontsert,
teatraliseeritud muusikalavastus Diiva, solist
Anna- Liisa Pillak
(kavas võib tulla muudatusi)

Kultuur
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Külla tuleb Kristiina Ehin
Marika Salu
Saue Linna Raamatukogu direktor
25. septembril kell 18.30 on
raamatukogus meeldiv võimalus kohtuda eesti luuletaja ja
proosakirjanik Kristiina Ehiniga.
Luuletaja ja proosakirjanik
Kristiina Ehin on sündinud
18. juulil 1977 Raplas kirjanike Andres Ehini ja Ly Seppeli tütrena. 2004. aastal
omandas ta Tartu Ülikoolis
eesti ja võrdleva rahvaluule
erialal magistrikraadi. Tänaseks on ta avaldanud kuus
luule- ja neli proosakogu. Ta
kuulub praeguste eesti naisluuletajate silmapaistvamate
esindajate hulka.
2013. aasta kevadel ilmus
Kristiina Ehini autobiograafiline raamat „Paleontoloogi

päevaraamat”, mis koosneb
isiklikku laadi mälupiltidest,
lapsepõlve-, kooli- ja noorusajast, kuid perepärimuse kaudu
ulatub autor ka oma sünnieelsesse aega. Eelajalugu, lähiminevik ja olevik põimuvad kokku
üheks kirevaks tervikuks.
2010. aastal premeeriti
Kristiinat Eesti kultuurkapitali stipendiumiga „Ela ja
sära”. Kristiina Ehin on ka
laulupeo nimiloo „Puudutus“
sõnade autor.
Rohkem infot kirjaniku kodulehelt http://lehtpere.blogspot.
com/ või Saue Linna Raamatukogust: e-post raamat@
saue.ee, telefon 6596682.
Foto: Jassu Hertsmann.

Uus näitus
raamatukogus
Marika Salu
Saue Linna Raamatukogus on
avatud Anne Linnamägi illustratsioonide näitus „Unerong”.
Näitus jääb avatuks novembri
lõpuni.
Anne Linnamägi on sündinud 9. detsembril 1966 ja
lõpetanud 1995. aastal Tallinna
Kunstiülikooli graafika eriala.
Ta töötab kirjastuses Avita
kunstnik-küljendajana.

Anne Linnamägi on Eesti
Kujundusgraafikute Liidu liige,
IBBY liige. Tema tööd asuvad
Eesti Rahvusraamatukogu ja
Eesti Lastekirjanduse Keskuse
kunstikogus.
Ta on osalenud näitustel
Eestis, Leedus, Lätis, Venemaal, Soomes, Rootsis, Poolas, Slovakkias, Valgevenes,
Austrias ja Ungaris.

Valik raamatuid
Riina Paatsi „Tähevihik”
Kaja Belials „Matemaatika
tööraamat 1. klassile”
Henno Käo „Hinge korter”
Eesti rahva mõistatusi
„Mõista, mõista...” I ja II osa
Ellen Niit „Jutt jänesepojast,
kes ei tahtnud magama jääda”
Heljo Mänd „Koer taskus”
Aimee Beekman

„Unenägude lõvi”
Leelo Tungal „Jõuluvana,
kes kartis lapsi”
Lea Nurkse „Kubujuss”
Kogumik „Elas kord...”
Kogumik „Eesti muinasjuttude kuldraamat”
Kogumik „Suur valmiraamat”
Kogumik „Sünnipäevaraamat”
Triin Soomets „Unerong”

Saue Sõna 12. september 2014

Teatrietendus
„Algused“ Saue
Kontserdisaalis
22. oktoobril kell 19.00 etendub
Saue Kontserdisaalis Patty Gideon
Sloani näidend „Algused“. Lavastaja ja kunstnik on Nils Riess. Osades astuvad üles Natali Lohk, Mait
Joorits ja Eduard Salmistu. Kolme
tegelasega komöödia räägib asjade
algusest.
Nagu me kõik teame, lõi jumal
alguses taeva ja maa, siis veel ühtteist ja siis inimese. „Algused“ ongi
Piiblist tuntud inimese alguse lugu,
aga Piibli loole on lisatud teadmine
sellest, mis inimesega pärast tema
loomist juhtus. Ja see pisike lisand
seab alguses asjad üsna teise ja
üpriski koomilisse valgusse.
Piletid hinnaga 12 ja 10 eurot
on müügil Saue Huvikeskuses
(Saue gümnaasiumis ruum 124)
E-N kella 15.00-18.00 ja Piletimaailmas.
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Lauri Malsroos tuli Eesti meeskonnaga
rattaorienteerumises maailmameistriks
Lauri jäi rattaorienteerumise
maailma karikal napilt poodiumikohata

Eesti Orienteerumisliit
Eesti meeskond kooseisus
Saue mees Lauri Malsroos,
Margus Hallik ja Tõnis Erm tulid
30. augustil Poolas Bialystokis
rattaorienteerumise teatesõidus maailmameistriteks.
Avavahetuses tuli Lauri Malsroos juba vaate KP-des liidergrupis ja andis vahetuse üle kolmandana, 46 sekundit taga avavahetuse võitjast Prantsusmaast
ja teisena lõpetanud Tšehhist.
Teises vahetuses kolmandana rajale pääsenud Hallik
tegi väga hea sõidu ja andis
Ermile vahetuse üle teisena,
vaid 5 sekundit Soome teisest

Maailmameistrid, Lauri Malsroos võistkonnakaaslaste keskel. Foto: Eesti Orienteerumisliit

võistkonnast tagapool. Erm
möödus soomlasest raja esimeses kolmandikus ja jätkas
kindlalt liidrina. Finišis oli

Ermi edu Soome teise meeskonna ees turvaliselt 1.47.
See oli Eesti orienteerumisajaloos esimene kord, kui Rah-

Õhtujooks tõi võistlema ligi
400 spordisõpra

vusvahelise Orienteerumisföderatsiooni poolt peetavatel täiskasvanute tiitlivõistlustel tuleb
teatevõistkond kuldmedalile.

Rattaorienteerumise maailma
karikavõistluste hooaeg lõppes võistlustega Poolas. Kogu
hooaja MK-arvestuses poodiumikoha eest heidelnud Lauri
Malsroos pidi hooaja kokkuvõttes tunnistama, et eesmärgist
jäi puudu vaid üks punkt.
MK-etappidel saavutas ta
korra etapivõidu ja korra kolmanda koha, lisaks veel olid tulemused etappidel 5., 5., 6., 17.,
ja 21. Paraku tuli viimasel etapil
rattarikke tõttu sõit katkestada,
mis lõpptulemusena tõigi kaasa
neljandale kohale langemise.

Sauelane Algo Kuus tuli
veemotospordi MM-il
pronksmedalile

Rauno Neuhaus
Huvikeskuse
sporditegevuse juht
Uue kooliaasta juhatas 5.
septembril sisse sarja „Sauelane liikuma“ kaheksanda
hooaja esimene etapp, Saue
Õhtujooks.
3,5 kilomeetri pikkuse ringi
läbis sel korral 256 sportlast.
Põhijooksule eelnenud lastejooksudes osales kokku ligi
120 last, kes jooksid vastavalt
vanusele 1-4 staadioniringi.
Jooksu korraldamisse andis
endapoolse panuse Autoks
Autokeskus - täname!
Jooksuprotokollid leiate
Saue Gümnaasiumi stendilt
trükituna ning huvikeskuse
kodulehelt ja FB-st. Vabandame ette, kuna protokollides
võib esineda vigu, kuid tegeleme nende parandamisega.
Selle aasta põhijooksu
kolm kiiremat meest olid Ats
Sõnajalg, Andres Laineste ja
Cristian Anton. Kolm kiireimat
naist olid Margit Mälter, Stella
Reinumägi ja Kristiina Nurk.

OSY 400 maailmameistrivõistlused Poolas. Keskel võitja Rasmus Haugasmägi, vasakul teise koha võitnud slovakk Miroslav Bazinski ja paremal
kolmanda koha mees Algo Kuus. Foto: Erakogu

Eesti Veemoto Liit
Viimased hetked enne starti

Jooksurõõm

Põhijooksu iga vanuseklassi kiireimad
M I - Ats Sõnajalg (11.32.68)
MV II - Kuno Tormer (16.53.61)
M III - Andres Laineste (12.12.43)
MV III - Tõnu Odamus (16.56.23)
MJ - Cristian Anton (12.12.62)
P12 - Erik Reinumägi (16.59.72)
T16 - Merily Palmisaar (17.13.58)
M II - Martin Sagaja (12.28.28)
P16 - Tomi-Andre Piirmets (13.28.50)
P8 - Kaur Kippar (18.07.61)
N III - Margit Mälter (13.57.58)
T14 - Elisabeth Liiv (18.24.77)
T12 - Stella Reinumägi (14.46.37)
NV II - Hille Tasa (18.30.02)
N II - Evelin Märtson (15.17.45)
T10 - Eliisbeth Lokk (19.01.53)
P14 - Rasmus Kuningas (15.18.38)
NV I - Anu Nõulik (19.55.13)
P10 - Trent Asso Tõnisson (16.31.45
MV I - Mihkel Anni (20.18.90)
N I - Susan Pihelgas (16.35.82)
T8 - Mia Soorm (31.04.93)

Lõpetab põhijooksu võitja Ats
Sõnajalg. Fotod: Virko Raagmets

Saue sportlane ja Eesti veemotokoondise liige Algo Kuus
võitis 28.-29. juunil Poolas
Chodziedzis toimunud veemotospordi klassi OSY-400
maailmameistrivõitlustel (MM)
pronksmedali. Võistlustel osales 28 sportlast 10 riigist.
MM-il oli võitlustules neli Eesti
kihutajat. Et eelmisel kolmel aastal on maailmameistritiitel tulnud
Eestisse, siis mindi medalimõtetega ühe maailma tugevama
OSY-400 piloodi Cesary Strumniku
kodulinna ka sel korral.
Et finaalsõitudesse pääses 18 pilooti, peeti pärast
ajasõite kaks kvalifikatsioonisõitu ja lohutussõit. Päeva
lõpuks suudeti sõita veel kaks
võistlusstarti. Möödunud aasta
maailmameister tartlane Rasmus Haugasmägi näitas kõikides sõitudes selget üleolekut.
Kõige lähemale pääsesid
konkurendid talle ajasõidus,
kus Cesary Strumnik kaotas talle
vaid 9 sajandiku sekundiga.
Ajasõidu kolmas oli Algo Kuus
ja Raivo Peetsmann Tartust. Siim
Puntso oli ajasõidus 12.

Esimeses kvalifikatsioonisõidus
said kaksikvõidu Rasmus Haugasmägi ja Algo Kuus ning pääsesid
otse finaali. Teisest kvalifikatsioonisõidust pääsesid otse finaali ülejäänud kaks Eesti pilooti - Raivo
Peetsmann ja Siim Puntso.
Esimesed kaks finaalsõitu võitis selge üleolekuga tiitlikaitsja
Rasmus Haugasmägi. Algo Kuus
oli esimeses sõidus kolmas ja
teises sõidus teine. Raivo Peetsmannil ja Siim Puntsol esimesed
kaks starti hästi ei õnnestunud ja
nad olid kahe sõidu kokkuvõttes
võistlejaterivi teises pooles.
Võistluste teise päeva jäi veel
sõita kaks finaalsõitu ja läbida
tehniline kontroll, kuid OSY-400
MM katkestati kolmandas võistlussõidus toimunud raske avarii
tõttu. Tulemuseks jäid eelmise
päeva saavutused. Avariis osalesid Raivo Peetsmann ja Michael
Akerstrom USA-st. Raivo Peetsmann viidi haiglasse, kuid arstidel ei õnnestunud ta elu päästa.
Algo Kuus on tegelenud veemotoga alates aastast 2005.
Maailmameistrivõitluste
pronksmedal on pikaajaliste
kogemuste ning järjepideva ja
sihikindla töö tulemus.

Haridus
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1.a klass. Klassijuhataja Monika Viispert. Õpilased Marta Jaska, Jürgen Kala,
Beatrice Keldrema, Marco King, Maribel Kivi, Kätriin Kondel, Rebeca Anglaia
Lippur, Elinor Loikmaa, Saara Lootsar, Gregor Ander Mäe, Ly-Sandra Mäesepp,
Kenneth Mänd, Helena Ojapõld, Heleri-Lota Parts, Ats Raud, Mihkel Rehepapp,
Ron Rooni, Marta Rõigas, Mattias Saar, Kaspar Schüts, Renno Toome, Trevor
Toome, Susanna Marie Veskimägi, Serili Vähejaus.
Klassipiltide fotod: Pildikompanii

1.b klass. Õpetaja Liis Lainesaar. Õpilased Marten Eenok, Elis-Kelly Hell,
Kristjan Hõbessalu, Marta Jaansoo, Hanna-Leen Keerov, Lisette Marii
Kivimäe, Kristelle-Ly Kruuleht, Lauri Kuuse, Mart Kõlli, Henri Lees-Leesma,
Luisa Loore Parbo, Sander Reinsoo, Otto Mattias Rootalu, Saskia Smitt,
Markus Suigusaar, Raul Timmermann, Aksel Tähepõld, Nora Getter Uibukant,
Mathias Johann Vilokas, Marten Võrklaev.

1.c klass. Õpetaja Kristina Heinmets. Õpilased Rain Aaren, Endrik Alliksaar,
Kadi Erendi, Tiina Irula, Säde Ivanson, Carl-Marten Jürjen, Kathariina Katrel
Kaseväli, Kristofer Kerno, Grete Kroon, Kertu Madlene Ladva, Laurits Leitmäe,
Kertu Lipp, Pärle Luhtla, Hans-Jost Martin, Juhan Markus Männik, Hendrik
Orusalu, Karl Mattias Ploompuu, Lauri Poom, Rasmus Miikael Puusepp, Heleri
Marion Rüütel, Devin Sagadi, Senna Soome, Raikko Udris, Heleryn Vatsk.

1.d klass. Õpetaja Kersti Roosioja. Õpilased Aleksander Alt, Andreus
Arukaevu, Joonas Beilmann, Ann Helen Eelmets, Harriet Grünberg, Miia-Liis
Hamm, Lisette Jõgi, Carlos Gerret Jürisalu, Hans, Kaiv, Bianca Kant, Kirsy
Karjama, Kerli Kõdar, Anton Matis Luukas, Bente Matilda Luukas, Helin
Mari Must, Jete Mägi, Juri Petrurin, Enriko Pints, Harri Pruul, Kristin Soone,
Harald Konrad Talgre, Villem Vahtras, Hardi Veske.

1.e klass. Õpetaja Linda Press. Õpilased Keiti Lisann Engman, Carolin Haug,
Kaur Kippar, Rahel Kruusmaa, Madli Jette Käärik, Kertu Lepson, Oliver Martin,
Chris Müürsepp, Jürgen Põld, Laura Ringimäe, Kadriann Ruul, Marta Ründva,
Karl Sander Saia, Dylan Sal-al-Saller, Nele Salusaar, Karel Sirkel, Joonas Sirts,
Lisette Sorokin, Danel Tammin, Delia Tammin, Mia-Liisa Tammist, Ranon
Teetamm, Brendon Uuesoo, Karli Sven Uurits.

1.f klass. Õpetaja Eva Pahlberg. Õpilased Mikk Fomitšev, Kristjan Mario
Lindström, Raimond Vilba, Joonas Vuks.

Saue Gümnaasiumi lipuvanne
TÕOTAME Austada oma kooli
lippu, isamaad ja emakeelt.
Olla head, tublid ja targad.
Teha kõik selleks, et koolielu
saaks ladus ja lahe, ilus ja
sõbralik.
Kasvatada endis julgust,
headust ja ligimese-armastust.

Vältida julmust, ülbust ja
tänamatust – TÕOTAME.
Soovime, et selle lipu
alla koonduvad kõik Saue
Gümnaasiumi eilsed, tänased ja
homsed õpilased ning õpetajad.
Et lipul olev sõnum MENTE ET CORDE - mõistuse

ja südamega - oleks meile
saatjaks kogu eluks.
Soovime kanda seda lippu
väärikuse ja uhkusega.
Ikka MENTE ET CORDE.
Lipuvande luges 1. septembri
aktusel ette abiturient
Karl Tümanok.

SAUE TALUTURG ALATES 20. SEPTEMBRIST
IGAL LAUPÄEVAL KELL 9-15
LADVA TÄNAV 1A SÕIDA-JA-PARGI PARKLAS
TULE OSTMA JA MÜÜMA AIA-, PÕLLU- JA METSASAADUSI NING KÄSITÖÖD
TURUL KAUPLEMINE ON TASUTA,
KAUPLEJA REGISTREERIB END EELNEVALT
WWW.SAUE.EE
PARKLA ON TURU AJAL PARKIMISEKS SULETUD
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Saue Gümnaasiumi
koolirahu leping
Soovides, et ka 2014.-2015.
õppeaastal valitseks meie
Saue Gümnaasiumis töine ja
sõbralik meeleolu ning õpilaste
ja õpetajate koostöö tugineks
üksteisemõistmisele ja usaldusele, lepime kokku järgnevas:

lemürkidest - kool peab
olema turvaline ja sõbralik
paik;
◊ teeme koostööd ja osaleme
aktiivselt koolielus;
◊ armastame õppimist ja õpetamist.

◊ me märkame, kuulame ja
tunnustame üksteist;
◊ oleme sallivad, hoiame
kokku ja aitame üksteist;
◊ hoidume vägivallast ja mee-

Koolirahu lepingu allkirjastasid 1. septembril aktusel
gümnaasiumi õpilasesinduse
juht Birgit Kruusmaa ja direktor
Jaan Palumets.

Madis Voitk:

Kõnepidaja Madis on abituuriumi noormeestest vasakpoolseim. Foto: Sirje Piirsoo

Loodetavasti linnavalitsusel raha jätkub, sest nii võimsa
järelkasvuga on meil varsti vaja uut juurdeehitust
Kõne abiturientide nimel kooliaasta avaaktusel 1. septembril

T

ere kõigile! Tore on
näha nii palju rõõmsaid ja väljapuhanud
nägusid!
Rõõm on näha ka seda, et
sel aastal alustab kooliteed nii
palju esimese klassi õpilasi,
et nad ei mahu abituuriumile
ka kahe käe otsa. Loodetavasti

linnavalitsusel raha jätkub, sest
nii võimsa järelkasvuga on meil
varsti vaja uut juurdeehitust.
Igatahes annan ma kõigile
120 uuele koolijütsile üle
kogu koolipere soojad tervitused ja loodan, et teie tänane
entusiasm ja elurõõm peab
vastu järgmised 12 aastat siin
majas.
Vanadele olijatele, kes juba
teavad, milline koolielu välja

näeb, ütlen ma: „Tere tulemast tagasi.“ Loodetavasti
läheb teil käesolev klass veel
paremini kui eelmine.
Lisaks soovin edu ka abituuriumikaaslastele, kellega
meil tuleb tore aasta, täis
eksamiteks tuupimist ja unetuid öid. Ja kui te mõnikord
tõesti tunnete, et te enam ei
jaksa, siis pidage meeles, et
see on viimane aasta enne

seda, kui te saate alustada
iseseisvat elu... mis on veelgi
hullem. Senikaua saame aga
ülbelt mööda maja ringi jalutada ja nautida fakti, et me
oleme kõige vanemad ja targemad ja lahedamad.
Ja veel tervitaks õpetajaid,
kes ilmselt kibelevad kooli tagasi
sama palju kui meie. Edu teile
teie raskes töös määrida meile
pähe eluks vajalikke teadmisi.

Muusikakooli esimesse klassi astus 25 last
Saue Sõna
Saue Muusikakool alustas uut
õppeaastat meeleoluka kontsertaktusega Saue Kontserdisaalis. Kõik-kõik oli uus 25
esimese klassi õpilasel ja viiel
noorel õpetajal.
2014. aasta Jazzkaarel
noore jazztalendi auhinna
pälvinud Kirke Karja hakkab
õpetama jazzklaverit. Uue
eriala kooli ajaloos, tšello
teeb lastele omaseks Ruslan
Petrov.
Taas saab sellest aastast
muusikakoolis õppida trombooni ja muid vaskpille, neid
õpetab Teno Kongi. Löökpille
annab Madis Katkosilt ja
saksofoni Gert-Ott Kuldpärg.
Tänavu on muusikakool suurem kui kunagi
varem. Põhiõppes on lapsi
96, nullklassis 24. Ettevalmistusklassi ja poistekoori
rühmadesse komplekteerimine
alles käib, aga direktor Kristiina
Liiviku sõnul laulab poistekoori
erineva tasemega koorides igal
aastal 180 poissi ja noormeest
vanuse 4-21 eluaastat.
Kristiina Liivik räägib, et

Kõik-kõik oli uus 1. septembril 25 muusikakooli esimese klassi õpilasel, pildil koos erialaõpetajatega. Foto: Sirje Piirsoo

sel õppeaastal on muusikakoolis olulisel kohal koostöö
erialade, osakondade, õpilaste
ja õpetajate vahel. Osakon-

dade tegevuste tutvustamine,
õpilaste poolt ja õpetajate
initsiatiivil ettevalmistatud
ürituste läbiviimine. Tähis on

ka muusikakooli kodulehe,
facebooki ja kooli infokeskkonna uuendamine ning kiirem info edastamine.

Eraldi soovin edu veel neile
õpetajatele, kes peavad vahetundide ajal esimesel ja teisel
korrusel korda pidama. Kuus
esimest klassi seda tööd just
kergemaks ei tee.
Igatahes olete te kõik ilmselt
elevil, et saate alustada uut kooliaastat. Ja neile, kes nii elevil
ei ole, mainin, et sügisvaheaeg
algab vaid 46 päeva pärast. Nii
et pidage vastu.

Vaba aeg
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Huviringide infopäev
tõi sauelased vaba aja tegevusi uudistama
Saue Sõna
Nii paljusid erinevas vanuses
sauelasi, kui oli 4. septembri
õhtul korraga Saue Gümnaasiumi aulas ja spordisaalis,
näevad koolimaja seinad harva
- suminast ja sagimisest võis
lausa pea ringi käima hakata
Huviringide infopäev tõi lapsed,
noored ja täiskasvanud uudistama, milliseid tegevusi Sauel
vabal ajal harrastada saab.
Võimalusi tutvustasid huvikeskus, noortekeskus, gümnaasium, muusikakool, lasteaed
ja päevakeskus ning erinevad
spordiklubid. Ühe isa sõnul olid
järjekorrad nii pikad, et sabas
seista lihtsalt ei jaksanud –
lubas lapse hiljem ujumistrenni
kirja panna. Seegi on võimalik,
sest kogu info, mida pakutakse,
on linna ja asutuste kodulehtedelt või Facebookist leitav.
Ja huvilisi oli tõesti palju:
osadel ringidel tekkis soovijatest

Noortekeskuses automudelismi ringi juhendav Tõnis Lattik (paremal) pani nii poiste kui isade silmad mudeleid
tutvustades särama

Võimlas moodustusid trennihuvilistest pikad järjekorrad. Fotod: Sirje Piirsoo

lausa ootejärjekord.
Uudsena alustab tänavu
huvikeskuses loodusteaduse
huviring, mida veavad Tallinna
tehnikaülikooli mäeinstituudi,
matemaatika-loodusteaduskonna ja toiduainete instituudi
toredad noored magistrandid
ning doktorandid.
Kirjeldus, mida kõike ringis

tundma ja teha saab, tundub
paljutõotav: õpitakse tundma
maavarasid-kivimeid, mineraale, samuti vulkaane ja maavärinaid. Töötoas pannakse
„vulkaanid“ purskama. Õpitakse kasutama kaarte ja kompassi, õpitakse nende meisterdamist. Räägitakse tervislikust
toitumisest ja sellega seoses
inimese ehitusest. Tutvustatakse mikroskoopilist maailma
ja vaadeldakse mikroskoobi abil
erinevaid rakutüüpe.
Keemia valdkonnas tehakse
hulk katseid: määratakse lemmikjookide ph-d, selgitatakse
selle tähendust, tehakse värvilisi leekkatseid selgitamaks,
kust tuleb ilutulestik, valmistatakse maagilist liiva.
Kellel huvi tekkis - veel
on mõned vabad kohad 5.-6.
klassi õpilastele.
Teine uus tegevus huvikeskuses on savituba peredele
laupäeviti.

Hooavaja lükkas uuele
hooajale hoo sisse

Noortekeskuse registreerimissüsteem
muutub virtuaalseks

Kristi Kruus
Noortekeskuse juhataja

Kristi Kruus

Augustikuu viimasel reedel
kogunesid Saue noored noortekeskusesse, et üheskoos tervitada uut hooaega. Kõigil oli
võimalus tutvuda noortekeskuse
maja ja selle erinevate võimalustega ning registreeruda majas
toimuvatesse huviringidesse.
Rõõm oli tervitada vanu tuttavaid päikesest põlenud nägusid,
kes teadsid juba täpselt, kuhu
sammud seada ja nimed kirja
panna. Sama suur rõõm oli näha
uusi lapsi, kes alles avastavad
oma teed noortekeskusesse.
Noortekeskuses alustavad
sügisest järgmised huviringid:
DJ-klubi, kunstiring, matka-

DJ-d tööhoos

klubi, meistrite klubi (käsitöö
ja meisterdamine), trummiklubi, inglise keele ring,
showtants ja automudelismi
ring. Huviringid alustavad septembri teisest nädalast ning
septembrikuu on tutvumise ja
proovimise mõttes tasuta.
Lisaks toimuvad meie majas
veel JJ-Sreet, Saue Taekwondoklubi, NIA, shaping u, Senjoriitade, Quigongi ja eakate võimlemistreeningud.
Ja nagu ikka, saab nüüd ja
edaspidi rentida noortekeskuse
ruume nii sünnipäevade, korteriühistute koosolekute kui muude
põnevate kohtumiste tarbeks.
Saue Noortekeskus soovib
kõikidele sõpradele head uut
aastat!

Septembri alguses asus 22
noortekeskust üle Eesti testima uudset seiresüsteemi,
mis võimaldab senisest
paremini analüüsida noortekeskuste tegevust. Saue
Noortekeskus on üks pilootidest, kes uudset süsteemi
katsetab. Esimese nädala
jooksul on noored saanud
luua endale kasutajakontod
ning kasutavad interaktiivset
sisse- ja väljalogimist täitsa
agaralt.
Logiraamatuna loodud
seiresüsteemi kogutakse
andmeid külastuste kohta.
Eraldi tuuakse välja avatud
noorsootöö osa ja töö konk-

reetsete gruppidega, nagu
ringitegevus jms. Iga noor
saab logiraamatus endale
kasutajanime, noortekeskusesse sisenedes saab ta ise
oma külastuse registreerida.
Noortekeskuste isiklikud andmed on kaitstud salasõnaga.
„Logiraamatu mõte on, et
kõik noortekeskused koguksid andmeid ühtemoodi,“
ütles seiresüsteemi loomist
vedanud Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (ANK)
projektijuht Pille Rokk. „Nii
on andmed ka sarnaselt tõlgendatavad ja tulemuseks on
tõenduspõhine statistika.“
Elektroonne süsteem võtab
noortelt registreerumiseks ka
vähem aega. Muidu pidid nad

iga päev kirjutama üles oma
nime, vanuse ja kooli. Nüüd
luuakse kasutaja koos andmete ja kasutajanimega vaid
üks kord ning edaspidi piisab
vaid kasutajanime algustähe sisestamisest. Süsteem
leiabki juba nime üles ja laps
on sisse logitud.
Seiresüsteem sai loodud
Eesti ANK koordineerimisel
ja koostöös Tartu linna noortekeskustega. Logiraamatu
arendamist rahastavad Avatud Eesti Fond ja Hasartmängumaksu Nõukogu.
Seiresüsteemi testperiood
kestab detsembrini ja pärast
seda on kõikidel noortekeskustel võimalus programmi
edasi kasutada.

12. september 2014 Saue Sõna
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Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja
tervisepäev Nelijärvel
Armand Nagel
Harjumaa Puuetega Inimeste
Nõukojal on väljakujunenud
hea tava korraldada igal aastal
suvist ja talvist tervisepäeva
erinevates paikades. Tänavu
toimus suvine tervisepäev looduslikult kaunis Nelijärve Puhkekeskuses, selle korraldamine
oli usaldatud nõukoja sauelastest juhatuse liikmetele Elena
Kalbusele ja Lea Türksonile.
Veel enne, kui Elena jõudis
tervisepäeva avatuks kuulutada,
jaotati kõigile pooleteist sajale
osalejale Kalevi kommivabrikult
kingituseks saadud šokolaaditahvleid ja Saku Õlletehase
annetatud karastusjooke.
Kingid jagatud ja avasõna
öeldud, kiirustasid peaaegu
kõik mõnesaja meetri kaugusel
oleva järve äärde 30-kraadisest
kuumusest leevendust saama.
Kaunis järv puhta ja sooja
vee ning liivarannaga sobis
kõigile: kes suples-ujus, solis-

Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja tervisepäevale annetas karastusjooke Saku Õlletehas. Foto: Heiki Lumilaid

tas niisama vees või pidas
veesõda. Oli ka neid, kes istusid paadisillal niisama, jalad
soojas järve vees.
Paadisillal, kust järvele
minekuks laenutati kahte paati

ja vesijalgratast, tekkis kohe
sõita soovijatest järjekord, mis
paatide osas peagi vaibus.
Seejuures vesijalgratta sõit,
kui midagi uut ja huvitavat,
ahvatles paljusid.

Tuleb tunnistada, et mitte
kõik ei olnud tulnud Nelijärvele veemõnusid nautima. Oli
neid, kel kaasas käimiskepid
ja kes kuue jalgsiraja seast
valisid endale sobiliku ning

läbisid selle, puutudes kokku
presidendi rajagagi.
Märkamatult olid möödunud paar tundi ja kätte
jõudnud lõunaaeg. Kausitäis
kohalike kokkade valmistatud
maitsvat suppi, saiake tassi
tee või kohviga ning tervisepäev võis taas jätkuda.
Tunnustada tuleb, et kõik,
kes enne lõunat vesijalgrattale ei pääsenud, said seda
nüüd teha. Südantsoojendavalt võis näha, et need kaks
Saue noorikut Jane ja Kerli,
kes eelneva kolme tunni jooksul puhata ei saanud - aitasid
ju nemad kõiki paadi ja vesijalgratastel sõitjaid – võisid
nüüd lõpuks ka ise esmakordse sõidu teha.
Arvan, et võin kõigi sellel
kaunil suvisel tervisepäeval
osalenute nimel tänada korraldajaid Elenat, Lead, Janet
ja Kerlit - suur aitäh teile!
Tänusõnad ka Saue Linnavalitsusele jätkuva toetuse eest.

Huvikeskuse ringides
on veel vabu kohti
ÕPILASTELE
TEADUSHUVIHARIDUS
◊ Loodusteaduse huviring 5.-6.
klasside õpilastele E kell
14.30-16.00 Saue koolimajas ruumis 111. Erinevad juhendajad.

KUNSTISTUUDIO
◊ huvikeskuse kunstiklassis
Skulptuur ja pisiplastika,
õpetaja Anneli Lupp E, N
kell 12.15-13.45. Voolime
savist ja katsetame erinevate looduslike ja tehismaterjalidega.
Huviringidesse registreerimine
ja lepingute sõlmimine Saue
Huvikeskuses ruum 124 (kooli
fuajees) alates 2. septembrist
E-N kell 12.00-18.00

TÄISKASVANUTELE
KUNSTISTUUDIO
◊ Savituba peredele, juhendaja
Made Kaares; L 11.0014.00. 1 x perepilet 10
eurot, täiskasvanule 8 eurot.
Voolime savi, algteadmised
keraamikast. Kõik vajalikud materjalid, tööriistad ja
põletamine on hinna sees.

◊ Tekstiil ja taaskasutus,
juhendaja Evelin Voksepp;
alates 1. oktoobrist 26.
novembrini 8 korda kolmapäeviti kell 18.00-20.00.
Pakutrükk riideesemetele
või puuvillasele kangale ja
riideribadest vaiba punumine võrkkummi sisse.
Kuutasu 16 eurot.
◊ Joonistuskursus, juhendaja Virve Laan; alates 2.
oktoobrist N kell 18.3021.00 (24 tundi). Kuutasu
25 eurot. Portree ja figuuri
joonistamine. Õpime inimese proportsioone, joonistame foto järgi, skitseerime üksteist, joonistame
koopiat ja 4 x modelli
järgi. Joonistusvahendid
on kohapeal olemas.
◊ Klaasisulatuskursus, juhendaja Eve Koha; alates 6.
oktoobrist E kell 18.3020.00 kokku 4 korda. Kursuse tasu koos materjalidega
36 eurot. Tutvume tehnikaga,
modelleerime savist eseme,
valmistame selle järgi kuumuskindla vormi, täidame
selle klaasiga. Klaasi sulatamine. Pärast klaasisulatust
eemaldame eseme vormist
ja viimistleme.

◊ Portselanmaal, juhendaja Virve Laan; alates 3.
novembrist E kell 18.3020.00. Korrapilet 4 eurot.
Maalime oma lauanõud isikupäraseks.
◊ Akrüülmaalikursus, juhendaja Virve Laan; alates
5. veebruarist 2015 kuni
30. aprillini 2015 N kell
18.30-21.00 (36 tundi)
Kuutasu 25 eurot.

RAHVAKULTUUR
RAHVATANTS
◊ Saue Simmajad segarühm ja
naisrühm, juhendaja Ulvi
Mägi. Info Kalev Israel, tel
+3725078758.
◊ Saue Kägara naisrühm
juhendaja Elena Kalbus, tel
+37251944767.
◊ Rahvamuusikaansambel Saue
Kapell, juhendaja Reet Jürgens, tel +3725223635.
◊ Saue Segakoor, dirigent Elviira Alamaa, tel
+3725225359,

TANTS JA LIIKUMINE
◊ Line-tants algajatele, juhendaja Kaie Seger; alates 7.
septembrist pühapäeviti
kell 19.00-20.00 Saue
koolimajas.

Tähelepanu savitreimisel osalenud!
Saue linna sünnipäeval,
Saue Savipäeval savitreimise telgis valminud
esemeid saab tasuta
glasuurida laupäeval,

◊ Vesiaeroobika, alates 8.
septembrist E 19.00-1945 ja N 20.00-20.45 Saue
ujulas. 10 x pilet 45 eurot
(kehtib kolm kuud), 1 x
pilet 5.75. Juhendaja Ave
Lähker.

FOTOGRAAFIA
◊ Fotograafia ABC, juhendaja Kristjan Rosin,
+37255537401, www.
walldec.eu; alates 1.

13., 20. või 27. septembril kell 11.00-14.00 Saue
Huvikeskuse kunstiklassis.
Info huvikeskus@saue.ee.

oktoobrist 3. detsembrini K
kell 19.00-20.30. Kursuse
tasu 75 eurot. Registreerimine viimsifoto@gmail.com
või huvikeskus@saue.ee.
Täiskasvanute kunstikursustele on vajalik eelregistreerida aadressil: huvikeskus@
saue.ee . Info Saue Huvikeskuse kodulehel huvikeskus.saue.ee ja facebookis,
telefon 6595 009.

Karate trennid algajatele.
Trennid teisipäeviti ja neljapäeviti
kell 18.00-19.00
Saue Gümnaasiumi spordihoone rõdul.
Oodatakse nii poisse kui tüdrukuid alates
7. eluaastast.
Info sensei Rene Toome, 5. dan,
telefon +37255619155.

Varia
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Algas LC Saue uus tegevusaasta
Aidu Ots
LC Saue pressisekretär
Lionsliikumise uus 2014.2015. tegevusaasta algas ja
see on Eesti Piirkonna 120
jaoks, mille alla kuulub ka LC
Saue, juba kahekümne kuues.
LC Saue sai traditsiooniliselt
kokku septembrikuu esimesel
neljapäeval Saue mõisas. Alanud lionsaastal on LC Saue
president Tõnu Kumari, kes sai
eelmiselt presidendilt Meelis
Telliskivilt kaela ametiketi.
Klubi juhatus on jätkuvalt

kümneliikmeline. Sellesse kuuluvad lisaks Tõnule veel Aado
Liblikmann, Henn Vaher, Meelis
Telliskivi, Urmas Paisnik, Jaan
Suder, Mati Riimaa, Jaan Kriisa,
Harri Pajundi ja Aidu Ots.
Vastne president Tõnu oli
ette valmistanud aasta ürituste plaani. Klubi kinnitas
aasta eelarve, rahaasjad hoiab
kindla kontrolli all laekur Jaan
Suder. Sekretäri vastutavat
koormat kannab sellel lionsaastal Urmas Paisnik.
Esimene kokkusaamine
pärast suvist tegusat puhkust

oli oodatult väga elav. Võtsime vastu mitmeid vajalikke
otsuseid, õnnitlesime suviseid

sünnipäevalapsi ja laulsime
neile sünnipäevalaulu. Oli
meeldiv klubiõhtu, seda jääb

meenutama mõisa lilleaias
õitsvate flokside taustal tehtud
ühisfoto. Foto: Aidu Ots

Sauel alustab septembris
tööd kristlik pereklubi
Anu Väliaho
Keila luterlik kogudus alustab
Sauel pereklubi. Klubi koguneb 22. septembrist alates
kord nädalas esmaspäeviti
kell 9.30-11.30 Saue Päevakeskuse tänavapoolses ruumis
(Kütise 4). Sellesse Soomest
saadud eeskuju järgi kogunevasse pereklubisse ootame alla
kooliealisi lapsi koos ema, isa
või vanaema-vanaisaga üheskoos tegutsema: mängima,
vestlema ja aega veetma.
Pereklubi alguses räägib
korraldaja lastele arusaadavalt
ja näitlikustatult jutustuse.
Järgmiseks on ühine laulu- ja

muusikahetk instrumentidega - lapsed saavad ka ise
mängida. Siis algab käeline
tegevus, valmistame erinevaid
asju. Lõpuks on ühine söömine
(mahl-saiake-puuvili).
Pereklubis tegutsevad

September Saue Päevakeskuses
◊ 19. september kell 18.30
Lauluklubi.
◊ 21. september kell 11.00 G.
Verdi ooperi „Attila“ vaatamine kinolinalt Eesti Muusikaakadeemia kammersaalis.
◊ 22. september kell 9.3011.30 pereklubi, mida
viivad läbi peretöö juhataja Pirjo Roots EELK Keila
kogudusest, Eveliina Ruohola
Soomest ning Anu ja Juha
Väliaho. Lapsed on oodatud
koos vanemate või vanavanematega. Pereklubis on nii
sõnaline, mänguline kui ka
muusikaline osa. Pereklubi
on tasuta. Pereklubi toimub
päevakeskuse käsitöö poolel.
◊ 26. september kell 11.00
kinokülastus Saue Valla
Kultuurikeskuses, Veskitammi 8 Laagris, film „Risttuules“, pensionäri pilet 2
eurot. Sõidame kell 10.15
Saue Kaubakeskuse juurest
väljuva 191 bussiga.
◊ 28. september kell 11.00
EELK Keila Miikaeli

koguduse 795. sünnipäeva
tähistamine Keila kirikus.
Saue Päevakeskuses 28.
septembril jumalateenistust
ei toimu. Buss väljub kaubakeskuse eest kell 10.30. Soovijatel palume registreeruda
päevakeskuses või telefonil
6595 070.
◊ 1.-2. oktoober eakate juubelifestival Salme Kultuurikeskuses. Tasuta piletid on
saadaval südameapteekides.

Tähelepanu soome keele
huvilised!
◊ 22. septembril kell 10.3011.30 soome keele klubi,
juhendab Juha Väliaho.
Oodatud on kõik soome
keele huvilised!

Seltsingud
◊ 19. september kell 15.00
seltsing Bereginja koosviibimine.
◊ 26. september kell 16
seltsing Tammetõru koosviibimine.

lapsed ja vanemad üheskoos. Osavõtt on tasuta.
Pereklubi veavad Keila
koguduse töötegijad Pirjo Roots
(pildil) ning Anu ja Juha Väliaho.
Septembris ja oktoobris ka
Tampere lõunakoguduse peretöötegija Eveliina Ruokola, kellel on suur peretöö kogemus.
Tampere lõunakogudus sõlmis
kevadel sõpruskoguduslepingu
Keila kogudusega, et aidata
eriti Sauel tehtavas töös.
Pereklubisse võib tulla ka
eelregistreerimata, aga töö paremaks korraldamiseks on soovitav
tulekust varem teatada Saue Päevakeskusesse telefonil 6595070.
Foto: erakogu

Saue esivõistlused
mälumängus
Saue Mälumänguklubi
juhatus
Jätkuvad Saue linna võistkondlikud esivõistlused mälumängus „Tammekilb 2014“.
II voor toimub 24.septembril
2014 algusega kell 19.00 Saue
Gümnaasiumis, klassis 310.
Kevadel läbiviidud I vooru

järel on paremusjärjestus järgmine: 1. Sammas 36 punkti, 2.
Tammetõru 32 punkti, 3. Ettur
30 punkti, 4. Tammetark 28
punkti, 5-6. SG4 ja Noortekeskus 27 punkti.
Tuletame meelde, et võistlus toimub kolmes voorus ja
lõpliku paremusjärjestuse
selgitamisel lähevad arvesse

Jumalateenistused
septembris Saue kirikus

iga võistkonna kahe parema
vooru tulemused. Seega on
kõigil võimalus tulemust
parandada ning oodatud on
ka uued kuni neljaliikmelised võistkonnad, sest ka neil
on praegu veel teistega võrdsed võimalused kokkuvõttes
edukad olla.
Head mõttetrenni!

Politseisündmused
Põhja prefektuur

Vargused
“Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse
Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!”
Matteuse 9:37-38 J

Pühapäev, 14. september kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel.

Pühapäev, 28. september kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld.

Pühapäev, 21. september kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld.

Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 19

1. augustil kella 17.25 ajal
teatati, et Sauel asuvas poest
varastati rahakott. Kahju
kokku umbes 130 eurot.

Kehalised väärkohtlemised
16. augustil kella 15.15
ajal teatati, et Sauel rongijaamas tungiti kallale
18-aastasele mehele.
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Saue konstaablipunkt asub Pärnasalu põigus
Saue konstaablipunkt

Saue Sõna
11. augustil avati Keilas
aadressil Keskväljak 8a uus
politseihoone, kuhu kolis seni
Sauel asunud Lääne-Harju
politseijaoskond.
Põhja prefekti Kristian Jaani
sõnul kolisid politseinikud
uude majja, sest vana hoone
oli väga kehvas seisukorras.
„Keila majja kolimine oli väga
vajalik, sest vana politseimaja
lagunes, kasutasime suurest
hoonest vaid väikest osa ja
töötingimused halvenesid
viimati aastakümneid tagasi
remonditöid näinud majas iga
päevaga,“ ütles Jaani.
Uues politseihoones Keilas
hakkab tööle ligi 50 korrakaits-

Saue linna teenindavad piirkonnapolitseinikud Marek
Tammis, e-posti aadress
marek.tammis@politsei.
ee ja Signe Nõmm, e-posti
aadress signe.nomm@politsei.ee, telefon 612 4577.
Konstaabli vastuvõtt nii
Saue linna kui Saue valla
elanikele on esmaspäeviti
kell 14-16 ja teisipäeviti
kell 9-11 Saue linnas Pärnasalu põik 11.
jat. Maja esimesel korrusel
asub klienditeenindus, mis
on avatud tööpäevadel kell
8-16.30, erakorraliste juhtumite puhul võetakse inimesi
vastu ööpäevaringselt.

Kuigi Lääne-Harju politseijaoskonna keskuseks saab Keila,
jätkavad piirkonnakonstaablid
igapäevaselt inimeste abistamist ka Sauel Pärnasalu põik
11 asuvas majas, kuhu jääb
tööle konstaablipunkt.
Saue konstaablipunkt teenindab kõiki Saue linna elanikke mistahes politsei abi ja
nõu vajavate küsimuste korral.
Loomulikult saab ja tulebki
Saue piirkonnakonstaablite
poole pöörduda ka kõigil teistel inimestel, kes piirkonda
satuvad ning korrakaitsjate
tuge vajavad.
Piirkonnakonstaablite
poole tuleks pöörduda pigem
nende juhtumite puhul, mis

ei ole oma loomult ülemäära
operatiivsed (varguse avaldused, vihjed, probleemid noortega jne) ehk siis, kui ei ole
vahetut ohtu inimese tervisele
ja elule.
Kiireloomuliste sündmuste
lahendamisel tuleks abi saamiseks siiski võtta ühendust
operatiivnumbril 110, uuest
aastast aga 112, kui hädaabinumbrid ühendatakse.
Saue kontsaablipunkt teenindab Saue valda ja linna,
ent politseinikud võtavad vastu
iga abivajaja.

Muutused 1. oktoobrist
1. oktoobrini kehtivad kõik
senised piirkonnakonstaablite
kontaktid ja vastuvõtuajad.

Tulevikuvisioon on pigem
selline, et politseinik on kättesaadav iga päev, mitte vaid
konkreetsetel kellaaegadel ja
päevadel. Kuidas muudatused jõustuvad, selgub septembri lõpuks.
Politsei on aga tänagi inimesele kättesaadav 24 / 7,
helistades 110 või siis näiteks
Lääne-Harju jaoskonna üldnumbril 6124510.
Saue konstaablipunktis
aadressil Pärnasalu põik 1
hakkab tööle kaks konstaablit
– üks piirkonnapolitseinik ja
noorsoopolitseinik.
Artikkel muutustest ja Saue
konstaablite tutvustus ilmub,
kui kõik on selge, hiljemalt
oktoobri lehes.

Konkurss
„Saue linna aasta õpetaja ja teenekas õpetaja 2014“
Saue Linnavalitsus
Algab uus õppeaasta ja taas
onaeg välja selgitada, kes
linna haridus- ja noorsootööasutuste pedagoogidest, noorsootöötajatest (huvijuht, ringijuht, treener), tugiteenuste
osutajatest (psühholoog,
logopeed, sotsiaalpedagoog)
vääriksid kandma tiitleid Saue
linna aasta õpetaja ja teenekas õpetaja 2014.
Konkursi eesmärk on tähtsustada õpetaja rolli, tõsta
esile edukate õpetajate tegevust, tunnustada õpetajaid,
kes on pälvinud laste / õpilaste, lastevanemate, kolleegide, haridusasutuse pidaja ja
üldsuse lugupidamise ning on

oma töö ja isikliku eeskujuga
oluliselt kaasa aidanud noorte
kujunemisele mitmekülgselt
arenenud isiksusteks ning on
positiivselt mõjutanud piirkonna hariduselu arengut. Igal
aastal võib määrata õpetajatele järgmised aunimetused:
1. aasta õpetaja;
2. teenekas õpetaja.
Aasta õpetaja tiitliga tunnustatakse eelmisel õppeaastal
eriti silma paistnud õpetajat:
1. kellel on väljapaistvaimad
tulemused laste / õpilaste
innustamisel, saavutamaks
paremaid võimetekohaseid
tulemusi aineolümpiaadidel,
konkurssidel, võistlustel,
ülevaatustel ja mujal ning

kes on parimal moel koostöös laste perekondadega
toetanud ja soodustanud
laste / õpilaste kasvamist
ning arenemist arvestades
nende individuaalsust;
2. kes on tegelenud pidevalt
enesetäiendamisega, osalenud õppeasutuse arendustegevuses ja projektide
töös, tutvustanud oma
töökogemusi töökohas või
väljaspool seda;
3. kes on isiksusena pälvinud
laste / õpilaste, lastevanemate, kolleegide ja üldsuse
lugupidamise.
Teeneka õpetaja aunimetuse andmisega tunnustatakse pikaajalise, vähemalt

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

hoolekogud, maakonna ainesektsioonid, pedagoogilised
kollektiivid, haridusasutuste
juhtkonnad, ametnikud ja
volikogu liikmed.
Ettepanekud esitatakse
komisjonile hiljemalt 19. septembriks.
Kandidaadi esitamiseks tuleb
täita vajalikud dokumendid:
1. vormikohane avaldus koos
põhjendustega; vt www.
saue.ee / linna juhtimine /
blanketid „Ettepanek Saue
Linnavalitsusele konkursi
„Saue linna aasta õpetaja,
teenekas õpetaja“ kandidaadi kohta.
2. soovitus- või toetuskirjad
kandidaadi töö ja tegevuse
kohta.

Euroopa ravikindlustuskaart - mis see on?
Eesti Haigekassa
Euroopa ravikindlustuskaardiga saavad Eesti Haigekassas
kindlustatud inimesed, kui
nad viibivad ajutiselt teises
liikmesriigis, vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud
inimestega. Arstiabi vajadus
peab olema tekkinud teises riigis viibimise ajal ja tervishoiuteenuse vajadus peab olema
meditsiiniliselt põhjendatud.

Lisaks on vaja erakindlustust
Euroopa ravikindlustuskaart
annab õiguse vajaminevale
arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa majan-

duspiirkonnas ning Šveitsis
viibimise ajal. Vajaminev arstiabi ei ole tasuta - maksta tuleb
patsiendi omavastutustasud
(visiiditasu, voodipäevatasu
jne) asukohamaa hindades.
Omavastutustasusid patsiendile ei korvata. Samuti ei
kata kaart riikidevahelise transpordi kulusid. Seetõttu soovitab
haigekassa alati teha lisaks ka
erakindlustuse. Eelnevat arvestades peaks haigla väljastama
arve vaid omavastutustasude
peale, mille omakorda saab
esitada erakindlustusele.
Haigekassa hüvitab vaid
riikliku süsteemiga liitunud
raviasutustes tehtud kulutused, eraarstiabi mitte. Üld-

juhul tasub eraraviasutustes
tekkinud kulutuste, omavastutustasude ja riikidevahelise
transpordi eest reisikindlustus.

Mis on vajaminev arstiabi?
Selle, kas tegemist on vajamineva arstiabiga või mitte,
määrab patsienti raviv arst,
kuid üldreeglina tähendab
vajaminev arstiabi isikul teises liikmesriigis viibimise
ajal ootamatult tekkinud terviserikke ravimist. See terviserike võib olla näiteks kõrge
palavik, kõhuvalu, infarkt,
õnnetuse tagajärjel tekkinud
vigastus jne. Loetelu, mis
täpselt vajamineva arstiabi
alla kuulub, ei ole.

Jäta meelde!
◊ Euroopa ravikindlustuskaarti on lihtne tellida interneti
teel portaalist www.eesti.
ee. Kaardi saab tellida oma
kodusele aadressile ja see
on tasuta.
◊ Euroopa ravikindlustuskaarti ei tohi kasutada, kui
ravikindlustus on lõppenud. Kui ravikindlustus ei
kehti ja kaarti siiski kasutatakse, on haigekassal
tulenevalt ravikindlustuse
seadusest ja võlaõigusseadusest õigus nõuda tekitatud kahju sisse.
◊ Tulenevalt Euroopa Liidu
seadusandlusest väljastab
iga riik Euroopa ravikind-

lustuskaardi oma riigikeeles. Seega on ka info Eestis
välja antavatel ravikindlustuskaartidel eesti keeles.
◊ Euroopa ravikindlustuskaart kehtib 3 aastat ja
seda saab kasutada vaid
koos isikuttõendava pildiga
dokumendiga.
◊ Kui reisite väljapoole
Euroopa Liitu, on soovitatav
teha reisikindlustus.
Välisriigist helistades on
haigekassa infonumber
+3726696630. Infot vajamineva ja plaanilise arstiabi
kohta ning taotlusvormid
leiate haigekassa kodulehelt
www.haigekassa.ee.

Teated ja reklaam

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. Telefon
5220321, info@arbormen.ee,
www.arbormen.ee.
Paigaldame teie vanale või
uuele kodule kõrgkvaliteetse
vihmaveerenni soojenduse
süsteemi komplekti. Konsultatsioon ja paigaldus üle Eesti.
Kontakt: 58410028, www.rennisoojendus.ee.
Avaldame südamlikku
kaastunnet
Ingile ja Aulile peredega
kalli ema
LUMME POLTANI
surma puhul.
Maire, Margit, Mart ja Riine
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Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Telefon 58033448, Ain.
Abistame hoonete projekteerimisel, seadustamisel,
kasutuslubade taotlemisel,
detailplaneeringute koostamisel. info@abtava.ee, telefon
58171894.
Puuokste äravedu 5m 3 40
eurot, puulehtede äravedu
1,70 kott ja igasuguse olmeprügi äravedu. Ostame vanarauda. Tel 53476867.
Kinnisvara
Ostan kiiresti Saue linnas
1-toalise korteri. Sobib nii ahikui keskküte. Raha kohe kätte.
Tel 5104174.
Allikul müüa ahjukütte ja
põrandaküttega 1-toaline äsja
renoveeritud korter kivimajas
Aeg kiirelt ruttab ja endaga
meid viib...
Südamlik kaastunne
Ingile ja Aulile armsa ema
LUMME POLTANI
kaotuse puhul.
Marili ja Marika peredega
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28m2. Korteri juurde kuulub
maad 300m 2. Hind 24500
eurot. Tel 53524274.

(nisu, oder). Hind 0,167€/kg
+ käibemaks 20%. Tellimine:
6049826, 56483533.

Müüa Sauel Koondise tänaval
remonti vajav 2-toaline korter.
Kontakttelefon 54624992.
Müük
LIIV, EHITUSLIIV, KILLUSTIK,
KRUUS, MULD, FREESASFALT kohaleveoga Sauel, Saue
vallas, Tallinnas ja lähiümbruses. Tel 5079362.

Müüa suur kott natukene rohkem kasutatud riideid beebitüdrukule. Erinevad särgid,
püksid, bodyd, kootud asjad
jne. Suurused on erinevad:
on asju suurusele 62, 68,
kuid ka suuremaid. 2 x kevadsügis kombe, suurusele 62 ja
68. Hind 10 eurot. Info tel
5060222.

Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, sõelutud kivisütt ning kütteklotsid
võrkkotis. Transport Sauele
tasuta. Telefon 53593615,
www.keilabrikett.ee.

Müüa puitbrikett kandiline
150€/960 kg, pellet premium
190€/960 kg, turbabrikett
112€/950 kg, lepp 2,6€/40L
kott, kask 2,9€/40L kott, tel
53803858.

AS Metsaküla Piim müüb
sõnnikut. Hind 6,00 €/tonn +
käibemaks 20%. Kohalevedu
tellimisel. Minimaalne kogus
5 tonni. Võimalik osta teravilja

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

Südamlik kaastunne Saue
Gümnaasiumi õpetajale
Jelena Laanjärvele
armsa õe
kaotuse puhul.
Perekonnad Kruusmaa, Kõiv, Letta,
Michelson, Taats ja Palm

Avaldame sügavat
kaastunnet
Siiri Reppule
kalli ema
surma puhul.
Lotte rühma lapsed ja
lapsevanemad

Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaaruseta. Telefon 58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.
Pakun tööd
Kohvik Kegel Keilas otsib oma
väiksesse kollektiivi tublit kokka.
Oluline on siiras huvi kokatöö ja
kokakunsti vastu, julgus õppida
ja katsetada uusi asju, eelnevad
kogemused ja vilumus. Kandideerimiseks anna oma huvist
märku telefonil 5020583 või
e-mailile kegel@kegel.ee.
Kohvik Kegel Keilas otsib oma
väiksesse kollektiivi abitöötajat.
Peamisteks tööülesanneteks on
koka abistamine ning jooksvad
abitööd köögis/saalis. Suureks
eeliseks on autojuhilubade
olemasolu. Kandideerimiseks
anna oma huvist märku telefonil 5020583 või e-mailile
kegel@kegel.ee.
Mälestame endist
kaastöötajat
UUNO AVALOT
ja avaldame kaastunnet
omastele.
Kolleegid endisest Harju
EPT RTB-st
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