Hädaabi

Läti kultuuri päev Sauel

Haridus

Turvalisus

Sauel
avatakse
kiirabi
tugipunkt!

Meil on 14. märtsil külas sõbrad
Inčukalnsist: näitus, käsitöö laat,
rahvustoidu degusteerimine,
kontsert, tantsuõhtu-disko

Mida peab
teadma vanem,
kelle laps
läheb kooli?

Abipolitseinikud
panustavad Saue
korrakaitsesse ja
turvalisusesse

lk 3

lk 7, 16

lk 8

lk 11

SORTEERITUD JÄÄTMED KALLATAKSE KOKKU, LEGEND VÕI TEGELIKKUS? LK 12
NR
NR145 (375)
(435)
17.13.
august
märts
2015
2012

Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Õpetajad tõid esmakordselt
Eestis lavale kuulsa Marimaa
kirjaniku näidendi
Leo Uulma
Saue Gümnaasiumi
kooliteatri juht

S

aue Gümnaasiumi
õpetajate näitering
osales 6.-7. märtsil
Viljandis 17. üleriigilisel õpetajate teatrifestivalil
„Sillad“. Festivalist võttis
osa 15 õpetajate näitetruppi.
Reedel tuli ettekandele 11 ja
laupäeval neli etendust.
Meie kooli õpetajad esitasid kuulsa Marimaa näitekirjaniku Jakov Šketani näidendi „Kaks ja pool pulma“,
lavastaja Leo Uulma. Jakob
Šketani võib võrrelda meie
Anton Hansen Tammsaarega.
Lavatüki teeb eriliseks, et
seda ei ole kunagi varem Eestis mängitud ning tõlgetki, mis
valmis õpetajate Alexei Alexeevi
ja Leo Uulma koostöös, võib
lugeda materjali esmavahenduseks eesti keelde, sestap soovitakse näitemängu lisada ka
varsti trükist ilmuvasse SoomeUgri näidendite kogumikku.
Lavastus „Kaks ja pool
pulma“ on komöödia, mis räägib mehe ja naise abielusuhetest läbi erinevate põlvkondade.
Vaatluse all on noore, keskealise ja vanema abielupaari
suhteprobleemid. Näidendi
sõnum on, et probleemid tuleb
lahendada, mitte nende eest
põgeneda.
Teatritüki õppimiseks kulus
õpetajatel ligi paar kuud,
proovid toimusid kord nädalas.

Anu Vananurm ja Alexei Alexeev

Malle Liiv ja Jaan Palumets

Triin Lille ja Leo Uulma

Ulvi Urgard.
Fotod: Alexei
Alexeev ja Leo Uulma

Lavastuses mängivad Jaan
Palumets, Ulvi Urgard, Anu
Vananurm, Malle Liiv, Triin Lille,
Alexei Alexeev ja Leo Uulma.
Hea esitus pälvis festivalil
„Sillad“ väärilise tunnustuse:
trupiauhind originaalse materjali

kasutamine eest. Alexei Alexeev
tõi aga koju näitleja auhinna.
Õpetajad astuvad näidendiga „Kaks ja pool pulma“
publiku ette veel 12. märtsil
emakeelepäeva tähistamisel koolis ja annavad kaks

etendust. Samuti esinevad
nad 9. aprillil Saue Gümnaasiumi III teatrifestivalil kooli
aulas ning 29. aprillil Mari
Sangari päeval Tallinnas.
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Mul oli au olla Saue linnapea

Henn Põlluaas
Head sauelased, minu Saue
linnapeaks olemise aeg hakkab ümber saama. Veel selle
kuu sees siirdun parlamendisaadiku tööle Riigikogus.
Kolm aastat linnapeana on
möödunud väga kiirelt ja toimekalt. Kuigi oman volikogu
liikme kogemust juba 2005.
aastast, siis linnapeaks valimine tõi kaasa hoopiski uued
ülesanded ja väljakutsed,
mis nõudsid nii õppimist kui
pühendumist.
Linnapea juhib linnavalitsust ja kõiki linnaelu valdkondi ning peab olema kursis
kõigega, mis toimub linnas,
hallatavates asutustes ja
mujal. Olen osalenud lugematutel koosolekutel, istungitel,
ümarlaudadel, kohtumistel

linnaelanikega, erinevatel linnaüritustel ja esindanud linna
väljaspool Sauet.
Pole siis imestada, et linnapea amet ja asjaajamised võtsid ära ka enamiku õhtustest
aegadest ja nädalavahetustest,
mida oleks meelsasti veetnud
koos perega. Kuid see on olnud
samas väga huvitav, hariv ja
innustav. Ma ei kahetse minutitki ajast, mis sai pühendatud
Saue linnale. See on olnud
mulle suureks auks.
Vaadates tagasi linnapeaks
oleku ajale, võib paljuga
rahule jääda. Linn tõusis haldussuutlikkuselt Eesti omavalitsuste seas kolmandale,
linnadest esimesele kohale ja
majandusvõimekuselt omavalitsustest seas viiendaks. Muidugi on asju ja probleeme, mis
vajavad jätkuvalt tegelemist ja
panustamist, kuid linn ongi
pidevalt arenev ja muutuv
kooslus. Oluline on, et liikumine toimuks õiges suunas
ja et linnaelanikud oleks oma
kodulinnaga rahul. Viimase
küsitluse andmetel on seda
tervelt 99% sauelastest.
Oleme selle ajaga jõudnud
ära teha suure hulga erinevaid asju: muusikakoolile oma
hoone, kooli ja lasteaia juurdeehituse, suusa- ja kelgumäe,

vee- ja kanalisatsioonitrassid,
laste mänguväljakuid, teed ja
tänavad korda, uue linnakeskuse visiooni, viinud sisse tasuta
toidu põhikoolis, eakate ja puudega inimeste sünnipäeva- ja
jõulutoetuse, regulaarsed kohtumised ettevõtjate ja linnaelanikega, koostöös Kaitseliiduga
loonud uue traditsiooni Eesti
Vabariigi aastapäeva paraadi
näol, sõlminud sõpruslepingu
Itaalia linna Montemarcianoga
ja väga palju muud.
Viimastel omavalitsuse valimistel 2013. aastal saadud
isikumandaat näitas, et see,
mis tehtud, on tehtud ilmselt
hästi ja õigesti. Muidu ei oleks
ma ju linnaelanikelt isikumandaati saanud. Tänan selle eest!
Kõik see ei oleks aga olnud
võimalik ilma hea ja kompetentse meeskonnata. Tänan
kõiki kolleege hea ja sujuva
koostöö eest, hallatavate asutuste juhte ja inimesi, koalitsioonipartnereid ja valimisliidu
Kindlad Tegijad liikmeid!
Otsus osaleda riigikogu valimistel ei tulnud kergelt. Nähes
aga, millises olukorras asub
Eesti täna: majanduskriis,
maapiirkondade tühjenemine,
inimeste massiline lahkumine
kodumaalt, sündivuse vähenemine ning et nende „ebaolu-

Saue lionid Toompeal
lipuheiskamisel

liste“ küsimustega ei tegeleta,
süvenes otsus püüda midagi
ära teha ka riigi tasandil.
Tänan kõiki neid, kes mind
toetasid ja mulle oma hääle
usaldasid. Minu häälte arv oli
tõesti võimas: 4309 häält ja
17. koht üle Eesti. Sain ringkonnamandaadi ja oluliselt
rohkem hääli kui paljud endised (pea)ministrid ja tuntud
riigikogu liikmed.
Kohtudes inimestega, vesteldes nendega ja vastates
ka lugematutele kõnedele ja
kirjadele, olin kindel, et Eesti
Konservatiivne Rahvaerakond
pääseb riigikokku, kuid loomulikult oli mulle väga meeldivaks üllatuseks mulle isiklikult
antud häälte tohutu hulk.
Kindlasti ei olnud see suure
ja massiivse reklaamikampaania
tulemus, sest vastupidiselt riigikogu erakondadele, kes jagavad
enda vahel 5,4 miljonit eurot
maksumaksja raha ja kelle kandidaadid ei tea pahatihti isegi
kui suur on valimiskautsjon,
tasusime meie oma kautsjonid
ise ja tegime reklaami omaenda
rahaga. Loomulikult oli meil
seetõttu äärmiselt raske nendega võistelda, kuid me saime
sellega hästi hakkama.
Mul on väga hea meel, et
suurerakondade massiivsete

reklaamikampaaniate ja infomüra seest suutsid inimesed
märgata EKRE-t ja ka mind.
Meile antud suur toetus näitas,
et inimesed jagavad EKRE seisukohti ja aateid ning soovivad
Toompeale uusi, värskeid ja
ausaid inimesi ning erakondi.
Meid on viimasel ajal püütud mustata ja laimata ühe
noore inimese aastaid tagasi
öeldud sõnade tõttu, kuid
sellised rünnakud on läbinähtavad ja on vastupidiselt oodatule tõstnud hoopis inimeste
poolehoidu EKRE suhtes.
Eesmärgiks oli leida põhjus
meie kõrvalejätmisele koalitsiooniläbirääkimistelt ja näidata meie salongikõlbmatust.
Tegelikult teavad ka poriloopijad suurepäraselt, et EKRE ei
ole äärmuspartei, me ei kanna
fašismiideoloogiat ja me mõistame karmilt hukka kõikide
totalitaarsete režiimide sooritatud inimsusevastased kuriteod.
Kuid me ei kavatse opositsioonis
tegevusetult ja vaikides istuda,
vaid seisame kindlalt positiivsete muutuste võimalikkuse ja
elluviimise eest Eestis.
Kindlasti annan ka riigikogus
endast parima, et õigustada
mulle antud usaldust ja mandaati. Võtan seda sama tõsiselt
kui Saue linnapea ametit.

Riigikogu valimised
Saue linnas
Siivi Holmberg
Saue linna jaoskonnakomisjoni esimees
1. märtsil 2015 toimusid
Riigikogu valimised, millest
Saue linna valijad aktiivselt
osa võtsid.
77,2 protsenti Saue linna
valijatest kasutas oma kodanikuõigust elektrooniliselt
või valimisjaoskondades
hääletamas käies. Eesti
keskmine valimisaktiivsus
oli 64,2 protsenti.
Saue linna valijate nimekirja oli kantud 4343 valijat,
neist käis valimisjaoskonnas valimas 2122 inimest ja
elektrooniliselt hääletas 1231
valijat.

Aidu Ots
LC Saue pressisekretär
24. veebruar on kallis pidupäev kogu Eesti rahvale,
sellel aastal tähistas Eesti
Vabariik juba 97. sünnipäeva.
Tänavu osales lipuheiskamise tseremoonial Toompeal
kaheksa Tallinna ja Harju-

maa lions klubi, nende hulgas oli ka LC Saue neli liiget
oma klubi lipuga. Meeldejäävat hommikut jääb
meenutama ühine õlatunne
Eesti lions klubide lehvivate
lippude all.

22 liikmega LC Saue kuulub maailma suurima heategevusorganisatsiooni Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni Eesti piirkonna
D120 koosseisu. LC Saue
president on Tõnu Kumari.

Kõige enam hääli kogusid
Saue linnas:
◊
◊
◊
◊
◊

Taavi Rõivas 664;
Henn Põlluaas 367;
Madis Milling 324;
Jüri Ratas 238;
Artur Talvik 231.

Saue linna valimiskomisjon
tänab Saue linna aktiivseid
valijaid. Suur tänu ka kõigile
jaoskonnakomisjoni liikmetele,
asendusliikmetele ja teistele
abistajatele, kes tegid oma tööd
professionaalselt, mille tulemusena tegutses valimisjaoskond
operatiivselt ning häireteta.

Ettevõtjate ümarlaud
Saue Linnavalitsus
Lugupeetud Saue ettevõtjad!
Olete oodatud Saue linna ettevõtjate ümarlauale 24. märtsil

2015 algusega kell 15.00
pubisse Loft Lounge (Saue
linn, Pärnasalu 19).
Täiendav teave e-posti aadressil evelin.povel@saue.ee või
telefonil 56675252.
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Ülevaade Saue
Linnavalitsuse
istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 25.
veebruari istungi päevakorras oli 22 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Väljastas ehitusloa Kadakamarja 23 kinnistu elektriliitumise ehitamiseks ja Saue
linna piires Klooga-Hiiu fiiberoptilise sidekaabli ehitamiseks mikrotorustikus.
◊ Väljastas kasutusloa
Huawei side aktiivkapile
Maastiku tn T2.
◊ Kinnitas lihthankel „Saue
raudteejaama, Välja teed
ning Tallinna ringteed
ühendava kergliiklustee
tööprojekti projekteerimine“
edukaks ühispakkujate
Teelahendused OÜ ja Tilts
Eesti filiaal OÜ pakkumuse.
◊ Nõustus Saue Noortekeskuse korraldatava töömaleva
ja linnalaagrite korraldamisega: kevadlaager 16.-21.
märts, noortekeskusest
osaleb kaheksa last; töömaleva esimene vahetus
8.-19. juuni, planeeritud
osalejate arv 70; töömaleva teine vahetus 8.-21.
august, planeeritud osalejate arv 10-15; kunstilaager
Pivarootsis 3.-10. juuli,
planeeritud laste arv 65;
tantsulaager 17.-21. august,
planeeritud osalejate arv 20;
linnalaager 24.-29. august,
planeeritud laste arv 30.
◊ Kandis 2014. aasta bilansist maha Saue Gümnaasiumi klassiruumi nr 112
ventilatsioonisüsteem soetusmaksumusega 5135,17
eurot ja jääkmaksumusega
1668,91 eurot.
◊ Saatis kehtestamiseks volikokku eelnõu „Saue Linnavolikogu 22.03.2012 määruse
nr 44 „Saue linna omandis
olevate eluruumide kasutamise kord“ muutmine“.
◊ Tunnistas kehtetuks Saue
Linnavalitsuse 22.10.2014
korralduse nr 360 „Hoolekandeasutuse toetuse
maksmine“.
◊ Maksis koduse mudilase
toetust 2015. aasta veebruaris kokku summas 2990
eurot 46 lapsele.
◊ Otsustas maksta sünnitoetuse esimest osa kogusummas 260 eurot kahele
perele.

◊ Otsustas maksta ühekordset sissetulekust sõltuvat
sotsiaaltoetust lastega
peredele ning ühekordset
sissetulekust sõltuvat tervisetoetustoetust eakatele ja
puuetele inimestele kogusummas 704 eurot ning
perioodilist sotsiaaltoetust
kahele lastega perele.
◊ Peatas emale määratud igakuise riikliku lapsetoetuse
maksmise, toetuse maksmine jätkub last kasvatavale isale.
◊ Määras hooldaja puudega
isikule.
◊ Sõlmis perekonnas hooldamise lepingu.
◊ Eraldas noorte sporditegevuse toetust Saue linna
noorte treeningkulude katteks perioodil 1. jaanuar-31.
august 2015 järgmiselt: Keila
Korvpallikoolile 2240 eurot
(28 Saue linna noort); spordiklubile Sagittarius 1200
eurot (15); karateklubile
Kimura Shukokai 880 eurot
(11); spordiklubile TC 2000
240 eurot (3); Keila Swimklubile 2960 eurot (37); Nõmme
Spordiklubile 160 eurot (2);
sihtasutusele US Tenniseakadeemia 160 eurot (2);
Tallinna Spordiseltsile Kalev
320 eurot (4); PartnerAkro
OÜ-le 80,00 eurot (1).
◊ Kinnitas mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste
eraldamise lepingu, taotluse ja aruande vormi.
◊ Nõustus maa riigi omandisse
jätmisega hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil ja määras hoonestusõigusega koormatava maa tingimused.
◊ Tunnistas hankel „Sõidaja-pargi-parkla projekteerimistööd“ edukaks ühispakkujate P.P. Ehitusjärelevalve
OÜ ja Henri Projekt OÜ
pakkumuse.
◊ Kinnitas 2015. aasta hankeplaani.
◊ Otsustas maksta palgalistele
linnavalitsuse liikmetele töövõime säilitamiseks ja tervise taastamiseks ühekordset hüvitist 50% põhipalgast
2015. aasta põhipuhkusele
jäämisel või puhkuse esimese osa väljavõtmisel.
2. märtsi istungil kinnitas
linnavalitsus avaliku hankemenetluse „Moodulmaja rent
Saue Gümnaasiumi klassiruumidele“ hankedokumendid.

Türnpu Meeskoori kontsert 22. märtsil!

Pühapäeval, 22. märtsil kell 13.00 Saue Gümnaasiumis Türnpu Meeskoori
tasuta kontsert „KEVADISED KÕLAD“ Saue linnarahvale. Dirigent Ene Kangron.
Klaveril Liina Jõks. Foto: Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsus kutsub
kohtuma
Saue Linnavalitsus kutsub
linnarahvast teisipäeval, 24.
märtsil, kella 18.30-ks Saue
Muusikakooli kammersaali koh-

tumisele, et üheskoos arutleda
päevakajalistel teemadel.
Kohtumise kestuseks on planeeritud kaks tundi.

Öömatk

Rekord
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23. veebruari öösel matkas Saue Noortekeskus 11.
korda vastu vabariigi aastapäevale, rekordilise osale-

jate arvuga 108! Kui eelmisel aastal tuli matkalt kolm
kõige vapramat jalgsi koju,
siis tänavu oli neid juba viis:

Krister Paas, Kaupo Eier, Liisi
Arm, Liis Tint ja Allar Vallaots.
108 osalejat siinsamas
teie ees!

KOHTUMISENI
23. VEEBRUARIL
2016
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Me armastame muusikat!
Ulvi Kanter
Saue Muusikakooli
solfedžo õpetaja
Saue Muusikakoolis oli reedel,
20 veebruaril, teooria päev, et
tähistada muusika-aastat 2015.
Muusikateoreetiliste ainete
õpetajad Sandra Kalmann ja
allakirjutanu korraldasid mälumängu. Veidi saime inspiratsiooni telekanalites jooksvatest
mälumängudest ja sealt ka nimi
„ Me armastame muusikat!”
Jaotasime mängu nelja vooru.
◊ 1. Eesti voor, millesse olid
koondatud kõik eestiteemalised küsimused alates hümnist ja esimesest laulupeost
kuni tänapäeva heliloojate ja
sündmusteni välja.
◊ 2.voor oli muusikateooria
voor. Õpilastel oli vaja ehitada intervalle, aga veidi
teistsuguses võtmes kui tava-

liselt. Lisaks näitas iga võistkond oma teadmisi nootide
ja helistike tundmises. Voor
lõppes äraarvamismänguga
„Mis on piltidel valesti?”.
◊ 3.voor oli sõnamäng,
milles õpilased üritasid
mõistatada muusikalisi
termineid.
◊ 4. voor sisaldas rea küsimusi maailma muusikast.
Mängu viimane küsimus oli
„Mis on muusika?”. Sellele oli
palju kauneid vastuseid, siinkohal mõned näited nendest.
◊ Heli, mis on hurmav.
◊ Kaunis heli, milles on mõte.
◊ Muusika on asi, mida ma
armastan.
◊ Helilainete võnkumine.
◊ Närvide rahustaja.
◊ Parim asi maailmas.
◊ Muusika on nagu väike linnuke, kes lendleb üle mere
saarte poole.

Samal ajal, kui kohtunike
kogu oma tööd tegi, said
õpilased vaadata Sergei
Prokofjevi orkestriteosest
„Petja ja hunt” tehtud animafilmi.
Teooriapäev oli meeleolukas
ja loodan, et kõik said mõne
fakti võrra targemaks.
Esikoha saavutas 76,5
punktiga võistkond Kaisa Kerlin Petuhov, Karl Marti Kõivoste,
Marya-Alice Mändmaa, Rasmus
Kuningas ja Lisa Kõllamõts.
Teisele kohale tuli 74 punktiga võistkond Gertrud Soone,
Rasmus Strastin, Verner Vichmann, Kristiin Tammeleht ja
Rosanna Elisa Rikka.
Kolmandat kohta jagasid
73 punktiga võistkonnad
Triinu Saaremägi, Ken Martin
Aunpu, Mait Pihotalo, HeidiHedvig Tedvig-Eisler, Elin Pukk
ja Kristiina Kaunismaa ning
Karoliina Jürgens, Eliise Kiisler,

Muusikakool näitas head taset

Saue Muusikakool tähistas muusika-aastat mälumänguga „Me armastame muusikat!”. Foto: Saue Muusikakool

Daniil Emilian Zakurakin, Karita
Vinni ja Raili Sõrmus.
Suur tänu kõikidele osale-

28. veebruar, Eesti Meestelaulu Seltsi
poiste vokaalsolistide võistulaulmine Tallinnas
◊ Markus Lehtsalu saavutas
I koha, kaastegevad Kaur
Erik Pääsuke ja Rasmus
Strastin (õpetaja Elviira
Alamaa, kontsertmeister
Gerli Kirikal).
◊ Rasmus Kuningas saavutas
3. koha (õpetaja Elviira
Alamaa, kontsertmeister
Gerli Kirikal).

Eesti Muusikakoolide Liidu konkursi „Parim noor instrumentalist 2015“ Loode-Eesti regiooni vaskpillimängijate
eelvooru Sauel hindas professionaalne žürii. Vasakult: Mart Kivi, Kalmer Kiik ja Johannes Kiik. Foto: Kristiina Liivik

Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor
Saue Muusikakooli õpilased
saavutasid auhinnalisi kohti
üle-eestiliste instrumentaal- ja
vokaalkonkursside eelvoorudes.
Eesti Muusikakoolide Liidu
konkursi „Parim noor instrumentalist 2015“ Loode-Eesti
regiooni vaskpillimängijate
eelvoor oli 28. veebruaril Saue
Muusikakoolis. Sellel osales
Harjumaa ja Rapla üheteistkümnest muusikakoolist 43
õpilast, 11 õpetajat ja 14 kontsertmeistrit.
Trompeti, eufooniumi, tuuba
ja trombooni erialade õpilased
võistlesid neljas vanuserühmas. Neid hindas professionaalne žürii koosseisus ERSO
metsasarve mängija ja G. Otsa
nimelise Tallinna Muusikakooli
metsasarve õpetaja Kalmer Kiik,
rahvusooperi Estonia sümfooniaorkestri trompetist, Nõmme
Muusikakooli trompetiõpetaja

Konkursi „Parim noor instrumentalist 2015“
Loode-Eesti regiooni eelvoorud
21. veebruar, puupuhkpillide
konkurss Kiilis
◊ Klarneti eriala õpilane
Kaur Erik Pääsuke saavutas 2. koha ning võistleb
edasi lõppvoorus (õpetaja
Andreas Aben, kontsertmeister Marina Jurtšenko).
◊ Klarneti eriala õpilast Mattias Donnerit tunnustati
diplomiga (õpetaja Andreas Aben, kontsertmeister
Marina Jurtšenko).

◊ Trompeti eriala õpilast
Karl-Marti Kõivostet tunnustati diplomiga (õpetaja
Jaak Oserov, kontsertmeister Kai Tomingas).
◊ Rasmus Kuningas sai tänukirja tubli esinemise eest
(õpetaja Jaak Oserov, kontsertmeister Kai Tomingas).

28. veebruar, vaskpillide konkurss Sauel

4. märts, klaverimängijate
noorema astme konkurss Keilas
◊ Rebecca Brigitta Silvat tunnustati eridiplomiga pala
esitamise eest (õpetaja
Elina Seegel).

ja puhkpilliorkestri dirigent
Mart Kivi ning ERSO ja teiste
tipporkestrite trombooni mängija Johannes Kiik.
Žürii hindas mängijaid 25
punkti süsteemis. I-III koha
saavutanud õpilased võistlevad

edasi lõppvoorus Tartus.
Aitäh Sirly Illak-Oluverele ja
Ruth Pääsukesele konkursi ettevalmistuse ning läbiviimise eest.
Palju õnne ja suur tänu
kõigile konkurssidel osalenud
õpilastele ja õpetajatele!

jatele ja palju õnne võitjatele!
Aitäh kohtunikele Ruth Pääsukesele ja Tiina Kalvetile.

◊ Tubli esinemise eest said
tänukurjad Dylan SalAl-Saller, Harald Konrad
Talgre, Joonas Sirts, Mattias
Donner, Gert Matthias Eljas,
Ott-Kaarel Kümnik, Daniel
Bakler, Karl Marti Kõivoste
ja Kaur Erik Pääsuke (õpetaja Elviira Alamaa, kontsertmeister Gerli Kirikal).

Noored ja huviharidus
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Huvikeskuses tegutsevad tõelised savisellid
Virve Laan
Saue Huvikeskuse
huvitegevuse juht
Saue Huvikeskuse õpilased esinesid edukalt üle-eestilisel keraamikakonkursil „Savisellid 6“.
Konkursile esitatud tööde
näituse avamisele 4. märtsil
kogunes palju rahvast ning
maja oli täis ootust ja saginat.
Kes allkorrusele ära ei mahtunud, seisis avatud trepil ja sai
toimuvast ehk paremagi ülevaate.
Alustuseks paar muusikapala ja
siis tunnustused konkursi võitjatele alates kõige noorematest.

Keraamikakonkursi võitjad
Saue Huvikeskusest
Kuni 8-aastaste vanuserühmas

Võistlustöö „Pulmatort Unistus“

Poisid pääsesid
naistepäevapeole vaid šokolaadiga
Kristi Kruus
Saue Noortekeskuse juhataja
Noortekeskus muutus 6.
märtsi õhtul omamoodi
l ounge `iks, kus sai mõnusa
muusika saatel tantsida ja niisama olla.
Naistepäevapeol oli tüdrukutel sissepääsukoodiks kleit
või seelik ja poisid said sisse
vaid šokolaadiga.
Kõik poiste toodud maiused loosisime seelikukandjate vahel välja. Ja oli mida
jagada.
Šokolaade kogunes kokku
üle 30 ja kleitidega tüdrukuid
umbes 20 - seega, õnnelikud
said lausa kaks šokolaadi 
Muusikat serveerisid noortekeskuse DJ-klubi noored
tõusvad tähed. Õhtu näitas,
et sellised peod lähevad
peale küll.
Järgmine pidu tuleb juba
16. aprillil, kui noortekeskus
saab 17!

Naistepäevapeol oli tüdrukutel sissepääsukoodiks kleit või seelik

Õhtu näitas, et sellised peod lähevad peale küll. Fotod: Saue Noortekeskus

pälvisid auhinna skulptuuri
ja pisiplastika ringi õpilased
Kätriin Kondel tööga „Elevandipoeg Saša“ ning Kerli Kõdar
tööga „Ükssarvik Sidrun“. Neid
juhendab õpetaja Anneli Lupp.
11-13-aastaste vanuserühmas pälvis tunnustuse keraamikaringis valminud grupitöö
„Pulmatort Unistus“, mille
autorid on Melani Telliskivi, LiisiLotte Saar ja Miina-Triin Hanikat,
juhendaja õpetaja Reet Vester.
Kokku osales konkursil 745
tööd 54 õppeasutusest. Saue
Huvikeskusest võttis „Savisellidest“ osa 22 õpilast.
Kes soovib õpilaste loomingut oma silmaga näha, siis
näitus Kullo Lastegaleriis on
avatud 21. märtsini.

11-13-aastaste vanuserühmas
pälvis tunnustuse keraamikaringis valminud grupitöö „Pulmatort Unistus“, mille autorid on
Melani Telliskivi (fotol), LiisiLotte Saar ja Miina-Triin Hanika
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Sõprusvalla Inčukalnsi kunstnike tööde
näitus raamatukogus
Sirje Piirsoo
Saue linna raamatukogus ja
kooli saalis on avatud väga
huvitav näitus Inčukalnsi
kunstnike töödest. Kes veel
pole uudistama jõudnud, sel
on hea võimalus 14. märtsil,
kui linnas on Läti kultuuri päev
(lk 16).
Näitus tutvustab Läti
kunsti, siin on väljas etnograafilise mustriga käpikud ja
sokid, ehted ja maalid ning
fotod Läti loodusest.
Loominguline vabaühendus
Inčukalnsi Kunstnikud, kelle
tööd on näitusel eksponeeritud, on tegutsenud juba üle
kümne aasta ja sellel on liikmeid enam kui 20: maali-,
tekstiili- ja metallikunstnikud
ning käsitöömeistrid. Paljudel
neist ei ole akadeemilist haridust, kuid neil on võimalus
osaleda näitustel, seeläbi oma
annet arendada ja üksteiselt
inspiratsiooni saada.

Näitusel astuvad üles
Ilze Kopmane, etnograafilise
mustriga käpikute ja sokkide
autor. Täna viib kunstnik ellu
oma unistust luua Käsitöö
Maja, mis ühendaks erinevaid

käsitöömeistreid: kudujaid,
tikkijaid ja teisi.
Imants Jākobsons, metallikunstnik, kelle etnograafilised
ehted räägivad lugusid Läti
kultuurist ja selle arengust.
Edvīns Balodis, harrastusfotograaf.

Mordis Balodis, metallikunstnik, kes kunsti iseõppinuna
kasutab töödes nii metalli
kui puitu. Inčukalnsi keskuses on Modris Balodise
valmistatud tammepuidust
reklaamalus kassikujulise

metallist tuulelipuga.
Boriss Samuss, maalikunstnik, kes sündis 1925. aastal
Bagdadis. Teise maailmasõja
ajal võitles ta Läti leegionis,
sattus vangi ja saadeti Siberisse. Maalima hakkas ta alles

61-aastaselt. Harrastuskunstniku lemmikteema on Läti loodus, eriti meri ja lilled. Osava
puutöömeistrina valmistab ta
oma maalide raamid ise.
Fotod: Sirje Piirsoo

Kevad Saue Päevakeskuses

Info kooliastuva lapse vanemale

◊ Avatud Aino Johansoni maalide
näitus.
◊ 12. märtsil kell 12.00 räägib Saue abilinnapea Tõnu
Urva muljeid Austraaliast ja
näitab pilte.
◊ 15. märtsil sõidame Tartu
Sadamateatrisse lüürilist
armastuslugu „Armastan!
Armastan! Armastan!“ vaatama. Etendus algab kell
16.00 ja lõpeb 18.30.
Sauele jõuame kell 22.00.
Enne etendust jääb tunnike
omal käel ringivaatamiseks.
Buss väljub kell 12.00 Saue
kaubakeskuse juurest. Kohad
bussis maksmise järjekorras.
◊ 19. märtsil kell 18.00 on
päevakeskuse käsitöö poolel
punumistehnikas paberkorvide
valmistamise kursus. Vanadest
ajalehtedest saab väärikas
omavalmistatud dekoratiivne
ese. Osalustasu 4 eurot.
Juhendaja Maire Mugamäe.
◊ 22. märtsil kell 13 on Saue
Kontserdisaalis Türnpu Meeskoori kontsert „Kevadised
kõlad“. Dirigent Ene Kangron,
Sissepääs prii.
◊ 27. märtsil kell 11.00

Saue Gümnaasium

dokumentaalfilmi „Kristus
elab Siberis“ vaatamine
Saue valla kultuurikeskuses
(Laagri, Veskitammi 8). Film
räägib Siberis elavast vissarioonlaste kogukonnast.
◊ 27. märtsil kell 15.00 kohtumine IRL-i Saue osakonnaga (eestvedaja esimees
Jüri Tümanok). Toimub ühine
arutelu Saue linna ning
Saue, Nissi ja Kernu valla
ühinemise teemadel.
◊ 13.-17. aprill tervisenädal.

Tähelepanu reisihuvilised!
◊ 16. aprill tervisereis „KeilaJoa ja lähiümbrus“. Hind 18
eurot osaleja kohta.
◊ 28.-31. mai „Kultuurireis
Karjalasse“. Hind 320 eurot
osaleja kohta.
◊ Reisidele on vaid üksikud
vabad kohad, kiirustage!

Seltsingud
◊ 20. märtsil kell 18.30 lauluklubi.
◊ 27. märtsil kell 16.00
Tammetõru koosviibimine.
◊ 7. aprillil kell 10.00
Saue Linna Invaühingu
koosolek.

Õpilaste registreerimine
2015.-2016. õppeaastal
avatavatesse esimestesse
klassidesse toimub 4.-29.
maini. Dokumente on soovitatav esitada elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna aadressile sekretar@
saue.edu.ee. Paberkandjal
dokumente võetakse vastu
kooli kantseleis: E - N kell
8.30 - 16.00. Küsimuste
korral helistage telefonil
6709234.
Lapse I klassi vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või
lapse seaduslik esindaja
kirjaliku taotluse (http://
www.saue.edu.ee/blanketid- 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 ka kohapeal)
või väljavõtte;
ametlikult kinnitatud
väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
koolivalmiduskaardi (saab
lasteaiast);
õpilase terviseinfo lapsevanemalt (vt üldinfo - blanketid või lae täitmiseks).

Esimesse klassi võetakse
lapsi, kes on saanud enne
käimasoleva 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 käimasoleva aasta 1.
maid. Kui vanem teavitab
valla- või linnavalitsust
õppima asumise soovist
pärast käimasoleva aasta
1. maid, saab vastuvõtmist
taotleda vaba õppekoha
olemasolul.
I k l a s s i d e n i m e k i rjad kinnitab direktor
31. augustil 2015.

28. mail kell
18.30 toimub kooli
aulas infokoosolek
lastevanematele.
28. mail on võimalik
tellida ka koolivormi
kell 16.00 - 19.00
koolimaja I korrusel
ruumis 118.
http://www.saue.edu.
ee/koolivorm.

Haridus
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Laps läheb sügisel kooli
Eve Tamm
Saue Gümnaasiumi
õppealajuhataja

T

avapäraselt on kooliteed alustavate laste
vanemad on juba
varakult mures: kuidas nende lapsel koolis läheb,
mida saab eelnevalt teha, et
õppimine ladusalt sujuks.
Esmane, mida tuleb mõista,
on see, et ei saabu mitte enda
unistuste elluviimise aeg, 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 õppetegevuses tuginevad lasteaia õppekavale, mis
on koostatud lähtuvalt riiklikust alushariduse õppekavast.
Õpetajate koostatud koolivalmiduskaardilt tuleks oodata
objektiivset tagasisidet ja usaldada antud informatsiooni.
See on lapse hetke arengutase, mille põhjal saab jätkata
edasist õppeprotsessi.

Koolivalmidus ei seisne üksnes lugemis- ja arvutamisoskuses
Koolivalmidust vaadeldakse läbi
kolme arenguaspekti: füüsiline,
sotsiaalne ja vaimne areng.
Füüsilisest arengust saab
lapsevanem teavet perearstilt.
Laps peab taluma koolipäeva
ja koolitee pikkust, jaksama
kanda koolikotti. Oluline on
lapse motoorne areng, erutusja pidurdusprotsesside tasakaal.
Kõige olulisem koolivalmiduses on lapse toimetulek.
Laps tahab kooli minna ja
teab, mis teda seal ees ootab.
Hea tuju ja usaldav suhtumine on parim koolivalmidus.
Seda aitab kujundada vanema
toetav hoiak kooli suhtes.
Lapsed peavad ise saama oma
kooli kogemuse, mitte ajendatult vanema koolikogemusest.
Lapsevanemal ei ole enam
paljut võrrelda enda kooliajaga.
Ühiskond on väga kiiresti muutunud, õpikäsitlus on muutunud. Tänane lapsevanem õppis
sunduse mõjul ja suuresti hinde
saamiseks. Kaasaegne õpikäsitlus on hoopis midagi muud.
Õpe ei toimu enam ainult tunnis ja koolis. On digiajastu kõige
sellega kaasnevaga.
Sügisest kehtima hakkavas
uues õppekavas on tehtud olu-

Lugemissoovitus:
Timo Parvela ja Jari Sikkonen
„KOOLI!“
(Ajakirjade Kirjastus 2013)
Loone Ots „Juba kooli!“
(Pere ja Kodu raamat 2008)

küsida, millest ta luges, kehitab ta õlgu. Kui sisu ei mõista,
pole lugemisoskusest kasu.
Ilma sisu mõistmata ei saa
hakkama ei matemaatikas ega
üheski teises õppeaines.

Kindlasti alustavad 2015. aasta sügisel Saue Gümnaasiumis õppetööd sama rõõmsad ja õpihimulised uued
õpilased koos positiivsete ning koostöövalmis õpetajate ja lastevanematega nagu mullugi. Foto: Sirje Piirsoo

lisi muudatusi üldpädevuste
osas. Riiklik õppekava on kooli
õppekava alusdokument ja sellega soovitaksin lastevanematel
tutvuda.

Kooli tuleb oma kodu kasvatusega laps
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 ning käitumist.
Jah just - ka käitumist tuleb
õppida ja harjutada. Reeglid
tuleb läbi arutada ning kehtestada koos lapsega, et ta mõistaks
nende vajadust. Alles seejärel
saab hakata harjutama nende
täitmist. Kindlasti peavad täiskasvanud olema reeglite täitmisel ise lastele eeskujuks. Ilma
selgituseta „eitavas“ vormis
reegel ei pruugi anda soovitud
käitumisharjumust. Pigem kehtib - mis keelatud, see põnev.

Õpetaja sõna on reegel
Koolielu põhineb reeglitel,
millest tuleb vaieldamatult
kinni pidada. Õpetaja sõna
on reegel. „EI“ tähendabki
ilma kauplemise ja tingimiseta „EI“. Kool võtab vastutuse lapse turvalisuse eest,
aga selle tagamiseks on vaja
teatud reegleid, mille täitmist
lastele koolis õpetatakse.
Et õpetajad saaksid tundides
kasutada uusi innovaatilisi õpimeetodeid, on oluline, et laps
oskaks olla kannatlik. 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, igaüks
ootab kõnelemisel oma järge.
Väga oluline on meeskonnatöö. Seda töövormi kasutatakse

kaasaegses tunnis palju, aga ka
selleks on vaja valmidust. Ühistegevusel ja koostööl põhineb
kogu meie elu. Mida varem
laps sellega toime tuleb, oskab
kaotada ja võita, seda lihtsam
on tal kollektiivis olla.

Iseseisvus võrdub sageli
isekusega
Tihti kuuleme lapsevanemaid
vestlemas, 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!“.
Lapse erakordsest loovusest
pole kasu, kui puuduvad reeglid ja struktureeritud õpetus.

Kodustel tuleks aidata ja õpetada last oma tundeid valitsema
Laps ei mõsta sageli oma emotsioone ja hinges toimuvat, eriti
kui tulevad ette muutused.
Halva tuju, viha ja üleliia pulbitseva rõõmuemotsiooniga tuleb
õppida toime tulema. Tugevad
emotsioonid kaotavad oma
mõjujõu ja vaibuvad, kui neid
on võimalik kellegagi jagada.
Parim ning kindel koht lohutuseks on ikka vanema süli.

Harjutama võiks hakata õppimist
Lapsel peab olema kindel õppimiskoht. Alustatud tegevus
tuleb lõpule viia: ei saa öelda,
et ma enam ei viitsi. Õppevahenditel on oma koht: pliiats on
pinalis, pinal on koolikotis jne.
Oma lapse saavutusi õppimises ei tohiks hakata rühmakaaslase või naabrilapsega
võrdlema. Igal lapsel on oma
individuaalne areng ja lapsel

tuleb võimaldada teha vigu.
Üks suurimaid probleeme
meie senises õpikäsituses on
olnud vigade vältimine. Tegelikult õpib laps läbi vigade,
oma vigu parandades. Kui
laps kardab eksida, siis pärsib
see tema arengut ja õppimisvõimet. Peab olema võimalus
vigu parandades harjutada,
niimoodi kujuneb välja kogemus ning vilumus.
Kaasaegne ühiskond ei vaja
fakte pähe tuupivaid või naabri
pealt mahakirjutavaid õpilasi,
kes tegelikult ei arene, vaid
soovivad saada häid hindeid,
millega on rahul õpetajad ja
lapsevanemad.

Järjepidevalt tuleks jälgida,
et lapsel on õige pliiatsihoid
Vale kirjutamisasend ja pliiatsihoid tekitavad lihaspingeid,
pärsivad lapse füüsilist arengut
ja käekirja kujunemist. Kaubandusest on võimalik osta
kolmekülgseid, pliiatsihoidu
toetavaid pliiatseid, samuti on
internetikaubandusest võimalik
osta pehmeid kummist sõrmede
hoidu korrigeerivaid pliiatsiümbriseid. Oluline tegevus on
kääridega lõikamine. Postkastidesse pannakse kuhjade viisi
reklaambrošüüre, mis rändavad
prügikasti. Õhtuti võiks mudilane neist toredaid pilte välja
lõigata ja paberile kleepida. Kui
veel natuke juhendada ka, valmivad uhked kollaažid.

Lugemisoskus on õppimisprotsessi üks alustalasid
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, kuulamisoskus. Ettelugemisest kujuneb välja lapse ja
vanema kordamööda lugemine
ning kindlasti vestlus loetust.
Sageli tulevad kooli lapsed, kes
loevad soravalt, aga kui temalt

Seitsmeaastane laps ei pea
veel kõigega ise hakkama
saama
Nii lapsel kui õpetajal on
ebameeldiv hoolitseda asjade
eest, mis tegelikult kuuluvad
vanemate kompetentsi. Seega
tuleb varuda aega ja kannatust,
et lapsel kujuneks iseseisvus.

Soovituslik koolipäeva algus:
1. laps on pestud, juuksed
kammitud;
2. hommikueine söödud;
3. koolikotis on kõik vajalik;
4. eelmise päeva kodused
ülesanded on täidetud;
5. seljas on ilmale sobilikud riided;
6. kõigil on hea tuju;
7. meenutatud on ettevaatlikkuse olulisus liikluses.
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 10.
Koolipäev algab täpselt
8.15, ei viis või 10 minutit
hiljem. Enam ei ole mänguaeg,
kõigil algab korraga õppetöö.
Soovitav on tutvuda kooliteega ja koolimajagagi võib
tulla tutvuma. Saue lasteaias
käivad lapsed külastavad koolimaja maikuus rühmakaaslaste
ja õpetajatega.
Kindlasti peab kooli tulles
olema selge pere elukorraldus,
eraldi elavate vanematega
koosolemise ja suhtlemise
kord. Kool ei saa sekkuda
peresuhetesse. Peab olema
ette teada, kellega laps koju
läheb, kelle juures õpib jne.
Ees ootab kevad ja päikseline
suvi. Ootame sügisel Saue Gümnaasiumi rõõmsaid ja õpihimulisi
uusi õpilasi koos positiivsete ning
koostöövalmis lastevanematega.
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Tugisüsteemid Saue
Gümnaasiumis
Kairi Kull, Heli Uustal, Maire
Rabinovitš, Kristi Vinkel,
Mari Heina
Saue Gümnaasiumi
tugispetsialistid

S

eoses oluliste muudatustega Eesti haridusja sotsiaalmaastikul,
keskkonnas ning virtuaalmaailma arengus ja üha
suureneva nõudlusega individuaalõppe, väikeklasside ja
parandusõppe järele, on Saue
Gümnaasiumis sellest õppeaastast täienenud kooli tugisüsteem. Kooli tugisüsteemi
eesmärk on aidata lapsel koolis kohaneda, luua abivajaja
ümber koostöövõrgustik ning
olla koostööpartner õpilasele,
vanemale ja õpetajale, samuti
toetada kooli üldisi väärtuskasvatuse aluseid.
Käesolevast aastast töötab
Saue Gümnaasiumis lisaks
tugiteenuste koordineerijale,
psühholoogile, logopeedile ja
tervishoiutöötajale ka sotsiaalpedagoog ja teine psühholoog.
Õpilaste arengu ja õppetöö
toetamiseks on olemas parandusõppevõimalused, pikapäevarühm, konsultatsiooniajad
ja järelaitamine. Spetsiifilisemate probleemidega saab
pöörduda kooli tervishoiutöötaja ja kaplani poole.
Koolis on moodustatud õpilaste erivajadustega arvestamiseks ja kooliedukuse tagamiseks kolm väikeklassi ja kaks
õpiraskustega klassi. Kaks
õpilast õpib individuaalõppel
ja kahte õpilast abistavad koolis toimetulekul tugiisikud.
Õpilastel on võimalus osa
võtta erinevate huviringide
tööst, nagu keraamika- või
arhitektuuriring.

Oluline roll on tugisüsteemide koordineerijal
Hariduslike erivajaduste (HEV)
koordineerija tööülesanne on
haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks
vajaliku koostöö korraldamine
õpetajate, klassijuhatajate ning
tugispetsialistide vahel.
HEV koordineerija toetab ja
juhendab õpetajat lapse haridusliku erivajaduse - sh andekus, käitumis- ja õpiraskused
- väljaselgitamisel ning teeb
õpetajale, vanemale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks
pedagoogiliseks tööks, koolis
pakutavate õpilase arengut
toetavate meetmete rakenda-

miseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks.
Hariduslike erivajadustega
õpilastele õppe paremaks
korraldamiseks võib koolis
moodustada rühmi ja klasse,
et luua vajalikud tingimused
õpilastele, kellele neid ei ole
võimalik tagada tavaklassis.

Haridusliku erivajadusega
õpilase arengu toetamiseks
rakendatavad meetmed
koolis
Järeleaitamise ja konsultatsiooni tunnid. Tundide eesmärk
on kontrolltööde järelevastamine, õpilase individuaalne
nõustamine ja abistamine
õpetaja tööaja sees.
Õpiabirühmad põhiharidust
omandavatele õpilastele eripedagoogilise või logopeedilise abi
osutamiseks. Õpiabi eesmärk
on toetada õpilaste arengut ja
aidata kaasa põhihariduse õppekava omandamisele. Õpiabi on
mõeldud lastele, kes vajavad
tähelepanu, taju, mälu ja mõtlemise treeningut, funktsionaalse
lugemisoskuse parandamist ja
õpioskuste juhendamist.
Eripedagoogilise õpiabi
tundides viiakse läbi järgmisi
tegevusi:
◊ korrigeeritakse kõnepuudeid
ning arendatakse suulist ja
kirjalikku kõnet lähtuvalt
kõnepuude mehhanismist
või olemusest;
◊ arendatakse kognitiivseid
oskusi;
◊ kujundatakse ja arendatakse eripedagoogiliste
võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi.
Pikapäevarühmad, kus õppekavavälise tegevusena pakutakse
õpilasele järelevalvet ning
pedagoogilist juhendamist ja
suunamist õppest vaba aja
sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuse
ning huvide arendamisel.
Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel
lähtutakse kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma
õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest,
nende kodustest tingimustest
ning vanemate ja õpilaste
põhjendatud soovidest, samuti
transpordivõimalustest.
Pikapäevarühma võetakse õpilane lapsevanema /
eestkostja kirjaliku avalduse

alusel. Pikapäevarühmast loobuda võib õpilane samuti lapsevanema / eestkostja kirjaliku
avalduse alusel.

Väikeklassi võetakse vastu
või viiakse üle õpilane,
kelle erivajadus on tingitud:
◊ aktiivsus- ja tähelepanuhäirest;
◊ autismi spektri häirest;
◊ sõltuvushäirest, mis on tingitud alkoholi, narkootilise,
toksilise või psühhotroopse
aine sõltuvusprobleemidest;
◊ muust psüühilisest seisundist
tulenevast vajadusest, mis
takistavad õppimist suurema
arvuga õpilastega klassis.
Õpetamisel kasutatakse
erivajaduse spetsiifikast
tulenevat eripedagoogilist
õppemetoodikat. Õpilase
vastuvõtmise või üleviimise
eeldus on psühhiaatri otsus
ja vabariikliku nõustamiskomisjoni soovitus.
Õpiraskustega õpilaste
klassi võetakse vastu või
viiakse üle õpilane, kelle erivajadus on tingitud segatüüpi
spetsiifilistest arenguhäiretest. Õppetöö korraldamisel
kasutatakse kohandatud ja
jõukohaseid õppematerjale,
abimaterjale ning rakendatakse eripedagoogilise sekkumise põhimõtteid. Õpilase
vastuvõtmise või üleviimise
eeldus on maakondliku nõustamiskomisjoni soovitus.

Koolipsühholoogid nõustavad ja toetavad arengut
Koolipsühholoogide töö eesmärk on koolis õppivate laste
arengu toetamine koostöös
lapsevanemate ja õpetajatega,
kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste.
Koolipsühholoogid nõustavad
õpilasi, õpetajaid
ja lapsevanemaid
psühholoogilistes
küsimustes, nagu
näiteks mure koolis
edasijõudmatuse
pärast; agressiivne
käitumine; kodused
probleemid, mis
mõjutavad lapse
käitumist; narrimine ja tõrjutus;
keerulised suhted
klassikaaslaste,
õpetaja ja lähedastega, stress; madal
õpimotivatsioon
jne.

Vajadusel viiakse läbi psühholoogilisi teste ja väiksemaid
uurimusi, kasutatakse projektiivmetoodikaid.
Põhikooli ja gümnaasiumi
õpilased saavad täita kutsesobivuse teste. Tuleval
õppeaastal peaks paranema
karjääriinfo ja -nõustamisteenuse osutamine koostöös
Põhja-Eesti Rajaleidja keskusega.
Koolipsühholoogi vastuvõtt
on igal tööpäeval, soovitatav
on eelnevalt aeg kokku leppida
telefoni või e-kirja teel.
Alg- ja põhikooliealiste laste
puhul on koolipsühholoogi
juurde suunamiseks vajalik
lapsevanema luba.
Probleemide korral toimib
hea koostöö ka linnade ja valdade lastekaitsespetsialistidega ning psühhiaatritega.
Tulemuslikult saab õpilast
aidata vaid kõigi osapoolte
vastastikuse usalduse, mõistmise ja spetsialistide kogemust ning soovitust aktsepteerivas õhkkonnas.

Sotsiaalpedagoog on õpilase sotsialiseerimisprotsessi toetaja
Kooli sotsiaalpedagoogi töö
eesmärk on koolis esilekerkivate sotsiaalsete probleemide
ennetamine ja lahendamine
pedagoogiliste meetoditega.
Sotsiaalpedagoog on õpilase
sotsialiseerimisprotsessi toetaja. Kui lapse esmane sotsialiseerija on kodu, siis tema
ühiskonda integreerimisel on
suur roll koolil.
Otsesed töövaldkonnad on
koolikohustuse täitmise jälgimine; õpi-, kohanemis- ja
käitumisraskustega laste ning
nende lähikeskkonnaga tegele-

mine; koolivägivallajuhtumite
lahendamine; laste ja nende
vanemate ning õpetajate nõustamine; koostöö lastekaitse-,
sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.
Igal lapsel peab olema võimalus tunda, et teda ei jäeta
probleemide ja muredega
üksinda, et tal on alati võimalus kellegi poole pöörduda
ning hukkamõistuta ka lahendusi leida. Sotsiaalpedagoog
on koolimajas iga päev, eelnevalt tuleks aeg kokku leppida
e-kirja teel.

Koolilogopeed arendab
lugemis- ja kirjutamisoskust
Koolilogopeedi töö sisu on
lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilaste väljaselgitamine ja kõnearendusliku töö
läbiviimine, lähtudes õpilase
eripärast. Kui lapse lugemisja kirjutamisoskus kujuneb
aeglaselt või jääb puudu vajalikest eeloskustest, tekibki
vajadus logopeedilise õpiabi
järele.
Tundides rakendatakse
õpilasele sobivaid abivahendeid, et keele- või lugemisülesannetega toime tulla. Töös
õpilasega arvestatakse tema
võimeid ja olemasolevaid
pädevusi, et õppematerjali
läbimine valmistaks lapsele
eduelamuse. Tunnid toimuvad
väikestes rühmades, kus igal
õpilasel on võimalik arendada
funktsionaalset lugemisoskust, sõnavara ja õigekirja.
Kõikide Saue Gümnaasiumi tugisüsteemi spetsialistidega saab ühendust võtta
e-kirja või telefoni teel. Spetsialistide nimed ja kontaktandmed on kooli kodulehel
www.saue.edu.ee.
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Spordiklubi Imperial
treenis Eesti tipp taipoksija
Nils Joonas Põldme
Spordiklubi Imperial juhataja
Spordiklubi Imperial korraldas
7. märtsil taaskord treeningseminari, sellel aastal juba
teise. Sel korral oli treener
Edvin Erik Kibus, keda aitab
treenida ka Jorgen Matsi, meie
eelmise treening-seminari
treener.
Kibus on Eesti tipp taipoksija, kes treenib peamiselt
Hollandis. Alles kuu alguseks
saabus ta üle pika aja Eestisse, et 14. märtsil võistelda
kodupubliku ees. Lisaks osales
ta külalistreenerina ka meie
kahes trennis.
Treening-seminarist võttis
koos Kibusega kokku 16 huvilist. Üle poole neist mujalt,
paljud 3D Treeningust. Kohe
moodustasime tundmatud
paarid, et saada vaheldust
tavapärasele treeningule.
Nagu juba tavaks, tegime
kaks 1,5-tunnist tehnika arendamise trenni. Esimesel keskendusime rohkem liikumisele
ja kombinatsioonide ülesehitusele. Teises jätkasime huvitavate kombinatsioonidega, lii-

Spordiklubi Imperial reening-seminarist võttis koos külalistreener Edvin Erik Kibusega kokku 16 huvilist. Foto: Kert Paidre

kumisdrillidega ja lõpetasime
sparringuga.
Sparring imiteerib kõige
rohkem võistluslikku olukorda
ja on tehnika arenemisel väga
oluline. Kui teha mõistusega,
ei lähe keegi ära vigastusega.
Põhiline, millest tulebki aru
saada, on, et taipoks ei ole

kaklus, vaid sport. Tuleb harrastada sõbralikult, viisakalt
ja mõtestatult. Sellisel juhul
toimub areng ja ära jäävad
suuremad vigastused. Lõppkokkuvõttes on ka positiivsete
emotsioonide osakaal suurem
ja see ju ongi spordi eesmärk.
Igal ajal on kõik uued jul-

gelt oodatud meiega liituma.
Treeningud toimuvad Saue
Gümnaasiumis esmaspäeval,
teisipäeval ja neljapäeval kell
19.00-20.30. Õige aeg trenniga
alustamiseks jääbki tulema,
peab lihtsalt peale hakkama!
Spordiklubi Imperial on
Sauel tegutsev võitlusspor-

diklubi. Eesmärk on spordi
arendamine, tervislike eluviiside propageerimine, spordiürituste ja koolituste korraldamine. Klubi koostööpartnerid
on Saue linn, Kema Film ja
ajakiri Sport. Me ei tee lihtsalt
trenni, vaid mõtestame ka oma
tegevust.

Turniiri võitis Taavi Kalvik 9,5
punktiga 14 mängust. Järgnesid Raivo Viidu 8,5 ja Karel
Uurits 7 punktiga.
Tunnustus kuulub klubi
kõige aktiivsemale maletajale Karel Uuritsale, kes võttis

2014. aastal Eesti Male Toetusühingu korraldatud 19 kiirmaleturniirist osa 17-st, saades tulemuseks 348 punkti,
mis tagas talle 470 osavõtja
hulgas kõrge 32.koha. Igati
hinnatav saavutus!

Saue naissuusatajad Eesti linnade
talimängudel teisel kohal
Rauno Neuhaus
Saue Huvikeskuse
sporditegevuse juht
31. Eesti linnade talimängud
peeti 28. veebruarist kuni
1. märtsini Valga linnas ja
neist võttis osa ka sel korral
Saue linna esindus 21 sportlasega, kes võistlesid erinevatel spordialadel: juhtide
võistlus, korvpall, lauatennis
ja suusatamine.
Teatevõistluste päeval
suutsid Saue naissuusatajad

koosseisus Terje Odamus, Külli
Sarna ja Marliis Odamus 3x3
km distantsil välja sõita suurepärase 2. koha.
Juhtide võistlusel esindas
Saue linna volikogu esimees
Valdis Toomast, kes võitles
välja 3. koha.
Lisaks pälvisid suusatamise individuaaldistantsidel
kolmanda koha Terje Odamus
vanuseklassis N45, Marliis
Odamus vanuseklassis N ja
Arttu Matthias Jauhiainen
vanuseklassis M18.

Lauatennises ja korvpallis
saavutasid Saue sportlased
kõrge 7. koha ning suusatamises tõusid veelgi kõrgemale,
koguni 4. kohale.
Kokkuvõtvalt tuli Saue linn
tänu tublidele sportlastele
kõikide linnade hulgas 13.
kohale, kuid oli kuni 10000
elanikega linnade arvestuses
kaheksas.
Kõiki Eesti linnade 31. talimängude tulemusi on võimalik näha Eestimaa Spordiliidu
Jõud kodulehel www.joud.ee.

Saue Male-Kabeklubi tegevus
2014. aasta teises pooles
Valjo Rattasep
Saue Male-Kabeklubi
juhatuse esimees

koha pälvinud Martin Velling
6,5 punktiga. Kolmanda koha
tagas Raivo Viidu 5,5 punktiga.

Kiirmale kvalifikatsiooni
turniir „Saue Sügis“ 6.-20.
oktoober

Saue linna meistrivõistlused
tavakabes 27. oktoober-3.
november

Ülekaalukalt saavutas esikoha
Jüri Nõmmsalu, kes võitis kõiki
vastaseid, saades tulemuseks
kaheksa punkti kaheksast
partiist. Talle järgnes teise

1.-2. kohta jagasid Urmas
Väärtnõu ja Raivo Viidu võrdse
tulemusega 6,5 punkti seitsmest mängust . Ka kolmas ja
neljas koht läks jagamisele:

Valjo Rattasep ja Riho Kilp said
mõlemad võrdselt 4 punkti.

Saue linna meistrivõistlusel tavamales 17. november-15. detsember
Võidutses Raivo Viidu, 2.-3.
kohta jagasid Taavi Kalvik ja
Karel Uurits.

Välkmale jõuluturniir 4.-22.
detsember
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Abipolitseinikud panustavad Saue linna
korrakaitsesse ja turvalisusesse

Riho Johanson
abipolitseinik
Teadaolevalt esmakordselt
teostas abipolitseinikest koosnenud patrullekipaaž möödunud aasta 16. detsembril, ühe
teisipäevase päeva õhtutundidel Saue linnas just Saue
linnale suunatud korrakaitse
teenust. Üldise avaliku korra
tagamise kõrval oli oluline osa
pimedal ajal helkurita liikunud
jalakäijatega suhtlemisel.
Sellise, vaid abipolitseinikest koosneva patrulli eelduseks on, et mõlemal abipolitseinikul on läbitud iseseisva
pädevuse koolitus.
Hea meel on teemat jätkates öelda, et selliseid patrulle
on tänaseks päevaks toimunud
juba mitu.
Abipolitseinikud on igal korral
inimestele jaganud mitukümmend helkurit, mis kõik on võetud hea meelega vastu ja kinnitatud kandmiseks kohe ka riietele!

Abipolitseinike eestvedamisel lõi selle aasta jaanuaris
linnas mitmete Eesti omavalitsuste eeskujul särama helkuripõõsas, mis asus Saue Kaubakeskuse lähedal Kütise 5 maja
kõrval. Põõsal oli selgitav silt:
„Kui sul ei ole veel helkurit,
siis võta see endale siit põõsa
küljest kaasa!“
Põõsale riputasime helkureid kahel korral. Kolme
ööpäevaga leidis endale uue
omaniku üle 70 helkuri.
Lisaks Politsei- ja Piirivalveameti helkuritele toetasid
turvalisust tõstvat ettevõtmist
oma helkuritega Maanteeamet
ja turvafirma G4S Eesti.
Liiklusjärelevalvet teostades
ei ole abipolitseinikud Saue
linnas seni ühelgi kontrollitud
autojuhil alkoholijoovet tuvastanud. Küll aga on terve rida
autojuhte saanud informatiivseid märkusi nende auto tehnilise seisundi kohta.
Patrullides hoiavad abipolitseinikud silma peal ka Saue
avaliku linnaruumi üldisel seisukorral. Kui midagi on viltu, paigast ära või purunenud, anname
info Saue Linnavalitsusele.
Esimeste patrullide reaalseks tulemuseks võib nimetada
mõni aeg tagasi täiesti puruks
sõidetud tuletõrjehüdrandi
parandust Tõkke tänava ja

Abipolitseinikud esimeses patrullis Kuuseheki tänaval, Riho Johanson
on vasakul. Fotod: erakogu

Abipolitseinik on isik, kes vabatahtlikult oma vabast ajast osaleb politsei tegevuses seaduses
sätestatud alustel ja korras (abipolitseiniku seadus §2 lg 1).
Abipolitseinikuks võib
nimetada 18-aastaseks saanud vähemalt keskharidusega
Eesti kodaniku, kes valdab
eesti keelt politseiametnikele
ettenähtud keeleoskustasemel

ning vastab abipolitseiniku
kutsesobivuse nõuetele (abipolitseiniku seadus §4 lg 1).
Abipolitseinikuna ei pea
ilmtingimata osalema reaalses patrulltegevuses. Abipolitseinikud saavad oma
osalemisega panustada ka
ennetustegevusse, mis on
suunatud lastele või siis täiskasvanutele.

Vana-Keila maantee ristmikul.
Sealne senine maapealne hüdrant asendati maa-aluse, kaanega kaetud hüdrandiga. Saue
linna tuletõrjehüdrantide valdaja on Tallinna Vesi, edaspidi

hoiame patrullides hüdrandid
kõrgendatud tähelepanu all.
Kõigile, kes tahaksid Saue
linnas eelpool kirjeldatud tegevustesse oma panust anda ja
suurendada seeläbi linna turva-

Lääne-Harju politseijaoskond koordineerib Saue
linnas patrullivate abipolitseinike tegevust ja varustab
neid vajalike töövahenditega, k.a sidevahenditega,
mille kaudu ollakse ühenduses politsei juhtimiskeskusega ja piirkonnas paiknevate politseipatrullidega.
Saue linnale keskendunud
patrull moodustab abipolitseinike tegevusest vaid ühe
osa. Teine pool on tervet
Lääne-Harju politseijaoskonna piirkonda hõlmavates
patrullides osalemine: Saku,
Saue, Keila, Vasalemma,
Paldiski -kuni Riisipereni
välja - ja ka patrullid Tallinna kesklinnas. Sealsetes
patrullides on abipolitseinikud paaris elukutseliste
politseiametnikega.
lisust, kaaluge võimalust astuda
abipolitseinike ridadesse.
Täpsustava informatsiooni
saamiseks kirjutage palun
riho.johanson@saue.ee.
Turvalisuse ja korrakaitse
tagamiseks ei ole midagi paremat, kui me ise oma kodukohal silma peal hoiame ning
ühise jõuna ja ennetuslikult
kurikaelad korrarikkumistest
loobuma suuname!

Päästeamet alustas kodunõustamistega
Indrek Hirs
Põhja päästekeskuse
pressiesindaja
Tuleohutusnõuetega kooskõlas kodu olgu igale inimesele tähtis. Eelmise aasta
jooksul hukkus Tallinnas ja
Harjumaal tulekahjudes 18
inimest, enamik traagilise
lõpuga tuleõnnetusi leiabki
aset just kodus.
Inimesed ise ei oska tihtipeale märgata, et nad käituvad tuleohtlikult. Selleks, et

põleng alguse ei saaks, aitavad
päästjad individuaalse nõustamise kaudu muuta kodud tuleohutuks.
Möödunud aastal külastasid
kutselised ja vabatahtlikud
päästjad projekti „Kodu tuleohutuks!“ käigus Tallinnas ning
Harjumaal ligikaudu 1500 elamist. Tänavu on plaanis 2700
külastust.
Ka sel aastal pööravad
päästjad kodudes tähelepanu
suitsuanduri olemasolule ja
selle töökorras olekule, lah-

tise tule kasutamisele ning
hindavad, kas elektri- ja kütteseadmed on korras.
Põhja päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Mait Lillemaa
ütles, et kodude nõustamisi
tehakse ennekõike inimeste
turvalisuse nimel. „Soovitan
kõigil vaadata kodu tuleohutus kriitilise pilguga üle. Ega
suitsuandur ei vedele kapi
peal, kas korsten on pühitud ja
ahjud korras. Kindlasti ei tasu
unustada lähedasi ja naabreid,
sest turvalise ühiskonna kujun-

damisele saame me kõik kaasa
aidata,“ rõhutas Lillemaa.
Kodu tuleohutust aitavad
hinnata lähimad vabatahtlikud
või kutselised päästjad ning
piirkonna päästeteenistujad,
kes teavitavad inimesi enda
tulekust ette telefoni või kirja
teel. Nõustamisi viivad nad
läbi kuni aasta lõpuni.
Kodukülastuse läbiviijad
tunneb ära Päästeameti eraldusmärkidega riietuse ja töötõendi järgi, mille õigsust on
võimalik kontrollida pääste

infotelefonilt 1524.
Kui soovite kokku leppida
kodunõustamist endale sobivaks ajaks, helistage numbril 1524 või päästenõustaja
Jaanika Palmile telefonil
5244580, e-posti aadress jaanika.palm@rescue.ee.
„Kodu tuleohutuks!“ on
Päästeameti 2007. aastal
ellu kutsutud projekt, et anda
inimestele nõu elamispinna
tuleohutuse parandamiseks
ja muuta Eestimaa kodud
tuleohutuks.

objektidel ja on valmis ööpäevaringselt reageerima ka elanike
murekohtadele. Möödunud aastal andis G4S Eesti patrull Saue
linnale teada 242 tähelepanekust. Mõnelgi juhul tuli korrale
kutsuda avaliku korra rikkujaid ja
selgitada olukorda asjaosalistele.
G4S ootab tagasisidet ja märkamist kuni märtsi lõpuni. Kampaania jaoks on eraldi lehekülg
www.g4s.ee/turvateenindaja,

kus saab anda hinnangu G4S-i
turvateenindajate töö kohta.
Arendamaks klienditeenindust, on tagasiside ettevõttele
äärmiselt oluline ja seepärast
on oodatud nii tunnustavad kui
ka vajakajäämistele osutavad
tähelepanekud. Kõigi tagasiside andjate vahel loositakse
välja kodu turvalisuse tagamiseks vajalikke tulekustutustekke ja esmaabikotte.

Märka turvateenindajat ja anna tagasidet
Esme Kassak
G4S Eesti
kommunikatsioonispetsialist
G4S korraldab hea teeninduse
kuuna tuntud märtsis esmakordselt kampaania, mille sõnum on
„Märka turvateenindajat!“, et
kutsuda inimesi tunnustama
turvavaldkonnas töötajaid ja
jagama nendega seotud klienditeeninduslikke kogemusi.

Turvavaldkonnas töötab
Eestis kokku ligi 400 tehnikut
ja 4900 turvatöötajat, kelle
töö ja hea teenindus annavad
meile kõigile suurema turvatunde. Kui seni on harjutud
turvatöö tegijaid nägema eelkõige korrakaitsja rollis, siis
üha olulisemaks on muutunud
nende roll teenindajana.
„Turvaettevõttena töötame
valdkonnas, mis ühel või teisel

moel on seotud probleemide
lahendamisega. Hea teeninduse
tulemusena peame suutma
probleeme ennetada,“ tõdes
G4S Eesti juhatuse esimees
Priit Sarapuu. Soovimatute olukordade ärahoidmisel on väga
tähtis info õigeaegne liikumine
ja sellele saavad just head suhtlusoskused kaasa aidata.
G4S-i patrull hoiab silma
peal Saue linna jaoks olulistel
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Sorteeritud jäätmed kallatakse kokku,
legend või tegelikkus?
AS Ragn-Sells
Jäätmekäitlussektori üks suurem linnalegend on, et sorteerimisel pole mõtet, sest lõpuks
kallatakse kõik jäätmed kokku.
Selgitame, miks see nii ei ole.
Papp ja paber on taaskasutatav materjal, mida on võimalik ümber töödelda, ja sellel
kui toorainel on oma hind.
Tootjad on taaskasutatavast toorainest huvitatud, sest
tunduvalt kallim alternatiiv on
hakata paberit tootma puidust.
Teisisõnu - kui Ragn-Sells
paberi kokku kogub, sorteerib
ja pakendab, on seda võimalik
maailmaturul müüa.
„Olmeprügil aga ei ole
mingit väärtust ja selle käitlemine on väga kallis. Isegi kui
olmeprügist saadakse keeruka
käitluse ja tehnoloogia abil
jäätmekütus, siis ka sellel
kütusel puudub n-ö positiivne
turuhind,“ selgitab Ragn-Sellsi
turundusjuht Rainer Pesti.
„Jäätmekäitleja jaoks puudub

See pealiskiht, mida üks Ragn-Sellsi papi ja paberi konteiner
9. veebruaril sisaldas, on puhas olmeprügi

olmeprügi ja taaskasutatavate
jäätmeliikide kokkuvalamisel
igasugune majanduslik põhjendus. Vanapaberi olmeprügisse
kallamine on sama, kui koguda
vanametalli ja viia see siis lihtsalt prügimäele,“ lisab Pesti.

Miks ikkagi üks auto võtab
peale nii olmeprügi kui
paberi?

Saue linna elanikud
saavad Pääsküla
jäätmejaama
jäätmeid üle anda
Tallinna ja Saue vaheline
koostööleping võimaldab Saue
linna elanikel kasutada Tallinnas Raba tn 40 asuva jäätmejaama teenuseid.

Üks tooja saab korraga
tasuta ära anda
◊ kuni 0,6 m (kuus sajaliitrist kotitäit) biolagunevaid
aia- ja haljastusjäätmeid;
◊ kuni 0,6 m3 (kuus sajaliitrist 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;
3

◊ 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 kasutuskõlbmatuid
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/jaatmejaamad või telefonil
15155.

Inimesed märkavad aeg-ajalt,
et üks ja sama prügiauto tühjendab nii olmeprügi kui ka
papi ja paberi konteineri.
„Jah, seda tõesti juhtub,
aga mida inimesed ei tea, on
see, et sinna paberi ja papi
konteinerisse on visatud jäätmeid, mida seal olla ei tohiks.
Näiteks pole harvad juhud, mil
leiame papi ja paberi konteine-

Mis on mustas kilekotis? Et mitte riskida puhta paberi ja papi
rikkumisega, liigitub kogu konteineritäis olmeprügiks. Fotod: Ragn-Sells

rist tavalist olmeprügi, biojäätmeid või koguni ehitusprahti,“
selgitab Pesti.
Selleks, et vältida juba
prügiautos oleva puhta paberi
rikkumist, ei tühjenda paberiveokid paberikonteinereid, kus
on muu prügi sees.
Autojuht annab sellest
teada logistikule, kes edastab
info olmeprügi auto juhile, kes

seejärel tühjendab nii olmeprügi kui ka paberi konteineri.
Ragn-Sells palub paberikonteinerisse panna ainult
kuiva ning puhast paberit ja
pappi ning jagada infot majanaabritega.
Jäätmete sorteerimise
juhendid leiate Ragn-Sellsi
kodulehelt
www.ragnsells.ee/sorteerimine.

Kuidas toimida ohtlike jäätmetega?
Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist
Ohtlike jäätmete eraldi kogumine on vajalik ja äärmiselt
oluline. Kui ohtlikud jäätmed sattuvad olmeprügiga
prügilasse, jõuavad need
ka keskkonda - pinnasesse,
põhjavette, õhku - ja sealt
ringiga toidulauale. Seepärast on igaühel meist tähtis
roll keskkonna hoidmisel: nii
hoiame ka iseend.

Ohtlike jäätmete käitlemine
◊ Ohtlikud jäätmed tuleb
koguda muudest jäätmetest eraldi.
◊ Ohtlikke jäätmeid võib
käidelda jäätmeloa alusel
ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omav isik.
Vastava litsentsi väljastab
Keskkonnaamet.
◊ Kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed tuleb
viia Saue linnas asuvasse
ohtlike jäätmete kogumispunkti või Pääsküla jäätmejaama. Kantavad patareid
ja akud ning mootorsõidukite patareide ja akude
jäätmeid saab üle anda ka
turustaja müügikohtades.
◊ Ettevõtjad peavad oma ohtlikud jäätmed üle andma
jäätmeluba ja ohtlike jäät-

mete käitluslitsentsi omavale ettevõttele.
◊ Ohtlikud jäätmed, v.a olmes
tekkinud ohtlikud jäätmed,
peab jäätmevaldaja enne
üleandmist jäätmekäitlejale
märgistama vastavat keskkonnaministri 29.04.2004
määrusele nr 39 „Ohtlike
jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord“
kehtestatud korrale.
◊ Vedelaid ohtlikke jäätmeid
peab säilitama kindlalt
suletavates mahutites,
mis välistab nende sattumise maapinnale või
kanalisatsiooni.
◊ Ohtlike jäätmete valdaja
vastutab nende ohutu hoidmise eest kuni jäätmete
üleandmiseni jäätmeluba ja
ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

Kuhu saab ohtlikke jäätmeid üle anda?
Ohtlikke jäätmeid saab üle
anda Saue linna territooriumil asuvasse kogumispunkti
aadressil Sooja tn 2. Kogumispunkt on avatud teisipäeval ja neljapäeval kella
16.00-18.00, pühapäeval
kella 12.00-16.00.

Saue elanikelt võtab ohtlikke jäätmeid vastu ka Pääsküla jäätmejaam, mis asub
Tallinnas Raba tn 40 ja on
avatud esmaspäeval ja reedel
kell 14.00-19.00, kolmapäeval kell 8.00-13.00, laupäeval ja pühapäeval kell 10.0015.00 (info telefonil 15155).
Kasutamiskõlbmatute patareide jaoks on linna territooriumil punast värvi patareikastid.
2008. aastast alates peavad kõik akude ja patareide
tootjad varustama oma tooteid turustavad kauplused ja
muud müügikohad kogumismahutitega, kuhu tarbijad
saavad kasutatud patareisid
ja akusid üle anda. Patarei- ja
akujäätmete tagastamine on
tasuta, ka ei pea samasugust
uut kaupa asemele ostma.

Politseisündmused
Põhja prefektuur
Kehalised väärkohtlemised
7. märtsil teatati, et Saue
linnas Ale tänaval tekkis
füüsiline konflikt 60-aastase taksojuhi ja 25-aastase
meesterahvast kliendi vahel.
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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. Telefon
5220321, info@arbormen.ee,
www.arbormen.ee.
Lõikemööbel, liuguksed ja
garderoobid. Hinnad soodsad.
Garantii. Tel: 50 290 75
Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust. Tel.
5888 0999, info@EUclean.eu
Haagiste rent Sauel. Hinnad
mõistlikud, haagised korralikud.
Info a-treiler.ee, tel 5640109.

Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad kõik raamatud, igas seisukorras. Tee riiulitele ruumi.
Telefon 53468430.
Tänavakivi, paekivi, munakivi
paigaldus ja müük, asfalteerimistööd, aedade ehitus.
12 aastat kogemust. henno.
piirme@gmail.com, www.
kivivennad.ee. Telefonid
5519855, 5588842.
Kevadine viljapuude hooldus- ja noorenduslõikus
ning aedade koristamine. Tel
5547278.
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hinnad! Tel
56263857.
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Telefon 5220321.
Õigusabibüroo Saue Õigusabi
nõustab kõikides juriidilistes
küsimustes. Kaasa arvatud
lepingute ja muude juriidiliste
dokumentide koostamine. Hin-

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee …
KALLE JÄRVE
Südamlik kaastunne abikaasale,
lastele ja lähedastele.
KÜ Kütituli

nad maakonna soodsaimad.
Infot saab e-posti aadressil
saueoigusabi@gmail.com.
Muru niitmine, võsalõikus, hekkide pügamine, umbrohutõrje,
muru õhutamine ja väetamine
jne. Telefon 58866044, www.
niidumeister.ee.
V i i m e TA S U TA ä r a t e i e
VANARAUA (vannid, pliidid,
pesumasinad, radiaatorid,
jne). TASUTA demonteerime.
Hoolsad töömehed. Telefon
55939504.
Kinnisvara
Anda üürile garaaž Kuuseheki
tänaval. Telefon 56455609.
Müük
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, sõelutud
kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport Sauele tasuta.
Telefon 53593615, www.keilabrikett.ee.
Vääna Ratsakeskus müüb
sõelutud hobusesõnniku

Südamlik kaastunne Piiale ja Maretile
vanaema ja ämma
MARTHA-JULIE EVESTUSE
surma puhul
Meeri, Andra, Helgi, Virve, Merike, Liide

Saue Autokool korraldab
B-kategooria autojuhikursuse
E-õpe, individuaalõpe,
võimalus 1,5 kuuga lõpetada.
Sõidutunnid Sauel ja Laagris.
saueautokool@hot.ee, 5027993

*garaaziuksed
*aiaväravad
*automaatika
OTSE TOOTJA LAOST
Tule 17, Sauel (Pauligi vastas)
tel. 6 596 912, info@hansadoor.ee

Oled osav käsitöös
ning otsid
võimalusi lisaraha
teenimiseks?
Pakun tööd
inimestele, kes
oskavad kududa
käsitsi või
masinaga.
Lisainfo telefonil
56486908.
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turba kompostmulda 15
€/m3 sisaldab laadimist,
Transpordivõimalus. Info
telefonil 55581673 või
www.jalteko.ee.
Müüa orgaanilist kanakaka
väetist 500 kg kottides.
Hind kokkuleppel. Telefon
56698863.
Saue Puit OÜ müüb Saue
puiduhallis puitbriketti (siberi
lehis) 25 kg kotis. Hind 150
eurot tonn ehk 3,5 eurot kott.
Olemas transpordivõimalus.
Suurema koguse ostu puhul
ALLAHINDLUS!!. Telefon
5065937, Kesa 20.
Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.
Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot.
Võib olla ka ilma ülevaaruseta.
Telefon 58190200, e-posti
aadress Rain30@hot.ee.

Pakun tööd
Otsime autojuhti hüdrotõstukiga konteineriveo
autole. Nõutav C-kategooria juhiluba. Asume Sauel.
Info tel 5640109.
Otsime inimest, kes
oskaks ja tahaks tegeleda
vanade autode taastamisega. Tingimused kokkuleppel, vanuse piire pole.
Info 5640109.
Barona Eesti OÜ on otsi mas korralikku ja kohusetundlikku puhastusteen i n d a j a t . Tö ö k o h t a s u b
Sauel, tööle asumine esimesel võimalusel. Lisainfo http://barona.ee/
tootajatele/vabad-tookohad/puhastusteenindaja.
E-posti aadress lauri.
laur@barona.ee, telefon
+372 5622 3006..
Moe- ja disainifirma AS Protten F.S.C. asukohaga Keilas
võtab tööle õmblejaid. Kontakttelefon 6747567.

Jumalateenistused
märtsis Saue kirikus
Kuidas ma teid olen kandnud kotka tiibadel ja kuidas ma teid olen
toonud enese juurde. 2 Ms 19:4.

Pühapäev, 15. märts kell 13
Saue Koguduse 25. aastapäev
Teenistust juhatab Erki Kuld.
Jutlustab EELK õpetaja Leevi
Reinaru. Muusikaga teenib
EELK Misjoni koor Maarja
Vardja juhatusel. Muusikalist
külakosti pakub ka Saue linna
sõprusvalla Inćukalnsi segakoor Mežābele.

Pühapäev. 22. märts kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Vahur Utno.
Pühapäev, 29. märts kell 13
palmipuudepüha
Kuulame viiulimuusikat. Teenistust juhatab Raivo Kaustel.
Jutlustab Vahur Utno.
Palve ja osadustund igal kolmapäeval kell 18.

puldid*
aiapostid*
paigaldus*

HANSADOOR

Keila Kirbukas & Taaskasutuskeskus.
Avatud T-R 10.00-18.00 ; L 10.00-15.00
Asume Haapsalu mnt 57D, Keila
Sissepääs hoovi poolt
Info telefonil 56929814, e-posti aadress
keilataaskasutuskeskus@gmail.com

Tootmisettevõte Tallinnas otsib

lihvijaid ja Tig-keevitajaid.
CV saata heleri@thorsteel.eu.
Info heleri@thorsteel.eu.
Telefon 55523598
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