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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Tulge peole Saue Sõlg juba 23. mail!
Saue Sõna

S

aue linna igakevadised laulu- ja tantsupeod ulatuvad pea
25 aasta tagusesse
aega. 2005. aastast sai pidu
Saue Kägara tantsujuhi Elena
Kalbuse ettepanekul nimeks
Saue Sõlg.
Saue Sõlg on suur Saue
taidlejate pidu, kus lauljaid,
tantsijaid ja pillimängijaid
koos külaliskollektiividega
ühtekokku üle 400. Peo korraldab Saue Huvikeskus koostöös MTÜ-ga Saue Folk.
2005. aastast annab linn
välja rahvakultuuri auhinda,
milleks on kunstnik Made Balbati graafiline leht „Saue Sõlg“.
Auhind antakse väljapaistvale
rahvakultuuriga tegelejale.
Tänavu pälvib auhinna
rahvatantsurühma Saue Simmajad tantsupaar Helve ja
Urmas Paisnik suure panuse
eest rahvatantsu edendamisel
Saue linnas.
Saue Sõle rongkäik kulgeb
23. mail kell 17 Keskuse pargist läbi linna jaanituleplatsile.
Peo lõpetab simman. Tantsuks mängib ansambel Omad
Poisid. Söögi- ja joogipoolist
pakuvad puhvetid.
Saue Sõna NR 10 (440)
22. mai 2015
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus:
loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub
5. juunil

Peol osalevad
◊ Saue lasteaia tantsulapsed. Juhendajad Reet
Jürgens, Piret Kuld ja
Merit Israel
◊ Saue Gümnaasiumi 2.-4.
klasside Väikeste Tüdrukute Koor. Dirigent Grete
Põldma, abidirigent Helle
Käsk
◊ Saue Gümnaasiumi 1.-2.
ja 3. ja 4. klasside rahvatantsijad. Juhendajad
Malle Liiv, Krista Merilo,
Maret Kärner
◊ Saue Poistekoor, Saue
Noorte Meeste Koor ja
Saue Segakoor. Dirigeerivad Elviira Alamaa, Oliver
Povel-Puusepp ja Hugo
Pepe Uustalu, koormeister Ulvi Kanter, klaveril
saadavad Gerli Kirikal ja
Mihkel Alamaa
◊ Saue Muusikakooli trummarid. Juhendaja Madis
Katkosilt
◊ Saue Kägara naisrühm.
Juhendaja Elena Kalbus
◊ Saue Simmajad nais- ja
segarahvatantsurühmad.
Juhendaja Ulvi Mägi
◊ Rahvamuusikaansambel
Saue Kapell. Juhendaja
Reet Jürgens
Et samal päeval toimub Paldiskis Harjumaa memmetaadi päev, ei saa meie
peol osaleda tantsurühm
Vokiratas ja lauluansambel
Rukkilill.
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LC Saue lõpetas tegevusaasta
Aidu Ots
LC Saue pressisekretär
Igal aastal aprillis ja mais teeb
lions-klubi LC Saue ettevalmistusi tegevusaasta lõpetamiseks, suvepuhkuseks ja uueks
lions-aastaks 2015-2016.
Sel aastal oli klubil töös
kuus peamist heategevusprojekti, reeglina olid need suunatud Saue laste abistamiseks.
Kogutud vahenditest andsime ühekordsed toetused
kolmele Saue Gümnaasiumi
abivajavale õpilasele.
Heaks traditsiooniks on
kujunenud lionsite ülemaailmne rahuplakatite võistlus,
kus osalevad edukalt ka Saue
Gümnaasiumi õpilased. Pidasime kõiki osalejaid meeles ja
andsime kolmele esimesele
üle auhinna.
Tore tava on konkursi Saue
Laululaps sponsoreerimine nii ka tänavu.
Saue Naisselts korraldab
igal aastal jõululoterii ja selle
ettevalmistamiselgi osales LC
Saue. Kogutud vahendid andis
Saue Naisselts koos meiega
üle Saue isale, kes kasvatab
üksi oma last.
Klubiõhtu 7. mail algas
ühispildi tegemisega Saue Linnavalitsuse ees sirguva tamme
juures koos Raivo Kokseriga,
kes on liikme- ja laiendustoimkonna esimees rahvusvahelise
lions-klubide organisatsiooni

Ühispilt Saue Linnavalitsuse ees sirguva tamme juures. Foto: Aidu Ots

LC Saue juhatus 2014-2015
oli 10-liikmeline
President Tõnu Kumari
I asepresident Aado Liblikmann
II asepresident Henn Vaher
Eelmine president Meelis Telliskivi
Sekretär Urmas Paisnik
Laekur Jaan Suder

Liikme- ja laiendustoimkonna
esimees Mati Riimaa
Klubimeister Jaan Kriisa
Tailtwister Harry Pajundi
Pressisekretär Aidu Ots.
Rotatsiooni käigus saab
uueks presidendiks Aado
Liblikmann, kes moodustab
ka uue juhatuse. Sellest juba
septembrikuu avaartiklis.

Eesti piirkonnas. Enne seda
eemaldasime katte tamme
juures asuvale kivile kinnitatud
meenesildilt LC Saue 2004.
Kõik möödujad saavad vaadata, kui palju pikkust meie
istutatud tamm juba kogunud on

ja milliseks kujuneb tema võra.
Pärast ühispilti külastasime kohalike õllemeistrite
pruulikoda Õllenaut, kust väljub õllesõprade rõõmuks juba
palju kuulsust kogunud pastöriseerimata ja filtreerimata

Vandaalid Saue jaanituleplatsil
Saue Sõna
Vahemikus 15.-18. mai lõhkusid vandaalid lauluväljakul
viis tänavavalgustusposti. Neli
posti on maa sees oleva ankru
küljest lahti kangutatud ja loksuvad vabalt augus. Üks post
on maast välja kistud, teised
kõverad, nelja posti valgustid
lõhutud. Lisaks on maast välja
tõmmatud ja võssa visatud liiklusmärk, lõhutud grillimiskoht.
Märatsejad peksid puruks
ka platsil olnud puidust
skulptuuri, Tammevana nime
kandnud kuju, mis 2007.
aasta Saue Sõleks valmis,
autor Ott Olesk.
Saue Linnavalitsus palub
linnakodanike kaasabi vandaalide leidmiseks.
Vihjed on oodatud Saue
Linnavalitsuse telefonil
6790180 või e-posti aadressil
saue@saue.ee, Saue Linnavarahalduse telefonil 6595611
või politseile: piirkonnapolitseinik Kadi Kuuseoja, telefon

6124555, e-posti aadress
kadi.kuuseoja@politsei.ee.
Fotod: Saue Linnavarahaldus

pudeliõlu Õllenaut ligikaudu
20 erinevat sorti. Saime põhjaliku ülevaate arendustegevusest ja osalesime degusteerimisel. Üksmeelne arvamus
oli, et tublid eesti mehed on
saanud hakkama järjekordse
väga hea asjaga.
Pärast Õllenauti külastamist
jätkus klubiõhtu Loftis, kus
Raivo Kokser andis üle lionsite kõrge piirkondliku autasu,
Rukkilille teenetemärgi üle
meie teenekale lionsile Ülo
Kesküllile.
Sportlik tegevus on Sauel au
sees. 13. mail oli võistlus boolingus nelja meeskonna vahel,
osalesid võistkonnad Saue Linnavalitsusest, Saue Linnavoli-

kogust, Saue Ettevõtete Liidust
ja lions-klubist LC Saue.
Traditsiooniks on saanud
LC Saue kevadine hoogtööpäev Saue mõisa pargis. Seal
9. mail tehtud foto on piltlik
näide sellest, et kui kõik veavad ühes suunas, on jõud suur
ja asjad edenevad väga hästi.
Lions-klubi LC Saue 22
liikmega kuulub maailma suurima heategevusorganisatsiooni
rahvusvahelise lions-klubide
organisatsiooni Eesti piirkonna
D120 koosseisu. Käeoleval
lions-aastal on rahvusvaheline
president Joe Preston. Eesti
piirkonna kuberner on Mare
Kolsar. LC Saue president on
Tõnu Kumari.

Piltlik näide sellest, et kui kõik veavad ühes suunas, on jõud suur ja
asjad edenevad väga hästi. Foto: Tõnu Kumari
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 13. mai
istungi päevakorras oli 37
küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Suunas volikokku kehtestamiseks nelja määruse
ja kahe otsuse eelnõud:
„Lääne-Harjumaa jäätmekava 2015-2020“ (Harku,
Keila, Kernu, Nissi, Padise,
Saue valla ning Saue linna
ühine jäätmekava); „Saue
linna aasta õpetaja ja teeneka õpetaja konkursi statuut“; „Saue linna 2015.
aasta I lisaeelarve“; „Saue
Linnavolikogu 22.01.2015
määruse „Saue linna 2015.
aasta eelarve“ § 2 Toetuste
määrade kehtestamine lõike
3 punktide 1 kuni 3 muutmine“; ;„Saue linna 2014.
aasta majandusaasta aruande kinnitamine“; „Saue

Linnavolikogu 28.02.2013
otsuse nr 174 „Saue Linnavalitsuse koosseisus ametija töökohtade kindlaksmääramine“ lisa muutmine.“
◊ Eraldas mittetulunduslikuks
tegevuseks toetust järgmiselt: MTÜ-le Saue Folk
180 eurot Saue Päevakeskuse kollektiivide Rukkilill
ja Vokiratas transpordikulude katteks, et osaleda XX
Harjumaa memme-taadi
lustipeol Paldiskis; MTÜ-le
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester 2000 eurot XIII
rahvusvahelise rütmimuusika festivali Visioon korralduskulude katteks.
◊ Otsustas võtta vastu ja avalikustada Pärnasalu tn 30a
kinnistu detailplaneeringu.
◊ Kinnitas järgmised projekteerimistingimused: Koore
tn 20 üksikelamu laiendamine ja renoveerimine; Tule
tn 22 büroo-tootmishoone;

◊

◊
◊

◊

◊

◊

Sarapiku tn 24 kinnistule
elektri liitumiskilbi ja 0.4kV
kaabelliini paigaldamine.
Otsustas maksta sünnitoetuse esimest osa kogusummas 520 eurot viiele perele.
Määras hooldaja neljale isikule.
Otsustas maksta hoolekandeasutuse toetust ühele
isikule.
Otsustas maksta ühekordset sissetulekust sõltuvat
sotsiaaltoetust kolmele lastega perele kogusummas
411 eurot ning ühele perele
lastega perede perioodilist
sotsiaaltoetust.
Nõustus tervisespordisarja
„Sauelane liikuma“ jalgsimatka läbiviimisega 16.
mail Keskuse pargis ning
Saue linna ja valla kergliiklusteedel. Matk kulgeb
Saunapunktini ja tagasi.
Nõustus rongkäigu korraldamisega Keskuse pargist
jaanituleplatsile ning laulu-

Pärnasalu tn 30a kinnistu
detailplaneeringu avalik väljapanek

Saue Linnavalitsus
Saue Linnavalitsus teatab, et
Saue linna Pärnasalu tn 30a
kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Sauel
Tule tn 7 II korruse fuajees
linnavalitsuse tööpäevadel 1.
juuni-15. juuni 2015.
Detailplaneering haarab

Pärnasalu tn 30a kinnistut
sihtotstarbega elamumaa,
pindala 1673m². Selle eesmärk on olemasoleva ehitusõiguse muutmine korruselisuse osas soklikorrusega
3-korruselisest korterelamust
soklikorrusega 4-korruseliseks
korterelamuks muid kehtivaid parameetreid muutmata.
Detailplaneeringus fikseeritakse senikehtiv tehnovõrkude,
liikluskorralduse, haljastuse ja
heakorrastuse lahendus. Muudetakse parkimiskohtade arvu.
Detailplaneering on algatatud
Saue Linnavalitsuse 8. oktoobri
2014 korraldusega nr 329.
Detailplaneering on saanud

kõik vajalikud kooskõlastused
ning on vastu võetud ja esitatud avalikustamiseks Saue
Linnavalitsuse 13. mai 2015
korraldusega nr 160. Detailplaneering ei muuda Saue
Linnavolikogu 16.12.2010
määrusega nr 18 kehtestatud
Saue linna üldplaneeringut.
Detailplaneeringu materjalidega saab avalikustamise kestel
tutvuda Saue Linnavalitsuse
infoletis esimese korruse fuajees.
Võimalikud vastuväited
detailplaneeringu kohta
palume saata kirjalikult Saue
Linnavalitsusele kas posti teel
aadressile Tule tn 7, Saue linn
või e-postiga saue@saue.ee.

Kooli lõpetanud õpilastel lõpevad
sõidusoodustused 30. juunil
Heli Joon
Sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht
Õpilastele väljastatud bussiliini
191 elektrooniliste sõidukaartidega on sõit kuni mai lõpuni
tasuta. 1. juunist kuni 31.
augustini kehtib sõidukaartide
omanikele liinil 191 soodussõit. 1. septembrist kuni 31.
maini 2016 on sõit taas tasuta.
Õpilastel, kes lõpetavad sel
õppeaastal põhikooli, keskkooli või keskharidust andva
kutseõppeasutuse, lõpeb bussi

nr 191 sõidukaardi kehtivus
automaatselt 30. juunil 2015.
Põhikooli lõpetajad, kes
asuvad sügisel omandama
keskharidust, peavad taotlema
uuest õppeaasast alates uut
sõidusoodustust.
Õpilased, kes asuvad 2015
sügisest õppima väljaspool
Saue linna asuvatesse põhikoolidesse, gümnaasiumitesse
või keskharidust andvatesse
kutsekoolidesse, on õigus
valida elektriraudtee või bussiliini nr 191 sõidusoodustuse
vahel.

Elektriraudtee kaart väljastatakse koos sinna laetud
sõiduõigusega perioodiks 1.
september kuni 31. detsember
2015 augustikuu teisel poolel.
Õpilased, kes soovivad eelnevalt väljastatud elektriraudtee kaardile taotleda pärast
kehtivuse lõppemist uut sõiduõigust, peavad esitama uue
kirjaliku taotluse. Perioodi laadimisest või kaardi valmimisest
teavitatakse rongikaardi kasutajat SMS-i teel.
Info telefonil 6790174
või 6790180.

ja tantsupeo Saue Sõlg läbiviimisega 23. mail jaanituleplatsil. Rongkäik algab kell
17 ja pidu lõpeb kell 22.
◊ Kinnitas Kuuseheki 5a
hoone üürile andmise kirjalikul enampakkumisel
parimaks enampakkujaks
EELK Keila Miikaeli koguduse ja kinnitas üürilepingu
põhitingimused. Osutatav
tegevus on Saue luterliku
väikekiriku rajamine.
◊ Luges Saue linna jäätmeveo
piirkonnas jäätmevaldaja
korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks, kuna ta ei ela
kinnistul ega kasuta seda.
◊ Avaldas tänu rahvatantsurühma Saue Simmajad tantsupaarile Helve ja Urmas
Paisnikule suure panuse
eest rahvatantsu edendamisel Saue linnas ning autasustas neid rahvakultuuri
auhinna (graafiline leht
„Saue Sõlg“) ja tänukirjaga.

◊ Väljastas ehitusloa korteri rekonstrueerimiseks
Koondise tn 9, üksikelamu
püstitamiseks Pärnasalu tn
22a ja elektriliitumise ehitamiseks Pärnasalu tn 30a
kinnistule.
◊ Väljastas kasutusloa Koondise tn 15 ja Pärnasalu tn
T2 vahelisele ning Pärnasalu tn 25 ja 27, Pärnasalu
põik 2 ja 8 kaugküttetorustikule ning Tammetõru tn
49 üksikelamule.
◊ Väljastas kirjaliku nõusoleku
abihoone püstitamiseks Pärnasalu tn 22a ja üksikelamu
küttesüsteemi rekonstrueerimiseks Rauna tn 5.
◊ Kinnitas Saue Päevakeskuse 7. juunil toimuva
Lilleoru väljasõidu hinnaks
11 eurot osaleja kohta ning
19. juulil Otepääle korraldatava teatrireisi „Miljonite
lemmik“ hinnaks 33 eurot
osaleja kohta.

Koolitoetus esimese
klassi õpilastele
Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
Saue Linnavalitsus maksab 2015. aastal esimesse
klassi astuva õpilase vanemale koolitoetust 70 eurot.
Toetuse saajad on kõik
2015. aasta septembris
esimesse klassi astuvad
õpilased, kelle elukoht on
registreeritud Saue linnas
seisuga 1. september 2015.
Lisaks on nõutav mõlema
lapsevanema registreeritud
elukoht Saue linna elanike
registris seisuga 1. september 2015. Kui üks vanematest ei ole registreeritud
Saue linna elanike registris, makstakse koolitoetust
50% kehtestatud toetuse
suurusest (ei kehti lahutatud, mittekooselavate ja

surnud vanemate puhul).
Toetuse taotlemiseks
palume lapsevanematel,
kelle laps astub 2015. aastal esimesse klassi, esitada
linnavalitsusele hiljemalt
30. septembriks 2015 kirjalik taotlus. Koolitoetus
makstakse välja taotluses
esitatud arveldusarvele ajavahemikul 1. oktoober kuni
30. november 2015.
Koolitoetuse taotluse
blanketid on kättesaadavad Saue Linnavalitsuse
infoletis ja Saue linna
koduleheküljel www.saue.
ee.Taotlusi e-kirjaga saue@
saue.ee saates on vajalik
digiallkiri!
Info telefonil 6790174.

Ootame ettepanekuid
Saue linna konkursile
„Kaunis Kodu 2015“
Ootame linnakodanikelt kuni 12. juunini
ettepanekuid kandidaatide kohta
e-posti aadressile inger@saue.ee.

Muusika
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Tuult tiibadesse,
Saue Muusikakooli XIII lend!
Saue Sõna
Saue Muusikakooli XIII lennu
lõpuaktus toimus 16. mail
muusikakooli kammersaalis.
Lõpetajaid tervitas VI klassi
kitarristide ansambel, neid
õpetab Iljo Toming.
Muusikakooli direktori Kristiina Liiviku sõnul sai Saue
Muusikakooli lõputunnistuse
viis vaimustavat noort muusikut, keda võib nimetada kooli
kangelasteks.
Lõpetajad täitsid eriala õppekava täies mahus ja rohkemgi
veel. Nad sooritasid edukalt
eksameid ja arvestusi, esinesid
paljudel kontsertidel, osalesid
festivalidel ja konkurssidel.
Ja esialgu ebareaalsena tunduv eesmärk sai reaalsuseks.
„See on suur saavutus,
mida suudavad vaid vähesed,“
rõhutas direktor lõpetajate tublidust, kuna kaheteistkümnest

Lõpetajad:
igaühel
meist on
rääkida oma
muusikakooli
lugu
Lõpetajate nimel esines
aktusel Jasper Alamaa
Muusikakooli teekond on
olnud raske ja pikk. Tänasest alates saame me viiekesi öelda, et oleme selle
teekonna edukalt läbinud.
Iga õpilase jaoks on siin
õppimine olnud omamoodi.
Mõnel kergem, teisel keerulisem, kuid suure tahtejõu abil
oleme me täna jõudnud siia,
lõpuaktusele.
Siit majast saame me ellu
kaasa püsivust, oskusi ja
muidugi ka suurepäraseid
kogemusi ja tutvusi. Võime
kindlad olla, et igaühel meist
on rääkida oma muusikakooli
lugu.
Oleme esinenud lugematutel edukatel kontsertidel,
oleme kooli õppetöö kõrval
leidnud aega, et tegeleda oma
erialaga, ja pärast rasket tööd,
oleme saanud nautida muusikat, mida oleme ise loonud.
Täname õpetajaid, oma
vanemaid ja kõiki teisi, kes
on andnud meile võimaluse
tõestada ennast muusikutena.
Aitäh!

klassikasuunal põhiõppesse
sisse astunud õpilasest lõpetas
vaid kolm.
„ Tä n a s a a v a d n o o r e d
muusikud eelprofessionaalse
muusikahariduse lõputunnistused,“ tänas Kristiina Liivik
oma sõnavõtus õpilasi, vanemaid, eriala- ja rühmaõpetajaid ning Saue linnapea Tõnu
Urvat.
Kõik lõpetajad said muusikakoolilt kingituseks XIII lennu
lõpueksami salvestusega CD
duubelplaadi. XIII lennu vanemad kinkisid muusikakoolile
mälestuseks suure peegli.
Lõpetajate nimel esines
sõnavõtuga Jasper Alamaa.
Rütmimuusikasuuna lõpetas
kaks ja klassika suuna kolm
õpilast.
Klassikasuuna lõpetajad:
◊ Gethe Maria Eljas - klaveri

Saue Muusikakooli XIII lend vasakult: Gertrud Soone, Lisa Kõllamõts, Jasper Alamaa, Gethe Maria Eljas ja
Kaie- Mari Hanikat. Foto: Lembit Michelson

eriala, kiitusega, õpetaja
Marina Jurtšenko
◊ Lisa Kõllamõts - viiuli eriala, õpetaja Juta Ross
◊ Gertrud Soone - klaveri eri-

ala, kiitusega, õpetaja Tiina
Kalvet
Rütmimuusika osakonna lõpetajad:
◊ Jasper Alamaa - basskitarri

eriala, kiitusega, õpetaja
Tanel Liiberg
◊ Kaie-Mari Hanikat - laulu
eriala, kiitusega, õpetaja
Eve Pärnsalu

Festivali
Visioon 2015 kava
Kolmapäev, 3.juuni, Tallinn
◊ Raekoja plats
17.00-18.00 Otsakooli Bigband, dirigent Siim Aimla
Philly Joe Jazz Club
20.00 avakontserdid
Neljapäev, 4.juuni, Tallinn
◊ 13.00-17.30 Hopneri
majas Rahvusvahelise
Noorte Big Bandi workshop,
dirigent professor Jukkis
Uotila (Sibeliuse Akadeemia), abidirigent Teet Raik
(EMTA), korraldaja Mairo
Marjamaa (Otsakool)
Kontserdid:
◊ Raekoja Plats
15.00-16.30 noortebändid
Tornide väljak
14.00-16.00 noortebändid
Hopneri Maja
19.00-22.00 festivali
Visioon kontserdid
Reede, 5. juuni, Tallinna vanalinna päevade muusikapäev
◊ 9.30-13.00 Hopneri majas
Rahvusvahelise Noorte Big
Bandi workshop, dirigent
professor Jukkis Uotila (Sibeliuse Akadeemia), abidirigent
Teet Raik (EMTA), korraldaja
Mairo Marjamaa (Otsakool)
Kontserdid:
◊ Raekoja Plats
14.00-16.30 noortebändid

16.30 Harjumaa Big Band
&Siim Aimla
17.30-18.30 GAG & Otsakooli ühisprojekt
19.00-20.30 Helsinki
Pop-jazz Konservatooriumi
Big Band, dirigent Markku
Renko (Soome)
21.00-22.00 Rahvusvaheline Noorte Big Band,
dirigent Sibeiluse Akadeemia professor Jukkis Uotila
(Soome)
23.00 Visiooni Jam
Laupäev, 6.juuni, Saue linna
noortepäev
◊ Saue Muusikakooli džässistuudio
10.00-14.00 rütmimuusika workshop. Juhendab
dirigent Markku Renko
Helsinki Pop-jazz Konservatooriumist
Kontserdid:
◊ Saue linna jaanituleplatsi
vabaõhulava
15.00-17.00 Visiooni Suur
Galakontsert
Muusikatelk: löökpillide ja
vaskpillide õpitoad (Reigo
Ahven, Teno Kongi jt)
17.00 peaesineja Helsinki
Pop-jazz Konservatooriumi
Big Band, dirigent Markku
Renko (Soome)
Tule kuulama ja osalema!
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Paljasjalgselt suvele vastu!
Helgi Vaher
Lasteaia õppealajuhataja

K

uidas teha nii, et laps
suudaks viirused edukalt tagasi tõrjuda,
oleks rõõmsameelne,
liikuv ja suudaks kohaneda
muutustega, mida elu igal hetkel pakub? Kuidas saaks lasteaed selles protsessis kodustele
ettevõtmistele toeks olla?
Et lasteasutuse üks oluline
eesmärk on tervisliku eluviisi
kujundamine, lapse tervise
hoidmine ja tugevdamine,
haigestumise vähendamine
ning igale lapsele võimetekohaseks arenguks vajalike tingimuste loomine, peame väga
oluliseks seda tahku meie
töös, mis nende eesmärkide
saavutamist toetab.
Meie lasteaias on heaks
traditsiooniks õppetegevused
tervishoiutöötaja eestvedamisel, koolirühmade lastega
tervishoiumuuseumi külastamine kevadel, rühmade spordipäevad kaks korda aastas
ning osalemine üle-eestilisel
lasteaedade spordipäeval.
Liikumistegevused lasteaias
algavad alati kogu lihaskonda
soojendavate üldarendavate
harjutustega, mis valmistavad
organismi ette põhiharjutuste
sooritamiseks ja annavad eelduse võimalike traumade tekke
vältimiseks.
Et tagada lastele pidev
liikumisvõimalus, kasutame
põhiharjutuste sooritamisel
sageli ringmeetodit, et kõik
lapsed oleksid korraga aktiivses tegevuses. Võimlemissaalis
on lapsed pidevalt liikvel, verevarustus kiireneb ja jahtumine
ei ole tõenäoline.

Saue lasteaia Midrimaa meistrivõistlustel osalejate autasustamine. Foto: Andra Salutee

Lapse tervise tugevdamises
on kindlasti suur roll karastamisel, et organism suudaks
vastu panna väliskeskkonnas toimuvatele muutustele,
eelkõige ilmastiku vaheldumisele. Kui organism harjub
jahedama temperatuuriga,
töötab immuunsüsteem välja
ained, mis aitavad lapsel terve
olla. Eks taha ju iga ema, et
tema laps terve püsiks, olgu
väljas siis soe suveilm või vihmane sügis.
Lasteaias karastame me
lapsi lihtsate võtetega, ekstreemsusi nendega ette ei võta.
Karastamine algab toatemperatuuril ja peaks kindlasti
olema pidev. Hea karastamisvõte on paljajalu kõndimine.
Spetsialistide soovitusel peaks
laps käima ka kodus 1-2 tundi
päevas paljajalu.
Sõltuvalt laste vanusest on
liikumistegevuste kestus las-

teaias 15 minutist sõimerühmades kuni 25-30 minutini
kooliminevate laste puhul.
Liikumisspetsialistide soovitusel on just paljajalu võimalik lapse talla piki- ja ristvõlvi arendada ja lampjalgsust
ennetada. Et harjutused oleks
tulemuslikud, on oluline, et
laps sooritaks need paljajalu.
Lampjalgsust ennetavad harjutused ei oma kasutegurit, kui
lapsel on sokid või tennised
jalas. Kindlasti on paljajalu
olek oluline ka jalgade ja kogu
organismi verevarustuse aktiveerimisel.
Kehalise tegevuse käigus
kogevad lapsed erinevaid olukordi, õpivad tundma ausa
mängu põhimõtteid ja püstitama eesmärke ning omandavad oskuse kontrollida nende
realiseeritavust. Nad peavad
olema valmis ja suutelised
muutusteks.

Lasteaia liikumistegevustes omandavad lapsed põhiliikumised-liigutused-asendid ja vahendite käsitsemise
oskuse, arendavad tasakaalu,
reaktsioonivõimet, rütmitunnet ja ruumis orienteerumise
oskust. Õpivad, kus ja kuidas
liikuda-mängida; kuidas käituda tänaval, veekogu ääres,
metsas ja mujal; mida teha
enda või kaaslase ohtu sattumisel.
Suhtumine kehalisse aktiivsusesse tekkib varakult ning
vanemate, lasteaia pedagoogide ja eakaaslaste suhtumised kanduvad lastele üle ning
kujundavad laste väärtushinnangud. Lapsed tahavad käituda oma kehaliselt aktiivsete

vanemate moodi, hiljem nagu
vanemad õed-vennad, lasteaia
pedagoogid, sõbrad (sotsiaalse
õppimise teooria).
Lasteaias kui kollektiivis
väljenduvad selged seosed
hariduse ja tervise vahel. Hea
tervisega laps suudab mängida
ja õppida, on õige enesehinnanguga, õpib ennast adekvaatselt kehtestama ja võtab
omaks positiivse tervisekäitumise alused.
Usun siiralt, et lasteasutuse
töötajate ja lastevanemate
koostöös on pandud tugev alus
laste organismi karastamisele
ning meie laste suvi tuleb
päikseline ja nende tervis võimaldab tunda rõõmu suvetuulest, -vihmast ja päikesest!

OOTAB UUTE LASTE
VANEMAID ESIMESELE
K O O SO LEK U LE
K O LM A PÄ EV A L, 3.JU U N IL,
KELL 17.30 LASTEAIA
MUUSIKASAALI.
Sellel õ h t u l o n LA PSE V A N EM A T EL
V Õ IM A L U S
SÕLMIDA LEPINGUID
TUTVUDA LASTEAIAGA
TUTVUDA LAPSE RÜHMAGA
SAADA VASTUSEID
KÜSIMUSTELE
SAADA INFORMATSIOONI SELLEST,
KUIDAS LAST LASTEAEDA
TULEMISEKS ETTE VALMISTADA

T er e t u lem a st m eie
t o r ed a sse la st ea ed a !

Kultuur ja haridus
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Vii mind vikerkaare peale
Liivi Lents
„Vii mind vikerkaare peale“,
selline luulerida Ernst Enno
luuletusest „Juss päikesele“
oli 15. mai Haapsalu muinasjutufestivali nimetus. Saue
Päevakeskuse näitemänguringil oli juba mõnda aega kavas
minna külla jutuvestjatele, aga
sattusime hoopis enamale muinasjutuvestjate festivalile.
Luuletaja Ernst Ennol täitub selle aasta juunis 140
aastat sünnist. Sel puhul oli
kogu festival pühendatud talle.
Kohal oli luuletaja lapselaps
Elin Toona, kes Janika Kronbergi sõnul on kirjutanud Eesti
parimad raamatud vanaemast
ja vanaisast.
Oma eluloo on Elin Toona
kirja pannud 2008. aastal Eestis Loomingu Raamatukogus
ilmunud romaanis „Ella“, mis
räägib autori vanaemast Ella
Ennost. See raamat oli järjeks
2000. aastal ilmunud vanaisa
Ernst Enno eluloole „Rõõm
teeb taeva taga tuld“. Elin
Toona elab USA-s, Floridas.
Näitemänguringi seltskonnal õnnestus Elin Toonaga

jutule saada. Saime teada, kus
asus Ennode perekonna maja.
Haapsalus Tšaikovski pingi
taga. Kahjuks ei ole enam
maja ega krunti, on ainult park
ja maja asemel kuusk.
Kõik ettekanded festivalil
olid otseselt või kaudselt seotud Ernst Ennoga
Krista Kumberg kõneles
väiksest poisist Soosaare Enist,
kelle vanaema silmad ei näinud,
aga suu vestis väsimatult lugusid: haldjatest, kodukäijatest,
krattidest ja kaarnakivist. Luuletused, mida Enno lastele on kirjutanud, jutustavad lapsepõlve
muinasjutte. Enno lapsepõlve
loodusel oli hing: päike viis
vikerkaare peale, tuul kõndis
tasa, rohutirts pikkade ja lühikeste jalgadega... Meie lastel on
aga nuhvlid, ehk on nende sees
lilledel ja loomadel ka hing?
Janika Kronberg viitas Ernst
Enno eraklikkusele ja erakordsusele. Oma kaasaegsetega
Enno ei klappinud: Tuglas kippus ta luuletusi „parandama“.
Õnneks küll parandusi sisse
ei viidud. Noor Eesti pürgis
Euroopasse, Enno vaatas pigem
itta. Kui palju Ernst Enno ida-

Saue Päevakeskuse näitemänguring sattus muinasjutuvestjate festivalile Haapsalus. Foto: Katre Porss

maa tarkustega kursis oli, seda
ei tea päriselt keegi, aga Enno
luules on kõigil oma hing.
Mathura kõneles oma kunagisest arvustusest „Kirjanik, kes
kõndis omapead“, kus ta pidas
Enno luulet pisut lihtsameelseks. Mathura arvas nüüd, et
tegi Ennole liiga. Ilmselt siiski
mitte, sest lihtsuses on sügavust.
Keeruline on sageli nii udune, et

uduhämust selgust ei saagi.
Piret Päär jutustas lihtsalt
lugusid ja kutsus külla oma
loomemajja Viljandimaal. Seda
meie näitemängutrupp ka esimesel võimalusel teeb.
Jutuvestja Piret Päär vestis
lugu rongist, kes jäi magama
ja kõik reisijad rongis jäid ka
magama. Igaüks oma unistuste
unes. Meie olime ka selles ron-

Saue lasteaial
Midrimaa on toimekas hoolekogu
Meeri Tampere
Lasteaia direktor
Saue lasteaia Midrimaa
21-liikmelises hoolekogus on
lastevanemate koosolekutel
valitud 18 rühma, õpetajate,
Saue Linnavalitsuse ja Saue
Linnavolikogu esindajad.
Käesoleva õppeaasta jooksul kogunes hoolekogu viis
korda, koosolekutest osavõtt
oli väga kõrge. See näitab, et
lapsevanemad on head koostööpartnerid, ja rõhutab arutatud teemade olulisust ning

lastevanemate suurt huvi lasteaia tegevuse vastu. Kindlasti
on olnud tähelepanuväärne
ja lahendusi otsiv hoolekogu
liikmete omavaheline aktiivne
suhtlus hoolekogu listis.
Hoolekogu on arutanud
lasteaias tegutsevate huviringide muutunud töökorraldust
ja toitlustusteenusele üleminekuga seonduvat. Oluline
oli hoolekogu kaasatus lasteaia arengukava koostamisse.
Samuti on läbi arutatud personali värbamise ja valiku kord
ning laste arvu kinnitamine

rühmade kaupa alates 1. septembrist 2015. Ühiselt on
otsitud ja leitud lahendused,
kuidas paremini vahendada
info liikumist lapsevanemate
ja rühmaõpetajate vahel, ning
selle tulemusena ostetud rühmadesse mobiiltelefonid.
Lasteaia juhtkond on hoolekogule esitanud kokkuvõtteid eelmise aasta õppe- ja
kasvatustegevusest ning
eelarve täitmisest, vastanud
üleskerkinud küsimustele.
Lapsevanemate esindajatele
on tutvustatud ka käesoleva

Saue lasteaia Midrimaa 21-liikmelises hoolekogus on lastevanemate koosolekutel valitud 18 rühma, õpetajate,
Saue Linnavalitsuse ja Saue Linnavolikogu esindajad. Foto: Andra Salutee

õppeaasta tegevuskava.
Aktiivne hoolekogu on võtnud enda korraldada lasteaia
mänguväljakul oleva tuletõrjeauto renoveerimistööd. Suur
on kõigi lapsevanemate roll
iga-aastasel lasteaia heategevuslikul kevadpeol.
Kuna hoolekogus on iga
rühma vanemate esindaja,
on selle kaudu olnud võimalus arutleda üheskoos erinevate esilekerkinud küsimuste
üle ja vajadusel vastu võtta
otsuseid.
Hoolekogu koosolekute
protokollid on avalikustatud
lasteaia kodulehel. Nii on
kõigil lapsevanematel võimalus saada ülevaade arutluse all olevatest teemadest
ja hoolekogus vastuvõetud
otsustest.
Lasteaia ja hoolekogu
ühine eesmärk on toetada
laste arengut ja asutuse arendustegevust. Selle õppeaasta
viimasel hoolekogu koosolekul tänasime kõiki hoolekogu
liikmeid meeldiva koostöö
eest. Üheskoos valupunkte
vaagides ja lahendusi otsides
oleme teel lasteaia tõhusa ja
tulemusliku arengu suunas.

gis, sest jutustaja pauside ajal
kostus magusat unenorinat, mis
tuli meie näitetrupi kõige ilusamas unenäos uneleja suust. Sellele rongile on praeguseks kõik
piletid välja müüdud.
Kui me Viljandimaale jutuvestjatele küll läheme, satume
ehk jälle sellesse rongi või hoopis kuskile mujale, viimaks
lausa vikerkaare peale...

Saue
Gümnaasiumi
koolivormi
tellimine 2015.2016. õppeaastaks
Ettetellimise ja proovipäev neljapäeval, 28. mail, ja kolmapäeval, 10. juunil kell 16.0019.00 Saue Gümnaasiumis,
kabinet 118.
Koolivormiga saab tutvuda
aadressil: http://sauekoolivorm.shops.pipfrog.com.
Info: www.saue.edu.ee üldinfo/
koolivorm.
Info 1. septembril 2015 kooliteed
alustavatele Saue Gümnaasiumi I
klassi õpilaste vanematele
Neljapäeval, 28. mail:
◊ infokoosolek kell 18.30
kooli aulas
◊ koolivormi ettetellimine
ja proovimine kell 16.0019.00
◊ 1. klassi õpilaste pildistamine õpilaspileti tarbeks
kell 16.00-18.30
Kolmapäeval, 10. juunil:
◊ koolivormi ettetellimine ja
proovimine kell 16.00 –
19.00
◊ 1. klassi õpilaste pildistamine õpilaspileti tarbeks
kell 17.00 – 18.00
Info: www.saue.edu.ee/esimene_klass
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Kellel on rohkem sünnipäevi, elavad kauem
Liivi Lents
Päevakeskuse juhataja
Kevadistele sünnipäevalastele
paistis sel korral soe ja kevadine päike.
Noortekeskuse saali kogunesid mai teise teisipäeva
ennelõunal Saue linna sünnipäevalapsed, kel piisavalt
aastaid ja sünnipäev kevadises kvartalis. Nagu ansambli
Rukkilill rühmavanem Tiiu
Kuuskme ütles - need, kellel on
elu jooksul rohkem sünnipäevi,
elavad kauem - nii ka on.
Tervisi ja häid soove tõi linnavalitsusest abilinnapea Jüri

Pidu lõppes suure tordiga Foto: Terje Menert

Tümanok ja volikogust aseesimees Mati Nappus.
Kontserdi alustas ja lõpetas
ansambel Rukkilill Tõnu Kangroni juhendamisel.
Kontserdi vahepeale mahtus
palju värvikirevat ja hoogsat
tantsu Nõmme Kultuurimaja
tantsuansamblilt Alhambra,
mida juhendab Riina Aro.
Väikese kontserdi poolitasid
Marve Rekand ja Andres Tarja,
kellel olid sel korral kaasas ka
väikesed laulu- ja tantsulapsed.
Pidu lõppes suure tordiga.
Palju õnne kõikidele sünnipäevalastele Saue Linnavalitsuselt ja Saue Päevakeskuselt!

Harjumaa VII seeniortantsupidu Arukülas
Silvia Annus
Seeniortantsijad paljudest
Harjumaa nurkadest, nende
hulgas ka Saue Senjoriitad,
asusid pühapäeval, 17. mail,
Aruküla poole teele.
Meid võttis vastu külalislahke Aruküla rahvamaja ja selle särav juht Evi
Tomingas.
Küünlad, lilled, akordionimuusika. Igale tantsurühmale
oli valmis pandud laud kringli,
kohvi ja meenetega, et igaüks

tunneks end oodatuna.
Koos oli 12 seeniortantsurühma: Viimsi Tutitriinud, Kose
Madli, Saku Lendler, Vihasoo
Tantsumemmed, Ardu Kuldne
Sügis, Saue Senjoriitad, Kõue
Üllatus, Kiisa Kiisatar, Loksa
Rannamemmed, Randvere
Kobarake, Loo ja Aruküla Pihlakobar.
Ava-, õpetus- ja lõputantsud
tantsisime parketisaalis, aga
iga rühma soolotantsu teatrisaali laval. Väike alev - aga
milline rahvamaja!

Tantsijate kaunid kostüümid, reibas olek ja rõõmsad
näod ning hästi korraldatud
koosviibimine jäävad kauaks
meelde. Oli ilus pidu.
Tänusõnad pälvis ka Saue
Senjoriitade juhendaja EveMall Saar, kes on seeniortantsu
maaletooja.
Korraldajaid abistasid ja
toetasid Raasiku vald, Eesti
Kultuurkapital, Rahvakultuuri
Keskus ja Aruküla kultuuriselts.
Järgmine suurpidu - juba
VIII - toimub Randveres.

Saue Senjoriitad, vastvalminud imeilusad kostüümid üll, võtsid osa Harjumaa VII seeniortantsupeost Arukülas. Foto: erakogu

Kevadel ja suvel päevakeskuses
Täname kõiki kohvipakkide
toojaid ja ootame jätkuvalt
tühje kohvipakke.
◊ 22. mai kell 11.00 käsitööringi näituse avamine
käsitöö poolel.
◊ 22.-26. mai kell 11.0017.00 käsitöö poolel on
avatud käsitööringi näitus.
◊ 27.-31. mai kultuurireis
Karjalasse.
◊ 29. mai kell 16.00 Tammetõru hooaja lõpetamine koos
Boris Lehtlaanega Aila külas.

◊ 7. juunil külastame Lilleoru avatud uste päeva.
Lilleoru on joogalik õppekeskus ja Eesti vanim ökokogukond. Hind 11 eurot.
◊ 19. juuli teatrireis Otep ä ä l e A . Ay c k b o u r n i
komöödiat „Miljonite lemmik“ vaatama. Mängivad
Marko Matvere, Henrik
Norman, Merle Palmiste jt.
Lavastaja Roman Baskin.
Hind 33 eurot. Palume
huvilistel registreerida.

Saue Muusikakool teatab

◊ Saue Muusikakooli õppeaasta lõpuaktus 26. mail kell
18.00 Saue Kontserdisaalis.
Oodatud on kõik õpilased,
vanemad, külalised!
◊ Muusikakooli sisseastujate
konsultatsioonid N, 28. mail
ja R, 29. mail kell 17.0019.00 Saue Muusikakoolis.
Konsultatsioon on sisseastujale kohustuslik. Eelnevalt
tuleb täita avaldus kodulehel www.sauemk.edu.ee.

◊ Saue Muusikakooli vastuvõtukatsed E, 1. ja T, 2. juunil kell
17.00-19.00 Saue Muusikakoolis.
◊ XIII rahvusvaheline noorte
rütmimuusika festival Visioon
K, 3.- L, 6. juuni Tallinnas
ja Sauel (vt kuulutust).Tutvu
kavaga www.noortejazz.ee.
◊ XVIII loomingu ja Improvisatsiooni päevad P, 7.-T, 9.
juuni Saue Muusikakoolis
(vt kuulutust). Registreerumine http://noortejazz.ee/et/
loomingu-paevad-2014.
◊ Rahvusvaheline poistekooride
festival 20. juunil Tartus

◊ 13.-14. august loodusreis
Mulgimaale, hind 100
eurot. Palume registreerida. Täpsem info päevakeskuses.

◊ 3. september loodusreis
„Läänemaa süda“, hind
35 eurot. Palume registr e e r i d a . Tä p s e m i n f o
päevakeskuses.

MAI
SÜNNIPÄEVALAPSED
AINO SIMSON
VALVE UIBO
ELLI AERO
HELGA TÜRK
ALFRED-ADOLF
TAMMERT
JÜRI TOMBERG
ANNA BURMINSKAJA
LEONOORA KOTKAS
HELJU NURK
SAMUEL LILLEORG
ELVIIRA SAAREN
NEIDI JÄRVEMÄGI
VILMA SILM
ILME HERMSON
HELDI SALUMETS
EVI PÕLDMANN
SAIMA RÄÄBUS
AGDE PÄRISMAA
ENDEL EIN
VILLU KARK
MAI SÕLG
VALVE KASEMAA
LEMBIT VAHAR

PALJU-PALJU ÕNNE!
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Saue JK / Epicenter
võitis maineka
jalgpalliturniiri
Saue JK

Saue JK / Epicenter meeskonna mängijad: Erkki Liiv, Jaan Koit, Hans
Talgre, Roland Tammela, Kristjan Ploompuu, Kristjan Suurjärv, Mauri
Levandi, Vincent Lambin, Kaspar Kotter, Ervin Sternfeld, Argo Alaväli,
Janar Pajo. Treener Lauri Esko. Foto: Saue JK

Saue Jalgpalliklubi korraldas 16. mail jaanituleplatsil
rannajalgpalli turniiri, mille
nimeks meie värske nimisponsori järgi Saue JK / Epicenter
rannajalgpalliturniir.
Epicenter Kinnisvara OÜ on
kinnisvarabüroo, kelle nime ja
toetusega soovime jõuda Eesti
absoluutsesse tippu. Korraldatud turniir oli meie koostöö
esimene proovikivi.
Turniirist võttis osa kaheksa
2015. aastal Eesti rannajalg-

palli meistriliigas osalevat
meeskonda eesotsas valitseva
Eesti meistri Peugeot ja karikavõitja SK-ga Augur.
Saue rannajalgpallurid alustasid turniiri kohe väikese üllatusega, kui alistasid esimeses
mängus Eesti meistri Peugeot
seisuga 3:2.
Väärtuslikust võidust innustatuna alistas meeskond järgnevates alagrupimängudes
Nõmme BSC 2:1 ja Pirita RJK
Reliikvia 2:0.
Võidud tõid Sauele alagrupi
võidu ja poolfinaali vastaseks FC

Üksjalgvärava, kes alistus seisul
2:1. Finaalis kohtus Saue SK-ga
Augur, meeskonnaga, kellest
varem kunagi jagu pole saadud.
Sel korral aga vastaste ees
aukartust ei tuntud ja Saue JK
/ Epicenter võitis distsiplineeritud mänguga finaali seisuga
3:1. Turniiri parim mängija oli
Roland Tammela.
Edukaks osutunud turniir
lisas meeskonnale kuhjaga
enesekindlust ja järgmine
võimalus seda realiseerida on
Saue JK / Epicenteril 30. mail
Eesti karikavõistlustel.

Värvikas toolikate, mis valminud
taaskasutuse ringile kohaselt trikotaažiribadest

Raamatukogu „trepigaleriis“ võib näha väljapanekut
rõivaesemetest, millele on
tekstiili ja taaskasutuse kursusel aplikatsioonide ja masintikandiga uus ilme antud.
Teise korruse vitriinides on
täiskasvanute keraamika väljapanek kombineeritud aplikatsioonitehnikas piltide, kottide
ja rõivaesemetega. Väljas on
ka paar värvikat toolikatet, mis
valminud taaskasutuse ringile
kohaselt trikotaažiribadest.
Septembris ootame kõiki
huvilisi sügisestel kursustel
osalema. Info leiate augusti
lõpul Saue Huvikeskuse kodulehelt ja Saue Sõnast.
Kevadnäitus on veel avatud,
külastage meie näitust 25.
maini.

Kevadnäitus on veel avatud
Virve Laan
Saue Huvikeskuse
huvitegevuse juht
Igal aastal maikuus, kui huvikeskuse akrüülmaali, keraamika, tekstiili ja taaskasutuse
kursused täiskasvanutele on
lõppenud ning enamus headest ideedest teoks tehtud,
jagame oma loomisrõõmu
tehtud töödega ka teistele.
Tänavukevadine näitus on juba
järjekorras kaheksas.
Kevadnäitusel on eksponeeritud valik kolmel kunsti- ja
käsitöökursusel tehtud töödest. Raamatukogu esimese ja
teise korruse seintel on maastikumaalid, natüürmordid,
portreed ja koopiad tuntud
kunstnike töödest.

Raamatukogu esimese ja teise korruse seintel on maastikumaalid,
natüürmordid, portreed ja koopiad tuntud kunstnike töödest. Fotod:
Virve Laan

Spordiklubi Imperial hooaja viimane treening-seminar
Nils Joonas Põldme
Spordiklubi Imperial juhataja
Spordiklubi Imperial korraldas 16. mail Edvin Erik
Kibusega järjekordse treening-seminari, mis oli temaga
sellel hooajal juba kolmas ja
ühtlasi viimane. Lisaks on
Edvin Erik Kibus külastanud
meie mitmeid tavalisi treeninguid.
Osalejaid tuli kohale 26,
see on meie treening-seminaride rekord. Äärmiselt
suur rõõm oli näha laupäeva
hommikul nii palju trennihuvilisi. Paljud olid klubist 3D
treening, kust on ka varem
suurema grupiga osaletud.
Kibusest on saanud meie
klubi hea sõber ja partner ning

Spordiklubi Imperial korraldas 16. mail Edvin Erik Kibusega järjekordse
treening-seminari.

loodame tulevikus veel rohkem
koostööd teha. Tema tipptasemel võistlejakogemused on
meile väga arendavad.

Soovime tänada ürituse
korraldamisel abiks olnud
koostööpartnereid Kema Film,
Fitshop ja Võitluspood.

Osalejaid tuli kohale 26, see on spordiklubi treening-seminaride rekord.
Fotod: Kert Paidre

Spordiklubi Imperial on
Sauel tegutsev võitlusspordiklubi. Eesmärk on spordi arendamine, tervislike eluviiside

propageerimine, spordiürituste
ja koolituste korraldamine. Me
ei tee lihtsalt trenni, vaid ka
mõtestame oma tegevust.

22. mai 2015 Saue Sõna
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Päästekeskus:
Saue linn on turvaline elupaik
Saue Sõna
Et hoida ja tõhustada päästealast ohutust ning muuta paremaks edasist koostööd, kohtus
Põhja päästekeskus 19. mail
Saue Linnavalitsusega.
Arutlusel oli 2014. aastaks
planeeritavate kodusnõustamiste sihtgrupp ja tegevused,
linna sotsiaaleluruumide tuleohutusalane olukord ja selle
parandamise võimalused, ehitusprojektide ja kasutuslubade
menetlemise korraldamine ja

koostöö päästekeskusega, tuletõrjeveevõtu kohtade olukord
ja ligipääs neile, vabatahtlike
päästjate toetamine ja koostöö
tuleohutuse tagamisel ning
elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamine (riskianalüüsid, plaanid) Saue linnas.
Samuti käsitleti teisi päästekeskuse ja linnavalitsuse
tõstatatud teemasid päästetöö,
tuleohutuse järelevalve, ennetustöö ning kriisireguleerimise
valdkonnas.
2014. aastal leidis Saue

linnas aset 63 päästesündmust, sh viis tulekahju, millest
kaks toimus hoonetes. Sellest
lähtuvalt on Saue linn turvaline elupaik. Turvalisus aga
ei ole iseenesestmõistetav ja
selle hoidmisega peab tõsiselt
ja pidevalt tegelema.
2014. aasta hoonetulekahjud Saue linnas said alguse
külmkapist ja küünlast.
Tulekahjude ennetamiseks
ja elanikkonna ohutusalase
teadlikkuse tõstmiseks suurendab Päästeamet oluliselt

Omanikuta kiirgusallikaid
saab tasuta ära anda
Keskkonnaministeerium
Sarnaselt varasematele aastatele toimub tänavugi kampaania, mille käigus saavad
eraisikud ja ettevõtted tasuta
ära anda omanikuta kiirgusallikaid. Kampaania kestab juuni
keskpaigani.
Kiirgusallikas on seade
või radioaktiivne aine, mis
on ohtlik inimese tervisele ja
keskkonnale. Eestis võib leida
kiirgusallikaid sisaldavaid
seadmeid tööstuses, meditsiinis, teaduses ja tavakasutuses
(näiteks plutooniumi sisaldavad suitsuandurid).
Kaasaegsed suitsuandurid on

optilised ja ei ole kiirgusallikad.
Kokku kogutakse neid suitsuandureid, millel on kiirgusallika
märgistus peal ja mis reeglina
pärinevad aastakümnete tagusest ajast.
Kiirgusallikad võivad kohati
olla väga suure aktiivsusega ja
põhjustada nende leidjatele
ning nendega kokkupuutujatele ülemääraseid kiirgusdoose. Ühe sellise allika väärkasutuse tõttu on Eestis 1994.
aastal hukkunud inimene.
1990. aastate esimesel
poolel erastati paljud tööstusettevõtted, neid müüdi korduvalt edasi, nende tegevus
seiskus ja vanametalli äri oli

kontrollimatu. Seetõttu võib
kiirgusallikaid Eestis leida
üsna tihti. Samuti võivad kiirgusallikad Eestisse sattuda
naaberriikidest, kuna kõikides piiriületuskohtades ei ole
tuvastusseadmeid ja kiirgusallikas võib olla ka hästi varjestatud.
Omanikuta kiirgusallikas
on selline kiirgusallikas, mis
on hüljatud, kaotatud, teisaldatud, varastatud või üle
antud nii, et sellest pole nõuetekohaselt teatatud Keskkonnaametile, uuele omanikule
või vastuvõtjale. Sellise allika
omamiseks, hoidmiseks või
kasutamiseks ei ole reeglina
väljastatud kiirgustegevusluba.
Kiirgusallikate kogumise
kampaaniat on tehtud varasemalt 2009., 2010. ja 2012.
aastal. 2009. aastal koguti
kampaania käigus ühe kuu
jooksul kokku 117 kiirgusallikat, 2010. aastal kolme kuuga
214 allikat ja 1,5 m3 radioaktiivselt saastunud metalli ning
2012. aastal kahe kuuga 199
allikat ja 2,5 m3 radioaktiivselt
saastunud vanametalli.
Kui kellegi valduses on kiirgusallikaid või keegi on märganud midagi kahtlast, mida
võib pidada kiirgusallikaks,
tuleks leiust kuni 14. juunini
teavitada radioaktiivsete jäätmete käitlejat AS-i A.L.A.R.A.
telefonil 6741366. Teavitajaga lepitakse kokku aeg,
millal AS A.L.A.R.A. töötajad
kiirgusallikale järele tulevad.
Kindlasti ei tohi kiirgusallikat
ise transportida.
Kampaaniat korraldab Keskkonnaministeerium koostöös
AS-iga A.L.A.R.A ja Päästeametiga, läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

eluruumide tuleohutusalaste
nõustamiste hulka.
Möödunud aastal tegid
päästetöötajad Saue linnas
18 kodusnõustamist ja jagasid eluruumide omanikele
teadmisi. Tänavu on plaanis
kodusnõustamiste arvu oluliselt suurendada. Selleks et
sauelasi kodusnõustamise
võimalustest informeerida, on
plaanis korraldada sügisel päevakeskuses infopäev.
Linn omaltpoolt pöörab
tähelepanu haridusasutuste

automaatsest tulekahjusignalisatsioonist tingitud valehäirete
arvu vähendamisele.
Päästeameti missioon on
ennetada õnnetusi, päästa
inimesi, vara ja keskkonda.
Visioon on, et aastaks 2025
on igaühe kaasabil vähenenud Eestis õnnetuste arv ja
kahjud põhjamaade tasemele.
Et saavutada veelgi suuremat
edasiminekut, on vaja igaühe
kaasabi. Iga kohaliku omavalitsuse, riigiasutuse, ettevõtte
ja eraisiku kaasabi.

Looduses liikudes
tuleb teada reegleid
Keskkonnaministeerium
Selleks, et suvel matkates,
telkides ja ujudes sekeldusi ei tekiks, tuleb hästi
teada õigusi ja samas ka
kohustusi. Võõra maatüki ja
veekogu kasutamise õigust
nimetatakse igaüheõiguseks.
Peamine on meeles
pidada seda, et võõral maatükil võib viibida üksnes
omaniku loal. Kui omanik
ei ole oma maatükki piiranud või tähistanud, võib eeldada, et seal võib ka viibida.
Kui matkajal seisab teel ees
silt „Eramaa“, tuleb maaomanikult kindlasti maal
viibimiseks küsida luba või
valida teine marsruut. Mootor- või maastikusõidukiga
võõral maatükil sõitmiseks
peab alati olema maaomaniku luba.
Maaomanikul on õigus
maatükil piirata tegevusi.
Näiteks võib läbijalutamist
lubada, aga keelata marjade
korjamise ja telkimise.
Ve e k o g u d j a g u n e v a d
kasutuse järgi avalikult
kasutatavateks, millel on
kallasrada, ja veekogudeks,
mis ei ole avalikult kasutatavad ehk n-ö eraveekogud,
millel kallasrada puudub.
Kõikidele avalikele või avalikuks kasutamiseks määratud veekogudele peab olema
ligipääs vähemalt kuni 4
meetri laiuselt veekogu piirist ja kaldaomanik peab
igaühel lubama kallasrada
kasutada.
Telkida või muul viisil

püsivamalt peatuda võib
võõral maatükil reeglina
üksnes omaniku loal. Tähistamata ja piiramata eramaal
võib eeldada maaomaniku
nõusolekut ja telkida tohib
kuni üks ööpäev. Sel juhul
tuleb silmas pidada, et telkimiskoht jääb elumajade
nähtavus- ja kuuldekaugusest väljapoole.
Lõket tohib teha ainult
maaomaniku loal. Kui lõkke
tegemiseks on olemas ettevalmistatud ja tähistatud
koht, siis võib eeldada, et
lõkketegemine on lubatud.
Lõkketegemisel tuleb järgida
tuleohutusnõudeid.
Mis puudutab loodussaaduste korjamist, siis
võõral maatükil võib looduses vabalt kasvavaid marju,
seeni, pähkleid, mahalangenud oksi ja muid sarnaseid
loodussaadusi korjata siis,
kui omanik ei ole määranud
teisiti. Kindlasti on oluline
meeles pidada, et metsaomaniku huvid ei saaks
kahjustatud.
Kõige olulisem on meeles
pidada, et looduses tuleb
käituda vastutustundlikult ja
mõistlikult. Kindlasti ei või
häirida linde ja loomi ning
kahjustada nende elupaiku,
häirida kodurahu ja kahjustada omandit, vigastada puid
ja põõsaid ning saastata ja
prügistada.
Mida selgemalt maaomanik soove väljendab, seda
vähem võib tekkida arusaamatusi ja konflikte.

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.
Lõikemööbel, liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii.
Tel 5029075.
Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust. Tel
58880999, info@EUclean.eu.
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.
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hinnad! Tel
56263857.
Kvaliteetne korstnapühkimisteenus, korstnapühkimise akti väljastus. Pottsepatööd - remont ja
ehitus. Tel 56639398.
Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Tel 58033448, Ain.
Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid jne). TASUTA
demonteerime. Hoolsad töömehed. Telefon 55939504.
Kaasaegsed ja klassikalised kütteseadmed. Professionaalne pottsepateenus nõustamisest dokumentatsioonini. Korstnapühkimine.
Kõikidele töödele pikaajaline
garantii. Lisainformatsioon: www.
ahjumees.ee. Tel 56681555,
tanel@ahjumees.ee.
Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud, küttesüsteemide
eksperthinnangud. OÜ Potipoiss
58072581; info@potipoiss.ee.
Puuokste ja puulehtede äravedu.
Viime ära igasuguse kila-kola.
Teeme ruumid kolast tühjaks ja
vajadusel ka koristame. Ostame
vanarauda. Tel 53476867.
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Niidan muru, trimmerdan, teen
saetöid, lõikan hekki, vajadusel
võsalõikus. Tel 55547291.
Pakume haljastus-, koristus- ja kodukoristusteenust.
Telefon 57702652, Katrin,
kvirgebau88@gmail.com.
Teostan erinevaid katusetöid (ka
valtsplekk): vihmaveesüsteemid,
katuseaknad, korstnamütsid. Telefon 56209716, Raigo.
Kui soovid, et sinu kodu oleks
puhas ja korras, ilma et peaksid ise sellele aega raiskama,
võta julgelt meiega ühendust
info@pesahooldus.ee või helista
56619551.

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 ülevaatuseta. Telefon 58190200, e-posti aadress
Rain30@hot.ee.

Müük
Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt
ja 40L/60L võrgus, puitbrikett,
klotsid 5-30cm võrgus, tulehakatus 40L võrgus ja saepuru. Tel
5018594, kaminapuu.ee.
LIIV, KILLUSTIK, MULD, SÕNNIK, KOMPOST, ASFALDIPURU,
KRUUS kohaleveoga Sauel, Saue
vallas, Tallinnas ja lähiümbruses
kuni 50 km. Tel 5079362.
Lõhutud küttepuud, head hinnad.
Info tel 53492730, www.metsasoojus.ee. Müüme ka liiva, killustikku, laudaväetist.
Müüa: tinajoodis, tavalised käiakivid, teemandiga käiakettad,
erinevad metallipuurid. Kontakt
51976256.
Vääna Ratsakeskus müüb sõelutud
hobusesõnniku turba kompostmulda 20 €/m3 sisaldab laadimist,
Transpordi tellimise võimalus. Info
tel 555 81 673 või www.jalteko.ee.
Müüa väga soodsa hinnaga kvaliteetsed värava, aia ja tõstuste
lahendused. Liugvärav avale kuni
4,5m 1500 eurot (liugvärav,
automaatika, paigaldus). Liugväravad on tsingitud ja värvitud. Tel
58958809.
Müüa TOYOTA STARLET, 1998.
aasta, tel 5234339.
Müüa mett Sauel alates 6 eur/
kg. Tellimine e-mailil arusauna@
gmail.com; kodulehel www.
facebook.com/arusaunamesindustalu või tel 5186301.
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Pakun tööd
Sauel vajatakse koduabilist: eluruumide üldkoristus 1x nädalas 55
m2, muru niitmine 300 m2, muud
tööd eraldi kokkuleppel. Täpsem
teave telefonil 55561224, Külli.
Bennet Puit OÜ Keilas võtab tööle
maaler / püstolvärvija. Lisainfo tel
5022268.
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.
Kohvik Kegel Keilas otsib oma
väiksesse kollektiivi klienditeenindajat. Kandideerimiseks anna oma
huvist märku telefonil 5020583
või e-mailile kegel@kegel.ee.
OÜ Euroclean vajab osalise töökoormusega ÕMBLEJAT. Asukoht
Pärnasalu 31. Tööaeg 2 päeva
nädalas, kokkuleppel. Info telefonil 56237070.
Saue vallas asuv Rehe talu pakub
tööd maasikate rohijatele ja korjajatele. Tööle ootame kõiki, kes on
vähemalt 16-aastased. Täpsema
informatsiooni leiab kodulehelt
www.talumaasikad.ee või helistades 56980836 (peale kella
18:00). Asume kõigest 5 km Saue
keskusest ja 6-7 km kaugusel Keilast. Talumaasikad OÜ.

Südamlik kaastunne Sirjele
abikaasa
surma puhul
Saue lasteaed Midrimaa pere

Südamlik kaastunne Maarisele
ja tema perele
äia, isa ja vanaisa
JAAK RÜÜTLI
surma puhul
Saue Noortekeskuse pere

Südamlik kaastunne
Viivile ja Kalevile
abikaasa ja isa
ANTS TÜRI
surma puhul
perekond Vahar

Tule meile tööle.
Vajame mehaanikut,
autoelektrikut ja autopesijat.
Su silm lööb särama ja käed hakkavad sügelema, kui
näed nokitsemist vajavat autot? Meil on sulle hea
pakkumine — tule meile tööle! Kui eelistad kodulähedast töökohta, siis meie tuttuues Laagri esinduses
ootavad sind Renault’ ja Dacia marki sõidukid ning
vähemalt 50 uut sõpra. Erialane haridus ja töökogemus annavad kandideerimisel eelise. Kui oled tubli ja
töötahet täis, siis City Motorsi tiim ootab sind!

Asume Laagris, Pärnu mnt 541.
Helista 6264060 või kirjuta
hanna.pruulsen@citymotors.ee.
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Harmet OÜ pakub tööd kahele koristajale.
Tööaeg vastavalt kell 12-17 ja 18-21. Peamine
ülesanne kontori ja üldkasutavate ruumide
korrashoid/koristus. Tööle asumise aeg juuli 2015.
Palun anna soovist teada telefonil 6660420,
e-posti aadressil personal@harmet.ee või
postiaadressil Tule põik 1, 76505 Saue.

Saue Sõna 22. mai 2015

Seoses puhkustega on
Saue Perearstikeskus
1. juuni-31. august avatud
E, T, K, R kell 8-16
N kell 10-18
Telefon 6790646

