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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Sauelased, te olete imetoredad!
Saue Sõna

Meie suurepärased pagarid, kokad, jäätisemeistrid ja küpsetajad, lahkemeelsed võõrustajad, kes kaaslinlastele ja külalistele oma koduaia ja majaukse avasid ning neid hea ja paremaga kostitasid

ii lahemõnusat päeva,
kui taasiseseisvuspäev, 20. august
tänavu Sauel, mil
linn koos kodukohvikute ja
meistrihoovidega sünnipäeva
pidas, pole vist Saue kui linna
22 aasta pikkuse ajaloo jooksul olnudki.
Varahommikust alates - esimene külastaja sisenes esimesse
kohvikusse juba hommikul kell
7.58, mil veel karge õhk rihmikutes varbad kronksu tõmbas -,
õhtuni välja tegutses Sauel 31
kohvikut, töötuba ja meistrihoovi.
Lisaks võis teedel-tänavatel
ja aedadeski kokku juhtuda
linna mobiilse kommiabiga,
kes päeva jooksul sauelastele
ja linna külalistele ligi 10 kilo
kommi jagas. Eriti populaarsed
olid aga pisikesed linna lipud.
300 lipukest haitus hetkega nii,
et sinist suitsugi ei jäänud alles.
Kohvikute päev läks õhtul
sujuvalt üle sünnipäevapeoks
jaanituleplatsil. Esines Saue
Popi Brigaad ja Saarepiiga.

N

Esimene külastaja oli taaskasutuse nõuandehoovis kohal
hommikul kell 7.58, rõõmustas,
laadis materjali kärusse ja ruttas
ehitama. Fotod Sirje Piirsoo,
Evelin Povel-Puusepp

Omavahel võtsid lustlikus
teatevõistluses - „leiba“ oli ju
kogu päeva saanud, nüüd oli
„tsirkuse“ kord - mõõtu linnaosade ja sõpruskondade võistkonnad. Südamlik tänu kuulus

Hämaruse saabudes oli lava pooleteiseks tunniks ansambli Terminaator päralt

kodukohvikute pidajatele.
Hämaruse saabudes oli lava
pooleteiseks tunniks ansambli
Terminaator päralt, kelle hitte
platsitäis rahvast – hinnanguliselt 3000 inimest - peast teadis,
neile kaasa elas ja kaasa laulis.
Suur aitäh sauelased ja
linna külalised! See päev oli
teie tehtud ja teie nägu: linnatäis rõõmsaid, lõõgastanud

ja rahulolevaid inimesi, palju
lahkeid sõnu, palju siiraid
õnnesoove sünnipäeva ja taasiseseisvumispäeva puhul, palju
maitsvaid kooke ja jooke, palju
avastamisrõõmu teedel ja tänavatel, sest palju sa ikka kibekiirelt autoga tööle ja koju rutates
ümberringi tähele jõuad panna.
Fotogalerii päevast lk 6-7, see
järgneb 11.09 lehenumbris.
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Saue linn tuli HOL-i
suvespordipäevadel kolmandaks
Saue Sõna
Harjumaa omavalitsuste
suvespordipäevad toimusid
13.- 14. augustil Viimsi vallas
Prangli saarel. Spordipäevadest võttis osa 21 võistkonda:
19 omavalitsust, Harju Maavalitsus ja ühismeeskond,
kuhu kuulusid võistlejad Harjumaa Omavalitsuste Liidust
(HOL) , Harjumaa Ettevõtlusja Arenduskeskusest ning
Harjumaa Ühistranspordikeskusest.
Kuue võistlusala kokkuvõttes
tuli võitjaks Anija valla meeskond 158 punktiga. Järgnesid
võrdsete punktidega (152)
Kuusalu vald ja Saue linn.
Saue linna au kaitsesid
suvespordipäevadel linna-

pea Tõnu Urva, abilinnapea
Jüri Tümanok, volikogu esimees Valdis Toomast ja spordikomisjoni liige Terje Toomingas, volikogu liige Virko Raagmets, jurist Elis Haav, vastutav
sekretär-arhivaar Kelli Kõluvere,
referent Liisi Kari ja volikogu
assistent Siiri Raagmets.

Saue linna tulemused
Viktoriin esikoht
Rõnga- ja sukamäng esikoht
Isetegevus esikoht
Juhtide laskevõistlus 3. koht
Footgolf 4. koht
Veevedu 9. koht
Teatevõistlus 16. koht

Saue linn HOL-i suvespordipäevadel. Vasakult: Liisi Kari, Terje Toomingas, Kelli Kõluvere, Elis Haav, Virko,
Gregor ja Siiri Raagmets, Tõnu Urva, Jüri Tümanok ja Valdis Toomast

Uus avalik bussiliin marsruudil
Saue-Tallinn-Saue

Lugupeetud Saue Muusikakooli
õpilased ja lapsevanemad!

MTÜ Harjumaa
Ühistranspordikeskus

sõitja ostma sularaha eest
üksikpileti bussijuhilt või
omama elektroonilist kontaktivaba ühiskaarti (roheline
kaart), millele saab laadida
e-raha üksikpiletite ostmiseks
või osta 30 päeva perioodipileteid (kuupileteid).

Saue Muusikakooli õpilaste
aktus toimub 1. septembril
kell 18.00 Saue Kontserdisaalis (Nurmesalu 9).
Info www.sauemk.edu.ee.
Ilusat õppeaasta algust ja
kauneid muusikaelamusi!

Seaduse alusel on vedaja
kohustatud tasuta vedama:

Saue Gümnaasiumi
kooliaasta avaaktus

1. septembrist on Saue ja Tallinna vahel käigus uus avalik
bussiliin nr 190, mis sõidab
ainult pühapäeviti ja riiklikel
pühadel ning sama graaﬁku alusel kui laupäevane kommertsliin
nr 191 Saue-Tallinn-Saue.
Väljumised Sauel Tõkke peatusest: 7.30; 10.20; 15.45;
17.45 ja 21.00.
Väljumised Tallinnas Balti
jaamast: 9.30; 14.50; 16.50;
20.00 ja 22.50.
Läänesuuna avaliku teenindamise lepingu alusel asub uuel liinil sõitjaid teenindama OÜ ATKO
Liinid. Sõiduplaanid on avalikustatud Saue linna kodulehel ja

Kehtivad II piletitsooni hinnad
Sularaha üksikpilet
1,60 eurot
E-rahaga üksikpilet
1,28 eurot
Harju maakonna 30 päeva
kaart 32 eurot
Tallinn-Harju 30 päeva
kaart 44 eurot
portaalis www.peatus.ee.
Liini avamisega seotud
kulud kaetakse riigieelarvest
eraldatud sihtotstarbelisest
toetusest, laekuvast piletitulust ja Saue Linnavalitsuse
eelarvest.

Uuel liinil kehtib Tallinna ja
Harjumaa e-pileti süsteem
Sõiduõiguse omamiseks peab

1. eelkooliealisi lapsi;
2. puudega lapsi, sügava puudega 16-aastaseid ja vanemaid isikuid ning sügava
või raske nägemispuudega
isiku saatjat või nägemispuudega isikut saatvat
juhtkoera.
Muid sõidusoodustusi uuel liinil nr 190 ei kehti.

1.-12. klasside ühine kooliaasta avaaktus toimub teisipäeval, 1. septembril, kell
11.00 kooli staadionil.
◊ 2.-11. klasside õpilased
kogunevad kell 10.45
koduklassi.

◊ 1. ja 12. klasside õpilased
kogunevad kell 10.30
koduklassi.
Õpilastel on kohustuslik pidulik
riietus, koolivorm, kooli müts.
Palume arvestada riietumisel
ilmastikutingimustega.

Konkurss „Saue linna aasta õpetaja ja teenekas õpetaja 2015“
Saue Linnavalitsus
Algamas on uus õppeaasta ja
taas on aeg välja selgitada, kes
linna haridusasutuste õpetajatest, ringijuhtidest, spordiklubide treeneritest, tugiteenuste
osutajatest (psühholoog,
logopeed, sotsiaalpedagoog)
väärivad kandma tiitlit „Saue
linna aasta õpetaja ja teenekas
õpetaja 2015“.
Konkursi eesmärk on tähtsustada õpetaja rolli, tõsta esile
edukate õpetajate tegevust, tunnustada õpetajaid, kes on pälvinud õpilaste, lastevanemate,
kolleegide, haridusasutuse
pidaja ja üldsuse lugupidamise

ning on töö ja isikliku eeskujuga
oluliselt kaasa aidanud noorte
kujunemisele mitmekülgselt
arenenud isiksusteks ning mõjutanud positiivselt piirkonna hariduselu arengut.
Igal aastal võib määrata õpetajatele järgmised aunimetused:
aasta õpetaja; teenekas õpetaja.

Aasta õpetaja tiitliga tunnustatakse eelmisel õppeaastal
eriti silma paistnud õpetajat:
1. kellel on väljapaistvaimad
tulemused õpilaste innustamisel, saavutamaks paremaid
võimetekohaseid tulemusi
aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, ülevaatus-

tel jms ning kes on koostöös
peredega parimal moel toetanud ja soodustanud laste
kasvamist ja arenemist, arvestades nende individuaalsust;
2. kes on tegelenud pidevalt
enesetäiendamisega, osalenud õppeasutuse arendustegevuses ja projektide töös,
tutvustanud oma töökogemusi
töökohas või väljaspool seda;
3. kes on isiksusena pälvinud
laste, lastevanemate, kolleegide ja üldsuse lugupidamise.

Teeneka õpetaja aunimetuse
andmisega tunnustatakse pikaajalise, vähemalt 15-aastase
staažiga õpetaja tegevust:

1. kes on laste õpetamisel ja
kasvatamisel saavutanud
silmapaistvaid tulemusi;
2. kes on õpetanud-kasvatanud lapsi ja pälvinud laste,
lastevanemate, kolleegide
ning üldsuse lugupidamise;
3. kes on tuntud hariduselu
edendaja Saue linnas ja /
või maakonnas.
Ettepanekuid, soovitus- ja
toetuskirju konkursi kandidaatide kohta võivad Saue
Linnavalitsusele esitada üksikisikud, õpilasorganisatsioonid,
haridusasutuste hoolekogud,
maakonna ainesektsioonid,
pedagoogilised kollektiivid,
haridusasutuste juhtkonnad,

mittetulundusühingud ja haridusasutuse pidaja.
Ettepanekud esitatakse
komisjonile hiljemalt 18. septembriks.

Kandidaadi esitamiseks
tuleb täita vajalikud dokumendid:
◊ vormikohane avaldus koos
põhjendustega (vt www.saue.
ee / linna juhtimine / blanketid „Ettepanek Saue Linnavalitsusele konkursi „ Saue
linna aasta õpetaja, teenekas
õpetaja“ kandidaadi kohta“);
◊ soovitus- või toetuskirjad
kandidaadi töö ja tegevuse
kohta.
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 19.
augusti istungi päevakorras
oli 23 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Väljastas ehitusloa elamu
laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks Maastiku tn
22, maagaasi jaotustorustiku edasiarenduseks Pärnasalu 31 kinnistule ning
kuivenduskraavi rajamiseks
Töö puiesteele.
◊ Väljastas kasutusloa Uusaru
tn 7 büroo- ja laohoonele
ning krundisisestele tehnorajatistele (kanalisatsioonitorustikud, elektrivarustus,
veetorustikud, laoplatsid,
valgustus, sademeveetorustik) ja Kadakamarja tn 8
üksikelamule.

◊ Lubas OÜ-l Piff&CO kaubelda
lahjade alkohoolsete jookidega Saue linna sünnipäeval
20. augustil jaanituleplatsil.
◊ Suunas volikokku määruse
eelnõu „Ehitusseadustikus
ja planeerimisseaduses
sätestatud ülesannete delegeerimine“.
◊ Otsustas maksta koduse
mudilase toetust augustis
kokku summas 3022,50
eurot 44 perele.
◊ Otsustas maksta sünnitoetuse
esimest osa kogusummas
390 eurot kolmele perele.
◊ Eraldas välisõppe stipendiumi kahele üliõpilasele.
◊ Kehtestas Saue Gümnaasiumi
huviringide ja pikapäevarühma
kuutasu: korvpalliring 5 eurot;
teatriring 8 eurot; pikapäevarühm 40 eurot.
◊ Kehtestas Saue Gümnaa-

Saue Huvikeskuse õpilasringide kuutasud
showgrupp Vikerkaar
keraamika
meisterdamine
joonistamine ja maalimine
skulptuur ja pisiplastika
käsitööring Pitsid-satsid
meisterdamine-puutöö
üldkehaline ettevalmistus
loodusteaduse huviring

siumi e-õpilaspileti korduvväljastuse hinnaks 5 eurot.
◊ Kehtestas Saue Huvikeskuse ringide ja kursuste
tasud 2015.-2016. õppeaastaks (vt infokast).
◊ Seadis Elektrilevi OÜ kasuks
isikliku kasutusõiguse Saue
linna omandis olevatele
Koondise tänav T1 ja Pärna-

Sõidusoodustused õpilastele
algaval õppeaastal
Heli Joon
Sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht
Saue-Tallinn kommertsbussiliinil nr 191 kasutusel olevad
õpilaste elektroonilised juuniorkiipkaardid annavad õiguse
sõita bussis tasuta alates 1.
septembrist. Saue Linnavalitsus tasub iga linnasõidu pileti
eest 1,60 eurot. Õpilastel, kes
lõpetasid 2015. aasta kevadel
põhikooli, keskkooli või keskharidust andva kutseõppeasutuse,
lõppes kiipkaardi kehtivus ja
soodussõiduõigus automaatselt
30. juunil 2015.
Uutele bussisõidu soodustuste taotlejatele väljastame
uue kiipkaardi, kui ta on asunud
uuesti haridusteed jätkama ja
andmed õppimise kohta on kantud Eesti Haridusinfosüsteemi
andmebaasi nimekirja.
Õpilasel ja tema mõlemal
vanemal peab olema elanikeregistri alusel elukoht Saue
linnas. Kaardi taotlemiseks
tuleb esitada kirjalik avaldus
Saue Linnavalitsusele.
Üliõpilastele väljastatakse
bussiliinile nr 191 soodussõiduõiguse kiipkaart kirjaliku
avalduse alusel. Tingimusteks
on üliõpilase registreeritud
elukoht Saue linnas, vanus
kuni 26 aastat (kaasa arvatud)
ja kinnitus üliõpilase õppimise
kohta Eesti Hariduse Infosüsteemis.
Õpilastel, kes on elukoha
registreerinud koos oma vane-

Tuletame meelde, et 191
bussiliinil maksab Saue
linna sisene sõit 50 eurosenti. Kiipkaardi omanikel
palume kindlasti bussijuhti
teavitada, kui olete otsustanud sõita vaid Saue
linna piires. Käitudes nii,
hoiad linnaraha kokku.

maga Saue linnas ja kes õpivad
väljaspool Saue linna asuvates
põhikoolides, gümnaasiumides
või keskharidust andvas kutseõppes ning kasutavad kooli
sõiduks Saue linna läbivat
elektrirongi Keila või Tallinna
suunal, on õigus taotleda Saue
Linnavalitsuselt elektriraudtee perioodikaart, mis annab
õiguse kõikidel päevadel sõita
kooli ja tagasi tasuta. Taotlemiseks tuleb esitada kirjalik
avaldus Saue Linnavalitsusele.
Elektriraudtee elektrooniline
laetav sõidukaart väljastatakse
taotlejale linnavalitsuse infoletist. Kaardi valmimisest teavitatakse taotlejat kontakttelefoni
või e-posti teel.
Elektriraudtee perioodikaart
on üldises kasutuses olev laetav sõidukaart, kuhu on laetud
Elektriraudtee AS poolt tasuta
sõidu periood. Sõiduõigus kehtib vaid koos isikut tõendava
dokumendiga. Samale kaardile
saab kaardiomanik soovi korral
laadida ka oma raha. Kaart
väljastatakse perioodiks 1.
september kuni 31. detsember
2015.

Õpilased, kellel on juba
elektrooniline elektriraudtee
kaart olemas, peavad avaldusele lisama olemasoleva kaardi
numbri. Sel juhul kantakse
sõiduõigus juba olemasolevale
kaardile.
Elektrirongi sõidusoodustuse taotlemisel tuleb arvestada, et samaaegselt ei väljastata bussi kiipkaarti. Õpilane
peab valima bussi või rongi
sõidusoodustuse vahel.
Taotluste blanketid on
saadaval Saue Linnavalitsuse
infoletis ja Saue linna kodulehel www.saue.ee. Taotluse
saatmisel e-posti aadressile
saue@saue.ee on vajalik lisada
taotleja digiallkiri. Info telefonidel 6790180 ja 6790174
või e-postil heli.joon@saue.ee.

16 eurot
12 eurot
12 eurot
10 eurot
14 eurot
16 eurot
13 eurot
8 eurot
10, eurot

Saue Huvikeskuse
täiskasvanute kursuste tasud
keraamika, üks kord
9 eurot
joonistamine, üks kuu
25 eurot
maalimine, üks kuu
25 eurot
taaskasutus, üks kuu
16 eurot
vesiaeroobika
48 eurot 10 korra pilet
6 eurot ühe korra pilet
savitoa perepilet, üks kord
12 eurot

salu põik kinnistutele ehitatavale 0,4kV maakaabelliinile ning määras isikliku
kasutusõiguse tingimused.
◊ Suunas volikokku otsuse
eelnõu „Liikluskorraldus
Saue linnas“.
◊ Otsustas maksta teenistujale
toetust ühe kuu põhipalga
ulatuses vastavalt Saue

Linnavolikogu 11.04.2013
määruse nr 62 „Saue Linnavalitsuse teenistujate palgajuhend” § 9 lg 1 p 4.
◊ Nõustus tervisespordisarja
„Sauelane liikuma“ avaürituse, õhtujooksu korraldamisega 4. septembril Saue
linna teedel ja Sarapiku
terviserajal.

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.

Põhikooliõpilaste koolilõuna
hinnavahe kompenseerimine
Saue Linnavalitsus
Eesti riik kompenseerib 1.–9.
klassi õpilaste koolilõuna
maksumusest 0,78 eurot, aga
koolilõuna tegelik hind on sellest tunduvalt kõrgem.
Saue linnas elav põhikooliõpilane, kelle enda ja vanemate (k.a üksikvanem) elukoht
rahvastikuregistri andmetel on
Saue linn, omab õigust Saue
linna eelarvest koolilõuna hinnavahe kompenseerimisele,

st et Saue linna eelarvest
kompenseeritakse koolilõuna
maksumuse osa, mis ületab
riigieelarvest antava toetuse
maksumuse.
Koolilõuna kompenseerimiseks ei ole vaja taotlust esitada, kui õpilane õpib Saue
Gümnaasiumis.
Väljaspool Saue linna 1.-9.
klassis õppiva lapse vanem või
eestkostja (eestkostja ei pea
olema Saue linna elanike registris) esitab Saue Linnavalitsusele

iga õppeaasta alguses - üldjuhul
10. septembriks - koolilõuna
kompenseerimise taotluse.
Taotluse vorm asub Saue linna
koduleheküljel www.saue.ee
Linna juhtimine / blanketid.
Kui taotlust ei esitata ettenähtud tähtajaks, saab toetust
taotluse esitamise kuule järgnevast kuust. Linnavalitsus ei
vormista kompensatsiooni määramiseks kirjalikku vastust, kuid
teavitab, kui kompensatsiooni
maksmisest keeldutakse.
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Jää hüvasti, Jüri!

JÜRI TÜMANOK
12.08.1966 – 17.08.2015
Leht liugles maa poole. Vaikselt.
Tal oli aega langemisega. Tuulel on kerge kerget kanda.
Leht langes allapoole, ja siis kandis tuul ta uuesti üles. Ilus lend!
Siis aga sai see aeg otsa. Tuli tuuletu hetk ja lehe lend lõppes. Mullal.
„Mullast oled sa võetud ja mullaks pead sa saama.“
Keegi kusagil kunagi ütles nii ja paljud kordasid seda.
Sinagi saad mullaks, kuid see pole ainus, milleks sa muutud.
Oled me mõtetes, mälestuste ilusates piltides.
Oled fotodel, kirjades.
Jääd kestma tehtud tegudes.
(Jaan Tammsalu, Märten Anderssoni ainetel)

17. augusti hommikul lahkus
meie seast ootamatult Saue
abilinnapea Jüri Tümanok.
Iga lahkumine on raske, aga
eriti raske on siis, kui lahkub
veel noor, andekas ja loova vaimuga inimene, kes oli alles poo-

lel teel, ja palju jääb tegemata.
Siis mõtled ikka, kuidas võib
vaid üks hetk inimese eluteel
saatuslikuks saada. Leina on
võimatu sõnadesse panna.
Saue Linnavalitsus ja Saue
Linnavolikogu mälestavad süda-

mest head kolleegi Jüri Tümanokka ning avaldavad sügavat
kaastunnet perele, sugulastele,
sõpradele ja lähedastele.
Jüri Tümanok sündis 12.
augustil 1966 Tallinnas. Ta
omandas keskhariduse Tallinna
17. Keskkoolis ja lõpetas Tallinna Polütehnilise Instituudi
(täna Tallinna Tehnikaülikool)
1991. aastal masinaehituse
erialal ning EBS-is ärijuhtimise
ja ﬁnantsarvestuse - mõlemad
koolid cum laude.
2007. aastast kuulus Jüri
Tümanok erakonda IRL. Ta oli
IRL-i Saue osakonna esimees.
Saue linna tuli Jüri elama
1989. aastal. Ka ta esimene
töökoht oli Saue linnas Saue
EPT-s. Järgnesid E-Arsenal,
Kuusalu Tööstuspark jt.
Jüri oli abielus, kahe poja isa.
Saue Linnavalitsuse liige oli
Jüri Tümanok alates aastast
2007 - esialgu põhitöökoha
kõrvalt. 2012. aastal sai Jürist
Saue abilinnapea, kelle vastutusvaldkonda kuulus haridus,
kultuur, sport, sotsiaalhoolekanne ja kodanikuühiskond.
Jüri kandideeris kohalike
omavalitsuste volikogude valimistel 2009. ja 2013. aastal.
Teisel korral osutus ta volikogusse valituks.
Jüri oli huvitav inimene.
Temas oli niivõrd palju erine-

vaid tahke, et sa võisid omaarust teda tunda, kuid see võis
olla vaid jäämäe veepealne osa.
Jüri oli väga-väga hea isa
ja abikaasa. Kolleegina oli ta
meeskonnamängija, kel oli
kombeks iga detail läbi arutada
ja kaaluda. Ta oli töökaaslane,
kelle juurde võis alati minna
asja arutama - ka ebameeldivat
ja delikaatset, ka pärast seda,
kui otsus oli langetatud, kuid
hinge jäi kripeldama, et miski
on siiski viltu või midagi on kahe
silma vahele jäänud. Jüri haaras probleemi olemuse lennult,
temaga oli hea koos töötada.
Jüri oli oma olemuselt aitaja
ja eestvedaja, sestap ka aktiivsus Eesti Ettevõtlike Noorte
Kojas, kus tal oli senaatori tiitel. Läbi EAS-i tegeles ta mentorlusega ja sooritas 2015.
aasta kevadel coach ´i eksami.
Jüri algatas ja viis Sauel ellu
paljutki: erinevate ümarlaudade
ellukutsumine ja taaselustamine, linna sünnipäeva pidamise traditsiooni loomine, linna
arengukava kaasajastamine.
Paljud algatused aga ootavad
elluviimist: linna keskuse väljaehitamine või jaamaülema kuju
püstitamine raudteejaama.
Esialgse mõtte tasandile jäigi
ideekonkurss „Saue ilusaks“.
Jüri hindas ilu. Just tema ettepanekul muutus 2012. aastal

fotokonkursi nimetus. Esialgsest
„Linnas on elu“ sai „Linnas on
ilu, linnas on elu“. Aasta hiljem
ilmunud raamatki Sauest kannab
pealkirja „Linnas on ilu“.
Ja Jüri võrratu huumorimeel,
tema lustakad ja sügavmõttelised ütlused - nendest tunneb
puudust iga seltskond, kus Jüri
viibis. Kas või lausest, ole nii
õnnelik, kui ise tahad - just nii
tavatses ta kõigile soovida.
Jüril oli palju sõpru. Teda
hindasid ka kõrgelt kõik Saue
linna sõprusomavalitsused
Rootsis, Lätis ja Itaalias.
Töö ja ühiskondliku elu kõrvalt - siiani on mõistetamatu,
kuidas ta kõike jõudis -, jäi Jüril
aega lugemiseks – ta armastas
filosoofilist kirjandust - Saue
Segakooris laulmiseks ja MTÜ-s
Sinimustvalge linnarahvale tantsuõhtute korraldamiseks. Jüri
oli üks kahest mehest, kes Saue
linnas pärast Eesti taasiseseisvumist 1991. aastal taas rahvatantsuga tegelema hakkas. Ta
armastas sportida: suusatas, sõitis rattaga ja jooksis hommikuti.
Kuigi Jüri oli linnapoiss,
peitus temas tõsine maamees.
Põldu meeldis talle hirmsasti
harida ja talu oli tema teine elu
- sinna rajatud vaarikaistandus
andis esimesi aastaid saaki.
Jää hüvasti, Jüri! Me ei
unusta Sind ega vaarikaid.

Jüri oli mees, kellele võis
kindel olla, mees keda võis
usaldada. Kaitseliitlasena
ütlen, et Jüriga oleksin olnud
nõus ka luurele minema. Seda
öeldakse harvade kohta.
Kõige jaoks siin maailmas
on oma aeg. Aeg elada, aeg

lahkuda. Jüri aeg lõppes ootamatult ja liigagi vara. Kuid
temast jääb kustumatu jälg
meie südametesse ja Saue
linna, mille heaks ta abilinnapeana väsimatu innuga töötas.
Jürit mäletama jäädes Henn
Põlluaas koos abikaasa Jannega

Südamlik kaastunne
Karinile abikaasa
JÜRI TÜMANOK
surma puhul
Avaldame kaastunnet lähedastele
Perekond Pajula

Südame sügavaim valu
vaikiv kui igavik on…
In Memoriam
JÜRI TÜMANOK
Hoiame südamega Sinu loodut…
Saue Kodu-uurimise Seltsing

Ei tulek ega minek
ole meie endi teha,
vaid see, mis sinna vahele jääb,
see on elavate mäletada.
Mälestame ja avaldame
kaastunnet omastele
JÜRI TÜMANOKI
surma puhul.
IRL Saue osakond

Oled me mõtetes, mälestuste
ilusates piltides.
Oled fotodel, kirjades.
Jääd kestma tehtud tegudes.
Mälestame südamest
väga head kolleegi
JÜRI TÜMANOKKI
12.08.1966 – 17.08.2015
ning avaldame sügavat
kaastunnet perele, sugulastele,
sõpradele ja lähedastele
Saue Linnavalitsus
Saue Linnavolikogu

In Memoriam Jüri Tümanok
Minu sügavaim kaastunne
Jüri lahkumise puhul tema
abikaasale Karinile, lastele ja
omastele.
Linnapeana oli mul võimalus töötada mitmeid aastaid
koos Jüriga, olla ühes meeskonnas ja vedada ühist koor-

mat Saue linna juhtimisel ja
arendamisel. Kuigi see töö
on huvitav ja pakub üha uute
väljakutsete näol nii eneseteostusevõimalusi kui rõõmu
saavutuste üle, ei ole see koorem meelakkumine ega sugugi
kerge kanda.

Imetlesin alati Jüri väsimatut energiat, tarmukust,
laiahaardelisust ja analüüsivõimet. Tahet alati midagi uut
algatada ja katsetada.
Tal oli empaatiavõimet, oskust
inimestega suhelda ja oskust
alati rõõmsameelseks jääda.

Täname südamest Saue
Linnavalitsust,
kõiki sõpru ja tuttavaid,
kes aitasid meid raskel hetkel,
kui saatsime Jüri viimsele
teekonnale.
Karin, Karl, Jürgen

EELK Keila Miikaeli kogudus Sauel
mälestab head sõpra
JÜRI TÜMANOKKI
ning avaldab kaastunnet
pereliikmetele ja töökaaslastele
Saue Linnavalitsuses

Elu on laul,
nii habras ta viis,
mis heliseb korraks
ja katkeb siis.
Mälestame endist tantsijat
JÜRI TÜMANOKKI
ja avaldame kaastunnet
Karinile ja lastele
Segarühm Saue Simmajad

Mälestame ja avaldame
sügavat kaastunnet omastele
JÜRI TÜMANOKI
lahkumise puhul
Saue Päevakeskus, seltsing
Tammetõru

Ei tulek ega minek ole endi teha,
vaid see, mis sinna vahele jääb,
on elavate mäletada.
(Juhan Viiding)
JÜRI TÜMANOK
Avaldame sügavat kaastunnet
Karlile
perekonnaga isa kaotuse puhul
12.a klass koos klassijuhatajaga

Ükski hea inimene ei kao jäädavalt.
Ta tuleb me juurde taas
lille või liblikana,
esimese päikesekiire või
suvise tuulena.
Ta elab neis, kes teda armastasid...
Mälestame väga head sõpra
JÜRI TÜMANOKKI
ja avaldame kaastunnet
Karinile lastega
Helve, Urmas, Merit ja Kalev
peredega ning Toivo

Mälestame Saue abilinnapead
JÜRI TÜMANOKKI
Südamlik kaastunne perekonnale
Saue Huvikeskus
Mälestame ja avaldame
sügavat kaastunnet omastele ja
kolleegidele
Saue abilinnapea
JÜRI TÜMANOKI
lahkumise puhul.
Saue Vallavolikogu
Saue Vallavalitsus

JÜRI TÜMANOK
12.08.1966 - 17.08.2015
Avaldame kaastunnet
ja oleme ühingu
rahvaga ühises leinas
Saue Linna Invaühing
Need armsad,
kellest äkki jäime ilma,
on tegelikult alles - meie sees.
Nad on me ligi, nad ei torka silma,
nii nagu valgus tolmukübemes.
(Leelo Tungal)
Langetame leinas pea
laulukaaslase ja sõbra
JÜRI TÜMANOKI
mälestuseks
Siiras kaastunne lähedastele
Saue Segakoor

Tuul puude ladvus tasa liigub,
me vaikses leinas
langetame pea…
On lahkunud koalitsioonipartner
ja sõber
JÜRI TÜMANOK
Avaldame siirast kaastunnet
lähedastele
Valimisliit Kindlad tegijad

Mälestame
JÜRI TÜMANOKKI
ja avaldame sügavat kaastunnet
omastele.
Saue Linna Raamatukogu
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Kaunid koduaiad on selgunud
Saue Sõna
Komisjon tutvus juuni lõpus
konkursile esitatud koduaedadega ja tunnistas 2015.
aasta linnasisese konkursi
võitjateks järgnevad kodu-

aiad: Riina Tannia ja Oleg
Tashlykovi koduaed Maastiku
tn 38; Liivia ja Hans Anioni
koduaed Kivipõllu tn 12 a;
Tiia Tähtsalu koduaed Nõm-

miku tn 12. Ühiskondlike
hoonete osas pälvis konkursil tunnustuse Saue lasteaed
Midrimaa.
Konkursi „ Kaunis kodu

2015” ja „Kaunis jõulukodu
2014” võitjaid ning paljusid
tublisid kodukaunistajaid ja
jõuluilu loojaid tunnustame
tänavu sügisel tänupeol,

mille toimumisest teavitame
kutsetega.
Meeldiva kohtumiseni tunnustuse jagamise peol!

Vastrajatud peenraosa Maastiku tn 38

Üks kask meil kasvas õues, kuid mitte ainult – Kivipõllu tn 12a

Nõmmiku tänav 12 võlus õitekülluse ja värvidega, mille sekka olid maitsekalt paigutatud
aedviljapeenrad

Nii kaunis ümbruses nagu lasteaias on Saue lastel tore mängida ja kasvada.
Fotod: Sirje Piirsoo

Keskkonnareis viis sauelased Harjumaa aedu imetlema
Armand Nagel
Iga-aastane kõige oodatum ja
arvukaima hulga sõitasoovijatega keskkonna õppereis sai
teoks juulikuu teisel päeval
Alustasime Harjumaa Tagametsa küla Kaasiku aiast.
Iseloomulik oli siin, et müüa
pakutavatest taimedest olid
paljud haruldased ja omapärased, kuid teisest küljest meie
mõistes isegi nagu umbrohud.
Osta sai ka maasika- ja vaarikataimi ning puukooli istikuid.
Tähelepanu vääris, et kogu
4,5-hektarilist territooriumi piiras suurtest raudkividest aed.
Enamik meist kasutas
võimalust ronida redelit
mööda keskkonnasõbralikule
20-ruutmeetrisele mättakatusele, kust avanes vaade
nägusatele muruplatsi sees
kasvavatele elupuudele ja 20
meetri pikkusele tammepuudest hekile.
Edasi ootasid meid Mare
Talviste ja Riho Raudi KloogaRanna külla rajatud eraaias. 16
aastaga on pere siia istutanud

2700 liiki puid ja põõsaid. Nad
pakuvad aiakujundusteenust,
sellealaseid oskusi saime imetleda nende endi koduaias.
Väga nägus oli keset jõge
rajatud saareke lõkkeplatsiga
ja sinna lindude kantud seemnetest kasvanud punetavate
metsmaasikatega. Imetlesime
ka veekogudes kasvavaid eriti
lopsakate õitega vesiroose.
Paarkümmend minutit möödus kiiresti kõigil, kes Vääna-Viti
kohvikus või mere ääres kaasavõetud sööki-jooki maitsesid.
Kümne aastaga on Vääna-

Jõesuusse õnnestunud rajada
kollektsiooniaed vähemlevinud
looduslikele istikutele. Rikkaliku
lumega talvel võib kevadel siiski
aias tiigist jõkke voolava veetase
ühe-kahe nädala jooksul üle
1,5 meetrit kõrgemale tõusta ja
kogu ümbruse üle ujutada.
Suureks nuhtluseks on
siinsed koprad. Seepärast on
veekogude äärde istutatud sellised suured puud , mida koprad süüa ei taha. Kevadlilli on
tülikas kasvatada: nartsissid
söödi ära isegi koos puidust
korviga.

Mare Talviste ja Riho Raudi Klooga-Ranna külla rajatud eraaias kasvavad
lopsakad vesiroosid

Väga rikkalik on Hiie Graubergi koduaed Vääna-Jõesuus
Huvitav oli see, et uue peenra
rajamisel heinamaale kasutas
Hiie Grauberg suuri plaate, millega varjas päikesevalguse ja aastaga oli maa umbrohust puhas.
Aed asub looduskaitsealal
ning seetõttu on aia rajamisel
ja hooldamisel vaja arvestada
keskkonnanõudeid.
Istikute ala eraldas murust
puuokstest rajatud piirdeaed.
Siinsed istikud olid meie inimeste
poolt väga nõutud, eriti iirised,
kuid koduaia omanik ei pidanud

suvist soojalainet iiriste istutamiseks eriti sobilikuks ja soovitas
tulla 13. septembril laadale.
Reisi lõpetasime Harku
jäätmejaamas. Jäätmete paigutamiseks kasutatakse mitmeid
erinevaid konteinereid. Hoones
oli võimalik valida riidepuudele
riputatud kasutatud riideid ja
kasutatud lauanõusid. Reisi
lõpetades tänasime Saue Linnavalitsuse keskkonna ja halduse
peaspetsialisti Inger Urvat, giidi
Virvet ning kitsastel ja kõrvalistel teedel oskuslikult sõitnud
bussijuhti.

Hiie Graubergi koduaed Vääna-Jõesuus asub looduskaitsealal ning seetõttu on aia rajamisel ja hooldamisel vaja arvestada keskkonnanõudeid.
Fotod: Eva Bucht

Sünnipäev ja kodukohvikute päev

Malesimultaan Ajutoidukohvikus

Saue Popi Brigaad ja Saarepiiga

Suvesangarite kohviku lemmikloom

Toomas Vodja ja tema purjekad

Saue Sõna 28. august 2015
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Lehtla tänava jäätisekohviku isetehtud jäätisel oli minekut küllaga

Noortekeskus pakkus smuutisid ja vahvleid ristsõnalahenduse vastu, sendid
soovitas mujale viia

Saue linna kommiabi asutab end silgule, kuid sai lõhet

Lehtla 2 kodukohvikus oli õlut ja õllekõrvast, veini ja veinikõrvast, üle kõige
kõlas akordionimuusika

Segasummasuvila perenaised pakkusid ka gluteenivabu hõrgutisi

Õdede õpitoas valmisid kaardid, rahataskud, salvräti- ja ehtekarbid

Savikohvikus ootasid käsitöösõpru vahvad töötoad

28. august 2015 Saue Sõna
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Sünnipäev ja kodukohvikute päev

Hipster Leo kohvikus küpsetasid ja teenindasid heategevusorganisatsiooni Leo Laagri liikmed

Lõõgastunud ja rahulolevad külastajad naudivad Le Jardin Cafe atmosfääri

Põnevad muusikariistad Pillikohvikus

Viigimarja 17-1 kohvikus astus üles bänd lausa tunnise kavaga

Melu Viikari kohvikus

Signe oli Naerupalli kohvikus asunud just pannkooke küpsetama

Kohvikupidajatele jäi linnapea Tõnu Urvalt mälestuseks linna lipuke

LC Saue müüs Saue linna sünnipäeval
heategevusloteriil paari tunniga 800
loosi, millest 557 võitis. Peaauhind oli
muruniiduk, selle panid välja ﬁrmad Saumer OÜ, Rekara Ehitus OÜ, Eritex Invest
OÜ, Kulukaubandus OÜ, Erato OÜ, Traktoriäri OÜ, Top Marine OÜ. Loteriile panid
õla alla väga paljud Saue ettevõtted, asutused ja eraisikud. Pildil LC Saue algava
hooaja president Aado Liblikmann. Fotod:
Valeri Larionov, Sirje Piirsoo

Linnaosade teatevõistlus lõppes saunaskäiguga, valmib viht

Võistluse pani kinni Saue Union

Haridus

Saue Sõna 28. august 2015
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Lugu sellest, kuidas üks Saue
poiss välismaal õppimas käis
Martin Mäll
inu haridustee sai
alguse Saue Gümnaasiumist, mille
lõpetasin 2009.
aastal. Vaatamata sellele, et ma
ei olnud just viiemees, on mind
alati paelunud looduskeskkond
ja inimeste avaldatav kahjulik
või kasulik mõju sellele.
Teadsin, et pean oma õpinguid jätkama, et rahuldada kasvavat uudishimu teema vastu.
Kuid enne ülikooli minekut olin
veendunud, et soovin ühe aasta
vabaks võtta. Reisida, natukene
maailma näha, ennast kui inimest paremini tundma õppida
ja silmaringi avardada.
Paljude asjaolude kokkulangemisel osutus selleks riigiks Austraalia. Tagantjärele
tarkusena saan öelda, et see
oli kindlasti üks parimaid otsuseid, mida ma tegin. Miks? Silmaringi avardumise mõttes. Ja
seda ei maksa alahinnata.

Jaapan?” Minu vastus oli:
„Uudishimu, kultuur, ühiskond, inimesed, saavutused
ja akadeemilised võimalused.“

M

Olen ma ikka Maal?!

Harajuku tänavad Tokios - teismeliste moekultuuri süda, mis pakub äärmuslikku ja tavapärasemat moodi. Foto: Martin Mäll

Suur tänu Saue linnale,
kes toetas minu õpinguid
Jaapanis!

Ammutage koolitundidest
maksimaalselt teadmisi
Eestisse naastes andsin Tartu
Ülikooli paberid sisse ja eriala
valikuks sai juba varasemalt
otsustatud keskkonnatehnoloogia.
Siinkohal väikene soovitus omast kogemusest. Kui
teid huvitavad reaalteadused
ja eriti interdistsiplinaarsed
erialad, siis ammutage koolitundidest maksimaalselt teadmisi: see teeb teie elu hiljem
tunduvalt kergemaks.
Ülikool ei ole mitte midagi
ületamatut siis, kui õpid eriala, mis sind PÄRISELT huvitab. Ei saa mainimata jätta, et
lisaks akadeemilisele arengule
käib ülikoolielu juurde ka palju
sotsiaalsed üritusi ja muid
vahvaid tegemisi. Ülikooliaeg
on olnud minu elus kahtlemata üks põnevamaid etappe.
Tänaseks päevaks olen ma
keskkonnatehnoloogia eriala
teise aasta magistrant. Teise
aasta õpingud veetsin vahetusüliõpilasena Waseda ülikoolis
Jaapanis. Minu õpinguid seal
toetas teiste hulgas ka Saue linn.
Õppimine välismaal on
asendamatu kogemus ja
tudeng, kellel on vähegi huvi
ning pealehakkamist, peaks
neid võimalusi maksimaalselt realiseerima. Kahjuks ei
kasuta paljud õpilased seda
võimalust - kas siis on põhjuseks puudulik info, liigne

Vahetusaastat Jaapanis alustasin 2014. aasta septembris
ülikoolidevahelise koostöölepingu raames.
Jaapanis lennuki pealt kohvritega maha astudes vaatasin
paremale ja vasakule ning mõtlesin: „Kas see lennuk maandus ikka planeedil Maa?”
Nii harjumatu oli näha
tänavaid, kus ei ole ühtegi arusaadavas keeles silti ja inglise
keeles teeküsimine on juba
eos lootusetu üritus.
Pärast mitmetunnist seiklust, aga ka avastamisrõõmu,
jõudsin lõpuks ülikooli ühiselamusse, mis sai minu koduks
järgnevaks 11 kuuks.
Kohe algas ka kohanemine
elu-oluga. Siinkohal mainin,
et ühiselamutuba oli täpselt
nii suur kui maailma väikseim
laevakajut, mida me muuseas
jagasime kahekesi.

Esimene asi, mida Jaapanis
olles tähele panin, oli
keelebarjäär
Martin veebruari alguses Jikogudani Ahvipargis Nagano prefektuuris. Foto: Henry Preedy-Naysmith

Hanami ehk kirsiõite vaatamine on tähtis osa jaapanlaste kultuuris, kus minnakse seltskondadega kirsipuude
alla piknikule. Foto: Martin Mäll

argus, hirm mugavustsoonist
lahkumise ees, vähene huvi
või lihtsalt laiskus.

Õpingutel puuduvad riigipiirid
Magistriõpinguid alustades
teadsin kindlalt, et ühe aasta
tahan õppida välismaal.
Teadmiseks kõigile - kogu

kandideerimise protsess algab
pool aastat enne välismaal
õpingute alustamist. Kohe, kui
avati konkurss vahetusüliõpilase kohale, haarasin viivitamatult „härjal sarvist“. Konkursi
tingimustega tutvudes leidsin
ma Jaapani vanasõna, mis
ütleb: „Õpingutel puuduvad

riigipiirid.” Ja eks see õige ole.
Arvan, et see ütlus sobib
suurepäraselt minu akadeemilise maailmavaate ja
ambitsioonidega. Kohtumine
inimestega erinevatest kultuuriruumidest avardab silmaringi
ja maailmataju. Jaapanlased
küsisid minult tihti: „Miks

Kui üldiselt saab enamikus
riikides inglise keelega hakkama, siis Jaapanis olles ei
tasu sellele väga loota. Inglise
keelt õpetab suurem osa koole
Jaapanis kuus aastat, kuid rõhk
on kirjutamisel ja grammatikal.
Seega rääkimisele ehk suhtlemisele eriti ei pühenduta.
Siin saaks paralleeli tuua
meie vene keele õpetusega.
Põhjus on lihtne. Noored ei ole
üldiselt huvitatud inglise keele
oskusest. Vaeva nähakse ainult
selleks, et ülikooli sisse saada.
Sisseastumiseksamitel on
vajalik inglise keele test, mis
siis koosneb lugemisest ja kirjutamisest. Seega, rääkimis- ja
kuulamisoskusele koolis väga
ei panustata.

Sisseelamisperiood võttis
aega kuu
Kultuurišokina raputas mind
natukene ühiskonnakorraldus
ja bürokraatia.
Iga asi algab inimese personaalse templi ehk „allkirjaga”, mis on igaühe paberimajanduse alustala. Tempel on
Jaapanis nagu meie ID kaart.
Iga dokument ja paber nõuab
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meetrit üle merepinna.
Õppeaasta vältel kohtusin
professorite ja õppejõududega erinevatest riikidest, nagu Kanada,
Saksamaa, Hiina, Vietnam, kes
kõik ühel või teisel moel olid inspireerivad ja toetavad.
Enda kogemusele tuginedes
võin väita, et võrreldes Tartu
Ülikooliga, on Wasedas tudengi
ja õppejõu omavaheline suhtlus
ning infovahetus personaalsem.
Minu hinnangul tekitab see
edukama ja läbipaistvama aka-

deemilise keskkonna. Kindlasti
tuleb siinkohal mainida, et erinevatel erialadel ongi suuremas
osas tegemist massloengutega ja
seda just bakalaureuse tasemel.
Kokkuvõtvalt saan öelda
järgmist - raskused ongi ületamiseks ja iga ettetulevat takistust ei tule võtta meeleheite,
vaid väljakutsena!
11. septembri lehenumbris
järgmine osa: mida kogesin,
nägin, õppisin ja sain teada
väljaspool ülikooli.

Välitöödel Hokkaido saarel Nemuro linnas, mida tabas kiiresti arenev tsüklon ja põhjustas üleujutuse, pärast
mida ülikooli labor käis kahjustust ning veetaseme kõrgust hindamas. Keskel on juhendaja ning mentor Tomoya
Shibayama. Foto: NHK ringhäälingu operaator

templit. Olgu selleks kas pangakonto avamine või kohaliku
mobiiltelefoni soetamine.
Sisseelamisperiood võttis
aega kuu, kuid kindlasti ei olnud
see negatiivne kogemus, vaid
pigem põnev ja lummav. Lühikese ajaga õppisin seda kauget
ja meile eksootilist maad aina
rohkem tundma ja hindama.
Väikese, kuid olulise detailina
tahan mainida, et Jaapanis ei ole
viisakas rääkida mobiiltelefoniga
avalikes kohtades. Teiste inimestega peab arvestama: miks peab
minu kõrvalseisja sunnitult kuulama minu vestlust?

Põhiline suhtlus Jaapanis
käib läbi sotsiaalvõrgustiku.
Minu telefon oli praktiliselt terve
aasta hääletu režiimi peal.

Õppimine ei hõlmanud ainult
loenguid
Jaapanis on 780 ülikooli,
millest 600 on eraülikoolid.
Waseda Ülikool asutati 1882.
aastal ning on Jaapani üks
vanim ja prestiižikaim eraülikool, kust on tulnud seitse
peaministrit. Üliõpilaste arv on
ligikaudu 53000.
Minu eriala (inglise keeles
Coastal Engineering ) kursusel

õppis 23 õpilast, kellest kolm
olid rahvusvahelised tudengid.
Kursuse juhendaja oli professor Tomoya Shibayama,
kes on oma eriala üks tunnustatumaid õppejõude Jaapanis.
Õppimine ei hõlmanud ainult
loenguid, vaid ka laboreid,
seminare ja välitöid. Näiteks
käisime detsembris 2014
Põhja-Jaapanis Hokkaido saarel Nemuro linnas välitöödel.
Tormi tõttu tabas Nemuro
linna üleujutus, mis oli 2,8
meetrit üle merepinna. Võrdluseks Pärnu 2005 jaanuaritorm, kus üleujutus oli 2,75

Martin Itsukushima Pühamu juures Miyajima saarel Hiroshima lähistel. Pühamu on kantud UNESCO maailmapärandisse ja on üks kolmest
„must see“ kohast Jaapanis. Foto: Janika Olup

Huvikeskus pakub tegevusi lastele, noortele ja täiskasvanutele
Treener Rauno Neuhaus
T kell 15.00-16.00
Huviringidesse registreerimine
ja lepingute sõlmimine Saue
Huvikeskuses (ruum 124 kooli
fuajees) alates 3. septembrist
E-N kell 12.00-18.00.
Tule ja osale, meil saab tegeleda
erinevate huvialadega. Saue
Huvikeskuse infopäev 2. septembril kell 18.00-20.00 Saue
koolimaja aulas ja võimlas.

ÕPILASTELE
Huviringid alustavad septembri teisest nädalast, 7.
septembrist.

Tants
Showgrupp Vikerkaar
Õpetaja Elo-Marika Kongo
E, K kell 16.00-20.00, P kell 15.0018.30 Saue koolimaja saalis

Teadushuviharidus
Loodusteaduse huviring 3.-6.
klasside õpilastele
Erinevad juhendajad
E kell 13.00-14.30; kell 14.30-16.00

MTÜ Nukuﬁlmi Lastestuudioga
T kell 12.10-13.10 esimese
ja teise klassi õpilastele ja kell
13.15-14.45 alates kolmandast klassist
Joonistamine ja maalimine
Õpetaja Virve Laan
R kell 12.15-13.45; kell
14.15-15.45
Keraamika
Õpetaja Reet Vester
T kell 15.00-16.30; K kell
15.00-16.30
Meisterdamine
Õpetaja Evelin Voksepp
K kell 12.15-13.30; kell
13.30-15.00
Skulptuur ja pisiplastika
Õpetaja Anneli Lupp
E, N kell 12.15-13.45
Käsitööring Pitsid-satsid
Õpetaja Anneli Lupp
E, N kell 14.30-16.00

Kunstistuudio ringid huvikeskuse kunstiklassis

Sport

UUS! Animatsiooni ring koostöös

Üldkehaline ettevalmistus

TÄISKASVANUTELE
Kunstistuudio
Täiskasvanute kunstikursustele on vajalik eelregistreerimine e-posti aadressil huvikeskus@saue.ee. Kursused toimuvad huvikeskuse kunstiklassis.
Keraamika
Juhendaja Virve Laan
15. septembrist T kell 18.30-20.30
Savituba peredele
Juhendaja Made Kaares
19. septembrist L kell 11.0013.30. Vajalik eelregistreerimine
Tekstiil ja taaskasutus
Juhendaja Evelin Voksepp
7. oktoobrist K kell 18.00-20.00
Joonistuskursus
Juhendaja Virve Laan
1. oktoober - 26. november N
kell 18.30-21.00
Maht 24 tundi, joonistame
erinevaid motiive pastellide ja
conte´ kriitidega
Klaasisulatuskursus

Juhendaja Eve Koha
E kell 18.30-20.00 (kursuse
algus sõltub osalejate olemasolust). Kursuse tasu koos materjalide ja klaasisulatusega 36 eurot.
Õlimaalikursus
Juhendaja Virve Laan
Veebruarist 2016 N kell
18.30-21.00 (maht 36 tundi)

Rahvakultuur
Rahvatants
Saue Simmajad segarühm
ja naisrühm. Juhendaja Ulvi
Mägi. Info Kalev Israel, tel
+3725078758
Saue Kägara naisrühm.
Juhendaja Elena Kalbus, tel
+37251944767
Rahvamuusikaansambel Saue
Kapell. Juhendaja Reet Jürgens, tel +372 5223635
Saue Segakoor. Dirigent Elviira
Alamaa, tel +3725225359

Tants ja liikumine
Linetantsu treeningud Saue
Gümnaasiumis
Treener Kaie Seger, tel
+3725179066
6. septembrist P kell 10.30 - 11.30
Oodatud on uued ja kogenumad tantsuhuvilised!

Kindlasti kaasa vahetusjalatsid!
Vesiaeroobika Saue ujulas
Treener Ave Lähker, tel
+3725018577
3. septembrist E kell 19.0019.45 ja N kell 19.00-19.45
Vesiaeroobika sobib igas vanuses osalejale. Nii algajale kui
edasijõudnule treenitustasemest
sõltumata. Tund annab hea üldfüüsilise koormuse, parandab
südame tegevust ja koordinatsiooni, suurendab lihastoonust,
vähendab rasva osakaalu organismis ja annab hea enesetunde.
Tund algab soojendusega, sisaldab liikumiskombinatsioone ja
jõuharjutusi ning lõpeb venituse
ja lõdvestusega. Treeningu intensiivsust saab vastavalt võimetele
kohandada ja igaüks saab treenida endale sobiva koormusega.
Lihastreeningu tõhustamiseks
kasutatakse erinevaid vahendeid (nuudlid, hantlid, kindad,
ujumislauad jne), harjutusi sooritatakse madalas ja sügavas vees.
Info ja registreerimine huvikeskus@saue.ee, tel 6595 009,
+3725234339.
Vaata ka Saue Huvikeskuse
kodulehte sauehuvikeskus.ee
ja FB lehte.

Varia
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Sügis Saue Päevakeskuses
◊ 3. september kell 8.00 reis
„Läänemaa süda“. Palume
neil, kel veel tasumata, teatada oma osavõtust või loobumisest päevakeskusele.
◊ 15. september kell 11.00
eakate sünnipäevapidu
noortekeskuses neile, kel
aastaid 65 ja enam ning
sünnipäev juulis, augusti
või septembris. Registreerimine päevakeskuses
◊ 27.-28. oktoober Obinitsa ja
Lindora laat. Sõidame tutvuma soome-ugri rahvaste

maailmapildiga soome-ugri
kultuuripealinna Obinitsasse. Kultuuriprogramm:
kõneleme soome-ugri eepostest, esinevad laulugrupid,
kunstnikud, tutvume käsitööga ja lööme ise ka erinevates tegevustes kaasa.
Järgmisel päeval külastame
Lindora laata. Esimest korda
peeti Lindora ristis laata
sadakond aastat tagasi.
Kaubad on tänapäeval teised kui algusaastatel. Siis
olid müügiks kariloomad,

nüüd on aukohal kohalik
käsitöö ja aiasaadused.
Muidu laat nagu laat ikka.
Huvitav selle poolest, et toimub vana traditsiooni järgi
igal aastal samal kuupäeval,
sõltumata nädalapäevast.
Hind 115 eurot inimese
kohta sisaldab bussisõidu,
giiditeenuse, ööbimise
hotellis Kubija, saunade ja
basseinide kasutuse, hommikusöögi ja kerge lõuna.
Palume koheselt registreeruda päevakeskuses.

◊ 31. oktoober esietenduse
ühiskülastus Endla teatris Tennessee Williams “Tramm
nimega iha”. Osades Kleer
Maibaum, Karin Tammearu,
Märt Avandi, Ago Anderson
jt. Buss väljub kell 14.00
Saue kaubakeskuse eest.
Endla teatri sünnipäeva
tähistamine ja näituse
avamine Sammassaalis
kl 17.00. Etenduse algus
kell 18.00. Hind 22 eurot.
Palume koheselt registreeruda päevakeskuses. Amee-

rika kirjaniku Tennessee
Williamsi psühholoogiliselt
keeruka näidendi peateema
on ideaalide ja unistuste vastuolu argise tegelikkusega.
Kodu ja seltskondliku positsiooni kaotanud Blanche
otsib pelgupaika õe Stella ja
tema abikaasa Stanley, lihtsa
töömehe juures. Ülitundlik
naine jääb selles keskkonnas
aga võõraks ja üksildaseks
ning ajapikku kistakse päevavalgele tema hapra loomuse
hämaram külg.

Väike heategu minu kodukohas
MTÜ Koos Laste Heaks
MTÜ Koos Laste Heaks,
jätkab mitmeid UNICEF-i
tegemisi Eestis ja alustab
toetuste kogumist Eesti laste,
perede heaks ja kogukonna
heaks.
Põhitegevusena jätkab
Eesti MTÜ Koos Laste Heaks
rahvusvahelise liikumisega
„Laste- ja noortesõbralik linn“,
kuhu kuulub ka Saue linn, ja

alustab annetuste kogumist
programmi „Väike heategu
minu kodukohas“.
Kui vajalik summa on kogutud, antakse see linnale üle,
kes korraldab annetuse jõudmise abivajajani.
Seejärel ootab MTÜ linnadest uusi abivajadusi ja jätkab
annetuste kogumist.
Teil on võimalus valida,
keda soovite toetada Saue linnas või üle kogu Eesti.

Ulata abikäsi Saue linna tütarlapsele
17-aastane tüdruk vajab hambaimplantaate, diagnoosiks on
hüpodontia ehk paljude jäävhammaste algete puudumine.
Mureloo leiate MTÜ Koos Laste Heaks kodulehelt www.kooslasteheaks.ee. Valige: Soovid aidata / Murelood / Saue.

Täpsem info abivajadusest
Sauel, valikuvõimalustest üle
Eesti ja vajalikust summast
on MTÜ koduleheküljel: www.
kooslasteheaks.ee.
Annetades märkige pangaülekande märkustesse kindlasti sõna „Annetus“ ja kindlasti ka tabelis abivajaja juures
olev koodnumber.
MTÜ Koos Laste Heaks
EE861010052039502009
SEB Pank
MTÜ Koos Laste Heaks
EE562200221049382034
Swedbank

Igas kütteseadmega kodus peab
olema korstnapühkija akt
Põhja päästekeskus
Päästeamet tuletab meelde, et
vastavalt tuleohutuse seadusele
peab 2015. aasta septembrist
igal kütteseadmega maja omanikul olema ette näidata kutselise korstnapühkija akt.
Eramajades võib kütteseadet puhastada ise, kuid iga viie
aasta jooksul peab seadme üle
vaatama ja puhastama kutseline
korstnapühkija. Tuleohutuse
seaduse kehtestamisest, mis
selle kohustuse määrab, möödub tänavu septembris viis aastat. See tähendab, et käesoleva
aasta sügisel peab igal kütteseadmega maja omanikul korstnapühkija tehtud tööd tõendav
dokument olemas olema.
Korstnapühkija akt on tähtis ohutuse seisukohast, kuid
annab majaomanikule lisaks
spetsialisti arvamuse küttesüsteemi tehnilise korrasoleku
kohta. Õnnetuse korral on võimalik kindlustushüvitise saamiseks tõendada, et küttekol-

ded olid hooldatud. Seepärast
tuleb akt kindlasti säilitada. Kui
küttesüsteem on ohtlik ja seda
kasutada ei tohi, annab korstnapühkija sellest teada omanikule
ja päästeasutusele.
Kes ei ole viimase viie aasta
jooksul lasknud korstnaid
puhastada kutselisel korstnapühkijal, soovitab Päästeamet
korstnapühkija kontakti saamiseks helistada pääste infotelefonil 1524. Korstnapühkijal
peab kindlasti olema kutsetunnistus. Selle kehtivust tuleb
enne töö tellimist kindlasti
kontrollida kutsekoja kodulehelt www.kutsekoda.ee.
Tuleohutuse seadus jõustus

1. septembril 2010. Igal majaomanikul on võimalus otsustada, millisel perioodil viie aasta
jooksul ta ehitise küttesüsteemi
puhastamise kutsetunnistusega
korstnapühkija teha annab ja
vastava akti nõutab.
Kui majaomanik on viimase
viie aasta jooksul kutsetunnistusega korstnapühkija teenust
kasutanud ja vastav akt on olemas, ei ole kohustust sel aastal korstnapühkijat kutsuda,
kuid on siiski soovitatav.
Kortermajades ja ridaelamutes peab korstnat pühkima
igal aastal kutseline korstnapühkija, kes tehtud tööde
kohta akti väljastab.

Päästesündmused
23. augustil kell 18.41 sai
Häirekeskus teate, et Sauel
Tõkke tänaval on süttinud
sauna vahelagi ja pööning.
Päästjad kustutasid tulekahju kella 20.54-ks, keegi

põlengu tõttu kannatada ei
saanud.
Tuleõnnetus sai esialgsetel
andmetel alguse sauna kütmisest, sauna korstnast läks
põlema leiliruumi vahelagi.

Koolitarvete
taaskasutuslaat Saue
Gümnaasiumis
Saue Gümnaasiumi kooliriiete ja -tarvete taaskasutuslaat toimub laupäeval, 29.
augustil, kell 10.00-13.00
kooli aulas
Laadal kaubeldakse koolis vajaminevate tarvetega:
Saue Gümnaasiumi koolivorm, rõivad, jalanõud,
sporditarbed, ranitsad jne.
Lapsevanemad saavad
osta, müüa, vahetada, tasuta
ära anda heas korras ja puhtaid laste koolikaupu.
Need lapsevanemad, kes
on huvitatud müümisest, tulgu
kohale 9.45. Müüja juhatame
vaba laua juurde, kus ta saab
kaubad välja panna.
Eelregistreerimine taaskasutuslaadale pole vajalik.

AUGUSTILUU
SÜNNIPÄEVALAPSED
ENDLA KEEK
HILDA VOKK
LAINE KOKEMÄGI
VERA BARANOVSKAJA
SELMA VAINU
AINU JAHIMAA
MARIA ERNESAKS
VEERA MJATŠKOVA
LIIA RÄTSEPP
LAINE LEIDMAA
GERTRUD KEERD
VERONIKA SINIMÄE
EEVI LAVONEN

Palju-palju õnne!
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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.

Kui sul on vaja uusi riideid
õmmelda (kleite, pluuse, seelikuid, pükse, voodipesu, kardinaid jm), vanu ümber teha või
parandada, pöördu minu poole
telefonil 53417075. Täidan
tellimused väga kiiresti.

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon
5220321, www.arbormen.ee.

Haagiste rent Sauel. Hinnad
mõistlikud, haagised korralikud. a-treiler.ee, tel 5640109.

Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust. Tel
58880999, info@EUclean.eu.
Tänavakivi, paekivi, munakivi
paigaldus ja müük, asfalteerimistööd, aedade ehitus. 12 aastat kogemust. henno.piirme@
gmail.com, www.kivivennad.ee.
Telefonid 5519855, 5588842.
Pottsepatööd ja looduskivi
paigaldus. Materjal, transport
meie poolt. www.ahjudjakaminad.ee. Tel 58033448, Ain.
Korstnapühkija teenused,
lõõriuuringud, küttesüsteemide eksperthinnangud.
OÜ Potipoiss 58072581;
info@potipoiss.ee.
Puude ja põõsaste saagimine,
tükeldamine ja kändude välja
juurimine. Puuokste ja kändude äravedu. Tel 53476867.

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.
Müün
Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt
ja 40L/60L võrgus, puitbrikett,
klotsid 5-30cm võrgus, tulehakatus 40L võrgus ja saepuru.
Tel 5018594, kaminapuu.ee.
Lõhutud küttepuud, head hinnad. Info tel 53492730, www.
metsasoojus.ee. Müüme ka
liiva, killustikku, laudaväetist.
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.

Kaasaegsed ja klassikalised küttekolded. Professionaalne pottsepateenus nõustamisest dokumentatsioonini. Korstnapühkimine.
Kõikidele töödele pikaajaline
garantii. Lisainformatsioon: www.
ahjumees.ee. Tel 56681555,
tanel@ahjumees.ee.

Müüa turbabriketti, ümarat ja kandilist puitbriketti,
pelleteid, sõelutud kivisütt
ning kütteklotsid võrkkotis.
Transport Sauele tasuta. Tel
53593615.

Ehitusluba. Kasutusluba.
info@arhitektjainsener.com,
5220023, Mikk.

LIIV, KILLUSTIK, MULD,
ASFALDIPURU, KRUUS kohaleveoga Sauel, Saue vallas, Tallinnas ja lähiümbruses kuni 50
km. Tel. 5079362.

AB TAVA OÜ teostab arhitektuurseid ehitusprojekte ning hoonete
tagantjärgi seadustamisi. info@
abtava.ee ; 58171894.
Lõikan hekki, trimmerdan,
saetööd, vajadusel võsalõikus.
Tel 55547 291.

KIVITÖÖKODA
Hauakivid, hauaplaadid
www.meiekivi.ee
Tel 5128721,
Pärnu mnt 560, Laagri
Asume Maksimarketi taga

Müüa puitbrikett kandiline 960kg/145€, pellet
premium 8mm ja 6mm
960kg/185€,turbabrikett
Sangla 950kg/112€, kütteklotsid 40L kotis/ 1,7€, lepp
40L kotis/ 2,7€, kask 40L
kotis/2,9€. Tel. 53803858.
Küttehooaeg on kohe ukse
ees! Saue Puit müüb puitbriketti ja 8mm pelleteid. Telefon
5065937, 5079267.
Küttepuud- lõhutud toores
lehtpuu, hind alates 30€; kuiv
lehtpuu alates 40€; metsakuiv
okaspuu alates 35€, tarne alates 10 rm, telefon 5024895,
info@pajakapuit.ee.
Kinnisvara
Üürin nii kiiresti kui võimalik
1-2-toalise korteri Sauel. Telefon 5057777.
Ostan Saue linnas 3-toalise
korteri. Sobivad korrused esimene kuni kolmas. Kontakt:
Anne, tel 56244244.
Pakun tööd
Otsime autojuhti hüdrotõstukiga konteineriveo autole.
Nõutav C kategooria juhiluba. Asume Sauel. Info tel
5640109.
Harmet OÜ pakub tööd siseviimistlejatele ja mööbli paigaldajatele. Siseviimistleja
peamiseks ülesandeks on
siseviimistlustööde teostamine ning mööbli paigaldaja
peamiseks ülesandeks on
(köögi) mööbli komplekteerimine ja paigaldus tehases.
Palun anna oma soovist teada
telefonil 6660420, e-posti
aadressil personal@harmet.ee
või postiaadressil Tule põik 1,
76505 Saue.
Bennet Puit OÜ Keilas võtab
tööle CNC-pingi operaatori.
Lisainfo tel 5022268.

Selle suve seiklused on lõppenud, uus kooliaasta ukse ees.
Foto: Mängukool

Mängukoolis algab uus õppeaasta
Ivika Suigusaar
Saue Mängukooli selle suve
seiklused Jõgisoo „Kurrunurruvutisaarel“ on lõppenud ja
toredat suvepuhkust jäävad
meenutama laste isetehtud
laagriraamatud, palju pilte
Mängukooli Facebooki lehel
ning uued sõbrad, keda peatselt koolis näha saab!
Sai matkatud, sporditud,
meisterdatud, pilli mängitud
ja lihtsalt suve nauditud. Suured tänud Saue linnale, kelle
toetusel toimusid laagrist bussiväljasõidud RMK matka- ja
loodusõpperadadele.

Lohutuseks neile, kes sel
suvel laagrisse ei jõudnud –
järgmisel aastal laagerdame
taas koos Mängukooliga
Jõgisool! Seniks aga kogume
tarkust Mängukooli arendusringides.
Saue Noortekeskuse
huviringe tutvustaval päeval
31. augustil saab tutvuda
ka Mängukooli klassiruumiga ja registreeruda meie
eelkooli rühmadesse. Ilusat
kooliaasta algust kõigile
uutele ja vanadele Mängukooli lastele!
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