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Linn on laste
päevahoiu võrra rikkam
Sirje Piirsoo

J

a see on ju väga tore,
sest tähendab, et Saue
linnas on palju lapsi,
mis viitab heale elukeskkonnale, ja teisest küljest
linna loodud toimivale eralastehoidude toetussüsteemile.
Triibu & Liine päevahoid
avas uksed tänavu septembris. Hubases ja lapsesõbralikus avara aiaga ümbritsetud
hoius on kohti 10 lapsele.
Just niipalju vahvaid väikseid
alla 3-aastaseid mudilasi –
poisse ja tüdrukuid võrdselt
- seal ema-isa töölolekul kahe
kasvataja hoole all põnevalt
päevi veedavad. Ikka mängides - sest mäng on ju pisikese
inimese töö -, ning läbi selle
eluks vajalikke uusi asju õppides, nagu söömine ja igapäevane hügieen, joonistamine
ja meisterdamine, üheskoos
tegutsemine ja teistega arvestamine. Seda kõike väikeses
rühmas, mis tagab personaalse
lähenemise igale lapsele.
Eramaja Vana-Keila maanteel
kiriku kõrval, kus Triibu & Liine
päevahoid paikneb, on just lastehoiu tarbeks kohandatud.
Õueala, kus lastel mõnus
mängida, on aiaga piiratud
ja turvaline. On kiiged ja liumägi, liivakast ja vahva mängumajake. Aias on puid ja
põõsaid, sealhulgas õuna- ja
ploomipuud, mille alt sügiseti
vilju noppida - just nagu maal
vanaema juures.
Hommikusöök ja õhtuoodegi valmib hoius kasvatajate
käe all. Lõunasöögi toob Kei-

Hubane ja lapsesõbralik mängutuba. Paremal juhataja Käthy Laar kasvataja rollis

Mis küll mängumajakeses on?
Fotod: Sirje Piirsoo

Selle kauni seinamaali autor on
Monika Liiv. Etteruttavalt - see
ei jää ainsaks pildiks

Omanäoline riiul valmis majaomaniku mööblifirmas

las asuv kohvik, mis teenindab
teisigi Saue linna päevahoide.
Triibu & Liine päevahoid
tekkis ühest küljest seetõttu,
et juhataja Käthy Laar õpib
Tallinna Tehnikaülikoolis
ärinduse eriala kolmandal
kursusel ja see oli talle võimalus viia teooria praktikasse äriplaani koostamisest

personali värbamiseni välja.
Teisest küljest kasvas kohasaamise järjekord Naerupalli
päevahoius, mida juhib Signe
Laar, ebamõistlikult pikaks.
Nii ongi neil nüüd peres oma
„emafirma“ ja „tütarfirma“.
Lapsehoidusid ei rajata
ärilises mõttes kasusaamise
eesmärgil. Esmalt peavad

On kiiged ja liumägi, liivakast ja vahva mängumajake

sulle lapsed ja nendega tegelemine jäägitult meeldima.
Teisalt aga annab see hoiupidajale võimaluse töötada kodu
lähedal mõnusas ja rahulikus
keskkonnas, nagu Saue linn
ju on, ja olla endagi laste
jaoks alati olemas. Just seda
aspekti - olla ise endale kodu
lähedal tööandja - rõhutab
Signe Laar.
Et õppida tundma lapsi ja
vanemaid, et olla kursis hoiu
igapäevaeluga, töötavad juhatajad Käthy ja Signe ka ise
oma hoidudes poole kohaga
kasvatajana. See annab võimaluse vastata küsimustele,
märgata probleeme eos ja neid
kohe lahendada.
Rääkides probleemidest,
millega seisab vastamisi iga
alustav ettevõtja, märgib
Signe, et alati on küsimus,
kust saada stardikapital, ja
et algaja ettevõtja toetust on
raske saada, kuna üheks mõõdupuuks on näiteks eksport. Ta
ütleb, et ettevõtluse toetussüsteem peaks olema paindlikum
ja arvestama, mis alal ettevõte
tegutseb. Samuti tekitavad

küsitavusi abikõlbulikkuse
kriteeriumid.
Teine probleem, millega
Triibu & Liine päevahoid kokku
puutus, oli see, et head töötajat on väga raske leida. Need
kaks kasvatajat aga, kes täna
hoius töötavad, on õiged inimesed õigel kohal.
Triibu & Liine päevahoid
pakub lastevanematele lisavõimalusena tuua lapsed
hoida õhtuks, ööseks ja isegi
kas või kogu nädalavahetuseks. Samuti rendib ruume,
mis sobivad hästi sünnipäevade pidamiseks, koosviibimisteks, lastekaupade
tooteesitlusteks, huviringide,
beebikooli, koosolekute ning
koolituste läbiviimiseks –
www.triibuliine.ee.
Saue Sõna NR 19 (449)
23. oktoober 2015
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus:
loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub
6. november
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Linnaeelarve tekkepõhine
täitmine seisuga 31. august 2015
Ingrid Niid
Finantsjuht
Saue linnaeelarvesse laekus
31. augusti seisuga 5,5 miljonit eurot tulu ja linnaeelarvest
tehti 5,0 miljoni euro ulatuses
väljamakseid. Linnaeelarve oli
31. augusti seisuga 530 000
euroga jooksvas ülejäägis.
Seisuga 31. august 2015
on tulu üksikisiku tulumaksust
laekunud 3 470 464 eurot,
mis moodustab 69 protsenti
käesolevaks aastaks planeeritud tulumaksu laekumisest.
Oluline tulumaksu alalaekumine jaanuaris tasandus ülelaekumisega juulikuus.
Maamaksu on laekunud 70
180 eurot ehk 51% aastaeelarvesse prognoositust.
Lisaks maksutuludele kajastatakse põhitegevuse tulude
eelarve täitmises saadud toetusi
1 107 640 eurot (74% aastaeelarvest), omatulusid 591 230
eurot (71%) ja muid tulusid.
Toetustena laekuvad linnaeelarvesse peamiselt riigieelarvelised summad hariduskuludeks, teede-tänavate
korrashoiuks, samuti toimetulekutoetused ja muudeks
riigi funktsioonide täitmiseks
või riigieelarvest rahastatavate
kulude (õppelaenude tagasimaksed) summad.
Omatulude eelarve siseselt on
laekunud haridusasutuste tulusid koos haridusteenuse müügituluga 349 820 eurot (69%),
tulusid vaba aja sisustamisest ja
huvihariduse õppetegevustulud
148 420 eurot (80%), tulusid
sporditegevusest 33 200 eurot
(61%), tulusid linnavara rendist
38 950 eurot (53%), riigilõive
ja Saue Sõna reklaamitulusid
13 750 eurot (135%), tulusid
elamu- ja kommunaalmajandusest 3720 eurot (164%) ja sotsiaalvaldkonna tegevustulusid 3
380 eurot (109%).
Põhitegevuse kulude eelarveosas kajastatakse toetuste
andmist, majandamis- ja personalikulusid ning muid tegevuskulusid. Kaheksa kuuga
on toetusi kokku antud 276
940 eurot (47%) ja sealhulgas
sotsiaaltoetusi 226 900 eurot
(49%). Personalikulude eelarvet
on kasutatud 2 821 330 eurot
(62%) ja majandamiskulusid
4 173 030 eurot (61%). Muid
majanduskulusid on esimese
kaheksa kuuga kokku 72 800
eurot, sh maksu- ja lõivukulusid 2 100 eurot ning kulusid
tähtaegselt laekumata nõuete
allahindlusest 70 700 eurot.

SEISUGA 31.08.2015
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Vaba aeg, kultuur,
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täitmine

antavad toetused

Põhivara on soetatud või
rekonstrueeritud 258 793 euro
ulatuses ehk 32% aastaeelarve
mahust. Suuremad investeeringud olid Saue lasteaia Midrimaa
renoveerimisel 112 760 eurot,
kus renoveeriti B-korpuse koridor koos akende ja uste vahetusega, ehitati ümber ja sisustati
seitsme rühma kööginurgad.
Saue Gümnaasiumis parandati
ventilatsiooni, ujulasse osteti
BIO-UV seade ja põrandapesumasin. Investeeringute kogumaksumus oli 45 300 eurot.
Tule põik ja Kadakamarja
tänava ühenduse rajamiseks ja
Saue raudteejaama, Välja teed
ning Tallinna ringteed ühen-

2015

31.08.2015

Üldised valitsussektori
teenused

2015

31.08.2015

Sotsiaalne kaitse

2015

31.08.2015

Majandus

2015

31.08.2015
Muud

tugiraami või kepiga liikujad. Lapsekäru õue jätmise pärast ei pea enam
muretsema väikeste laste
vanemad.
Linnavalitsuse hoone
trepp on järsk – nõukogudeaegne ehitis oli algselt
ühiselamu - ja kuigi sellel
olid relsid ratastooli või lapsekäru tarbeks, oli piki neid
üles ja alla liikumine tõsine
pingutus, mis ühele inimesele või isegi mitmekesi
koos punnides üle jõu käis.
Nii oli seiku, et ametnik
tuli majast välja parklasse,
et inimene vajalikud toimingud tehtud saaks.
Nüüd aga - kui te olete
jõudnud linnavalitsuse
juurde parklasse ja teil on
vaja invalifti kasutada, helistage telefonil 6790180 (pildil) ja teid sõidutakse üles.
Fotod: Sirje Piirsoo

majandamiskulud

dava kergliiklustee projekteerimiseks kasutati 44 800 eurot
Nimetatud kergliiklusteed ehitatakse koostöös Saue vallaga,
projekt on 85 protsendi ulatuses rahastatud „Linnaliste piirkondade arendamise“ kavast
kogumaksumusega 520 000
eurot. Kergliiklustee valmib
2015. aasta lõpuks.
Olulistest investeeringutest
võib ära märkida Tule 7 hoone
osalise renoveerimise lõpetamist koos invalifti ehitamisega
(pildil) hoonesse sissepääsu
tarbeks kogusummas 26 000
eurot ja uute bussipeatuste
rajamist Rauna ja Olerexi peatustesse kokku 16 000 eurot.

Võimalus aidata tulekahjus kannatanuid
Saue Linnavalitsus
Saue linnas Tule tn 14 korterelamus toimus 7. oktoobril
tulekahju, mille tagajärjel
hävis kahetoaline korter.
Vee- ja suitsukahjustusi said
ka naaberkorterid. Põlenud
korter kuulub 90 aastasele
vanamemmele Agathele. Korteris elas ta koos oma pojaga.
Agathe kodu vajab taastamist.
Kõigil, kes soovivad Agathet toetada, on võimalik teha

rahaülekanne tema kontole. Arvelduskonto numbri,
kuhu saab toetusraha kanda,
saate küsida Saue Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juhilt Heli Joonelt,
heli.joon@saue.ee, tel 679 0174.
Täname kõiki häid inimesi,
kes on aidanud peret riiete,
mööbli ja muu vajalikuga!
Pere on paigutatud ajutisele
elamispinnale.
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 14.
oktoobri istungi päevakorras oli 39 punkti.
Saue Linnavalitsus
◊ Suunas volikokku kehtestamiseks otsuse „Saue
linna Uusaru tn 1a kinnistu
detailplaneeringu algatamata jätmine“ ja määruse
„Saue Linnavolikogu määruste muutmine“ eelnõu.
◊ Kinnitas järgmised projekteerimistingimused: Tammepargi tn 3 üksikelamu
laiendamine, Sarapiku tn
20 üksikelamu, Tule tn 24a
kinnistule fiiberoptiliste
sidekaablite paigaldamine
ja Kasesalu tn 12 tootmishoone laiendamine.
◊ Väljastas kasutusloa Tule
tn 24a vedelkütuse reservmahutile, Raiesmiku tn 5a
üksikelamule ja Tule tn T1
gaasitorustikule, mis on rajatud Pärnasalu tn 31 tarbeks.
◊ Väljastas ehitusloa üksikelamu küttesüsteemi
rekonstrueerimiseks ja soojuspuuraukude rajamiseks
Nurmesalu tn 26.
◊ Eraldas noorte sporditegevuse toetust Saue linna
noorte treeningkulude

◊

◊

◊

◊
◊

◊

katteks perioodi 1.09.31.12.2015 eest järgmiselt:
spordiklubile Sagittarius 640
eurot (16 Saue linna noort);
spordiklubile TC 2000 120
eurot (3); Saue Tenniseklubile 1240 eurot (31).
Seadis isikliku kasutusõiguse Elektrilevi OÜ kasuks
Saue linna omandis olevale
Laanesoo tänavale ehitatavale 0,4kV maakaabelliinile
ja liitumiskilbile ning määras
isikliku kasutusõiguse tingimused.
Seadis isikliku kasutusõiguse Elektrilevi OÜ kasuks
Saue linna omandis olevale
Sarapiku tänavale ehitatavale 0,4kV maakaabelliinile
ja liitumiskilbile ning määras isikliku kasutusõiguse
tingimused.
Pikendas isikuga sõlmitud
munitsipaaleluruumi üürilepingut kuni 30.11.2015.
Kehtestas Kütise tn 4 mitteeluruumide üürihinna.
Kinnitas Saue Huvikeskuse
korraldatava Saue mittetulundusühingute seminari osalustasuks 5 eurot osaleja kohta.
Seminar toimub 29. oktoobril
Puuna külalistemajas.
Kehtestas Saue Gümnaasiumi juubelisünnipäeva
piletite ja almanahhi hinnad:

pilet eelmüügist 10 eurot;
pilet kohapeal 15 eurot;
sponsorpilet 20 eurot; kooli
almanahh DVD-ga 15 eurot.
◊ Kinnitas Saue lasteaia Midrimaa hoolekogu. Vanemaid
esindavad Sirle Pedajas,
Ines Raivo, Madis Gilden,
Liisi Kirschenberg, Heleri
Reinsalu, Andres Kaiv, Hedi
Kivilo, Katrin Arvola, Raiko
Saar, Kerli Mitt, Olga Tsvetkova, Sirli Vaher, Kaimo
Käärmann-Liive, Jaak Aibast,
Inga Staršinova, Mari Kõlli,
Tiia Tasuja ja Jaanika Käärst.
Õpetajaid esindab hoolekogus Liisa Ojapõld ja linnavalitsust Jan Trei. Volikogu
esindaja määrab volikogu.
◊ Kinnitas Saue Muusikakooli
hoolekogu: õpetajate esindaja Ulvi Kanter, lastevanemate esindajad Raimond
Strastin ja Andrus Oruste,
linnavalitsuse esindaja
Margit Ots, õpilaste esindaja Karl Hõbessalu ning
volikogu esindaja volikogu
otsuse alusel.
◊ Kinnitas Saue Gümnaasiumi
hoolekogu: lastevanemate
esindajad Argo Ladva, Ander
Vist, Reet Silva, Marju
Muldia, Svetlana Elson ja
Andrus Oruste; õpetajate
esindajad Anu Lauri ja Ulvi

◊

◊

◊
◊

◊

◊

Urgard; õpilasesinduse
esindajad Birgit Kruusmaa
ja Älice Närep; Saue Linnavalitsuse esindaja Jan Trei ja
kooli toetava organisatsiooni
esindaja Mati Kitt.
Kinnitas Saue Huvikeskuse
hoolekogu: huvitegevuse
juht Virve Laan, sporditegevuse juht Rauno Neuhaus,
õpilaste esindaja Melani
Telliskivi, lapsevanemate
esindaja Monika Onofreitšuk ja linnavalitsuse esindaja Kalev Israel. Kõik hoolekogud valivad hoolekogu
esimehe liikmete hulgast.
Otsustas maksta erandkorras eralasteasutuse toetust
kahele perele.
Määras hooldaja kolmele
puudega inimesele.
Otsustas maksta ühekordset sissetulekust sõltuvat
sotsiaaltoetust kahele lastega perele kogusummas
71 eurot, perioodilist sotsiaaltoetust neljale perele
ja erandkorras õnnetusjuhtumi toetust ühele isikule
summas 2000 eurot.
Otsustas maksta koolitoetust kogusummas 6055
eurot 87 perele.
Muutis kriisikomisjoni ja
määras Jüri Tümanoki asemel komisjoni koosseisu

Lasteaia toit
vastab nõuetele

Ütle, mis on
„Aasta tegu 2015“!

Saue Sõna

Saue Linnavalitsus korraldab
igal aastal konkursi „Aasta
tegu“, et väärtustada linnale
ja linlastele olulise tähtsusega
ettevõtmist või sündmust,
mis on aasta jooksul linna
arengut ja tuntust positiivselt
mõjutanud. Tiitel on tunnustus ettevõtmise eestvedajale
ja ergutab linnale kasulikele
või lihtsalt vahvatele tegudele
teisigi tegijaid.
Konkursile võivad ettepanekuid esitada kõik sauelased
ja Saue linna ettevõtted. Kirjalikus ettepanekus põhjendage, mille poolest see tegu,
ettevõtmine või sündmus on
olnud eriline ja märkige ära
sündmusega seotud isikud
või ettevõtted, kes tunnustamist väärivad.
Konkursil „Aasta tegu 2015“
osalevad ettevõtmised, mis on
toimunud 2015. aastal. Ettepanekud palume esitada hiljemalt
2. novembriks 2015 Saue Linnavalitsuse infolauda (Tule 7,
Saue 76505) või e-posti aadressile saue@saue.ee.

Terviseamet kontrollis 1.
oktoobril toitlustamist Saue
lasteaias Midrimaa, kus osutab
teenust P. Dussmann Eesti OÜ,
ja tuvastas, et nõuded menüüdele, rühmadesse minevatele
toidukogustele ja toidu energiasisaldusele on täidetud.

Inspekteerimise käigus
kontrollisid järelvalveametnikud lasteaia 10 päeva menüüd
(21.09-02.10.2015) ning
toiduenergia ja põhitoitainete
sisaldust. Kontroll tuvastas, et
nõuded menüüde koostamisele
olid täidetud ja rikkumisi ei esinenud.
Järelvalveametnikud kaalusid rühmadesse minevate
toitude koguseid.
Rühmade toidunõudes
olid kaalutud kogused
menüükohased.
Terviseameti töötajad võtsid ka 1.
oktoobri lõunasöögist toiduenergia
määramiseks proovi.
Menüüs oli seljanka
ja leivavaht hapukoorega. Laboratoorse
toiduenergia määramise käigus lubamatuid kõrvalekaldeid ei
tuvastatud.

abilinnapea Jan Trei ning
lisas komisjoni liikmeks
sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juhi Heli Jooni.
◊ Andis õnnetusjuhtumis
kannatanud isikule kuni
31.12.2015 kasutusse Saue
linnale kuuluva eluruumi.
◊ Otsustas maksta sünnitoetuse esimest osa kogusummas 455 eurot neljale perele.

Saue Linnavalitsuse 19.
oktoobri erakorralise
istungi päevakorras oli
seitse küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Tunnistas riigihankel „Saue
Vana-Keila maantee kiirustõkete (künniste) ehitus 2015”
edukaks Tallinna Teede Aktsiaseltsi pakkumuse.
◊ Tunnistas lihthankel „Koolispordihalli projekteerimistööd“ edukaks SWECO
Projekt AS-i pakkumuse.
◊ Väljastas ehitusloa abihoone-garaaži ehitamiseks
ning üksikelamu laiendamiseks Koore tn 20.
◊ Suunas volikokku määruse
„Saue linna 2015. aasta
II lisaeelarve“ ja otsuse
„Nõusoleku ja volituste
andmine kinnistu ostmiseks“ eelnõu.

Seejärel saab iga sauelane
hääletada kas 6. novembri
Saue Sõnas ilmuvat ankeeti
täites või linna kodulehe
vahendusel, milline ettevõtmine väärib tema arvates

2015. aasta teo tiitlit.
Võitjaid tunnustavad volikogu esimees Valdis Toomast
ja linnapea Tõnu Urva aastalõpu vastuvõtul 18. detsembril Saue Kontserdisaalis.

Aasta teo valimine Saue linnas sai alguse 2008. aastal.
Siiani on tiitli pälvinud
◊ 2008 - Saue Noortekeskuse matk „Matkates
vabariigi aastapäevale“
◊ 2009 -Vana-Keila maantee ja Tallinna ringtee
ristmiku, nn Olerexi ristmiku rekonstrueerimine
◊ 2010 - laste mänguväljaku

rajamine Töö puiesteele
◊ 2011 - Saue Noortekeskuse uus hoone
◊ 2012 - kergliiklustee,
mis ühendas Saue linna
Laagri alevikuga
◊ 2013 - Saue linna tutvustav raamat „Linnas on
ilu“ (pildil)
◊ 2014 - Saue kohvikute
päev

Kaunis kodu
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Linn tunnustas kauni kodu
ja kauni jõulukodu konkursi paremaid
Sirje Piirsoo

S

aue linnas on kauni
kodu konkurssi korraldatud alates aastast
1998. Traditsioon
tunnustada linnapea vastuvõtul konkursi võitjaid ja teisi
sauelasi, kes kaunite aedadega
igaühele silmarõõmu pakuvad,
sai alguse aasta hiljem.
Tänavune vastuvõtt leidis
aset 20. oktoobril Saue Kontserdisaalis ja juba kolmandat
korda tõstis linn esile ka need
inimesed, kes pimedasse jõuluaega, mis viimasel ajal tihtipeale lumeta ja vettinult sünge,
kodu ning aia valgustamisega
helgust ja rõõmu toovad.
Linnapea Tõnu Urva meenutas Saue kodukaunistajatele, linna ilu, puhtust ja
korda armastavatele inimestele kodukaunistamise liikumise ajalugu.
„Aastaks 1935 oli Eestimaal loodud Eesti Maakodude
Kaunistamise Selts, mille
eesmärk oli korraldada ja
kaunistada eesti maakodusid
ning kodude ümbrust. Sellest
ajast sai hoo sisse kodukaunistamise liikumine. 1938.
aastal asus liikumise etteotsa
president Konstantin Päts.
Paraku oli see ettevõtmine,
mis sõjale jalgu jäi ja ajaloo
keerdkäigud tõid kodukaunistamise liikumisse mõõnaaja.
Uuesti hakati kodukaunistamisele pöörama suuremat
tähelepanu 1997. aastast.
Emadepäeval kuulutas president Lennart Meri Estonias
välja Eesti kodukaunistamise
aasta ja asus üle-eestilise
kodukaunistamise liikumise
patrooniks,“ kõneles linnapea.
Ta tsiteeris ka kodukaunistamise Harjumaa kunagist
koordinaatorit, maavalitsuse
maamajanduse talituse juhatajat Jüri Muru, kes raamatus
„ Eesti Kaunis kodu 2015“
meenutab, et kui presidendikonkurss välja kuulutati,
oli Saue linn kuidagi eriti
õnnetu. Sealsed krundid olid
alla tuhande ruutmeetri ja
ega neil teab mida teha andnudki. Samas olid nad esimesed, kes oma linnas konkurssi
korraldama hakkasid ja nad
suutsid tõesti inimesed rohkem oma koduümbruse peale
mõtlema panna.
Tol ajal algatatut võib igati
kordaläinuks lugeda ning mõte
tunnustada ilu loovat töökat
sauelast on ennast õigustanud
ja linnapildis nähtav.

Siin nad on, tänavuse kauni kodu ja kauni jõulukodu konkursi paremad koos linnapea Tõnu Urvaga (keskel)

Sauelased armastavad aedadesse ilu luua ja hindavad seda, sestap on
kauni kodu konkursi tänuüritusedki linlaste seas populaarsed

Vastuvõtul esinesid Saue rahvatantsijad, sel korral Saue Simmajate
segarühm Ulvi Mägi juhendamisel

Fotomeenutus üha süngemaks muutuvasse sügisesse Tiia Tähtsalu lillerohkest ja värvikirevast aiast

Merve ja Andres Pajula koduaia jõulumuinasjutt. Fotod: Sirje Piirsoo

Lõpetuseks tänas linnapea
kõiki koduaedade kaunistajaid
ja jõuluilu loojaid: „Teie loodu
on imeline, sündinud läbi teie
fantaasia ja kätetöö. Kaunilt
ehitud aiad ja korrastatud
koduümbrused rõõmustavad
silma. Pakuvad rõõmu kodustele, linnaelanikele ja neilegi,
kes külalistena meie linna
tulnud,“ ning soovis, et kõigil

sauelastel jätkuks pikkadeks
aastateks loomingulisust
koduaedu kaunimaks muuta
ja jõuluaega tuledega ehtida.
Vastuvõtul esinesid Saue
rahvatantsijad, sel korral Saue
Simmajate segarühm Ulvi
Mägi juhendamisel. Kui tantsijad puhkuseks pausi pidasid, rääkis Ulvi Mägi, kes on
Saue Simmajad, kus nad on

esinenud, mis neid huvitab ja
seob ning kuidas tema seitse
aastat tagasi Saue rahvatantsijaid juhendama jõudis.
Maitsvad suupisted valmistas
külalistele Tammevana pubi.

Kes pälvisid tunnustuse?
Kauni kodu konkursil tõusid
esile Riina Tannia ja Oleg Tashlykov Maastiku tn 38, Liivia ja

Hans Anion Kivipõllu tn 12a,
Tiia Tähtsalu Nõmmiku tn 12 ja
Saue lasteaed Midrimaa.
Pimedasse jõuluaega tõid
žürii arvates enim rõõmu Anu
ja Roland Volt Tõkke tn 62,
Merve ja Andres Pajula Tammetõru tn 99, Irina ja Aleksander Jerjomenko Pärnasalu
tn 3 ning korteriühistu Kuuseheki tn 32.
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Noorsootöö Aasta Tegija konkurss
kestab 31. oktoobrini
2015. aasta kevadel kinnitas
volikogu Saue linna noorsootöö
aasta tegija statuudi, mis annab
võimaluse tunnustada ja esile
tõsta just seda inimest, kes on
end teadlikult ja eesmärgistatult
noortele pühendanud.
Noorsootöötaja on koondnimetus kõikide noorsootöö valdkonnas töötavate spetsialistide
kohta. Noorsootöö ja sellega
tegelevate asutuste spekter on
nii lai, mitmekülgne ja pidevalt
arenev, et tihti jääb inimestele,
kes valdkonda ei tunne, hoo-

mamatuks, et kõik need noorte
arengu, psühholoogia, kasvatuslike iseärasuste ning vajaduste
asjatundjad ja spetsialistid on
noorsootöötajad, kes kannavad
iga päev hoolt laste ning noorte
eneseteostuse ja arengu eest.
Teadlikku ja eesmärgistatud
tegevust võivad ellu viia kirik,
kaitseliit, MTÜ-d ja ettevõtted.
Noorsootöö tegija ei ole ainult
ülikoolis noorsootöö eriala
lõpetanud inimene, vaid võib
olla iga aktiivne kodanik, kes
eesmärgistatult ja läbimõel-

dult noortega tegeleb - seda
eelkõige noorte huvidest ja
vajadustest lähtuvalt.

Noorsootöötaja statuudi
tähenduses:
1. on teadlik noorte elu tegelikkusest ja kohalikest oludest, oskab hinnata noorte
olukordi ja vajadusi, valida
ja rakendada sobivaid meetodeid ning analüüsida
teostatud töö mõjusust;
2. töö sisu võib olla individuaalne töö noore ja noor-

tegruppidega; programmide
ja projektide planeerimine,
teostamine ja hindamine;
koostöö noortega, nende
vanematega, teiste huvi- ja
sidusgruppidega ning valdkondade spetsialistidega;
3. töötab riigi, kohaliku omavalitsuse, era- või kolmanda
sektori institutsioonis, sh
maavalitsuses, valla- või
linnavalitsuses, üldhariduskoolis, huvikoolis, noortekeskuses, noorte teavitamis- ja
nõustamiskeskuses, noorte-

ühingus, noortelaagris, kirikus, raamatukogus, kultuurija spordiasutuses vm;
4. töö noortega võib olla tema
põhitöö, aga ta võib seda
teha ka vabatahtlikult,
töötades samal ajal mõnes
teises valdkonnas.
Kandidaate saab esitada kuni
31. oktoobrini posti teel aadressil Tule 7, Saue või e-posti
teel saue@saue.ee. Kirjale tuleb
lisada märksõna „Noorsootöö
Aasta Tegija“.

Koduse mudilase toetust makstakse
lapsevanemale, kellele on
vanemahüvitise maksmine lõppenud

Lastevanemate
soodustused Saue lasteaias
Midrimaa

Heli Joon
Sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht

Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht

Saue linna koduse mudilase toetuse suurus on 65 eurot kuus.
Koduse mudilase toetust on
õigus taotleda vanemal, üksikvanemal, eestkostjal või hooldajal
pärast vanemahüvitise seaduse
alusel saadava vanemahüvitise
maksmise lõppemist.
Koduse mudilase toetus
määratakse vanemale tingimusel, et lapse mõlemad
vanemad või üksikvanem ja
laps on registri andmetel Saue
linna elanikud ning on elanud
Saue linnas vähemalt kuus
kuud enne toetuse avalduse
esitamise kuupäeva.
Eestkostja või hooldaja ei

pea olema registri andmetel
Saue linna elanik. Laps peab
registri andmetel olema Saue
linna elanik.
Koduse mudilase toetuse
taotlemiseks esitab taotleja linnavalitsusele avalduse ja noorema kui kahe aastase lapse
puhul pensioniameti tõendi, mis
kinnitab vanemahüvitise maksmise lõpukuupäeva. Koduse
mudilase toetust makstakse
alates taotluse esitamisele järgnevast kuust üks kord kuus avalduses määratud vanema pangaarvele hiljemalt kuu viimaseks
kuupäevaks. Koduse mudilase
toetuse maksmine lõpetatakse
samal kalendrikuul, millal laps
on kinnitatud munitsipaallasteaia nimekirja või kui lapse eest
maksab Saue Linnavalitsus

eralasteaia või eralapsehoiu
toetust.
Peredele, kelle ühe vanema
elukoht ei ole registri andmetel
Saue linn ja / või kelle mõlemad
lapsevanemad või üksikvanem
ja laps ei ole elanud registri
andmetel Saue linnas vähemalt kuus kuud enne linnavalitsusele taotluse esitamist,
makstakse koduse mudilase
toetust 50% ulatuses. Juhul,
kui toetuse maksmise perioodil
on üks lapsevanematest registri
andmetel elama asunud väljaspoole Saue linna, jätkatakse
toetuse maksmist taotlejale
50% ulatuses.
Koduse mudilase toetuse
blanketid on kättesaadavad
Saue Linnavalitsuse infoletis
ja kodulehel www.saue.ee.

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

Üks tooja saab korraga
tasuta ära anda
◊ kuni 0,6 m3 (kuus sajaliitrist kotitäit) biolagunevaid
aia- ja haljastusjäätmeid;
◊ kuni 0,6 m3 (kuus sajaliitrist kotitäit) rõivaid;
◊ töötlemata puitu (mis on
naturaalne ja ei ole töödeldud erinevate värvide,
õlide, lakkidega);
◊ vanametalli;
◊ papp- ja kartongpakendeid
ning vanapaberit;
◊ pakendi- ja plastijäätmeid (sh

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

Vastavalt jäätmejaama operaatori kehtestatud hinnakirjale saab ära anda
◊ sortimata ehitusjäätmeid;
◊ suurjäätmeid, sh kasutuskõlbmatut vana mööblit;

◊ rõivaid (kogus, mis ületab
0,6 m3);
◊ eterniiti;
◊ biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (kogus, mis
ületab 0,6 m3):
◊ muid kasutuskõlbmatuid
sortimata jäätmeid.

Jäätmejaam on avatud
◊ esmaspäeval ja reedel kell
14.00-19.00
◊ kolmapäeval 8.00-13.00
◊ laupäeval ja pühapäeval
kell 10.00-15.00
◊ riigipühadel suletud
Pääsküla jäätmejaama opereerib AS Ragn-Sells. Lisainfo ja
hinnakiri www.ragnsells.ee/jaatmejaamad või telefonil 15155.

Saue lasteaias Midrimaa
kehtivad mitmed kohamaksu
soodustused. Kohamaksu
ehk omaosaluse soodustusi
reguleerib Saue ´Linnavolikogu 22. novembri 2012
määruse nr 58 „Koolieelses
lasteasutuses vanemate poolt
kaetava osa määr ja tasumine“ § 4.
Lastevanemate poolt kaetava osa soodustuste määrad
Saue linna lasteaias, juhul
kui lapse mõlema vanema
elukoht või üksikvanema,
hooldaja või eestkostja elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue linn,
on alljärgnevad:
◊ pere esimese lapse kohta
45% omaosaluse täismäärast (78 eurot). Vanem
maksab omaosalust Saue
linna lasteaias Midrimaa
42,9 eurot kuus;
◊ pere iga teise ja järgneva
Saue lasteaias käiva lapse
kohta 72,5% omaosaluse
täismäärast (78 eurot).
Vanem maksab iga teise
ja järgneva lapse eest
omaosalust Saue lasteaias
Midrimaa 21,45 eurot
kuus;
◊ kui pere teine või järgnev
laps käib eralastehoius,
on Saue lasteaias käiva
lapse soodustus 72,5%
omaosaluse täismäärast,
st, et Saue lasteaia lapse
eest maksab vanem 21,45
eurot kuus.
Tähelepanu! Soodustuste
saamiseks peab lapsevanem
esitama Saue linnavalitsusele

kirjaliku avalduse. Soodustused ei laiene peredele automaatselt, vaid ainult kirjaliku
avalduse alusel. Soodustusi
ei rakendata tagasiulatuvalt.
Avalduste blanketid on Saue
linna kodulehel www.saue.ee
ja Saue Linnavalitsuse infoletis. Elektroonsed avaldused saatke e-posti aadressil
saue@saue.ee, avaldusele
lisage digiallkiri.
Lapsevanem, kelle mõni
eelkooliealistest lastest ei
käi Saue lasteaias Midrimaa,
lisab kirjalikule avaldusele
tõendi pere teiste laste lasteaia või lastehoiuteenuse
kasutamise kohta mõnes teises lasteaias või lastehoius.
Avalduses esitatud andmete õigsust kontrollib Saue
linnavalitsuse vastav spetsialist ja seejärel esitatakse
nimekiri soodustuse saajate
kohta Saue lasteaia direktorile Meeri Tamperele.
Soodustuse saamise
kohta lapsevanemale kirjalikku vastust ei vormistata.
Soodustuse saamisest keeldumisest teavitatakse lapsevanemat eitava otsuse tegemisest viie tööpäeva jooksul.
Soodustuse andmine lõpetatakse, kui laps või tema
vanem kustutatakse Saue
linna elanike registrist.
Täpsemat infot küsida
Saue lasteaiast Midrimaa, tel
6596526 või Saue Linnavalitsusest kultuuri-, hariduseja spordivaldkonna peaspetsialistilt Margit Otsalt,
margit.ots@saue.ee telefon
6790177.

Koolieelne elu
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Tegus sügis Midrimaal
Andra Salutee
Õppealajuhataja

L

asteaia-aasta alustamiseks valmistasid
koolieelsete rühmade
õpetajad muusikaõpetajate juhtimisel 1. septembriks
ette lavastuse „Kes on kõige
targem?“, mis rääkis sellest, et
kõik tegelased peavad veel palju
õppima ning igaüks saab õppides targemaks ja nutikamaks.
Midrimaa kõige suuremad
lapsed käivad sel aastal rühmades Puhh ja Sõbrad, Tipp
ja Täpp, Krõll, Sipsik, Päikesekiir ja Lepatriinud. Lapsi
õpetavad neis rühmades õpetajad Eha Tamme, Keity Müür,
Rita Reiman, Aili Aun, Merike
Malkus, Kaja Vatt, Reet Suits,
Anu Mälk, Marge Nõlvand, Aivi
Arjak, Elleriin Lepiste ja Tuuli
Kuningas. Laste arengut toetavad õpetajaabid Veronika Pusi,
Natalja Morgunova, Maile
Oeselg, Kätlin Jürisoo, Evelin
Tippel ja Ave Veske.

Igaüks saab õppides targemaks ja nutikamaks

Pärast evakuatsiooniõppust tutvusid lapsed abivalmis päästemeeskonna
ja tuletõrjeautoga

Evakuatsiooniõppus
lasteaias
Tänavune evakuatsiooniõppus
oli 15. septembril. Kohe õppeaasta algul tuletasime kõigile
töötajatele meelde reegleid, kuidas käituda tuleõnnetuse puhul.
Õppuse legendi kohaselt
oli tulekolle B-tiiva koridoris.
Kohale tulnud Päästeameti
vaatlejad jälgisid tähelepanelikult kogu evakuatsiooniõppuse
protsessi.
Lapsed ja täiskasvanud evakueerusid väga rahulikult ja
organiseeritult. Majast jõudsid
kõik välja ligikaudu 10 minutiga, mis on nii suure inimeste
arvu juures väga hea tulemus.
Tuletõkkeuksed sulgusid korralikult ja personali juhtimisel
leidsid kõik inimesed õiged
evakuatsiooniteed. Päästeameti tagasiside läbiviidud
õppuse kohta oli positiivne.
Kuna päästekomando oli
evakuatsiooniõppust vaatlemas
ja turvamas täisvarustuses,
said lapsed pärast tutvuda
abivalmis päästemeeskonna
ja tuletõrjeautoga.

Moosipidu Midrimaal
Moosipeoks kogunesid Midrimaa muusikasaali 23. septembril kõik 4-aastaste laste
rühmad. Õpetajad Merit Israel,
Kadri-Marie Kirikal, Kairit
Kiviste ja Eve-Mai Oruste esitasid hoogsa etenduse „Moosikeetmise lugu“, kus siil,
jänesed ja mesimumm talveks
moosi keetsid.
Lapsevanemad olid moosi-

Moosipesas said lapsed ühiselt marjamaiusega sõbraks

5-aastaste rühmade lapsed koos vanemate ja õpetajatega seadsid erinevad sügisesed aiasaadused sügisnäitusel kokku põnevateks kompositsioonideks ja vahvateks tegelasteks

Rikkalik moosivalik näitas, et Saue laste kodudes on moosikeetmine
jätkuvalt popp. Fotod: Andra Salutee

Sügispidude hooaja lõpetas 3-aastaste laste õpetajate ettevalmistatud
lavastus „Naeris“, mille õpetajad taaskord lastele paremaks mõistmiseks
„Kaalikaks“ kohandasid

peoks teinud tõsiseid ettevalmistusi ja lastel olid kaasas
vahvad väiksed kodused moosipurgid.
Igale rühmale katsime saali
väikese moosipesa, kus lapsed
etendusejärgselt ühiselt marjamaiusega sõbraks said. Rikkalik
moosivalik näitas, et Saue laste
kodudes on moosikeetmine jätkuvalt popp ja lapsed oskasid
sellist maiustamist hinnata.

Sügisnäitus, -peod
ja lavastus „Kaalikas“
5-aastaste rühmade lapsed
koos vanemate ja õpetajatega

seadsid erinevad sügisesed aiasaadused sügisnäitusel kokku
põnevateks kompositsioonideks
ja vahvateks tegelasteks. Näitust ehtisid porganditest lennuk ja suusataja, õuntest sajajalgne, erinevad lumememmed,
siilid ja peedist hiirekesed. Sellerivars oli kaela saanud sooja
salli ja suvikõrvits uhkeldas
ilusate pikkade kõrvadega.
Teisedki vanuserühmad,
õpetajad ja vanemad käisid
vaatamas 5-aastaste laste ja
vanemate koostöö vilju ning
kogusid häid mõtteid ja ideesid
Sügisega seotud tegevused

sidus tervikuks tore sügispidu
29. septembril, mida juhtisid
õpetajad Aire Jalakas ja Luule
Vähesoo.
Lapsed etendasid klassikalise muinasjutu „Naeris“ ainetel lavastuse, mis küll sel korral
kandis pealkirja „Kaalikas“.
Sügispidusid jäi 14.
oktoobril lõpetama 3-aastaste
laste õpetajate ettevalmistatud
lavastus „Naeris“, mille õpetajad taaskord lastele paremaks
mõistmiseks „Kaalikaks“
kohandasid.
Midrimaa kõige väiksemaid
lapsi õpetavad sel aastal Aivi

Eilart, Kati Haarakalju, Ulvi
Elsting, Agnes Nuuma, Helgi
Rannu, Helgi Haber, Glooria
Kallas, Marju Mägi ja väikseid
lapsi õpetavad suurtega koos
ka õpetajad Elleriin Lepiste ja
Tuuli Kuningas. Õpetajaid abistavad Merle Nurme, Moonika
Katsalainen, Helina Einberg,
Liia Aasanurm ja Ave Veske
Liikumisõpetajad Ly-Miett
Lõoke ja Anniriin Salutee viisid
aga septembrikuu jooksul Saue
ujulas läbi ujumise algõpetuse
koolieelikutele. Viieaastased
lapsed käisid matkamas Saue
pargis ja tammikus.
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Teenekas õpetaja Eve Tamm
Sirje Piirsoo
Tänavu valis Saue linn neljandat korda teenekat õpetajat. Selle auväärse tiitli pälvis
algklasside õppealajuhataja
Eve Tamm.
Eve Tamm on sünnilt maalaps. Pärit Hageri kandist,
kus tänagi põhiliselt elab.
Üles kasvas ja kooli lõpetas
ta aga juba Tallinnas, kuhu
pere vanemate töö tõttu elama
asus. Ta lõpetas Tallinna 4.
Keskkooli Nõmme teel ja
suundus kõrgharidust omandama Tallinna pedagoogilisse
instituuti, tänasesse Tallinna
Ülikooli, mille lõpetas aastal
1981 algklasside õpetajana.
Kui uurida, miks just õpetajakutse, vastab Eve naljaga
pooleks, et kuna pere elas siis
Meriväljal, sai kooli osas määravaks, et buss peatus ülikooli
ees - saa siis sotti. Ta lisab,
et ega tal õpetajatööst ettekujutust polnud, küll aga väga
head mälestused oma esimesest õpetajast.
Ametisse asus Eve aga juba
neljanda kursuse tudengina,
kui Mustmäel avati uus kool
ja sinna oli õpetajaid vaja.
Sellest ajast peale saadab
Evet kuldne reegel: esimest
korda klassi ette minnes
pead sa range ja karmgi välja
nägema. Pehmem külg tulgu
välja hiljem, kui reeglid on
paigas. Samuti põhimõte, et
hukka võib mõista tegu, mitte
last. Laps peab tundma, et
teda armastatakse.
Eve ütleb, et tema elus on
kõik kuidagi ette sattunud, ta
pole pidanud millegi eest võitlema. Nii tuli ta lõpuks 1989.
aastal pakkumise peale tööle ka
Saue Gümnaasiumi klassiõpetajaks, minnes nii küll mööda
endale kehtestatud reeglist, mis
ütles, et seal, kus elan, ma ei
tööta, kuid väikeste laste kõrvalt
oli pärast raudtee-ehituse algust
väga keeruline Sauelt Hiiule tööl
käia. Viie aasta pärast sai Evest

Mida ütlevad kolleegid?

Teenekas õpetaja Eve Tamm. Foto: Kert Paidre

Vanaemaks olemisele keskendub Eve nii palju kui võimalik.
Fotol koos tütre Sirli ja tütretütre
Sädega Saue laululapse konkursil.
Foto: Sirje Piirsoo

Saue Gümnaasiumi XXVI lennule, kes lõpetas kooli 2013. aasta suvel, oli Eve Tamm klassijuhataja esimesest
kaheteistkümnenda klassi lõpuni

Saue kooli õppealajuhataja.
Üheks toredamaks kogemuseks koolis peab Eve võimalust
olla klassijuhataja esimesest
kuni viimaseni välja ja soovib
sellist õnne kõigile õpetajatele - näha, kuidas väikesest
lapsest kasvab täiskasvanud
inimene.
Kui küsida, kas pika õpetajakarjääri jooksul tüdimusehetki pole olnud, räägib Eve
üsna mitmest. Esimese ajal,
vahetult enne krooni tulekut,
proovis pere kätt kaupluseäris. Teised tüdimushetked
viisid Eve end täiendama:

Steiner pedagoogika, põhikooli inglise keel, pedagoogiline nõustamine, floristika
koos aiakujundusega.
Et õpetaja töö on vahel
väga raske - kõige raskem on
Eve sõnul see, kui sa näed,
kui hädas on laps, ja sa ei saa
teda aidata, sest muutuma
peab kodu ja lapsevanem ei
võta sind kuulda – vajab Eve
pingete maandamiseks rahu
ja vaikust ning aiatöid. Abikaasa sõnadega - probleem on
majas, kui Eve kätt mulda või
sõnnikut ämbrisse pista ei saa.
Enesetäiendamisele järgnes

vanaema roll. Vanaemaks olemisele keskendub Eve nii palju
kui võimalik, koob kampsuneid
ja soojendab Sauel pesa.
Eve ütleb, et juhina tal on
vedanud, on olnud õnne õpetajatega, kellest on kujunenud hea
meeskond. Algkasside õppealajuhatajana on ta vastutusel 581
last ja 28 klassikomplekti.
Lõpetuseks ütleb Eve, et
kuigi õpetaja töö on raske, on
ka rõõm eriline: laste säravad
silmad, toetavad kolleegid ja lilleõis, mille toob laps, kelle oled
enda ja maailmaga pahuksist
välja aidanud.

Saue Gümnaasium sõlmis Klaipeda kooliga sõpruslepingu
Saue Sõna
Saue Gümnaasium ja Eduardas Balsyse nimeline Klaipeda Kunstigümnaasium
on aastaid koostööd teinud.
Meie oleme käinud külas neil
ja vastupidi.
Aastatepikkune koostöö
päädis koostöölepingu sõlmisega 16. oktoobril Saue
Linnavalitsuses. Lepingule
suurema kaalu andmiseks
palus kool selle allkirjastada

ka linnapea Tõnu Urval.
Lepingu eesmärk on arendada ja süvendada õpetajate
ja õpilaste vahelisi kontakte,
muuta õppe- ja kasvatustöö
enam efektiivseks. Plaanis
on vahetada info-, metoodilisi ning audio- ja videomaterjale, tunniplaane ja
koolivälise tegevuse kavu.
Leping sõlmiti viieks aastaks.
Foto: Sirje Piirsoo

Õppealajuhataja vastutusrikkal ametikohal on Eve
Tamm läbi aastate järjepidevalt osalenud kooli arendustegevuses. Tema juhtida on
olnud Saue Gümnaasiumi
algklasside ainekoondis, mis
on arvukaim, kuid ühtne ja
kokkuhoidev just tänu Eve
oskuslikule juhtimisele.
Saue Gümnaasiumi XXVI
lennule oli ta klassijuhataja
esimesest kaheteistkümnenda
klassi lõpuni. Tal õnnestus
oma klassis luua toetav ja
ühtne kollektiiv, kes käib tihedalt omavahel läbi ja külastab
endist klassijuhatajat ka nüüd,
kui kooli lõpetamisest on möödas kaks aastat.
Eve Tamm on nõudlik,
tähelepanelik ja uuendustele
avatud.
Õppealajuhatajana on ta
igapäevaselt kokku puutunud
1.-6. klassi õpetajate, õpilaste
ja lapsevanemate probleemidega ning aidanud leida produktiivseid ja kõiki osapooli
rahuldavaid lahendusi.
Eve Tamm on osalenud
erinevatel täiendkoolitustel ja
linna ümarlaudadel, et muuta
koolielu Sauel paremaks. Ta
pälvis Harjumaa aasta õpetaja tiitli 2002. aastal.
Eve Tamm on kirglik florist. Ta on hea abikaasa ja
ema ning aktiivne vanaema
neljale lapselapsele.

Koolielu
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Ricochet pole lemmikloom, ta on parim
meeskonnakaaslane, kes on mul olnud
Saue Gümnaasiumi 3. klassid
ja klassijuhatajad Anu Lauri,
Anu Vananurm, Hellen Floren
ja Lea Mändla
Algklassid tähistasid reedel, 2.
oktoobril, koolis loomakaitsepäeva. Nii valmistusid sel päeval lemmikloomadest rääkima
ka 3. klasside õpilased. Koolis
aga ootas neid ees üllatus. Meil
oli loomakaitsepäeva puhul
külas vabakutseline päästeekspert Siim, kes on päästekoer
Ricocheti peremees.
Kuulsime, kes on päästekoer
ja millist tööd ta teeb. Nägime,
kuidas Richochet on nii varingutelt kui ka metsast inimesi
otsinud ning hiljem pensionil
olles laste- ja vanadekodudes
teraapiakoeraks käinud.

Saue Gümnasiumi algklassidel oli loomakaitsepäeva puhul külas vabakutseline päästeekspert Siim, kes on
päästekoer Ricocheti peremees. Foto: Saue Gümnaasium

Saime teada, millega tuleb
arvestada, kui soovid endale
koera võtta, ja kuidas tuleb
koera eest hoolitseda.
Siim rääkis, kui oluline on
koerale, et kodus on reeglid pai-

gas ja et koer teab oma kohta
perekonnas ehk karjas.
Lapsevanemad peavad
olema koerale karjajuhid, siis
tulevad lapsed ja alles seejärel
koer. Kui reeglid on paigas, siis

on kõik õnnelikud ja teavad,
kuidas käituda.
Lisaks demonstreeris ta
meile, et koerale ei pea käsklusi sugugi andma kõva häälega, vaid piisab sosinast kõrva

või hoopis käte plaksutamisest.
Veel nägime, kuidas lemmikul küüsi lõigata, kõrvu puhastada ning hambaid pesta, millist sööki ja kui palju koerale
tuleb anda.
Koeraga jalutamisel on oluline veenduda, et peremees
jalutaks ikka koera, mitte koer
peremeest.
Lõpetuseks arvutas Siim
kokku, kui palju raha on tal kulunud Ricocheti söögi peale. Tuli
kena neljakohaline number. Siit
järeldus, et loomapidamine nõuab
lisaks ajale ja hoolele ka raha.
Tunni lõppedes saime koera
loomulikult paitada ja seejärel
klassist hunniku koerakarvu
kokku pühkida.
Aitäh Siimule ja Ricochetile
meeleolukate tundide eest!

Lähme sõidame …
Saue Sõna
Keskuse pargi mänguväljak täienes septembri lõpus
pisematele lastele mõeldud
atraktsiooniga. Mänguväljaku
paigaldas lihthanke võitnud
Tiptiptap OÜ.
Kes meist poleks olnud
torme trotsiv laevakapten, uhke
mütsiga vedurijuht või näitleja
suure publiku ees? Vahvad rollimängud on osa lapsepõlvest ja
kui mänguplatsil ootab suur ja
uhke mängurong, kes küll suudaks vastu panna?
Mängurong Galaxy Express
on mõeldud väikelastele alates
esimesest eluaastast. Korraga
saab rongis tegutseda kuni
kaheksa last.

Rong koosneb kahest katusega erikõrgusel asetsevast
platvormist, mis on omavahel
ühendatud puitsillaga. Mõlemale
platvormile on kinnitatud erineva
kõrgusega liurennid. Platvormidele pääseb mööda kinniste
külgedega treppi, pulkadest või
hoopiski võrgust kaldteed.
Laste käelise motoorika
arendamiseks on rongi madalama platvormi külge kinnitatud
liikuvate rõngastega arvelaud.
Et ühelt platvormilt teisele
ja kaldteeni liikuda oleks
põnevam, on rongis läbipugemiseks auguga seinapaneel
ja toru, mis ühtaegu on ka
veduri ninaosa.
Lisaks täienes mänguväljak kahe ühekohalise väike-

Tulemus räägib ise enda eest
Evelin Povel-Puusepp,
Sirje Piirsoo
Saue Gümnaasium on olnud
riigieksamite tulemuste pingereas pidevalt esiviiekümne seas.
Tänavu saavutati 20 (28) koht
189 kooli hulgas. Koha erinevus
sõltub hindamismetoodikast
Gümnaasiumi lõpetamiseks
tuleb koolilõpetajal sooritada
riigieksamid eesti keeles,
võõrkeeles ja matemaatikas,
misjuures õpilastel on võimalik
gümnaasiumiastmes õppida
kas kitsast (8 kursust) või laia
(14 kursust) matemaatikat.
Kitsast matemaatikat õppinu
sai valida laia matemaatika
eksami ja vastupidi. Mõlemal

eksamil olid 50% ulatuses
analoogsed ülesanded.
Kõige paremad tulemused
olid Saue Gümnaasiumis matemaatikas. Kitsa matemaatika
eksami valis 19 lõpetajat, kelle
keskmine tulemus oli 67,1
punkti, saavutades vabariigis
seitsmenda koha. Laia matemaatika riigieksami valis 37
gümnaasiumilõpetajat keskmise tulemusega 80,5 punkti,
mis tähendab neljandat kohta
koolide üldjärjestuses.
Eesti keele eksami sooritas
56 õpilast keskmise tulemusega 64,4 punkti (vabariigi
keskmine oli 61,9 punkti),
jäädes üldarvestuses 57.
kohale.

Konstruktsioonilt tugevam kaalukiik sobib ka natuke vanematele lastele

laste vedrukiige ja kaaluga
vedrukiigega.
Linnas on juba kuulda, et
lapsevanemad plaanivad uut
mänguväljakut aasta teo kon-

kursile esitada suurepäraselt
armsa põhjendusega: „Kui
minu laps on rõõmus ja õnnelik, siis olen ka mina rõõmus
ja õnnelik.“

Saue Gümnaasiumi lõpetas selle aasta kevadel 56
noort. Lisaks kohustuslikele
riigieksamitele valis neist 34
koolieksamiks ühiskonnaõpetuse. 11. klassis kaitsesid
nad uurimuslikku tööd.
Lõpetajatest 71% jätkas
õpinguid kõrgkoolis, sh Tal-

linna Tehnikaülikoolis ja selle
kolledžites 14 ning Tartu Ülikoolis ja selle kolledžites 10.
Järgnes Tallinna Ülikool, kus
asus õppima kuus lõpetajat.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse, Eesti Kunstiakadeemiasse ja IT-Kolledžisse
astus igasse kaks noort. Üks

lõpetaja valis edasisteks õpinguteks Sisekaitseakadeemia,
teine Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja kolmas otsustas jätkata haridusteed välismaal.
Kutsehariduse kasuks langetas otsuse üks. 16 lõpetajat läks kas kaitseväkke või
tööle.

Võõrkeele eksamina sooritasid kõik 56 gümnaasiumilõpetajat inglise keele eksami,
neist 27% tegid eksami B1
keeleoskuse tasemel, mis
tähendab iseseisvat suhtlemisoskust võõrkeeles, ja
63% lõpetajaist B2 keeleoskuse tasemel ehk iseseisva
keelekasutaja edasijõudnud
tasemel. Üldarvestuses oli
Saue Gümnaasium võõrkeele

eksami tulemustelt 67. kohal
(Allikas: internet)
Rääkides riigieksamite tulemustest, ütleb koolidirektor
Jaan Palumets, et see on n-ö
mitteametlik pingerida, mida
ei tasu eriti tõsiselt võtta, kuid
Saue Gümnaasiumis on väga
head loodus- ja reaalainete
õpetajad. Lisaks toetab matemaatikaõpet nii keemia kui
füüsika, aga ka 3D modellee-

rimine ja tootearendus.
Õpilaste motivatsiooni
õppida tõstab koostöö ülikoolidega, erinevad õpitoad ja
seminarid.
Samas on iga aastakäik
lõpetajaid teisest erinev. Kui
ühtedele sobivad paremini
reaalained, siis teine lend võib
olla tugev hoopis humanitaarainetes. Naljaga pooleks - töö
on tellija materjalist.

Koolist koduteel olevad sõbrad
leidsid, et järgmisena võiks linn
Keskuse parki rajada midagi
ka nende vanusele sobivat.
Fotod: Sirje Piirsoo
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Muusika

Kontserdisügise
kammerlik kontsert
Sandra Kalmann
Saue Muusikakooli õpetaja

K

ontserdisügis tõi taas
Sauele huvitav kontserdi. Sel korral oli
see hoopis kammerlikumas ja intiimsemas võtmes
kui varasemad kontserdid.
Esines noor tunnustatud kitarrist Kirill Ogorodnikov. Väikses
Ahtme muusikakoolis õpinguid
alustanud ja Kölni Muusikakõrgkooli lõpetanud muusik
oli kontserdiks kokku pannud
põneva kava. Akustilise kitarri
kõla lõi publiku ja esineja
vahel silla, mis viis meid,
kuulajaid, erinevate ajastute
muusika radadele.
Rännakust muusikaloos
võiks välja tuua kolm huvitavamat teost ja esitust. Kui
tavaliselt võib taolistelt kitarrikontsertidelt leida pigem kaanonisse kuuluvaid teoseid, siis
Ogorodnikov oli julge sammu
teinud ja esitas vähetuntud
heliloojate loomingut.
Kontsert algas barokkhelilooja
Sylvius Leopold Weissi (1686–
1750) sonaadiga. Ajal, kui helilooja tegutses, ei olnud kitarr
klassikalist välisilmet saavutanud ja muusikas valitses kitarri
eellane lauto. Lautosonaat, mis
oli kohandatud tänapäevasele
klassikalisele kitarrile, kõlas ajakohaselt ka nüüd.
Seejärel tegi esineja suure
hüppe ajas ja suundus juba 20.
sajandi muusikasse, kus üheks
põnevamaks esitatud heliloojaks oli bulgaaria komponist

Rossen Balkanski (s 1968).
Nagu teose pealkiri ütleb
(Rondo Capriccioso), oli tegemist väga kapriisse teosega.
See oli kui rahvalaulu imitatsioon, kuid täis puistatud
erinevaid tehnilisi võtteid
mängijale. Kui vahel jäi mulje,
et solist jäi keerukatele tehilistele elementidele alla, siis
üldmulje oli hea: muusika oli
niivõrd ühtselt ja kompaktselt
esitatud, et need mõningad
tehnilised apsud ununesid.
Veel võiks välja tuua vene
avangardisti Edison Denisovi
(1929–1996) 1982. aastal loodud sonaadi kitarrile.
Denisov oli omal ajal seitsme
keelatud helilooja hulgas, kuid
õnneks ei hävitanud nõukogude režiim neid omapäraseid
teoseid, mida tänapäeval alles
avastama hakatakse.
Esimene osa loost oli huvitav kombinatsioon erinevatest
ajastutest. Solistil oli vaja
esitada justkui bachilikku
tokaatat, kuid tugevate bossa
mõjutustega. Väga omapärane
kombinatsioon erinevatest
stiilidest, millega mängija sai
väga hästi hakkama.
Ka teose kolmas osa oli
omapärane - suveniir Hispaaniast. Tegelikkuses ei olnud
helilooja teose loomisaastaks
raudse eesriide tagant saanud
Hispaaniat külastada, kuid
ometigi olid sellel tugevad hispaania mõjud nii rütmi kui ka

kitarri mänguvõtete osas.
Kui algselt tekkis tunne, et
võib-olla olid teosed helikeelelt kuulajale liiga keerukad,
siis kontserdile tagasi mõeldes leidsin, et publiku kuulamisharjumusi peab ka sellise
repertuaariga arendama.
Ogorodnikov võlus kitarrist
kauni kõla välja ja jäi mulje, et
lugudes oli kõikidele nüanssidele mõeldud ja need ka publikuni toodud.
Saue Muusikakooli direktori eestvõtmisel palus publik
solistil lisalugu mängida ja
kontserdi lõpetas taas tehniliselt perfektselt esitatud
brasiilia helilooja Heitor VillaLobose keerukas etüüd nr 7.
Kontserdi üldmulje oli positiivne. Võib-olla tasuks edaspidi mõelda selliste intiimsemate kontsertide viimist Saue
Muusikakooli kammersaali,
kus tekiks parem sünergia
muusiku ja publiku vahel.

Eesti Akadeemiline
Vaskpillikvintett
3. novembril Saue
Kontserdisaalis
Saue Muusikakool
Eesti Akadeemiline Vaskpillikvintett
on 2015. aastal loodud Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ja rahvusooper
Estonia sümfooniaorkestri parimatest
mängijatest koosnev ansambel. Kvinteti repertuaari kuulub läbi sajandite
kirjutatud muusika.
Kontserdid Eesti Interpreetide Liidu
kontserdisarja raames on kvinteti esimesteks ametlikeks ülesastumisteks ja kavasse

on valitud kaunimad eesti heliloojate
vaskpilli teosed ning seaded.
Ansambli koosseisu kuuluvad:
Indrek Vau (trompet), Istvan Barath
(trompet), Pan Ye (metsasarv), Andres Kontus (tromboon), Madis Vilgats
(tuuba).
Kavas: Eino Tamberg, Raimo
Kangro, Mati Kuulberg, Harri Otsa,
Cyrillus Kreek.

Kirill Ogorodnikov võlus kitarrist kauni kõla välja ja jäi mulje, et lugudes
oli kõikidele nüanssidele mõeldud ja need ka publikuni toodud

Sport
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Sauelased liikusid orienteerudes ka rattaga
Erkki Aadli,
Kaimo Käärmann-Liive
SK Saue Tammed
Koostöös kauni sügisilma
ja Saue Tammedega toimus
11. oktoobril sarja „Sauelane
liikuma“ järjekordne etapp,
orienteerumine. Johannes
Tasa oli ette valmistatud Saue
linna kaardi. Rajameister Lauri
Malsroos oli linnamaastikule
planeerinud neli rada.
Kaks rada jalgsi liikujatele - lühem ja pikem. Esmakordselt sarja ajaloos olid
ka rajad - samuti lühem ja
pikem - rattaorienteerujatele. Viimase võtsid osalejad
üllatavalt hästi vastu ja rattaorienteerumist on kavas
pakkuda tulevikuski.
Meeldiv on märkida, et
uut võimalust Sauel kasutas
treeninguna ka 3-kordne rattaorienteerumise maailmameister Tõnis Erm, kes maailmameistrile kohaselt pikema
rattadistantsi kõige kiirema
ajaga läbis.
Lisaks võimalusele orienteeruda rattaga oli uuendusi
veelgi. Kasutusel oli SI (Sport
Ident) kontrollpunktide läbimise- ja ajavõtusüsteem.
Kontrollpunktides „piiksutamise“ võtsid osalejad
samuti rõõmuga vastu, kuigi
uus süsteem nõudis veidi
rohkem selgitamist ning
eeldas tulemuse kirja saamiseks, et kõik osalejad arvutis
registreeritaks.
Kõiki osalejaid arvutisüsteemi kanda ei jõutudki, kuid

väljastatud kaartide järgi
võib öelda, et orienteerumas
käis ligi 80 inimest. Tulemustega saab tutvuda lehel
www.tammed.ee.
Lauri planeeritud rajad
olid huvitavad ja igaüks sai
valida endale jõukohase. Oli
ka neid hakkajaid, kes läbisid
nii jalgsi- kui rattaraja. Näiteks tegi nii 11-aastane Mait
Pihotalo, kes alustas lühikese
jooksurajaga ja kui oli hiljem
kodust ratta toonud, sõitis
läbi ka pika rattaraja.
Aitäh Saue Huvikeskusele,
AS-ile Sami ja AS-ile Paulig ladusa koostöö eest ning
täname kõiki, kes orienteeruma tulid!

Koostöös kauni sügisilma ja Saue Tammedega toimus 11. oktoobril sarja „Sauelane liikuma“ järjekordne etapp,
orienteerumine. Foto: Marlen Valgma

Rattaorienteerumise võtsid osalejad üllatavalt hästi vastu ja seda on
kavas pakkuda tulevikuski. Foto: Lembe Lutterus

Lisaks võimalusele orienteeruda rattaga oli uuendusi veelgi. Kasutusel oli SI (Sport Ident) kontrollpunktide läbimise- ja ajavõtusüsteem.
Foto: Lembe Lutterus

Saue Male-Kabeklubi maletajad olid edukad Harjumaa meistrivõistlustel kiirmales
Valjo Rattasep
Saue Male-Kabeklubi
juhatuse esimees
Saue Gümnaasiumi ruumides
toimusid 10. oktoobril Harjumaa 2015. aasta meistrivõistlused kiirmales nii
täiskasvanutele kui noortele.
Mõlemate osas mängiti šveitsi
süsteemis seitse vooru, ajakontrolliga 15 minutit kummalegi mängijale.
Noorte osas oli osavõtjaid
kokku 43, neist poisse 34 ja
tüdrukuid 9. Poisid ja tüdrukud mängisid koos.
Pingeliste mängude tulemusena saavutasid Saue MaleKabeklubi maleringi noored
vanusegrupis kuni 18 eluaastat märkimisväärse tulemuse,
saades neljast esimesest
kohast kolm.
Nii tuli mainitud vanusegrupis kindlalt esikohale Vallo

Arukaevu 6 punktiga 7 partiist. Kolmandale kohale platseerus Karl Voldemar Palm 3,5
punktiga ja neljanda koha sai
Markus Grossthal 3 punktiga.
Igati tubli kordaminek!
Vanusegrupis kuni 14 eluaastat jäi meie mängija Frank
Kuresaar teise maletajaga
võrdse, 4-punktilise tulemusega jagama 3. ja 4. kohta,
kuid koefitsientide alusel kuulus Kuresaarele 4. koht.
Kuni 10-aastaste vanusegrupis sai meie maletaja Markus Sirts 3,5 punktiga 10.
koha.
Täiskasvanute turniiril osales 22 maletajat. Meie klubi
mängijad saavutasid häid
kohti. Uldis Feldmanis kogus
5 punkti, jagades nii sama
tulemuse saanud teise maletajaga kolmandat ja neljandat
kohta, kuid koefitsientide
alusel läks Feldmanisele nel-

jas koht. Viienda koha pälvis
Karel Uurits 4,5 punktiga, 7.
koha sai Raivo Viidu 4 punk-

tiga ja 9. koha kindlustas koefitsientide alusel endale Taavi
Kalvik 4 punktiga.

Naiste seas saavutas meie
mängija Valve Vahar 3 punktiga teise koha.
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Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea
Saue Päevakeskus

J

ukul polegi võimalik kõike õppida, sest
maailm muutub, kõik
areneb ja Juhani ajal
on juba hoopis uued asjad. Kui
Juhanid tahavad eluga kaasas
käia, tuleb neil terve elu õppida.
Päevakeskuses oligi terve
nädal - 12.-16. oktoober - täis
erinevaid võimalusi õppida
uut, kinnistada vana ja leida
mõnele asjale uus vaatenurk.
Esmaspäeval alustas Eve
Mall Saar toolitantsudega.
Eve Mall Saar on päevakeskuses seeniortantsuansambli
juhendaja ning ta on Eestis
ka ainus ja ühtlasi esimene
toolitantsu õpetaja. Toolitants
on selline tants, kus kõik tantsijad istuvad toolidel ja igal
tantsul on oma lugu. Mitmest
tantsust võib kohe pika loo
saada. Seekordsed tantsijad
käisid metsas marjul, linnas
poes, küpsetasid koogi ja kutsusid sõbrannad külla. Käed
liikusid, jalad liikusid, kõik
lihased said läbi liigutatud.
Teisipäeval oli daamide
võimlemine, mida juhendab
päevakeskuses tugiisikuna
töötav Jane. Teisipäev oligi
Jane päev, sest Jane on tuntud osavnäpp ning tänu tema
nutikusele ja juhendamisele
meisterdavad peaaegu kõik
päevakeskuse töötajad kohvipakkidest kotte. Koti ja korvi
meisterdamise töötoas oli just
nii palju osalisi, kui käsitööringi suure laua taha mahtus.
Korvi punumine on hästi töömahukas ja kursused jätkusid
neljapäeval.
Kolmapäev oli eriti tähtis
päev, sest siis tuli külla Julia
Kalašnikova päästeametist. Ta
rääkis tuleohutusest.
Teatavasti kipuvad meie
inimesed arvama, et nad teavad juba kõike, ja loengutel
jäävad read hõredaks. Kuna
Julia kõneleb põnevalt ja
tuleohutus on tähtis teema,
siis küpsetasid Tiina ja Kaire
rahva ligimeelitamiseks suure
hulga pannkooke. Pannkoogid
olid kollastel vahtralehtedel ja
rahvast koguneski piisavalt.
Julia juhendamisel panime
tuletõrjeanduri tööle ja proovisime evakueeruda. Õnneks oli
soe ilm ja evakueerumise ajal
keegi külma ei saanud.
Samal ajal kui päevakeskuse
„vana pool“ evakueerus, käis
„uuel poolel“ usin arvutiõpe.
Õpetaja oli meie noorim töötaja Terje, kelle arvutioskused
võimaldavad ka teisi õpetada.
Selgus, et huvilisi oli palju,

Meil kõigil on nüüd tulekahju ennetav vahend olemas

I ja II kohta jagasid võistkond Sügislehed invaühingust ja Tammetõru samanimelisest seltsingust. Fotod: Tiina Univer

Baleriinidele daamide võimlemisest ja äramärkimist
parimate äraarvajatena leidis
võistkond Hiinlased Hiina tervisevõimlemisest.
Reedel viis Kaire läbi kunstiteraapia. Kaire oli terve nädal
usinasti ette valmistanud ja
kõneles mandalast, värvide
mõjust ja veel paljust muust.

Iga osavõtja tegi enda mandala
ja paari kaupa joonistati pilte. Oli
tõesti lõbus ja pingeid leevendav.
Saime peaaegu oma jõududega hakkama, ainsaks
külaliseks jäi Julia päästeametust. Aitäh Eve-Mallele,
Tiinale, Janele, Kairele, Terjele
ja Juliale päästeametist. Aitäh
kõikidele osavõtjatele!

Oktoobrikuu sünnipäevalapsed
Jane Põldmäe juhendas tühjadest kohvipakkidest kottide punumist

igale õppurile oli planeeritud
tund, millest paljudele ei piisanud. Osa huvilisi ei mahtunudki
kolmpäeva. Uued ajad jätkukursusteks on juba kokku lepitud.
Neljapäev algas noortekeskuses Hiina võimlemisega,
kus lisaks vanadele olijatele
oli ka mõni uudistaja. Hiina
võimlemisele järgnes viktoriin, millest tuli osa võtma
kaheksa võistkonda. Üks osa
oli sõna otseses mõttes viktoriin: küsimused puudutasid
valdavalt Saue linna ja päevakeskust.
Vastuste osas esitati žüriile
kaks protesti, üks võeti kuulda.
Vaatamata sellele, et Maie
Särak jäi oma protesti juurde,
seda kuulda ei võetud. Küsimuste koostajad usaldavad

siiski Saue linna raamatuid ja
ajalehti ning usuvad, et Meeli
Paju oli esimene Saue linna
teenetemärgi saaja.
Võistlus jätkus pantomiimi
ja äraarvamise mänguga.
Loodetavasti oskab võistluste esikolmik auhindu vääriliselt hinnata: I koht sai vaba
sissepääsu päevakeskusesse
aastal 2016, II koht sai võimaluse koostada aastal 2016
mälumängu küsimused ja III
koht sai võimaluse moodustada uus ring aastal 2016.
Viimaseks jäänud võistkond
sai öise sisenemiskeelu päevakeskusesse.
I ja II kohta jagasid võistkond Sügislehed invaühingust
ja Tammetõru samanimelisest seltsingust. III koht jäi

LINDA VARIK
JÜRI-UUDO RINNE
MARGARITA VACHT
JAAN PERT
HEINO MARTINSON
ENDEL VEINBERG
HARRI NÕULIK
PILVI TOMBERG
UDO TOMBERG
VIRVE MÖLDER
ANNE-MARI ROHDE
IRMA VAIKLO
ARNO VESTER
MEELI PAJU
VIRVE JÄRV
JÜRI HANNUS
KALJU REE
VAIKE IHELMANN

Palju-palju õnne!

87
85
84
83
83
83
83
82
82
82
81
81
81
80
80
80
80
80

Vaba aeg

12

Saue Sõna 23. oktoober 2015

Õpi, kuni elad
Virve Laan
Täiskasvanud õppija nädalal
toimus 5. oktoobril Saue Huvikeskuses tekstiili trükkimise
töötuba. Täpselt kell kuus
ootas osalejaid juhendaja koos
valmispandud töövahendite ja
sügisandidega.
Trükijäljendi sai teha sibulate ja õuntega. Hea valik spetsiaalseid trükivärve võimaldas
igaühel leida oma esemele
sobiva lahenduse.
Õigeid töövõtteid tutvustas Evelin Voksepp. Õhtu
lõpuks said uue väljanägemise erinevad poekotid, sallid, T-särgid ja kodutekstiilid.
Foto: Evelin Voksepp

Sügis Saue Päevakeskuses
◊ 29. oktoober kell 13.00 reisiklubi. Tartu Ülikooli doktorant ja teoloog Age Ploom
räägib Bahreinist.
◊ 31. oktoober teatrireis
Endla teatrisse Pärnus. Tennessee Williamsi „Tramm
nimega Iha“ esietendus.
Buss väljub kell 14.00

Saue Kaubakeskuse eest.
Kohad on täis.
◊ 2. november Aksel Johansoni maalide näituse „Nostalgilised maastikud Eestis“
avamine.
◊ 21. november teatrireis
Rakveresse. Etendus „Sina
maga, mina pesen nõud“

Etendus algab kell 15.00,
Saue Kaubakeskuse eest
väljume kell 12.00. Kohad
on täis.
◊ 23. november kell 17.00
Saue Päevakeskuse näitering esitab hingede
aja kava.
◊ 27. november kell 12.30

esineb ansambel Rukkilill
Kesklinna Sotsiaalkeskuses.
◊ 30. november kell 12.30
esitab näitering Kesklinna Sotsiaalkeskuses
hingede aja kava
◊ 12. detsember jõulureis
Soome - Helsingi ja Porvoo.
Hind täpsustamisel. Lähem

teave päevakeskuses.

Seltsingud ja ühingud
◊ 30. oktoober kell 16.00
seltsing Tammetõru koosviibimine.
◊ 3. november kell 10.00
Saue Linna Invaühingu
koosolek.
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Sauel põles korter,
kiirabi viis kaks meest haiglasse kontrolli
Indrek Hirs
Põhja päästekeskuse
pressiesindaja
7. oktoobril kell 11.58 teatati
Häirekeskusele, et Sauel Tule
tänaval põleb korruselamu korter. Põlevast korterist sai iseseisvalt suitsu täis trepikotta
kaks alkoholijoobes meest.
Päästjad aitasid nad majast
välja ja andsid üle kiirabile.
Kui päästemeeskonnad sündmuskohale jõudsid, põles 4-korruselise kortermaja neljanda
korruse korter. Tuli levis edasi
ka katusele. Hoone trepikoda oli
täis paksu suitsu. Päästjad tõid
sealt välja ja andsid kiirabile üle
1958. ning 1972. aastal sündinud mehe. Üks neist oli korteriukse juures, teine veidi eemal.
Mõlemad olid päästetööde juhi
hinnangul tugevas alkoholijoobes. Samuti olid nad hinganud
sisse suitsuvingu. Kiirabi toimetas mehed haiglasse.
Keila, Assaku, Nõmme,
Kesklinna ja Lilleküla päästjad ning Hüüru, Lohusalu ja
Muraste vabatahtlikud panid
tulele piiri kella 12.40-ks ning
kustutasid lõplikult kell 14.24.
Päästjad suutsid hoida ära
tule leviku teistesse korteritesse. Ülejäänud inimesed, kes

Keila, Assaku, Nõmme, Kesklinna ja Lilleküla päästjad ning Hüüru,
Lohusalu ja Muraste vabatahtlikud panid tulele piiri kella 12.40-ks ning
kustutasid lõplikult kell 14.24. Fotod: erakogu

Kui päästemeeskonnad sündmuskohale jõudsid, põles 4-korruselise
kortermaja neljanda korruse korter

õnnetuse ajal korterites olid,
said majast välja iseseisvalt.
Põlenud korteri kõrvalolevasse korterisse imbus sisse
suitsu. Õnneks polnud seda

Üleriigilised
raamatukogupäevad 2015
„Kohtume raamatukogus“
Marika Salu
Saue Linna Raamatukogu juhataja
Raamatukogupäevade „Kohtume raamatukogus“ üks osa
on „Tuntud inimene raamatukogus”. Nii laenutavad 26. ja
27. oktoobril raamatuid raamatukoguga mitteseotud inimesed.
◊ Esmaspäeval, 26. oktoobril,
alates kella 14-st jagavad
lugemiselamusi Saue Noortekeskuse töötajad.
◊ Teisipäeval, 27. oktoobril

kell 11-12.30 jagab lugemissoovitusi Saue abilinnapea Jan Trei ning kell
13-14.30 Saue linnapea
Tõnu Urva
Tulge ja saage erilisest päevast osa!
Soovime kõigile head lugemist ja ootame kõiki raamatusõpru raamatukokku.

Saue linna jõululaat
12. detsembril kell 10.0014.00 Saue gümnaasiumis.
Ootame laadale kauplejaid, kes müüvad Eestimaist
omatoodangut.
Osalusmaksu ei ole.

Laadale on võimalik
registreeruda ja lisainfot
saab Saue Huvikeskuse
telefonil 523 4339, Sirje
Luberg või e-posti aadressil
huvikeskus@saue.ee.

palju ja ruumides viibinud
lemmikloomad pääsesid. Omanik toimetas päästjate abiga
õue kaks koera ja kolm kassi.
Kustutustööde käigus sai

tugevaid veekahjustusi korter,
mis oli põlenud korteri all.
Põlenud korter oli kahetoaline. Tuleõnnetus sai alguse
prahti täis suurest toast, mis
sai põlengus tõsiseid kahjustusi. Polnud võimalik kindlaks
teha, kas põlenud toas oli
suitsuandur. Korteri teistest
ruumidest päästetöötajad suitsuandurit ei leidnud.
Õnnetuse hetkel ei olnud
kodus 90-aastast naist, kes
samuti korteris elab. Vanem
mees, kelle päästjad suitsu täis

trepikojast välja aitasid, oli eaka
naise poeg.
Põhja päästekeskuse juhi
Priit Laose hinnangul on selliste
tulekahjude põhjuseks reeglina
inimeste vale käitumine. „Vale
käitumine alkoholijoobega kombineerituna, on äärmiselt ohtlik
inimestele endale, nende lähedastele ja naabritele. Sellisele
olukorrale peaks lisaks ametkondadele ja kohalikule omavalitsusele ka kohalik kogukond ennetavalt reageerima, sest tagajärjed
puudutavad neidki,“ ütles Laos.

Hea Saue Gümnaasiumi vilistlane!
Kui Sa soovid osaleda kooli
30. aastapäeva vilistlaskoori
etteastes, siis oled oodatud
pühapäeviti kell 13.00-14.30
Saue Gümnaasiumi aulasse
kooriproovi.

Esimene kokkusaamine 25.
oktoobril.
Info Grete Põldma, gretepoldma@saue.edu.ee.
Info juubeliürituste kohta:
www.saue.edu.ee.

Puulehtede vedu
Saue linnas

Politseisündmused

Ilmastikuoludest tingituna
toimub puulehtede vedu 2.
novembrist kuni 13. novembrini.
Puulehed tuleb paigutada
tänava äärsele haljasalale hiljemalt 1. novembril.

Vargus

Põhja prefektuur

14. oktoobril teatati, et
Saue linnas Kuuseheki
tänaval asuvast garaažist
varastati kompressor. Kahju
on 1000 eurot.

VANAMÕISA PESAMUNADE
HOMMIKUMUUSIKA
Vanamõisa seltsimajas
Kuni 3 aastastele lastele
Küllike Pajula juhendamisel,
NELJAPÄEVITI kell 10.45-11.30
11.30-12.30 vaba mänguaeg

PALUME EELNEVALT REGISTREERIDA info@kodukyla.ee 1 Tel. 5140761

Karateklubi Kimura
Shukokai võtab
algajaid trenni.
Nii poisse kui
tüdrukuid alates
7. eluaastast.
Trennid toimuvad
teisipäev ja
neljapäev kell
18.00-19.00
Saue Gümnaasiumi
spordisaali rõdul.

Teated ja reklaam
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Kuulutused
Teenused
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud
E-R 15.00-19.00. L, P suletud. Telefon 6003382, info@
sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku
telefonil aeg ette registreerida!
Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon
5220321, www.arbormen.ee.
Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust. Tel
58880999, info@EUclean.eu.
Pottsepatööd ja looduskivi
paigaldus. Materjal, transport
meie poolt. www.ahjudjakaminad.ee. Tel 58033448, Ain.
Kaasaegsed ja klassikalised
küttekolded. 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.
Puulehtede ja puuokste äravedu. Ruumide tühjendus
igasugusest kilast-kolast. Tel
53476867.
Korstnapühkimisteenus. Tel
5077908.
Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete seadustamine. 5220023,
Mikk.

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.

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.

Alates 6 m3 hind 15 eurot/m3.

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

Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad kõik raamatud, igas seisukorras. Tee riiulitele ruumi. Tel
53468430.

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

Otsime koduabilist, kes koristaks kaks-kolm korda kuus 50
m2 üldpinnaga korterit. Tasu
kokkuleppel. Tel 5149423.

Küttepuud - lõhutud toores
lehtpuu, hind alates 30€; kuiv
lehtpuu alates 40€; metsakuiv
okaspuu alates 35€, tarne alates 10 rm, telefon 5024895,
info@pajakapuit.ee.
Vääna Ratsakeskus müüb sõelutud hobusesõnniku turba
kompostmulda 20 eurot/m3
sisaldab laadimist. Transpordi
tellimise võimalus. Info tel
55581673 või www.jalteko.ee.

Kinnisvara
Üürin Sauele alates 1. detsembrist 2-3-toalise mugavustega korteri. Telefon
56698863.

Varia

Pakun tööd

Saue Kaubakeskus otsib meeskonda klienditeenindajat ja
abitöölist! Täpsem info telefonil 55580832 või 6391570.
Klienditugi OÜ otsib Saue
kontorisse telefonioperaatorit,
kelle töö on telefoni teel uuringute läbiviimine Eesti ettevõtete hulgas. Tööks vajalik arvutikasutamise oskus, aktiivsus,
meeldiv suhtlemisvõime, suurepärane Eesti ja Vene keele
oskus. Tööaeg 8.00-16.30.

Tööle asumine koheselt.
Lisainfo +37253400030 või
siim@klienditugi.ee.
LAAGRI COMARKET otsib
laotöötajat. Huvi korral
helista telefonile 5096495
või 6747886, saada oma CV
aadressile cv@comarket.ee või
tutvu töökuulutustega meie
kodulehel www.comarket.ee.

Kurbusega teatame
AINO PALMI
13.07.1928-18.10.2015
lahkumisest.
Sügavas leinas
langetame pea.
Vend Lembit perega
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