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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Saue - linn linnast väljas!
Evelin Povel-Puusepp
„Linn linnast väljas,“ kõlas üsna
sauelikult 28. oktoobril arengukava kaasamisseminaril osalejalt vastusena küsimusele, miks
tulla Saue linna elama või mis
eristab Sauet teistest Tallinna
lähiümbruse omavalitsustest.
Küsimus sündis ajendatuna
arengukava koostamise koostööpartneri, Cumulus Consulting
OÜ analüüsist, mille kohaselt
on Eesti linnade-valdade tunnuslause hõlpsasti kohandatav
mistahes omavalitsusele ja
omanäolisust napib.
Arengu planeerimine on
oluline omavalitsuse töö
kavandamisel: koostamise
põhjalikkusest sõltub suuresti
omavalitsuse toimimine mitme
aasta perspektiivis. Saue linna
olemasolev arengukava kehtib
2022. aastani, koostatav jõuab
välja aastasse 2026.
Sõltumata ühinemisläbirääkimistest naabervaldadega,
on fookuses Saue linn iseseisvana. On ju linna ja linlaste
tegelike vajaduste kaardistamine oluline mõlemal juhul.
Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste esindajad on
mõttetalgute korras koos käinud tänavu aprillist: koondanud hetkeseisu arvandmed,
läbi käinud SWOT analüüsi
ning pannud kirja valdkondade
strateegilised eesmärgid.
Arengukava koostamise teises etapis on töösse kaasatud
konsultandid, et viia läbi laiapõhjalised analüüsid ja luua
tervikdokument.
Kaasamisseminari viis laudkonda visualiseerisid esmalt,
milline on nende unistuste
Saue aastal 2026. Olulise
märksõnana kõlas kõigis Saue

Just sellest laudkonnast tuli vastuseks, mille poolest Saue eristub, et tegu on linnaga linnast väljas.
Foto: Sirje Piirsoo

keskusala väljaarendamine
multifunktsionaalseks linna ja
lähiümbruse tõmbekeskuseks.
Saue on jätkuvalt turvaline ja
looduslähedane, kõikidele
vanuserühmade atraktiivne
elupaik, kus ollakse avatud
uutele mõtetele.
Valukohtadena tõid osalejad
välja rahvastiku vananemise
ja elamispindade puudumise
noortele. Tänane märksõna
on paigalseis, vastuseis muudatustele. Oodatakse aga
erksust, seniste tugevuste (nt
haridus) säilimist ja omanäolist linnaruumi.
Teise tööülesandena kaardistas seminar erinevate valdkondade olulisemad küsimused,
mis tuleb 2026. aastaks lahendada. Töö kulges maailmakohviku põhimõttel, kus kõik töörühmad said sõna sekka öelda

kõigi viie teema osas.
Hariduse ja kultuuri valdkonnas tõusetusid üles tehnoloogiamaja (tööõpetus, robootika jms)
ja kultuurikeskuse rajamine,
soovitakse hoida ning luua
traditsioone, pakkuda alternatiiv- ja loodusharidust. Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu poolel
oodatakse kaasaegse tervishoiukeskuse ehitamist, kiirabipunkti
jäämist Sauele, vanurite päevahoidu või pansionaati. Linnamajanduse ja ettevõtluse all jäi
eelkõige kõlama keskusala rajamine ning tarkade töökohtade
loomine, et sauelased saaksid
Sauele tööle!
Juhtimise ja kodanikuühiskonna valdkonnas soovitakse
linna juhtimas näha apoliitilist
linnapead ning seda, et ühiseid
kokkuleppeid ei muudetaks
sõltuvalt valimistulemustest.

Märksõnana jäi kõlama erinevate huvigruppide kaasamine.
Viienda teemana oli välja
pakutud carte blanche, kuhu
koondusid mõtted, mis valdkondlike küsimuste alla ei kuulunud. Välja toodi pensioni eest
sotsiaalkorterite üürimise võimalus, sauna rajamine ja infopilve
loomine ehk nutiekraanide paigaldamine avalikku linnaruumi.
Ideid sai kordades rohkem,
kui leheridadel kirjas. Kõik kaasamisseminaril kõlanud mõtted
saavad sisendiks valdkondlikele
töörühmadele töö jätkamisel.
Kavakohaselt jõuab arengukava
avalikustamise faasi tuleva
aasta märtsis ja seejärel linnavolikogu töölauale.
Suur tänu kõigile heade
mõtete, sünergia loomise ja
panustatud aja eest Saue linna
tulevikku!

Linnapea Tõnu Urva:
„Et kõik on pidevas
muutumises, vajab
muutmist ka Saue
linna arengukava, sest
paljud olemasoleva
arengukava eesmärgid on tänaseks
täidetud. Meil on vaja seada uusi
eesmärke, et arenguga edasi minna.
Uute eesmärkide seadmiseks
soovime kaasata võimalikult palju
linnaelanikke, et teada saada,
millised on teie mõtted, ideed ja
nägemus Saue linna tulevikust.
Täna on küll käimas liitumisläbirääkimised naaberomavalitsustega, kuid meie keskendume
oma arengukava koostamisel
iseseisvale Saue linnale.“
Abilinnapea Jan Trei:
„Arengukava on Saue
linna üks tähtsamaid ja
olulisemaid arengudokumente, mis on alus
linna lähiaastate arengu
kujundamisele ning finantsstrateegia
ja linnaeelarvete koostamisele.
Uue arengukava koostamise lähtekoht on Saue linna arenguvajaduste ja kitsaskohtade selgem
väljajoonistamine ning neile lahenduste pakkumine.
Me ei soovi pikka ja kantseliitlikku
arengukava, vaid pigem lühikest ja
konkreetset, mis on abimees linnajuhtimisel.
Kindlasti peab linna arengukava uuendama ka tulenevalt Euroopa Liidu
struktuurimeetmete avanemistest.
Uus arengukava peab pakkuma
lahendusi tasakaalustatud linnajuhtimiseks ja erinevate valdkondade
arenguks – alates haridus- ning
lõpetades kommunaalvaldkonnaga.
Linna uude arengukavva plaanime
sisse kirjutada Saue esmatasandi
tervisekeskuse, koolispordihalli
ning tööõpetuse ja tehnoloogiamaja rajamise.
Arengukava koostamise käigus
mõtestame, kuidas tagada lähitulevikus Saue Gümnaasiumis olukord, et kool on õppijakeskne ja
omanäoline ning ruumiprogramm
suudab uute õpilaste lisandumisel
vastu pidada.“

Saue Sõna NR 20 (450)
6. november 2015
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub 20. november
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1. detsembrist muutub liikluskorraldus
Saue Gümnaasiumi juures
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◊ Kui sõita piki Kauguse tänavat kooli juurde, on kell 7.308.30 keelatud parkimine
kooli ees oleva parkla osas,
mis jääb koolimaja sissekäigust paremale poole ehk
siis raamatukogu ja hoone
uue tiiva ette, kus paikneb
muusikakool. See parklaosa
on mõeldud hommikuse
tipptunni ajal laste autost
väljumiseks, et muuta nende
kooliminek turvalisemaks ja
liiklus sujuvamaks – last ei
pea sõidutama ilmtingimata
kooli sissekäigu ette, vaid
väljumine on võimalik kogu
tühja parklaosa ulatuses.
◊ Kooli ees oleva parkla osa,
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Volikogu kehtestas 29. oktoobri
istungil Nurmesalu tänava piirkonna liiklusskeemi. Liikluskorraldus muutub alates 1. detsembrist.

mis jääb aula ja spordisaali
ette, on alates 1. detsembrist
kasutamiseks külalistele.
◊ Koolis töötavad inimesed
(õpetajad, linnavarahalduse
töötajad, sööklapersonal jm)
ning õpilased pargivad alates 1. detsembrist kas uues
parklas Tule põik tänavas või
alates kell 8.30-st hommikul
koolimaja sissekäigust paremale poole jääval parklaosal.
◊ Kui sõita Tule tänavalt piki
Nurmesalu tänavat koolimaja
suunas, on liiklus pärast Tule
põik tänava ristmikku lubatud vaid kohalikele elanikele
ja kooli teenindavale transpordile. Pärast Kesa tänava
ristmikku vaid kooli teenindavale transpordile.
Iga muudatus tundub esialgu võõra ja harjumatuna,
sestap varuge kannatlikku
meelt ja jälgige liiklusmärke.
Liikluskorralduse skeem:
OÜ Roadservice

Vä

Saue Sõna

MÄRKUSED:
1) Paigaldamisel lähtuda EVS 613 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine,“
nõuetest.

Kõik erinevad.
Mõned võrdsed?

Projekteeritud liiklusmärk

Teehoiutööde tegevusluba nr 0750/10080
/13092 Fred Talu

Projekti nimetus:

Saue

Tellija:
Objekti asukoht:

Sauel langes
1. novembrist
soojuse hind
Ins

Kauguse tn, Kesa tn, Ale tn, Tule põik, Saue linn

F.Talu

Cad proj. M. Matin
Kontakt:

Joonise nimetus:

Püsimärkide paigaldus

tel. 53 07 98 94

Koostatud / trükitud:

Kirke Kasari
Saue Noortekeskuse
noortejuht
Iga-aastase noorsootöö nädala
eesmärk on anda noorsootöö
tegijatele üleriigiline võimalus nende tehtavat head tööd
esile tõsta ning edasi arendada
noorte ja kogukonna sisekaemust väärtuste - sh noorsootöö
väärtuste - teemal.
Tänavuse noorsootöö nädala
teema oli „Kõik erinevad.
Mõned võrdsed?“, millega
sooviti tähelepanu pöörata
noorte ja kogukonna sallivuse
suurendamisele erinevate teemade ning erinevuste suhtes,
mis põhjustavad vihakõnet ja
äärmuslikke hoiakuid.
Saue Noortekeskuses toimusid nädala jooksul saksa,
vene, jaapani, türgi ja maroko
kultuuriõhtud. Iga päev sai
tundma õppida vastava kultuuri
inimesi, riideid, maitseid, kombeid, muusikat ja palju muud.
Esmaspäeval, 2. novembril,
leidis aset saksa kultuuriõhtu,
mida viisid läbi Saue Noortekeskuse vabatahtlik Merle
ja Saku Noortekeskuse vabatahtlik Charlotte - mõlemad
Saksamaalt.
Nad sisustasid õhtu populaarsete saksa seltskonnamängudega

TINGMÄRGID:

30.10.2015

Adven Eesti

Saksa kultuuriõhtu viisid läbi Saue Noortekeskuse vabatahtlik Merle ja
Saku Noortekeskuse vabatahtlik Charlotte Saksamaalt

ja Saksa-teemalise presentatsiooniga. Kuulasime traditsioonilist muusikat ja sõime
Himmel un Äd ehk siis kartulipannkooke õunakastmega.
Ülevaade kõikidest teistest kultuuriõhtutest järgmises Saue Sõnas. Kes veel
reedel enne kella 18 artiklit
loeb, sel on võimalus jõuda
maroko kultuuriõhtule noortekeskusesse.

Himmel un Äd ehk siis kartulipannkook õunakastmega. Fotod:
noortekeskus

Lugupeetud Saue ettevõtjad!
Olete oodatud Saue linna
ettevõtjate ümarlauale 26.
novembril 2015 algusega
kell 14 pubisse Loft Lounge
(Saue linn, Pärnasalu 19).

Täiendav teave e-posti aadressil evelin.povel@saue.ee
või telefonil 5667 5252.
Saue Linnavalitsus

Maagaasi sisseostuhinna
odavnemise tõttu langetas Adven 1. novembrist
soojuse hinda Saue võrgupiirkonnas. Soojuse hind
langes era- ja äriklientidele
15% ning Saue piirkonnas
kehtib soojuse hind 58,66
eurot/MWh.
Adven Eesti juhatuse esimees Urmo Heinam sõnas,
et kuna Adveni kaugküttepiirkondades on valdavalt
kasutusel maagaas, mängib
soojuse hinnakujunduses
olulist rolli maagaasi sisseostu hind.
„Lähiaastatel näeme ette
jätkuvat soojuse hinna langust era- ja äriklientidele.
Oleme seadnud sihiks viia
2020. aastaks 14 võrgupiirkonda üle puiduhakkele.
Biomassi kasutamine on
maagaasist veelgi soodsam
ja lisaks keskkonnasõbralikum. Adveni üle kümne
miljoni euro suurune investeering annab klientidele
orienteeruvalt 20% säästu,
võrreldes maagaasiga,” lisas
Heinam.
Heinami sõnul ei ole
lähikuudel soojusenergia

hinnatõusu ette näha ning
sel talvel saavad era- ja ärikliendid tunduvalt väiksemaid soojuse arveid.
Soojuse hinda mõjutab
lisaks kütuse hinnale kaugküttevõrgu seisukord piirkonnas, võrku tehtud investeeringute suurus ja sellest
tulenevad soojuse kaod.
Samuti sõltub soojuse hind
seadmetest, nende vanusest
ja efektiivsusest. Olulist rolli
mängib ka soojustarbijate
arv ehk kui suure kaugkütte
piirkonnaga on tegemist.
Jooksvat infot soojuse hindade kohta avaldab Adven
oma kodulehel www.adven.
ee rubriigis “kaugküte
ja maagaas” alajaotuses
“kaugkütte hinnad”.
Adven on Eestis, Soomes
ja Rootsis tegutsev energiaettevõte, mis pakub tööstuslikke soojuse-, külma- ja
jahutuslahendusi, varustades energiaga tööstus-,
kaubandus-, avalikku ja
teenindussektorit, kohalikke omavalitsusi ning elanikkonda. Lisaks tegeleb
Adven maagaasi jaotamise
ja müügiga.

6. november 2015 Saue Sõna
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

◊ Luges Saue linna jäätmeveo
piirkonna jäätmevaldaja
korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks kuni 30.
aprill 2016, kuna jäätmevaldaja ei ela kinnistul ega
kasuta seda.
◊ Lähetas palgalise linnavalitsuse liikme, abilinnapea
Jan Trei 5.-6. novembril
Läti sõprusvalda Inčukalnsi,
et valmistada ette eesti kultuuri päeva.
◊ Kinnitas jaapani toidu valmistamise kursuse osalustasuks 8 eurot inimese kohta.
Kursus toimub 11. novembril Saue Päevakeskuses.
◊ Kinnitas Saue Päevakeskuse 12. detsembril Helsingisse ja Porvoosse korraldatava jõulureisi osalustasuks
110 eurot inimese kohta.
◊ Otsustas maksta ühekordset sissetulekust sõltuvat
sotsiaaltoetust lastega
peredele, ühekordset sissetulekust sõltuvat tervisetoetust puuetega inimestele
ja ühekordset sissetulekust

Saue Linnavalitsuse 28.
oktoobri istungi päevakorras
oli 31 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Määras Vana-Keila maantee
T4 maa-ala teenindusmaa
suuruseks 10010m2, sihtotstarbeks transpordimaa
ja otsustas taotleda maa
munitsipaalomandisse.
◊ Suunas volikokku otsuse
„Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ eelnõu.
◊ Väljastas maaomanikule
Uusaru tn 12 üksikelamu
projekteerimistingimused.
◊ Väljastas ehitusloa vee- ja
kanalisatsiooni liitumispunktide rajamiseks Kivipõllu tn 33 kinnistu tarbeks
ning Kadakamarja põik
tänava kanalisatsioonitorustiku, tänavavalgustuse ja
selle kaabelliinide, gaasitorustiku, sidekanalisatsiooni,
tänava, külmaveetorustiku
ja hüdrandi rajamiseks.

Ülevaade Saue
Linnavolikogu
istungist
Sirje Piirsoo

Kernu, Nissi ja Saue valla
ning Saue linna ühinemislepingu projekti ja 2014.
aastal alanud ühinemisläbirääkimiste käiguga
on kõigil huvilistel võimalik tutvuda kodulehel
www.laaneharjuvald.ee.

Saue Linnavolikogu 29.
oktoobri istungi päevakorras oli 10 punkti.
Saue Linnavolikogu
◊ Otsustas keelduda Saue
linna Uusaru tn 1a kinnistu
detailplaneeringu kui üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamisest.
◊ Suunas teisele lugemisele Saue Linnavolikogu
20.09.2012 määruse nr
50 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ muutmise.
◊ Nõustus Pärnasalu põik 1b
kinnistust ligikaudu 2240
m2 ostmisega Saue linnale
lõpphinnaga 26 000 eurot
ning volitas linnapea Tõnu
Urvat teostama linna nimel
kinnistute ostmise ettevalmistamiseks ja notariaalse
lepingu sõlmimiseks vajalikke toiminguid. Linn
ostab kinnistu eesmärgiga
ehitada taotletava struktuuritoetuse abil Saue
linna esmatasandi tervisekeskus.
◊ Kehtestas Nurmesalu tn
piirkonna liiklusskeemi (loe
lk 2) ja delegeeris Saue Linnavalitsusele liiklusseaduses

◊

◊

◊

◊

◊

kohalikule omavalitsusele
(sh linna omandis olevate
teede omanikule) pandud
ülesannete täitmise.
Suunas teisele lugemisele
Saue linna 2015. aasta II
lisaeelarve.
Suunas teisele lugemisele
Kernu, Nissi ja Saue valla
ning Saue linna ühinemislepingu projekti.
Suunas neljandale lugemisele Kadaka piirkonna
tänavakinnistute ostmise
eelnõu.
Suunas teisele lugemisele Saue Linnavolikogu
16.12.2010 määruse nr
19 „Saue linna eelarvest
mittetulundusliku tegevuse
toetamise kord” muutmise.
Suunas teisele lugemisele Saue Linnavolikogu
22.11.2012 määruse
„Koolieelses lasteasutuses
vanemate poolt kaetava
osa määr ja tasumine”
muutmise.

Saue Linnavalitsuse liikmete tööülesannete jaotus
Linnapea Tõnu Urva
Juhib linnavalitsuse tööd ja
esindab linna.
Valdkonnad: üldjuhtimine,
arengu kavandamine, linna
eelarve ja rahandus, sisekontrolli korraldamine, linna
esindamine kohaliku omavalitsuse liitudes, linna esindamine sise- ja välismaal,
suhte- ja teabekorraldus,
maakorraldus, planeerimine
ja ehitus, koostöö korraldamine volikogu fraktsioonidega ja komisjonidega, valdkonna eelarve koostamine.

Palgaline linnavalitsuse liige
abilinnapea ülesannetes
Jan Trei
Valdkonnad: arengukava, sotsiaal- ja tervishoid, haridus,
kultuur, sport, noorsootöö, kodanikeühendused, välissuhted,
turism, ühistranspordi sotsiaalne
külg, linnaüritused, ettevõtlus,
valdkonna eelarve koostamine.
Linnavalitsuse liige Kalev Israel
Valdkonnad: linnavara haldamine, kommunaalmajandus
(vesi, kanal, küte, elekter),
keskkond ja keskkonnakaitse,
heakord ja haljastus, teede kor-

rashoid, liikluskorraldus, ühistransport, mängu- ja spordiväljakud, korrakaitse, avalik kord,
tarbijakaitse, hankekomisjon,
valdkonna eelarve koostamine.
Linnavalitsuse liige Ingrid Niid
Valdkonnad: linna eelarve ja
rahandus, eelarvestrateegia,
osaleb muude linna puudutavate küsimuste lahendamisel.
Linnavalitsuse liige Siiri Käpa
Valdkonnad: kriisireguleerimine, osalemine koostööprogrammides ja muude
linna puudutavate küsimuste
lahendamisel.

sõltuvat tervisetoetust eakatele kogusummas 625 eurot
ning perioodilist sotsiaaltoetust kolmele perele.
◊ Otsustas sõlmida halduslepingu riigi rahastatava
lapsehoiuteenuse osutamiseks.
◊ Tunnistas kehtetuks Saue
Linnavalitsuse korralduse
„Hooldaja määramine“.

◊ Määras hooldaja kolmele
puudega isikule.
◊ Otsustas maksta koduse
mudilase toetust oktoobris
kokku summas 1462,50
eurot 21 perele.
◊ Maksis sünnitoetuse esimest osa kogusummas 325
eurot kolmele perele.
◊ Otsustas pikendada munitsipaaleluruumi üürilepingut

kuue kuu võrra.
◊ Kuulutas välja avatud elektroonilise enampakkumise korteriomandi Koondise tn 9-19
võõrandamiseks ja määras
võõrandamise tingimused.
◊ Muutis Saue Linnavalitsuse 09.09.2015 korraldust nr 315 „ Saue Linnavalitsuse liikmete tööülesannete jaotus“.

Saue Linnavalitsus kuulutab välja
avatud elektroonilise enampakkumise
korteriomandi võõrandamiseks

Saue Linnavalitsus kuulutab
välja avatud elektroonilise
enampakkumise korteri-

omandi Koondise tn 9-19
(kinnistu nr 5382902)
võõrandamiseks alghinnaga
35000 eurot.
Korteri suurus on 43,2 m2.

Enampakkumise korraldab Oksjoni Korralduse OÜ
(registrikood 11408499),
kasutades oksjoniportaali
www.haamer.net.

Hääleta, mis on Saue linna aasta tegu 2015
Saue Linnavalitsus
Konkursile „Saue linna aasta
tegu 2015“ esitasid linnaelanikud kaheksa erinevat ettepanekut.
Nüüd on kõigil sauelastel
linna kodulehe küsitlusvormi
(www.saue.ee) või Saue Sõnast
väljalõigatud hääletusedeli
vahendusel võimalik kuni 1.

detsembrini hääletada, milline neist ettevõtmistest väärib
tänavuse aasta teo tiitlit.
Hääletus on nimeline.
Hääle saab anda vaid ühele
kandidaadile ja poolikult täidetud ankeet või sedel arvesse
ei lähe.
Kodulehel täidetud ja saadetud küsitlusvormid laekuvad
automaatselt linnavalitsusse.

Lehest väljalõigatud hääletussedel tuleb tuua Saue Linnavalitsuse infolauda aadressil
Tule tänav 7. Töövälisel ajal
saab selle panna linnavalitsuse
postkasti samal aadressil.
Võitjat tunnustavad volikogu esimees Valdis Toomast
ja linnapea Tõnu Urva aastalõpu vastuvõtul 18. detsembril
Saue Kontserdisaalis.

HÄÄLETUSSEDEL

Konkursi „Saue linna aasta tegu 2015“ kandidaadid
Metal Expressi lao- ja büroohoone avamine Sauel
Keskuse pargi mänguväljaku juurdeehitus
Saue raudteejaama, Välja teed ja Tallinna ringteed ühendava kergliiklustee rajamine
Triibu & Liine päevahoiu avamine Sauel
Saue lasteaia Midrimaa 11 rühma kööginurkade renoveerimine koos köögitehnika paigaldusega
Pille Kriisa perekooli loengud beebide, kooliskäivate ja ATH laste vanematele
Kodukohvikute päev
Saue lasteaia Midrimaa B-korpuse koridori remont koos tuletõkke sektsioonide ehitusega

Ankeedi täitja ees- ja perekonnanimi
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Kuidas ma raamatukoguhoidja ametit pidasin
Saue Sõna
Raamatukogupäevad „Kohtume
raamatukogus“ avasid oktoobris
Saue Linna Raamatukogu ukse
tavapärasest veelgi enam.
Nimelt on raamatukogupäevade „Kohtume raamatukogus“ üks osa „Tuntud
inimene raamatukogus”. Nii
laenutasid 26. ja 27. oktoobril raamatuid raamatukoguga
mitteseotud inimesed - kogu
pakkus neile võimaluse hoidja
ametit pidada.
Esimesel päeval jagasid
lugemiselamusi noortekeskuse
töötajad Tiina-Riin Uulma, Kirke
Kasari ja Kaarel Kiviloo. Teisel
päeval olid raamatukoguhoidja
ametit pidamas linnapea Tõnu
Urva ja abilinnapea Jan Trei.

Saue Linna Raamatukogul on aktiivseid lugejaid
enam kui 1500. Tänavu on
inimesed raamatukogust laenutanud umbkaudu 25 000
erinevat teavikut (raamat,
CD, DVD jm), mida on kogus
ühtekokku 34 617. Tipp-päe-

vadel külastab raamatukogu
ligi 300 inimest.
Raamatukogus on külastajatele kolm arvutikohta, printimise, paljundamise ja skaneerimise võimalus, seal töötab
neli inimest eesotsas direktor
Marika Saluga.

Linnapea Tõnu Urva: Raamatukoguhoidja ametis veedetud
tunnike pakkus meeldivaid
emotsioone, kohtumisi ja vestlusi toredate linnakodanikega.
Laenutajaid ei olnud küll palju,
kuid neid oli erinevas vanuses
ja mis peamine - kõigil sära
silmades. Raamatukoguhoidjatöös on olulisel kohal vastastikune austus ja oskus kuulata.
Ehkki tund on suhteliselt lühike
aeg kogemaks ja mõistmaks
kõiki selles töös ettetulevaid
rõõme ja muresid, sain siiski
raamatute laenutamisel kogemuse võrra rikkamaks ning kinnituse, et Saue raamatukogu
külastajad on suhtlemisaltid ja
meeldivad inimesed.
Soovin raamatukoguhoidjatele
jätkuvat teotahet, naeratust

näole ja palju toredaid lugejaid. Laenutajatele lugemisrõõmu ja sära silmadesse.“
Noorsootöötaja Kaarel Kiviloo:
„Noortekeskus vallutas Saue
raamatukogu eelmise nädala
esmaspäeval. Rõõmsameelsed raamatukoguhoidjad tegid
ekskursiooni ja tutvustasid
põgusalt, kuidas ja kuhu raamatud käivad. Lisaks otsisime
kollektiiviga ülesse kõik meile
südamelähedaseks saanud
lasteraamatud, mida oli ääretult tore lehitseda.
Minu põhiliseks tööriistaks sai
arvuti, millega toimus kogu
vastuvõtmine, laenutamine ja
ka laenutuse pikendamine.“
Abilinnapea Jan Trei: „Tegemist
oli suurepärase võimalusega
tutvuda Saue linna raamatu-

kogu igapäevatöö ja hingeeluga.
Kahjuks oli aega liiga vähe, et
raamatukoguhoidja amet päris
selgeks saada. Usun, et sain
aimu, kuidas töötab raamatulaenutusprogramm Urram.
1,5 tunni jooksul käisid raamatukogus kooliõpilased ja
linnakodanikud. Kooliõpilastelt küsisin, mis neile läbiloetud raamatutest meeldis ja
kõige enam meelde jäi. Osasid
raamatuid olen enda lastele
lugenud - saime põgusalt
arutatud, mis oli läbiloetud
raamatute moraal.
Linnaelanikud, kes laenutasid
raamatuid, soovisid rääkida ka
linnaelu muredest ja tegemistest. Küsiti osadel kruntidel
toimuva ehitustegevuse kohta.
Üks külastajaproua soovis,

Linnapea Tõnu Urva raamatukoguhoidja ametis

Abilinnapea Jan Trei uuris lugejatelt, mis neile läbiloetud raamatutest
meeldis ja kõige enam meelde jäi

Hea oli meelde tuletada erinevaid lapsepõlve lemmikraamatuid. Fotod
Siiri Raagmets, Marika Salu

et ma installeeriks ta telefoni
Skype, mis peaaegu õnnestuski.
Raamatukogu toimib kui
kogukonna- ja seltsielukeskus.
Personal on väga sümpaatne
ja avatud, see kandub edasi
elanikele ja õpilastele.
Pean ütlema, et meie raamatukogus on väga hea Eesti
ja maailmakirjanduse teoste
valik. See inspireeris mind
registreerima lugejaks - laenutasin esimese raamatu.
Raamatukoguhoidja ametit
kaaluksin tulevikus meeleldi
ja soovitaksin seda teistelegi
Noorsootöötaja Kirke Kasari:

„Hea oli meelde tuletada erinevaid lapsepõlve lemmikraamatuid. Kihvt oli viimaks aru saada
süsteemist, kuidas kõik raamatud kogus sätitud on, ja vestelda
oma ala asjatundjatega.“
Noorsootöötaja Tiina-Riin Uulma:
„Väga põnev oli ise raamatuid
välja laenutada, kasutada
vastavat aparaati, otsida andmebaasist erinevaid teoseid ja
vastata korra isegi telefonile.
Ühtlasi saime enne töö alustamist põhjaliku raamatukoguekskursiooni ja näiteks meie
Kirkega aitasime korrastada ka
mõned raamaturiiulid.”

Iga vastsündinu saab kingiks raamatu „Pisike puu“
Marika Salu
Saue Linna Raamatukogu
juhataja

Kui lastekrimkakirjanik Mika Keräneni pajatused lõppesid, oligi võimalus sealsamas
tema raamatuid osta ja loomulikult autogrammi küsida. Foto: Anu Lauri

Kriminaalne tund
Anu Vananurm
Saue Gümnaasiumi õpetaja
Saue Gümnaasiumi algklassidega
käis neljapäeval, 15. oktoobril,
ettelugemispäeva raames kohtumas Eesti oma lastekrimkakirjanik Mika Keränen.
See oli üks vahva ja naljakas
tund. Pole imestada, et tema raamatud nii populaarsed on: ka saalis
oskas kirjanikuhärra meid naerutada lugudega kadunud ministritest, väikestest hiinlastest ja kirjanikuelust. Tund möödus linnutiivul.
Lisaks tutvustas Mika Keränen

meile enda kõige uuemat raamatut „Küttepuuvargad“, mis oli
raamatupoodidesse jõudnud alles
kohtumispäevale eelnenud õhtul.
Ta luges meile sellest ette
nii põneva lõigu, et arvatavasti
kõigil tuli himu see raamat ka
endale soetada, et teada saada,
kuidas lugu edasi läheb.
Kui kirjaniku pajatused lõppesid, oligi võimalus sealsamas
tema raamatuid osta ja loomulikult autogrammi küsida.
Kohtumine kirjanikuga sai
teoks koostöös Saue Linna Raamatukoguga.

Beebiraamatud „Pisike
puu“ on mõeldud kingitusena 2015.-2016. aastal
sündivatele lastele. Kinkeraamatu eesmärk on toetada laste lugemishuvi ja
väärtustada eesti lastekirjandust. Kinkeraamatu on
koostanud Eesti Lastekirjanduse Keskus, rahastaja
on Kultuuriministeerium.
„Raamatusse „Pisike
puu“, mille nimi tuleneb Ott
Arderi samanimelisest luuletusest ning mis on ühtlasi
ka raamatu nimiluuletus,
noppisime luuletusi ja jutte
meie tuntud ja armastatud
lastekirjanike loomingust.
Siin on nii vanu, mitmele
põlvele armsaks saanud, kui
ka päris uusi lugusid, sekka

ka mõned muinasjutud ja
liisusalmid, mille seovad
tervikuks kunstnik Catherine
Zaripi võrratud pildid. Kokku
sai see kimp just nii kirju, et
puudutaks igaüht: raamatu
ettelugejat, pisikest kuulajat
ja noort lugejat,“ kirjeldas
valminud kinkeraamatut
Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone.
„Vaevalt leidub väikelast, kellele ei meeldi raamatuid vaadata või jutte
ja luuletusi kuulata. See,
nagu mistahes muu mänguline tegevus, on lapse
igapäevaelu loomulik osa
ja tema arengu alus. Raamat on lapsele sama tähtis
mänguasi kui muud lelud.
Meie, täiskasvanute, roll on
tuua raamatud laste ellu ja
lasta neil lugemisest rõõmu
tunda,“ lisas Soone.
Raamatut „Pisike puu“

hakkame üle andma juba traditsiooniks kujunenud pidulikel üritustel, kus tervitame
uusi ilmakodanikke ja õnnitleme vastseid lapsevanemaid.
Lapsed, kes on sündinud 2015. aastal ja pole
veel oma raamatut saanud,
ning samuti need, kel pidulikul sündmusel osaleda ei
õnnestu, nende vanemad
saavad pöörduda Saue
Linna Raamatukogu poole
oma lapse kingituse kätte
saamiseks.
Info telefonil 659 6682.
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Loodusteaduste huviringis
igav juba ei hakka!
Carmen Kivisild
Saue Huvikeskuse
loodusteaduse huviringi
juhendaja
Sügisveerandil oli Saue Huvikeskuse loodusteaduste huviringi läbiv teema inimene.
Esimeses tunnis õppisime
huvitavaid fakte inimese ajust
ja meelte toimimisest. Näiteks
avastasid õpilased, et lõhna- ja
maitsemeeled on omavahel
tihedalt seotud, kui grupitöös
pidi katsealune nina kinni
maitsma erinevaid mahlu ja
ära arvama, millega on tegu.
Järgmises tunnis alustasime inimese uurimist molekulaarsel tasandil. Rääkisime,
mis on rakud ja DNA. Tunni
lõpus oli kõigil võimalik oma
silmaga DNA-d näha. Sel korral küll mitte inimese, aga
maasika DNA-d.
Palju küsimusi tekitas
inimese immuunsüsteem ja
vaktsineerimine, kuid usun,
et leidsime koos kõigile vastused.
Praktilise töö käigus vaatasime mikroskoobi all enda
värvitud sibularakke.
Inimese organsüsteemidest
valisime näitena vereringe
ning tutvusime veregruppide,

Ekskursioon tervishoiumuuseumisse oli väga põnev ning andis hea ülevaate inimese päritolust ja
töömehhanismidest. Fotod: Carmen Kivisild

Sügisveerandil oli Saue Huvikeskuse loodusteaduste huviringi läbiv
teema inimene

doonorluse ja südame töö
põhimõtetega.
Õpilased mõõtsid enda
pulssi ja vererõhku ning uurisid inimese anatoomilisel
kummist mudelil südame täpset asukohta.
Tundides kasutasid osalejad
selliseid töövahendeid, mida
kasutatakse tänapäevastes
teaduslaborites. See võimaldas neil tunda ennast päris
väikeste teadlastena.

Kuigi õpilastele meeldivad
tunnis eriti just praktilised
katsed, ei saa mööda minna
teooriast.
Seda, kui palju on tundides
meelde jäänud, on õpilased
näidanud ristsõnade ja sõnarägastike lahendamisel.
Sügisvaheajal käisime
tervishoiumuuseumis kõike
õpitut kordamas. Ekskursioon
oli väga põnev ning andis hea
ülevaate inimese päritolust ja
töömehhanismidest.
Jõuluveerandit alustasime
veel rakkude lainel. Iga õpilane
sai endale pildi järgi meisterdada isikliku rakumudeli.
Kõik rakumudelid paneme
Saue Gümnaasiumisse näitusele ja seejärel saab igaüks
oma koju mälestuseks võtta.
Sellega on inimese osa
läbi ja algavad uued põnevad
teemad!
Järgmisena räägime geneetiliselt muundatud organismidest ehk GMO-dest, uurime
põgusalt elektri kohta, räägime
loodussäästlikust käitumisest
ja teeme mõne põneva keemiakatse.
Veerand lõpeb astronoomia
teemadel. Lähme õpilastega
Tallinna tähetorni planeet Maa
truud kaaslast Kuud uurima.

Saue
Mälumänguklubi
teatab
Saue Mälumänguklubi
juhatus
Punumine ja sõlmimine pani algul kannatlikkuse proovile

Maagilised aknakaunistused
Virve Laan
Huvikeskuse huvitegevuse juht
Õpetajad Anneli Lupp ja Reet
Vester ning 30 kunstistuudio
ringide õpilast meisterdasid
koolivaheajal papist, lõngast
ja helmestest maagilisi aknakaunistusi.
Punumine ja sõlmimine
pani algul kannatlikkuse proovile. Helmeste ja kellukeste
kinnitamine oli pisut lõbusam
tegevus.
Töö tulemus sai aga nii
vahva, et enamus õpilasi otsustas kohe uut punuma hakata.

Töö tulemus sai aga just nii vahva. Fotod: Virve Laan

Finišisirgele hakkab jõudma
Saue linna võistkondlik
mälumängusari „Tammekilb
2015“.
Otsustav III voor toimub teisipäeval, 17. novembril, algusega kell 19 Saue Gümnaasiumis (Nurmesalu 9, klass 310).
Kuna viimase mänguga
selguvad võitjad ja seejärel
toimub kohe parimate autasustamine, on üritus pidulikum, mistõttu tuleks natukene rohkem aega varuda kui
tavalisel mänguõhtul.
Kahest toimunud voorust
parima ja seega kindlasti
arvesse mineva tulemuse
alusel on praegune paremusjärjestus järgmine:
1. Tammetark 44 punkti;
2. Tammetõru 35 punkti; 3.

Sammas 34 punkti; 4. Ettur
32 punkti; 5. SG4 29 punkti;
6. Noortekeskus 24 punkti.
Nagu näha on Tammetarkadel väike edumaa, kuid
järgneval kolmel võistkonnal
on kindlasti veel võimalik
võitjaks tulla ning heitlus
hõbeda ja pronksi pärast
tuleb igal juhul vägev.
Põneva kohtumiseni!

Teated ja reklaam

Kuulutused
Teenused
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud
E-R 15.00-19.00. L, P suletud. Telefon 6003382, info@
sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku
telefonil aeg ette registreerida!
Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon
5220321, www.arbormen.ee.
Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhast u s t . Te l 5 8 8 8 0 9 9 9 ,
info@EUclean.eu.

Avaldame südamlikku
kaastunnet
Marge Nõlvandile
ja Evelin Tippelile
kalli ema
surma puhul
Lasteaia Midrimaa
Päikesekiirte rühma lapsed
koos vanematega
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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.
Kaasaegsed ja klassikalised
küttekolded. Professionaalne
pottsepateenus nõustamisest
dokumentatsioonini. Korstnapühkimine. Kõikidele töödele
pikaajaline garantii. Lisainformatsioon: www.ahjumees.ee. Tel
56681555, tanel@ahjumees.ee.

Puulehtede ja igasuguse kilakola 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

Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete
seadustamine. 5220023, Mikk.

Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt
ja 40L/60L võrgus, puitbrikett,
klotsid 5-30cm võrgus, tulehakatus 40L võrgus ja saepuru.
Tel 5018594, kaminapuu.ee.

Puude ja põõsaste väljajuurimine, lõikamine ja äravedu.

Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, pelleteid,

Ei kao leinavalu hingest,
ei kao silmist pisarad.
Tunneme südamest kaasa
perekond Rätsepale
väikese ROMETI
kaotuse puhul
Perekonnad Torim, Herkel ja
Laaniste

Südamlik kaastunne
Hellele ja Raivole
kalli lapselapse
ROMETI
kaotuse puhul
Tiina, Arne, Aila ja Tarvo

sõelutud kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport Sauele
tasuta. Tel 53593615.
Eriline jõulukink! Oma fotoga
padi või kott! Telli www.lipuvabrik.ee/oma-stiil.
Küttepuud: lõhutud toores
lehtpuu, hind alates 30€; kuiv
lehtpuu alates 40€; metsakuiv
okaspuu alates 35€, tarne alates 10 rm, telefon 5024895,
info@pajakapuit.ee.
Müüa puitbrikett kandiline
145€/960kg, pellet premium
8 ja 6mm 185€/960 kg, lepp
40L kotis/2,7€, kask 40L
kotis/2,9€, tel 53803858.

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

Kurbusega teatame,
et lahkus meie kallis
abikaasa, isa ja vanaisa
VELLE-AHTO PEDASTE
07.07.1933-21.10.2015
Leinavad abikaasa, tütar ja
poeg peredega

korteri. Telefon 56698863.
Ostan maja Sauele või Saue
lähiümbrusesse. Telefon
55520120.

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

Pakun tööd
Santa Maria maitseainete
tehas Sauel otsib pakkijaid.
Töö toimub kahes vahetuses esmaspäevast reedeni:
7-15.30 ja 15-23. Vajalik on
eesti keele ja arvutikasutamise
oskus vähemalt algtasemel.
Lisainfo: tootmise arendusjuht
Shamil Nadõrov tel 665 2000.
Kandideerimiseks saada cv
liina.erit@santamaria.ee.

Saue Päevakeskus mälestab
VALDEK RAED
ja avaldab kaastunnet
omastele

Saue Päevakeskus mälestab
ÕNNE VURMAT
ja avaldab kaastunnet
omastele

Sügisel ja talvel päevakeskuses
◊ Avatud Aksel Johansoni
maastikumaalide näitus.
◊ 11.11 kell 13 jaapani toitude valmistamine ja degusteerimine - kokad Jaapanist.
Hind osaleja kohta 8 eurot.
◊ 13.11 kell 18.30 lauluklubi.
◊ 17.11 kell 11-13 eakate
sünnipäevapidu Saue Noortekeskuses.
◊ 21.11 teatrireis Rakveresse,
etendus „Sina maga, mina
pesen nõud“. Buss väljub Saue
Kaubakeskuse eest kell 12.
◊ 23.11 kell 17 esitab päevakeskuse näitering hingede

aja kava.
◊ 27.11 kell 12.30 esineb
ansambel Rukkilill Kesklinna Sotsiaalkeskuses.
◊ 29.11 alates kell 16 advendinäitus Keila kirikult ja
meenete müük.
◊ 30.11 kell 12.30 esitab
näitering hingede aja kava
Kesklinna Sotsiaalkeskuses.
◊ 12.12 jõulureis Helsingisse
ja Porvoosse, hind 115 eurot,
maksmise tähtaeg 15.11.
◊ 21.12 esineb ansambel
Rukkilill jõululaulude
kavaga Villa Benitas.

Keskväljak 13, Keila

Kutsume Teid hispaania keele kursustele Sauel.
Teretulnud on nii lapsed kui täiskasvanud.
Info ja registreerimine a.s.wesman@gmail.com.

6. november 2015 Saue Sõna

7

Teated ja reklaam

Teated ja reklaam

16

Saue Sõna 6. november 2015

