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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

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 (lk
3) 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 (kutsetega).

Konkursi „Saue linna aasta tegu 2015” kandidaadid
1. Metal Expressi lao- ja
büroohoone avamine
Sauel
2. Keskuse pargi mänguväljaku juurdeehitus
3. Saue raudteejaama, Välja

teed ja Tallinna ringteed
ühendava kergliiklustee
rajamine
4. Triibu & Liine päevahoiu
avamine Sauel
5. Saue lasteaia Midrimaa

11 rühma kööginurkade
renoveerimine koos köögitehnika paigaldusega
6. Pille Kriisa perekooli
loengud beebide, kooliskäivate ja ATH laste

vanematele
7. Kodukohvikute päev
8. Saue lasteaia Midrimaa
B-korpuse koridori remont
koos tuletõkke sektsioonide ehitusega

Saue Sõna NR 21 (451)
20. november 2015
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus:
loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub 4. detsember
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1. detsembrist muutub liikluskorraldus Saue
Gümnaasiumi juures
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Iga muudatus tundub esialgu
võõra ja harjumatuna, sestap
varuge kannatlikku meelt ja
jälgige liiklusmärke. Liikluskorralduse skeem: OÜ Roadservice
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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.

Vä

Saue Sõna

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

TINGMÄRGID:

Teehoiutööde tegevusluba nr 0750/10080
/13092 Fred Talu

Projekti nimetus:

Saue

Tellija:

Kaitseliidu Saue Kompanii avab sünnipäeval linnarahvale majauksed
Projekteeritud liiklusmärk

Objekti asukoht:

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

Ins

F.Talu

Cad proj. M. Matin

Olari Rätsep
Lipnik, Saue kompanii pealik
See, et Sauel tegutseb Kaitseliidu Saue kompanii, ei ole
vast enam kellelegi üllatuseks.
Igaüks, kes on käinud mööda
Maxima kaupluse parklast,
on näinud parkivaid kaitseväe
masinaid või Ladva tänava
alguses jalutades väravat, millel on hoiatavad sildid ja päeval
alati sinimustvalge mastis. See
maja on kaitseliitlastele kodune

paik juba mõnda aega, kuid
reeglina linnarahvale suletud.
3. detsembril kell 19-21.30
on kompanii hoone avatud kõigile huvilistele, et üheskoos
rääkida Eesti turvalisusest ja
kaitseliidu panusest sellesse.
Kindlasti ei ole kaitseliitlased
ainsad, kes Eesti hea käekäigu
eest hoolitsevad. See on meie
kõigi kohus, ka siis, kui militaarhuvid ei ole just esimene
prioriteet.
Siin ongi peidus võti, kui-

Kontakt:

Koostatud / trükitud:

das me saame olla edukad
oma kodu kaitsmisel. Nii
nagu ei tehta kunagi süüa
vaid ühest toorainest - ja kui
tehakse, on toit väga ühekülgne -, on ka ühiskonna
arengus oluline, et kogukond
toetab erinevaid valdkondi ja
julgeoleku areng toimub üksteist täiendades.

Miks aga 3. detsember, see on
ju neljapäev?
Sel aastal saab Saue kompanii
91-aastaseks ja me jätkame
eelmisel aastal alustatud traditsiooni sünnipäeval kompanii uksed linnarahvale avada.
Kell 19.30 ütleb kohaletulnutele tervitussõnad kompanii
pealik ja foorumi korras saame

Joonise nimetus:

Püsimärkide paigaldus

tel. 53 07 98 94

30.10.2015

arutleda, kuidas me kõik
saame panustada oma kodukandi turvalisuse tõstmisele.
Naiskodukaitse pakub
kohaletulnutele sõdurisuppi,
katsuda saab kasutusel olevat
relvastust ja selga proovida
sõdurivarustust. Eelregistreerimine ei ole vajalik. Olete
kõik lahkesti teretulnud.

Saue-Tallinn-Saue bussiliini
191 sõiduplaan muutub 1. detsembrist

Linnavalitsus sõlmis
politseiga koostöökokkuleppe

Hansabuss AS

Sirje Piirsoo

Tänavu kevadel täiendas AS
Hansabuss Saue linna elanike
soovil bussiliini 191 sõiduplaani. Juurde tulid lisaväljumised tööpäevadel lõunasel ja
õhtusel ajal, kui rongiliikluses
on suurem paus.
Saue Linnavalitsus ja AS
Hansabuss leppisid kokku pooleaastases sisseelamisperioo-

dis, mille möödudes tehakse
otsus lisaväljumiste jätkamises
piisavate reisijate olemasolul.
Oktoobris läbi viidud reisijate loendus näitas, et päevane
liinitäiendus on ennast igati
õigustanud ja see väljumine
jääb alles ka edaspidi.
Kahjuks olid õhtused lisareisid tööpäevadel sisuliselt
reisijatest tühjad.
Sellest tulenevalt muutub

bussiliini 191 sõiduplaan alates 1. detsembrist ja toob kaasa
tööpäevadel viimase väljumise
ärajäämise nii Sauelt kell 21.45
kui ka Balti jaamast kell 22.50.
Lisaks jääb tööpäevadel käigust
ära Sauelt kell 18.30 ja Balti
jaamast kell 19.00 väljuv buss.
Muudatused ei puuduta laupäevaseid väljumisi ning piletite ja kuukaartide hindasid.
Turvalist liiklemist!

kell 14 pubisse Loft Lounge
(Saue linn, Pärnasalu 19).
Täiendav teave e-posti aad-

ressil evelin.povel@saue.ee
või telefonil 5667 5252.
Saue Linnavalitsus

Lugupeetud Saue ettevõtjad!
Olete oodatud Saue linna
ettevõtjate ümarlauale 26.
novembril 2015 algusega

Politsei- ja Piirivalveameti
Põhja prefektuuri LääneHarju politseijaoskonna juhi
Veiko Randlaise ja Saue linnapea Tõnu Urva algatusel sõlmisid Saue Linnavalitsus ning
Politsei- ja Piirivalveameti
Põhja prefektuur kokkuleppe,
et tõhustada koostööd avaliku
korra tagamisel ning süütegude ennetamisel ja tõkestamisel Saue linnas, kaasates
kogukonna turvalisuse loomisesse abipolitseinikke.
Linnavalitsuse ja politsei
kohtumised toimuvad regulaarselt kord kuus, et vahetada
informatsiooni õigusrikkumistest, probleemolukordadest

ja abi vajavatest isikutest.
Politsei kajastab piirkonna
probleeme ja edastab ennetussõnumeid linna kodulehe
ja Saue Sõna kaudu.
Politsei juhib abipolitseinike tööd ja patrullide
paigutust linnas, lähtudes
süütegude analüüsist ning
arvestades marsruudi koostamisel linnavalitsuse ettepanekuid ja avalike ürituste
toimumist.
Ühiselt võetakse fookusesse riskipered ja -isikud:
kuidas neid mõjutada, kodukülastused ja vestlused.
Politsei osaleb ka kasside
ja koertega seotud probleemide lahendamisel Saue
linnas.

20. november 2015 Saue Sõna

Linnaelu

3

Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 11.
novembri istungi päevakorras oli 17 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Otsustas üle anda Saue
Linnavalitsuse arvel oleva
inventari: koopiamasin-skänneri Konica Minolta DiALTA
Di200 Saue Linnavarahaldusele ja skanneri Epson
Saue lasteaiale Midrimaa.
◊ Määras Salu tänav T2 maaala teenindusmaa suuruseks
1160 m2 ja maakasutuse
sihtotstarbeks transpordimaa ning otsustas taotleda
maa munitsipaalomandisse.
◊ Suunas volikokku otsuse

„Saue linna Tule tn 13, 13a,
13b ja Segu tn 3a kinnistute
ning selle lähiala detailplaneeringu algatamine“ eelnõu.
◊ Väljastas ehitusloa kanalisatsiooni kogumismahuti
juurdepääsutee rajamiseks
Sauepargi tänavale ning
kanalisatsiooni kogumismahuti rajamiseks Sauepargi
1, 3 ja 5 kinnistu tarbeks.
◊ Tunnistas kehtetuks Saue
Linnavalitsuse 17.01.2012
korralduse nr 21 ”Saue
lasteaia Midrimaa teenustasude kehtestamine”.
◊ Arutas Saue Linnavolikogu
22.11.2012 määruse nr 58
„Koolieelses lasteasutuses
vanemate poolt kaetava osa
määr ja tasumine“ muutmise eelnõu ja otsustas

◊

◊

◊

◊

mitte toetada eelnõu kehtestamist volikogus.
Arutas Saue Linnavolikogu
16.12.2010 määruse nr 19
„Saue linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord“ muutmise eelnõu
ja otsustas toetada eelnõu
kehtestamist volikogus.
Suunas volikokku määruste
„Saue linna eelarvestrateegia aastateks 2015-2019“
muutmise ja „Saue linna
2016. aasta eelarve“ eelnõu.
Määras Saue Gümnaasiumi
õpilasele erandkorras bussisõidusoodustuse.
Eraldas mittetulunduslikuks
tegevuseks toetust järgmiselt: Keila Korvpallikoolile
128 eurot halduskulude
katteks; Tallinna Sõudek-

lubile 200 eurot sportlase
osalemiseks treeninglaagris
Kastorias; orienteerumisklubile Nõmme 300 eurot Saue
linna orienteerumisjooksu
kaardi ajakohastamiseks;
spordiklubile Imperial 300
eurot koolituste korraldamiseks ja treeningvarustuse
ostmiseks; Saue Mälumänguklubile 220 eurot medalite
ostmiseks; Saue Tenniseklubile 128 eurot raamatupidamiskulude katteks; MTÜ-le
Sagittarius 128 eurot raamatupidamiskulude katteks;
Muusikute Täiendõppe Keskusele 500 eurot koolikontserdi korraldamiseks Saue
Gümnaasiumis; MTÜ-le Sinimustvalge Saue 1860 eurot
Saue jõulupeo tantsuõhtu ja

tantsuõhtu „Vahvad vuntsid“
korraldamiseks.
◊ Eraldas noorte sporditegevuse
toetust Saue linna noorte treeningkulude katteks perioodi
1. september-31. detsember
2015 eest järgmiselt: kergejõustikuklubile Saue 2600
eurot (65 Saue linna noort);
Keila Korvpallikoolile 1320
eurot (33); MTÜ-le Akropesa
440 eurot (11); Tallinna spordiseltsile Kalev 160 eurot
(4); tantsukoolile Danceland
80 eurot (2); SA-le US Tenniseakadeemia 80 eurot (2);
Audentese spordiklubile 240
eurot (6); Keila Swimklubile
1920 eurot (48); karateklubile Kimura Shukokai 120
eurot (3); Saue Spordiklubile
720 eurot (18).

Ühinemislepingu
avalik arutelu

Ehitus- ja planeerimisvaldkonna juht
Riho Rüüson

Ühinemislepingu avalik arutelu toimub 30. novembril kell
19 Saue Gümnaasiumi saalis.
Saue Vallavolikogu tegi
2014. aasta 24. aprilli
istungil ühinemisettepaneku
Keila, Nissi ja Kernu vallale
ning Saue ja Keila linnale.
Saue Linnavolikogu otsustas
sama aasta 19. juuni istungil
seitsme poolthäälega ühinemisläbirääkimistel osaleda.
Viiest omavalitsusest, kellele Saue vald ettepaneku
tegi, liitus ühinemisläbirääkimistega neli. Keila linn vastas
eitavalt ja Keila vald astus
protsessist õige pea välja.
Tänaseks on üle aasta
koos käinud nelja omava-

Sündisin 1971. aastal Tallinnas. Üles kasvasin Kohila alevis, kus 1989. aastal lõpetasin
Kohila Keskkooli. Pikka aega
otsisin eneseteostust üldehitusel ja puidutööstuses. 2001.
aastal seadsin endale elus
uued eesmärgid ja otsustasin
jätkata haridusteed. Kõrghariduse hoonete ehituse erialal
omandasin 2006. aastal Tallinna Tehnikakõrgkoolis riigieelarvelise eksternina.
Viimased seitse aastat
töötasin Juuru Vallavalitsuse
ehitus- ja planeeringuspetsialistina. Töö avalikus sektoris on olnud päris huvitav
ja vaheldusrikas. Kui alguses
kulus enamus ajast töö süstematiseerimiseks, siis hiljem jäi
järjest enam aega erinevatesse
struktuurfondidesse projektide
kirjutamiseks ja elluviimiseks.
Saue Linnavalitsuse ehituse- ja planeerimisvaldkonna
juhi kohale kandideerima ajendas praegune haldusreformist
tekkinud väikevalla sundseis ja
umbmäärane tulevik.

litsuse volikogu volitustega
moodustatud valdkondlikud
komisjonid ja kujundanud
nägemuse sellest, mismoodi
ühinemine võiks teoks saada.
Ühe olulise tulemina on
valmis ühinemislepingu
teksti projekt, mis nüüdseks
on küps avalikkusega jagamiseks ja arutamiseks.
November-detsember on
käimasolevatel ühinemisläbirääkimistel ette nähtud selleks, et kõik huvilised saaksid lepinguga tutvuda ja selle
kohta arvamust avaldada.
Leping ja selle lisad on täies
mahus ühinemise kodulehel
www.laaneharjuvald.ee tutvumiseks väljas.

Veterinaar- ja Toiduamet kontrollis
toidu serveerimist lasteaias
Saue Sõna
Veterinaar- ja Toiduamet
kontrollis 4. novembril toidu
serveerimist, temperatuurinõudeid ja toidu ning selle
käitlemise nõuetele vastavust
Saue lasteaias Midrimaa.
Kontroll tuvastas, et lasteaias Midrimaa on toidu käitlemine, serveerimine ja selle
temperatuur nõuetekohased.
Harjumaa Veterinaarkeskus
mõõtis taadeldud digitaalter-

momeetriga toidu sisetemperatuuri. Mõõdetud temperatuurid vastasid nõuetele.
Samuti hindas veterinaarkeskus toidu käitlemist lasteaia rühmades ning leidis, et
see on nõuetekohane ja vastab
toiduseaduses ning Euroopa
Parlamendi ja Nõukogu määruses (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta sätestatud nõuetele.
Tegu oli plaanilise kontrolliga,
mida teostatakse kord aastas.

Hea linnakodanik!
Kui Sa registreerusid 21.
oktoobriks 2015 puulehtede
äraveo ja Sinu tänavaäärselt
on lehekotid vedamata, anna
sellest teada 23. novembril

tööpäeva jooksul telefonil
6790185 või 6790180.
Mitteregistreerunutel on
võimalus puulehed Pääsküla jäätmejaama üle anda.

Leian, et olukorras, kus
omavalitsusel puuduvad vabad
vahendid investeerimiseks,
ei saa see täita talle pandud
- minu arvates esmast funktsiooni - tagada valla ruumiline
areng.
Saue linna platvorm on selles suhtes hetkel päris hea.
Välja on arendatud küllaltki
kompaktne asula, kus elavad
maksujõulised inimesed. Arengukava avakoosolekult kõrva
jäänud ütlus „linn linnast
väljas“ iseloomustab minu
arvates päris täpselt praegust

elukeskkonda.
Saue linn ei ole kindlasti
lõplikult valmis. Välja arendamata on linna keskus, uuendamist vajab kogu taristu:
tänavad, kergteed, tänavavalgustus. On nii elluviimata
planeeringuid kui üksikuid
„valgeid laike“, kuhu planeerida. Haldusreform ei ole
antud kontekstis kindlasti
mingi päästerõngas, pigem
vastupidi. Olen veendunud, et
täna vastuvõetavad otsused on
määrava tähtsusega Saue linna
edasises arengus.

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
HÄÄLETA ELEKTROONSELT WWW.SAUE.EE
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Eesti kultuuripäeva eel
Evelin Povel-Puusepp

M

äletate ehk energilist ja särtsakat
märtsilaupäeva
tänavu kevadel, mil
Saue linn, iseäranis kontserdisaal ja linnaraamatukogu
olid Läti rahvakultuuri päralt.
Sauel olid rahvatantsude ja
-laulude, rahvustoidu, fotode,
metallehistöö ning käsitööga
külas lätlased Saue linna sõprusomavalitsusest Inčukalnsis.
Nüüd on heameel asuda
ette valmistama Eesti kultuuri
päeva Lätimaal. Sel eesmärgil
väisas novembri esimesel nädalal Inčukalnsi valda töögrupp
Saue linna kultuuriedendajatest, kes vahetult seotud kultuuripäeva korraldamisega.
Kahe sisutiheda päeva
jooksul viibisime nii vallasiseses linnas Vangažis kui ka
valla maapiirkonna keskuses
Inčukalnsis. Alustuseks saime
Vangažis üksikasjaliku ülevaate
valla hetkeseisust numbrites,
saavutustes ja emotsioonides.
Meid võtsid vastu volikogu
aseesimees Ludmilla Vorobjova, avalike suhete juht Jana
Bunkus ja mitmed valdkonnajuhid. Pikalt peatusime meie
Läti sõprade südamevalul ehk
uutel võimalikel arengutel ja
muutustel seoses riigis käimasoleva haldus- ja koolireformiga.
Külastasime Vangaži kultuurimaja ja Inčukalnsi rahvamaja,
tutvusime Vangaži gümnaasiumi ja Inčukalnsi põhikooliga, uurides nende võimalusi
kontserdipaikade ning näituste
ülespanemise seisukohalt.
Vangaži Muusika- ja Kaunite Kunstide Kooli õpilased
tervitasid meid kaunikõlaliste
klaveri- ja viiulihelidega ning
päevakeskusega ühe katuse all
tegutsevas käsitöö huvikeskuses ootas meid ideedeküllane
käsitöönäitus. Inčukalnsis
saime osa spordikeskuse töökorraldusest ja võimalustest.
Esimesse päeva mahtus
veel konstruktiivne töökohtumine Eesti kultuuri päeva
Inčukalnsi-poolse korraldustoimkonnaga.
Panime paika kõik olulised
kuupäevad ja kohad. Leppisime üheskoos kokku, et Eesti
kultuuri päev leiab aset tuleva
aasta 16.-17. aprillil ning
kontserdiga jõuame nii Vangažisse kui Inčukalnsi.
Kontserdil astuvad üles
lätlaste vastuvõtjad Sauel:
Vokiratta, Saue Kägara ja Saue
Simmajate segarühma rahvatantsijad, Saue Segakoor ning
Saue Kapelli rahvamuusikud.
Kutse ülesastumiseks võtsime

Lätist kaasa ka rivitrummareile,
kes võlusid energilise esitusega
Saue Sõlel külas olnud sõprusomavalitsuse delegatsiooni.
Saue Segakooril aga avaneb
lisaks suurepärane võimalus
laulda pühapäevasel jumalateenistusel Inčukalnsi lähistel
olevas luteri kirikus.
Kontsertidele eelneb eesti
rahvustoitude degusteerimine
ja käsitöö laat.
Mõlemasse asupaika jõuavad näitusedki: Saue inimeste

Vangaži gümnaasiumit ja kaunite kunstide kooli ühendavas galeriis on kooli muuseum

Etnograafilise mustriga käpikute ja sokkide autor Ilze Kopmane viib täna
ellu unistust luua Käsitöö Maja. Fotol tutvustab ta käsitööringi, kus
osalisi noortest vanadeni, ideedeküllast näitust

keraamika, maalid, käsitöö.
Koolidesse on plaanis üles riputada fotonäitus Saue vaadetega.
Kõik väljapanekud jõuavad huvilisteni juba märtsikuus.
Vahva oli kuulda, et sealsed
koolid on omal initsiatiivil korraldamas Eesti kultuuri nädalat, mille ajal lisaks keelele ja
ajaloo tähtsündmustele kavatsetakse juurelda, kas ning missugune on meie rahvatantsude
ja -laulude ühisosa.
Töökohtumisel kõlas mitmeid teisigi koostöömõtteid.
Ühena käegakatsutavaist

Keemiatund Inčukalnsi põhikoolis. Et ainetunde on vähe, tuleb õpetaja majja üheks päevaks Riiast

Et kätte oli jõudmas mardipäev, korraldas Inčukalnsi rahvamaja Saue
delegatsioonile kohtumise eesti juurtega kostümeeritud mustlasnaisega,
kes kohe pärast meid vallalastele mardipäeva ja selle traditsioone tutvustama hakkas

ühiste spordivõistluste korraldamine. Olgu selleks siis vastastikused jalgpallikohtumised,
ujumisvõistlused või midagi
kolmandat. Korraldatuna ühel
aastal Sauel, teisel Inčukalnsis.

Konstruktiivne töökohtumine Eesti kultuuri päeva Inčukalnsi-poolse
korraldustoimkonnaga

Kohese kontakti leidsid
omavahel Saue ja Inčukalnsi
invaühingud ning lätlased on
tulemas külla juba detsembri
alguses, kui Saue linna invaühing 15. sünnipäeva peab.

Abilinnapea Jan Trei andis Läti rahvustelevisioonile intervjuu sõprussuhetest ja edasistest plaanidest. Fotod: Sirje Piirsoo

Nüüd, mil kultuuripäeva aeg
ja raamistik teada, on tõsine
töö alles algamas. Koostamist
ootab pooleteisetunnise kontserdikava, laulude ja tantsude
õppimine või meeldetuletamine,
näitusematerjali koondamine.

Kõik see on siiski puhas loomisrõõm, olgu siis tantsides,
lauldes ja pilli mängides või savi
voolides, maalides ja erinevaid
käsitöövõtteid praktiseerides!
Kõik selleks, et oma rõõmu ning
oskusi sõpradega jagada!
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Isaga koos on kasvada hea

Isadepäeva kontserdil astus üles Saue Gümnaasiumi Väikeste Tüdrukute Koor Grete Põldma juhendamisel

Anu Vananurm
Gümnaasiumi õpetaja
Isal on perekonnas olnud läbi
aegade täita tähtis roll - olla
perekonna kindlustaja, kaitsja,
õpetaja ja eeskuju. Lapse
arengu jaoks on oluline, et isa
osaleks pidevalt lapse kasva-

mises ja arendamises. Osalemine tähendab, et isa elab
kaasa lapse tegemistele ja
toimetustele, aitab ja õpetab.
Lapse jaoks on tähtis, et
isa on kättesaadav - teadmine,
et võib isa poole pöörduda ja
isa on tema kõrval olemas. Isa
armastus on lapsele sama tähtis

kui ema armastus ning mõlemal
on turvalise ja õigete väärtustega perekonna loomisel oma
kindel roll.
Selleks, et väljendada isadele tänu nende kandva rolli
eest laste elus, toimus Saue
Gümnaasiumis 2.-6. novembrini isadele pühendatud nädal.

Laste soov isadele. Fotod: Anu Lauri

Isadel oli võimalus kooli
külla tulla, rääkida oma tööst
või hobist või korraldada lastele
muul moel põnev tund ning
panna ennast proovile klassi
ees. Mõned isad kutsusid klassi
aga hoopis oma töö juurde külla.
Neljapäeva õhtul oli 1.-3.
klasside isadepäeva kontsert.

Kava oli pikk ja sisukas ning
jagas isadele hulgaliselt huumorit.
Täname kõiki neid isasid,
vanaisasid, kes leidsid sel
nädalal ja õhtul aega tulla meie
tegemistega tutvuma. Ootame
teid kooli ikka ja jälle ning
ärgem unustagem, et isaga
koos on lastel kasvada hea.

Tantsuõhtute sari Sauel jätkub
Signe Laar
Loft Lounge’s oli 6. novembril
videodiskoõhtu, mille korraldas MTÜ Sinimustvalge Saue.
Mõeldud oli see kõigile Saue
linna toredatele inimestele.
Mis seal salata, muidugi
mõtlesime novembrikuu diskoõhtut planeerima hakates
eelkõige meestele ja isadele:
on ju novembrist Eestiski paljude jaoks saanud movember
ehk meeste tervise ja vuntsikandmise kuu.
Kes movembrist (tuletis
sõnadest moustache ehk vuntsid ja november) lugu peab,
kasvatab sel kuul vuntsi, et
juhtida tähelepanu meeste
terviseprobleemidele ning propageerida tervislikku elustiili.

Seetõttu andsimegi vahetult
enne isadepäeva toimunud
tantsuõhtule nimetuse „Vuntsid, tantsule”. Ja vuntsid tulid
ning võtsid naised ka kaasa!
Videodiskoõhtul valis muusikat ja hitte läbi aegade DJ Leho
Valmas, kelle panusest diskoõhtu edukaks kulgemiseks ei
saa mitte vaiki olla. Suur-suur
tänu Lehole suurepärase muusikavaliku eest!
Küsiti ja uuriti, miks selliseid tantsuõhtuid Sauel
varem pole olnud, ning mainiti, et taolisi ööklubi moodi
diskoõhtuid võiks Sauel tihedamini korraldada.
Jah, oleme täitsa nõus. Tõepoolest, seekordne tantsuõhtu
oli esimest korda välja müüdud täismajale. Seda aga, et

MTÜ on tantsuõhtuid Sauel
korraldanud juba kolm aastat
- kaks tantsuõhtut aasta kohta,
ei teadnud veel nii mõnigi diskoõhtul osaleja.
„Visadus viib sihile,“ ütleb
Eesti vanasõna ja seepärast
MTÜ visalt tantsuõhtute korraldamist jätkabki.
Tantsuõhtute sari on Sauel
ellu kutsutud just seetõttu, et
propageerida ja taastada noorte
ning keskealiste tantsuõhtute
kultuur ja traditsioon.
Korraldatavad tantsuõhtud
Saue linnas on siinset kogukonda ühendavad ja liitvad
avalikud üritused. Seetõttu on
meeldiv tõdeda, et diskoõhtul
olid koos erinevas eas inimesed. Oli nii noori kui keskealisi
ja pensioniealisigi. Rõõm teid

Ja vuntsid tulidki diskole ning võtsid naised ka kaasa! Muusikat ja hitte
läbi aegade valis DJ Leho Valmas

kõiki õnnelikena näha oli suur!
Aitäh, sauelane, et üritusest
osa võtsid!
Järgmine tantsuõhtu toimub

29. detsembril 2015 Saue
Gümnaasiumi saalis ning elava
muusika saatel. Jälgi reklaami
ja näeme jälle!

1000 säravat silma
Aidu Ots
LC Saue pressisekretär
LC Saue järjekordne Charter
Night toimus 7. novembril
meie koduses Saue mõisas.
Peole olid kutsutud kõik klubi
liikmed leedidega. Külalistena
olid kohal Eesti piirkonna selle
tegevusaasta kuberner Heikki
Koort, esimene asekuberner
Raivo Kokser ja LC Keila esindaja Ranno Põldme leedidega
ning Peter Bacström ja Jari
Levanoja leedidega Mannerheimi klubist Soomes.
Tervituskontserdiga esinesid
Saue Muusikakooli õpilased.

Suur tänu esinejatele ja nende
juhendajatele!
Pärast president Aado Liblikmanni avakõnet sai sõna meie
eelmise aasta president Tõnu
Kumari, kes andis ülevaate
möödunud aasta tegevustest ja
aukirja mitmele lionile.
Kuberner Heiki Koortilt sai
oma esimese lionsmärgi meie uus
liige Ilmar Räni. Palju õnne talle!
Pidu jätkus traditsiooniliselt
ühises peolauas.
Peo heategevusloterii organiseerisid usinad lionid Ants Torim,
Jaan Suder, Paul Leomar ja Tõnu
Kumari. Kogutud vahendid lähevad heategevuseks, neist projekti-

dest kuuleme juba hiljem.
Loodetavasti said kõik peolised väikese energiasüsti,
mis aitab üle elada seda osa
aastast, kui päike käib hästi
madalalt. Lionid aga jätkavad
järjekindlalt plaanipärast tegevust nii, et klubiõhtud oleksid
sisukad ja et abivajajad saaksid
tunda meie sooja sõbrakätt.
Võluvat külmaperioodi kõigile
Saue elanikele ja head tuju!
23 liikmega lionsklubi LC
Saue kuulub maailma suurima
heategevusorganisatsiooni Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni Eesti piirkonna D120
koosseisu. Käesoleval lionsaastal

LC Saue järjekordne Charter Night toimus 7. novembril meie koduses
Saue mõisas. Foto: Aidu Ots

on rahvusvaheline president Jitsuhiro Yamada. Eesti piirkonna
kuberner on Heikki Koort. LC

Saue president on Aado Liblikmann. Selle lionsaasta moto on
„1000 säravat silma“.
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Saue Noortekeskus tutvustas erinevate
maade kultuuri
Kirke Kasari
Saue Noortekeskuse
noortejuht
Eestis tähistati 2.-8. novembril noorsootöö nädalat, Saue
Noortekeskus tutvustas igal
õhtul erineva maa kultuuri.
Viiendat korda toimuv sündmus kandis sel korral pealkirja
„Kõik erinevad. Mõned võrdsed?“. Nädala kesksed teemad
olid noorte ja kogukonna sallivus, vihakõne ja äärmuslus.
Nädalat alustasime saksa
kultuuri õhtuga, mida viisid läbi
praktikandid Merle ja Charlotte
Saksamaalt. Teisipäev oli vene
kultuuri päralt, mida korraldas
seltsing Bereginja. Kauneid
hetki vene muusikast laulis
proua Valentina ja katkendeid
vene muinasjuttudest luges
ette Elena Kalbus. Loomulikult
ei puudunud laualt pannkoogid
ja teesamovar.
Kolmapäeva õhtu möödus
jaapani kultuuriga tutvudes.
Põhjaliku ja väga südamliku
ülevaate isiklikust kogemusest
Jaapanis andis meile proua
Dagi Hamaya.
Kõigil avanes võimalus
näha sushi valmimise protsessi
meistrilt endalt ja seejärel ka
erinevaid sushisid proovida.
Neljapäeva õhtul olid meil

Kauneid hetki vene muusikast laulis proua Valentina

Praktikant Merle Saksamaalt viis läbi saksa kultuuri õhtu, perekond
Hamaya tutvustas jaapani kultuuri ja valmistas sushisid

külas restorani Antalya kokad,
kes valmistasid türgi traditsioonilisi roogasid baklavast dolmadeni välja. Taustaks mõnus
türgi muusika ja ekraanil kaunid vaated Türgi loodusest.
Reedel kogunesime maroko

kultuuriga tutvuma. Õhtu avas
pidulikult peakorraldaja Badr
Eddine Lamdaghri Alaoui. Sellele järgnes põhjalik ülevaade
araabia ja maroko kultuurist
Kätlin Hommik-Mrabtelt.
Lisaks oli väljapandud uhke

Restorani Antalya kokad valmistasid türgi traditsioonilisi roogasid baklavast dolmadeni välja

Maroko õhtu avas meie oma marokolane Sauel Badr Eddine Lamdaghri
Alaoui, huvilised said proovida maa traditsioonilisi rõivaid. Fotod: Saue
Noortekeskus

näitus Marokole omastest
esemetest ja traditsioonilistest rõivastest. Samuti said
kõik kõhud rohkemgi kui täis
rahvuslikust pajaroast, mille

Isadepäeva staadionijooks pildis
Fotod: Sirje Piirsoo

Karate kuld
Sauele
Saue Sõna
Reno Donald (pildil) võitis
kuldmedali Shukokai Karate
Meistrivõistlustel Soomes.
Palju õnne! Foto: erakogu

koostises kuskuss, aedviljad
ja lambaliha.
Suur aitäh kultuuriõhtute läbiviijatele ja kõigile
osalejatele!
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Muusika-aasta jätkub
Juta Ross
Muusikakooli viiuliõpetaja
Saue Muusikakooli keelpilliosakond jätkab aktiivselt
muusika-aasta tähistamist.
Juba augustist algas ettevalmistus maakondlikule projektile, kus osalesid Harjumaa
Keelpilliorkester ja 12 Harjumaa segakoori.
Orkestri koosseisus mängisid ka Saue Muusikakooli viiuliõpilased, keda õpetavad Juta
Ross ja Ruslan Petrov.
Pikk harjutamisperiood kulmineerus kolme kontserdiga:
24. oktoobril Viimsi Püha
Jakobi kirikus ja Keila Muusikakoolis ning 31. oktoobril
Tallinnas Niguliste kirikus.
Orkestrit ja koore juhatasid
dirigendid Hando Põldmäe ja
Taavi Kull. Solistidena andsid
oma panuse Oliver Kuusik, Kristina Vähi, Endrik Üksvärav, Priit
Volmer ja pianist Sten Heinoja.
Kontseridel kõlasid Veljo

Harjumaa Keelpilliorkester koosseisus mängisid ka Saue Muusikakooli
viiuliõpilased, keda õpetavad Juta Ross ja Ruslan Petrov

Tormise muusika filmile
„Kevade“, Ola Gjelo „Dark
Night of the Soul“ ja Franz
Schuberti Missa nr 2 G Duur.
Muusikaliselt ja tehniliselt
keerukas kava oli suur väljakutse
kõikidele osalejatele, millega
saadi suurepäraselt hakkama.
Meeldiv koostöö Harjumaa Keelpilliorkestri ja Harjumaa Koori-

Üleriiklikul poiste keelpillifestivalil Saaremaal esindas Saue Muusikakooli Mirk Silver Kass. Fotod: erakogu

ühingu vahel annab julgust uuel
aastal taas koos midagi põnevat
kontserdisaalidesse tuua.
30.-31. oktoobril toimus
Kuressaares juba traditsiooniks saanud üleriiklik poiste
keelpillifestival, kus osales
rekordarv poisse - 115.
Festivalil oli kolmeteistkümnes aastapäev. Eestvedaja on

kõikidel aastatel olnud Kuressaare Muusikakooli viiuliõpetaja Laine Sepp.
Saue Muusikakooli oli
esindamas Mirk Silver Kass,
kes õpib viiulit Suzuki ehk
emakeele õppimise meetodil.
Mirgi esituses kõlasid S.
Suzuki „Etüüd“ ja J. S. Bachi
„Menuett“. Festivalil osale-

mine on hea motivatsioon kava
parimaks esituseks ja võimaluseks kuulata teisi osalejaid.
Erinevad projektid, festivalid ja kontserdid on küll suur
lisatöö muusikakoolis õppivatele lastele, aga annab suure
kogemuse ja emotsionaalse
laengu uutel sündmustel osalemiseks.

les teoseid luues väga klaveripäraselt, kus iga klahvipuudutus kannab endas heli - olgu
see siis kiire või aeglane. Kuid
saavutada selline rütmierksus
vaskipllidega, näitab mängijate suurepärast pillikäsitlust.
Kui trompetiga saab teatud
keeleštrihhidega väga kiirelt
mängida, siis tromboon ja
tuuba on suurte huulikutega
kohmakamad pillid. Seda
kõike ei saa aga öelda kontserdil kuuldu kohta. Kontus
võlus kiired rütmid tromboonil
virtuoosselt välja, ka Vilgatsi
mängitud tuubapartii oli kerge
ja peen. Vau esimese trompetina juhtis oma pilgu ja žestidega kogu teost, mängides
samal ajal justkui muuseas
oma keerulist partiid. Põnev
oli jälgida tema koostööd teise
trompetiga: kõik sujus.
Suure üllatuse valmistas
ka metsasarv. Ega niisama
ei kutsuta metsasarve jumalate pilliks, sest vaid jumal
teab, mis häält otsustab see
teha. Metsasarv on vast üks
kapriissemaid vaskpille, kus
väiksemgi vale huulehoiak
või puhumise tõrge toob sisse
kummalise heli. Kontserdil
esinenud Pan oli tipptasemel.
Kõik kiired käigud olid laitmatud ja kõrged noodid toega
mängitud.
Eriliselt tahan välja tuua
kogu koosmängu. Kangro
rütmide komplitseeritus on
paljudele ansamblimängus

komistuskiviks, kuid Eesti
Akadeemilise Vaskpillikvinteti
mängijad olid selle teose enda
omaks teinud. Nad hingasid
ühes rütmis ja tunnetasid
kõike koos.
Eesti vaskpillimuusikas on
märgilisel kohal Kuulbergi
Kontsert Vaskpillidele. Teos
kuulub helilooja varajasse
loomeperioodi (loodud 1975).
See imetabase kõlamaailmaga
pala andis võimaluse kõiki-

del mängijatel end solistina
tunda: meloodiad käivad
ühelt pillilt teisele. Kord saab
üks soleerida ja teised on kui
rütmi- või saatepillid ning
märkamatult muutuvad rollid.
Seda oli põnev kuulata, sest
pidevalt toimus laval midagi.
Saue publik tänab mängijaid kontserdi eest. Loodame,
et see veel väga noor ansambel üllatab meid varsti uue
repertuaariga.

Maagilised vased
Sandra Kalmann
Muusikakooli õpetaja
Eesti Akadeemiline Vaskpillikvintett esines 3. novembril
Saue Kontserdisaalis. Kui
esmapilgul võis see tunduda
taas ühe hea kontserdina, siis
tegelikkuses oli see hoopis suurema väärtusega. Kui kammermuusikakontserte korraldatakse
Eestis suurel hulgal ja väga
heal tasemel, siis kontserti,
kus astuks üles niivõrd eriline
kooslus, nagu seda Eesti Akadeemiline Vaskpillikvintett on,
juhtub harva. Mis selles siis
niivõrd erakordset oli?
Sellist ansamblit, kuhu
kuuluks kaks trompetit, metsasarv, tromboon ja tuuba, ei
ole järjepidevalt Eestis tegutsenud.
Vaskpillid on pikemat aega võib-olla trompet vähem - meie
muusikahariduses tagaplaanil
olnud. Vaskpilliõpilasi on koolides vähe ja pidev järelkasv
puudub. See on ka üks põhjus,
miks vaskpillid alati suurendatud tähelepanu saavad.
Kuigi Eestis on väga häid
vaskpillimängijaid, kelle põhitöö on erinevates orkestrites,
siis ühte pidevalt tegutsevat asnamblit on raske koos
hoida.
Ometigi on Eesti Riikliku
Sümfooniaorkestri ja rahvusooper Estonia orkestrite
parimad mängijad otsustanud
koos hakata esitama põnevat

vaskpillimuusikat. Esimest
tegutsemisaastat tähistavasse
Eesti Akadeemilisse Vaskpillikvintetti kuuluvad Indrek Vau
ja Istvan Barath (trompetid),
Ye Pan (metsasarv), Andres
Kontus (tromboon) ja Madis
Vilgats (tuuba).
Vau, Kontus ja Vilgats on
Eesti mängijad. Ungarist pärit
Barath on trompetit magistrantuuris õppinud Eesti Muusikaja Teatriakadeemias, hiinlane
Pan on aga Helsingi Sibeliuse
Akadeemia lõpetanud ja nüüd
töötab siin. Eesti Interpreetide
Liidu kontserdisarja raames
jõudis ansambel ka Saue publikuni.
Peale erilise koosseisu võib
eriliseks pidada ka nende esitatud teoseid. Eesti heliloojaid
tunneb kontserdipublik päris
hästi, kuid seda, et niivõrd
palju ja huvitavat vaskpillimuusikat leidub, on paljudele
uudiseks. Seekordne kontsert
tegi põneva läbilõike.
Nii sai kontserdil kuulda
Cyrillus Kreegi (1889–1962),
Harri Otsa (1926–2001),
Raimo Kangro (1949–2001),
Eino Tambergi (1930–2010)
ja Mati Kuulbergi (1947–
2001) teoseid. Kontserdi
suurimateks elamusteks olid
Kangro „Torupidu“ ja Kuulbergi „Concerto per ottoni“
(„Kontsert vaskpillidele“).
Kangro on muusikalukku
jäänud kui omapäraste rütmide kasutaja. Helilooja mõt-
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Omand ja naabrid ela ise ja lase teistel ka elada
Jekaterina Tikerpuu
Linnasekretär
Kõik omanikud teavad kindlalt, et vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele on igaühe
omand puutumatu ja igaühel
on õigus enda omandit vabalt
vallata, kasutada ja käsutada.
Kiiresti ununevad seadusest
laused selle kohta, et omand
on võrdselt kaitstud, omandit
ei tohi kasutada üldiste huvide
vastaselt ja omandi kasutamisel tuleb kinni pidada seadustega sätestatud kitsendustest.
Ja hoopis arusaamatuna
tundub, et ka naabritel on
õigus kasutada oma kinnistut
nii, nagu nad õigeks peavad.
Linnavalitsus ei saa naaberkinnisasjade omanike õiguste
hindamisel eelistada üht
omanikku teisele ja õiguste
kasutamisega kaasnevad ka
kohustused arvestada naabri
seadusega kaitstud huve.
Ka riigikohus on avaldanud

arvamust, et naaberkinnisasja
omanik ei saa keelata teisele
kinnisasjale ehitamist ainuüksi
seetõttu, et talle ei meeldi, et
keegi tema kinnisasja läheduses elaks või varjaks tema
metsavaadet.
Kinnistu omaniku kohustusi
on paljudes seadustes, kuid
naabrusõigused (eraõiguslikud
kinnisomandi kitsendused) on
kirjas asjaõigusseaduses.
Seaduses on kirjas, et omanikul ei ole õigust keelata gaasi,
suitsu, auru, lõhna, tahma,
soojuse, müra, põrutuste ja
muude seesuguste teiselt kinnisasjalt tulevate mõjutuste
levimist oma kinnisasjale, kui
see ei kahjusta oluliselt tema
kinnisasja kasutamist, ega ole
vastuolus keskkonnakaitse
nõuetega (AÕS § 143).
Ka puulehtede lendu ei saa
takistada ja puu istutamist ei
saa keelata. Vastupidi, tervisliku elukeskkonna tagamiseks
on ehitamisel kohustuslik

säästa kõrghaljastus ja krundile jäävate puude mahavõtmiseks on enamasti vajalik
linnavalitsuse luba.
Puud on looduslikud õhupuhastajad, lisaks vajalikud
privaatsuse tagamiseks ning
müra ja heitgaaside leviku
tõkestamiseks.
Sügisel on küll lehtedest
rohkem tüli kui kasu ja ka linnavalitsus püüab kinnistuomanikke omalt poolt vähemalt
lehtede äraveoga toetada.
Kinnistute piiril kasvavad
puud ja põõsad on naabrite
kaasomandis ning nende hooldamine on mõlema kinnistuomaniku kohustus (§ 150).
Kui naabrid on teineteisest
eraldatud müüri, heki, kraavi,
peenra või muu sellise asjaga,
on see naabrite ühiskasutuses,
sõltumata asja kuuluvusest.
Isegi kui asi on vajalik vaid
ühe naabri huvides, ei või seda
asja tema nõusolekuta kõrvaldada ega muuta (§ 151).

Kinnisasja omanikul on õigus
ära lõigata ja endale võtta naaberkinnisasjalt tema kinnisasjale ulatuvad puude ja põõsaste
juured, oksad ja viljad, kui need
kahjustavad kinnisasja kasutamist ja naaber ei ole neid hoiatusele vaatamata selleks vajaliku aja jooksul kõrvaldanud.
Kinnisasja omanikul on õigus
võtta puult või põõsalt vilju,
mis kasvavad üle tema piiri ja
on kukkunud tema kinnisasjale
naaberkinnisasjalt kasvavalt
puult või põõsalt (§ 149).
Seadus kehtestab ka, et kui
ehitada või ehitist parandada
saab ainult nii, et naaberkinnisasjale või selle kohale tuleb
ehitada tellingud või et üle
selle kinnisasja tuleb vedada
või sellele asetada ehitusmaterjali või kinnisasjast üle käia
või sõita, peab naaberkinnisasja omanik seda lubama, kui
see on hädavajalik. Tingimusel, et temale tagatakse kahju
hüvitamine (§ 147).

Asjaõigusseaduses on
kehtetuks tunnistatud § 142
võõral maatükil viibimise
nõuetega, kuid nõuded pole
kuhugi kadunud, vaid kolinud
keskkonnaseadustiku üldosa
seaduse 4 pt 2 jakku pealkirjaga „Õigus kasutada võõrast
maatükki ja veekogu“.
Kuigi linna kinnistuid need
nõuded eriti ei puuduta, võib
kokkuvõtlikult märkida, et
võõral kinnistul võib viibida,
korjata looduses vabalt kasvavaid marju, seeni, pähkleid,
mahalangenud oksi, ujuda
veekogus ja püüda kala, kui
omanik ei ole maatükki (veekogu) piiranud või tähistanud
seda viisil, millest ilmneb
tahe piirata võõraste viibimist
maatükil.
Asjaõigusseaduse nõuete
täitmine omanikele pole keerukas, sest väidetavalt reguleerib
seadus naabrussuhteid printsiibil: „Ela ise ja lase teistel
ka elada“.

ning kui jalgrattur kärmelt
rattalt maha hüppab ja reipal
sammul, ratas käekõrval, auto
ette astub, võib siiski õnnetus
juhtuda, kuna sõidukijuhil
võib minna pisut kauem aega,
kuni ta reageerida jõuab. Seetõttu tuleb ülekäigurajal olla
eriti ettevaatlik nii jalakäijana, jalgratturina kui sõiduki
juhina!
Lapsed on liikluses eraldi
riskigrupp ja seda mitmel põhjusel. Väiksema kasvu tõttu ei
paista nad tihtipeale teeäärsete
puude või põõsaste varjust välja
ja võivad seetõttu autojuhi
jaoks ootamatult teele astuda.

Talvel tekitavad samasuguse, äärmiselt ohtliku olukorra linnades ja valdades
teede äärde lükatud lumevallid. Lisaks sellele, et laps valli
tagant tihtipeale välja ei paista,
võib ta vallist üle ronides libiseda ja autoteele kukkuda.
Lumevallidest kipuvad
kummalisel kombel üle ronima
ka täiskasvanud ja tihti isegi
eakad jalakäijad, kelle puhul
ometi eeldaksime, et teatud
elukogemus erinevaid ohte
hindama on õpetanud. Kui
lumevall on tee ääres, on
õige otsida alati ülekäigurada,
kus valli ei ole, nähtavus teel

mõlemas suunas hea ja tee
ületamine ohutu.
Laste puhul jõuame alati
lapsevanemateni. Lapsevanema kohustus on seista lapse
elu ja tervise eest. Ikka ja jälle
tuleb üle rääkida liiklemise
reeglid ja selgitada võimalikke
ohtusid. Niisama oluline on
anda oma käitumisega head
eeskuju. Hoolitsege selle eest,
et välja minnes oleks kaasas
helkur ja ratta või rulluiskudega rallitades peas kiiver.
Need on olulised abimehed,
mis võivad päästa lapse tervise
ja elu.
Ohutut liiklemist!

Kaks ratast, üks elu
Kadi Kuuseoja
Saue linna
piirkonnapolitseinik
Viimasel ajal on Saue linnas
tähelepanu äratanud jalgratturid, tihtipeale lapsed, kes ületavad sõiduteed jalgrattalt maha
tulemata. Niiviisi toimides ei
pööra nad aga pilku liikluse
jälgimiseks, ei pidurda ega ei
anna muudmoodi märku, et
ümbritsevatest ohtudest teadlikuks tahaksid saada.
Liiklusseadus lubab jalgrattal sõites küll ülekäigurajal sõiduteed ületada, kuid ei anna
selleks jalgratturile eesõigust.

Jalgrattur peab sellist manöövrit tehes eelnevalt veenduma,
et tee on vaba ja ta jõuab ohutult üle. Kui ülekäigurajale
läheneb sõiduauto, peab jalgrattur jalgrattal seisma jääma
ja auto läbi laskma, välja arvatud juhul, kui ta on jõudnud
juba jalgratta käekõrvale võtta
ja ülekäigurajalt teele hakkab
astuma. Sellisel juhul on tal
sõiduki suhtes eesõigus ning
auto peab seisma jääma ja
jalgratast käekõrval lükkavale
jalakäijale teed andma.
Tuleb aga arvestada, et
autojuhi reageerimise kiirus
võib olla mõnevõrra aeglasem

Sind oodatakse koju! Kanna helkurit!
Maanteeamet
Aasta kõige pimedam aeg on
kätte jõudnud. Kas olete märganud, et autoga sõites jääb
jalakäija sageli märkamatuks,
näha võib vaid helkurit. Just
helkur on see, mis jalakäijat
kaitseb. Lasteaia- ja algkooli
lastel on helkurid riiete või
ranitsa külge riputatud, kuid
lapse kõrval kõndival täiskasvanul võib helkurit näha vaid
haruharva. Miks?
Helkur ei ole iluasi, veel
vähem aga mänguasi - helkur
on teie odavaim elukindlustus.

November ja detsember on
sellised kuud, kus pimedal ajal
liikuvad jalakäijad ja jalgratturid
kõige enam õnnetustesse satuvad.
Tumedates riietes ja helkurita jalakäija ilmub autojuhi
vaatevälja lähitulede valgel
parimal juhul alles 30 meetri
kauguselt. Juhil jääb temani
jõudmiseks aega vaid mõni
sekund ja seepärast ei suuda
juht ootamatult nähtavale
ilmunud jalakäijale otsasõitu
vältida.
Kõige ohtlikum situatsioon
jalakäijale on, kui autod lähenevad teineteisele pooltuledega.

Sellisel juhul märkab autojuht
helkurita jalakäijat alles paarikümne meetri kauguselt.
Korralik helkur on auto
lähitulede valguses nähtav
juba 130-150 meetri kauguselt, kaugtulede valgusel 300
meetri kauguselt ning autojuhil jääb piisavalt aega, et sõitu
aeglustada ja jalakäijast ohutult mööduda.
Liiklusseadus kohustab kõiki
- jalakäijaid, õhtupimeduses
sörkijaid, jalgrattureid või näiteks rulluisutajaid - end pimedal
ajal helkuri, ohutusvesti või valgusallikaga nähtavaks tegema.

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 puhastust. Tel
58880999, info@EUclean.eu.
Pottsepatööd ja looduskivi
paigaldus. Materjal, transport
meie poolt. www.ahjudjakaminad.ee. Tel 58033448, Ain.
Korstnapühkija teenused, lõõri-

Mälestame head endist
kolleegi
EVI EHELAIDI
Avaldame sügavat kaastunnet
lähedastele
Töökaaslased endisest Harju
EPT RTB-st

Saue Sõna 20. november 2015

10

uuringud, küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ Potipoiss
58072581; info@potipoiss.ee.

sõelutud kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport Sauele
tasuta. Tel 53593615.

Puude ja põõsaste väljajuurimine, lõikamine ja äravedu.
Puulehtede ja igasuguse kilakola äravedu. Tel 53476867.

Eriline jõulukink! Oma fotoga
padi või kott! Telli www.lipuvabrik.ee/oma-stiil.

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 turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, pelleteid,

Tunneme südamest kaasa
Mallele perega
abikaasa, isa ja vanaisa
HARALD DIDRIKU
kaotuse puhul
Erika ja Leili

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
korteri. Telefon 56698863.
Ostan maja Sauele või Saue lähiümbrusesse. Telefon 55520120.
Noor pere soovib osta Saue linnas või selle lähistel väiksemat
maja. Võib vajada renoveerimist. Tel 56913700.
Varia
Bernhard Laanepere muter1penn@hot.ee, 10 x, 11.09

- jaanuar 2016, kaasa arvatud
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 protsessioperaatorit. Töö toimub kahes vahetuses
esmaspäevast reedeni: 7-15.30
ja 15-23.00. Vajalik on eesti
keele ja arvutikasutamise oskus
vähemalt algtasemel ning hea
füüsiline vastupidavus. Lisainfo:
tootmise arendusjuht Shamil
Nadõrov, tel 665 2000. Kandideerimiseks saada CV liina.
erit@santamaria.ee.
Otsime lapsehoidjat energilistele ja rõõmsameelsetele 2
aasta vanustele kaksikutest tüdrukutele. Vajame hoidjat Sauel
2-3 päeval nädalas. Hoiuaeg
4-5 tundi päevas. Eeldame, et
hoidjal on varasem lastehoiu
kogemus ning tahtmine ja teadmised, kuidas lastega aktiivselt

tegeleda. Sobivusel pikaajaline
koostöö. Hoiutasu kokkuleppel.
Tel 56462776.
Kohvik Kegel Keilas otsib väiksesse kollektiivi tublit kokka.
Oluline on siiras huvi kokatöö ja
kokakunsti vastu, julgus õppida
ja katsetada uusi asju, eelnevad
kogemused ja vilumus. Kandideerimiseks anna huvist märku
telefonil 5020583 või e-posti
aadressil kegel@kegel.ee.
Kohvik Kegel Keilas otsib väiksesse kollektiivi osalise ajaga
klienditeenindajat. Kandideerimiseks anna huvist märku
telefonil 5020583 või e-posti
aadressil kegel@kegel.ee.
Baltic Restaurants Estonia AS
otsib meeskonda usaldusväärset
ja rõõmsameelset klienditeenindajat-abitöölist töökohaga Sauel
Santa Maria tehase Daily lõunarestoranis. Töö on osalise tööajaga
E-R kell 15.30-21. Täpsem info
telefonil 53002971, värbamisspetsialist Lili Noormägi.

Mälestame ja meenutame
oma endist töökaaslast
HARALD DIDRIKUT
Südamlik kaastunne
lähedastele.
perekond Talsi

Jumalateenistused novembris Saue kirikus
Päikene tõuseb ja vaob,
inimene elab ja kaob...
Kallid Anu ja Mall,
avaldame kaastunnet
isa ja abikaasa
HARALD DIDRIKU
surma puhul
Andra, Raivo, Kersti, Mihkel,
Riina, Robert, Ingrid

Avaldame kaastunnet
Mall Didrikule abikaasa
HARALD DIDRIKU
surma puhul
Saue Päevakeskus,
Senjoriitad

November ja detsember
Saue
Päevakeskuses
◊ 21.11. teatrireis Rakveresse, etendus „Sina maga,
mina pesen nõud“. Buss
väljub Saue Kaubakeskuse
eest kell 12.00.
◊ 23.11 kell 17 esitab päevakeskuse näitering hingedeaja kava päevakeskuses.
◊ 27.11 kell 12.30 esineb
ansambel Rukkilill Kesklinna Sotsiaalkeskuses.
◊ 29.11. kell 16 avatakse
advendiaja näitus Keila kirikult. Meenete müük.
◊ 30.11 kell 12.30 esitab
näitering hingede aja kava
Kesklinna Sotsiaalkeskuses.
◊ 4. 12 kell 14 Pihkva-Karjala reisimuljed reisiklubis.
◊ 4.12 kell 18.30 lauluklubi.

◊ 12.12 reis Helsingi-Porvoo.
◊ 21.12 esineb ansambel
Rukkilill jõululaulude
kavaga Villa Benitas.
◊ 28.12 kell 17 eakate aastalõpupidu Saue Gümnaasiumi saalis. Vajalik eelnev
registreerimine päevakeskuses või telefonil 659 5070.

Kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen
ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde. Jh 14:3

22. november kell 13
Surnute mälestuspüha. Teenistust juhatab Erki Kuld.
29. november kell 13

Esimene advent. Teenistust
juhatab Raivo Kaustel.
Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 18.

Novembrikuu
sünnipäevalapsed
ERNA KABER
AGATHE VAARD
SILVIA SARING
MARIA LIMBERK
SALME LÄÄNEMETS
VILMA ERENDI
ERIK ANDRESEN
LEMBIT ANNI
MARIA VASSILEVSKI
EHA ASSO
JUZEM ŠAVIGULLA
EEMI ISRAEL
ALLA SAZANOVITŠ
KLAUDINE VOSMI
VILLI JOALA
HELGI VARIK
MALL SAAR
JUTA PÄRTEL
HELJE SALUVERE
INNA-MARIE ÕISPUU
HELLE MILLI
BORIS TOLMACHEV

Seltsingud ja ühingud
◊ 27.11 kell 16 seltsingu
Tammetõru koosviibimine.
Külaline Jan Trei.
◊ 8.12 Saue linna Invaühingu
j õ u l u p i d u Ta m m e v a n a
pubis.
◊ 18.12. kell 13 seltsingu
Tammetõru jõulupidu Tammevana pubis.

Palju-palju õnne!
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