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Saue Gümnaasium on
Harjumaa turvalisim kool
Saue Sõna

P

rojekt „Turvaline kool
2015“ kuulutas Harjumaa turvalisimaks kooliks Saue Gümnaasiumi.
Arvo Pärniste Harjumaa
Omavalitsuste Liidust (HOL)
andis koolile üle rändkarika
ning Eesti Tervisedenduse
Ühing ja Eesti Haigekassa
seinaplaadi „Turvaline kool“.
1000 euro suurune rahaline
preemia tuli koolile turvalisuse
edendamiseks organisatsioonilt
Operation Lifesaver Estonia.
Harju maavanema Ülle
Rajasalu sõnul on just füüsiliselt ja vaimselt turvaline koolikeskkond ning omavahelised
sõbralikud ja toetavad suhted
koolilaste jaoks eduka õppe
eeldused.
Saue abilinnapea Jan Trei
ütles, et turvalisus ei ole ühiskonnas iseenesestmõistetav
nähtus, vaid turvaline kool
sünnib läbi pikaajalise töö
ja usalduse kogukonnas ning
läbi väga hea võrgustikutöö,
milles osalevad õpilased ja
õpetajad, lapsevanemad ja
linnavalitsus. „Saue Gümnaasium on väga suur kool, selles
õpib pea 950 õpilast. Mõneti
oleme me täna müüdimurdjad, et sotsiaalselt turvaline
saab olla ainult väike kool,“
rõhutas Trei tiitli omistamise
tähtsust Saue Gümnaasiumile.
Nelja aasta jooksul on turvalise kooli konkursil, mille
algataja on Eesti Tervisedenduse Ühing, osalenud 23 Harjumaa kooli. Tänavu oli osalejaid üheksa.

Rändkarika andis Saue Gümnaasiumi direktorile Jaan Palumetsale üle Arvo Pärniste HOL-ist. Foto: Sirje Piirsoo

Projektis osalevad koolid täidavad enesekontrolli küsimustiku, mis hõlmab hinnangu andmist sotsiaalsele ja füüsilisele
keskkonnale ning tegevusele,

kehalisele kasvatusele, kriisireguleerimisele ning kogukonnale
ja perekonnale. Seejärel külastab koole turvalise kooli töögrupp, kuhu kuuluvad kõikide

koostööpartnerite esindajad.
Saue Gümnaasiumi teeb
turvaliseks, et kõik on tuttavad, õhkkond on sõbralik,
õpetajaid võib usaldada, neile

esindajad, koostöö on tihe.
Tegutseb kolm naabrivalve
sektorit. Saue kaitseliitlasi ja
naiskodukaitsjaid teatakse ja
nende tegevus on linnas märgatav. Turvakaamerad kriitilistes kohtades. Linnavarahaldus
kontrollib, et mänguväljakud,
terviserajad ja kergliiklusteed
oleksid kasutajatele ohutud.
Tänavavalgustus peab
põlema ja liikluskorraldus
olema mõistlikult lahendatud.
Linna noorsootöökomisjon

arutab kord kuus ühe teemana turvalisust. Piirkonnaja noorsoopolitseinik ütlevad
Saue linna kohta tihti, et erilisi probleeme pole.
Olulised tegevused lasteaias: tule- ja liiklusohutuse
õpetus, evakuatsiooniõppused.
Meie noortel on palju võimalusi pärast kooli vaba aega
veeta: noortekeskus, huvikeskus, muusikakool, treeningud. Kui pole igav, ei tekki
pähe mõtteid huligaanitseda.

Turvalisus Saue linnas
Saue linnas on hea elada sellepärast, et Saue on turvaline
rahulik ja vaikne. Turvalisus ei
ole iseenesestmõistetav nähtus. Selle nimel tuleb tööd
teha linnavalitsusel, hallatavatel asutustel ja elanikel
endil. Väike kogukond peabki
üksteist tundma. Mida vähem
anonüümsust, seda turvalisem on elukeskkond.
Igakuised koosolekud,
kus osalevad linna, politsei,
pääste ja turvafirma G4S-i

loota. Kool on õppijakeskne,
lapsevanematega on tihe side
ja nad on kaasatud koolitöösse. Töökorraldus on läbimõeldud, tugiteenused toimivad, palju on traditsioone.
Saue Gümnaasiumis tahetakse õppida, siia tullakse
õppima mitte ainult oma linnast,
vaid ka kõigist ümbruskonna
lähivaldadest: kõik on käe-jala
juures ja valikuid on palju.

Saue Sõna NR 23 (453)
18. detsember 2015
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus:
loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub 8. jaanuar
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Saue Linna Invaühing 15
Saue Sõna
Saue Linna Invaühing, mis
algselt loodi liikumispuuetega
inimeste ühinguna, tähistas
detsembri alguses 15. sünnipäeva jumalateenistuse, plokkflöödiansambli Viisiviled kontserdi ja piduliku jõululõunaga.
Sünnipäevatervitusi tõid
linnapea Tõnu Urva ja abilinnapea Jan Trei, kes andsid
ühingule üle kinkekaardi,
mille eest kaamera soetada, et
tegemisi jäädvustada. Esmakordselt olid meie ühingul
külas sõprusvalla Inčukalnsi
invaühingu esindajad Lätist,
kes mitutki asja imeks panid:
jumalateenistus keset nädalat
või linnavõimu soe suhtumine
ühingu tegemistesse.
Ühingu juhataja Elena Kalbus meenutab, et esimesed
kolm aastat juhtis ühingut Riina
Samatauskas. Tema ise aga jõudis ühingusse läbi tervistedendavate projektide kirjutamise

Pisike kingitus, suur rõõm. Iga invaühingu liige sai Saue vabakirikult kingiks mängukoera, mille aga päkapikud invaühingu-poolsesse jõulupakki
poetasid, jäägu saladuseks

haigekassale, mida nad tollase
päevakeskuse juhataja Tiiu
Kuuskmega kahasse vedasid.
Täna on ühingusse teretulnud mis iganes puudega inimesed: uued inimesed, uued
mõtted, uued suunad, uued
võimalused.
Ühing pakub liikmetele erinevaid võimalusi kodust välja
tulla ja üheskoos midagi ette

võtta: infotunnid kord kuus,
ujumaskäigud, terviseloengud,
reisid, kus puudega arvestatakse, Harjumaa puuetega
koja korraldatud koolitused ja
suvepäevad Käsmus. Võimalusi on palju, inimene peab
ise tahtma. Osa ettevõtmisi
saab teoks koostöös päevakeskusega, osa on mõeldud vaid
ühingu liikmetele.

Ühingu juhataja Elena Kalbus (paremal) võtab vastu õnnitlusi uutelt
sõpradelt Lätist. Fotod: Sirje Piirsoo

Aastate jooksul on palju muutunud. Juurde on tulnud erivajadustega noored, kellega Jane
Põldmäe head tööd teeb. Juhatusse, kes ühingu tegemisi korraldab ja veab, kuuluvad aga Elena
Kalbus, Heiki ja Liia Lumilaid,
Jane Põldmäe ja Lea Türkson.
Liikmeid on ühtekokku ligi 50.
Kuigi linn ühingut aastas
kindla summaga toetab -

sugugi mitte iga omavalitsus ei
pane rahaliselt õlga toeks -, on
ettevõtmised omaosalusega,
v.a jõululõuna, sest see distsiplineerib. Muutunud on ka
suhtumine, et keegi peab kõik
ette ja taha valmis tegema. On
aru saadud, et üheskoos on
kõike kergem teha. On tulnud
suhtumine - oot, ma aitan, oot,
ma teen ehk vabatahtlik töö.

Jõululaadal oli käsitööd, raamatuid, tarbe- ja toidukaupu
Saue Sõna

aru kange, parasjagu humalakibedust ja iseloomulikku suitsumekki. Tulemuseks on minu
meelest tumeda õlle sõpradele
sobiv õlu, mis kõlbab prae kõrvale ja saunaõhtu lõpetuseks.
Tumedatele käsitööõlledele
heidetakse tihtilugu ette liigset
kangust ja maitsete intensiivsust. Selle õlle pruulimisel
tõmbasin teadlikult pidurit ja
valmistasin kergesti joodava,
kuid siiski maitseka õlu.

Nii nagu juba traditsiooniks
saanud, oli ka tänavu 12.
detsembril Saue koolimajas
jõululaat, kus olid müügil
raamatud, käsitöö-, tarbe- ja
toidukaubad.
Päkapiku töötoas meisterdasid huvilised kaarte ja
jõuluehteid. Traditsioonilise
heategevusloterii korraldasid
Saue Naisselts ja LC Saue.

Jüri Speek: Üheskoos võiksime millalgi Eesti õllepealinna tiitligi naaberkülast
ära tuua
Laadal oli õlut pakkumas Saue
Õlleköök. Saue Sõna uuris uuelt
kohalikult õllemeistrilt Jüri
Speekilt, millise õllega on tegu
ja millised on tulevikuplaanid.

Kuidas, millal ja miks tekkis
mõte õlut tegema hakata?
Pruulimispäeviku järgi keetsin
esimese virde oma koduköögis
28. detsembril 2012. Seega
kodust katsetamist ja sõpradega õllemaitsmist on kogunenud juba hea mitme aasta jagu.
Ma ei oskagi välja tuua
ajendit, mis mind õlleteo
juurde oleks toonud. Küllap
lugesin artikleid, mis huvi
tekitasid. Siis sai üles otsitud firma, mis kodupruulijate
varustust müüb ja esimesed
katsetused tehtud.
Ja ehk muutus laiatarbeõlu
ka natuke tüütuks ja tekkis
soov uusi maitseid proovida.

Ma olen tahtnud algusest
peale teha päris õlut. See
tähendab linnastest, humalast,
veest ja pärmist.
Linnaseekstrakte pole ma
eriti katsetanud, kuigi see on
kodupruulijale enamasti lollikindel viis õlleteost enamvähem
rahuldav tulemus kätte saada.
Minu katsetused on kõikunud seinast seina. Läks hulk
aega, kui hakkasin taipama,
millised komponendid õlletegu
soovitud suunas mõjutavad.
Palju praktilisi oskusi ja teadmisi andis juurde pruulimiskoolitus Inglismaal Manchesteri

lähedal asuvas väikeses pruulikojas, kust saadud mõtteid ja
juhiseid kasutan siiamaani. Aga
täiuslikkusest olen kindlasti veel
kaugel, heaks õllemeistriks saadakse pikkade aastatega.

Kas see oli esimene laar,
mida jõululaadal pakkusite?
Millal järgmist on oodata?
Inglismaalt saadud motivatsioon
oli niipalju võimas, et 2015
kevadel otsustasin oma õllemargiga ilmarahva ette tulla.
Käsitööõlle revolutsioon oli selleks ajaks Eestis
juba täistuuridel käimas.

Erimaitselised õlled tarbijate
poolt hästi vastu võetud ja
juba tegutsevate pruulikodade
edu andis julgust juurde.
Konservatiivne pool minus
sundis riskide maandamisele
ja sestap otsustasin toota esimesed õlled mustlaspruulijana
ehk rentida juba tegutseva
pruulikoja varustust oma õlle
tegemiseks.
Kaugele otsima ei olnud vaja
minna. Õllenaudi pruulikoda on
ju siinsamas Sauel käeulatuses.
Kohaliku pruulmeistri Ilmar
Räniga saime kiiresti kaubale ja
oktoobris sai esimesed 1100 liitrit suitsuaroomiga õlut käärima
pandud.
Täna on stout-tüüpi õlu
Suits müügil kümmekonnas
kaupluses ja söögikohas Tallinnas, Tartus ning loomulikult ka
Saue kaubakeskuses.

Kuidas te enda õlut iseloomustate?
Esimese õlle disainimisel seadsin eesmärgi pruulida õlu, mis
on hästi tasakaalus: mitte üle-

Millised on tulevikuplaanid?
Kevadeks on plaanis kindlasti
Suitsu kõrvale ka üks heledam
õlu valmis keeta, mis sobiks
rohkem suveperioodil õllesõpru
rõõmustama.
Plaanime jätkuvalt Saue
Õlleköögi nime all head õlut
pruulida ja jääda kohalikuks
Saue ettevõtteks. Minu meelest
on Saue sobiv koht ettevõtluseks ja siin on ruumi veel nii
mõnelegi pruulikojale.
Üheskoos võiksime millalgi
Eesti õllepealinna tiitligi naaberkülast ära tuua. Fotod: Sirje
Piirsoo, erakogu

Saue Linnavarahaldus
soovib oma tegusa
kollektiiviga kõigile
koostööpartneritele,
linnakodanikele ja Saue
linna asutustele rahulikku
jõuluootust ja tulevat
head uut aastat.

18. detsember 2015 Saue Sõna
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 9. detsembri istungi päevakorras
oli 24 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Määras Kasesalu tänav
T3 maa-ala teenindusmaa
suuruseks 2700 m2 ja maakasutuse sihtotstarbeks transpordimaa.
◊ Määras munitsipaalomandisse taotletavale maale
aadressi, teenindusmaa
suuruse ja maakasutuse
sihtotstarbe järgmiselt:
Tõkke põik 12, teenindusmaa suurus 12 325 m 2,
maakasutuse sihtotstarve
üldkasutatav maa; Töö pst
2b, teenindusmaa suurus
9663 m 2 , maakasutuse
sihtotstarve üldkasutatav
maa; Vana-Keila mnt 5b,
teenindusmaa suurus 3389
m2, maakasutuse sihtotstarbeks üldkasutatav maa.
◊ Kinnitas konkursi Aasta
tegu komisjoni koosseisus
abilinnapea Jan Trei, kultuuri, hariduse ja spordivaldkonna peaspetsialist
Margit Ots, avalike suhete
peaspetsialist Sirje Piirsoo,
linnaarhitekt Urmas Elmik
ja Evelin Povel-Puusepp.
◊ Tunnistas konkursi Aasta
tegu 2015 võitjaks Saue
raudteejaama, Välja teed ja
Tallinna ringteed ühendava
kergliiklustee rajamise,
otsustas tunnustada võitjat
keraamilise plaadiga „Aasta
tegu 2015“ ja konkursi
nominente väikese keraamilise plaadiga.

◊ Eraldas Saue Jalgpalliklubile mittetulunduslikuks
tegevuseks toetust 928
eurot Eesti MV II liigas
mängiva võistkonna transpordikulude, liigamängudeks Laagri kunstmuruväljaku rendi ja raamatupidamiskulude katteks.
◊ Kinnitas Saue lasteaia Midrimaa hoolekogu asendusliikmed.
◊ Eraldas Saue Jalgpalliklubile noorte sporditegevuseks toetust 2 200 eurot 55
Saue linna noore treeningkulude katteks perioodi 1.
september -31. detsember
2015 eest.
◊ Kehtestas Saue Muusikakooli
õppetasud ja pillirendi kuus
alates 1. jaanuarist 2016.
◊ Luges Saue linna jäätmeveo piirkonna jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
perioodil 1.12.201531.05.2016, kuna jäätmevaldaja ei ela kinnistul
ega kasuta seda.
◊ Suunas volikokku otsuse
„Toidupäeva maksumuse
kompenseerimine Saue lasteaias Midrimaa 2016. aastal“ ning määruse “Elanike
arvamuse väljaselgitamise
kord” eelnõu.
◊ Lubas Saue Noortekeskusel
ületada 2015. aasta põhitegevuse kulude eelarvet
4891 euro võrra Harju Maavalitsusest ja Eesti Noorsootöö Keskusest saadud
sihtvahendite arvelt.
◊ Lubas Saue Gümnaasiumil
ületada 2015. aasta põhitegevuse kulude eelarvet

Pühalikku jõuluaega ja ilusat
aastavahetust, head Saue inimesed!

Tõnu Urva
Linnapea
Jõulupühadeni on jäänud loetud päevad ja aastalõppki ei
ole mägede taga, seepärast
lubage mul teile, lugupeetud
Saue linna inimesed, edastada
jõulutervitus Saue Linnavalitsuselt ja parimad soovid aas-

tavahetuseks!
Soovin kõikidele ootuste ja
lootuste täitumist, et pühad
mööduksid perede ringis ja
jõuluvana jõuaks igasse perre
kaasas kingikott, milles teiegi
soovunelm peidus.
Heitkem pilk korraks tagasi
ja meenutagem möödunut, et
siis uute ja heade mõtetega
edasi minna.
Soovin kõigile mõistmist ja
hoolivust, headust ja lahkust,
õnne ja rõõmu, andestamist
ning et teie peredel ja Saue
linnal läheks hästi.
Jõuluaeg on rahu aeg. Muutudes ise paremaks, muudame
ka maailma paremaks.
Häid rahulikke jõule, toredat aastavahetust ja kõikide
soovunelmate täitumist!

Saue Muusikakooli
õppetasu ja pillirent kuus
aastal 2016
põhiõpe
põhiõpe
soodustingimustel
rühmaõpe
eelõpe
Suzuki õpe
0 klass
põhiõppe üldpill
individuaaltund
pillirent kuus

◊

◊

◊

◊

◊

43 eurot
37 eurot
16 eurot
16 eurot
43 eurot
43 eurot
18 eurot
18 eurot
7 eurot

7079 euro võrra Eesti Töötukassalt, Põllumajandusregistrite ametilt, vilistlastelt
ja kaupade müügist laekunud sihtvahendite arvelt.
Lubas Saue Muusikakoolil
ületada 2015. aasta põhitegevuse kulude eelarvet 2061
euro võrra muusikakoolide
konkursside korraldamisest
ja täiendavate kohatasude
laekumise arvelt.
Otsustas kirjaliku enampakkumise korras üürile anda Tule
põik 1 asuva maa - suurus ligikaudu 2007 m² - alghinnaga
0,20 eurot/m² ja määras üürile
andmise tingimused.
Arutas Saue Linnavolikogu
22.11.2012 määruse nr 58
„Koolieelses lasteasutuses
vanemate poolt kaetava osa
määr ja tasumine“ muutmise
eelnõu ja leidis, et määruse
muutmine pole hädavajalik.
Kinnitas Koondise tn 9-19
korteriomandi võõrandamise kirjaliku enampakkumise tulemused.
Otsustas, et OÜ Remoreks

Tänukirjaga tunnustamine
Saue Gümnaasium
Jaan Palumets: Saue Gümnaasiumi edukas ja tulemuslik juhtimine
Eneli Pruul, Ave Kongo, Kaja
Krevald, Heiti Lumiste, Malle
Liiv: kohusetundlik ja uuendusmeelne töö ning õpilasi
kaasava kooli idee rakendamine Saue Gümnaasiumis
Saue Huvikeskus
Ulvi Mägi: laulu-tantsupeo
Saue Sõlg lavastamine ning
segarahvatantsurühmaga
Saue Simmajad Meeste Tantsupeol ja Europeadel 2015
osalemine
Saue lasteaed Midrimaa
Eha Tamme: tegusa, humoorika ja õpihimulise keskkonna
loomine rühmas
Mailis Lumi: meeskonnas
tasakaaluka ja hooliva miljöö
loomine ja hea kunstiõppe
korraldamine
Aivi Arjak Loov: meeskonnas
lapsi ja kolleege toetava suhtumise loomine
Galina Kisljakova: kohusetundlik töösse suhtumine,
rõõmsameelse ja positiivse
meeleolu loomine kollektiivis
Liide Jürgenstein: Saue lasteaia Midrimaa dokumentatsiooni korrastamine ja doku-

esitatud dokumentide ja
romuautode käitlemiskohaga tutvumisel saadud
andmete alusel ei ole Saue
Linnavalitsusel alust keelduda romuautode käitlemisega kavandatava tegevuse
kooskõlastamisest aadressil

mendihalduse digitaalsesse
vormi üleviimine
Saue Linnavarahaldus
Pille Trääl, Endel Lember:
sõbralik käitumine ja kohusetundlik ning eeskujulik töö
Saue Noortekeskus
Rene Kolon: DJ-klubi käivitamine ja elluviimine ning
igapäevaselt tubli ja sisukas
töö noortekeskuses
Kirke Kasari: noorsootöö nädala
ning projekti „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi
noortekeskuste“ koordineerimine
Saue Päevakeskus
Kaire Sildnik: abivajajate
kiire ja suurepärane teenindamine ning aktiivne ühiskondlik tegevuse
Saue Muusikakool
Iljo Toming: aktiivne pedagoogiline tegevus ja silmapaistvad saavutused
Juta Ross: aktiivne tegevus
ja silmapaistvad saavutused
Saue linnas ja Harjumaal
Koostööpartnerid
Anvar Salomets, Andrus Noor:
koostöö Saue linna ja Tallinna
ringteed ühendava kergliiklustee
rajamisel Badr Eddine Lamdaghri Alaoui: kultuuridevahelise
silla loomine ning tulemuslik
laste ja noortega tegelemine
Saue linnas

Segu tn 5.
◊ Otsustas maksta jõulutoetust kogusummas 20 960
eurot 1048 vanadus- ja
töövõimetuspensionärile
ning puuetega lastele.
◊ Tunnustas linnapea tänukirjaga 21 inimest.

Tule põik 1 asuva maa üürile
andmise kirjalik enampakkumine
Saue Linnavalitsus
Saue Linnavalitsus korraldab
Saue linnas Tule põik 1 asuva
maa suurusega ca 2007m² (kinnistu nr 10534902) kirjaliku
enampakkumise korras üürile
andmise kolmeks aastaks.
Tegemist on transpordimaaga, mille kasutusotstarve
on parkimine. Parkimiskorra
kehtestab üürilevõtja ja
edastab üürileandjale teadmiseks.
Kirjaliku enampakkumise
tingimustega saab tutvuda
Saue linna kodulehel www.
saue.ee või E kell 15.0018.00 ja N kell 09.00-12.00
Saue Linnavalitsuse teise korruse kabinetis 201.

Kirjaliku enampakkumise
korraldaja on ehitus- ja planeeringuvaldkonna juht Riho
Rüüson.
Üürimine toimub alghinnaga 0,20 eurot/m2.
Tagatisraha kirjalikul enampakkumisel osalemiseks on
1000 eurot, mis tuleb tasuda
hiljemalt üks kalendripäev
enne pakkumuste avamist
Saue Linnavalitsuse arveldusarvele, selgitusena „Tule
põik 1, Saue linnas asuva
maa kirjaliku enampakkumise üürile andmine“. Saue
Linnavalitsuse arveldusarved
on kättesaadavad Saue linna
kodulehel kontaktide all.

Enampakkumised esitada
„Tule põik 1, Saue linnas
asuva maa üürile andmise
kirjalik enampakkumine“
märgusõna kandvas kinnises
ümbrikus Saue Linnavalitsuse
infolauda Tule tn 7, Saue linn
hiljemalt 04.01.2016 kella
11.00-ks. Eelpool nimetatud
tähtpäevast hiljem saabunud
pakkumisi arvesse ei võeta.
Enampakkumiste avamine
toimub 04.01.2016 Saue
Linnavalitsuse III korruse
saalis kell 11.15.
Täiendav informatsioon
Riho Rüüson: telefon 679
0171, e-posti aadress
riho.ruuson@saue.ee.

Haridus
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Saue Gümnaasium 30
Sirje Piirsoo
Saue Gümnaasium tähistas
novembri lõpus 30. aastapäeva.
Nagu polegi miski vanus, aga
kui mõelda, et need, kes aastal
1985 esimesse klassi astusid,
on nooremas keskeas - vabandust, kui mõnda teist riivasin
-, pered enamasti loodud, oma
lapsed jubagi siin kooli tulnud,
siis on ajalugu missugune,
rääkimata siinjuures Saue kooliloost, mis ulatub palju kaugemasse aega.
Sünnipäevanädalasse mahtus vilistlaste loenguid - näitena
Urmas Viilma, Rasmus Rask,
Ragnar Uustal -, korvpallimatš
tänaste õpilaste ning vilistlaste
nais- ja meeskondade vahel,
sünnipäevatortide võistlus,
aktused ja parimate meeles
pidamine, ringkäik koolimajas
ja pidu ise. Kes käis ja osales,
see teab. Leheveerud jäävad
kõige kirjeldamiseks kitsaks.
Kui rääkida 30-aastasest
Saue Gümnaasiumist, ei saa
üle ega ümber direktor Jaan
Palumetsast. Tal oli aastal
1985 võimalus valida, kas
asuda juhtima avatavat keskkooli Pääskülas või Sauel. Ise
teate, kumma ta valis.
Ja kes vähegi hariduseluga
kursis on, siis teab, mida Jaan
Palumetsa valik on tähendanud Saue koolile. Hea direktorita pole kooli ja kooli pole ka
heade õpetajateta. Näib olevat
olnud tasakaalus siiani: direktor,
õppealajuhatajad ja õpetajad.
Õpilasmalev (EÕM) ja üliõpilasmalev on tänastele noortele nagu muinasjutt - vaadake
filme -, aga Jaan Palumets oli
seitse aastat EÕM-i rühma
komandör Rakvere piirkonnas
Triigis ja Sallas.
Kes viitsib täna terve suve
pärast kooliaastat - Jaan Palu-

mets oli kaheksa aastat enne
Sauele tulekut ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja tollases
Liivalaia keskkoolis - noorte ja
nende pulbitsevate hormoonidega jännata. Käsi püsti, kaks
sammu ette!
Jaan Palumets Saue kooli
direktorina on tundnud algusaastatel tugevat tuge EPT-lt eesotsas
Heino Annuse ja Karl Olmaniga.
Ta on töötanud koos paljude linnapeadega. Kool on kasvanud ja
muutunud, aeg on teine.
Tänase Saue Gümnaasiumi
direktor Jaan Palumets arvab,
et kool on saanud täiskasvanuks, selles on õpikeskne
lähenemine esiplaanil, kool
on kaasaegne - ka tehnoloogia
osas - ja hästi sisustatud.
Kui uurida, kas direktoril
pole tekkinud mõtet, et tahaks
midagi muud, ütleb ta, et kool
seisab küll paigal, kuid iga
päev on erinev oma rõõmude,
murede ja probleemidega.
Tulevikust rääkides arvab Jaan
Palumets, et kooli uue arengukava teema uue aasta algusest
on, kuidas edasi. Mille poolest
erineda haridusmaastikul: on see
insenerikoolitus-tehnoloogia lähtuvalt Saue firmade spetsiifikast,
küberkaitse, kuid siiski pigem
reaalsuund, arvab ta.
Ja et erivajadusega lapsi on
aasta aastalt koolis üha rohkem
- täna 106 -, on eriti oluline,
et teostuks linna plaan rajada
tehnoloogia ja tööõpetuse maja,
et selle arvelt vabaneks ruumid
peahoones, kus luua erivajadustega lastele sobiv õpikeskkond.
1985. aastast on kooliga
koos siiani olnud lisaks Jaan
Palumetsale Ulvi Urgard, Ann
Lemnits, Merike Saul, Hellen
Floren, Anu Lauri ja Tiiu Kooser (puudub pildilt). Fotod:
OÜ Pildikompanii, Valdo Pilve,
Alexei Alexeev

Osa Saue Gümnaasiumi mööduva aasta tulemustest
◊ Väga head tulemused riigieksamitel, Saue Gümnaasium kuulub Eesti 20
parima kooli hulka riigieksami tulemuste põhjal.
◊ Lõpetajate kõrge edasiõppimise
protsent kõrgkoolides (76%).
◊ Pidev tegelemine hariduslike
erivajadustega õpilastega.
◊ Aktiivne osalemine loodusprojektides - 5.-12. klasside kõik õpilased osalevad
loodusprojektides.
◊ Projekti „Turvaline kool
2015“ võitja.
◊ Õpilaste edukas esinemine
Robotexil, Saue Gümnaasiumi 12. klassi õpilane
Priit Norak oli õpilasleiutajate riikliku konkursi võitja.
◊ Tulemuslik koostöö Tallinna

Tehnikaülikooliga ja Tallina
Ülikooliga: ühisprojektid,
õppepäevad, loengud jms.
Koostööprojektid haridusinnovatsioonikeskustega.
◊ Harjumaa koolidevahelise TV
10 olümpiastarti võitja, vabariigi koolide hulgas 6. koht.
Harjumaa koolidevahelise kergejõustikuvõistlustel III koht.
◊ Harjumaa vokaalansamblite konkurssidel mitmed
auhinnalised kohad.
◊ Kooli almanahhi ja õpilastööde
DVD väljaandmine, rahvusvahelise filmifestivali ja vabariikliku teatrifestivali korraldamine
◊ Õpilaste arhitektuurikonkursi
„Unistuste kooliaed“ võitja.
Nende tulemuste loendit võib
veelgi jätkata!
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Saue koolilugu
Evelin Povel-Puusepp

Saue kandis on kooliharidust
antud vähemasti 19. sajandist. Rahvasuu teab rääkida koolitoast, mille täpne
asukoht ja tegutsemisaeg
on teadmata. 1874. aasta
jaanuarist alustas tegevust
Jälgimäe, Saue ja Üksnurme
ühendatud vallakool (hilisem
kihelkonnakool), kus õppisid
ka Saue küla lapsed.
1921. aastal ostsid ärksamad kohalikud taluperemehed riigilt ära Esimese
ilmasõja ajast tühjana seisva
raadiojaama hoone Vanamõisa
ja Saue piirimail, nn Valge
maja, et rajada sinna kool
ümbruskonna lastele. Alustati erakoolina, riikliku Saue
6-klassilise Algkoolina asuti
tööle 1. augustist 1923. Tööle
asuti nelja klassi ja nelja õpetajaga, esimesed 16 õpilast
lõpetasid kooli 1925. aastal.
Koolitarkust jagati Valges
majas 1974. aasta kevadeni.
1939. aastal kavandati
Saue valla koolide ühendamist ja uus koolimaja pidi
kerkima tänasele jaanituleplatsile, tulevase kooliringkonna keskkohta. Kooli
ehitus jäi paraku katki,
esmalt rahapuuduse ja seejärel ärevate aegade tõttu.
Saue Gümnaasiumi lugu
sai alguse 1985. aastal, mil
valmis koolimaja Nurmesalu
tänava ääres. Kuni 13. maini
1996 kandis gümnaasium
Saue Keskkooli nime.
1. septembril 1985 asus
Saue Keskkoolis õppima
506 õpilast, kes olid jaotatud 17 klassikomplekti 1.-9.
klassini, ja 32 õpetajat.
Saue Gümnaasiumi tunnuslause Mente et Corde
- mõistuse ja südamega ühendab mitmekülgset üldharidust võrdväärselt loova
arenguga väljaspool õppetööd. Saue Gümnaasium
on Eestis parimate seas nii
õppetulemustelt kui edasiõppijate hulga poolest.
Oma kooli tunde kujundamisel on tähtsal kohal traditsioonid, mida osatakse luua,
hoida ning arendada. Olgu selleks siis emade- ja isadepäeva
kontserdid ning ühistegemised
nooremates klassides, ainenädalad, kooliolümpiamängud,
ajalookonverentsid, õpetajate
päeva ja lõpukella tähistamine, gümnaasiumiõpilaste
jõuluball, koolipere filmi- ning
teatrifestival. Samuti on koolis
tegutsemas mitmed laulukoorid ja ansamblid, näiteringid,
puutöö- ning robootikaring. Au
sees on 3D modelleerimine.

18. detsember 2015 Saue Sõna
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Gümnaasiumi ja muusikakooli
vokaalansamblid on Harjumaal parimad
Grete Põldma
Saue Gümnaasiumi huvijuht
Traditsiooniline Harjumaa koolide vokaalansamblite konkurss
toimus 13. novembril Laagri
Kultuurikeskuses. Erinevates
vanuseastmetes esines kokku
22 ansamblit 175 laululapsega. Saue linna esindas kuus
ansamblit ja neist neli tuli
tagasi laureaadina.
1.-3. klassi vanuseastmes
osales kuus ansamblit. Sauet
esindas Saue Poistekoori 3.
klassi ansambel Elviira Alamaa
juhendamisel ja tuli esikohale.
Ansamblis laulavad Karl Kristjan Lillepea, Fred Erik Sarna,
Daniel Bakler, Edward Horuženko, Hugo Pepe Uustalu,
Marten Ojapõld, Romet Morell
ja Ott-Kaarel Kümnik.
4.-5. klassi arvestuses osales seitse ansamblit, neist kolm
Sauelt. Saue Gümnaasiumi
4.-5. klassi tütarlasteansambel Sirtsud võitis. Ansamblis
laulavad Tuule-Mari Kuningas,
Gitte-Mariet Sepp, Eliise Kiisler, Katariina Tõnismäe, Helene
Vainumets ja Helena Raivo.
Juhendaja on Grete Põldma.
6.-7. klassi vanuseastme I
koht tuli taas Saue Gümnaasiumi - 7. klassi tütarlasteansamblile Ritsikad. Ansamblis

Saue Poistekoori 3. klassi ansambel

Saue Noorte Meeste Koori ansambel. Fotod: erakogu

laulavad Mona-Riin Reiner,
Britte Christina Avalo, Karina
Pärtel, Karina Koort, Mari
Hõbemets, Herta Velner, Paula
Ojala ja Triinu Saaremägi.
8.-9. klassi vanuseastmes
pidi nelja ansambli arvestuses mõõtu võtma kaks Saue
muusikakooli ansamblit. Esikoha sai Saue Noorte Meeste

Koori ansambel Elviira Alamaa juhendamisel. Ansamblis
laulavad Kaur Erik Pääsuke,
Oliver Strastin, Rasmus Strastin, Alexis Alliksaar, Markus
Lehtsalu, Rasmus Kuningas ja
Märt Tender. Kontsertmeister
oli muusikakooli ansamblitel
esmakordselt Mihkel Alamaa.
Saue Muusikakooli tütarlas-

7. klassi tütarlasteansambel Ritsikad

teansambel Aktzent 7 õpetaja
Ulvi Kanteri juhendamisel
saavutas samas vanuseastmes
III koha. Ansamblis laulavad:
Gethe Maria Eljas, Brita-Liis
Oruste, Greta Reino, Gertrud
Soone, Raili Sõrmus, Lisa Kõllamõts ja Maria Kristina Eerme.
Kõikide osalenud ansamblite seast valis žürii Grand
Prix, mille pälvis Saue Noorte
Meeste Koori ansambel. Heade
lauluseadete eripreemia sai
Grete Põldma.
Žüriisse kuulusid Fred
Rõigas,vokaalansambel Greip
laulja ja arranžeerija, Vilve
Maide, koorijuht ja muusikaõpetaja Tartu Karlova Gümnaasiumis, Karin Kuulpak, heliloomingu tudeng, ansambli- ja
koorilaulja ning koorijuht.
Tallinna ja Harjumaa koo-

lide vokaalansamblite konkurss
Volüüm 16 toimus 5. detsembril Tallinna Reaalkoolis. 4.-5.
klassi vanuseastmes saavutas
teise koha Saue Gümnaasiumi
tütarlasteansambel Sirtsud ja
kolmanda Saue Poistekoori 3.
klassi ansambel.
8.-9. klassi vanuseastmes
jagas Saue Noorte Meeste
Koori ansambel teist ja kolmandat kohta Tallinna 21.
Kooli ansambliga.
Kui Tallinna koolidest olid
enamuses esindatud muusikastuudiod ja muusika süvaõppega koolid, siis Harjumaalt
oli lisaks Saue Gümnaasiumi
kahele ansamblile ja muusikakooli kolmele konkursil vaid
Maardu Gümnaasium ja Rae
Huvialakool. Kokku esines
Volüümil 26 ansamblit.

Jõulud tulevad

Playbox`i kavad olid lõbusad

Erki Kuld
Saue koguduse vanempastor

Saue Gümnaasium

Oleme jälle jõudnud jõulude
ootuse aega. Kõigil on kiire ja
sagimist on palju.
Kätte oli jõudnud 9. detsember. Tahtnuks näha valget
lumevaipa ja härmas oksi puudel, kuid väljas sadas vihma ja
lõõtsus tuul. Korraga helisesid
kirikukellad ja Saue kiriku
juurde hakkas kogunema autosid. Peagi oli kuulda esimesi
ilusaid jõululaule.
Mis juhtus sellel vihmasel kolmapäeval? Kätte jõudis advendikohtsert Saue kirikus, mis kandis
pealkirja „Jõulud tulevad“.
Sel korral andis kontserdi
Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaste Naiskoor Andres Heinapuu ja Tiina Selke juhatusel.
TTÜ Vilistlaste Naiskoor alustas tegevust 1983. aastal. Hea
tasemega koor on pakkunud ilusat muusikat laulupidudel, võistulaulmistel ja rahvusvahelistel
festivalidel. Neil on plaanis
minna ka üle Atlandi ookeani
ja panna end proovile USA-s

rahvusvahelisel koorikonkursil
Sing`n Joy Provo 2016, mis
toimub 16.-20. märts 2016.
Soovime neile edu ja Jumala
hoidmist sellel reisil.
Saue kirikus oli koori esituses võimalus kuulata ilusaid
jõululaule, mis köitsid kuulajate südameid ja kutsusid esile
valju aplausi. Sellele järgnes
ühine teejoomine. Vesteldi
lauljatega, et anda edasi isiklikud tänud ja õnnistussoovid
saabuvateks jõulupühadeks.
Hea on tunda, et üks ime-

line periood on kulmineerumas,
et üha rohkem inimesi leiab
tee tõelise jõulurõõmu ja rahu
juurde ning kogeb, et jõulud on
imeline aeg. See on aeg, kus
looja on tulnud inimeste keskele ning pakub armastust ja
hellust kogu inimkonnale.
Seda illustreeris ilmekalt
koori esitatud Friedrich Silcheri laul „Jõululaps“. Soovin,
et see Jõululaps võiks saada
elavaks meie kõigi südametes,
siis kogeme tõelist jõulurõõmu
ja rahu! Foto: Heiki Lumilaid

Gümnaasiumi 5. -6. klasside
Playbox toimus 12. novembril
kooli aulas, loos otsustas esinemisjärjekorra.
Žüriisse kuulusid õpetajad Malle Liiv, Tuuli Tammemets, Kerstin Kippar, Evelin
Kristin ja Sirje-Tiiu Kreek.
Õhtut juhtis Oliver Jõudna
9.c klassist.
Helipuldis olid õpetajad
Aleksei Aleksejev ja Leo
Uulma, publikuks kaasõpilased ja lapsevanemad.
Kavad olid huvitavad, lõbusad ja põhjalikult ettevalmistatud.

Võitjad 5.c klassist

Mis on Playbox?

See on mõne kuulsa laulja
või bändi jäljendamine.
Kava aluseks võib võtta
näiteks video, aga võib ka
täiesti omanäolise kava välja
mõelda. Tähtis on, et laval
oleks originaalesitajale võimalikult sarnane seltskond.

Võitjad
I koht 5.c klass
II koht 5.b klass
III koht 5.a klass
Parim lavaruumi kasutamise
oskus 6.c klass
Parim koreograafia 5.a klass
Parim artistlikkus 5.c klass
Parimad kostüümid 6.a klass

Sotsiaaltoetused
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Saue linn seob toetused ja soodustused
elukoha registreerimise kuupäevaga
Tähelepanu,
head Saue linna elanikud!
Saue Linnavolikogu 2015.
aasta 19. novembri määrus
nr 35 „Saue Linnavolikogu
määruste muutmine“ muudab
kohalike toetuste ja õpilaste,
üliõpilaste ja paljulapseliste
vanemate sõidusoodustuste
määramise tingimusi.
Paljude sissetulekust mittesõltuvate toetuste ja soodustuste saamise alus alates aastast 2016 on taotleja registreeritud elukoht Saue linnas
eelneva aasta 31. detsembril.
Teisiti öelduna, neil, kes ei
ole 31. detsembri seisuga rahvastikuregistri andmetel Saue
linna elanikud, puudub alus
taotleda Saue linna antavaid
toetusi või soodustusi järgneva
aasta jooksul.
Määrus jõustub 31. detsembril 2015.

MIS MUUTUB?
Muudatus seob toetuste ja
soodustuste andmise elukoha
registreerimise kuupäevaga.
Toetuste ja soodustuste taotlemise ja saamise tingimus
on, et taotleja registreeritud
elukoht eelneva kalendriaasta
31. detsembril on Saue linn.
Muutuvad sünnitoetuse,
koduse mudilase toetuse, koolitoetuse maksmise ning õpilaste,
üliõpilaste ja paljulapseliste
vanemate sõidusoodustuste,
noorte sporditegevuse toetamise
ja koolieelses lasteasutuses
vanemate poolt kaetava osa soodustuse tingimused.
Alates 1. jaanuarist 2016
makstakse allolevaid sissetulekust mittesõltuvaid sotsiaaltoetusi tingimusel, et mõlemad
lapsevanemad on seisuga 31.
detsember 2015 registreerinud elukoha Saue linnas.

Määrus muudab volikogu
järgmisi õigusakte:
1. „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja
maksmise kord“: sünnitoetus, koduse mudilase
toetus ja koolitoetus;
2. „Sõidusoodustuste kehtestamine“: õpilaste, üliõpilaste ja paljulapseliste vanemate sõidusoodustused;
3. „Saue linna eelarvest
noorte sporditegevuse
toetamise kord“;
4. „Koolieelses lasteasutuses
vanemate poolt kaetava
osa määr ja tasumine“

Sünnitoetus

KUIDAS REGISTREERUDA
SAUE LINNA ELANIKUKS?

Sünnitoetuse suurus on 260
eurot: esimene osa on 130
eurot ja makstakse lapse sünni
puhul, teine osa on 130 eurot
ja makstakse lapse aastaseks
saamisel. Mõlema lapsevanema elukoht peab olema
eelneva aasta 31. detsembril
registreeritud Saue linnas.
Laps tuleb pärast sündi registreerida Saue linna elanike
registris.
Kui seisuga 31. detsember
on Saue linna registris vaid
üks vanematest, makstakse
50% sünnitoetuse määrast.

Tuleb täita elukohateate
blankett ja esitada see Saue
Linnavalitsusse. Perekonnaliikmed võivad esitada ühise
elukohateate.
Elukohateate esitamiseks on
neli võimalust:
◊ täita blankett linnavalitsuses kohapeal;
◊ saata blankett postiga
aadressil Tule tn 7, Saue;
◊ saata blankett e-postiga
digiallkirjastatult aadressile saue@saue.ee;
◊ esitada elukohateade
elektroonselt kodanikuportaali www.eesti.ee
kaudu.

Koduse mudilase toetus
Koduse mudilase toetuse suurus on 65 eurot kuus. Lapse ja
mõlema lapsevanema elukoht
peab olema eelneva aasta
31. detsembril registreeritud
Saue linnas. Lapsevanemale
on vanemahüvitise maksmine
lõppenud ja laps ei käi lasteaias ega lastehoius. Toetus
makstakse ühel korral kuus
lapsevanema arvelduskontole
hiljemalt kuu lõpuks.
Kui seisuga 31. detsember
on Saue linna registris vaid
üks vanematest, makstakse
50% koduse mudilase toetuse
määrast.

Koolitoetus
1. klassi õpilase koolitoetuse
suurus on 70 eurot. Lapse ja
mõlema lapsevanema elukoht
peab olema eelneva aasta 31.
detsembril registreeritud Saue
linnas. Toetus on ühekordne ja
makstakse lapsevanema kontole hiljemalt 30. novembriks.
Toetuse avaldusi saab esitada
kuni 31. oktoobrini.
Kui seisuga 31. detsember
on Saue linna registris vaid
üks vanematest, makstakse
50% koolitoetuse määrast.

Sõidusoodustused
Alates 1. jaanuarist 2016 kehtivad õpilastele, üliõpilastele ja paljulapseliste perede vanematele
sõidusoodustused bussiliinil nr
191 või elektriraudteel tingimusel, et mõlemad lapsevanemad ja
õpilane, üliõpilane või paljulapseline lapsevanem on eelneva aasta
31. detsembril registreerinud elukohaks Saue linna.

Soodustus koolieelses lasteasutuses
Alates 1. jaanuarist 2016
kehtivad koolieelses lasteasutuses vanemate kaetava
osa soodustuse määrad vaid

On vastutustundlik olla ametlikult sisse kirjutatud sinna, kus inimene
tegelikult elab ja teenuseid tarbib. Siin tegelikult elavad, kuid end Saue
linna mitteregistreerinud inimesed jätavad linna ilma maksutulust, mille
eest saaks remontida tänavaid, ujulat, lasteaeda ja koolimaja, rajada uusi
kergliiklusteid, luua juurde vaba aja veetmise ja sportimise võimalusi
ning teha muudki linnaelanikule kasulikku ja vajalikku. Fotol vastvalminud kergliiklustee, mis loob ühenduse Tõkke tänava ja Tallinna ringtee
vahel. Foto: Siiri Raagmets

KÜSI LISA
Sünnitoetus, koduse mudilase
toetus, koolitoetus ning õpilaste, üliõpilaste ja paljulapseliste vanemate sõidusoodustus:
sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht Heli Joon, telefon
6790174, heli.joon@saue.ee

Noorte sporditegevuse
toetus, soodustus koolieelses lasteasutuses: kultuuri-,
haridus- ja spordivaldkonna peaspetsialist Margit Ots, telefon 6790177,
margit.ots@saue.ee

Elukohateate blanketi saate
◊ Saue Linnavalitsusest;
◊ Saue linna koduleheküljelt
aadressiga www.saue.ee;
Saue Linnavalitsus aadressil
Tule tn 7 on avatud
◊ E kell 8-18
◊ T, K, N kell 8-17
◊ R kell 8-14
◊ lõuna kell 12-12.45
Lisainfot registreerimise
kohta saab küsida tööpäeviti telefonil 679 0178 ja
e-posti aadressilt kelli@
saue.ee või saue@saue.ee.

31. DETSEMBER – OLULINE KUUPÄEV
MIKS ON ELUKOHA REGISTREERIMINE OLULINE?
Rahvastikuregistri seadus
kohustab inimest hoolitsema
elukoha aadressi õigsuse eest
ja esitama uude elukohta
elama asumisest alates 30
päeva jooksul elukohateate, et
kanda uus aadress rahvastikuregistrisse.
Elukoha registreerimine on
vajalik selleks, et omavalitsus,
siinkohal Saue linn, saaks
osutada teenuseid oma territooriumil elavatele inimestele,
planeerida arengut, vahetada
teavet ja teha koostööd ning
täita linnakassat läbi maksude, et teenuseid osutada,
soodustusi ja toetusi anda.
Teisalt on vastutustundlik
olla ametlikult sisse kirjutatud sinna, kus inimene tege-

likult elab ja teenuseid tarbib.
Kõikide kohalike teenuste
rahastamine eeldab maksude
laekumist elanikelt: üksikisiku
tulumaks moodustab ligikaudu
70% Saue linna eelarvest.
Ja mida suurem on linna
rahakott, seda suurem saab
olla pakutavate teenuste hulk
ja kvaliteet.
Siin tegelikult elavad ja
võiks öelda, et isegi süüdimatult teiste kulul teenuseid
tarbivad - olgu selleks kas või
lumevabad ning valgustatud
teed ja tänavad -, kuid end
Saue linna mitteregistreerinud inimesed jätavad linna
ilma maksutulust, mille eest
saaks remontida tänavaid,
ujulat, lasteaeda ja koolimaja,
rajada uusi kergliiklusteid,
luua juurde vaba aja veetmise

ja sportimise võimalusi ning
teha muudki linnaelanikule
kasulikku ja vajalikku.

31. DETSEMBER – OLULINE
KUUPÄEV
2016. aastal laekuvate maksete aluseks on elanikeregistri
andmed seisuga 31. detsember 2015.
Kõikide inimeste palgatulult, kes on aasta viimase
päeva seisuga ametlikult
Saue linna elanikud, laekub
järgmise aasta jooksul osa
tulumaksust linna eelarvesse.
Aastasisesed sisse- või
väljakirjutamised maksude
laekumist ei mõjuta, mistõttu
ongi edaspidi rahalised toetused või soodustused seotud
ametliku elanikustaatusega
31. detsembril.

18. detsember 2015 Saue Sõna
juhul, kui mõlema vanema
elukoht või üksikvanema,
hooldaja või eestkostja elukoht on seisuga 31. detsember Eesti rahvastikuregistri
andmetel Saue linn.
Saue linna koolieelses lasteasutuses on vanemate kaetav

osa 20% palga alammäärast.

Soodustused on järgmised:
◊ esimese lapse kohta 45%
vanemate kaetava osa kehtestatud määrast;
◊ iga teise ja järgneva lasteaias või lastehoius käiva
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Saue linna eelarvest noorte
sporditegevuse toetust
antakse noortele, kelle enda

ja vähemalt ühe vanema või
seadusliku esindaja elukoht
on toetuse saamisele eelneva
aasta 31. detsembril Saue
linn.
Noorte sporditegevuse toetust makstakse taotluste alusel otse spordiklubidele.

Alaealise lapse elukoha registreerimiseks tuleb esitada teise
hooldusõigusliku vanema kirjalik nõusolek. Nõusolek tuleb
esitada ka siis, kui alaealise
lapse elukoht esitatakse Eestist välisriiki või vastupidi.
Allkirjastatud nõusolek tuleb märkida või lisada elukohateatele.
5. Elukohateate posti teel esitamisel lisatakse
◊ koopia esitaja ja kõigi elu-

kohateatel olevate isikute
isikut tõendava dokumendi
isikuandmetega leheküljest;
◊ kui elukohateate esitaja ei
ole ruumi omanik ja ruumi
kasutamise õigus on dokumenteeritud: ruumi kasutamise õigsust tõendava
dokumendi koopia;
◊ teise hooldusõigusliku lapsevanema nõusolek, kui
elukohateatel on alaealisi.:

lapse kohta 72,5% vanemate kaetava osa kehtestatud määrast.

Noorte sporditegevuse toetus

MEELESPEA ELUKOHATEATE ESITAJALE
1. Vajalikud dokumendid
◊ elukohateade;
◊ isikut tõendav dokument;
◊ eluruumi kasutamise õigust
tõendav dokument;
◊ eluruumi omaniku kirjalik
nõusolek, kui te ei ole eluruumi omanik.
Elukohateate peavad allkirjastama kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud, välja
arvatud eestkostetavad.

2. Täitke elukohateade trükitähtedega
3. Ruumi omaniku nõusolek
tuleb elukohateatele võtta
◊ kui elukohateate esitaja ei
ole ruumi omanik;
◊ puudub üürileping või muu
dokument, mis kinnitab ruumi
kasutamise õigust elukohateatele kantud isikute poolt.
4. Teise hooldusõigusliku
vanema nõusolek

Kui kodune mudilane ei saanud jõulupeol osaleda
Saue linna koduste laste
jõulupidu toimus 13. detsembril Saue Gümnaasiumi
saalis. Peole olid kutsutud
2014. aastal või varem sündinud eelkoolieas lapsed,
kes ei käi lasteaias või las-

tehoius.
Koolimaja fuajees ootas
peresid punapõskne jõuluvana, kes iga lapsega veidi
juttu ajas või talle pai tegi.
Hoogsate jõululauludega
hoidsid tuju üleval Saue

Ega tali taeva jää!
Oliver Kokser
Saumer OÜ tegevjuht
Tänavuse pika ja anomaalselt
sooja sügise juures tundub, et
talve justkui ei tulegi. Vanarahvas, kes küll kliima soojenemisest midagi arvata ei osanud, on
siiski omal ajal pealkirjas välja
toodud arvamusega aastasadu
manitsenud ettevaatlikkusele
ja alalhoidlikkusele. Viimased
ilmaprognoosid lubavad ka meile
juba õige pea miinuskraade.
Seetõttu kutsun üles ettevaatlikkusele. Nulli ümber kõikuvad temperatuurid on eriti
ohtlikud, kuna tekkiv must
jää võib jääda esialgu märkamata ja suvised juhtimisvõtted
viivad kergesti soovimatute
tagajärgedeni. Hoolikus ja
ilmaoludele vastav käitumine
on esimene asi, mida igaüks
ise saab teha.
Aastad pole vennad, aga
mõningaid tähelepanekuid ja
soovitusi tahan siiski jagada.
Et tagada võimalikult efektiivne lumetõrje, palume mitte
seada teede äärde kive. Saan
aru, et mõningate vastutustundetute autojuhtide murulesõitmise
takistuseks kivide asetamine on
mõistetav, kuid lume all olev kivi
võib rikkuda lumesaha. Remondiks kuluv aeg tuleb lumekoristuse arvelt. Samuti kutsun üles
parkima oma sõidukeid nii, et

Poistekoori poisid. Väikesed
poisid ja tüdrukud õõtsusid
ema-isa süles kaasa.
Kontserdi lõppedes jagas
jõuluvana igale pisipõnnile
kommikoti, samuti sai laps
endale pehme kingituse.

MAGDALENA SÖÖDRE
HERMINE SCHÖN
ALEKSANDER OLESK
BENITAELMERISE PÄRN
LAINE TAALBERG
MEEDI ZOOVA
VALVE LINDEBERG
HEINO NUUT
MILVI ALEV
ARNOLD MÄGI
LAINE RINNE
LY VIKERPUUR
ROLAND VILLIKO
UNO-ALEKSANDER
LIIK
ELLEN SIIR
GALINA KOVALEVA
EVI PETERSON
MATILDA REIMAN
ASTA-LEA SILD
JAAN-PEETER
TAKLAJA
OLEV LILEND
VADIM TŠEŽIN

Kui mõni pere ei saanud
kontserdil osaleda, saab jõulupaki kätte Saue Linnavalitsusest kabinetist 107 kuni 18.
jaanuarini 2016.
Info telefonil 679 0196 või
e-mailil anneli@saue.ee.
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Palju-palju õnne!

Jäätmeveost vabastatud jäätmevaldajal on kohustus
esitada kirjalik kinnitus
Saue Linnavalitsus

nende paiknemine ei takista
vajalikke teehooldustöid. On ju
eeltoodu meie kõigi mugavuse
ja turvalise liiklemise seisukohalt
väga oluline.
Linn on meie kõigi ühine
elukeskkond ja heakord sõltub
suures osas elanikest. Kutsun
üles oma linna suhtuma heaperemehelikult.
Kuigi me väga tähelepanelikult jälgime ilmaprognoose, ei
ole need paraku absoluutselt
tõesed ja ootamatusi tuleb ette
rohkem, kui arvata võiks.
Teehooldus on tehnikaala
ja suuremate lumesadude või
ootamatu libeduse tekkimisel
võtab meetmete kasutuselevõtt
oma aja. Lisaks kõigele ei ole
ühelgi ala ettevõttel üleliigset
tehnikat, kuna selle omamine
on majanduslikult ebamõistlik,
mille tõttu iga tehniline viperus võib samuti kaasa tuua
reageerimiskiiruse languse.
Oleme küll talveks põhjalikult ette valmistunud, kuid
nagu öeldud - tehnika on tehnika ja loodus pikemas perspektiivis siiski äraarvamatu.
Kõigest ülaltoodust soovin
veelkord mõistlikku, ilma ja teehooldajatega arvestavat käitumist.
Kaunist ja rõõmuderohket
jõuluaega!

Detsembrikuu
sünnipäevalapsed

Jäätmeseaduse § 69 lg 5
kohaselt tuleb korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunud
jäätmevaldajal esitada igaaastaselt hiljemalt järgmise
aasta 20. jaanuariks Saue
Linnavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole eelmise aasta kestel elatud või
kinnistut ei ole kasutatud.
Palume kõigil jäätmevaldajatel, kes on Saue Linnavalitsuse korraldusega loetud
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ja ei ole nimetatud

kinnistul aasta kestel elanud
või kinnistut ei ole kasutatud,
esitada Saue Linnavalitsusele
hiljemalt 20. jaanuariks 2016
sellekohane kirjalik kinnitus.
Kirjalikus kinnituses palume
märkida:
◊ korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja nimi;
◊ korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud aadress;
◊ tegelik elukoha aadress;
◊ telefon, e- post (e-posti olemasolul);
◊ kinnituse tekst: käesolevaga

kinnitan, et Saue Linnavalitsuse poolt korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks
loetud perioodi kestel ei ole
korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks loetud kinnisasjal 2015. aasta kestel
elatud ega seda kasutatud;
◊ allkiri ja kuupäev.
Korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunud jäätmevaldajad, kes ei esita nimetatud
tähtajaks kinnitust, loetakse
alates 21. jaanuarist 2016
korraldatud jäätmeveoga
automaatselt liitunuks.

Muusika
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Mitmekülgne Tormis

Kontserdisügise viimasel kontserdil oli laval põnev kooslus - Kadri Voorand ja Liisi Koikson (vokaal), Jaak Sooäär
ja Paul Daniel (kitarr) -, kes esitas Veljo Tormise koorimuusika seadeid

Sandra Kalmann
Saue Muusikakooli õpetaja
Järjekordse kontserdisügise
lõppakord on kõlanud. Sellel
aastal oli Saue linna elanikel
taas võimalik kuulata Eesti
parimaid interpreete. Oli sooloja ansamblikontserte, oli teoseid
kõigist ajastutest ja erinevatelt
heliloojatelt. Arvan, et kuulamisrõõmu oli igale maitsele.
Kvaliteetne muusika on juba
aastaid meieni jõudnud tänu
Saue Muusikakooli direktorile
Kristiina Liivikule. Koostöö
Kultuurkapitali, Saue linna,
Daily, Saue Muusikakooli ja
MTÜ Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri vahel on taganud,
et põnevad professionaalsed
muusikud Sauele tuleks.
Kontserdisügise viimasel kontserdil oli laval põnev
kooslus - Kadri Voorand ja Liisi
Koikson (vokaal), Jaak Sooäär
ja Paul Daniel (kitarr) -, kes
esitas Veljo Tormise koorimuusika seadeid.
Publikule peaks need
nimed tuttavad olema. Et tegu
on oma ala parimatega, ei sea
kahtluse alla keegi.
Tormis tähistas 7. augustil
85. sünnipäeva, mistõttu oli
kontserte üle kogu Eesti.
Tormise vokaalteosed on

tänaseks justkui kultusteosteks saanud. Neis on ürgne
teks ja viis, mis pärinevad üldjuhul rahvafolkloorist või siis
on kasutatud Eesti parimate
luuletajate tekste.
Et paljud kooriteosed põhinevad rahvalauludel, hakkab
eestlastel neid kuulates alati
mingisugune kuklatunne
tööle, mis tuletab meie juuri
meelde. Tormis on lihtsakoelisest rahvalaulust oskuslikult
kasvatanud äärmiselt põnevad
mitmehäälsed kooriteosed,
kuhu on põimitud ebaharilikud
kooskõlad.
Sooäär mainiski kontserdi
alguses, et Tormisel on niivõrd huvitavad harmooniad
ja nende esituses ei ole seda
palju muudetud. Kontserdil
tulid esitusele laulud „17 eesti
pulmalaulust“ ja „Ingerimaa
õhtutest“. Esmase idee sellisele kontserdile andis Anne
Erm, kes kutsus ansambli
esinema Jazzkaarele. Sauel
esitasid nad kava teist korda.
Huvitav oli jälgida, kuidas
kooriteoseid esitati. Meloodialiinid olid üldiselt antud Voorannale ja Koiksonile, meesvõi ka saatehääli imiteeriti
kitarridel. Lauljad kasutasid
vabaimprovisatsiooni ja paljud laulud olid rütmikamaks

või hoopis uue stiliseeringu
saanud. Näiteks üks lugu oli
väga rokilikus võtmes. Põnevust lisas ka vokaali miksimise
pult, millega loodi lauludele
põnev taust. Kuulda sai väga
kiireid laule, aga ka aeglasi ja
kurbi pulmalaule sellest, kuidas pruut kodu peab jätma.
Mõlemad lauljad on omapärase tämbriga ja nad kasutasid
oskuslikult kõiki vokaalseid
võimalusi, et laule isikupärasteks muuta. Laulud nõudsid
head diktsiooni ja kooslaulmise tunnetust. Kuigi Sauel
toimus selle kava esitamine
alles teist korda, jäi kuulajale
tunne, nagu oleks koos musitseeritud juba pikki aastaid.
Saal oli publikust tulvil. Kiiremad said endale koha laua
ääres, mõnusale olemisele
aitas kaasa hubane valgustus
ja kohvik.
Mõni esitus võttis publiku
nii endasse ja pani mõtlema
kuuldu üle, et loo lõppedes
oli saalis vaikus ning aplaus
laskis oodata. Oli ka vastupidiseid esitusi, mille järel
rahvas aplodeeris tormiliselt.
Muusikuid ei lastud kontserdilt lisaloota ära. Oli ilus ja
omapärane kontsert.
Uute kohtumisteni järgmisel kontserdisügisel.

Saue Sõna 18. detsember 2015

Orthodox Singers
annab aastavahetuse
kontserdi Saue kirikus
Ansambel Orthodox Singers Valeri Petrovi juhatusel
ootab kõiki austajaid aastavahetuse kontserdile teisipäeval, 29. detsembril kell
18 Saue kirikusse. Kontserdil kuuleb vana ja kaasaegset õigeusu jõulumuusikat
ning maailma vaimuliku
muusika tippteoseid.
Kontserdikava on täis
kauneid jõululaule. Ansambel esitab Vanavene, Serbia
ja Kreeka muusikat, samuti
tuleb esitusele Süüria jõululaul, mida lauldakse aramea
keeles, mis on Jeesus Kristuse ajastu keel.
Kõlavad Valeri Kalistratovi
ja Mihhail Lagunovi jõuluteosed ning kaasaegsete ja eesti
heliloojate õigeusumuusika.
Saab kuulata mitmeid Valeri
Petrovi vaimulikke palu.
Vokaalansambel Orthodox
Singers on õigeusumuusika
tuntud tutvustaja ja edendaja
Eestis ja mujal. Ansambli

esinemismaneeri iseloomustab täielik süvenemine pühakirja igasse sõnasse, laitmatu
hääletehnika ja stiilitaju.
Kriitikud on korduvalt
esile tõstnud ansambli lausa
üleloomulikku oskust säilitada esitamise käigus teose
vormiühtsus, saavutades
samal ajal võrratult dünaamilise piano, mida kõige paremini kirjeldab väljend „heli
sulab ära“.
Ansambel koosneb kutselistest muusikutest ja on
pühendunud õigeusu kirikulaulule, mida kontserdisaalis
saab harva kuulata. Ansambel tegutseb Eesti kultuurimaastikul peaaegu 27
aastat. Dirigent ja kunstiline
juht on Valeri Petrov.
Pileteid aastavahetuse
kontserdile hinnaga 7 või
5 eurot saab osta Piletilevi
müügipunktidest, samuti
enne kontserdi algust
kohapeal.

Lume- ja libedustõrjetööd
Saue linnas
Teatame, et lume- ja libedusetõrje töid Saue linnas
teostab alates 1. detsembrist 2014 OÜ Saumer.
Kui tekib probleeme
teede ja tänavate lume- ja
Oli esitusi, mille järel rahvas aplodeeris tormiliselt. Fotod: Sirje Piirsoo

libedusetõrjega palume helistada nende kontakttelefonil
505 9509 või edastada info
e-kirjale info@saumer.ee.
Ilusat talveaega soovides, Saue Linnavalitsus

18. detsember 2015 Saue Sõna
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Miks seda jama vaja on?
Üllar Põld
Noortejuht
Olen palju lastega matkamas
käinud. Emad-isad on tihtilugu
hirmul - äkki laps ei jaksa! On
suur vahe, kas laps on väsinud või ei viitsi pingutada või
ei oskagi pingutada. Kuidas
teada saada, kas ta jaksab või
ei jaksa? Vastus: anna lapsele
võimalus pingutada, siis saamegi teada.
Meil oli noortekeskuses
praktikal külaline Saksamaalt,
neiu Merle. Ta tuli paarile matkale kaasa, et näha, kuidas väljaspool noortekeskust elu käib.
Pidime kraavi teisele kaldale saama. Kraav oli vett
täis, sild ära mädanenud ja
vee alla vajunud.
Kaasasolnud isad korjasid
metsast roikaid ja täitsid vee
alla vajunud osa ära. Seejärel
sidusime oksad marlisidemega
kokku. Ühest tegime käsipuu
ja lapsed läksid rahulikult,
ettevaatlikult ning pühendunult üle vees õõtsuva hunniku.

Üllar Põld (vasakul): Kas igast matkast on midagi meenutada? Arvan, et on. Olgu head või halba, aga see ei ole
tuimalt veedetud aeg.“ Foto: Saue Noortekeskus

Merle küsis, kas need isad
on sõjaväelased? Ei ole, eesti
isad lihtsalt oskavad selliseid
asju!
Saksamaal nii ei tohi. Ma
ei tea, kas Eestis nii tohib, aga
olen kindel, et olukorrast väljapääsu otsida tohib, aidata tohib,
koostööd teha tohib ja mõtlevaks inimeseks tohib ka jääda.

Kas igast telefonis mängitud mängust on midagi meenutada? Ei usu. Kas igast matkast on midagi meenutada?
Arvan, et on. Olgu head või
halba, aga see ei ole tuimalt
veedetud aeg.
Noortekeskuse esimene
pikem jalgrattamatk oli 140
kilomeetrit - pepud valutasid.

Järgmine oli 200 kilomeetrit.
Tagumikuvalu ei olnud enam
kurtmist väärt teema. Järgmisel suvel plaanime 300 kilomeetrit ette võtta. Sõidame
Pivarootsi kunstilaagrisse
üle Hiiumaa, Saaremaa ja
Muhumaa. Sadul on seekord
väga oluline. Õnneks on osa
tarkusest pepu kaudu pähe

Projekt „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“
on rahastatud Euroopa
Majanduspiirkonna (EMP)
toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ taotlusvoorust „Noorte-ja noorsootööorganisatsioonide
võime kaasata riskilapsi ja
noori on paranenud“. Programmi viivad üheskoos ellu
Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium
ja Sotsiaalministeerium.
Programmi rakendusüksus
on Eesti Noorsootöö Keskus. Lisainfo programmi
kodulehelt: www.entk.ee/
riskilapsedjanoored/.

jõudnud ja aeg vaimseks pingutuseks on küps.
Minul ei ole jamasid vaja.
Seepärast alustangi väikese
füüsilise pingutusega, et
pärast jaksaks ja oskaks oma
peaga ka mõelda.

Saue Huvikeskuse kunstistuudio aastalõpunäitus raamatukogus
Virve Laan
Huvikeskuse huvitegevuse juht
Aasta viimasel näitusel Saue
Linna Raamatukogus osales
oma töödega enamus meie
täiskasvanute huviringides ja
kursustel õppijatest. Kaasa
lõid joonistajad, keraamikud
ja tekstiilikunsti harrastajad.
Eksponeeritud olid mõned
näited klaasisulatuskursusel
tehtust.
Sel korral sai näitusel näha
tehnikaid, mida meie kursus-

tel seni veel proovitud pole:
marmoriseerimise tehnikas
dekoreeritud tekstiili, sulatusklaasist vormi järgi koolutatud
serveerimisnõusid ja pastelljoonistuste kursusel valminud
loomaportreesid.
Keraamikast oli väljas nii
madalkuumus- kui kõrgkuumuspõletuses tehtud kruusid,
kausid, alused ja ehtetoosid.
Näitus oli kokkuvõte sügise

Marmoriseerimise tehnikas dekoreeritud tekstiil. Foto: Virve Laan

Mike Yeamani komöödia „Õnnenumbrid“ Saue Kontserdisaalis
Saue Huvikeskus
17. veebruaril 2016 kell
19.30 etendub Saue Kontserdisaalis Mike Yeamani komöödia „Õnnenumbrid“ originaalpealkirjaga „Lucky Numbers“.
Näidendi tõlkis eesti keelde
Andra Aaloe. Lavastaja on Eero
Spriit ja kunstnik Jaak Vaus.
Mängivad Helgi Sallo, Katrin
Valkna, Raivo Rüütel, Merilin
Kirbits, Rauno Kaibiainen, Madis
Milling ja Mihkel Tikerpalu.
Näidendi esietendus oli
7. veebruaril 2015 ja sellega
tähistati Vana Baskini Teatri
10. sünnipäeva.
Pealkirja järgi on lihtne järeldada, et tükis on tegu loteriiga.
Ja nii ongi. Perekond on pühendunud loteriil mängimisele. Kõik

pereliikmed loodavad võita ja
seeläbi igaüks omal viisil oluliselt oma elukvaliteeti parandada.
Eeskätt vähemalt väliselt
ikka juba päris dementses
eas vanaema (mängib Helgi
Sallo), kes loodab oma viimased päevad võiduraha
eest luksusvanadekodus
veeta.
Aga ka tema tütar (Katrin
Valkna), kes ainsana perele
elatist teenib, ja väimees
(Raivo Rüütel), kelle sissetulek
on juba mõnda aega vaid töötu
abiraha. Rääkimata hilisteismelisest tütretütrest (Merilin
Kirbits) ja varateismelisest tütrepojast (Rauno Kaibiainen),
kelle soovid vastavad päris
täpselt nende eale.
Nimetatud eeldustest lähtu-

des algabki komöödias tõeline
„õnnejaht“. Et segadus, mille
peamine tekitaja on vanaema,
oleks veel suurem, sekkuvad
mängu ka „peresõber“ (Madis
Milling) ja tütretütre „silma-

rõõm“ (Mihkel Tikerpalu SA-st NUKU).
„Õnnejaht“ ei
kulge kaugeltki
kivide-kändudeta ja
mõnigi kord tundub,
et kõik on mokas,
aga nagu komöödiale
kohane, on lõpp siiski
lootusrikas. Kokkuvõttes on tegemist
särava ja vaimuka
komöödiaga, millel
aga sugugi ei puudu
nalja taha peidetud
tõsisem sõnum.
Piletid hinnaga
12 / 14 eurot müügil
Saue Huvikeskuses
(Saue koolimajas
ruum 124) E-N
15.00-18.00.

jooksul tehtust. Selleks aastaks on kursused lõppenud.
Ees ootavad pühad ja aastavahetus.
Järgmisel aastal alustame
täiskasvanute keraamikaga
juba 5. jaanuaril. Kuuajaline portselanmaalikursus
alustab alates 4. veebruarist
kolmapäeviti ja kolmekuuline
õlimaalikursus neljapäeviti
5. veebruarist. Kohtumiseni
uutel kursustel uuel aastal.
Saue Huvikeskus soovib kõigile rahulikku pühadeaega.
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Oleme loodud liikuma
Sirje Piirsoo
Spordiklubi Imperial korraldas
13. detsembril järjekorras neljanda terviseteemalise koolituse „Oleme loodud liikuma!“.
Loengu teemaks oli alajäsemete tervis ja nõuanded seljaprobleemide vältimiseks. Seminari aitasid korraldada Saue
linn, Kema Film ja Weprint.
Lektor oli kiropraktik dr
Karl Pärjamäe, kes rõhutas,
et ainuüksi inimeseks olemine
tähendab, et me oleme loodud
liikuma. Tänapäeval on aga
inimene ise sundinud oma
keha elama vägagi passiivset
ja liikumatut elu. Me oleme
koormatud ühekülgsete tööülesannetega ja ka treeningud
kipuvad jääma üksluiseks.
Koolitus jagas rohkelt praktilisi nõuandeid, mida peaks
istuva eluviisiga inimene
endaga ette võtma, et elukvaliteet säiliks või paraneks.
Karl Pärjamäe sõnul on aju
esmalt selleks, et panna meid
liikuma punktist A punkti B. Iga
liigutus, mida me sooritame,
kinnistub ajus ja arendab seda.
Hea näitena rääkis lektor meri-

Kiropraktik Karl Pärjamäe jagas koolitusel rohkelt praktilisi nõuandeid,
mida peaks istuva eluviisiga inimene endaga ette võtma, et elukvaliteet
säiliks või paraneks

Koolituse korraldaja Nils
Joonas Põldme spordiklubist Imperial: „Mugavus ei
tähenda alati heaolu. Loodan,
et edaspidi pingutavad kõik
oma tervise nimel rohkem.
Isegi, kui see peaks tähendama esialgu mugavustsoonist lahkumist või ebamugavaid harjutusi. Kutsun kõiki

julgelt osalema ka meie treeningutele, sest võitlusspordis
on palju liikumist ja mitmekülgset treenimist. Ka lektor
Karl kiitis samadel põhjustel
spordialana just võitlussporti.
Elagem tervislikult ja liigume
rohkem, sest me oleme selle
jaoks loodud!“

tupest, kes mingil eluperioodil
kinnitub kaljule ja seejärel sööb
oma närvisüsteemi energia saamiseks ära, kuna mitteliikuvana
ta seda enam ei vaja. Inimesel
ilmselt ei õnnestu ajust päriselt

lahti saada, kuid vähese liikumisega pärsime selle tegevust
kindlasti.
See, et meil on selja- ja
kaelavalud, diabeet ja depressioon, vereringe häired ja

Võidukarikas
vibulaskmise
tiitlivõistluselt tuli Sauele

Vibuklubi Sagittarius sportlased 5.-6. detsembril sisekarikavõistlused Türil

Jaanus Gross
Vibuklubi Sagittarius treener
Aasta viimaseks suuremaks
turniiriks vibulaskmises olid
Türil 5.-6. detsembril peetud
sisekarikavõistlused. Sauele
tuli mitu head kohta.
Liisi Tammar võitis noorte
neidude vanuseklassi, Mike
Gross oli juunioride vanuseklassis teisel kohal.
Saue Gümnaasiumi õpilastest
väärivad väljatoomist Merilyn
Ann Lippur ja Karl Kustav Muldia neljandate kohtadega.
Karl Oskar Paju ja Hannes
Erik Kail saavutasid sel korral
viienda koha.
Lõppvõistlusele saamiseks

pidid noored läbima eelvõistluste tiheda ringi, vaid
kaheksa parimat igast vanuseklassist said Türil peetud
lõppvõistlusele.
Täiskasvanute arvestuses
õnnestus meeste sportvibu
esikoht treener Jaanus Grossil ikka koju tuua. Lisaks tegi
suurepärase esituse naiste
sportvibu arvestuses sauelane
Tiina Vimm. Tiina 4. koht on
tema senine parim saavutus
riigisiseselt tiitlivõistluselt.
Järgmine suurem jõuproov
toimub järgmise aasta veebruari lõpus jällegi Türil ja siis
selgitatakse Eesti sisemeistrid.
Vibuklubi Sagittariust toetab
Saue linn.

Harjutus istuva eluviisiga inimesele. Fotod: Sirje Piirsoo

muu seesugune, on elustiili
küsimus mitte ainult Eestis,
vaid kõigis arenenud riikides.
Näiteks tansaanlane kõnnib
päevas omi toimetusi tehes
9-15 kilomeetrit, keskmine
eurooplane vaid ühe.
Elama peaks nii, et valuvaigistini üldse ei jõuaks. Ja kui
valu on käes, tuleb otsida põhjust, mitte pöörduda tablettide
poole. Samas tuleb spetsialistidel vigastuste ja valude
põhjusi otsida vahel miilide
kauguselt.
Liikuma peab iga päev ja
mitte ainult nädalavahetusel,
proovima uusi liikumisviise
või täiendama senist, andma

motoorikale lisaülesandeid,
sest üldine liikumine on olulisem kui spetsialiseerumine
mingile kindlale liigutusele.
Näide: jalgrattur versus võitluskunst või tantsija. Viimast
kahte ala võibki pidada kõige
üldisemaks liikumiseks, kus on
haaratud erinevad lihasgrupid.
Ekstreemsus aga ei ole kohe
kindlasti tervislik, tippsport
jäägu spetsialistide pärusmaaks.
Keskmine inimene peab omama
piisavalt jõudu, piisavalt kiirust,
piisavalt painduvust ja piisavalt
vastupidavust.
Ja lugege, mida on liikumisest kirjutanud Daniel E.
Lieberman.

Medalisadu Saue noortele
Virko Raagmets
Saue Taekwondoklubi
Detsembri esimesel nädalal
osales Saue Taekwondoklubi
rahvusvahelistel võistlustel
Tallinnas. Juba teist korda
toimunud võistlustest Tallinn
Open võttis osa üle 160 sportlase Lätist, Leedust, Soomest,
Valgevenest ja Eestist. Saue
klubist oli kohal 12 noort
sportlast, kes esindasid Saue
linna väga kõrgel tasemel.
Kuldmedali said kaela
seitse klubi liiget: Kaur
Kippar, Gregor Raagmets,
Eloura Charles, Aleksandr
Muskevitš, Diana Galaktionov,
Aleksandr Galaktionov ja Sofia
Samoilova.
Hõbemedali said Oliver
Põld ja Kaspar Aadli.
Pronksile tulid Venno Vahtras,
Villem Vahtras ja Martin Aadli.
Treener Badr rääkis, et ta
on väga õnnelik oma õpilaste
arengu ja tulemuste üle.
Viimastel võistlustel on meie
pisikesed ja suuremad saavutanud väga häid tulemusi.
Lätis Riga Open`il saime kaks
kuld-, kaks hõbe- ja kaks pronksmedalit. Eelmisel kuul Soomes
Nurmijarve Ambassador Cup
Finland võistlustelt tulime koju
kahe kuldse, nelja hõbedase ja
ühe pronksmedaliga.

Kullamees Gregor Raagmets (paremal) Foto: ??

Seoses lähenevate jõulude ja aastavahetusega
on Saue Noortekeskus puhkusel alates
18.12.2015 kuni 03.01.2016.
Soovime rahulikke jõule ja
meeldivat aastavahetust!
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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.
Südamlik kaastunne Enele
kalli abikaasa
TARMO TÕLLI
surma puhul
Maire, Helje, Rita, Aili,
Natalja, Eha, Helgi, Keity,
Veronika, Katrin, Eve-Mai,
Terje, Kairit, Aivi H, Agnes,
Ulvi, Merle, Aivi, Moonika

Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetk... ja katkeb siis...
Südamlik kaastunne Enele
perega
kalli abikaasa
TARMO TÕLLI
kaotuse puhul
Mudilased Mõmmi rühmast
koos vanematega

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

Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress
tarbeklaas@hot.ee.

Teated ja reklaam
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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,
sõelutud kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport Sauele
tasuta. Tel 53593615.

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

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

Pakun tööd
Saue Päevakeskus vajab
1. jaanuarist 2016 oma
sõbralikku kollektiivi 0,75
kohaga hooldustöötajat.
Nõutavad B-kategooria juhiload ja hea suhtlemisoskus.
Haridus ja töökogemus on
plussiks. Soovijatel tulla
C V- g a p ä e v a k e s k u s e s s e
või helistada telefonil 659
5070.

Teata kaunist jõuluehtes aiast või hoonest
Mälestame head naabrit
HILDA VOKKI
11.08.1921-10.12.2015
ja avaldame kaastunnet
omastele
Naabrid Tõkke põik 1, 3 ja 5

Hea linnakodanik! Kui märkad kaunist jõuluehteis aeda
või hoonet, anna sellest teada
hiljemalt 4. jaanuariks 2016

saue sõna
soovib
Häid jõule

Saue Linnavalitsuse meiliaadressil inger@saue.ee või telefoninumbril 679 0185.
See annab võimaluse

välja selgitada kaunimad
jõulukodud ning tunnustada jõuluilu loojaid üritusel
„Kaunis Kodu 2016“.
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