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H

aridus- ja Teadusministeerium
tunnustas 2015.
aasta parimaid
noorsootöö tegijaid 27. jaanuaril Tallinnas
Kultuurikatlas. Üritusel osales
ligi 150 inimest. Tunnustusauhinnad andis üle Haridus- ja
Teadusministeeriumi noorte ja
välissuhete asekantsler Madis
Lepajõe.
Selleaastasele tunnustuskonkursile laekus kokku ligi
100 avaldust 93 erineva kandidaadi kohta kümnes kategoorias. Tunnustusauhinna
pälvisid neist 11.

Harjumaale tuli tunnustus
neljas kategoorias

Aasta noortemaleva tunnustuse võttis asekantsler Madis Lepajõelt vastu
noortekeskuse juhataja Kristi Kruus

Noortejuht Monika Liiv ongi see ema, kelle soovist lapsele ise üks hea
laager korraldada Pivarootsi kunstilaager alguse sai

riigiasutus Eesti Noorsootöö
Keskus koostöös Haridus- ja
Teadusministeeriumi noorteosakonnaga.
Noortevaldkonna tunnustussündmuse eesmärk on tõsta
esile noorsootöösse panustanud ja valdkonda edendanud
inimesi, organisatsioone ning
silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline
mõju kohalikul, maakondlikul
või üleriigilisel tasandil.

Aasta noortemalev - Saue
Noorte Töömalev
Saue Noorte Töömalev sai tunnustuse kui aasta noortemalev.
Malev on toiminud juba 18
aastat ja keskeltläbi annab
Saue linn igasuvises malevas
tööd 80 noorele. Aastate jooksul on maleva kaudu töökogemuse saanud ligi 1000 noort.

Aasta noortelaager - Saue
Noortekeskuse kunstilaager
Laager toimub igal suvel Lastekaitse Liidu Pivarootsi õppe- ja
puhkekeskuses, 2016. aastal
tähistab kunstilaager juba 15.
tegutsemisaastat. Tegemist on
ühe erilise laagriga, mis sai
aastaid tagasi alguse ühe ema
soovist oma lapsele ise üks
hea laager korraldada, kuna tol
ajal ei olnud valikuvõimalusi

Üks inimene võib küll geniaalseid ideid genereerida, aga hea meeskonnata ei pruugi need kunagi teoks saada. Noortekeskuse meeskond Kultuurikatlas politseiauto tagaistmel poseerimas. Taga vasakult: Monika Liiv, Kaarel Kiviloo,
Kirke Kasari, Rene Kolon ja Kristi Kruus ning ees Tiina-Riin Uulma ja Maria Liiv. Fotod: Kadi Puistaja | Cinome OÜ

just eriti palju. Nüüdseks on
sellest arenenud mitmekülgne
ja põnev igasuvine sündmus.
Lisaks pälvis Saku

gümnaasiumi huvijuht Anton
Noor aasta noorsootöötaja koolis tiitli ja aasta noorteühing oli
MTÜ Lagedi-Jüri Noorteühing.

Noortevaldkonna tegijate
tunnustamist korraldas kümnendat korda Haridus- ja
Teadusministeeriumi hallatav
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Kuhu lähevad
haridusvaldkonna investeeringud?
Töökavas on uue initsiatiivina tööõpetuse- ja tehnoloogiamaja ning kooli uue spordihalli projekteerimine.

Investeeringud Saue Gümnaasiumisse
Uue õppeklassi rajamine ja
ruumivajaduse leevendamine

Jan Trei
Saue abilinnapea
Tänavused suuremad investeeringud Saue linnaeelarves on
planeeritud haridusvaldkonda
ja teedesse-tänavatesse.
Alanud aastal laiendame
Saue Gümnaasiumi ruumiprogrammi, ostame uut ja
kaasaegset õppeinventari,
renoveerime kooli ujula katust
ja uuendame ventilatsiooniseadmeid ning kaasajastame
koolistaadioni katendit.
Lasteaias Midrimaa plaanime mastaapsemaid investeeringuid Euroopa Liidu struktuurifondi rahade eest lasteaiahoone renoveerimisse ja
siseruumide remonttöödesse,
läbi mille loome lasteaeda
18 uut lasteaiakohta. Samuti
vahetame laste mänguväljaku
atraktsioone välja kaasaegsemate ja turvalisemate vastu.

Pole saladus, et väga tubli ja
heal tasemel kodulähedast
haridust andva Saue Gümnaasiumi suurim probleem täna
on füüsiline ruumipuudus.
Sellest tulenevalt plaanime
koolihoonesse juurde ehitada
uue õppeklassi ja võtta täies
ulatuses kasutusele IV korruse
auditooriumi, et vältida kooli
õppetöö viimist kahte vahetusse.
Selle aasta sügisel, kui algab
uus õppeaasta, on koolil vaja
kahte täiendavat lisaklassi.
Koostöös kooliga leidsime
lahenduse selliselt, et ehitame
kolmanda korruse matemaatika ja ajalooklassi pinnalt uue
õppeklassi. See tähendab küll,
et matemaatika ja ajalooklass
lähevad pisut väiksemaks, kuid
koolile annab see lisaklassi,
millest on väga suur abi.
Selleks puhuks palusime appi
Saue Gümnaasiumi projekteerija
ja arhitekti Maarja Nummerti,
kellelt tellisime õppeklassi ehitamise projekti. Õppeklass ehitatakse kõikidele kaasaegsetele

Saue Sõna kojukanne
Sirje Piirsoo
Pärast viimaste lehenumbrite
ilmumist on saabunud taas
linnaelanikelt teateid, et Saue
Sõna pole jõudnud postkasti
või ei tule õigeaegselt.
Siinkohal selgitan, kes, kuidas ja millal Saue Sõna kojukannet teostab ning kuidas
käituda, kui te lehte pole saanud või kui kojukanne hilineb.
Saue Linnavalitsusel on
sõlmitud AS-iga Express Post
leping, mille alusel ettevõte
Saue Sõna postkastidesse
kannab.
Tegu on lauskandega ehk
igasse Saue linna postkasti
peab jõudma lehe ilmumise
päeva jooksul üks leht - seega
üle kahe nädala reedel ja mitte
ilmtingimata hommikul, vaid
päeva jooksul.
Kui postkasti kasutab mitu
firmat või perekonda, siis on tõepoolest paraku nii, et seda ühte
lehte tuleb omavahel jagada.

normidele vastavalt. Samuti on
plaanis igapäevasesse õppetöösse kasutusele võtta IV
korruse auditoorium, kuhu paigaldame mugavama õppetöö
läbiviimise eesmärgil lauad.
Usume, et selline lahendus
aitab pisutki ruumiprobleeme
leevendada ja me ei pea kaaluma kooli õppetöö kahte
vahetusse viimist.

Avatud garderoobi rajamine ja
kooli vestibüüli värskendamine
Sellel aastal plaanime värskendada Saue Gümnaasiumi
vestibüüli sisekujundust ja
üle minna kaasaegsele avatud
garderoobile.
Siinkohal oli meile samuti
abiks Maarja Nummert, kes
pakkus välja kaasaegse avatud
garderoobi lahenduse ja sisekujunduse värskendamise. Avatud
garderoob ei tohiks kaasa tuua
turvalisuse probleemi, kuna
kooli fuajees on pidevalt turvamees ja videovalve. Samuti on
tänased garderoobid kogu aeg
sisuliselt lukustamata.
Tegu on nagidega, mis
on märgistatud numbritega.
Lahendus tuleb stiilne. Nagide
all on istumise võimalusega
elemendid, mille alla omakorda
saab panna välisjalanõud.

Saue Gümnaasiumi spordihalli projekteerimine
Eelmise aasta lõpus saime val-

mis Saue Gümnaasiumi spordihalli eskiisprojektiga. Nüüd
peaks minema projekteerimisega veelgi detailsemaks ja
põhjalikumaks.
Uue kaasaegse spordihalli
vajadused sõnastasime koos
kooli ja erinevate spordiklubidega. Oleme ette näinud võimalused jalgpalli, võrkpalli,
sulgpalli, saalihoki, vibulaskmise, üldise kergejõustiku,
rahvastepalli, kaugushüppe,
kõrgushüppe ja teivashüppe
harrastamiseks. Samuti projekteerime spordihalli kaasaegsed võimalused jõusaali ja
erinevate rühmatreeningute
läbiviimise tarbeks.
Kooli spordihalli optimaalseks suuruseks oleme saanud
ligikaudu 4500 m2. Hall on
projekteeritud eskiislahendusena vastu ujulat ja plaanis
ühendada selle sissepääsuga.

Ehitus-ja remonttööd Saue
lasteaias Midrimaa
Suvel alustame lasteaia vana
majaosa (C-korpuse) ruumide
rekonstrueerimis-ja ehitustöödega, A- ja B-korpuse väliterrasside rekonstrueerimis-ja
ehitustöödega ning B-korpuse
väliterrasside kinniehitamistöödega, läbi mille loome
juurde 18 uut täiendavat lasteaiakohta. Seda kõike nimel, et
tagada lasteaias kaasaegne ja
lapsesõbralik õppekeskkond.

Saue Gümnaasiumi tööõpetuse ja tehnoloogiamaja
projekteerimine
Avasime arutelud Saue Gümnaasiumi tulevikusuundumiste
ja „oma näo“ kujundamise osas.
Sellest tulenevalt on tekkinud idee Saue Gümnaasiumile
lähitulevikus juurde ehitada
tööõpetuse- ja tehnoloogiamaja
- asukohaks tänane korvpalliplats kooli spordikeskuse kõrval.
Sellele maa-alale aadressiga Nurmesalu tn 7 on
kehtestatud detailplaneering
ehitusõigusega kuni 4000 m2
ja hoone võib olla kuni 4-korruseline.
Tööõpetuse- ja tehnoloogiamaja rajamise eesmärk on
parandada tänaseid õppetingimusi Saue Gümnaasiumis
ning ehitada kaasaegsed ning
kehtivate õppekava nõuetele
vastavad tööõpetuse, kodunduse, tehnoloogia- (tehnoloogiaõpe) ja arvutiklassid ning
laborid keemia-, füüsika- ja
bioloogiaklassidele.
Tööõpetuse-ja tehnoloogiamajja nähakse ette ka osaliselt
Saue Huvikeskuse ruumide
üleviimine, kuna tänased
huvikeskuse töötingimused on
suuresti halvas seisus.
Ühtlasi on tööõpetuse- ja
tehnoloogimaja rajamine suureks leevenduseks tänasele
Saue Gümnaasiumi ruumiprogrammile.

Valimisliidu Kindlad tegijad üleskutse Saue elanikele

Kutsume kõiki Saue linna elanikke üles minema hääletama iseseisva Saue linna eest!

Mida teha, kui ma lehte ei
saa või kui leht hilineb?
Teatage sellest Saue Linnavalitsusse telefoni või
e-posti teel.
◊ telefon 6790175, Sirje
Piirsoo või 6790180, linnavalitsuse üldtelefon;
◊ e-posti aadress leht@saue.ee.
Vajalik on aadress, kuhu
leht ei jõudnud, et see ASile Express Post edastada ja
uurida, miks kojukannet ei
toimunud. Anonüümse aadressita jutuga, et lehte ei tule või
see jääb hiljaks, ei ole paraku
midagi peale hakata.
Kõik senised aadressiga
pretensioonid kojukande
osas on AS-ile Ekpress Post
edastatud.
Suur aitäh, et te teatate,
kui Saue Sõna kojukandega
probleeme esineb - ainult
koos saame teenuse paremaks
muuta.

Ühinemislepingu ning
selle lisade avalik väljapanek
Kernu valla, Nissi valla, Saue
linna ja Saue valla ühinemislepingu ning selle lisade
avalik väljapanek toimub
perioodil 8.-28. veebruar
Saue Linnavalitsuse kantse-

leis, Saue linna raamatukogus
ja linna kodulehel aadressiga
www.saue.ee.
Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ning selle lisadele

tuleb esitada hiljemalt 28.
veebruaril kas kirjalikult
Saue Linnavolikogule e-posti
aadressil volikogu@saue.
ee või posti teel aadressile
Tule 7, Saue linn 76505.

19. veebruar 2016 Saue Sõna
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 11.
veebruari istungi päevakorras oli 18 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Väljastas ehitusloa Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusele
ESTWIN008 ELA094 Tutermaa-Saue-Saku-Kiisa lõigu
mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite rajamiseks Tule ja Sooja tänavale.
◊ Väljastas kasutusloa Kiviloo
tn 8 üksikelamule ning Viigimarja tn T5 veevarustuse
ja olmereovee kanalisatsiooni torustikele.
◊ Luges Saue linna jäätmeveo
piirkonna jäätmevaldaja
korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks põhjusel, et
jäätmevaldaja ei ela kinnistul ega kasuta seda.
◊ Eraldas mittetulunduslikuks
tegevuseks toetust järgmiselt: MTÜ-le Saue MaleKabeklubi 400 eurot Saue
esivõistluste, alaliitude liikmemaksude, litsentside ja
halduskulude katteks; MTÜle Spordiklubi TC 2000 250
eurot noorsportlase osalemiseks võistlus- ja treeninglaagris Miamis; MTÜ-le Sagittarius
300 eurot kaheksa Saue
linna noore osalemiseks Eesti
sisemeistrivõistlustel; MTÜ-le
spordiklubi Saue Tammed 1
570 eurot halduskulude kat-

teks, sportlase Rogaini MM
võistluste stardimaksuks,
kahe võistkonna osalemiseks
Jüriöö teatejooksul, Eesti MV
stardimaksude, litsentside
ja EOL-i liikmemaksude
tasumiseks, sportlase osalemiskulude katteks MK
etappidel Prantsusmaal ja
treeninglaagris Hispaanias;
spordiklubile Imperial 778
eurot treeningvarustuse ostmiseks ja halduskuludeks;
seiklusspordiklubile X-TEAM
500 eurot seikluselementidega Rogaini läbiviimiseks;
Saue Spordiklubile 1 900
eurot sportlase osavõtuks
Eesti Meistrivõistlustest
2016 talitriatlonis, klubi
noorte osalemiseks 2016
tiitlivõistlustel, võistlusriiete
ostmiseks noorsportlastele ja
harrastajatele; MTÜ-le Saue
Mälumänguklubi 128 eurot
halduskulude katteks; Saue
Jalgpalliklubile 2 575 eurot
Eesti 2016. aasta rannajalgpalli meistrivõistlustel osalemise registreerimistasuks,
Eesti MV II liiga osalemistasudeks, Lilleküla jalgpalliturniiri halli rendiks; MTÜ-le
Harjumaa Noorte Keelpilliorkester 1 400 eurot kuue Saue
linna noore ja kahe õpetaja
osalemiseks rahvusvahelisel
sümfooniaorkestrite festivalil Prantsusmaal; MTÜ-le
Saue Hardusselts Vitalis 400
eurot Saue Gümnaasiumi ja

Helsingi Alppila kooli keskkonnaprojekti läbiviimiseks;
MTÜ-le Saue Autoklubi 976
eurot lastelaagrite bussiväljasõitude läbiviimiseks
2016. aasta suvel; muusikute täiendõppe keskusele
1 000 eurot kontsertide
korraldamiseks Saue Gümnaasiumi õpilastele; Saue
Naisseltsile 128 eurot aastaaruande koostamiskulude
katteks; Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsile 100 eurot
Saue linna noore osalemiseks IFMSA peaassambleel
Maltal; Saue Linna Lastekaitse
Ühingule 128 eurot ühingu
halduskulude katteks; MTÜle Loomeühendus Pistik 400
eurot grillimeeskonna Pistik
Grill osalemiseks Hea Toidu
Festivalil; Saue Kodu-uurimise Seltsingule 30 eurot
arhiivi rendikulude katteks;
Eesti Meestelaulu Seltsile 2
000 eurot Saue Poistekoori
ja Saue Noorte Meeste Koori
kontsertreisiks Rootsi; MTÜle Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester 2 500 eurot XIV festivali Visioon ja XIX loomingu
ja improvisatsiooni päevade
korraldamiseks ning kaheksa
Saue linna noore puhkpillimängija ja kahe õpetaja
osalemiseks rahvusvahelisel
noorte muusika festivalil Slovakkias.
◊ Kinnitas Saue Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu

◊

◊

◊

◊

◊
◊

◊

lastevanemate esindajana
Mati Riimaa.
Kehtestas Saue Huvikeskuses täiskasvanutele korraldatavate kursuste hinnad: maalimine üks kuu
30 eurot; hõbesavist ehete
valmistamine kolm akadeemilist tundi 40 eurot; hõbetraadist ja helmestest ehete
valmistamine neli akadeemilist tundi 20 eurot.
Suunas volikokku otsuse
„Tallinna linnapiirkonna
jätkusuutliku arengukava
tegevuskava heakskiitmine“ ning määruse „Saue
Linnavolikogu 20.09.2012
määruse nr 50 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“
muutmine“ eelnõu.
Tunnistas kehtetuks Saue
Linnavalitsuse 25.11.2015
korralduse nr 432 „Sotsiaaltoetuste maksmine“
punkti 5.
Määras 25 euro suuruse
maamaksusoodustuse Saue
linna üksikule sügava puudega eakale.
Määras hooldaja kahele
puudega inimesele.
Seadis isikliku kasutusõiguse
Elektrilevi OÜ kasuks Saue
linna omandis olevale Sarapiku tänav T2 ehitatavale
0,4kV maakaabelliinile ja liitumiskilbile ning määras isikliku
kasutusõiguse tingimused.
Seadis isikliku kasutusõi-

guse Eesti Lairiba Arenduse
Sihtasutuse kasuks Saue
linna omandis olevatele
Tule tänav T4, Tule tänav
T3, Tule tänav T2, Tule
tänav T1 ja Sooja tänav T2
kinnistutele õigusega omada
kinnistul maatükiga püsivalt
ühendatud elektroonilise
side võrke ja teostada kõiki
töid, mis on vajalikud elektroonilise side võrkude ehitamiseks vastavalt tööprojektile nr HT0168 „ELA094
Tutermaa-Saue-Saku-Kiisa
lõigu Harjumaal Saue ja
Saku valdades ning Saue
linnas mikrotoru süsteemija fiiberoptilise sidekaabli
paigaldus“ ning liinirajatiste remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks ja
määras isikliku kasutusõiguse tingimused.
◊ Muutis Saue Linnavalitsuse
27.01.2016 korralduse n
37 p 3 järgmiselt : „Nimetada komisjoni esimeheks
Tuuli Urgard. Aseesimehe
valib komisjon oma liikmete hulgast.”
◊ Kinnitas Saue Päevakeskuse
reiside hinnad: väljasõit IdaVirumaale 15. aprillil (Kiviõli, Kohtla-Järve ja tööstusmaastikud) 35 eurot osaleja
kohta; Kihnu reis 28. juulil
105 eurot osaleja kohta;
Viiburi ja Lappeenranta reis
23.- 26. augustil 250 eurot
osaleja kohta.

Ühinemise rahvaküsitlus
Tuuli Urgard
Rahvaküsitluse korraldamise
komisjoni esimees
Kernu valla, Nissi valla, Saue
linna ja Saue valla ühinemise
rahvaküsitlus toimub 29. veebruarist kuni 6. märtsini 2016.
Elanike arvamus selgitatakse välja küsitluse korraldamisega küsitluspunktides ja
elektrooniliselt.
Küsitlusest on õigus osa võtta
igal vähemalt 16-aastasel isikul,
kelle elukohaks on rahvastikuregistris 1. jaanuari 2016 seisuga
märgitud Saue linn.

Küsitlus koosneb kahest
hääletusest
Esimese eesmärk on välja selgitada, kas hääletaja toetab
ühinemist või mitte. Teine
näitab, milline on hääletaja
eelistus moodustatava omavalitsuse nime osas.

Elektrooniline küsitlus
Elektrooniline küsitlus on ligipääsetav Saue linna koduleheküljelt
aadressil www.saue.ee. See algab

nis ja sisestab selle pitseeritult
valimiskasti.
Kui küsitlus 6. märtsi õhtul
lõpeb, avab komisjon hääletuskastid, loeb sedelid üle ja
fikseerib tulemused.
Hääletamine küsitluspunktides
◊ 29. veebruaril ja 1. märtsil 2016
kell 12.00-19.00 Saue Päevakeskuses (Kütise 4, Saue linn)
◊ 6. märtsil 2016 kell 10.0020.00 Saue Gümnaasiumis
(Nurmesalu 9, Saue linn).

29. veebruaril kell 9 ja lõpeb 4.
märtsil kell 20. Elektroonilises
küsitluses osalemiseks on vaja
ennast identifitseerida ID-kaardi
või mobiil ID-ga. Seeläbi kontrollitakse rahvastikuregistri kaudu,
kas hääletajal on arvamuse avaldamise õigus.
Elektrooniliselt antud häält
saab kuni e-hääletuse lõpuni
4. märtsil internetis ka ümber
muuta. Juhul kui arvamuse avaldaja on andnud e-hääle, aga ka
küsitluspunktis eelhääletamas
käinud, arvestatakse küsitluspunktis antud hääl ja e-hääl

tühistatakse. Elektrooniliselt
hääletanu vōi eelhääletanu antud
häält 6. märtsil muuta ei saa!
E-hääletamise läbiviimiseks
kasutatakse AS-i Andmevara
välja arendatud internetikeskkonda VOLIS.

Hääletamine küsitluspunktides
Sedelitega küsitlus toimub
eelhääletusena 29. veebruaril
ja 1. märtsil kell 12-19 Saue
Päevakeskuses ja 6. märtsil kell
10-20 Saue Gümnaasiumis.
Sedeliga hääletamine toimub sarnaselt harjumuspärasele valimisprotseduurile.
Kehtiva isikut tõendava dokuElektrooniline hääletus
Elektrooniline küsitlus on ligipääsetav Saue linna koduleheküljelt aadressil www.saue.ee alates 29. veebruaril kell 9 kuni 4. märtsil kell 20.

Kernu valla, Nissi valla, Saue
linna ja Saue valla ühinemise
rahvaküsitlus 29. veebruar - 6.
märts 2016. Sinu arvamus on
oluline! Tule ja anna teada, kas
toetad ühinemist või mitte ning
missugust nimevarianti eelistad!

mendi esitamisel kontrollivad
moodustatud komisjoni liikmed, kas hääletaja on valimisnimekirja kantud ja väljastavad
kaks hääletussedelit.
Esimesel peab hääletuses
osaleja avaldama arvamust,
kas toetab ühinemist või mitte
ehk tegema ristikese ühte kastikesse - kas TOETAN või EI
TOETA kastikesse.
Teisel sedelil kinnitama
kumba nimevarianti ta pooldab
uuele ühendvallale, juhul kui
ühinemine teoks saab.
Hääletuses osaleja täidab
sedeli privaatselt valimiskabii-

Pärast rahvaküsitlust
Kui sedelihääletus on läbi ja
tulemused kokku loetud, liidab
komisjon neile e-hääletuse
tulemused ja koostab küsitlustulemuste protokollid. Tõenäoliselt selguvad esialgsed
küsitlustulemused 7. märtsiks.
Seejärel peab iga läbirääkiva
omavalitsuse volikogu küsitlustulemused kinnitama: milline oli
osalemisaktiivsus, kuidas jagunesid poolt- ja vastuhääled, kumma
nime kasuks arvamus langes.
Ühinemise rahvaküsitluse korraldamise komisjon
Esimees: Tuuli Urgard, tel 5351 6356
Liikmed: Haiko Käärik, Diana Kooskora, Margit Ots, Anneli Ritsing,
Monika Liiv, Sirje Peedu, Siivi
Holmberg ja Vello Toomik ning
asendusliikmed Krista Terno ja
Evelin Povel-Puusepp. Aseesimehe
valib komisjon liikmete hulgast.

Linnaelu

4

Saue Sõna 19. veebruar 2016

Kas või kellega me peame ühinema? Või mitte

Jaan Moks
Saue Linnavolikogu liige
Saue linna elanikele ja linnavolinikele on kätte jõudnud
otsustavate otsuste ajad. Milliste mõtetega lähen ma ise
volikogu liikmena vastu määravate otsuste tegemisele?
Mõtted on vastuolulised.
Esmalt tundub mulle, et

haldusreform tänasel kujul ei
ole õigetel alustel. Lihtsalt liita
kokku omavalitsusi tänastes
piirides ei täida eesmärki.
Aastaid on räägitud tõmbekeskuste Eestist. Miks mitte
minna seda teed? Kuid see
tähendab mõne omavalitsuse
tükeldamist - siinkohal Saue
valla osadeks jagamist loogiliselt.
Teisalt, kui ühinemine on
Saue linnale hädavajalik mida ma ei näe, et on -, siis
ütleb kaine talupojamõistus,
et ühineda võiks Saue vallaga,
kui just peab, kuna paljudele
Saue valla elanikele on Saue
linn tõmbekeskus oma teenuste ja kauplustega.
Aga kas selle pärast, et
linn on tõmbekeskus, peab
just ühinema? See, kui valla

lapsed käivad linna koolis või
lasteaias ja kui valla makstav
pearaha lapse kohta ei hõlma
investeeringuid või muid hoonete ülalpidamiskulusid, on
halbade otsuste, läbirääkimiste või lepingute tulemus.
Samas ei näe ma ehitusinsenerina, et linn võiks laieneda sissepoole. Keskuses läheb kitsaks.
Kolmandaks painab, kust
tuleb kõik see raha, mida on
vaja, et viia ellu ühinemislepingus fikseeritud investeeringud, maksta kõiki sotsiaaltoetusi sama kõrgel tasemel.
Kui panna nelja rahakoti sisu
kokku, tuleb ikka kokku sama
summa, millest ei piisa.
Ja milline on stsenaarium,
kui riik muudab tulumaksu
laekumise omavalitsuse kas-

sasse töökohapõhiseks?
Eesti muidugi ääremaastub
selle tulemusel veel enam,
kuid täna puudub analüüs,
mida tooks see kaasa plaanis
olevale ühendvallale, mille
elanikest enam kui paljud töötavad Tallinnas.
Neljandana toon välja mure
toetuste pärast. Saue linnas on
toetusi, mida teised ühineda
plaanivad omavalitsused täna
ei paku. Näitena transporditoetus eakatele ja õpilastele
ning sünnipäeva- ja jõulutoetus eakatele, puuetega lastele
ja töövõimetuspensionäridele.
Pealegi on ühinemislepingu
tekstis kirjas, et võetakse aluseks kõrgemad toetused. Aga
mida tähendab „aluseks“?
Samas lepinguprojektis ei ole

sõnagi sellest, kuidas kindlustatakse Tallinnas õppivate
õpilaste ja üliõpilaste transport
kooli. Sauel on see tasuta!
Kirja on pandud võrdse
kohtlemise printsiip ja välja
öeldud, et kõik säilib. Aga
jällegi - kust tuleb rahastus?
Seda enam, et ühinemislepingu lisana esitletav finantsanalüüs on valminud ülikiirelt
ja pole piisavalt põhjalik.
Õhus on veelgi küsimusi
– näiteks, milline on Saue
Gümnaasiumi võimalus jätkata
gümnaasiumina - kui seda
üldse on -, kui Laagrisse tuleb
riigigümnaasium?
Lugupeetud Saue inimesed!
Tulge kõik valima, kuid minu
seisukoht on selline, et iseseisev Saue linn peab jääma.

kus gümnaasiumis ja lasteaias
käib ligi 30% Saue valla lapsi,
kuid hooneid peab üleval
pidama Saue linn. Samal ajal
laekub vanemate maksuraha
kenasti valla kontole.
See väide ei vasta tõele, sest
Saue vald maksab Saue linnale
lasteaialaste ja gümnaasiumiõpilaste eest seadusega ette
nähtud pearaha, mis katab
lasteaia ja gümnaasiumi kulud.
Kas ühinenud vallal on
ikka palju suurem investeerimisvõimekus, mis annab võimaluse täna ehitada midagi
suurt Sauele, homme võibolla mujale ja ülehomme jälle
Sauele? Arvan, et ei ole, sest
väiksemad vallad on rahalistes raskustes ja Saue linn
on nende jaoks lihtsalt rikas
pruut. Saue linna elanikud
on oma sissetulekute poolest
ühe inimese kohta viimased
17 aastat olnud terves Eestis
esimese viie seas.
Samas ei garanteeri mitte
miski, et Lääne-Harju vallas ei
pea Saue valla poliitikud läbirääkimisi koalitsiooni moodustamiseks Kernu ja Nissi valla
poliitikutega ning Saue linna
poliitikud ei satu opositsiooni

või et Saue linna maksumaksja
rahad lähevad jagamisele kolme
valla vahel - Kernu, Nissi ja
Saue valdades, sest valla tulude
jaotamise otsustab pärast 2017.
aasta kohalike omavalitsuste
volikogude valimisi juba uue
ühendvalla volikogu läbi eelarve.
Eesti Ekspressi 10. veebruari
numbris ilmus Sulev Vedleri
artikkel „Tallinna külje all sünnib suuruselt kuues omavalitsus“, milles oli oluline faktiviga.
Artikkel väitis, et petitsioon.ee
keskkonnas olevale petitsioonile „Saue linnarahvas nõuab
klassikalist rahvahääletust ilma
e-hääletuseta“ allakirjutajatest
seisis Saue linna iseseisvuse
eest ainult 20 inimest. Artiklis
oli arvesse võtmata jäetud 245
allkirja, mida sauelased tõid allkirjalehtedel Saue Päevakeskusesse ja mille ma andsin Saue
Linnavolikogu esimehele Valdis
Toomastile üle 17. detsembri
volikogu istungil.
Tegelikult on neid sauelasi,
kes tahavad säilitada Saue
linna iseseisvust veel rohkem.
Kui palju täpselt, see sõltub
teist rahvahääletusel. Armas
Saue linna rahvas, ütleme rahvahääletusel ühinemisele ei!

õpetajana tal tööpuudust küll
olnud ei ole. Näiteks 2013.
aastal tuli tal ning veel kahel
sõiduõpetajal kokku ligi 300
õpilasele vajalikke teadmisi
ja sõiduoskusi jagada. Seda ei
ole sugugi vähe.
Ülemused Tallinna Linnatranspordi AS-ist on Mattiga
igati rahul ja hindavad kõrgelt

tema tööd, sest tal ei ole ametis oldud poole sajandi jooksul
tulnud ette ühtegi põhjuseta
puudumist. Tasub järele teha!
Aktiivse inimesena tegutseb Matti Nappus oma kodulinna Saue volikogu aseesimehe ning sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehena.
Kes teeb, see jõuab!

Tõde tõuseb - vale vaob

Alar Sudak
Kodanikuühiskonna tegelane
Kogu maailm ja ka sauelased
on juba ammu teadlikud, et
poliitikamaailm on nagu äraspidine maailm, kus eetika ei
kehti ja loogika ei loe ning
kõige tähtsam on võim.
Poliitikud annavad rahvale
lubadusi selleks, et hiljem
lubadusi murda, räägivad
pahatihti jutte, mida nad ise
ka ei usu.
Selliste mõttemallide järgi
on püütud ka Saue linna ühinemise teemal sauelasi eksitada argumentidega, millel
pole alust, ning on esitatud
väiteid ja fakte, mis ei vasta
tõele. Seda kõike selleks, et
eksitada sauelasi enne rahvahääletust. Eesmärgiga veenda

meid, et Saue linna olukord
on nii hull, et enam hullemaks
minna ei saa ja et justkui päästaks Saue linna ühinemine
Kernu, Nissi ja Saue vallaga
meid kõige hullemast.
Ühinemise pooldajad on
Saue Sõnas väitnud, et Saue
linna elu ja tulevik ei ole roosilised, et Saue linna hiilgeajad
jäid 2005.-2007. aastatesse,
et 2008 algas mandumine.
Kuid jutt sellest, et allakäik
algas Saue linnas tervikuna, ei
vasta tõele.
Aastast 2008 kuni tänaseni
on Sauel toimunud järgmised
arengud: ehitati kooli fuajeele
pealisehitus algklassidele ja
ruumid muusikakoole, rajati
vee- ja kanalisatsioonitrassid,
ehitati Kadaka elamurajoon,
Olerexi ristmikule pandi valgusfoor, loodi kergliiklusteed
Padula jaamast Vanamõisa ülesõidukohani, erasektoris ehitati
Maxima pood, renoveeriti Saue
Kaubanduskeskus jne.
Statistikaameti tellitud Geomedia analüüsi tulemusel selgus, et Saue linn kuulus 2014.
aastal Eesti omavalitsuste seas
esimese viie kõige võimekama
omavalitsuse sekka.

Saue Linnavalitsus osutab
linnarahvale kõik vajalikud avalikud teenused ja sauelased ei
pea mitte ühegi avaliku teenuse
saamiseks sõitma Tallinna. Kõigil Saue Linnavalitsuse ametnikel on erialane kõrgharidus ja
aastate pikkune töökogemus.
Ühinemise pooldajad on
kirjutanud, et linnas on palju
probleeme, mis vajavad lahendamist, aga Saue sellega üksi
hakkama ei saa, sest meil
puudub üks oluline arenemiseks vajalik ressurss - see on
maa – ja et täna on Saue linna
üheks suurimaks probleemiks
elanikkonna vananemine.
Minu arvates on Sauel
maad piisavalt, linnas on juba
praegu suured elamurajoonid
ja tööstuskvartalid. Elanikkonna vananemine on aga
demograafiline probleem mitte
ainult Sauel, vaid ka terves
Eestis ja Euroopas. On utoopia
väita, et Sauel kõik vananevad,
aga ümberkaudsetes valdades
elanikkond muudkui nooreneb
ja nooreneb. Täielik hääbumine on veel mitusada aastat
õnneks täielik anti-utoopia.
Ma ei nõustu ka väitega, et
ühinemisega kaoks probleem,

Pool sajandit bussidega jändamist
Urmas Tooming
Tallinna Linnatranspordi AS-i
avalike suhete spetsialist
Tänavune 29. jaanuar oli Matti
Nappusele eriti tähtis päev.
Just sel reedel surus Tallinna
Linnatranspordi AS-i juhatuse
esimees Enno Tamm tal kätt
ja andis üle aukirja koos raha-

lise preemiaga. Põhjus selles,
et Matti Nappusel täitus 3.
jaanuaril 50 aastat töötamist
linnatranspordiettevõttes, mida
praegu nimetatakse Tallinna
Linnatranspordi AS ning mille
eelkäijad olid Tallinna Autobussikoondis ja veelgi varem
Tallinna Autobussipark.
Matti Nappus asus Tal-

linnas linnaliinibussi juhina
tööle 3. jaanuaril 1966 ja
pidas seda ametit kuni 1977.
aasta märtsini, mil temast sai
sõiduõpetaja bussiettevõttes.
Seda ametit peab mees seniajani ning õpetab välja C-,
CE- ja D-kategooria sõidukijuhte.
Matti on öelnud, et sõidu-
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Saue viiulilapsed osalesid
suurepärastel muusikasündmustel
Juta Ross
Saue Muusikakooli õpetaja
Saue viiulilapsed said veebruaris osa kahest suurepärasest
muusikasündmusest.
13. veebruaril toimus Estonia kontserdisaalis Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu korraldatud Eesti noorteorkestrite
festivali kontsert. Saue lastest
ja õpetajatest esinesid Harjumaa Keelpillorkestri koosseisus Marya Alice Mändmaa,
Eliise Kiisler, Melissa Melani
Oruste, Laura Liisa Kümnik,
Mait Pihotalo, Liliana Zakurakina ja Juta Ross.
Festivalil osales 10 orkestrit, milles oli kokku 450
mängijat. Kontserti rikastas
oma kõrge kõlakvaliteediga
külalisorkester Lätist. Iga
orkester sai esineda individuaalse kavaga.
Võimalus mängida Eesti
esindussaalis oli suur välja-

Saue Muusikakooli õpilased esinesid Harjumaa Keelpillorkestri koosseisus Eesti noorteorkestrite festivali kontserdil Estonia kontserdisaalis. Foto: muusikakool

kutse ja vastutus. Harjumaa
Keelpilliorkestri esituses kõlas
Haydni Sümfoonia nr 2. Dirigeeris Hando Põldmäe. Viis
tundi kestnud neljaosalise
kontserdi lõpetasid koondor-

kestrid, mis esitasid tutvustuseks 2017. aastal noorte
laulu -ja tantsupeol mängitavat
sümfoonia -ja koondorkestrite
repertuaari.
14. veebruaril toimus Tal-

Õpetajatele teevad enim muret laste
ebapiisavad sotsiaalsed oskused

Joonistamisjaanuar
Saue koolis
Anu Vananurm
Klassiõpetaja

Andra Salutee
Lasteaia õppealajuhataja
Saue Gümnaasiumi 1.-6.
klasside õppealajuhataja Eve
Tamm ja sotsiaalpedagoog
Kristi Vinkel käisid 12. veebruaril Saue lasteaia õpetajatega kohtumas. Lasteaiast
osalesid kohtumisel õpetajad,
kes eelmisel aastal oma rühma
kooli saatsid, ja need, kelle
rühmad lõpetavad lasteaia
sellel kevadel.
Lasteaed sai koolilt positiivset tagasisidet tehtud töö
kohta. Ühiselt leiti, et üha
suurema tähelepanu all on
kaasava hariduse põhimõtete
rakendamine ja laste individuaalse arengu toetamine.
Kool ja lasteaed jätkavad
koostööd Innove Rajaleidja
arenduskeskusega, et parandada haridustugiteenuste

linnas Salme Kultuurikeskuses juba traditsiooniks saanud
Eesti Suzuki Ühingu sõbrapäeva kontsert. Esinejaid saabus Tartust, Raplast, Viimsist,
Sauelt, Tabasalust, Laagrist,

Sakust ja Tallinnast. Esinesid
viiuli-, klaveri-, trompeti- ja
kontrabassimängijad vanuses
3-17 aastat.
Saue Muusikakooli Suzuki
meetodil õppivatest lastest
osalesid Mirk Silver Kass,
Susett Marin Kass, Narvin
Aurelius Kass, Kertti Kass,
Mia Marta Võting, Marta Rein,
Meelika Karu, Karl Korts ja
Henri Korts. Sõbrapäeva kontsert on alati oodatud sündmus,
milleks kõik osalejad meelsasti harjutada pingutavad, et
endast parim anda.
Muusikarohke nädalalõpp
pakkus kõigile mängijatele ja
kuulajatele palju rõõmu ning
andis jõudu kevadvaheajani
harjutamiseks. Uued sündmused ootavad Sauel juba
18.-19. märtsil, kui toimuvad
harjutuspäevad ja orkestrite
avalik kontsert Saue Gümnaasiumi saalis.
Peatse kohtumiseni!

Kohtumisel kooliga osalesid lasteaiast õpetajad, kes eelmisel aastal oma
rühma kooli saatsid, ja need, kelle rühmad lõpetavad lasteaia sellel kevadel.
Foto: Andra Salutee

kättesaadavust.
Ühises arutelus selgus, et
jätkuvalt teevad kõige rohkem
muret nii kooli- kui lasteaiaõpetajatele laste ebapiisavad
sotsiaalsed oskused.
Sellest tulenevalt seisab
lastevanemate ja lasteaia ees
ülesanne aidata koostöös lastel

saavutada suuremat iseseisvust.
Enesekohaste ja suhtlemisoskuste valdamine on väga oluline
iga lapse jaoks, kes lasteaiast
kooli minnes saab ligi 1000
inimesega koolipere liikmeks.
Meie kõigi ülesanne on luua
eeldused laste turvaliseks üleminekuks lasteaiast kooli.

Jaanuar on Saue Gümnaasiumi algklassides olnud ikka
joonistamiskuu, sest just
jaanuaris on juba mitu-mitu
aastat järjest toimunud 2.-4.
klasside joonistamispäev
poistele ja tüdrukutele.
Sel aastal joonistasid
poisid Loksa Gümnaasiumis
teemal „Kõige stiilsem auto“
ja tüdrukud pidid Harmi
Põhikoolis paberile panema
erinevate maade tantsud.
Meie koolist osales joonistuspäeval üks tüdruk ja üks
poiss igast klassist, joonistused olid uhked ja joonistajad
ise väga tublid. Mõnesid meie
õpilasi tunnustas ka žürii.
Tüdrukutest saavutas II

koha Hanna-Leen Keerov 2.b
klassist. Herzi Lootsar 3.a
klassist pälvis Harjumaa Daigo
Dance klubi eripreemia.
Poistest olid žürii arvates
kõige stiilsemate autode autoriteks Otto Markus Veskimägi
4.a, Hugo Pepe Uustal 3.b ja
Henri Isok 3.d klassist.
Poiste joonistuspäeva
„Kõige stiilsem auto“ tänuüritus toimus teisipäeval,
16. veebruaril, firma ABC
MOTORS salongis Paldiski
mnt 105. Tüdrukutelgi on
auhinnad juba käes.
Õpilasi juhendasid õpetajad Anu Lauri, Liis Lainesaar,
Eneli Pruul, Anu Vananurm
ja Lea Mändla.

Keelekümbluse koolitus Midrimaal
Kahesuunalise keelekümbluse spetsialist Karin Piirsalu käis 8. veebruaril Saue
lasteaia õpetajatele tutvustamas keelekümblusprogrammi ja õppematerjale.
Õpetajad said teadmisi osalise, täieliku ja kahesuunalise keelekümbluse alustest.
Foto: Andra Salutee

Tublid joonistajad vasakult: Herzi Lootsar, Hugo Pepe Uustal, Otto Markus Veskimägi ja Henri Isok. Foto: Anu Lauri
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Saage tuttavaks Saue
Noortekeskuse uue
vabatahtlikuga!
Kirke Kasari
Saue Noortekeskuse
noorejuht
Saue Noortekeskuse uus vabatahtlik Clara saabus Eestisse
3. veebruaril. Ta jääb meie
juurde terveks aastaks.
Clara sattus siia läbi
Euroopa vabatahtliku teenistuse, mille eesmärk on anda
noorele võimalus kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes
Euroopa riigis just temale
huvipakkuval alal ning tutvuda
selle riigi keele, inimeste ja
kultuuriga.
Clara on pärit Hispaaniast,
kuid juba mõned aastad tagasi
Leedus ajutiselt elades ning
Balti riike põgusalt külastades,
teadis ta, et tahab kindlasti
kunagi veel Eestisse tagasi tulla.
Olgugi, et Clara on õppinud
tsiviilehitust, on tal noortega
tegelemise vastu suur huvi.
Vaatamata keelebarjäärile on
tal täna juba mitmed tutvused
Saue Noortekeskuse igapäevaste külastajatega loodud.
Clarale oli meeldivaks üllatuseks meie noortekeskus, sest
tema sõnul Hispaanias sellist
keskust ei ole, kus on noortel
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Sõbrapäevadisko
Kristi Kruus
Saue Noortekeskuse juhataja
Enne veel, kui päris sõbrapäev
kätte jõudis, pidasid noored
Saue Noortekeskuses (SNK)
maha ühe raju sõbrapäevapeo.
Kõik sõbrad olid kohal!
Muusikat mängisid SNK
DJ-klubi noored ja trummilaivi tegi Saue noormees
Drummerik. Täistundidel
loosisime pidutsejatele

sõbralikke auhindu ja peo
muutis meeldejäävaks politseireid, mille käigus kõik
noored - mõni lausa esimest
korda elus - alkomeetrisse
puhuda said.
Järgmine disko naistepäeval ja siis juba nooremale vanusegrupile.
Fotod: Saue Noortekeskus

Saue Noortekeskuse uus vabatahtlik, hispaanlanna Clara jääb meie
juurde terveks aastaks. Foto: Saue Noortekeskus

nii palju võimalusi ja kus nendega nii aktiivselt tegeletakse.
Clarale endale meeldib tegeleda spordiga. Ta on näiteks
oma lühikese elu jooksul sooritanud juba mitmeid langevarjuhüppeid. Suureks kireks on
muusika, loodus ja matkamine.

Clara lööb kaasa kõigis
noortekeskuse tegemistes ja
on peaaegu iga päev kohal.
Seega – kõik, kel huvi tutvuda pisut hispaania keele
ja kultuuriga või niisama
Claraga juttu ajada, tulge
tutvuma!

Turvaliselt Internetis
9. veebruaril tähistati ülemaailmselt Turvalise Interneti
päeva.
Projekti „Targalt internetis“ raames on valminud uued
ennetusvideod „Käitu internetis
targalt!“ - vaatamiseks, jagamiseks, kaasa mõtlemiseks!

Eesti keeles
◊ Ahistajad:
https://www.youtube.com/
watch?v=DlPboHJQmAo
◊ Petuskeemid:
https://www.youtube.com/
watch?v=ndKHmyyc5hk
◊ Vihakõne:
https://www.youtube.com/
watch?v=b67lXHxCVVw

Vene keeles
◊ https://www.youtube.com/
watch?v=dSK37ZyW388
◊ https://www.youtube.com/
watch?v=Lm1RLRKjyqs
◊ https://www.youtube.com/
watch?v=2dKj4Pdv2LU

Vaadake kindlasti lisaks:
◊ www.targaltinternetis.ee
◊ www.lasteabi.ee

Sarnastel teemadel varem valminud ning samuti youtube’is
kättesaadavad videod
◊ „Tunne oma netisõpru“:
https://www.youtube.com/
watch?v=6MFpx_E6BPQ;
(vene keeles): https://
www.youtube.com/
watch?v=fuG1eMIPtIw

◊ „Kodukauplus internet“
:https://youtu.be/IzLgoXAd5Os
◊ “Laps netis”:
https://youtu.be/P9wKzjHZS9E
◊ “Kuningas on alasti!”:
https://youtu.be/czfUQDawTZU
◊ “Ahjualune”: https://
www.youtube.com/
watch?v=ernzHRhtUu8

19. veebruar 2016 Saue Sõna

Sport

7

Eesti meistrivõistlustelt
taipoksis kaks pronksi Sauele
Nils Joonas Põldme
Spordiklubi Imperial juhataja
Eesti Lahtised Võitlusspordi
Mängud 2016 toimusid 13.14. veebruaril Tondiraba Jäähallis. Mängude raames peeti
ka 14. veebruaril Eesti meistrivõistlused taipoksis 2016.
Spordiklubi Imperialist olid
registreeritud võislema Jaan
Vanaaseme ja Reimo Allik.
Jaan Vanaaseme võistles
juuniorite (16-17-aastased)
vanuseklassis ja kaalukategoorias kuni 63 kg. Ta küll kaotas poolfinaalis, aga saavutas
seega Eesti meistrivõistlustel
kolmanda koha.
Näha oli, et Jaan jäi alla
rohkem väiksema võistluskogemuse tõttu. See oli tema jaoks
alles teine matš.
Jaani esimene matš toimus eelmise aasta detsembris
Eesti Muay Thai liigal, kus ta
võitis tookord oma vastast väga
ülekaalukalt, lüües talle kohtuniku kaks korda sekundeid
lugema (knockdown).
Reimo Allik proovis sel korral
võistlemist raskemas kaalus, kui
ta seda tavapäraselt teinud on.
Reimo võistles täiskasvanute klassis kaalukategoorias
kuni 86 kg, kus pidi samuti
vastu võtma kaotuse poolfinaalis, aga tuli Eesti meistrivõistlustel pronksile.

Jaan Vanaaseme (vasakul) võistles juuniorite (16-17-aastased) vanuseklassis kaalukategoorias kuni 63 kg ja saavutas Eesti meistrivõistlustel
kolmanda koha. Pildil koos Nils Joonas Põldmega

Reimo vastane oli Pavel
Karjukin, kes on Eesti mõistes
väga kõrgel tasemel ja suure
võistluskogemusega sportlane.
Esimeses raundis töötas Reimo
oma vastast ülekaalukalt ja lõi
ta raundi lõpus knockdowni.
Järgmises kahes raundis suutis aga Karjukin rohkem domineerida klintšis ja võitis. Pavel
pälvis ka Eesti meistritiitli.
Taipoksi teebki raskeks
just püstimaadlus ehk klintš,
samuti ka löögid küünarnuki
ja põlvedega. See muudab aga
selle spordiala püstivõitluse
aladest ka kõige mitmekülgsemaks, huvitavamaks ja samas
reaalsemaks.
Tihti suhtuvad inimesed

Saue Kergejõustikuklubi
suurepärane sooritus

Kuld ja kaks hõbedat vasakult: Rasmus Kuningas, Katre Sofia Palm ja
Laura Häling. Foto: Saue Kergejõustikuklubi

Allan Elerand
Eesti B ja A klassi noorte sisekergejõustiku meistrivõistlused toimusid 6.-7. veebruaril Tallinnas
Lasnamäe kergejõustikuhallis.
Saue Kergejõustikuklubist osales võistlustel kaheksa noorsportlast, kellest kolm tuli medalile.

Katre Sofia Palm võitis tulemusega 1.70m kuldmedali tüdrukute A klassi kõrgushüppes.
Hõbemedalid said Laura
Häling tüdrukute B klassi kuulitõukes tulemusega 11.96m
ja Rasmus Kuningas poiste B
klassi 60m tõkkejooksus ajaga
8,93 sekundit.

taipoksi kahjuks liigse eelarvamusega - see spordiala on
lihtsalt üks kaklemine. Nii see
kindlasti ei ole.
Võitlussport on sportlik võitlus, kus on oma tehnika, reeglid ja filosoofia. Võitlussporti
ja tänavakaklust omavahel
võrrelda ei saa. Pigem saaks
seda võrrelda malemänguga.
Rõõmustav uudis spordisõpradele aga on, et selle
aasta veebruarist liitus meie
treenerite tiimiga Eesti taipoksi tipp Edvin-Erik Kibus,
kellega saame edaspidi nüüd
oma nõrku kohti paremaks
treenida. Edvini näol võib julgelt öelda, et ta on ilmselt üks
parimaid ja tahetumaid püsti-

Reimo Allik proovis sel korral võistlemist raskemas kaalus, kui ta seda
tavapäraselt teinud on - tulemuseks pronksmedal. Fotod: Kaarel Krutob

võitluse treenereid Eestis.
Samuti kuulub meie treenerite tiimi Martin Plaser, EOK
Eesti spordihing 2013, kes
viib läbi maadluse treeninguid
meie lastegrupile. Pühapäeva
õhtuti käime tublimatega
lisatreeningutel tema Korrus3
spordiklubis, et ikka trennid
oleksid mitmekülgsemad.
Ootame julgelt kõiki huvilisi
igal ajal meie treeningutega
liituma. Meie treeningutel
osalevad lapsed, noored, täiskasvanud, poisid, tüdrukud,
mehed, naised, algajad ja
edasijõudnumad.
Treeningutel teeme ka rohkesti erinevaid ÜKE ehk üldkehalisi harjutusi, keskendudes

paljuski süvalihastele, sest inimene on täpselt nii tugev, kui
on tema kõige nõrgem lihas.
Meie treening näeb mingis
mõttes välja nagu üks tavaline rühmatrenn ja sellepärast
tulevad ka paljud teiste spordialade esindajad meie trenni
endale lisa võtma.
Spordiklubi Imperial on
Saue linnas tegutsev võitlusspordiklubi, mille eesmärk on
spordi arendamine, tervislike
eluviiside propageerimine,
treeningute, koolituste ja spordiürituste korraldamine. Me ei
tee lihtsalt trenni, vaid mõtestame ka oma tegevust!
Rohkem informatsiooni
www.sauesport.ee.

LC Saue kohtus Aapo Pukiga
Aidu Ots
LC Saue pressisekretär
LC Saue klubiõhtul 4. veebruaril Saue mõisas oli külaliseks tuntud portreekunstnik
Aapo Pukk, kes rääkis oma
kujunemisest kunstnikuks,
huvitavatest seikadest elus, ja
avaldas mitmeid elutõdesid.
Aapo sai tänu emale, kes
oli Tartu Lastekunstikoolis
õpetaja, juba varakult ligipääsu värvidele ja pliiatsitele
ning tegeleda joonistamisega.
Ema armastas Aapole ikka
välja öelda elutõe, et alustatu
tuleb viia lõpule. Seda täiendas Aapo ütlusega, et lõppu
veel ei paista kusagilt.
Aapo on maalinud paljusid
tuntud inimesi Eestis ja väljaspool seda. Paistab, et tema hoog
ja energia on raugematud.
2006-2011 elas Aapo
Ameerika Ühendriikides
Lõuna-Californias Palos Verdes Estatesi väikelinnas Los
Angelese külje all. Talle on
omistatud mitmeid autasu-

Tuntud portreekunstnik Aapo Pukk oli külaliseks LC Saue klubiõhtul.
Foto: Aidu Ots

sid, viimati Ameerika portreekunsti ühingu preemia.
Meile meeldis väga Aapo
väljaütlemine, et teekond
kuulsuse ja rikkuse poole
peakski olema pikk. Saime
kinnitust, et seda elutõde on
ta oma pikas arengutees ka
järginud.
Kõikide lionsklubi liikmete ühine arvamus oli, et

Sauel elava ja töötava portreekunstniku Aapo näol
oleme saanud endale ühe
väga targa, andeka ning väärt
sõbra. Tunneme, et meie
kohtumine ei olnud viimane.
Soovime Aapole enda
pidevat vormishoidmist ja
edasiarengut, huvitavaid väljakutseid portreekunstis ja ka
muudel aladel.

Vaba aeg

Saue Sõna 19. veebruar 2016

8

Saue linna laululaps 2016
Sirje Luberg
Saue Huvikeskuse juhataja
Sellel aastal toimub laulukonkurss laupäeval, 2. aprillil,
algusega kell 11 Saue Kontserdisaalis. Osaleda võivad
kõik Saue linna sissekirjutust
omavad lapsed. Võistlust ei
jaotata eel- ja lõppvooruks.

Vanuserühmad
lauluvõistlusel
3-4-, 5-6-, 7-9-, 10-12-,
13-15-, 16-18-aastased.
Laulja vanust arvestatakse
seisuga 31. detsember 2016.
Ette peab valmistama
ühe laulu, mis on lapsele
sobiv ning arvestab tema

vanust ja võimeid.
Iga osaleja saab võimaluse proovi teha esinemise
järjekorra alusel vastavalt
vanuserühmale 1:00 kuni
1:10 (aeg minutites).
Lauljaid hindab 3-liikmeline žürii. Igas vanuserühmas
hinnatakse tüdrukuid ja poisse
eraldi. Autasustatakse iga

vanuserühma kolme paremat
tüdrukut ja poissi.
Žürii valib välja ka osalejad
Harjumaa Laululaps 2016
võistlusele.
Registreerimine toimub
28. märtsil kella 12-ni e-posti
teel huvikeskus@saue.ee.
Info telefonidel
6595009, 5234339.

Uued kursused
täiskasvanutele huvikeskuses
Juhendaja Anneli Lupp. Koolitusel saab luua endale unikaalse poolvääriskividest ja
hõbetatud traadist ehte.

SAVITUBA PEREDELE
12. ja 19. märtsil kell 11.0013.00. Perepilet 12 eurot.
Juhendaja Made Kaares.

TEKSTIIL JA TAASKASUTUS
Maalimine teksarõivastele 9.
ja 30. märtsil. Tasu 16 eurot.
Tikand või aplikatsioon villasele rõivale 13. ja 20. aprillil.
Tasu 16 eurot. Kevadkursuste
juhendaja Eret Kuusk.

HÕBETRAADIST JA HELMESTEST EHETE VALMISTAMINE
14. märtsil kell 18.00-21.00.

Koolituse sisu:

◊ materjalide ja töövahenditega tutvumine;
◊ ehte kavandamine;
◊ töövõtetega tutvumine,
traadi ja helmeste kombineerimine;
◊ ehtenõela ja kõrvarõngakonksude valmistamine;
◊ ehte valmistamine.
Valmistada saab kas käevõru
või kõrvarõngad ja ripatsi.
Kursuse maksumus 20 eurot.
Hind sisaldab vajalikus koguses
hõbetatud traati ja poolvääriskividest helmeid. Kõik töövahendid on kohapeal olemas.

HÕBESAVIST
VALMISTAMINE

EHETE

4. ja 11. aprillil kell 18.0020.00. Juhendaja Anneli Lupp.
Hõbesavi on mittetoksiline savisarnane aine, mis koosneb väikestest hõbedaosakestest. Hõbesavi kuumutamisel temperatuuril
650-850 kraadi saadakse 99,9%
hõbe. Koolitus on algajatele, kus
saab omandada esmased hõbesavi töötlemise oskused ja luua
endale ainulaadne hõbeehe. Koolituse ühe päeva hind koos kõigi
vajalike materjalide, töövahendite
ja põletusega on 40 eurot.
Kursused toimuvad Saue Huvikeskuse kunstiklassis, Saue koolimajas. Info ja kursustele registreerimine huvikeskus@saue.ee.

Etendus „Kahe lugu“

Saue Kontserdisaalis etendub
reedel, 22. aprillil kell 19
Eduardo Galán’i poeetiline
tragikomöödia „Kahe lugu“.
Lavastaja Madis Kalmet.
Kunstnik Liina Unt, valguskunstnik Margus Vaigur, muusikaline kujundaja Feliks Kütt.
Mängivad Karin Tammaru ja
Guido Kangur (külalisena Eesti
Draamateatrist).

Lola on noor ja harimatu
naine, kes töötab supermarketi kassapidajana, Ortiz aga
pahur kirjandusõpetaja, kes
loeb kannatamatult päevi
pensionini.
Nende väga ebatõenäolise
kohtumise põhjustab käitumisprobleemidega Daniel, Lola
poeg ja Ortizi õpilane.
Püüdes koos teismelist
aidata, hakkab mõlema hall

argipäev ootamatult erksamaid
värve omandama. See on lugu
õppimisest ja õpetamisest nii
koolis, elus kui ka tundemaailmas - kui kedagi armastad, siis
võtad ka vastutuse.
Hispaania kirjaniku sotsiaalselt tundlik tekst on läbi
põimunud huumori ja inimliku
soojusega. NB! Laval suitsetatakse. Rohkem infot: http://
www.endla.ee/lavastused/
repertuaaris/kahe-lugu.
Pileti hind 14 või 12 eurot
(sooduspilet). Müük ja broneerimine Saue Huvikeskuses
(ruum 124 koolimajas) E-N
15.00-18.00, telefon 6595
009 ja Piletimaailma müügikohtades ning internetis www.
piletimaailm.com.
Kohtumiseni etendustel!

Etendus „Kaheksa armastavat naist“
Robert Thomase kuritegelik
komöödia Saue Kontserdisaalis 23. märtsil kell 19.00.
Lavastaja Eili Neuhaus.
kunstnik Reili Evart, tõlkija
Raimond Kaugver. Osades Ines
Aru (külalisena), Anne Veesaar
(külalisena), Ülle Lichtfeldt,
Marin Mägi-Efert, Maarika
Mesipuu-Veebel, Liisa Aibel,
Helgi Annast, Silja Miks.
See kõik on kui imeline
muinasjutt. Elas kord mees,
tubli ja hea mees. Mehe
ümber keerles kaheksa naist.
Naised tantsisid mehe

ümber oma tavalist tantsu elutantsu... Armastada, olla
armastatud, saada armastatuks. Saada, saada, ainult
midagi saada ja saavutada!?
Elu aga tahab elamist elul on omad plaanid. Naer
läbi pisarate võiks raputada,
hoiatada - halvatud tunnete,
jõuetu mõtlemise ning loomuvastaseks muutunud elu eest.
Piletid hinnaga 11 / 13
eurot müügil Saue Huvikeskuses (Saue koolimajas ruum
124) E-N 15.00-18.00 ja
Piletimaailmas.
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Las olla te elus vaid rõõmsad värvid
Saue Sõna
Sellekordsel linna eakamate
sünnipäevalaste peol noortekeskuses osalesid need, kel see
päev, mil jälle aasta vanemaks
ja targemaks saadakse, on jaanuaris, veebruaris või märtsis.
Sünnipäevalapsi tervitasid
linnapea Tõnu Urva, abilinnapea Jan Trei ja volikogu aseesimees Matti Nappus.
Tõnu Urva sõnas, et kõik
sünnipäevalapsed, väärikad
härrad ja prouad, on toredad ja
rõõmsameelsed ning noortel on
neist palju eeskuju võtta, ning
soovis pidulistele pikki aastaid
ja head tervist, mis ongi ju kõige
väärtuslikum vara.
Jan Trei kostitas sünnipäevalapsi Janek Mäggi luuletusega
„Meil armastusega on hästi“.
Kontsert oli meeleolukas.

Laulis Tallinna Kesklinna sotsiaalkeskuse ansambel Liivalaid klaveri ja kontrabassi
saatel, tantsisid Senjoriitad
meie päevakeskusest. Laulsid
ja tantsisid lasteaialapsedki,
kelle esinemine sünnipäevalaste näod naerule ajas ja rütmile kaasa plaksutama kutsus.
Lõpetuseks rääkis päevakeskuse juhataja Liivi Lents, mida
huvitavat lähiajal koos päevakeskusega ette võtta saab.

Seejärel ootas kõiki kohvilaud tordiga. Kingitusena viis
iga sünnipäevalaps koju pisikese praktilise eseme - mille,
jäägu tulevaste piduliste tõttu
saladuseks.
Idee üheskoos sünnipäevi tähistada tuli 2012.
aasta kevadel võimule tulnud
koalitsioonilt, et nii Saue
vanemat generatsiooni meeles pidada ja väärtustada.
Fotod: Sirje Piirsoo

Kevadtalv Saue
Päevakeskuses

Päevakeskuse reisid Eestimaal
Ida-Virumaa tehis- ja loodusmaastikud - 15. aprill, giid
Enn Käiss. Hind 35 eurot.
◊ Kell 8.30 väljumine Saue
Kaubakeskuse eest, sõidame
Kabala ja Sonda kaudu.
◊ Kiviõli seikluspargis on võimalik juua hommikukohvi,
süüa saiakesi või kaasavõetud võileibu.
◊ Kiviõli linn, Maidla mõis,
sõudekanal Aidus.
◊ Kaevanduspark-muuseumi
külastus, kaks tundi maa
all. Ekskursioon ja toitlustamine maa all. Sööme kaevurisuppi. Supp hinna sees.
◊ Kohtla-Nõmme, KohtlaJärve linn, sealne renoveeritud kultuurimaja ja pankrannik, Kivisilla juga Saka
mõisa juures.
◊ Umbes kell 21.00 jõuame
tagasi Sauele.

Romantiline rannatee - 21.
mai, giid Kaire Käärt
◊ Kell 08.15 väljasõit Saue
Kaubanduskeskuse juurest
◊ Kell 09.45 väike jalasirutus
Pärnu Kaubanduskeskuses
Kaubamajakas. Peatume
Tahkurannas Pätsi monumendi juures.
◊ Tolkuse raba. Eesti suurimal
luitealal Luitemaa looduskaitsealal tõuseme kõrgematele luidetele, vaatetornist
avanevad toredad vaated üle
metsa rabale ja merele. Matkame Tolkuse raba ring-laudteel ca tunni ja 15 minutit.
Naisteühing Martad Häädemeestes. Tutvume kohalike
käsitöömeistrite tegemistega.
Martade käsitöömajas näitusmüük / annetus 1 euro ini-

mese kohta.
◊ Häädemeeste Miikaeli luteri
kirik. Värvikate maakiviseintega, väheldase saleda
haritorniga historitsistlik
jumalakoda (arhitekt Matthias von Holst). Altarimaal
„Päästa mind, Issand”
(Allan Ramsay, 1881) pärineb Londonist. / annetus 1
euro inimese kohta.
◊ Kell 14.00-14.45 lõunasöök Häädemeeste alevikus
trahteris Magic.
◊ Häädemeeste muuseum
annab hea ülevaate rannarahva elu-olust endistel
aegadel, siin ehitati võimsaid purjelaevu ja saame
rääkida ka tänapäevastest
asjadest.
◊ Kosmonautika Puhkeküla.
Kosmonautika Puhkekeskus
on oma nime saanud 1960ndate lõpus rajatud Vzmorje
puhkekompleksi järgi, mille
ehitamist alustas NSV Täppismasinaehituse Teadusliku Uurimise Keskinstituut.
Legendide järgi olevat siin
puhanud NSVL kosmonaudid. Tänaseks on suurejooneline puhkekompleks taastatud osaliselt, püütud on
säilitada võimalikult palju
endisaegset. Puhkeküla on
ka oluline kultuurikeskus,
sest mitmed Kabli Päikeseloojangu festivali sündmused
toimuvad just siin Kosmose
Kolmapäevade nime all.
◊ Kabli vaatetornist ulatub
silm nägema rannamaastikule. Rannas väike jalutuskäik laudteel (võimalus
ujuda). Näeme ka purjelaevandusele pühendatud

mälestusmärki. Kabli Pagar
pakub kohapeal valmistatud
imemaitsvaid pagaritooteid.
Võimalus kaasa osta (saiakesed 45 -60 senti tükk).
◊ Treimani küla. Ants Lingi
omapärane talumuuseum, mis
kajastab kohalikke traditsioone
ja vanavara (roigasmööbel,
vanad esemed jpm) / annetus
1,50 eurot inimese kohta.
◊ Kell 19.00-19.30 väike
jalasirutus Häädemeeste
bensiinijaamas. Sauele
jõuame kell 21.30.

Kihnu saar- 27.-28. juuni, giid
Jaan Masing. Hind 105 eurot.
Esimene päev
◊ Väljasõit Sauelt kell 8. Haruteelt jätkame mööda vana
Pärnu maanteed, tutvume
Ukukivi ja uuenenud Kernu
mõisaga, põikame Ruunavere
postijaama ja läbi Märjamaa
jõuame kella 10-ks Vana-Vigalasse (mõis ja park). Kell 11
külastame Kivi-Vigala kirikut.
◊ Pärnu-Jaagupist jätkame
Vahenurme kaudu rabade
keskel asuvasse Lavassaarde,
kus kella 12 paiku näeme
raudteemuuseumi eksponaate.
◊ Läbi Jõõpre jõuame Pärnu
lahe läänekaldale ja sõidame läbi kalurikülade Lindilt Liusse, peatume veel
Pootsi mõisas ja jõuame
Munalaiu sadamasse (hilise
ja kerge lõuna tõttu võiks
mõni võileib kaasas olla),
kust kell 14.30 väljub uus
praamlaev Kihnu Virve.
◊ Saabume kell 15.40 Kihnu
ja asume kihnupäraselt lahtistele veoautodele. Teeme

peatuse saare keskuses
Kurasel, kus pakutakse
tervituseks kooki-kohvi ja
jätkame läänerannikule
Linakülla, kus majutume
Kihnuranna kämpingus – 4
inimest majakestes - ning
hea ilma korral supleme.
◊ Kella 19 paiku on õhtusöök, seejärel jalutame
Mõnu tallu (ca 1 km), kus
kuulame-vaatame mõnusat
rahvalaulikute esinemist.

Teine päev

◊ Kell 9 hommikusöök, seejärel
umbes kell 10 toimub ringsõit
saarel veoautodega: näeme
Kihnu Jõnni kodupaika Rootsikülas, ronime saare lõunatipus Pitkana tuletorni, jalutame Järsumäe Virve juurde
ning tutvume Kihnu kiriku,
rahvamaja ja muuseumiga,
käime ka kalmistul ja põhjarannal Säärekülas.
◊ Kell 14 lõunatame, puhkame
ja kell 15.30 suundume
sadamasse, kust kell 16.15
väljub praam tagasi mandrile.
◊ Kell 17.30 sõidame veel
läbi Audru (kirik, mõis, golfiväljak) ja põikame Valgeranda. Koju sõidame Sauga
kaudu, kohale jõuame
umbes kell 20.30.

Päevakeskuse 2016 aasta
suvereisid väljaspool Eestit
◊ 7.-15. juuli fjordide maa Norra.
◊ 4.-7. august kultuurireis Kaliningrad, Niida ja Klaipeda
◊ 23.-26. august reis Lappeenrannast mööda Saimaa
kanalit Viiburisse. Hind
250 eurot osaleja kohta
Täpsem info Saue Päevakeskuses
ja Saue Sõna 22. jaanuari numbris.

◊ Avatud Julia Koppeli joonistuste näitus.
◊ 20. veebruar kell 10.00
kasutatud kaup Soomest.
Müügil: tekstiil, riided,
lambid, mööbel, majapidamiskaup, pudi-padi ja
palju muud.
◊ 25. veebruar kell 12.00
räägib põline sauelane
Eero Kaljuste sauelastega
Saue linna tulevikust.
Oodatud on kõik, kellele
Saue linna tulevik on
südamelähedane!
◊ 25. veebruar kell 14.00
Saue Päevakeskuse aktiivi
koosolek.
◊ 1. märts kell 10.00 „Elu
võimalikkusest ilma
valuta“. Lektor Tatjana
Sambas.
◊ 6. märts 2016 kell 16.00
teatri Vanemuine etenduse
„Arkaadia“ ühiskülastus Tartus. Buss väljub Saue Kaubakeskuse eest kell 11.30.
◊ 7. märts kell 11.00 naistepäevapidu Saue Noortekeskuses. Esinevad Saue
Päevakeskuse Senjoriitad ja
lauluansambel Rukkilill ning
tantsijad-võimlejad Keila
Sotsiaalkeskusest. Kõik on
oodatud kuulama ja vaatama.
◊ 21. märts kell 15.00 lõunakontsert „Georg Otsa
jälgedes“ Estonia Kontserdisaalis.
Seltsingud
◊ 26. veebruar kell 16.00
seltsing Tammetõru koosviibimine. Üllatuskülaline.
◊ 1. märts kell 9.30 Saue
Linna Invaühingu koosolek.
◊ 4. märts kell 15.00 seltsing Bereginja koosviibimine.
◊ 1. aprill kell 16.00 seltsing Tammetõru koosviibimine.

Tasub teada
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Pakendikott muudab sorteerimise
imelihtsaks
Pakendid viiakse ära
koduväravast

Rainer Pesti
Ragn-Sells AS-i turundus- ja
kommunikatsioonijuht
Sorteerimise peamiseks vastuväiteks nimetatakse mugava
süsteemi puudumist. Tavatarbija eeldab, et edukaks sorteerimiseks peab kodus olema
mitu erinevat prügikasti eri
liiki jäätmete jaoks ja lõpuks
tuleb need viia kodust kaugel
asuvasse konteinerisse. Uuenenud pakendikotiteenusega
on need mured lahendatud,
sorteerimine pole kunagi
varem olnud nii lihtne.

Tasuta pakendkoti teenus on
mõeldud eramajadele, et muuta
igapäevane jäätmete sorteerimine võimalikult mugavaks.
Foto: Ragn-Sells

Pakendikoti
sorteerimisjuhend
METALLPAKENDID
Sobivad
◊ alumiiniumist ja muust
metallist joogipurgid
◊ metallkaaned ja –korgid
◊ puhtad konservikarbid
◊ muud puhtad metallpakendid
◊ tühjad aerosoolid (õhuvärskendajad, juukselaki pudelid)
Ei sobi
◊ ohtlike ainete pakendid (nt
liimi-, värvi- ja lahustipakendid)
PLASTPAKENDID
Sobivad

◊
◊
◊
◊

plastist joogipudelid
klaasipesuvedeliku kanistrid
puhtad jogurtitopsid
puhtad õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid
◊ puhtad šampoonipudelid ja
kosmeetikapakendid
◊ puhtad plastkarbid (nt salatikarbid?
◊ puhtad ja tühjad kilekotid
◊ muud puhtad plastpakendid
Ei sobi
◊ plastist mänguasjad
◊ kummitooted

Pakendkoti teenus on mõeldud
eramajadele, et muuta igapäevane jäätmete sorteerimine
võimalikult mugavaks. Pakendikotti võib panna kõik puhtad
pakendid ja alates selle aasta
jaanuarist ka vanapaberi.
Kõige olulisem ongi jälgida,
et pakendid oleksid puhtad,
sest ainult nii saab neid taaskasutada. On ju ilmselge, et
jogurtit ja plastikut kokku sulatades head plastmassi ei saa.
Kui pakendikott on täis,
pole vaja teha muud, kui
◊ ohtlike ainete pakendid
◊ kasutatud mähkmed
KLAASPAKENDID
Sobivad
◊ klaasist pudelid ja purgid
◊ muud puhtad klaaspakendid
Ei sobi
◊ akna- ja lehtklaas
◊ lambipirnid ja säästulambid
◊ peegelklaas
◊ ohtlike ainete pakendid
(nt lahustipudelid)
◊ klaasist ja keraamikast nõud
ja potid
PABER- JA KARTONGPAKEND
Sobivad
◊ paberist või papist pakendid
◊ pappkastid või -karbid
◊ ajalehed, ajakirjad, raamatud (vähesel määral)

tõsta see kord kuus värava
taha ja Ragn-Sells tuleb viib
koti minema. Edasi liiguvad
pakendid juba Ragn-Sellsi
sorteerimiskeskusesse, kus
need läbivad täiendavad sorteerimise.
Igale kliendile jäetakse kokkulepitud kohta, näiteks postkasti, uus pakendikott.

Tasuta teenus
Põhjus, miks pakendikotti
kasutab täna juba üle 5500
leibkonna, peitubki selle teenuse lihtsuses. Kõik pakendid
saab panna ühte kotti, need
Ei sobi
◊ määrdunud või vettinud
papp ja paber
◊ paber, mis sisaldab muud
materjali (foolium)
◊ kasutatud pabernõud
◊ jäätise- ja kommipaberid
TETRAPAKENDID
Sobivad
◊ tühjad ja puhtad tetrapakendid (nt piima-, mahla- ja
jogurtipakendid)
◊ muud puhtad tetrapakendid
Ei sobi
◊ määrdunud ja pooleldi täidetud tetrapakendid
KASUTUSJUHEND
◊ pane puhtad pakendijäätmed kotti vastavalt sorteerimisjuhendile

saab ära anda koduväravast
ja kõigele lisaks on teenus
tasuta. Pakendiorganisatsioon
TVO, mis vastutab Eesti turul
müüdud pakendite kokkukogumise ja taaskasutusse suunamise eest, on teinud võimalikuks ka pakendikoti tasuta
kogumisteenuse.
Pakendikotist saate rohkem lugeda Ragn-Sellsi
kodulehelt www.ragnsells.ee/
pakendikott. Samalt lehelt
saab ka teenust tellida, lisaks
võite soovi edastada e-maili
info@ragnsells.ee või telefoni
teel 6060439.
◊ aseta täitunud kott prügikasti
kõrvale vm nähtavale kohale
◊ äravedu toimub vastavalt
graafikule
◊ täitunud koti asemele jätame
uue tühja koti
MEELESPEA
◊ kõik pakendid peavad olema
tühjad, puhtad ja vajaduse
korral loputatud
◊ pakendikottidesse ei lähe
koristus- ja haljastusjäätmed
◊ teavita teenindajat, kui soovid koti äraveost loobuda
◊ pressi pakendid kokku ja pane
need lahtiselt pakendikotti
◊ võimalusel eemalda klaaspudelilt kork koos korgirõngaga
Telefon 15155, www.ragnsells.ee

Kus asub Saue linnas ohtlike ning
elektri- ja elektroonikajäätmete kogumispunkt?
Saue Sõna
Ohtlike ning elektri- ja elektroonikajäätmete kogumispunkt Saue linnas asub aadressil Sooja tn T2, Mokteri
bensiinitankla läheduses ehk
katlamaja vastas üle tänava.
Ohtlikke jäätmeid ning komplektseid elektri- ja elektroonikaseadmeid võetakse vastu
tasuta, neid saab ära anda ka
Pääsküla jäätmejaama.

Ohtlikud jäätmed
Elanikelt võetakse vastu: jääkõlisid ja õlifiltreid, õliseid
pühkematerjale, värvi-, liimi-,
laki- ja lahustijäätmeid, elavhõbedalampe, aegunud ja
kasutuskõlbmatuid ravimeid,
kemikaale ja pestitsiidide
jäätmeid , elavhõbedakraadiklaase ja muid elavhõbedat
sisaldavaid jäätmeid, patareisid ja akusid.
Ohtlike jäätmete kogumispunktis ei võeta ohtlikke
jäätmeid vastu asutustelt ega
ettevõtetelt.
Ohtlikke jäätmeid on vajalik

Saue kogumispunkti
lahtiolekuajad:

Ohtlike ning elektri- ja elektroonikajäätmete kogumispunkt Saue linnas
asub aadressil Sooja tn T2, Mokteri bensiinitankla läheduses ehk katlamaja vastas üle tänava. Foto: Sirje Piirsoo

eraldi koguda. Kui need viiakse
olmeprügiga prügilasse, sattuvad need ka keskkonda: pinnasesse, põhjavette ja õhku. Ja
sealt ringiga meie toidulauale.
Hoides keskkonda, hoiame ka
iseendid.

Kasutamiskõlbmatute patareide
kogumiskastide asukohad
◊ Koondise tn 15 prügimaja
kõrval
◊ Tule tn 7
◊ Nurmesalu tn 9
(asub hoones sees)

Elektri- ja
elektroonikajäätmed
Tasuta võetakse vastu ainult
komplektsed seadmed:
◊ suured kodumasinad (pesumasinad, pliidid, külmikud,
kliimaseadmed, elektriradiaatorid jne);
◊ väikesed kodumasinad
(tolmuimejad, rösterid,
kohvimasinad, faksid,
telefonid jne);
◊ I T- j a t e l e k o m s e a d med (arvutid, printerid,
koopiamasinad, faksid,

◊ T E I S I PÄ E VA L
ja
NELJAPÄEVAL kella
16.00-18.00
◊ P Ü H A PÄ E VA L k e l l a
12.00-16.00
Ohtlikud ning elektri- ja
elektroonikajäätmed tuleb
üle anda jäätmepunkti operaatorile. Jäätmete omavoliline ladustamine käitluspunkti on rangelt keelatud.

telefonid jne);
◊ audio-video seadmed (televiisorid, kaamerad, raadiod,
muusikariistad);
◊ valgustusseadmed (valgustid, kompaktlambid jne);
◊ tööriistad, v.a tööstuslikud
(aiatööriistad, puurid, elektriniidukid jne);
◊ mänguasjad (elektrirongid,
videomängud, elektrilised
spordivahendid jne);
◊ seire- ja valveseadmed
(suitsuandurid, termostaadid jne).

Anname
mänguasjadele
uue elu!
Midrimaa hoolekogu
Kui teil on kodus seisma jäänud vanu mänguasju, millest
lapsed juba välja kasvanud,
siis anname koos neile uue
elu. Teretulnud on kõik terved
ja puhtad arendavad mänguasjad, lauamängud, klotsid,
konstruktorid, lasteraamatud,
mõni gloobus, pealeistutavad
autod vms.
Mänguasjade uuteks
omanikeks saavad Midrimaa
lasteaia lapsed. Usume, et
mänguasjade taaskasutus
teeb õnnelikuks nii uued kui
ka vanad omanikud, säästab
loodust ja õpetab lapsi vastutustundlikult tarbima.
Mänguasjad saab tuua
veebruarikuu jooksul lasteaeda. Kogumiskast asub juhtkonna korrusel (2. korrus).
Suured tänud ette!
Kontakttelefon 5110498.

19. veebruar 2016 Saue Sõna

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.

Korstnapühkija teenused,
lõõriuuringud, küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ
Potipoiss 58072581; info@
potipoiss.ee.
Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete seadustamine. 5220023,
Mikk.
Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja okste
raiet. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Freesin kände ja
teostan okste äravedu. Puude
üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 513
3458, www.ohtlikpuu.ee.
Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
kokkuvedu, kändude juurimine või freesimine, jäätmete
hakkimine, okste ja kändude

äravedu. Tel 513 3458, www.
ohtlikpuu.ee.
Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. Telefon
53529476, e-posti aadress
ehitus@miltongrupp.ee.
Teen elektritöid. Olgu mure
suur või väike, leiame lahenduse. Telefon 56921644.
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hinnad! Tel
56263857
Viljapuude ja hekkide lõikus. Turu parim hind! Tel
56703447
Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aad-

Jumalateenistused
veebruaris Saue kirikus
Vabaduseks on Kristus meid vabastanud.
Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikkesse! Gl 5:1.

21. veebruar kell 13
Teenistust juhatab Vahur Utno.
Jutlustab Raivo Kaustel.
24. veebruar kell 15.30
Pärgade asetamine mälestus-

kivi juures, millele järgneb
vabariigi sünnipäevale pühendatud kontsert-jumalateenistus, mida juhatab Vahur Utno.
Muusikaga teenib koor Noodimurdjad.

28. veebruar kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Raivo Kaustel.
Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 18.

Päästesündmused
Põhja päästekeskus
4. veebruaril kell 5.21 sai Häirekeskus teate tulekahjust Saue
linnas Pärnasalu põik. Päästemeeskondade saabudes põles

Veebruarikuu
sünnipäevalapsed
HILJA MALLENE
VEERA MÕTUSTE
MAVRUZA VIST
VAIKE SIPP
ELEONORA ÜTT
ELMAR-LEOPOLD
TABRI
IRENE TIIDO
MAHTA JÜRISOO
UNO RANNASALU
BERTA SOOSALU
ARMILDE MÄGI
ENDEL PIIRSOO
ENN-IVAR
GROSSTHAL
ARVED TAMMI
SALME SIIRAK
ANTONINA
TROFIMOVA

Palju-palju õnne!

98
95
88
87
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85
84
84
84
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82
82
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81
80
80

tööstushoones, milles on ka autopesula, lahtise leegiga ladu. Inimesi õnnetuse ajal hoones polnud.
Tööstushoone on mõõtmetega ligikaudu 12 x 55 meetrit.
Päästjad lükkasid põlengu

Teated ja reklaam
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lähedusest õue kaks autot,
kogu tulekahjule pandi piir kella
7.12-ks. Põleng kustutati lõplikult veidi enne kella kümmet.
Põlengu tekkepõhjuse selgitab uurimine.

ress 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,
sõelutud kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport
Sauele tasuta. Tel 53593615,
www.keilabrikett.ee.

nas või selle lähistel väiksemat
maja. Võib vajada renoveerimist. Tel 56913700.
Noor perekond soovib üürida
korterit Sauel, vähemalt
2-toalist ja otse omanikult.
Ühendust võtta telefonil
55584114.
Varia
Garanteeritud kaalukaotus
koduse tervisliku toitumise
abil. Arstide heakskiit! Alates vaid 6.90 kuu. Liitu:
www.erikorgu.ee.

Kinnisvara
Noor pere soovib osta Saue lin-

Pakun tööd
Otsime kontori ning
olmeruumide puhastusteenindajat Sauele ning
Laagrisse! Töötasu ala tes 3.20-4 eurot tund.
Telefon 5904 9991.

Mälestame kauaaegset
naabrit
REIN KOLKI
ja avaldame kaastunnet
lahkunu omastele
Perekond Vahar

Mälestame töökaaslast
REIN KOLKI
ja avaldame kaastunnet
perekonnale
Töökaaslased kunagisest
Vabariiklikust STV-st

Mälestame
JAAN PEETER TAKLAJAT
Avaldame kaastunnet
omastele
Kauaaegsed naabrid
Telliskivid ja Uusmaa

Lahkus hea sõber
REIN KOLK
Südamlik kaastunne
abikaasale
Monika ja Elmar
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