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Eesti riik on 98-aastane
Sirje Piirsoo

S

aue linnal on tavaks
saanud tähistada
Eesti Vabariigi aastapäeva mitmel
moel. Lasteaias
Midrimaa oli oma „presidendi
vastuvõtt“. Noortekeskus võttis ette kaheteistkümnenda
öömatka „Matkates vabariigi
aastapäevale“, mis kulges
Laokülast Kloogale.
Kaitseliidu Saue kompanii
ja Naiskodukaitse Saue jaoskond korraldasid neljandat
korda piduliku jalutuskäigu
läbi linna. Uudsena pakkusid naiskodukaitsjad tänavu
jalutuskäigu eel Keskuse pargis linnarahvale sõdurisuppi,
mida kogunes maitsma ja
jalutuskäigule kaasa elama
muljetavaldav hulk sauelasi.
Jalutuskäigule järgnes pärgade asetamine Eesti vabaduse eest langenute mälestuskivi jalamile ja jumalateenistus Saue kirikus, mida juhatas
Vahur Utno, muusikaga teenis
Keila segakoor Viisimurdjad.
Eesti sünnipäevale eelnenud kontsertaktuse juhatas
sisse koorilaul. Elviira Alamaa käe all astus üles Saue
Segakoor.
Pidupäevakõne pidasid
volikogu esimees Valdis Toomast, linnapea Tõnu Urva,
Kaitseliidu Saue kompanii
pealik Olari Rätsep ja riigikogu liige Henn Põlluaas.
Järgnes teenetemärkide üleandmine.
Linna kõrgeima autasu, teenetemärgi pälvisid Saue Gümnaasiumi kauaaegsed õpetajad
Merike Saul ja Valmar Kaur.
Merike Saul on Saue Gümnaasiumi noorema astme las-

Volikogu esimees Valdis Toomast, teenetemärgi kavalerid Merike Saul ja Valmar Kaur ning linnapea Tõnu Urva. Foto: Sirje Piirsoo

tele haridust jaganud ja neis
olulisi väärtushinnanguid
kujundanud juba 30 aastat.
Ta on korraldanud algkooliõpilastele teemaüritusi, pidulikke
aktusi ja kontserte. Merike
Sauli ja teiste õpetajate ning
linna hallatavate asutuste
vaheline koostöö on olnud
suurepärane ja hooliv
Tehnoloogiaõpetaja Valmar
Kaur pälvis tunnustuse pikaajalise ja kohusetundliku töö
ning õpilaste loovuse arendamise eest. Tema õpilasi
iseloomustavad väga head
saavutused maakondlikel ja
üleriigilistel aineolümpiaadidel, konkurssidel ja võistlus-

tel. Robootika ja puidutööringide juhendajana on Valmar
Kaur andnud oma panuse, et
Eestis kasvaks jätkuvalt peale
insenere, tootetehnolooge ja
disainereid.
Saue linna teenetemärk on
Saue linna kõrgeim tunnustusavaldus, millega väärtustatakse isikut, kes on osutanud
erilisi teeneid Saue linnale või
linnaelanikele. Linn annab
teenetemärki välja alates aastast 1999.
Teenetemärk antakse reeglina üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsertaktusel, koos tänavuste
kavaleridega on linna kõrgeima

autasu pälvinud 30 inimest.
Aktus lõppes ansambli
Untsakad kontserdiga.
Hoogne muusika tõi teadaolevalt esmakordselt vabariigi
aastapäeva kontsertaktustel
saalipõrandale tantsupaarid.
Fotosid ja lugusid vabariigi
aastapäevast Sauel leiate pea
kogu lehest.
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Kes oskab hoida
oma kodu, oskab
hoida ja armastada
Eestimaad
Linnapea Tõnu
U r va kõ n e
Eesti Vabariigi
98. sünnipäeva konts e r ta ktu s el
23. veebruaril
Saue kontserdisaalis

Head sauelased ja meie linna
külalised! 24. veebruar on Eesti
rahvuspüha ja iseseisvuspäev,
millega tähistame Eesti Vabariigi väljakuulutamist 1918.
aasta 24. veebruaril. Sel päeval
avaldati Tallinnas „Manifest kõigile Eestimaa rahvastele“, mis
algab sõnadega: „Eesti rahvas
ei ole aastasadade jooksul kaotanud tungi iseseisvuse järele.
Põlvest põlve on temas kestnud
salajane lootus, et hoolimata
pimedast orjaööst ja võõraste
rahvaste vägivalla valitsusest,
veel kord Eesti aega tuleb, mil
kõik pirrud kahel otsal lausa löövad lõkendama ja et kord Kalev
koju jõuab oma lastel õnne
tooma.“
Täna tähistame Saue rahvaga kodumaa 98 aastapäeva.
Vabariigi aastapäev on eriline
ja tähtis päev kõigile eestimaalastele. Me tunneme uhkust
oma riigi üle. Meie riik on
vaba ja meie oleme vabad.
Eesti on meie kodu, mida me
armastame ja ehitame, kus me
tahame olla ja siit eemal olles
tagasi tulla.
Kodumaa sünnipäeval peetakse meeles neid, kes Eesti
vabaduse eest võidelnud, ja
neid, kes selle nimel langenud.
Sauel on traditsiooniks saanud
koguneda meie riigi sünnipäeval Saue Kristliku Vabakiriku
juures asuva mälestuskivi
juurde ja avaldada austust
Eesti Vabariigi eest langenuile.
Palju vapraid mehi langes
kodumaad kaitstes sõjatandritel. Paljud Eesti iseseisvuse
eest võidelnud olid koolipingist
pärit. See oli patriootlik samm
- võidelda oma kodumaa eest.
Kes oskab hoida oma kodu,
oskab hoida ja armastada Eestimaad, Eesti kultuuri, sinimust-valget lippu ja emakeelt.
Iga tükike kodumaa pinnast on
meie, eestlaste, jaoks püha ja
maa, mida mööda me iga päev
astume, on meile kallis.
Olgem uhked oma maa ja
iseseisva riigi üle, sest see
on üks võimalus end väärikalt
tunda. Iseseisvust tuleb osata
hinnata ja aega, milles elate,
väärtustada.
Head vabariigi aastapäeva!
Elagu Eesti!

Mida hindab Saue linna elanik?
Millele juhib tähelepanu?
Sirje Piirsoo
Juba kolmandat korda viis
Saue Linnavalitsus läbi rahulolu küsitluse, et uurida, mida
arvavad sauelased elamise
kohta Saue linnas, linnavalitsuse pakutavate teenuste
kvaliteedi, linna heakorra
ja elukeskkonna, transpordi
ning linna hallatavate asutuste teenuste kohta. Samuti,
mida nad arvavad päevakorras
olevast ühinemisest.
Küsitluse viis läbi uuringufirma OÜ Faktum & Ariko,
mille töötajad küsitlesid
2016. aasta alguses neljasada Saue linna elanikku vastavalt elanikkonna sotsiaaldemograafilisele profiilile soo ja
vanuse järgi.
Küsitluses osales 192
meest ja 208 naist. Kõigist
küsitletutest oli vanuses
15-34 eluaastat 144 inimest,
vanuses 35-54 eluaastat 160
inimest ja vanuses 55-74 eluaastat 116 inimest.

Esmane hinnang elamisest
Saue linnas
Küsitletute hinnangul on
Saue linnas jätkuvalt väga
hea või üldiselt hea elada
(99%). Vastanute arvates on
Saue linna peamised väärtused turvalisus, vaikus ja rahu,
millele lisanduvad mitteülerahvastatus, kodusus ja sõbralikkus, lähedus Tallinnale ja
keskkonnasõbralikkus.
Eriti kõrgelt hindavad
Sauel elamist kodused linnaelanikud, kellest 76% arvates on Sauel väga hea elada.
Negatiivsete hinnangute osa
on endiselt vaid üks protsent.

Saue linna elanike identiteet
Saue linna elanikuna tunneb
end vägagi 53 ja üsnagi 31
protsenti vastanutest, kusjuures esimeste protsent on aastataguse uuringuga võrreldes
veelgi tõusnud.
Saue linnas toimuvast
huvitub väga 43% vastanutest, kusjuures madalam huvi
on taas noorte seas - eriti
nende osas, kes õpivad või
töötavad Tallinnas.

Peamised infoallikad Saue
linnas toimuva kohta
Infot linnas toimuvast ammutab küsitletutest 78% sageli
Saue Sõnast. Järgnevad sõbrad-tuttavad, kuulutused ja
reklaamid, linna kodulehekülg
ja linna Facebook´i konto.
Saue Sõna on levinum info-

Millised olid küsimused?

◊ Milline on teie üldise hinnang, kas Saue linnas on
hea elada?
◊ Millise paiga või elukohaga ning mil määral te
end seostate?
◊ Mil määral te huvitute
Sauel toimuvast?
◊ Kuskohalt te hangite
infot Saue linnas toimuva
kohta?
◊ Kas Saue Sõna, linna
koduleht ja Facebook`i
konto annavad piisavalt
infot teid huvitavate teemade kohta? Millised teemad on käsitlemata või
ebapiisavalt käsitletud?
◊ Milliste linna eluvaldkondade kvaliteedi ja / või kättesaadavuse parandamine
on teie või teie pere jaoks
praegu kõige olulisem?
◊ Hinnake palun Saue linna
olukorda järgmistes valdkondades: teede ja tänavate üldine seisukord, bussitransport, linna üldine
heakord, turvalisus.
◊ Millised on teie arvates

kanal kõigi elanikerühmade
jaoks, kuigi keskmisest veidi
vähem noorema rühma ning
õpilaste-üliõpilaste jaoks.
Nimetatud rühm hangib infot
enim linna Facebook´i kontolt.
Pooled küsitletutest ütlevad, et need kanalid annavad
piisavalt infot, 42%, et osaliselt, ja 10%, et üldse mitte.
Ebapiisavaks peetakse
sündmuste ja ürituste, linna
heakorra ja tulevikuteemade
kajastamist, arvatakse, et infot
on vähe või on see aegunud.
Samas ligi pooled neist, kes ei
pea Saue Sõna, linna kodulehe
ja FB konto vahendatud infot
piisavaks, ei oska täpsustada,
kus on puudujääk.

Olukord linnaelu erinevates
valdkondades
Teede ja tänavate üldise seisukorraga on sauelased enamasti
rahul, vaid 9% peab olukorda
halvaks. Bussitransporti peetakse heaks või rahuldavaks.
14% arvab, et see on halb
- möödunud aasta uuringus
pidas bussitransporti halvaks
34% vastanutest. Linna üldise
heakorraga ollakse väga rahul,
samuti turvalisusega. On ka
põhjust, sest Saue linn on üks
turvalisemaid omavalitsusi
Harjumaal.
Kooli puhul tõid vastanud
esile ülerahvastuse probleemi.
Muret teeb arstiabi kättesaadavus ja pikad järjekorrad.

kõige olulisemad lahendamist vajavad küsimused
hariduse ja kultuuri (s.h
alus-, põhi-, gümnaasiumija huviharidus, noorsootöö,
kultuur, sport ning vaba
aeg) valdkonnas aastaks
2026, ehk lähema 10
aasta jooksul?
◊ Millised on kõige olulisemad lahendamist vajavad
küsimused sotsiaalhoolekande ja tervishoiu (s.h
sotsiaalteenused, sotsiaaltoetused ja tervishoid) valdkonnas aastaks 2026, ehk
lähema 10 aasta jooksul?
◊ Millised on kõige olulisemad lahendamist vajavad
küsimused linnamajanduse ja ettevõtluse (s.h
linnaruum, keskkond,
planeerimine, ettevõtlus,
kommunaalmajandus ja
infrastruktuur) valdkonnas aastaks 2026, ehk
lähema 10 aasta jooksul?
◊ Millised on kõige olulisemad lahendamist vajavad
küsimused juhtimise ja
kodanikuühiskonna (s.h

Oodatakse infrastruktuuri
parandamist ja ettevõtluse
toetamist ning elanike enamat kaasamist aruteludesse.
Ujula ja terviserajaga on
küsitletud enam-vähem rahul.
Esimest kasutavad küsitletud
küll vähe, kuid toovad kaheks
enamlevinud põhjuseks, et ei
meeldi ujuda või et nad on
lihtsalt laisad. Sarapiku terviserada on enam hinnas.
Ujulas võiks olla mullivann ja muid atraktsioone,
Sarapiku terviserajal võiks
parandada valgustust ning
laiendada tegevusi: mänguväljak, palliplats, jõuväljak,
grillimise ala.

Hinnang linnavalitsuse
tegevusele
Kõik hinnangud linnavalit-

◊

◊

◊

◊

juhtimine, kaasamine,
koostöö, kommunikatsioon,
vabaühendused jms) valdkonnas aastaks 2026, ehk
lähema 10 aasta jooksul?
Kas te kasutate Saue ujulat? Miks harva või üldse
mitte? Mis võiks teie arvates ujulas paremini olla?
Kas te käite Sarapiku terviserajal (või kasutate Sarapiku terviserada)? Kas või
mis seal võiks teisiti olla?
Milline on teie hinnang
linnavalitsuse järgmistele
tegevustele: klienditeenindus linnavalitsuses,
avaldustele ja kirjadele
vastamise tähtaegadest
kinnipidamine linnavalitsuses, informatsiooni kättesaadavus linnavalitsuse
teenuste kohta, ametnike
kättesaadavus, linnaelanike ja kodanikeühenduste
kaasamine linnaelu korraldamisse.
Missugune on teie üldine
suhtumine Saue linna võimalikku liitumisse Saue,
Kernu ja Nissi vallaga?

suse tööle on kokkuvõttes
positiivsed: informatsiooni
kättesaadavus linnavalitsuse
teenuste kohta, klienditeenindus linnavalitsuses, ametnike
kättesaadavus, linnaelanike
ja kodanikeühenduste kaasamine linnaelu korraldamisse
ning avaldustele ja kirjadele
vastamise tähtaegadest kinnipidamine.

Suhtumine võimalikku liitumisse Saue, Kernu ja Nissi
vallaga
Küsitletutest 24% pooldab
liitumist ja 44% on vastu.
Pooldajate osa on suurim
ettevõtjate rühmas.
Linnaelanike rahuloluuuringutega on võimalik
tutvuda linna kodulehel
www.saue.ee.
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Kas riigigümnaasiumi rajamine Laagrisse
suleb Saue kooli gümnaasiumiosa?
Saue Sõna
Saue vallavanem Andres Laisk
allkirjastas 22. jaanuaril 2016
ühiste kavatsuste kokkuleppe
haridus- ja teadusministeeriumiga (HTM), see räägib
riigigümnaasiumi asutamisest
Saue valda Laagrisse.
Kokkuleppe kohaselt peaks
riigigümnaasium õppetegevust
Laagris alustama 1. septembril
2019.
On tekkinud avalik arutelu
teemal, kas ühiste kavatsuste
kokkuleppe punkt 5, mille
kohaselt riigigümnaasiumi
õppetegevuse alustamise
hetkest kohustub vald mitte
pidama oma haldusterritoo-

riumil teisi gümnaasiumiastmega koole, on küsimärgi alla
seadnud Saue Gümnaasiumi
jätkamise gümnaasiumina.
Samas - Nissi, Kernu ja Saue
valla ning Saue linna ühinemislepingu projekt sätestab, et läbirääkivad omavalitsused peavad
oluliseks Saue Gümnaasiumi
säilitamist munitsipaalgümnaasiumina ühendomavalitsuse
territooriumil ning nõustuvad
sellega seonduvate kulude katmise ja vajalike investeeringute
tegemisega, sõltumata sellest,
milliseks kujuneb riigipoolne
munitsipaalgümnaasiumi rahastamise mudel.
Et kaks dokumenti näivad
teineteisele vastu rääkivat, saa-

tis Saue Linnavalitsus 19. veebruaril järelpärimise HTM-ile, et
saada selgust riigigümnaasiumi
rajamise ja leviva kuulduse
kohta, et see toob kaasa Saue
kooli gümnaasiumiosa sulgemise. Lehe trükkimineku ajaks
ei olnud ministeeriumilt päringule vastust tulnud.
Et vastuseta tõde ei tea,
spekuleerigem seniks.
Ühiste kavatsuste kokkuleppe on sõlminud Saue vallavanem Saue valla nimel ja see
võiks olla õiguslikult siduv Saue
valla, mitte Saue linna ega võimaliku uue ühendvalla osas.
Omavalitsuste ühinemisel
tekkib uus õiguslik olukord
ning juhul, kui ühinemine aset

leiab, peaks sõlmitud ühiste
kavatsuste kokkulepet lugema
ja tõlgendama koostoimes ühinevate omavalitsuste ühinemislepingu projektiga.
Ühest küljest ei saa riik
kohustada omavalitsust kui
koolipidajat gümnaasiumi sulgema. Teisest küljest saab riik
võtta omavalitsuselt ära gümnaasiumiosa riikliku rahastuse,
jättes gümnaasiumiosa ülalpidamise omavalitsuse kanda.
Samas tuleb siinkohal
mängu haridus- ja teadusministri määrus „Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil
2014-2020“, mille § 4 lõige
1 ütleb, et gümnaasiumivõrgu
korrastamine on riigigümnaa-

siumide asutamine vastavalt
EÕS koolivõrgu programmi
lisale 1 „Üleriigilise või piirkondliku tähtsusega investeeringuprojektid 2014-2023-riigigümnaasiumid”, millega
garanteeritakse kvaliteetse ja
valikuterohke gümnaasiumihariduse kättesaadavus piirkonnas kohalike omavalitsuste
pidamisel olevate gümnaasiumide tegevuse lõpetamisel.
Võta siis kinni, kus on tõde
ja milline on HTM-i vastus
Saue Linnavalitsuse päringule
uudses olukorras ja selles valguses, et riigil on ettevalmistamisel plaan gümnaasiumihariduse andmine aastast 2023
enda kontrolli alla võtta.

omavalitsuses on ebakindel
ning sellega seoses ka gümnaasiumi tulevik, siis hetkel
koostataval kooli arengukaval on üsna vähe võimalusi.
Samas, kohalike omavalitsuse valimised on juba järgmisel aastal. Sellest sõltub
päris palju, kes hakkavad
omavalitsust juhtima ja kui
palju panustatakse haridusse.

Seega, kohalikel omavalitsuse
valimistel peaksime valima
inimesi, kes päriselt ka hariduse eest on nõus võitlema
ning tööõpetuse- ja tehnoloogiamaja valmimist toetavad. Pärast seda saaks uue
arengukavaga alustada ning
see saab kindlasti aluseks
edukale ja jätkusuutlikule
gümnaasiumile.

Kuhu suundud, Saue kool?

Anu Tammeleht
Saue Gümnaasiumi vilistlane,
lapsevanem ja visionäär
Kujutage korraks ette päris igapäevast pilti: gümnaasiumisse
astuvad noored inimesed,
kel on oma huvid ja tugevused, samuti ka nõrga küljed,
ja enamasti pole neil aimugi
(16-aastasena), kuhu suunas
pärast gümnaasiumi lõpetamist
edasi liikuda. Eks see olegi
gümnaasiumiastme ülesanne,
neid noori suunata ja aidata, et
nad pärast kolme aastat oskaksid otsustada, mida nad elult
ootavad.
Tänase seisuga on olukord
üsna tume. Koolivõrgu korrastamise ja omavalitsuste liitumise
valguses on ohus meie, Saue
laste, võimalus valida kodulähedane gümnaasium. Aga ma ei
taha hetkel arutleda ühinemise
poolt või vastu või riigigümnaasiumi asukoha üle. Ma sooviksin vaadata tulevikku, kus Saue
Gümnaasium areneb ja õitseb
ning on kõigi ümbruses elavate
õpilaste valikus esikohal.

Enne plaanide tegemist
tuleb analüüsida organisatsiooni keskkonda
Hetkel on haridusmaastik kee-

ruline ja kiiresti muutuv. See
nõuab nii kooli omanikult kui
juhilt paindlikkust, erinevate
osapoolte kaasamist arengukava koostamisse, loovust ja
innovaatilisust. Kindlasti ka
julgust, energiat ja kirge, sest
uue proovimine ja arendamine
on suur töö ning väljakutse.
Samuti tuleb üle vaadata
ressursid. Sõltub ju kool õpilastest, kes sinna peaksid
tulema - gümnaasiumi mõõnaperiood kestab veel umbes
neli aastat, siis on suur hulk
lapsi peale kasvamas -, samuti
lapsevanemate usaldusest ja
kindlusest tuleviku suhtes.
Peab mõtlema, milline on
kooli jätkusuutlikkus turul,
arvestades, et kõrvale ehitatakse mõne aasta pärast
riigigümnaasium, ning analüüsima, millised tegurid on
kriitilise tähtsusega ja milline
oleks kooli tugevus teiste
koolide ees, ning siis sellesse
panustama. Näiteks gümnaasiumi säilimise tingimuseks
oleks ilmselt oma väga tugeva
suuna väljatöötamine ja arendamine, enne kui riigigümnaasium avatakse. Pakkuda
tuleks sellist suunda, mida
riigigümnaasiumil pole võimalik pakkuda ja mis oleks juba
tõhusalt töös.

Tehnoloogiasuund - Saue
kooli tugevus
Mina näen hetkel Saue kooli
tugevuseks tehnoloogiasuunda, eriti arvestades, et
planeeritakse tööõpetuse- ja
tehnoloogiamaja ehitust.
See võikski olla Saue trump.
Tehnoloogiaga saaks lõimida

enamus õppeaineid, see
annaks akadeemilise
hariduse kõrval ka praktilise väljundi. Arengud
võiksid olla sellised, et
pakkuda võimalikult paljudele huvidele sobivat.
Näiteks tehnoloogia-tehnika kõrval võiks olla tootearendus (leiutamine),
disain (maastik/mood/
sisekujundus/jmt) ning
kuna tehnoloogiamajja
on planeeritud ka uus
kodundusklass, siis miks
mitte näiteks toidudisain,
teenusearendus jne.

Gümnaasiumiastmele
oma maja või
hooneosa
Veel üheks oluliseks
aspektiks võiks olla gümnaasiumiastme eraldi
majja või hooneosasse
üleviimine. See laseks
kasutada kõiki gümnaasiumiosale antud vabadusi, mida põhikooliga
samas hoones olles on
väga raske rakendada.
Samas saaks kasutada
täistsüklikooli eeliseid
- näiteks õpetajate liikumine kooliastmete vahel.
Kuna tehnoloogia
majja on nagunii õppeklassid
planeeritud, siis võiks veel
paar tükki juurde planeerida,
et tehnoloogiamaja saaks
gümnaasiumi õppehoonena
kasutada. Tunniplaaniga mängides on võimalik kindlustada
ka põhikooli õpilaste hoonekasutus, kuna osad erialaklassid
on just sinna koondatud.
Arvestades, et olukord

Linnaelu
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 25.
veebruari istungi päevakorras oli 14 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Otsustas esitada Harju
Maavalitsusele investeeringuvajaduste loetelu.
◊ Suunas volikokku otsuste
„Ühtse asjaajamiskorra kehtestamise delegeerimine linnavalitsusele” ja “Saue Linnavolikogu 28.02.2013 otsuse
nr 174 „Saue Linnavalitsuse
koosseisus ameti- ja töökohtade kindlaksmääramine“ lisa
muutmine“ eelnõu.

◊ Muutis Saue Linnavalitsuse
25.02.2015 korralduse nr
92 “Mittetulunduslikuks
tegevuseks toetuste eraldamise lepingu, taotluse ja
aruande vormi kinnitamine”
lisa lepingu osas.
◊ Eraldas noorte treeningkulude katteks sporditegevuse toetust perioodi 1.
jaanuar-31 august 2016
eest järgmiselt: kergejõustikuklubile Saue 4
960 eurot (62 Saue linna
noort); MTÜ-le Akropesa
1 200 eurot (15 Saue
linna noort); tantsukoolile
Danceland 160 eurot (2
Saue linna noort); SA-le

US Tenniseakadeemia 160
eurot (2 Saue linna noort);
Keila Swimklubile 3 760
eurot (47 Saue linna noort);
karateklubile Kimura Shukokai 1 040 eurot (13 Saue
linna noort); spordiklubile
TC2000 160 eurot (2 Saue
linna noort); MTÜ-le Sagittarius 960 eurot (12 Saue
linna noort); Saue Tenniseklubile 2 640 eurot (33
Saue linna noort).
◊ Kinnitas 2016. aasta eelarve eesmärgid ja sihttaseme indikaatorid ning alaeelarvete detailse jaotuse.
◊ Tunnistas Kütise tn 4-45
mitteeluruumi üürile and-

mise kirjaliku enampakkumise nurjunuks, kuna ei
laekunud ühtegi kirjalikku
enampakkumist.
◊ Kinnitas Kuuseheki 5a
hoone üürile andmise kirjaliku enampakkumise
tulemused ja üürilepingu
põhitingimused. Parimaks
enampakkujaks osutus
Tänavatoit OÜ, kes plaanib
hoones avada hubase pererestorani.
◊ Otsustas maksta ühekordset sissetulekust sõltuvat
sotsiaaltoetust summas 30
eurot, ühekordset sissetulekust sõltuvat tervisetoetust
puuetega inimestele kogu-

summas 265 eurot ja ühekordset sissetulekust sõltuvat tervisetoetust eakatele
kogusummas 310 eurot.
◊ Määras hooldaja puudega
inimesele.
◊ Otsustas maksta veebruaris
koduse mudilase toetust
38 perele kogusummas
2665 eurot.
◊ Lubas linnapea Tõnu Urva
lapsehoolduspuhkusele alates 7. märtsist 2016 kuni
lapse kolme aastaseks saamiseni ja määras linnapea
ülesannete täitjaks linnavalitsuse liikme Kalev Israeli,
kuni volikogu abilinnapea
ametisse nimetab.

Ülevaade Saue Linnavolikogu istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavolikogu istung
toimus 18. veebruaril, sellest võtsid osa kõik 17 volikogu liiget.
Saue Linnavolikogu
◊ Algatas Saue linna Kütise
tn 4 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu ning
kinnitas detailplaneeringu
lähteülesande.

◊ Kehtestas Saue linna esmatasandi tervisekeskuse
arengukava.
◊ Kehtestas sotsiaalteenuste
osutamise korra Saue linnas.
◊ Muutis Saue Linnavolikogu
20.09.2012 määrust nr 50
„Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“.
◊ Suunas kolmandale lugemisele Saue linna kaugküttepiirkonna soojusmajan-

duse arengukava aastateks
2015-2025.
◊ Otsustas võõrandada kirjalikul enampakkumisel Tallinnas Kesklinna linnaosas
Magdaleena tn 4 asuvast
kinnistust (ühiskondlike
ehitiste maa 100%, pindala 5811 m2) Saue linnale
kaasomandina kuuluva
1/14 suuruse mõttelise
osa ning määras kirjaliku
enampakkumise alghinnaks

Saue linna
Kütise tn 4 kinnistu ja selle lähiala
detailplaneeringu algatamine

30 000 eurot. Enampakkumise ebaõnnestumisel
on linnavalitsusel õigus
vähendada alghinda kuni
5000 eurot.
Saue Linnavalitsus kehtestab
enampakkumise tingimused,
korraldab enampakkumise ja
kinnitab tulemused. Linnapeal
on volikogu volitusel õigus
pidada läbirääkimisi ja sõlmida
vajalikke omandiõiguse võõrandamisega seotud lepinguid.

◊ Kiitis heaks Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku
arengukava tegevuskava.
◊ Vabastada palgalise linnavalitsuse liikme abilinnapea ülesannetes Jan Trei
ametist alates 29. veebruar
2016 ning tunnustas teda
linna hariduse, kultuuri- ja
sotsiaalvaldkonna professionaalse ning tulemusliku
juhtimise eest rahalise
preemiaga.

Muutusid
aadressid linna keskuses
Saue Sõna

Saue Linnavolikogu algatas
2016. aasta 18. veebruari
otsusega nr 99 Saue linna
Kütise tn 4 kinnistu ja selle
lähiala detailplaneeringu ning
kinnitas detailplaneeringu lähteülesande.
Detailplaneering haarab
Saue linna keskuses paiknevat kinnistut Kütise tn 4, mille
sihtotstarve on 50% ulatuses
ühiskondlike ehitiste maa ja
50% ulatuses ärimaa. Kin-

nistu pindala on 2291 m².
Detailplaneeringu eesmärk on, lähtudes olemasolevast maa sihtotstarbest,
seada kinnistule uus hoonestusõigus kuni 3-korruselise hoone rajamiseks, lisaks
soklikorrus hoonealuse parkimise paigutamiseks ning
tehnovõrkude, liikluskorralduse, parkimise, haljastuse
ja heakorrastuse lahenduse
väljatöötamine.

Koostatav detailplaneering ei muuda kehtivat Saue
linna üldplaneeringut ja on
kooskõlas üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) aruandega.
Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei mõjuta negatiivselt lähiümbrust mahus, mis
vajaks uue KSH algatamist.
Vajadus erinevatest seadustest tulenevateks uuringuteks
puuduvad.

Aprillis on Saue ujula suletud
Saue Linnavarahaldus
Saue Linnavarahaldus taotles Saue ujula renoveerimiseks vahendeid Ettevõtluse
Arenduse Sihtasutuselt

regionaalsete investeeringute programmist.
Töid teostatakse ettenähtud graafiku alusel ja ujula on

suletud 1.-30. aprill.
Toimub ujula ventilatsiooniseadme agregaadi vahetus
koos üldehitustöödega.

Senine aadress		

Uus aadress

Pärnasalu põik 1
		
Pärnasalu põik 1a
Pärnasalu põik 10
		
Pärnasalu põik 2
		
Pärnasalu põik 3
		
Pärnasalu põik 4
		
Pärnasalu põik 5
		
Pärnasalu põik 8
Pärnasalu põik 9
		
Pärnasalu põik 11
		
Pärnasalu tn 17e
		

Keskuse tn 1			
endine turuhoone
Keskuse tn 1a plats
Keskuse tn 1b			
väike kaalumaja hoone
Keskuse tn 3			
harjavabrik
Keskuse tn 5			
turuplats harjavabriku kõrval
Keskuse tn 7			
Springmari kaarhall
Keskuse tn 7a			
Springmari kaarhall
Keskuse tn 6
laohoone
Keskuse tn 4			
autoteenindus osaliselt
Pärnasalu tn 17 Arco		
Transpordi hoone
Pärnasalu tn 15e		
elektri alajaam

Saue Muusikakooli lastevanemate koosolek
Saue Muusikakooli lastevanemate koosolek toimub teisipäeval, 15. märtsil, kell 18.00
Saue Muusikakooli saalis. Info: www.sauemk.edu.ee.
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Vabadusest tuleb lugu pidada

Volikogu esimehe kõne Eesti
Vabariigi 98. sünnipäeva kontsertaktusel 23. veebruaril Saue
Kontserdisaalis

Homme tähistab Eesti Vabariik oma 98. sünnipäeva.
Tervitan ja õnnitlen teid kõiki
Eesti sünnipäeva puhul! On
aeg heita pilk meie ajaloole ja
mõelda ka tänasele.
Veebruaris tähistame Eesti
omariikluse kahte tähtsat verstaposti. Esmalt vabadussõja
lõpetanud Tartu rahuleping
kuu alguses ja iseseisvuse väljakuulutamine 24. veebruaril.
Nende sündmuste valguses me
leiame end tihti mõtisklemas

Eesti riigi - meie kodumaa ning
oma riigiga kaasneva vabaduse
ja vastutuse üle.
Vabadus, kõige üldisemas
mõttes on takistuste, piirangute või sunni puudumine.
Aga ka iseseisvus, enesemääramine ja võimalus toimida
vastavalt vabale tahtele. Ent
vabadus ei püsi iseenesest.
Vabadust tuleb hoida ja
kaitsta. Vabadusest tuleb lugu
pidada.
Aastate jooksul on eestlased näinud nii paremaid kui
halvemaid aegu. Oleme saanud omal maal ise nii peremehed olla, kui pidanud alluma
võõrriikidele, ja on õigustatud
öelda, et eestlane tunneb ebakindlust.
Ebakindlust tundsime taasiseseisvumise järgsel ajal, mil
majanduse reformimise alguses seisis Eestil ees palju raskeid ülesandeid. Ebakindlust
tundsime, kui kogu maailma
majandust halvanud finantskriisist ei jäänud puutumata
ka meie riik. Ebakindlust
tundsime, kui Venemaa näitas
agressiivselt oma kohalolekut
ja võimu Ukrainas. Ukraina
olukord tõestab, kui habras

on vabadus! Need on vaid
üksikud näited hilisemast
minevikust, rääkimata sellest,
millist ebakindlust on pidanud
tundma meie esivanemad.
Täna, erinevalt paljudest
nõukogude liidust iseseisvunud riikidest, läheb Eestil
hästi. Eesti riik on taasiseseisvumisest alates saavutanud nii
palju, et me ei võrdle enam
tänast päeva okupatsiooni
või laulva revolutsiooniga. Me
võrdleme end riikidega, kelle
vabadus ja demokraatia on
kestnud aastasadu.
Me oleme kiiresti edasi
liikunud. Eesti on osa avatud
maailmast ja maailmaturust,
oleme avatud uutele ideedele
ja uutele kaupadele ning ka
inimesed liiguvad vabalt selles
piirideta maailmas.
Eesti Vabariigis ei ole kindlasti kõik päris hästi, küllap
on see nii igas riigis, omavalitsuses, ettevõttes või peres.
Unistus paremast jääb alati
ja peabki jääma, see hoiab
meid liikumises ja arengus.
On suur õnn, et meie riigis
valitseb rahu, mis lubab meil
kasvada, planeerida ja rajada
sellist kodu, kus on hea elada.

Saue linnas on hea elada, seda
kinnitavad mitmete rahuloluuuringu tulemused.
Peagi aga tähistab Eesti
Vabariik 100. aastapäeva ja
selle tähtsa verstaposti valguses kutsus vabariigi president
Ilves mõne aasta eest Eesti
95. sünnipäeval inimesi üles
tegema sajandaks aastapäevaks Eesti korda. Olen kindel,
et ka meie oma armsas kodulinnas peame mõtlema samuti.
Ka Saue linnal on vaja
otsustada, kuidas edasi
minna, kas hääbuva väikelinnana või suurelt mõtleva
ja areneva keskusena. Mina
kutsun üles tegema Saue
korda, sest märtsi alguses
on kõigil sauelastel võimalik
avaldada arvamust ja toetada
muutuste teed.
Iga maa muudavad riigiks
selle inimesed, nende lootused, suured ja väikesed teod,
sageli ka vaprus ning usk iseendasse, oma lähedastesse ja
oma riiki. Nii on ka meie riigi
kõige olulisem osa inimene,
iga elanik, kes siin teenib
igapäevast leiba, siin sirgub
või peab pensionipõlve. Meie
riik on hea, kindel ja turvaline

siis, kui teie, head kodanikud,
aitate tal selliseks saada.
Vabariigi aastapäeva eel on
meil traditsiooniks tunnustada
neid, kes on andnud panuse
Saue linna paremaks saamisele. Möödunud aastal tähistas
Saue Gümnaasium 30. sünnipäeva ja selle piduliku sündmuse raames on mul pidukõnede lõppedes heameel anda
üle kaks teenetemärki kahele
pikaajalisele Saue Gümnaasiumi õpetajale, kelle panus
kooli arengusse on kahtlemata
tunnustamist väärt.
Lõpetuseks soovin Eesti
Vabariigile ja Saue linnale
rahulikku, viljakat ja õnnelikku aastat, sest mida tervem
ja elujõulisem on riik, seda
kindlamalt tema kodanikud
end tunnevad. Teile head
Saue linna inimesed, soovin
head tervist, loovust, unistamisjulgust ja koostöövaimu,
sest meist kõigist moodustubki
just seesama riik. Osakem vääriliselt hinnata vabadust oma
riigis, vabadust valida ja vabalt
avaldada oma arvamust.
Soovin teile kõigile kogu
südamest õnne Eesti Vabariigi
98. aastapäevaks!

Kuidas tõlgendada
haldusreformi protsessi Saue linnas?

Riho Johanson
Saue linnavolikogu liige
Eesti Reformierakond
Saue linna on ees ootamas
väga oluline ja isegi ajalooline
otsus, kus küsimuse all on
Kernu, Nissi ja Saue vallaga
liitumine või mitteliitumine.
Kogu austusest nimetatud
valdade elanike vastu kirjeldan oma nägemust Saue linna
elanike seisukohast.
Vaadates Eesti üldist omavalitsuste jätkusuutlikkust,
siis on haldusreform ilmselgelt vajalik. Rahvaarvult väiksed omavalitsused (vähem
kui 1500 elanikku) lihtsalt ei
vea pikas perspektiivis oma
rahadega välja, et pakkuda
elanikele vajalikke teenuseid

ning investeerida vajalikesse
objektidesse.
Hetkel laseb riik omavalitsustel üksteist emotsionaalselt
töödelda. Samas näeksin mina
hoopis ambitsioonikamana
varianti, kus riik looks analoogselt neljale politseiprefektuurile üle-eestiliselt neli suurt
omavalitsust. See välistaks
omavalitsuste problemaatilised liitumised, kus mitmetes
haldusküsimustes käib riigi
roll hiilivalt kaasas.
Olin nende Saue linnavolikogu liikmete hulgas, kes
hääletasid ühinemisläbirääkimistel osalemise poolt. Sellel
teemal oli juba aastaid räägitud ja soovisin kõigi osapoolte
nägemustele toetudes mõista,
millise arengu võiks ühinemine
Saue linnale pakkuda.
Täna saan öelda, et mina
isiklikult ühinemist ei poolda.
Sellel on üks lihtne põhjus.
Nimelt - ühinemisläbirääkimiste käigus on sirgjooneliselt
välja öeldud tõsiasi, et ühinemise tulemusel hakkab senise
nelja omavalitsuse elanike
vahel toimuma tulude ümberjaotamine.

Saue linna elanik peab
teadma ja aktsepteerima, et
ühinemise korral hakatakse
oma maksurahaga osalema
„projektis“, mille eesmärk
on ligi 21000 Eesti elaniku
elukeskkonna parandamine.
Sealhulgas antakse lootust ka
Saue linna 5867le (seisuga
01.01.16) elanikule.
Kui mõelda panustamisele
Eesti ühiskondlikus elus, siis
osalen vabatahtlikuna mitmetes ühiskondlikes tegevustes,
kus minu panus puudutab peaasjalikult vaid mind ennast,
aga ühinemise küsimus paneb
panustamise kohustuse kõigile
Saue linna elanikele ja ennekõike rahalises mõttes.
Kui sellega ollakse nõus, siis
polegi ju rohkem küsimusi…
Nagu me aga kõik teame,
siis ühelgi omavalitsusel liigset
raha ei ole. Kolme valla ühinemine pidavat toimuma igal
juhul, kuid päris kindlasti on
Saue linn oma eelarvega (maksumaksja rahaga) väga oodatud osaline selles ühiskassas.
Teisalt näevad ühinemise
pooldajad sihikindlat lootust,
et Saue linnal on ühinemise

korral nelja senise omavalitsuse suurematest rahavoogudest võimalik meie piirkonda
suunata suuremaid summasid,
kui me täna iseseisvalt eelarvesse kokku suudame koguda.
Kui kõrvale jätta läbirääkimiste käigus tekkinud spekulatiivsed stsenaariumid
tulevikuks, siis leian, et ülioluliseks jäävad asjaolud, kes
on omavalitsuse juhid, kuidas
omavalitsust juhitakse ja kui
mõistlikult ning otstarbekalt
osatakse olemasolevate rahaliste vahenditega majandada.
Ma jõuan oma mõttega selleni, et Saue linna inimesed,
kes on tänaseks lausa väga
sõjakalt oma ühinemisega
seotud seisukohti kaitsmas, ei
peaks püssi põõsasse viskama
ka siis, kui ühinemise otsus ei
ühti nende seisukohaga. Tuleb
tegutseda, sest ainult usk ja
lootus meid edasi ei vii.
Kui Saue Linnavolikogu
hääletus peaks langetama
otsuse ühinemise poolt, siis
joondun ka mina selle otsuse
taha, ning teen kõik endast
sõltuva, et realiseeruks suure
väljakutsena lubatud ühine-

mise positiivsus. Ei ole mingit
põhjust seda otsust boikoteerima asuda. Pigem tuleb endas
sisse lülitada kontrollmehhanismid ja ärgitada sündmuste
kulgu lubatu suunas.
Ma ei jaga nende ühinemise vastaste seisukohta,
kes on välja toonud meelevaldsed arvutused poliitilisest
kallutatusest, kui mitu kohta
ühinenud volikogus ühele ja
teisele tänasele omavalitsuse
piirkonnale võiks jaguda. Kohtade jagunemine saaks siiski
selgeks vaid valimiste käigus.
Inimeste enda kätes on võimalus, et osaledes järgmistel
valimistel, osutuksid volikokku
valituks inimesed, kes kannavad nendega ühiseid väärtusi.
Suheldes paljude Saue linna
elanikega, loodetakse ja soovitakse näha kvalitatiivset
hüpet omavalitsuse juhtimises
nii valitsuse kui ka volikogu
tasandil.
Praegusel juhul on ülioluline, et võimalikult paljud Saue
linna hääleõiguslikud elanikud
vanuses alates 16 eluaastat
osaleksid rahvaküsitlusel ja
ütleksid oma arvamuse!

Eesti riigi sünnipäev
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Vaid nendest, kes peavad vabadust
kallimaks kui elu, saavad isandad

Riigikogu liikme Henn
Põlluaasa kõne Eesti Vabariigi
98. sünnipäeva kontsertaktusel
23. veebruaril Saue
Kontserdisaalis

Lugupeetud linnapea, volikogu
esimees, head Saue inimesed.
Eesti Vabariigil on vanust juba
pea sada aastat: tähistame ju
tänavu meie riigi 98. aastapäeva.
Soovin Eesti riigile ja meile kõigile selle puhul palju õnne.
Kahjuks ei ole Eesti riik
olnud sama kaua vaba ja iseseisev, kui tal on vanust. Olime
okupeeritud, meil ei olnud võimalust ega õigust otsustada
enda elu, saatuse ega tuleviku
üle. Meie eest tehti otsused
mujal, siinsed valitsejad olid

vaid võõraste isandate käsutäitjad. Räige venestamispoliitika ja massilise immigratsiooni tingimuses oli vaid aja
küsimus, mil eestlased oleks
rahvana jäädavalt hävitatud.
Kuid pool sajandit kestnud
okupatsioonirežiim ei suutnud
meie vabadusetahet ja iseseisvuspüüdeid kustutada. Me
pidasime vastu, sest vabaduseleek lõõmas kustumatult meie
südametes, me olime uhked
enda rahvuse ja oma saavutuste
üle, meie moraal ja väärtussüsteemid püsisid kindlad kõikidele
lammutamiskatsetele vaatamata. Me jäime püsima. Meie
otsustustahe oli sama kindel,
kui meie esiisadel, kes lõid meie
riigi ja võitlesid meie vabaduse
eest nii vabadussõjas, II maailmasõjas kui metsavendadena.
Andkem see vabaduseleek edasi
ka oma noortele!
Täna oleme vabad ja iseseisvad ning kohati võib tunduda, et
kõik see, mille eest me seisime,
on käes ja rohkem pole justkui
millegi eest võidelda - ei meie

rahvusliku eksistentsi, moraali,
väärtuste ega riigi kui sellise
püsimajäämise eest. Oleme ju
NATO ja Euroopa Liidu liikmed.
Paraku on tänane maailm
hoopis teistsugune kui kakskümmend viis aastat tagasi,
kui me vabaks saime. Kunagi
ei ole me taasiseseisvuse ajal
seisnud vastamisi selliste väljakutsetega, nagu täna: Venemaa üha kasvav agressiivsus,
mis ohustab otseselt meie julgeolekut; inimeste väljaränne
ja demograafiline kriis; massiimmigratsioon, mis juhul,
kui Euroopa välispiire kinni ei
panda, tabab varem või hiljem
oma negatiivsete tagajärgedega ka meid; meile võõraste
ja vastuvõtmatute väärtushinnangute jõumeetodil pealesurumine jne. Need on ainult
mõned väljakutsed, mille ees
me seisame.
Saksa filosoof Hegel on
öelnud, et vaid nendest, kes
peavad vabadust kallimaks kui
elu, saavad isandad.
Oma rahva, riigi ja järeltule-

vate põlvede nimel ei tohi me
unustada, et meie ise olemegi
need peremehed ja isandad
omal maal. Meie otsustame,
mida me peame õigeks ja
milline saab olema Eesti järeltulevate põlvede jaoks. Me
oleme demokraatlik riik, kus
kõrgeima võimu kandja on rahvas. Rahvas peab saama oma
tahet väljendada ja võimulolijad peavad sellega arvestama,
mitte võõrsilt tulevate ja meile
vastuvõtmatute suunistega.
Ma olen kindel, et kui meil
jätkub selgroogu, julgust ja
kindlat tahet seista oma vabaduse ja iseseisvuse eest, siis
saame üle kõikidest raskustest
ja väljakutsetest.
Vaid ühel meelel ja koostöös
saame me tagada põhimõtete
elluviimise, mis on raiutud
meie põhiseadusesse: Eesti
riik on loodud selleks, et tagada
eesti keele, kultuuri ja rahva
säilimine läbi aegade. Kui me
tahame, et Eesti riik ja rahvas
kestaks, peame me kõik andma
oma panuse. Igaüks meist.

Tahan kutsuda teid üles
osalema Saue linna ning
Saue, Kernu ja Nissi valla ühinemisreferendumil. On ju ka
siin tegemist ei millegi muu,
kui iseseisvuse küsimusega.
Arvestades, et Saue linn on
haldussuutlikkuselt ja majandusvõimekuselt üks parimaid
omavalitsusi Eestis, siis ühinemise tagajärjel hakkavad meie
linna asjade üle otsustama
teised – meie esindajad jääks
volikogus vähemusse, meie
maksumaksjate raha hakkab
valdadesse liikuma, gümnaasium suletakse, Saue linn ilmselt uue valla keskuseks siiski
ei jää. Et ühinemise miinused
kaaluvad üle plussid, hääletan
mina liitumise vastu. Loodan,
et ka teie peate Saue linna
püsimajäämist tähtsaks.
Veelkord palju õnne vabariigi aastapäeva puhul! Lõpetan oma tervituse laulusõnadega - hoia Jumal Eestit, meie
kodumaad; kaitse teda kallist,
meie armsamat!
Elagu Eesti Vabariik!

Igal hommikul, kui ärkame,
hakkame Eestit uuesti looma

Kaitseliidu Saue kompanii
pealiku lipnik Olari Rätsepa
kõne Eesti Vabariigi 98.
sünnipäeva kontsertaktusel
23. veebruaril Saue Kontserdisaalis

Lugupeetud linnapea, austatud Saue linna elanikud,
kaaskaitseliitlased, külalised.
Viimase aasta jooksul on
nii mõndagi muutunud. Kui
aasta tagasi võis küsida, mis
on suurim välisoht Eestile, siis
enamus näppe näitas idapiiri
taha. Nüüd aga on enamus
näppe suunatud lõunapiiri
poole. Ei, Läti ei ole meile
ohtlikuks muutunud. Pigem
tajuvad inimesed määratu
varju tõusmist massiimmigratsiooni näol. Me oleme näinud
kaadreid Kölnist, oleme lugenud uudiseid Malmöst, oleme
kuulnud lugusid Soome pagulaskeskusest.

Iga kord, kui räägitakse
jälle saamatutest Rootsi politseinikest, keda äsjasaabunud
Molotovi kokteilidega loobivad, ei saa ma üle mõttest, et
need ei ole ju pagulased, kes
selliselt käituvad. Pagulane
on keegi, kes on võtnud oma
pere ja pageb sõja eest, sest
nende elu on reaalses ohus.
Ta teeb seda raske südamega
ja neid me peame aitama.
Teised aga, kes tänavatel
märatsevad, massiahistamisi
korraldavad ja röövivad, need
on immigrandid - peenema
nimega mugavuspagulased,
kelle motiiv siin on hoopis
midagi muud.
Lisaks on mugavusimmigrantidega segunenud veel erinevate terroriorganisatsioonide
liikmed, kes suurte pagulasvoogude vahele maskeeritult
samuti sadade kaupa Euroopasse saabuvad. Neisse tulebki
suhtuda kui röövlitesse, mõrtsukatesse ja terroristidesse ja
teha kõigile jõuliselt selgeks,
et kuritegevus ei ole midagi,
millega eurooplased hakkama
ei oska saada. Kõigi all pean
silmas nii immigrante, kes
siia kurja plaanivad tuua, ja

kohalikke, kelle jaoks kodu on
ohus. Eurooplane on küll rahulik, kuid mitte niisama alistuv.
Kogu see immigratsiooni
teema ei tule tühjast kohast.
Kuulates uudiseid Süüriast,
on seal üheks aktiivseks osapooleks seltskond, keda ka
meie koduväljakul on aastastaastasse peetud suurimaks
välisohuks ehk minu hinnangul meie suurim välisoht ei ole
muutunud. See, mis Lähis-Idas
toimub, on minu hinnangul
meie „sõbraliku” idanaabri
pikaajalise strateegia üks komponent, kus mõjuvõimu hoidmiseks regioonis toetatakse üht
kohalikku marionetti, aetakse
pommituskampaaniatega
kümned ja kümned tuhanded
inimesed liikvele, pommitades
puruks nende kodud, koolid ja
isegi haiglad.
Ja mis sellest on saanud?
Euroopal ei ole enam fookuses
Venemaa tegevus Ukrainas.
Krimmist küll räägitakse, kuid
vähe. Gruusia ja Osseetia on
täiesti ära unustatud ning see,
et just äsja lõppesid suured
õppused Pihkva piirkonnas,
leidis vaid põgusat kajastust.
Selle asemel ollakse kätest-

jalust seotud meeletu inimvooluga, mille ohjamiseks ei piisa
mõne lisaametniku töölevõtust.
Seda enam on oluline aru
saada, mida meie siin teeme
ja mis on meie vabadus? Meie
vabadus on pidev pingutus,
kus peame olema kindlad
oma tõekspidamistes ja olema
valmis pingutama, et säilitada
oma elustiil. Kordan oma varalahkunud sõbra sõnu: „Igal
hommikul, kui ärkame, hakkame Eestit uuesti looma”.
Ilmselgelt me ei alusta igal
hommikul nullist, kuid igal
hommikul me hakkame ajama
Eesti asja ja oma tegevusega
määrame, kus suunas Eesti
liigub. See pingutus peab
olema pidev ning leidma võimalikult palju kaasamõtlejaid
ja tegijaid. Ärgem muretsegem
liialt nende pärast, kes oma
auto peeglite külge riputavad imperialistlikke meelsusi
sümboliseerivaid lindikesi, või
mõne habemiku pärast, kes,
rätik peas, kalifaati nõuab,
muretseme selle pärast, et me
saaksime ise anda oma panuse
Eesti pärandi tugevdamisse.
See siin on meie maa ja
meie oleme selle maa nägu.

Ääretult oluline on igaühe
panus turvalisemasse ja võimalikult rikkalikku elukeskkonda. Selleks on kümneid
ja kümneid võimalusi - arendades kunsti, sporti, kultuuri,
haridust, haritust -, selle
nimekirjaga saame jätkata
nii kaua, kui vaja. Iga panus
kohaliku rahva arendamisel
on kui kivi müüris ja mida
rohkem on kive, seda võimsam on müür. Riigikaitse tahe
algab juba maast madalast ja
see peab kasvama seest poolt.
Noored peavad olema kindlad
ja nad peavad nägema, et siin
on, mida kaitsta ja mille üle
uhke olla. Kui nad näevad
vaid lodevust, sallimatust ja
vaimuvaesust, muutuvad ka
nemad sellisteks ning neist
ei ole riigi kaitsjaid, sest neil
puudub sisemine tahtmine
oma olemust õigustada. Seetõttu ongi mõte igal hommikul
ärgates hakata Eestit looma
eriti täna omal kohal ning
ma soovin teile kõigile jõudu,
andmaks oma panus haritud ja
tugevale Eestile, mis ei karda
võõra vintsutust ega kurja kangutust. Head Eesti Vabariigi
98. aastapäeva.
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Eesti riigi sünnipäev

Fotod: Andra Salutee, Sirje Piirsoo

Eesti riigi sünnipäev
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Matkates vabariigi aastapäevale juba 12 aastat järjest
Kristi Kruus
Matkaja
Nii nagu aastad pole vennad,
on ka kõik meie 12 öömatka
olnud üksteisest väga erinevad. On olnud jääd ja lund,
vett ja vilet, kuupaistet ja
kottpimedust, massiüritusi ja
sõprusseltskonna jalutuskäike.
On olnud aastaid, kus lumi on
rinnuni ja käimine füüsiliselt
peaaegu võimatu, ja on olnud
aastaid, kus mereäär on nii
jääs, et jalad lihtsalt ei kanna.
On olnud igas vanuses osalejaid, poisse ja tüdrukuid, peresid ja üksikuid, sportlaseid ja
harrastajaid ning aegajalt satuvad matkale kaasa ka koerad.
Tänavu oli ilm matkamiseks
ideaalne. Maha oli sadanud
täpselt parasjagu lund, et tallaalune ei libiseks, ja üksainus külmakraad oli jalgealuse
mõnusalt tahedaks muutnud, et
sopa sisse ei vajuks. Matkarada
valgustas taevast kuu ja osalejaid oli sel täiskuuöö matkal
ühtekokku 109.
Kui eelmisel aastal osalesid
matkal Eestis praktiseerivad
saksa tudengid, siis sel aastal
sai sellest osa meie vabatahtlik
Clara Hispaaniast, kes noortekeskusesse tagasi jõudes ütles,
et sellist matka võiks lausa iganädalaselt teha.
Teiste hulgas läbisid sel
aastal terve matkaraja algusest lõpuni ilmselt läbi aegade
noorim osaleja, 6-aastane Jaan
Joosep, ning Ališer, kellel olid
raja läbimiseks kasutada kõik

Vahepeatuses mereäärsel pangal laulsid matkajad keskööl lippude lehvides Eesti Vabariigi hümni

Matk algas ühise rongisõiduga õhtul Sauelt Laokülla, kulges läbi metsa
Paldiski ja Kloogaranna vahelisele mererannale ning lõppes Kloogarannas, kust buss matkajad tagasi Sauele tõi

Sellele seltskonnale, kes koduni matkata otsustasid, lõppes matk kell 11 hommikul

Matka poolitas lõkke ning supi ja tee paus. Fotod: Saue Noortekeskus

muud meeled peale nägemise.
Juba aastaid on meil tore
komme kinkida igale matkasellile pisike savine meenutus
öömatkast. Üle-eelmisel aastal
olid selleks pisikesed savist
kruusid, mullu jäised savist
südamed ja nüüd voolis noortejuht Monika ühtekokku üle
saja pisikese savist lusika, mille
öömatka looja ja peakorraldaja
Üllar isiklikult igale osalejale
sinimustvalge paelaga kaela
riputas.

Viimastel aastatel on juhtunud, et üks pisike sõprusseltskond ei taha koos ülejäänud
matkajatega teekonda lõpetada ja bussiga koju sõita, vaid
on võtnud nõuks ikka ja jälle
jalgsi koduni välja matkata. Nii
ka sel korral.
Kui kaks aastat tagasi asus
see kodu veel Sauel, siis viimasel kahel aastal viib tee
neid Vääna kanti Harku valda.
Kuna eelmisel aastal kogunes
kilomeetreid kokku 30 ringis

ja matka lõpp venis varastesse
hommikutundidesse, siis olid
neil sel aastal suured plaanid
võtta kiiremaks liikumiseks appi
suusad - mõeldud-tehtud! - ning
lühema distantsi saamiseks ületada köite abil Keila jõgi.
Selleks mindi juba paar
päeva varem ja tõmmati pikk
köis üle jõe, et öösel hõlpsamalt läheks. Lõpptulemus aga
oli see, et köiel õõtsumine
võttis neil neljapeale aega
ligemale kaks tundi.

Nad said siiski edukalt
suuskade ja muu varandusega
üle jõe. Ainus kahju, mis tuli
kanda, oli üks õnnetu pealamp, mis kukkus jõkke ja
valgustas sealt jõeületamise
protsessi võiduka lõpuni.
Öömatk lõppes Kristeri,
Kaupo, Allari ja Liisi jaoks kell
11 hommikul. Kuigi eesmärk
kiiremini kohale jõuda ei kandnud vilja, olid nad väsimusele
vaatamata seikluste üle uhked
ja õnnelikud. Elagu Eesti!

Rasmus: See oli kolmanda
klassi orden.
Jorsten: Mulle meeldis linnapeaga kätlemine ja meeldisid
kõikide riided, seal oli lahe olla.
Anni Joanna: Meeldis teadustajate õpetajate jutt ja luuletused, meeldisid tantsijad
ja suupisted.Meeldis valssi
tantsida.
Liise: Mulle meeldis hümn.
Lars-Lucas: Sellel päeval ei
pidanud magama ja pildistamine meeldis. Luuletused
olid huvitavad.

Mariell: Mulle meeldis lasteaia direktoril kätt suruda.
Seal nägin oma tuttavaid.
Kristiin Heleen: Kõige ilusam
oli laul „Jõgi voolab“.
Kristofer: Meeldis enne pidu
suupisteid valmistada.
Eliisabeth: Mulle meeldis kõik
kõige rohkem.
Merily: See on tähtsam kui
enda sünnipäev.
Egert: Järgmine kord värviks
oma juuksed rahvusvärvidesse.
Olivia: Järgmisel korral panen
selga kleidi, mis on maani.

Eestimaa sünnipäev lasteaias Midrimaa
Andra Sautee
Lasteaia õppealajuhataja
Saue lasteaed Midrimaa tähistas Eesti Vabariigi 98. sünnipäeva 22. ja 23. veebruaril
aktustega, mille igaühe kava ja
ülesehitus lähtus laste vanusest.
Koolieelikute aktus oli aga üles
ehitatud kui vastuvõtt.
Kõik oli nagu presidendigi
vabariigi aastapäeva vastuvõtul. Oli käesurumistseremoonia,
Eesti hümni laulmine ja tervituskõne linnapea Tõnu Urvalt,
tore eeskava Eestimaast kõnelevate luuletuste ja lauludega,
võistlustantsupaari standard- ja
ladina tantsude kava, ühine valsitantsimine ning peolaud.
Tore traditsioon, mis õpetab
lapsi Eestimaast lugu pidama ja
teisalt ka kultuurselt käituma,
sai alguse kuus aastat tagasi.
Kuid laste ja õpetajate jaoks

algasid peo ettevalmistused
juba varem: peokava lihvimine,
saali kaunistamine, suupistete
valmistamine ja valssi tantsima
õppimine. Pidu juhtisid õpetajad Marge Nõlvand ja Aivi Arjak.
Midrimaa kõige väiksematele tuli Eestimaa sünnipäeval
külla Mutionu oma külalistega.
3-aastaste laste ja muusikaõpetajad lavastasid tuntud
lastelaulu „Mutionu pidu“. Iga
laulus loetletud peokülaline tõi
külakostiks Eestimaale omaseid kingitusi.
4-aastaste laste peol rääkisid
õpetajad Mailis Lumi ja Merit
Israel lastele Eestimaast. Lapsed
vaatasid üheskoos pilte Eestimaa sümboolikaga, laulsid laule
kodumaast, lugesid temaatilisi
luuletusi ja tantsisid rahvatantsu.
5-aastaste laste peol lavastasid peojuhid Ene Männamets-Tõll ja Helje Taaber koh-

tumise eestimaalase ja kauge
külalise vahel. Oli arutelu selle
üle, mida toredat Eestimaal
näha ja kuulda on. Räägiti
rahvuslikust sümboolikast ja
traditsioonidest.
Kõikidel pidudel astus üles
ka lasteaia töötajate ansambel.
Foto: Sirje Piirsoo

Koolieelikute mõtted Eesti
sünnipäeva peost

Gregor: Mulle meeldis hümni
laulda, see on nii ilus. Kõige
tähtsam laul.
Heili: Võistlustantsijad meeldisid. Neil olid nii ilusad
riided ja jalad liikusid nii
kiiresti. See oli õpetaja Pireti
lapselaps.
Laura: Mulle meeldis, et olid
nii pidulikud asjad.
Sireli: Mulle meeldis Aretiga
valssi tantsida.
Aret: Linnapeal oli ilus medal.
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Pea esimesed sõnad ja piimahambad suus …

Vasakult: Jarek Peterson, Kertu Eleen Kõrge, Tomi August Look, Indy Soome, Remi Patrick
Peterson ja Andreas Lembinen emme-issi ja vennakesega. Volikogu esimees Valdist Toomast
tagareas vasakult esimene

Vasakult: Tariq Lamdaghri Alaoui, Johanna Suurjärv, Karmen Kivi, Eliise King ja Mirtel
Sillamaa emme-issi ja vanema õekesega. Volikogu esimees tagareas keskel

Sirje Piirsoo
Sündide pidulikule tähistamisele Saue lasteaia Midrimaa
saali kogunes 19. veebruaril 16
peret, igal süles väike silmatera.
Uusi väikseid sauelasi tervitas volikogu esimees Valdis
Toomast, kuna linnapea Tõnu
Urva osales toredal sündmusel
vahva pisipoisi isana.
Iga lapse sünd on ime, mis
on tähtis perele endale, Saue
linnale ja Eesti riigile, mis
toob ühest küljest kaasa unetud ööd, muretsemise, suure
vastutuse ja kohustused, kuid
teisest küljest pakub palju

rõõmu, üllatusi ja unustamatuid emotsioone.
Vastuvõtu tegi mõnusaks
südamlik atmosfäär, lasteaialaste
siiras esinemine ja tervituskaart,
süüdatud küünlad ja peotort.
Kaunis traditsioon, mis
väärtustab pereelu ja tähtsustab iga uue linnaelaniku sündi,
sai alguse 2000. aasta märtsis. Omamoodi sümboolne on
seegi, et vastsetele sauelastele
just lasteaias tere tulemast
öeldakse. Varem või hiljem
pisikesed lasteaiaõpetajate
hoole alla jõuavad.

Vasakult: Tuuli Toomingas, Oliver Urva, Elisabeth Vaiklo, Karl Veinberg ja Sonja Smitt emme-issi, vanemate
vennakeste ja õega. Volikogu esimees tagareas vasakult esimene. Fotod: Sirje Piirsoo

Midrimaa lapsed käisid linnavalitsusel külas
Saue Sõna
Saue lasteaia Midrimaa koolieelikute kaks rühma - Päikesekiired ning Tipp ja Täpp
- külastasid Eesti riigi sünnipäevanädalal linnavalitsust.
Siintöötavaid inimesi ja nende
ülesandeid tutvustas lastele
linnapea Tõnu Urva.
Ringkäik algas esimesel
korrusel Saue linna kaardi juures, et üles otsida kõik tähtsad
paigad linnas: lasteaed, kool,
jaanituleplats, perearstikeskus, Sarapiku terviserada ja
muu. Lapsed uurisid, millega
ametnikud tegelevad.
Et nõupidamiste ruumis
parasjagu linna arengukava
arutelu oli, uuris linnapea Tipi
ja Täpi rühma lastelt, mida nad
linnas rohkem näha tahaksid,
pakkudes välja mänguväljakud.
Vastus ei olnud ootuspärane rohkem suuri maju ja et Eesti
riigis vaesust vähem oleks.
Päikesekiire rühma lastele
jäi linnavalitsusest meelde
järgmist: tädid, kes vaatavad
üle rahasid, mida oli seitse
miljonit; see tore tädi, kellele
meeldis mängida lepingutega

ja kellel oli palju pabereid;
tädi, kes hoolitses selle eest,
et koerad ja kassid kaduma ei

läheks; Susanna vanaisa, kes
vaatab, et tuled oleksid korras.
Lastele meeldis linnapea

kabinet ja et nad kingituseks
helkurid said. Linnapea kohta
teame me aga nüüd, et ta on

suur ja ta on poiss. Ta nimi on
Tõnu Urva ja ta juhib linna.
Fotod: Sirje Piirsoo

Varia
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Korterelamu korda KredeExi toetuse abil
Sirje Piirsoo
Kindlasti on paljud Tule või
Pärnasalu tänavat liikujad
tähele pannud, et alates möödunud sügisest käivad Pärnasalu tn 32 korterelamu (pildil)
renoveerimistööd. Teadmata on
aga ilmselt see, et maja saab
korda KredeExi toetuse abil.
Pärnasalu 32 korteriühistu
taotles KredExist 40% ulatuses toetust - see on maksimumäär -, mille abil on lõppjärku
jõudnud maja energiasäästu
andvad tööd: fassaadisoojustamine; sokli soojustamine;
katusekatte vahetus ja soojustamine; soojustagastusega
ventilatsiooni paigaldamine;
küttesüsteemi rekonstrueeri-

mine; avatäidete vahetamine;
trepikodade rekonstrueerimine; veetorustike rekonstrueerimine.
Peatöövõtja Balti Vara Fas-

saadid OÜ toob Pärnasalu 32
näitel välja, et esmase eelarve
koostamine ja korteriühistu
koosolekul positiivse otsuse
saamine võttis aega umbes

Gümnaasiumi
hoolekogu on tegus
Sirje Piirsoo
Saue Gümnaasiumi hoolekogu
esimehe Argo Ladva sõnul, kes
esindab hoolekogus lapsevanemaid, võib hoolekogu olla nii
passiivne, kui ta ise tahab, aga
samas ka nii aktiivne, kui ta
ise tahab, ja koolielule palju
kaasa aidata.
Argo on mõtisklenud, et hoolekogul ei ole tegelikult mingit
vastutust, kuid samas on sel
organisatsioonil suur mõjuvõim.
Hoolekogu on tugi koolile ja
õpetajatele, vajadusel vahendaja, kuulab, nõustab, arutab
ja viib otsad kokku.
Argol on hea meel, et Saue
kooli hoolekogu koosneb asjalikest ja tegusatest inimestest,
kellel on oma arvamus ja kellega
on hea küsimuste üle arutleda ja
probleemidele lahendusi leida.
Tänu hoolekogu liikmetele
on kool saanud kunstliku hingamise mannekeeni, välisseinale valgustusega kooli sildi ja
toetatud on tehnoloogiaõppeks
vajalike seadmete ostmisel.
Kui rääkida möödunud
perioodist, toob Argo Ladva
välja hoolekogu rolli kooliümbruse parkimiskorralduse
lahendamisel, algklasside osa
ruumiprobleemile lahenduse
otsimisel või koolitoidu küsimustega tegelemisel. Eriti
tõstab ta esile hoolekogu
aktiivseid naisi, kelle eestvedamisel toimuvad kooliriiete
ja –kaupade sügismüük ja talvekaupade taaskasutuslaat.
Viimasel koosolekul 22.
veebruaril käsitles hoolekogu
riigigümnaasiumi tulekut Laag-

siooni esindaja Mati Kitt
Õpetajate esindajad Anu
Lauri ja Ulvi Urgard
Õpilasesinduse esindajad Alice
Närep ja Birgit Kruusmaa
Linnavalitsuse esindaja on
hetkel lahtine

Kooli hoolekogu moodustamine
Kooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks ja
õppe- ja kasvatustöös ühistegevuse suunamiseks moodustab linnavalitsus kooli hoolekogu ja kehtestab hoolekogu
töökorra.
Kooli hoolekogu on 13-liikmeline, sinna kuuluvad:
linnavolikogu esindaja,
kelle määrab linnavolikogu
lihthääletamise korras; linnavalitsuse esindaja, kes
määratakse hoolekogu koosseisu kinnitamisel; kaks
õpilasesinduse esindajat,
kes valitakse õpilasesinduse
koosolekul; kaks õpetajate
esindajat, üks põhikooli ja

risse ja Saue Gümnaasiumi
tulevikku selles valguses ning
arutles spordihalli ja tööõpetuse-tehnoloogiamaja teemal,
leides, et äärmiselt olulised on
mõlemad, aga kui linna eelarve
mõlemat ei kannata korraga
ehitada, kuulub hetkel roheline
tuli hoolekogu arvates tööõpe-

dab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ja toob
kaasa paranenud sisekliima.
Toetust saab taotleda enne
1993. aastat ehitatud ja
kasutusse võetud korterelamule, milles on moodustatud
korteriühistu või mis on tervikuna linna või valla omandis.
Lisainfo www.kredex.ee

kaks, projekteerimine ja KredExi-poolne ekspertiis neli
kuud. Peamised tööd teostati
perioodil november 2015 kuni
märts 2016.
Et tutvustada korteriühistutele korterelamute rekonstrueerimist SA KredEx meetme

abil, korraldab Balti Vara 12.
märtsil Saue Gümnaasiumis
seminari, millele järgneb
Pärnasalu 32 korterelamu
ühiskülastus. Seminar algab
kell 10.30 koolimaja neljanda korruse auditooriumis.
Foto: Sirje Piirsoo

Kohaliku omaalgatuse
programmi kevadvoor

Saue Gümnaasiumi hoolekogu
Lapsevanemate esindajad
Argo Ladva (hoolekogu esimees), Mati Riimaa, Reet
Silva, Marju Muldia, Svetlana
Nelson, Andrus Oruste
Volikogu esindaja Elle Viljaste
Kooli esindava organisat-

Mida kujutab endast KredExi
rekonstrueerimistoetus korteriühistutele?
Rekonstrueerimise toetus sobib korteriühistutele,
kes planeerivad täiemahulist
rekonstrueerimist. Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada
hoone energiatõhusust, piken-

teine gümnaasiumi õpetaja,
kes valitakse õppenõukogu
koosolekul; seitse põhikooli– ja gümnaasiumiõpilaste vanemate, vilistlaste
ja gümnaasiumi toetavate
organisatsioonide esindajat,
kes valitakse lastevanemate
üldkoosolekul.
Hoolekogu valib oma liikmete
seast hoolekogu esimehe ja
aseesimehe.
Hoolekogu täidab talle seaduste ja seaduste alusel
antud aktidega määratud
ülesandeid ning teeb linnavalitsusele ettepanekuid kooliga
seotud küsimuste paremaks
lahendamiseks.

tuse-tehnoloogiamajale.
Lisaks kiitis hoolekogu
heaks gümnaasiumi õppekava
ja palgakorralduse alused ning
käsitles koolikoti kaalu küsimust, leides, et lapse koolikoti
sisu tuleb kriitilise pilguga üle
vaadata ja et kõigil on võimalus
kasutada koolis kappi.

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) on Eesti riigi
regionaalprogramm, mille
eesmärk on kohaliku arengu
ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö
ja identiteedi tugevdamise
kaudu ning kohalike elanike
teadmiste ja oskuste kasvu
kaudu.
Toetusi saab taotleda
kogukonna arengu (meede
1) ning elukeskkonna ja
kogukonnateenuste arendamise (meede 2) kaudu. Ühe
projekti toetuse piirsuma on
2000 eurot.
Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides
tegutsevad:
◊ mittetulundusühingud,
milles ei osale liikmena
kohalik omavalitsus või
riik;
◊ sihtasutused, mis pole
asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.
Taotluste esitamise tähtaeg:
1. aprill 2016 kell 16.30.
Taotlused tuleb esitada asukohajärgsesse maavalitsusse.

Kohaliku omaalgatuse
programmi infopäev
Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev toimub 11.
märtsil 2016 kell 11-14.30
omavalitsusmaja saalis aadressil Sirge 2, Tallinn.
Infopäeval tutvustatavad programmi nõudeid
taotlejatele, taotlustele,

tegevustele ning aruandlusele Harju Maavalitsuse töötajad Maret Välja ja Heino
Alaniit, projekti kirjutamise
näpunäiteid jagavad Maret
Lepiksaar ja Külli Vollmer
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusest.

Ajakava
Kell 11-11.10
Sissejuhatus (Külli Vollmer,
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus)
Kell 11.10-12.30
Programmi ja taotlusvormide
ning tingimuste tutvustus
(Maret Välja ja Heino Alaniit,
Harju Maavalitsus)
Kell 12.30-13
Väike eine
Kell 13-14.30
Millele pöörata tähelepanu
taotluse kirjutamisel (Maret
Lepiksaar ja Külli Vollmer, Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskus)
Infopäeval osalemine on
tasuta. Palume eelnevalt
registreeruda.
Taotluste esitamise tähtaeg Harju Maavalitsusele
(Roosikrantsi 12, Tallinn) on
1. aprill. Kontaktisik Maret
Välja, arengu- ja planeeringuosakonna arengutalituse
peaspetsialist.
Infopäeva korraldavad
Harju Maavalitsus ning
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus.
Lisainfo: Külli Vollmer,
telefon 656 6522.
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Sisehooaeg tõi Saue vibulaskjatele rohkelt
medaleid
Vibuklubi Sagittarius
2016. aasta jaanuaris ja veebruaris olid klubil Sagittarius
vibuspordis kiired päevad.
Treeningutel tegime ettevalmistusi tiitlivõistlusteks ja
osalesime pea igal nädalavahetusel väiksematel võistlustel.
Esimesi starte tegid ka sügisel
treeningutele tulnud noored.
Esimeseks võistluseks võtsime jaanuari lõpus klubide
karika 1. etapi, kus juunioride
vanuseklassis neidude seas
tuli esikohale Annabel Olgo.
Liisi Tammar oli samas vanuseklassis teine. Hõbemedali
sai ka Ats Vanaaseme poiste
arvestuses. Merilyn Ann Lippurile kuulus viies koht. Täiskasvanutest võitsid Märt Viljaste
ajalooliste vibude ja Jaanus
Gross sportvibu arvestuses.
Järgnevalt võttis klubi osa
võistlusest 6. veebruaril Järvakandis. Annabel Olgo võistles
naiste sportvibu arvestuses ja
lõpetas 9. kohaga. Tiina Vimm
oli samas kategoorias seitsmes. Jaanus Gross tuli teisele
kohale, kuigi tal õnnestus
võistluste ühes pooles korrata
Eesti rekordit – 18 meetri
pealt 292 silma 300-st.
Nädal hiljem osales kolm
Saue treeninggrupi laskjat
Läti lahtistel meistrivõistlustel. Mike Gross ja Hendrik
Õun lõpetasid vastavalt 9. ja
8. kohal. Jaanus Gross püstitas 25 meetri harjutuses uue
Baltimaade siserekordi, mis
on nüüdsest 585 silma, ja 18
meetri harjutuses uue isikliku
rekordi 578 silma, mis on vaid
kolm silma kehtivast rekordist
vähem. Duell-laskmistes oli
Jaanus sama kindel kui distantsiharjutustes ning tasuks
tõime koju Läti meistritiitli.
Lõpuks toimus 20.-21.

Saue noored vibusportlased Viljandis Eesti noorte sisemeistrivõistlustel

Klubi kaks paremat sportvibu laskjat Annebel Olgo ja Liisi Tammar

veebruaril Viljandis meie
sisehooaja tähtsaim sündmus
– Eesti sisemeistrivõistlused
vibuspordis.
Noored läbisid tiheda
eelsõela, et lõppvõistlustele
saada. Sauel treenijatest osales võistlustel kokku 15 laskjat. Meistritiitli saavutasid Karl
Oskar Paju noorte poiste ja
Hendrik Õun kadettide poiste
vanuseklassis. Teise koha võitis Merilyn Ann Lippur noorimate tüdrukute vanuseklassis.

Kolmanda koha saavutasid
Mike Gross juunioride, Annabel Olgo kadettide ja Hannes
Erik Kail plokkvibu poiste
vanuseklassis.
Esikolmikutesse veel sel
korral ei jõudnud, kuid tunnustust väärib nende südikas
võistlus ja isikliku rekordi püstitamine oma vanuseklassi harjutustes. Aitäh, Devon Touart,
Liisi Tammar, Karl Kustav Muldia, Anni-Mari Tammekand ja
Ats Vanaaseme.

Pisikesed akrobaadid olid võistlustel
üle ootuste edukad
Merit Ridaste
Akrobaatikakooli PartnerAkro
noored akrobaadid osalesid
„Kosmos 2016” ja „TalveAkro
2016” võistlustel.
Akrobaatikakool PartnerAkro,
mis treenib lapsi päris pisikestest kuni suurteni välja Sauel
ja Keilas, korraldas veebruaris
klubisisese võistluse „Kosmos
2016”, selgitamaks parimad,
kelle saatsime „TalveAkro
2016” võistlusele Tallinnasse.

Eelvõistlusel esitasid võistlejad individuaalseid kavu
esimest korda publiku ees.
Väiksemad näitasid kümnest
harjutusest koosnevat kava,
suuremad esitasid akrobaatika
elemente sisaldava tantsulise
kava muusika saatel.
Edasipääsenud olid „TalveAkro 2016” võistlusel üle
ootuste edukad. Nad tõid koju
arvestatavaid kohti ja suure-

päraseid kogemusi.
Kooli akrobaadid said miniklassides neli medalit. Lasteklassides olid parimaks 4. ja 5. koht.
Saue lapsed osalesid mini
A-klassis. Parima, kolmanda
koha saavutas Freeta Dikker. Järgnesid Caroli Bestermann kuuenda ja Emma
Aruoja kaheksanda kohaga.
Kokku osales 17 võistlejat.
Foto: PartnerAkro

Saue noored Mike Gross ja Hendrik Õun, klubi kaks paremat kasvandikku
noormeeste arvestuses Viljandis Eesti noorte sisemeistrivõistlustel

Noorte sisemeister
Merilyn Ann Lippur

Täiskasvanute poolel oli
edukas Martti Siitsmann,
kes vaistuvibu meeste poolel
tuli 4. kohale. Tiina Vimm oli
naiste sportvibu arvestuses
7. kohal ja Jaanus Grossile
kuulus meeste sportvibus jällegi esikoht. Jaanus püstitas
18 meetri harjutuses 30 lasu
arvestuses uue Eesti rekordi –
293 silma 300-st.
27. veebruaril osalesime
klubide karikasarja 2. etapil.
Sel korral olid võitjad erine-

Noorte sisemeister Karl Oskar
Paju. Fotod: Sagittarius

vates vanuseklassides sportvibu arvestuses: Liisi Tammar,
Merilyn Ann Lippur, Devon
Touart ja Jaanus Gross. Teisele
kohale tulid Annabel Olgo ja
Robin Reidma.
Märtsis on meid ootamas
veel üks sisevõistlus, aprillikuust suundume vastu välihooajale.
Täname väga oma toetajat,
Saue linna, kelle abiga saavad
teoks vibuklubi Sagittariuse
edukad esinemised!
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Saue sportlased tulid Eesti linnade
talimängudelt hõbemedaliga
Terje Toomingas
Saue Huvikeskuse
sporditegevuse juht
32. Eesti linnade talimängudest 27.-28. veebruaril Otepääl võttis osa 15 Eesti linna.
Võistlustules oli 37 Saue
linna sportlast, kes kaitseid
meie linna au kahel päeval
kaheksal erineval spordialal:
juhtide võistlus, murdmaa- ja
mäesuusatamine, lumelauasõit, naiste ja meeste korvpall,
male ja lauatennis.
Nad olid väga edukad ja
saavutasid võistkondlikult kuni
10 000 elanikuga linnade hulgas kokkuvõttes teise koha.
Kõikide osalenud linnade
üldarvestuses sai Saue linn
neljanda koha. Viis esimest
olid Rakvere, Jõhvi, Kärdla,
Saue ja Kiviõli.
Lisaks sellele võitsid Saue
sportlased kokku 17 medalit
viiel spordialadel.
Aitäh kõigile Saue linna
sportlastele, kes tegid kahel
päeval suurepärast tööd - Saue
linn on uhke teie üle!

Tuuli Mizer I koht murdmaasuusatamises;
Liis Lemnits, Monika
Põldma, Viive-Kai Rebane,
Terje Toomingas, Monika
Sepp, Liisi Kari, Kirke
Kasari, Marlen Valgma - III
koht naiste korvpallis;
Jano Järvelaid II koht, Ivari
Haltunen III koht lumelauasõidus;
Sander Roben III koht mäesuusatamises;
Karel Uurits, Tarvo Piip,
Trent Tõnisson, Kerttu-Lisett
Parik, Valve Vahar - III koht
males;
Valdis Toomast, Rene Viljaste, Karmo Hurm, Viljar
Lilleväli, Timo Hallist, Kristo
Kraus, Jürgen Jõepera, Veljo
Reinik, Külli Sarna, Terje
Odamus, Marliis Odamus,
Lizette Tarlap, Tarmo Tarlap,
Marko Pruus, Lauri Malsroos,
Margit Tamm, Gert Christianson, Hille Millert, Marek
Mesila, Eduard Virkunen.

Saue linna võistkond avamisel

Paremalt Ivari Haltunen (lumelaud III koht), Sander Roben (mäesuusk III koht), Jano Järvelaid
(lumelauasõit II koht)

Saue linna korvpallinaiskond tuli mängudel kolmandale kohale

Saue linna murdmaasuusatamise teatevõistkond, paremalt Lizette Tarlap, Tarmo Tarlap,
Marko Pruus, Terje ja Marliis Odamus

Saue linna
meeste korvpalli võistkond,
vasakult Karmo
Hurm, Viljar
Lilleväli, Timo
Hallist, Rene
Viljaste, Veljo
Reinik, Jürgen
Jõepera ja
Kristo Kraus
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Uued kursused täiskasvanutele
huvikeskuses
SAVITUBA PEREDELE 12. ja 19.
märtsil kell 11.00-13.00.
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.
Juhendaja Anneli Lupp. Koolitusel saab luua endale
unikaalse poolvääriskividest
ja hõbetatud traadist ehte.
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 EHETE VALMISTAMINE
4. ja 11. aprillil kell 18.0020.00. Juhendaja Anneli
Lupp. Hõbesavi on mittetoksiline savisarnane aine, mis
koosneb väikestest hõbedaosakestest. Hõbesavi kuumutamisel temperatuuril 650850 kraadi saadakse 99,9%
hõbe. Koolitus on algajatele,
kus saab omandada esmased

hõbesavi töötlemise oskused ja
luua endale ainulaadse hõbeehte. 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“

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.

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!

Teated ja reklaam

KUULUTUSED
Teenused
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud
E-R 15.00-19.00. L, P suletud. Telefon 6003382, info@
sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku
telefonil aeg ette registreerida!
Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon
5220321, www.arbormen.ee.

Saue Sõna 4. märts 2016

14

Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete seadustamine. 5220023,
Mikk.
Telli Eesti lipud, mastivimplid
ja lipumastid e-poest www.
lipuvabrik.ee.
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.

Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust. Tel
58880999, info@EUclean.eu.

Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
kokkuvedu, kändude juurimine
või freesimine, jäätmete hakkimine, okste ja kändude äravedu.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee.

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

Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. Telefon
5352 9476, e-posti aadress
ehitus@miltongrupp.ee.

Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus.
Soodsad hinnad! Tel 56263857.
Viljapuude ja hekkide lõikus.
Turu parim hind! Tel 56703447.
Väikeveod kuni 2,5 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel 509 2936.
Eraauto Hooldus avatud Sauel
Tammetõru 8 E-R kell 9.0018.00. Hooldus ja rehvide
vahetus. Broneering telefonil
5371 7060 või kohapeal.
Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja lillevaase. Telefon 5859 9737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.
Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaatuseta. Telefon 5819 0200, 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 501 8594, kaminapuu.ee.
Müüa turbabriketti, ümarat
ja kandilist puitbriketti, pelleteid, sõelutud kivisütt ning
kütteklotsid võrkkotis. Transport Sauele tasuta. Tel 5359
3615, www.keilabrikett.ee.
Müüa küttepuud, hind alates
35 eurot / ruum. Puud koormasse laotud ja võrgus. Puitbrikett 140 eurot / tonn. Pellet
185 eurot /960 kg. Info tel 501
1898. Transport hinna sees.
Varia
Garanteeritud kaalukaotus
koduse tervisliku toitumise abil.
Arstide heakskiit! Alates vaid
6.90 kuu. Liitu: www.erikorgu.ee.
Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad

kõik raamatud igas seisukorras.
Tee riiulitele ruumi Tel 5346 8430.
Hispaania keel .Kutsume Teid
hispaania keele kursustele
reedeti kell 18 Saue Noortekeskuse ruumides. Kursus
alustab märtsi lõpus. Teretulnud on nii lapsed kui täiskasvanud. Info ja registreerimine
a.s.wesman@gmail.com.
Müüa puitbrikett al 128€/1000kg,
pellet premium 8 ja 6mm, kaminapuud kotis, turbabrikett. Tel
5692 4924, www.leilibrikett.ee.
Pakun tööd
Pakume tööd veoautojuhile.
Nõutav C- ja D-kategooria
juhiluba. Huvist anna märku
telefonile 5668 8050.
Otsime müüjaid avatavasse Keila
Maarahva Poodi. Avaldused
palume saata devisu@devisu.
ee või helistada telefonil 5663
3570 ( tööpäevadel kell 9-17).

Jumalateenistused märtsis Saue kirikus
Kuidas ma teid olen kandnud kotkatiibadel ja kuidas ma teid olen toonud enese juurde. 2 Ms 19:4

6. märts kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld. Teenistusele järgneb täiskogu koosolek.
13. märts kell 13
Teenistust juhatab Erki Kuld.

Külaliste tervitused. Saue
koguduse 26. aastapäev.
20. märts kell 13 - palmipuudepüha
Teenistust juhatab Vahur Utno.
Jutlustab Raivo Kaustel.

25. märts kell 13 - suur reede
Teenistust juhatab Raivo Kaustel ja muusikaga teenib Saue
koguduse noorte ansambel.
27. märts kell 13 - esimene
ülestõusmise püha

Teenistust juhatab Raivo Kaustel ja jutlustab Vahur Utno.
Muusikaga teenib Saue koguduse naisansambel.
Palve ja osadustund igal kolmapäeval kell 18.

Mälestame kauaaegset
majanaabrit
BENITA-ELMERISE PÄRNA
Avaldame kaastunnet
omastele
KÜ Tule 4

Kevad Saue Päevakeskuses ja reisid
Avatud on Julia Koppeli joonistuste näitus.
◊ 6. märts Tartu teatri Vanemuine etenduse „Arkaadia“
ühiskülastus. Buss väljub
Saue Kaubakeskuse eest kell
11.30. Etendus algab kell 16.
◊ 7. märts kell 11 naistepäevapidu Saue Noortekeskuses.
Esinevad Saue Päevakeskuse
Senjoriitad ja lauluansambel
Rukkilill ning tantsijad-võimlejad Keila Sotsiaalkeskusest. Kõik on oodatud kuulama ja vaatama.
◊ 9. märts kell 14 Nikolai
kiriku (Vene t.) külastus,
kiriku ja koguduse tutvustus.
Vajalik eelregistreerimine.
◊ 17. märts kell 14 raamatusõprade klubi esimene
kogunemine. Oodatud on
kõik, kes loevad raamatuid
ja tahavad loetut teistega
jagada.
◊ 21. märts kell 15 lõunakontsert „Georg Otsa jälgedes“
Estonia Kontserdisaalis
◊ 1. aprillil sõidame kell
11.15 Saue peatusest 191
bussiga Kullo lastegaleriisse
liivamandalat vaatama. 28.
märts kuni 1. aprill loovad
Drupon Sangyas Rinpoche
ja Drupon Laundub Rinpoche Tallinna vanalinnas

Kullo lastegaleriis (Kuninga
tn 6) Ravibuddha liivamandala. India usundeist
pärit ja keskajal Tiibetisse
jõudnud mandala on Tiibeti
budismi kunstivorm. Selle
ringi- või ruudukujulise
maagilise tähendusega pildi
loomisel niristatakse erivärviline liiv tohutut keskendumist nõudva harjutusena
täpselt määratud asukohale. Levinuim mandalaliiv
on tehtud värvitud kiviterakestest. Valmissaanud
mandala pühitakse kokku
ja liiv puistatakse läheduses asuvasse veekogusse,
et see uhuks mandala tervendavad energiad üle maailma laiali. Mandala hävitamine ehk kokkupühkimine
sümboliseerib surelikkust,
muutumist ja universumi
loomulike protsessidega
leppimist. Rohkem infot
Saue Päevakeskuse kodulehel.
◊ 6. aprill alates kell 10 silmaarst (tasuline). Eelregistreerimisega.
◊ 9. aprillil alates kella 10 kasutatud kaup Soomest. Müügil
mööbel, valgustid, nõud, riided ja muu pudi-padi.
◊ 18. aprill 18.30 lauluklubi.

Päevakeskuse reisid Eestimaal
◊ 15. aprill Ida-Virumaa tehismaastikud ja loodusmaastikud, giid Enn Käiss. Maksta
saab kuni 21. märtsini.
Hind 35 eurot. Kohad bussis
maksmise järjekorras.
◊ 21. mai romantiline rannatee, giid Kaire Käärt.
◊ 27.-28. juuni Kihnu saar,
giid Jaan Masing. Hind 105
eurot. Kohad bussis maksmise järjekorras.

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
10. märtsil suletakse reiside
nimekirjad. Norra ja Viiburi
reisidel on oht mittetäitumisel
ära jääda!

Seltsingud
◊ 4. aprill kell 15.00 seltsing
Bereginja koosviibimine.
◊ 1. aprill kell 16. 00 seltsing
Tammetõru koosviibimine.
◊ 5. aprill kell 10.00 Saue
linna invaühingu koosolek.

Lastehoid Läte
otsib
enda perre

kasvatajat,
kes huvitub
waldorfpedagoogikast

CV ja
motivatsioonikiri
saata:
lastehoid@late.ee

Lisainfo:
tel. 51 93 6673

AS Sagro
otsib kasvuhoonete
kütte- ja veesüsteemide
meistrit.
Lisainfo tel 501 5812,
info@sagro.ee.
KUNDALINI
JOOGA KURSUS ALGAJATELE
24.03-26.05
N kell 17.45-19.30
Saue saalis Pärnasalu 31
Info ja registreerimine:
kundalinijooga.weebly.com
528 2511 või
evelysokk@gmail.com
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Teated ja reklaam

2015-2020 aasta KredExi meetmega
kortermajade rekonstrueerimine TULE TUTVUMA!
12. märts 2016 kell 10.30 seminar Saue Gümnaasiumis
(Nurmesalu 9, koolimaja 4. korrus) kell 13.00
Saue Pärnasalu 32 korterelamu ühiskülastus
Osalemiseks on vajalik registreerida 10. märtsini.
Telefon 521 8713 või e-posti aadress info@baltivara.ee.
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