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loodi uus koalitsioon
Saue Sõna

S

aue Linnavolikogus moodustus uus
9-liikmeline koalitsioon, milles on partnerid IRL ja Eesti Reformierakond.
17. märtsi istungil valis volikogu
Saue linnapeaks Harry Pajundi, volikogu
aseesimeheks Meelis Rõigase ning
kinnitas 5-liikmelise linnavalitsuse
koosseisus linnapea Harry Pajundi,
Andres Kaarmann, volikogu liige
Riho Johanson, linnavalitsuse
majandusvaldkonna nõunik Kalev
Israel ja finantsjuhi Ingrid Niidi
ning nimetas abilinnapeana
ametisse Andres Kaarmanni.
Loe lisa lk 2, 3, 4 .

Volikogu aseesimees Meelis Rõigas

Saue linnapea Harry Pajundi ja
volikogu esimees Valdis Toomast

Abilinnapea Andres Kaarmann.
Fotod: Sirje Piirsoo, internet

Uus koalitsioon vasakult: Tiit Isop, Meelis Rõigas, Harry Pajundi, Riho Johanson, Valdis Toomast, Virko Raagmets, Monika Liiv, Anne Teetamm,
Signe Laar ja abilinnapea Andres Kaarmann

Saue Sõna NR 6 (459)
24. märts 2016
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub
8. aprill

Linnaelu

Saue Sõna 24. märts 2016

2

Püüame mõelda suurelt
Harry Pajundi
Saue linnapea
Kohtudes Saue tänavatel või
kauplustes tuttavate ning vahel
ka mittetuttavate inimestega,
tuleb ikka ja jälle jutuks täna
kõige palavam teema linnas kas toimub ühinemine või mitte.
Saan siin jagada isiklikku ja
mõttekaaslaste seisukohti, mis
on kirja pandud ka ühinemisläbirääkimiste lepingus.
Peatun ainult kolmel põhiteemal, mis olid läbivateks
enne rahvaküsitlust ja küsitluse ajal.
Lepingu osapooled on
kokku leppinud, et Saue linnal
kui ühendvalla keskusel säilib
asustusüksuse staatus vallasisese linnana, kusjuures säilib
ka tänane linna sümboolika.
Jätkatakse linnaruumi sobiva
ja esindusliku linnakeskuse
välja arendamist. Esimeseks
sammuks sellel teel saab

olema rajatav uus vallamaja
asukohaga tänase Keskuse
pargi kaguosasse. Kokku on
ka lepitud, et arhitektuurikonkurss ja projekteerimine toimuvad juba enne 2017. aasta
valimisi.
Uues vallamajas hakkab
toimuma kogu uue ühendvalla
strateegiline juhtimine. Samaaegselt toimub vallamajas linnaelanikele kõikide vajalike
toimingute teostamine.
Läbirääkivad omavalitsused peavad oluliseks Saue
Gümnaasiumi säilitamist
munitsipaalgümnaasiumina
ühendvalla territooriumil ning
nõustuvad sellega seonduvate
kulude katmise ja vajalike
investeeringute tegemisega,
sõltumata sellest, milliseks
kujuneb riigipoolne munitsipaalgümnaasiumi rahastamise
mudel.
Selle üks eeltingimus aga
on, et gümnaasiumiastmesse

Harry Pajundi (60) kuulub
Eesti Reformierakonda.
Saue Linnavolikokku on ta
osutunud valituks kolmel
korral: 2005, 2009 ja 2013.
Perioodil 2010-2012 töötas
Harry Pajundi Saue linnapeana.
Harry Pajundi on lõpetanud
Tallinna Polütehnilise Instituudi masinaehituse eriala.
Ta on LC Saue liige ja Saue
Ettevõtete Liidu juhatuse
esimees. Enne linnapea
ametisse valimist on ta töötanud juhatajana Saue EPTs, Halttertek Service OY-s ja
OÜ-s Bisontesolar.
peab jaguma piisav arv õpilasi.
Õpilaste arv aga on otseselt
seotud gümnaasiumis pakutava hariduse kvaliteediga.
Täna lisandub sellele veel
atraktiivse suunitluse leidmine, mis kutsuks Sauele
õppima. Selles osas on suur

töö teha Saue Gümnaasiumi
juhtkonnal, õpetajatel, hoolekogul ja Saue Linnavalitsusel.
Loodaks väga ka Saue ettevõtjate kaasalöömise peale.
Vähendamaks koolis õpperuumide puudust ning leidmaks seda atraktiivset suunitlust, on uus koalitsioon näinud
ette kooli juurde uue tehnoloogiamaja rajamise.
Täna on gümnaasiumiastme
ülalpidamise kulud umbes
320 tuhat eurot aastas, seda
rahastab riik. Juhul, kui riik
rajab Laagrisse riigigümnaasiumi ja lõpetab lähikonna
munitsipaalgümnaasiumi
rahastamise, siis Saue linnal,
pisut üle 8 miljoni euro suuruse eelarvega on suhteliselt
keeruline seda üleval pidada.
Oluliselt teiseks muutub pilt
aga 18-20-miljonilise eelarvega omavalitsuse puhul.
Tõeline murekoht, eriti
eakamate linnakodanike hul-

gas, oli linna eelarvest jagatavate toetuste - sünnipäeva- ja
jõulutoetuse - saatus. Äkki
võetakse ära ning raha pannakse hoopis Nissi või Kernu
vee- ja reoveetrassidesse?
Kindlasti see nii toimuma
ei saa. Kokku on lepitud, et
ühendvallas hakkab iga sotsiaalne grupp saama kõrgeimat
toetust ja määras, mis täna on
ühes ühineda soovivas omavalitsuses. Mis nimetust see
hakkab kandma, selgub juba
hiljem.
Lõpetuseks soovin öelda.
Ärgem olgem kinni mõtetes ja numbrites, mida sooviksime saada Saue linnas
kahe-kolme aasta pärast,
vaid mõelgem pigem sellele,
milline võiks linn välja näha
kümne-viieteist-kahekümne
aasta pärast, kui siin elavad
ja toimetavad meie lapsed ja
lapselapsed. Mõelgem kaugemale ja suurelt.

Erakond Isamaa ja Res Publica Liidu ning Eesti
Reformierakonna vaheline koalitsioonileping ühiseks
tegutsemiseks Sauel aastateks 2016-2017
29. veebruaril 2016 Sauel

Koalitsioonipartnerid on võtnud nõuks järgneval valitsemisperioodil valitseda Saue
linna üksmeeles ja seada oma
tegevuse eesmärgiks kodulinna
läbipaistva, heaperemeheliku
ning vastutustundliku juhtimise. Lisaks käesolevas tegevuskavas kokkulepitule toetavad koalitsioonipartnerid nelja
omavalitsuse ühinemist Eesti
üheks võimekamaks omavalitsuseks, mille keskuseks saab
olema Saue linn vallasisese
linna staatuses.
Koalitsioonipartnerid on
kokku leppinud alljärgnevates
poliitilistes ja Saue linna elu
edendavates ülesannetes ning
põhimõtetes ja kohustuvad neid
koostöös järgima ja ellu viima.
1. Linna juhtimine
ning avalik suhtlus
◊ Alustame ühinevate omavalitsuste uue vallamaja kaasfinantseerimis-, projekteerimis- ning ehitustöödega
Saue linna.
◊ Korrastame linnavalitsuse
juhtimisstruktuuri.
◊ Kasutame infovahetuse
parandamiseks sotsiaalvõrgustikke ning arendame
e-teenuseid.
◊ Kaasame maksimaalselt linnaelu edendamisse Euroopa
Liidu vahendeid.

◊ Kaasame probleemküsimuste lahenduste leidmisele mittetulundusühinguid,
ettevõtteid ja kodanikke läbi
regulaarsete ümarlaudade ja
ühistegevuste.
◊ Edendame koostööd sõprusomavalitsustega.
2. Haridus ja pered
◊ Seisame gümnaasiumihariduse jätkumise eest Sauel.
◊ Alustame Saue Gümnaasiumi juurde tehnoloogiamaja projekteerimist.
◊ Toetame ettevõtlusõpet koolis ning suurendame võimalusi praktiliste kogemuste
omandamiseks.
◊ Jätkame olemasoleva lasteaia renoveerimist.
◊ Ühtlustame lasteaia
õpetaja puhkuse pikkuse
kooliõpetaja puhkusega.
◊ Lisame noortekeskuse noorsootöötajate ja lasteaia abiõpetajate puhkusele seitse päeva.
◊ Võrdsustame lapsehoiuteenuse hinna, olenemata lasteasutuse omandivormist.
◊ Jätkame koostööd erasektoriga lapsehoiuteenuse
korraldamisel.
◊ Alustame laste ja perede
tugikeskuse loomist.
3. Sotsiaalsed tagatised
ja tervishoid
◊ Säilitame sõidusoodustused
pensionäridele ja lastele.

Koalitsioonilepingule
allakirjutanud

Valdis Toomast, Signe Laar,
Monika Liiv, Virko Raagmets,
Meelis Rõigas, Kalev Israel,
Andres Kaarmann, Jaan
Kalbus, Mati Riimaa, Mati
Simm, Tanel Oberg, Harry
Pajundi, Riho Johanson, Tiit
Isop, Anne Teetamm, Raivo
Ojapõld, Malle Liiv, Kalev Lillo,
Madis Milling, Tiina Sillar, Alar
Ruut ja Ivar Feldmann.

◊ Parandame erivajadustega
inimeste liikumisvõimalusi
ning ligipääse avalikele
hoonetele.
◊ Jätkame tervisekeskuse
rajamisega Sauele.
◊ Jätkame toetuste maksmist
eakatele, töövõimetuspensionäridele ja puuetega lastele.
4. Kultuur, sport ja vaba aeg
◊ Loome linna allasutusena
spordikeskuse sporditegevuse
paremaks korraldamiseks.
◊ Alustame kooli ja spordiklubide vajadustele vastava
spordihalli ehitamist koos
ujula rekonstrueerimisega.
◊ Renoveerime noortekeskuse
saali sobilikuks spordi- ja
huvitegevuse jaoks.
◊ Rajame noortekeskuse
juurde uusi atraktsioone.
◊ Rajame juurde ja korrastame olemasolevaid mänguja treenimisväljakuid igale

vanusegrupile.
◊ Arendame edasi Sarapiku
terviserada ja tagame selle
aastaringse hoolduse.
◊ Arendame Saue tammiku
jalutusradadega parkmetsaks.
◊ Toetame kultuurikollektiivide tegevust.
◊ Jätkame linna traditsiooniliste kultuuri- ja spordisündmuste korraldamist.
◊ Kaardistame võimalusi Saue
Kultuurikeskuse rajamiseks
5. Turvaline ja kaasaegne elukeskkond
◊ Jätkame Saue keskuse
väljaarendamist ühisvalla
keskusena.
◊ Loome heakorrafondi kodanike ja linna ühisprojektide
rahastamiseks.
◊ Kaasajastame olemasolevad ja lisame uusi bussiootepaviljone.
◊ Paigutame linna turvalisuse
tõstmiseks turvakaamerad.
◊ Arendame edasi jalgrattaparklate süsteemi.
◊ Laiendame raudteejaama
avalikku parklat.
◊ Toetame abipolitseinike võrgustiku loomist.
◊ Leiame koos vee-ettevõtjaga
lahenduse Kadaka piirkonna
probleemsele olukorrale.
◊ Kaardistame linnas piirkonnad, kus puuduvad vee- ja
kanalisatsioonitrassid.
◊ Alustame vananenud tänava-

◊

◊
◊

◊

valguste väljavahetamist energiasäästlike lahendustega.
Asendame lahtised prügikastid kinniste ja keskkonnasõbralikega.
Loome ja tähistame lemmikloomade jalutusalad.
Valgustame keskväljaku
lipumasti, et Eesti lipp
oleks heisatud päeval ja ööl.
Töötame välja Saue linna
soojamajanduse arengukava.

6. Töökohad ja ettevõtlus
◊ Aitame läbi infrastruktuuri
kaasa ettevõtlussõbraliku
keskkonna ning kodulähedaste töökohtade loomisele.
◊ Korraldame regulaarseid
ettevõtjate ümarlaudu.
◊ Tunnustame edukaid ettevõtjaid.
◊ Soodustame tarkade töökohtade loomist pendelrände vähenemiseks.
7. Teed ja liiklus
◊ Alustame Tule ja Nurmesalu
tänavate korrastamisega.
◊ Korrastame koostöös ühistutega kvartalisisesed teed.
◊ Korrastame ja valgustame
koolini viivad teed.
◊ Muudame ülekäigurajad
ohutuks.
◊ Koostame Pärnasalu allee
arengukava.
◊ Jätkame linna ümbritsevate
kergliiklusteede võrgu väljaehitamist.

24. märts 2016 Saue Sõna

Linnaelu

3

Volikogu valis linnapeaks Harry Pajundi
Sirje Piirsoo
Saue Linnavolikogu valis 17.
märtsi istungil Saue linnapeaks
Harry Pajundi, volikogu aseesimeheks Meelis Rõigase ning kinnitas 5-liikmelise linnavalitsuse.
Istungil oli päevakorras
umbusalduse avaldamine linnavolikogu esimehele Valdis
Toomastile, Saue linnapeale
Tõnu Urvale, volikogu aseesimeestele Matti Nappusele ja
Jaan Moksile ning volikogu
komisjonide esimeestele Matti
Nappusele, Meelis Telliskivile
ja Maie Särakule.
Umbusaldusavaldus Valdis
Toomasti vastu istungil toetust
ei leidnud. Selle poolt oli kuus
ja vastu üheksa volinikku.
Saue Linnavolikogu IRL-i ja
Eesti Reformierakonna fraktsioon avaldasid umbusaldust
Tõnu Urvale, Matti Nappusele,
Jaan Moksile, Meelis Telliskivile
ja Maie Särakule. Kõik kolm
umbusaldusavaldust said volikogu enamuse toetuse. Linnapea umbusaldust toetas üheksa,
volikogu aseesimeeste ja komisjonide esimeeste umbusaldust
10 volikogu liiget.
Istung jätkus volikogu aseesimehe ja linnapea valimise, linnavalitsuse liikmete arvu, struktuuri ja koosseisu kinnitamisega.
Saue Linnavolikogu aseesimeheks osutus 10 poolthäälega
valituks Meelis Rõigas. Saue linnapeaks sai Harry Pajundi, kelle

Volikogu istung äratas linnarahva seas huvi

poolt hääletas 10 volinikku.
Saue Linnavalitsus on 5-liikmeline, sellesse kuuluvad lisaks
linnapeale abilinnapea Andres
Kaarmann, volikogu liige Riho
Johanson, linnavalitsuse majandusvaldkonna nõunik Kalev
Israel ja finantsjuht Ingrid Niid.
Lisaks kinnitas volikogu
istungil Saue linna kaugküttepiirkonna soojusmajanduse
arengukava aastateks 20152025, delegeeris ühtse asjaajamiskorra kehtestamise linnavalitsusele ning muutis lastekaitse
ja noorsootööspetsialisti ametikoha nimetuse lastekaitse peaspetsialisti ametinimetuseks.
Et viia ellu Saue linna kultuuri- ja haridusvaldkonna eesmärke efektiivsemalt ja tegeleda
mõlema valdkonnaga süvendatumalt, moodustas volikogu
eraldi komisjonid: kultuurikomisjoni ja hariduskomisjoni.
Valdis Toomastit asendab
Harjumaa Omavalitsuste Liidu
volikogus volikogu aseesimees

Volikogu aseesimees Matti Nappus protestis ühinemise vastu näljastreigiga.
Fotod: Sirje Piirsoo

UMBUSALDUSED
Volikogu esimees

Linnapea, volikogu aseesimehed, komisjonide esimehed

Saue Linnavolikogu nõustus
ühinemisläbirääkimisi pidama.
Umbusalduse esitanud on
veendunud, et nelja omavalitsuse ühinemisel tekkib üks
võimekaim omavalitsus Eestis,
mille keskuseks saab Saue linn.
Eesmärk eeldab linnavalitsuse ja volikogu head koostööd
ning pühendumist ühinemisega
seotud tegevuste elluviimisel, lähtudes arusaamast luua
sauelastele tulevikus senisest
paremad võimalused piirkonnas
elamiseks, töötamiseks, õppimiseks ja mitmekülgsemaks
vaba aja veetmiseks. IRL ja

reformierakond umbusaldasid
Tõnu Urvat, Matti Nappust,
Jaan Moksi, Maie Särakut ja
Meelis Telliskivi põhjusel, et
nad on järjekindlalt ühinemiskõnelustele vastu töötanud, sh
levitanud linnaelanikele eksitavat ja halvustavat infot, näidates nii umbusalduse avaldajate
hinnangul soovimatust vaadata
tulevikku ning hoides kramplikult kinni tänastest isiklikest
positsioonidest ja huvidest.
Umbusaldusele kirjutasid
alla Valdis Toomast, Signe Laar,
Monika Liiv, Virko Raagmets,
Meelis Rõigas, Harry Pajundi,
Riho Johanson, Tiit Isop ja Anne
Teetamm.

Head sauelased! Saue Linnavolikogu istungid on avalikud, aga istungil kehtivad reeglid. Samamoodi nagu riigikogu
istungil, kus rahvas istungit
jälgib, aga ei sekku protsessi.

Saue linnas juhatab istungit volikogu esimees, kes
vastavalt reglemendile volikogu liikmetele ja teistele
asjaosalistele sõna annab.
17. märtsi istungil juh-

tus korduvalt, et Alar Sudak
segas volikogu istungit
materjale jaotades ja agressiivselt vahele segades. Selline käitumine istungil on
lubamatu.

Meelis Rõigas. Saue Linnavalitsuse esindaja Harjumaa Oma-

valitsuste Liidu volikogus on
linnapea Harry Pajundi ja tema

asendaja abilinnapea Andres
Kaarmann.

Valimisliit Kindlad tegijad
umbusaldas Valdist Toomastit, tundes muret Saue linna
arengu ja tuleviku pärast ja
leides, et volikogu esimees
on korduvalt valetanud massimeedia kanalitele ning kaotanud paljude linnakodanike
ja linnavolikogu liikmete usalduse. Neid asjaolusid pidasid nad piisavaks, et pidada
võimatuks Valdis Toomasti
jätkamist volikogu esimehena.
Avaldusele kirjutasid alla
Meelis Telliskivi, Maie Särak,
Vello Toomik, Matti Nappus,
Jaan Moks ja Elle Viljaste.

Teeme otsuseid linna arengust lähtuvalt
Valdis Toomast
Linnavolikogu esimees
Neljas omavalitsuses ühinemisküsimustes läbiviidud rahvaküsitluse tulemused on selgunud
ja kõige rohkem küttis emotsioone küsitlus just Saue linnas.
Nagu iga teisegi valimise
ja rahvahääletuse puhul oli
nüüdki võtmeküsimus toetajate mobiliseerimine. Teine
väga oluline küsimus mis iganes juhul on, kas valijad on
võimelised nägema kaugemale
plakatitest ja muudest loosungitest, millega neid on võimalik
meelitada või mis veel hullem
- mängida nende emotsioonidel
või neid hirmutada.
Sauel andis kahjuks tooni
negatiivne kampaania, kus
ühinemise tegelikud plussid
loosungite tagant üldse välja
ei paistnud.
Nagu mulle teada, ei olnud
enamus ühinemise vastu hääletajatest ühinemislepingut
üldse lugenud. Veel enam osad ei teadnudki, et mingi

leping on olemas. Nii mõnedki
on tunnistanud, et tulid hääletama ainult selle pärast, et tuttav või naaber oli palunud tulla
Saue päästmiseks ei ütlema.
Pärast põgusat vestlust
tuliste ühinemisvastastega tunnistasid inimesed, et paljudel
hirmujuttudel ei ole tegelikult
alust ja kui keegi ühinemisest
üldse võidab, oleks see Saue
linn loodava suurvalla keskusena. Kokkuvõttena on väga
kahju, et nii pikalt läbi räägitud
ja kajastatud ühinemisleping
ei pakkunud suuremale osale
Saue linna elanikest üldse
huvi, aga kuulujuttude peale
olid paljud kohe valmis ühinemisele ei ütlema!
Püüdsime ühinemise juhtkomisjoniga rahvahääletuse
formaati teha elanike jaoks
võimalikult lihtsaks. Väga paljud linnaelanikud ei pidanud
üldse vajalikuks hääletama
tulla, sest hääletustulemused
on volikogule vaid soovituslikud. Nad kinnitasid, et volikogus on piisavalt asjalikke ja

mõistlikke inimesi, kes teevad
otsused lähtuvalt linna arengust. Mitte isiklikest ambitsioonidest lähtuvalt, mis kahjuks paljude ühinemisvastaste
sõnavõttudest välja kumab.
Seepärast ei saa ma kuidagi
nõustuda nende väidetega, et
suur enamus Saue elanikest
(vaid 1384) on ühinemise vastu.
Vastastele meeldib rõhutada, et
vastu hääletas koguni 73% elanikest. Nii ju ei ole, sest Saue
linna 4587 hääleõiguslikust elanikust moodustab see number
tegelikult vaid 30%.
Võib-olla oleks hääletuse
tulemus olnud hoopis teistsugune, kui rahvalt oleks küsitud,
kas tahate uut spordihoonet,
kas soovite linna uusi ja tasuvaid töökohti, kas soovite kõrgemaid sotsiaaltoetusi, paremat
transpordiühendust, suuremaid
palkasid ja gümnaasiumihariduse andmise jätkamist Sauel.
Olgem ausad, arvestades
vabariigi valitsuse käimalükatud reforme haridusmaastikul,
on tugev suurvald ainus või-

malus, et Sauel saaks jätkuda
kvaliteetse ja suurte valikuvõimalustega gümnaasiumihariduse andmine.
Omaette jätkates vähenevad ka võimalused taotleda
elukeskkonna parendamiseks
investeeringuid Euroopa Liidu
fondidest.
Mina - vastupidi - kutsun
Sauele uusi ja tegusaid inimesi, kes soovivad panustada
kogu piirkonna ühisele arengule. Samuti tervitan ma iga
eurot, mis siia tuuakse ja mis
meie linnakeskkonna elamisväärsemaks muudab.
Ühinemise vastu seisvad
inimesed pigem tõmbavad piire
ja takistavad nii väljakujunenud
elu, kus Saue linn on juba täna
tõmbekeskus paljudele ümberkaudsete valdade elanikele.
Mis järgmiseks? Paneme
linna piirile passikontrolli, et
kes tuleb linna ja mida ta siin
teeb? Ehk aitab juba nendest
piiridest ja normaalse koostöö
ning arengu takistamisest? Olen
kindel, et tublid ja asjalikud

inimesed leiavad oluliselt suuremad võimalused tegutsemiseks
loodavas suurvallas. Kutsun kõiki
kahtlejaid energiat suunama
sellele, kuidas kasu ühinemisest
oleks maksimaalne, mitte kaikaid kodaratesse loopima.
Lõpetuseks tahan kindlasti
tänada kõiki, kes leidsid aega
ja andsid hääle nime Saue
vald poolt – oli ju ka see üks
tingimus meie paljudest soovidest läbirääkimiste laua taga.
Minu erakond IRL ja meie
värske koalitsioonipartner reformierakond soovivad, et linnal
on tagatud pidev areng ja perspektiiv. Soovime, et ka tulevikus
inimesed end siin linnalises
keskkonnas hästi tunnevad. Et
ka tulevikus saavad meie lapsed just siin Saue linnas koolis
käia, sporti teha, huviringides
osaleda ja muusikat õppida. Me
ei ole rahul lihtsalt linna eksisteerimisega vaid soovime linna
arendada uuele tasemele.
Saue linna inimeste heaolu
on meile kõigile alati kõige olulisem olnud!
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Saue abilinnapea Andres Kaarmann
Saue Sõna

Mida arvad nelja omavalitsuse ühinemisest?

Mis on sinu valdkond linnavalitsuses?

Saue Linnavolikogu nimetas
17. märtsi istungil linnavalitsuse liikme Andres Kaarmanni
tema nõusolekul palgaliseks
linnavalitsuse liikmeks abilinnapea ülesannete täitmiseks
alates 18. märtsist 2016.
Andres Kaarmann (39) on
töötanud Loksa linnapea ja
volikogu esimehena, kaitseministri ning haridus- ja teadusministri nõunikuna, Viimsi
vallavanema ja abivallavanemana ning Eesti Linnade Liidu
arendusdirektorina.
Andres Kaarmannil on
magistrikraad õigusteaduses.
Ta on kahe lapse isa.

Haldusreform tuleb nagunii
ja siin ongi põhimõtteliselt
kaks võimalust - kas hakata
veduriks ja hakata vedama
või jääda piduriks. Mina
kindlasti toetan ühinemist
ja olen valmis panustama
sellesse, et ka tänased kriitikud võiksid juba lähiaastatel tõdeda, et Saue linn
ainult võidab koostööst. Niigi
oleme riigi jaoks hädavajalike reformidega kümmekond
aastat hiljaks jäänud ja mida
aasta edasi, seda keerulisemaks valikud lähevad. Varem
või hiljem jõuaksime sinna,
et meie eest hakkaks otsustama teised. Pannes naabritega seljad kokku, oleme
oluliselt tugevamad.

Vastutusvaldkonnaks on nii-öelda
pehmem pool ehk haridus-, sotsiaal-, kultuuri-, noorsoo- ja huvitegevuse- ning spordivaldkond.
Põhimõtteliselt valdkonnad, mille
eest ma Viimsis vastutasin ja haridusministeeriumis tegelesin.

Miks just Saue linn? Mis
sind pakkumises köitis?

Peamise asjana, mis mind
motiveeris, oli alanud ühinemisprotsess. Võimalust kaasa
lüüa Eesti ühe võimekama
omavalitsuse loomisel iga päev
ja igaühele ei pakuta. Kui ma
ei usuks tugeva suurvalla tekkesse, mille keskuseks saaks
Saue linn, siis ma ei oleks
seda pakkumist vastu võtnud.

Mida pead enda tugevuseks
sellest ametikohast lähtuvalt?
Mul on olnud võimalus aastaid
töötada koos Eesti ühe absoluutse
tippjuhiga. Seda kogemust ei saa
võrrelda ühegi kooli või täiendkoolitusega. See on pannud mind
oluliselt rohkem väärtustama nii
enda kui teiste aega ning hindama kolleegide võimet eristada
olulisi asju ebaolulistest ning keskenduda esimesele. Tõsi, avalikus
sektoris tuleb teinekord tegeleda

ka ebaoluliste ja aeganõudvate
küsimustega, aga see ei tohiks
olla süsteemne. Linnapea ega
abilinnapea ei saagi iga torujupi
seisuga kursis olla või iga linnakodaniku murega personaalselt
tegeleda. Selleks tuleb usaldada
pädevaid spetsialiste ja vastupidi.

Mis on su hobid? Ka sa sporti
ka teed?
Sporti olen aktiivselt teinud
juba kooli ajast. Meeldib sõita
rattaga, käia jooksmas ning
mängida jalgpalli ja korvpalli.
Reisin samuti nii palju kui aeg
ja rahakott lubavad ning ära
ei ütle võimalusest kalal käia.
Hobideks nimetaks ka erinevate
spordivõistluste ning mälumängusarjade korraldamist ja vedamist. Seda olen teinud juba ligi
kakskümmend aastat.

Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 9.
märtsi istungi päevakorras
oli 18 küsimust.

◊

Saue Linnavalitsus
◊ Väljastas kasutusloa Tõkke tn
40 üksikelamule, AS-i Saue
EPT büroo-tootmishoonele
Tule tn 22/2, Tammetõru tn
T2 ja 39 T1 veevarustuse ja
olmereovee kanalisatsiooni
torustikele ning Kadakamarja
tn 6 üksikelamule.
◊ Väljastas ehitusloa ujula
kliimaseadmete asenduseks
ja sellega kaasnevatele ehitustöödele Nurmesalu tn 9.
◊ Kinnitas Tule tänava ja Tule
põik tänava projekteerimistingimused.
◊ Suunas volikokku otsuse
„Saue linnaelanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kinnitamine Kernu
valla, Nissi valla, Saue linna
ja Saue valla kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise
ja moodustuva valla nime
küsimuses“ eelnõu.
◊ Kinnitas Saue Päevakeskuse
reiside hinnad: romantiline

◊

◊

◊

◊

rannatee 21. mail 30 eurot
ning kultuurireis Kaliningrad,
Niida ja Klaipeda 325 eurot.
Otsustas maksta palgalistele
linnavalitsuse liikmetele töövõime säilitamiseks ja tervise taastamiseks ühekordset hüvitist 50% põhipalgast
2016. aasta põhipuhkusele
jäämisel või puhkuse esimese osa kasutamisel. Alla
aasta ametiasutuses pideva
töötamise korral makstakse
hüvitist proportsionaalselt
töötatud ajaga. Vähem kui
neljakuulise töötamise korral
hüvitist ei maksta.
Muutis Saue Linnavalitsuse
09.09.2015 korraldust nr
326 „Saue linna keskuse
arhitektuurivõistlus-ideekonkursi võistluseeskirja
kinnitamine“.
Tunnistas lihthankel „Tööõpetuse- ja tehnoloogiamaja
eskiisprojekt“ edukaks pakkujaks SWECO Projekt AS-i.
Tunnistas Saue Linnavarahalduse lihthankel „Saue
Gümnaasiumi osaline
rekonstrueerimine“ edukaks
pakkujaks Rehler Ehitus OÜ.
Tunnistas lihthankel „Saue

◊

◊
◊

◊

◊

◊

linna Tõkke tänav T1 renoveerimine ja Tõkke tänav
1 autoparkla ehitustööd“
edukaks ühispakkuja Viaston Infra OÜ ja OÜ N&V
pakkumuse.
Tunnistas hankel „Suvelillede istutuse ja peenarde
hooldustööd“ edukaks HKP
OÜ esitatud pakkumuse.
Kinnitas 2016. aasta hankeplaani.
Nõustus Saue Noortepäeva
korraldamisega 4. juunil kell
14-19 jaanituleplatsil.
Nõustus Saue Noortekeskuse töömaleva korraldamisega: esimene vahetus
6.-17. juuni Saue linnas, teine vahetus 8.-19.
august Saue linnas ja
Ranna Rantšos. Planeeritud osalejate arv 80.
Nõustus Saue Noortekeskuse kunstilaagri korraldamisega 3.-10. juulil Lastekaitse Liidu Pivarootsi
Õppe- ja Puhkekeskuses
Planeeritud laste arv 65.
Nõustus Saue Noortekeskuse linnalaagri korraldamisega 22.-27. augustil.
Planeeritud laste arv 35.

◊ Eraldas Keila Korvpallikoolile noorte sporditegevuseks
toetust 2720 eurot 34 Saue
linna noore treeningkulude
katteks perioodi 1. jaanuar-31. august 2016 eest.

◊

Saue Linnavalitsuse 16.
märtsi istungi päevakorras
oli 16 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Väljastas ehitusloa Tõkke
tänav T1 renoveerimise ja
Tõkke tn 1 autoparkla ehitustöödele.
◊ Määras munitsipaalomandisse taotletavale maale
aadressi, teenindusmaa
suuruse ja maakasutuse
sihtotstarbe: Tõkke põik 17,
suurus 24026 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa.
◊ Eraldas noorte sporditegevuse toetust Saue linna
noorte treeningkulude katteks perioodi 1. jaanuar-31.
august 2016 eest Saue
Spordiklubi MTÜ-le 1 200
eurot (15 Saue linna noort)
ja Tallinna Spordiseltsile
Kalev 320 eurot (4).
◊ Luges Saue linna jäätmeveo

◊

◊

◊

◊
◊

piirkonna jäätmevaldaja
korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks.
Kinnitas Saue Huvikeskuse
suvelaagrite osalustasud: õpilaste kunstilaager 6.-8. juunil
Kloogaranna Noortelaagris 60
eurot; täiskasvanute maalilaager 11.-12. juunil Kallaste
turismitalus 70 eurot.
Otsustas maksta koduse mudilase toetust märtsis kogusummas 2632,5 eurot 38 perele.
Delegeeris lastekaitseseadusest ja sotsiaalhoolekande seadusest tulenevad ülesanded sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juhile,
sotsiaalabispetsialistile
ning lastekaitse ja noorsootöö spetsialistile.
Maksis ühekordset sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust
kogusummas 635 eurot 10
abivajajale ja perioodilist
sotsiaaltoetust ühele.
Määras hooldaja viiele puudega isikule.
Andis kasutusse Saue linnale kuuluva sotsiaaleluruumi ja maksis õnnetusjuhtumi toetust tulekahjus
kannatanutele.

Volikogu kinnitas küsitluse tulemused
Sirje Piirsoo
Saue Linnavolikogu kinnitas
10. märtsi istungil Kernu
valla, Nissi valla, Saue linna
ja Saue valla ühinemise rahvaküsitluse tulemused.
Küsitlus toimus 29. veebruaril, 1. ja 6. märtsil küsitluspunktides ning 29. veebruari
hommikust kuni 4. märtsi
õhtuni elektrooniliselt.

Küsitluses osalejad said
avaldada arvamust, kas nad
pooldavad ühinemist või mitte
ja millist nimevarianti nad
ühendvalla nimena eelistavad.

Küsitluse tulemused ühinemise osas
Saue linna hääleõiguslike elanike nimekirja oli seisuga 1.
jaanuar 2016 kantud 4587
isikut. Arvamust avaldas

1909 isikut ehk 41,6% nimekirja kantud isikutest. 58,4%
hääleõiguslike elanike nimekirja kantud isikutest küsitlusel ei osalenud. Ühinemise
poolt oli 500 isikut ehk 26%
arvamuse avaldajatest, mis
moodustab 11% hääleõiguslike elanike nimekirja kantud
isikutest. Ühinemise vastu
oli 1384 isikut ehk 72%
arvamuse avaldajatest, mis

moodustab 30% hääleõiguslike elanike nimekirja kantud
isikutest. Kehtetuks tunnistati
25 sedelit.

Küsitluse tulemused ühendvalla nime osas
Arvamust avaldas 1427 isikut ehk 31,1% nimekirja
kantud isikutest. 68,9% hääleõiguslike elanike nimekirja
kantud isikutest küsitlusel ei

osalenud. Nime Lääne-Harju
vald poolt oli 161 isikut ehk
11% arvamuse avaldajatest,
mis moodustab 3,5% hääleõiguslike elanike nimekirja
kantud isikutest. Nime Saue
vald poolt oli 807 isikut ehk
57% arvamuse avaldajatest,
mis moodustab 17,6% hääleõiguslike elanike nimekirja
kantud isikutest. Kehtetuks
tunnistati 459 sedelit.
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Huvi korterelamute
rekonstrueerimise vastu oli suur
Saue Sõna
Et tutvustada korteriühistutele
korterelamute rekonstrueerimist SA KredEx meetme abil,
korraldas Balti Vara Fassaadid
OÜ 12. märtsil Saue Gümnaasiumis seminari, millele järgnes Pärnasalu 32 korterelamu
ühiskülastus.
Korraldajate hinnangul läks
seminar ja korterelamu külastus korda. Huvi oli üsna suur
- osales ligi 30 inimest, kes
aktiivselt kaasa mõtlesid ja
asjalikke küsimusi esitasid.
Kaks kolmandikku seminaril osalenutest külastas ka
Pärnasalu 32 kortermaja, mis
peagi KredExi toetuse kaasabil
rekonstrueeritud saab.
Seminari pikkus oli paras ja
inimesed ei väsinud ära. Põhirõhk oli ventilatsiooniteemadel,
mis moodustavad Kredexi uue
toetusmeetme tuuma, aga ka
küttesüsteemi ja akendega

Mida kujutab endast KredExi rekonstrueerimistoetus korteriühistutele?
Rekonstrueerimise toetus
sobib korteriühistutele, kes
planeerivad täiemahulist
rekonstrueerimist. Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab 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 http://kredex.ee/
korteriuhistu/korteriuhistutoetused/rekonstrueerimisetoetus/

Aprilli algul avab
Sauel uksed uus
kauplus
Saue Sõna
Saue Rauakaubad avab uksed
4. aprillil aadressil Kasesalu
tänav 12.
Ettevõtte juhatuse liikme
Peeter Ütti sõnul tekkis mõte
Sauel kauplus avada elust enesest. Igas majapidamises vajab
miski mingil hetkel parandamist või on meistrimehel
puudu just see tarvilik jupp,
et nokitsemist kohe jätkata.
Ja kui siis vajalikku materjali, tööriista või tarvikut tuleb
kaugemalt hankima sõita, on
see esmalt tülikas – vaheta riided – ja ajamahukas –suures
kaupluses võtab otsitava leidmine kauem aega ja teel vajalikuni on riiulitel ahvatlusi palju.
Lisaks võib poeskäik osutuda
niivõrd indu lämmatavaks, et
tagasi jõudes enam töötegemiseks tahtmist polegi.

Sestap leiab sauelane uuest
kauplusest kõik esmavajaliku.
Näiteks kinnitusvahendid – poldid, mutrid, kruvid, naelad ja
tüüblid. Käsitööriistad – näpitsad, tangid, haamrid, kirved,
saed. Maalritarbed, kuid mitte
värvid. Isikukaitsevahendid, sh
kindad, kaitseprillid, jalanõud
ja tolmumaskid. Mõõdulindid
ja loodid ja autokemikaalid.
Kõik, mis ligi 70-ruutmeetrisele pinnale mahutada saab.
Peeter Ütt ütleb, et nende
kaupluses on teenindus personaalne ja paindlik, saab operatiivselt klientide vajadustele
reageerida ja kui parasjagu
vajalikku pakkuda ei ole, siis
kohale tellida. Katmata ei jää
ka tööstuse ehk profipool.
Kaupluse tööaeg on plaanitud esmaspäevast reedeni
kella 8.30-17-ni ja laupäeval
kuni kella 14-ni.

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.

Et tutvustada korteriühistutele korterelamute rekonstrueerimist SA KredEx meetme abil, korraldas Balti Vara
Fassaadid OÜ 12. märtsil Saue Gümnaasiumis seminari. Foto: Balti Vara

seonduvail küsimustel. Kõik
küsimused leidsid vastused ning
seminar lõppes alles kell 15.00.
Balti Vara Fassaadid OÜ
plaanib sügiseks järelseminari
ja loodab, et selleks ajaks on

nad ehk juba mõne järgmisegi
korterelamu Sauel rekonstrueeritud saanud.
Seminari korraldajad tunnustavad asjaosalisi väga
sõbraliku vastuvõtu eest ning

kiidavad koolimaja neljanda
korruse auditooriumi ja selle
head varustatust seminaride
korraldamiseks ning leiavad, et
kohalik leht toimis reklaamikanalina väga hästi.

Saue linna, Kernu valla, Nissi valla ja
Saue valla ühinemise rahvaküsitlus
Tuuli Urgard
Rahvaküsitluse korraldamise
komisjoni esimees
Saue linna ning Kernu, Nissi
ja Saue valla ühinemise rahvaküsitlus toimus 29. veebruarist kuni 6. märtsini 2016
elektrooniliselt ja sedelitega
küsitluspunktides.
Saue linna küsitluspunktis
oli küsitlusest õigus osa võtta
vähemalt 16-aastasel Saue
linna registris oleval isikul.
Kokku oli Saue linna küsitluses osalejate nimekirjas
4587 osalejat.
Küsitlus koosnes kahest
hääletusest: esimese eesmärk oli välja selgitada, kas
küsitluses osaleja toetab ühinemist või mitte ning teine
näitas küsitluses osaleja

eelistust moodustatava omavalitsuse nime osas juhul, kui
ühinemine teoks saab.
Elektroonilise küsitluse
läbiviimiseks kasutati AS-i
Andmevara välja arendatud
internetikeskkonda VOLIS.
Elektrooniliselt hääletas liitumisküsitlusel 865 osalejat
ehk 19% Saue linna nimekirja kantutest. Elektrooniliselt avaldas nime osas arvamust 384 osalejat. Küsitluspunktis käis häält andmas
1044 ehk 23% Saue linna
nimekirja kantutest. Kokku
kasutas oma õigust elektrooniliselt või küsitluspunktis
hääletamas käies 42% Saue
linna küsitluses osalejate
nimekirja kantutest.
Saue linna küsitluses osalejatest 27% toetas Kernu valla,

Nissi valla, Saue linna ja Saue
valla ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks ning 73%
ei toetanud. Nime osas andis
toetuse Saue vallale 57%
osalejatest ning Lääne-Harju
vallale 11% osalejatest, 32%
osalejatest ühendvalla nime
osas arvamust ei avaldanud.
Ühinemise rahvaküsitluse
tulemused esitatakse Saue
Linnavolikogule kinnitamiseks
10.märtsi istungile.
Saue linna rahvaküsitluse
korraldamise komisjon tänab
Saue linna aktiivseid valijaid.
Suur tänu ka kõigile komisjoni
liikmetele, asendusliikmetele
ja teistele abistajatele, kes
tegid oma tööd professionaalselt, mille tulemusena tegutses küsitluspunkt operatiivselt
ning häireteta.

Miks on oluline end
enne ujumaminekut pesta?
Saue Linnavarahaldus
Viimasel ajal on meediaväljaannetes palju juttu olnud
ujulate ja basseinide vee
puhtusest.
Paljud inimesed ei pese
ennast või teevad seda mittekorrektselt enne basseini
minemist.
See toob kaasa basseinivee

kvaliteedi languse, sõltumata
sellest, et lisatakse vastavaid
kemikaale ja puhast vett.
Vee kvaliteedi säilimisele
saavad kaasa aidata kõik
ujulat külastavad inimesed,
pestes ennast enne basseini
sisenemist.
Kui seda korralikult mitte
teha, on vee puhtuse tasakaal
rikutud ja ei aita ka vastavate

kemikaalide lisamise suurendamine.
Siinkohal kutsub Saue Linnavarahaldus haldajana üles
ujulat külastavaid korralikke
kodanikke märkama kaaskülastajaid, kes ei pea kinni
elementaarsetest hügieeninõuetest. Rikkumistest andke
kindlasti teada ujula klienditeenindajale.

Alusharidus
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Õpetajalt õpetajale
Helgi Vaher
Saue lasteaia Midrimaa
õppealajuhataja
Juba teist aastat korraldab
Saue lasteaed Midrimaa
õpetajate endi valmistatud
õppevahendite näitust. Selle
õppeaasta väljapaneku avamine oli sõbrapäevale järgnenud esmaspäeval, 15. veebruaril. Lõunase infotunni
jooksul oli kõigil pedagoogidel võimalik tutvuda töökaaslaste loominguga.
Selline ettevõtmine annab
igale õpetajale võimaluse
jagada kolleegidega ise valmistatud ja igapäevatööd
toetavate õppemängude varamut ning saada tunnustust
tehtud töö eest. Töökaaslased
aga saavad uusi mõtteid, kuidas õpetaja ise saab väheste
vahenditega õppeprotsessi
rikastada. Ja samas ka teadmise, kelle käest soovi korral
vajalikku vahendit laenutada.
Kui eelmisel õppeaastal
osales näitusel oma kätetööga
kümme õpetajat, siis sel korral oli näitusel kolleegidega
jagamiseks kaheteistkümne
õpetaja õppemängud.
Samal päeval jõudis vahefinišini ka õppealajuhatajate
kuid kestnud töö pildimaterjali
tõlkimisel ja süstematiseerimisel. Sellegi tulemustega oli
kõigil võimalik samal päeval
tutvuda. Just pildimaterjalil
on suur osa laste sõnavara ja
jutustamisoskuse arendamisel.
Samuti annavad pildid võimaluse õpikeskkonna kujundamiseks ja juba õpitud teadmiste
kinnistamiseks.
Kuna kõikide lasteaia õppetegevuses käsitletavate teemade
kohta ei ole lihtne leida pildimaterjali Eesti kirjastustelt, on aastate jooksul lasteaiale ostetud
ka venekeelseid õppevahendeid,

Lasteaia õpetajad tutvuvad töökaaslaste loominguga

mistõttu tegigi juhtkond paaril
viimasel kuul aeganõudvat tööd
materjali eestindamisel ja süstematiseerimisel.
Kui omavalmistatud õppemängude abil muutub põnevamaks eelkõige ühe rühma
laste õpikeskkond, siis õppealajuhatajate käe all valminud
materjalid rikastavad kõigi
rühmade õpikeskkonda, olles
lasteaia raamatukogus kättesaadavad kõigi rühmade töötajatele.
Nüüd ootab lasteaeda ees
suur töö raamatukogu süstematiseerimisel ja kogu õppe-

Omavalmistatud mängud
◊ Tuuli Kuningas „MÄNG
KIVIDEGA“. Mäng suuruste võrdlemiseks, loendamiseks, geomeetriliste
kujundite moodustamiseks
jne. Õpetajal on võimalik
ka oma loovust rakendada
ja kividele erinevaid kasutusvõimalusi leida.
◊ Kaja Korolev „LUGEMISMÄNG“. Mäng sõnavara
laiendamiseks, lause moodustamise toetamiseks,
loovjutukeste koostamise
abivahendiks jne.
◊ Siret Põldaru „MATEMAATIKA KORKIDEGA!“. Mäng
värvuste, loendamisoskuse,

Õppealajuhatajad Andra Sauetee ja Helgi Vaher tõlkisid venekeelse õppematerjali eesti keelde ja süstematiseerisid selle. Fotod: Andra Salutee

Merike Malkuse mäng „Paigalinnud“ kinnistab lindude välimust
ja nimetusi ning õpetab eristama
isas- ja emaslinde

materjali laenutamise korra
uuendamisel. Oleme kavandanud osa raamatukogus tehtavast tööst suvekuudesse, kuna

õppetegevustes on sel ajal kordamiste ja kinnistamiste aeg
ning õppevahendite liikumine
raamatukogu ja rühmade vahel

on väiksem. Panuse meie
kavade vormistamisse saavad
anda ka Saue Noortekeskuse
töömaleva noored.

liitmise ja lahutamise kinnistamiseks ning tähelepanuoskuse kujundamiseks
ja käe peenlihaste treenimiseks.
◊ Merike Malkus „PAIGALINNUD“. Mäng lindude
välimuse ja nimetuste ning
isas- ja emaslindude tundmise kinnistamiseks.
◊ „TANGRAM“. Mäng geomeetriliste kujundite kinnistamiseks, paberil orienteerumise oskuse kujundamiseks.
Lisaks iga lapse jaoks jaotusmaterjalina geomeetrilised
kujundid fantaasiapiltide
ladumiseks.
◊ „PUIDUST HULGAMÄNG“.
Mängus puidust klotsike-

sed, millele on põletatud
kujundid. Mäng võimaldab
loendada, leida ja moodustada paare mustri ja hulga
suuruse järgi.
◊ „LEIA PAARID!“ Mäng
arvu ja numbri mõiste
kinnistamiseks ja paaride
leidmiseks, suuruste võrdlemiseks.
◊ Kaja Vatt „MÕÕDA SENTIMEETREID!“ Mäng
mõõtmise õppimiseks,
numbri ja arvu mõiste
kinnistamiseks, pikkuste
võrdlemiseks, värvuste ja
kohamõistete (üleval, all,
vahel) kinnistamiseks.
◊ Luule Vähesoo „PÕNEVAD MÄNGUJUHENDID“.

Mängude kirjeldused
õuesõppetegevuste mitmekesistamiseks.
◊ Helgi Haber „HÄÄLIKUMÄNG“. Mäng häälikute
leidmiseks sõnas ja häälimisoskuse kinnistamiseks.
◊ Helgi Rannu „AASTAAEGADE TUNNUSTE KINNISTAMINE ÕPIKESKKONNAS“. Näitlik materjal
laste teadmiste kinnistamiseks rühmaruumi õpikeskkonda kujundades.
Õpetajad Rita Reiman, Ulvi
Elsting, Glooria Kallas ja
Marju Mägi tutvustavad oma
õppemänge järgmistel nõupidamistel.

gimine läbi viia süsteemselt
ning koondada kogu rühma
puudutav informatsioon ühte
keskkonda.
Samasse saab koondatud
ka elektrooniline suhtlemine
pere ja lasteaia vahel, mis
omakorda annab lapsevanemale kiirema ja täpsema pildi
lasteaias lapsega toimuvast.
eLasteaed.eu võimalusi käis
7. märtsil Saue lasteaias tutvustamas Marko Praakli (pildil
paremal). Õpetajad tundsid
aktiivset huvi uute võimaluste
vastu ja arvasid, et koos koolitusega oleks elektroonilisele

süsteemile üleminek jõukohane.
Enne Midrimaale uue dokumentatsioonihaldussüsteemi
valikut on vaja kohtuda veel
teistegi veebipõhiste dokumentide halduse süsteemide
pakkujatega, et leida meie
lasteaiale sobivaim lahendus.
Loomulikult vajab uuendustega kaasaminek lasteaia
arvutipargi kaasaja nõuetega
vastavusse viimist ja interneti
püsiühenduse või tõhusa Wifi
leviala loomist. Sellised arengusuunad on välja toodud ka
lasteaia eelmisel aastal kinnitatud uues arengukavas.

Arendustegevus Midrimaal
Andra Salutee
Lasteaia õppealajuhataja
Oktoobrikuus 2015 pakkus
Haridus- ja Teadusministeerium Saue lasteaiale võimaluse
määratleda asutuse arengu
hetkeseisu ja arenguvajadusi.
Sisehindamise nõustaja Jana
Pillmann andis 29. veebruari
infotunnis personalile tagasiside sisehindamise hetkeseisu
kohta Saue lasteaias Midrimaa.
Ta juhtis järgmiseks sisehindamisperioodiks tähelepanu
ühiste väärtuste ja meeskonnatöö olulisusele ning personali

eneseanalüüsi rollile töötajate
ja kogu asutuse arengus.
Paljud lasteaiad on õppeja kasvatustöö planeerimisel,
tegevuste kirjeldamisel ja ana-

lüüsil üle läinud veebipõhisele
dokumentatsiooni halduse süsteemile, mis annab õpetajale
võimaluse kogu planeerimine,
analüüs ja laste arengu jäl-
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Mida vajab noor gümnaasiumilt?

Anu Tammeleht
Saue Gümnaasiumi vilistlane,
lapsevanem ja visionäär
Järg artiklile „Kuhu suundud,
Saue kool?“

Käige korraks tutvusringkonnas
ringi ja küsige seda küsimust.
Üsna paljud ütlevad teile, et
häid riigieksamitulemusi matemaatikas! Ja eks neil on ka
osaliselt õigus - vaadake sügiseti koolide pingeridasid ja ülikoolide sisseastumisnõudmisi.
Kui koole riigieksamitulemusi arvestades reastatakse, on
ju suurim väljakutse matemaatikaeksam. Võõrkeelt ei nõua
enam ükski kool, no ja eesti
keelt - seda ikka osatakse.

Mõelge nüüd korraks elu
peale ja mida tööandjad
koolilõpetajatelt ootavad?
Head matemaatika riigieksami tulemused aitavad küll
noortel kõrgkooli sisse saada,
aga arvestama peab, et väga
suur osa õppemetarjalist ja

iseseisvalt loetavast kirjandusest on erialast olenemata
ingliskeelne. Seda väga lihtsal
põhjusel, et inglise keeles on
kogu kaasaegne materjal olemas ja eeldatakse, et gümnaasiumilõpetaja oskab võõrkeelt
vähemalt B2 tasemel. Nii ei
hakka keegi materjale eesti
keelde tõlkima, arvestades,
et tõlkimine on väga kallis
ja materjal uueneb iga paari
aasta järel.
Samuti on kõrgkoolides
kasutusel väga palju aktiivõppemeetodeid, eelkõige seminare, arutelusid, analüüse.
Mis eeldab väga head emakeeleoskust. Ka kaasaegsed
organisatsiooniteooria suunad
väidavad‚ et keel annab võimu
ehk siis keele kaudu mõjutatakse inimesi. Loomulikult on
kõik teisedki ained tähtsad,
arvestades õpilaste isiklikke
huvisid, tugevusi ja karjääriplaane.
Kõigist teadmistest olulisemaks peavad tööandjad siiski
oskusi, mis kuskil ainekavas
kirjas ei ole. Need on oskused,
milleta elus ja tööturul läbi ei
saa. Loovus - oskus uute ideedega välja tulla. Järjepidevus,
südikus, ka jonn. Näiteks - ta
ei jätnud jonni ja tegi oma töö
lõpuni. Pikkade plaanide tegemine, eesmärkide seadmine ja
neist kinnipidamine, raskuste
trotsimine jne.
See kõik peakski olema osa
haridusest, juba põhiharidusest, aga globaalne haridus-

süsteem ei ole veel väljunud
teadmistepõhisest õpetamisest, kuigi kõik teadmised on
kliki kaugusel. Õpilased teavad
küll mis?, aga ei tea kuidas?.
Saate „Rakett 69“ tegijad on välja toonud, et Eesti
õpilaste faktiteadmised on
ülikõrgel tasemel, aga tihti
jääb puudu oskusest sellega
midagi peale hakata. Kui on
vaja midagi ehitada vastavalt
teadaolevatele valemitele, on
sellega juba suured raskused.

Mis siis oleks lahendus?
Unistaks taas Saue Tehnoloogiagümnaasiumist ja prooviks ette kujutada võimalikke
lahendusi. Kõigepealt tuleks
need mittekognitiivsed oskused (loovus, südikus jne)
kooli arengukavasse sisse
kirjutada. Võib-olla tuleks
gümnaasiumi missioon ja
visioon üle vaadata, sest see
oleks aluseks, et kogu kooliaste astuks ühte sammu
ja annaks noorele parima
ettevalmistuse eluks - nii
akadeemilised teadmised
kui isiksuseomadused, mis
aitavad elus edukad olla.
Ja siis tuleks seda päriselt
ka teha. Õpetajad peaksid iga
õppeülesande andmise juures
välja tooma ka isiksuseomadused, mida ülesanne arendab.
Elulähedus on juba ammu
elementaarne nõue. Kuigi ma
ei tea, kas kõik õpetajad iga
uue teema juures seletavad,
kuidas see päriseluga seotud

Julgelt vastu!
Anu Vananurm
Saue Gümnaasiumi 3.-4.
klassidel oli 4. märtsil huvitav ja mõtlemapanev päev,
sest külas olid Kairi, Ketryn ja
Anett-Eliise kiusamisvastase
projektiga „Julgelt vastu“.
Terve päeva jooksul jõudsid
nad kohtuda kõikide 3.-4. ja
isegi kahe 5. klassiga.
Millega siis oli tegu? Tüdrukud olid kõik ise oma kooliajal
mingil määral kogenud koolikiusamist. Kuulsime nende
lugusid, lisaks saime teada,
miks kiusaja üldse kiusab ja
mida teha, kui keegi sind kiusab. Loengud olid rikastatud
mitmete piltide ja videotega.
Huvitav oli näha, kuidas lapsed tüdrukutega kaasa arutasid ja püüdsid ka ise analüüsida, miks üldse kiusatakse
ja mida siis teha. Teema oli
tegelikult tõsine ja tundub, et
puudutas sügavalt.

Kairi, Ketryn ja Anett-Eliise käisid Saue koolis kiusamisvastase projektiga „Julgelt vastu“. Foto: Anu Lauri

Loengu lõpus andsid tüdrukud igale klassile „Kiusamisvaba lepingu“, kus oli kirjas lubadus, et omalt poolt
teen kõik selleks, et ma
kedagi ei kiusaks. Lepingule
tuli loomulikult alla kirjutada
oma nimi.

Lastega loengult tagasi
klassi jõudes seisid poisid juba
pliiatsitega rivis: „Õpetaja, me
tahame alla kirjutada …“.
Aitäh Kairile, Ketrynile ja
Anett-Eliisele. Julgelt vastu!
Teisiti selliste asjadega ei
saagi!

on või miks antud teadmisi
vaja võiks minna. Nüüd võiks
teadlikult hakata arendama ka
isiksuseomadusi.
Näiteks, kui õpetaja näeb,
et järgnevate nädalate jooksul tuleb väga palju rutiinset tööd teha - sama valemi
järgi ülesandeid lahendada,
lehekülgede viisi mingit infot
läbi töötada, palju sõnu pähe
õppida -, siis saabki seda õpilastele seletada, et eesmärk
on nädalate kaugusel ja et
selle saavutamiseks peavad
õpilased teadma neid asju ja
omama-arendama järgnevaid
isiksuseomadusi: vastupidavus, püsivus, südikus, keskendumisvõime, stressitaluvus ja
kohanemine.
Õpilasel on palju kergem
kohaneda teadmisega, et ees
ootab palju rasket ja igavat
tööd, kui ta näeb, et tema
areng on sellest otseselt sõltuv.
Iga tööandja soovib töötajat,
kes suudab seatud eesmärgist kinni pidada, talub hästi
stressi, suudab keskenduda ja
on püsiv, isegi, kui kõik tööülesanded ei ole tohutult huvitavad või kergesti läbiviidavad.
Elulähedus võiks tähendada
ka seda, et noored saavad võimaluse praktiliselt teadmised
läbi proovida. Näiteks, kuidas
mingi füüsikaseadus elus või
keemia köögis töötab - ja see
ei oleks ainult klassis eksperimendi läbiviimine.
Mängida päriselt läbi töölevärbamise protsessi nii eesti,

vene kui inglise keeles: töökuulutuste lugemine, CV koostamine, ankeetide täitmine,
motivatsioonikirja kirjutamine
ja tööintervjuu. Appi võiksid
tulla ka kohalikud ettevõtted
ja pakkuda võimalust tööintervjuud oma firmas läbi viia.
Keskkond on väga tähtis ja
õpilane saaks palju parema
ettekujutuse stressitasemest,
mis selle kõigega kaasneb.
Praktilise töö ette võiks
rakendada tehnoloogiamaja
kogu oma kaasaegse varustusega. Õpilased peaksid kindlasti saama võimaluse oma
kätega midagi valmistada,
tuginedes teoreetilistele teadmistele.
Paljud ilmselt väidavad, et
kõik see isiksusearendamine
juba koolis toimubki. Arvan,
et vahe on selles, et õpetajad,
kellel on erialane haridus ja
suurem elukogemus, tõepoolest seda teavad, aga õpilased
peavad sellest ka teadlikuks
saama. Samuti peaks olema
õpetaja see, kes noori sütitab
ja julgustab väljakutsetega
hakkama saama. Lõppude
lõpuks - meid kihutavad ju
tagant küsimused. Õpetajate
asi on näidata õpilastele uut
maad või mandrit ja suunata
ta seda ise avastama. Isiksuseomadustest sõltub, kes
astub uuele ekspeditsioonile
ja kes mitte.
Loo autor õpib Tallinn Ülikoolis
hariduse juhtimise magistratuuris.
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Saue lasteaias
Midrimaa on palju maasikasõpru
Liisa Ojapõld
Trollide rühma
õpetaja
Räpina Aianduskool kutsus ka
sellel aastal uusi ja vanu sõpru
osalema sõbrapäeva taimeprojektis. Sel korral on projekti
nimi „Maasikasõbrad”. Projekti eesmärk on kasvatada,
hooldada, vaadelda kuumaasika taimi, võrrelda erinevate
sortide kasvu ja saada vilju.
Lisaks kuumaasikataimede
kasvatamisele ja kasvu võrdlemisele ootavad osalejaid ees
veel iganädalased huvitavad
viktoriiniküsimused ja mitmed konkursid, mis on seotud
eelkõige digivahendite kasutamise, keskkonnasõbralikkuse,
taaskasutuse, nutikuse ja loovusega.
Räpina Aianduskooli taimeprojektist „Maasikasõbrad“
otsustas osa võtta seitse Saue
lasteaia Midrimaa rühma:
Trollid, Lotte, Rohutirtsud,
Klaabu, Pätu, Muumipere ja
Mesimummid.
Veebruarikuus jõudis igasse

koos kasvatada kuumaasika
kahte erinevat sorti. Kasvatamise käigus jälgivad lapsed
taimede kasvu ja arengut ning
koguvad järgmisi andmeid:
◊ kuupäev, mil avanes
esimene õis;
◊ kuupäev, mil tekkis
esimene vili;
◊ kuupäev, mil valmis
esimene vili;
◊ õite koguarv taimel
15. maiks;
◊ valminud viljade koguarv
taimel 15. maiks.

Trollide rühma lapsed hoolitsevad oma maasikataimede eest suure pühendumisega ja ootavad esimest õit.
Foto: Andra Salutee

nimetatud rühma neli kuumaasika taime - kaks ühest ja kaks
teisest sordist: kollaseviljaline
`Yellow Cream` ja punaseviljaline `Regina` . Katse algas 22.

veebruaril ja lõpeb 15. mail kokku 12 nädalat.
Kõiki projektiga seotud
tegevusi saab jälgida 14.
veebruaril avanenud kodulehel

aadressiga http://projekt.aianduskool.ee/maasikas6brad/.
Sõbrapäeva taimeprojektis
„Maasikasõbrad” osalevad lapsed püüavad õpetajatega ühes-

Nädalaküsimusele kõige täpsemini vastanuid ootab ees maasikane üllatus! Meie rühma
lapsed panustavad oma taimedesse ja ootavad väga ka
üllatust! Praegu kastavad ja
hoolitsevad lapsed taimede
eest suure pühendumisega ja
ootavad esimest õit!
Täname lapsevanemat,
kes meid sellest projektist
informeeris ja kutsume teisigi
üles teavet jagama, kui kuskil
midagi põnevat toimub!

Emakeel on ilus keel
Andra Salutee
Lasteaia õppealajuhataja

Muusikaõpetajad Reet Jürgens ja Piret Kuld laulsid koos lastega emakeelepäeval päris vanu ning kõigile lastele
ja õpetajatele tuttavaid laule. Foto: Andra Salutee

Võtsime mõõtu õpioskustes
Triin Lille, Krista Merilo
Saue Gümnaasiumi õpetajad
Järjekordne Harjumaa õpioskuste ainepäev 3. klassidele
toimus 3. märtsil Saue Gümnaasiumis. Osales 40 võistkonda 31 koolist, igas neist
kolm last. Kokku tuli ainepäevale 120 last, lisaks nende
õpetajad ja saatjad.
Saue Gümnaasium on
korraldanud võistlust juba
aastaid. Ometi oli sel aastal nii mõndagi teisiti kui

varem. Esimest korda oli
üks ülesanne arvutiklassis
lahendamiseks ja esimest
korda pärast pikka aega said
kaasatulnud õpetajad piiluda
ülesandeid.
Aega 10 ülesande lahendamiseks oli 90 minutit.
Seejärel said kõik külalised
kingituseks meie kooli laserprinteril valminud meene
ja asusid koduteele, kuid
Saue Gümnaasiumi algklasside õpetajatel algas pingeline kokkuvõtete tegemine.

Pärastlõunaks selgusidki
parimad.
Selle aasta edukaimad olid
Saku Gümnaasiumi, Kose
Gümnaasiumi ja Keila Kooli
võistkonnad. Saue Gümnaasiumit esindasid õpioskuste
ainepäeval kaks võistkonda,
kuhu kuulusid 3. klasside
õpilased Gloria Põllu, Crislyn
Laks, Kenneth Leonard, Carl
Ciaran Eesoja, Mirtel Kõluvere
ja Arabella Reisberg. Meie
kooli edukam võistkond saavutas 8. koha.

Saue lasteaed Midrimaa tähistas esmaspäeval, 14. märtsil,
emakeelepäeva. Kõik Midrimaa koolieelikud kogunesid
õpetajate juhtimisel saali, iga
rühm oli selgeks õppinud ühe
liisusalmi, et seda teistele lastele õpetada.
Õpetaja Merike Malkus rääkis lastele emakeele ajaloost ja
kuulsatest kirjanikest. Lapsed
oskasid nimetada mitmeid
kirjanikke, aga populaarseim
tundus olevat Andrus Kivirähk.
Õpetaja Kaja Vatt aitas las-

tel riime seada ja üheskoos
luuletust luua. Riimid on vahvad ja luuletamine õnnestus
kõigil lastel.
Muusikaõpetajad Reet Jürgens ja Piret Kuld laulsid koos
lastega päris vanu ning kõigile
lastele ja õpetajatele tuttavaid laule „Kevadel“ (Juba
linnukesed …), „Meie kiisul
kriimud silmad“ ja „Igal ühel
oma pill“.
Peo tarvis oli ette valmistatud päris uus laul „Emakeel“,
mille autor on Kersti Kuusk.
Lapsed arvasid, et emakeel
on ilus keel ja selles keeles on
hea mõelda, rääkida ja laulda.
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SaChe Tantsutüdrukud
noortekeskusest särasid taas Koolitantsul
Tiina-Riin Uulma
Saue Noortekeskus
Nagu varasematelgi aastatel,
osales peagi 4. sünnipäeva
tähistav Saue Noortekeskuse
show- ja cheerleadingu trupp
SaChe Tantsutüdrukud ka
tänavu aktiivselt Koolitantsu
festivalil.
Esmalt käisime 12. veebruaril kolme erineva vanusegrupiga võistlemas omaloominguliste kavadega Viimsis
(4.-7. klass, 6.-9. klass,
10.-12. klass), kus leidis
aset Harjumaa eelvoor. Veidi
aega hiljem, 6. märtsil viis
tee meid aga Haapsallu, kus
žürii hindas tantsijaid individuaalselt ja igaüks oli iseenda eest väljas. Juhendajad
olid oma õpilastele abiks nõu
ja jõuga.
Meie tüdrukud proovisid
kätt show- ja tänavatantsu
ning vabatantsu töötubades,
olles jaotatud kahte vanuseklassi: 12-16-aastased ja
17-22-aastased.
Kui eelmisel aastal tulime
tagasi kolme eripreemia ja
ühe edasipääsenuga Koolitantsu suvelaagrisse-tantsulavastusse, siis sel aastal võidutsesime juba kahe andeka
suvelaagrilise-lavastuses
osalejaga.
Omakeskis viskasime veel
naljagi, et Koolitantsu I lennu
etenduse aastal oli üks eda-

sipääsenu, II lennu etenduse
aastal juba kaks - Kersti-Liis
Vimm 17-22-aastaste ja KatiLiis Karja 12-16-aastaste
seas, mõlemad show- ja tänavatantsus.
Kati-Liis Karja tantsis
endale kohapeal toimunud
ülesandega ja rahvahääletuse
tulemusena koha ka Jõhvi,
kus 2.-3. aprillil valitakse
läbi Tantsuhulluse saate tegijast tegijaim ehk parim noor
tantsija üle terve Eesti.
Hoiame pöialt ja täname
kõiki tantsijaid olulise panuse
andmise eest!

Saue Noortekeskuse show- ja cheerleadingu trupp SaChe Tantsutüdrukud osales ka tänavu aktiivselt
Koolitantsu festivalil

Kati-Liis Karja tantsis endale kohapeal toimunud ülesandega ja rahvahääletuse tulemusena koha ka Jõhvi, kus 2.-3. aprillil valitakse läbi Tantsuhulluse saate tegijast tegijaim ehk parim noor tantsija üle terve Eesti

Kersti-Liis Vimm pääses edasi Koolitantsu suvelaagrisse-tantsulavastusse

Näitus „Emakeelne piibel - algusest tänapäevani“
Jaan Bärenson
Eesti Piibliseltsi peasekretär
Emakeelepäevast alates on
Saue Linna Raamatukogus
avatud näitus „Emakeelne piibel - algusest tänapäevani“.
Näitusega saab tutvuda kuni
aprillikuu lõpuni.
Märtsikuu 14. päeval tähistame emakeelepäeva. Läbi
sajandite oleme säilitanud
emakeele, emakeelse kirjanduse ja koolihariduse. Piibli
eestikeelseks saamise lugu,
piibli ja selle osade levitamise
lugu on meie kultuurrahvaks
saamise lugu, on osa meie
ajaloost.
Kõigis protestantlike maades oli piiblil oluline roll
kirjakeele väljakujunemisel.
Maakeelne piibel tegi seal
sisalduva tarkuse, ajaloo ja
maailma eestlasele omaseks
ning tuttavaks, osaks meie

kultuurist ja mõtlemisest.
Lõunaeestikeelse Wastse
Testamendi ilmumisest möödub käesoleval aastal 330
aastat. Eelmisel aastal tähistasime põhjaeestikeelse Uue
Testamendi ilmumise 300.
aastapäeva.
19. sajandi algul alanud
rahvuslik liikumine tõi kaasa
uusi võimalusi eestlaste osavõtust ühiskondlikust elust.

Kohalikud haru- ja abiseltsid
olid esimesteks talurahva vabatahtlikeks organisatsioonideks.
1804. aastal loodi Briti ja
Välismaa Piibliselts. Juba paar
aastat hiljem tekkis eestimaalastel kontakt loodud seltsiga.
Alguse said mitmed kohalikud
piibliseltsid ning 1813. aastal
loodi juba piibliseltsid Tartus ja
Tallinnas, mille tulemusena tekkisid Eesti- ja Liivimaal kümned

kohalikud harupiibliseltsid. Eesmärgiks ei olnud ainult piiblite
trükkimise organiseerimine ja
levitamine, vaid ka haridusliku
kirjanduse väljaandmine.
Nõukogude võim sulges
seltsi, see taastati uuel rahvusliku ärkamise ajal aastal
1991.
Maailma enam kui 140
rahvuslikku piibliseltsi on
moodustanud katusorganisat-

siooni Ühinenud Piibliseltsid,
mis tähistab tänavu mais oma
70. tegevusaastat.
Möödunud aastaks oli piibel
või piibliosad tõlgitud 2886
keelde.
Igal aastal trükitakse üle
500 miljoni eksemplari piibleid ja piibliosi.
Piiblil on jätkuvalt
koht lugemislaual.
Fotod: Sirje Piirsoo
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Päev täis kitarrimuusikat
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor
Konkursi „Parim noor instrumentalist“ Loode-Eesti
regiooni kitarrimängijate eelvoor toimus 27. veebruaril
Saue Muusikakoolis. Osales
enam kui 50 noort kitarristi
Harjumaalt, Haapsalust ja
Raplast, kes võistlesid neljas
vanuserühmas.
Mängijaid hindas kompetentne žürii, kuhu kuulusid
Eesti hinnatud kitarristid Tiit
Peterson, Mart Soo ja Kirill
Ogorodnikov, kes esines Sauel
möödunud aasta sügisel soolokavaga Saue Kontserdisügis
2015 raames.
Žürii töö oli pingeline, päev
pikk ja valikute tegemine keeruline. Häid mängijaid oli sel
aastal väga palju, mistõttu
andis žürii mõnes vanuserühmas välja rohkem auhinnalisi

kohti ja eripreemiaid.
Saue Muusikakoolist osalesid konkursil õpetaja Helena
Anni ja Iljo Tominga õpilased
Rasmus Strastin, Oliver Strastin, Markus Lehtsalu, Jaagup
Tomingas, Martin Saar, Marko
Birk ja Aleksis Alliksaar.
Žürii tõstis Iljo Tominga
õpilase Oliver Strastini esile
kohustusliku loo silmapaistva
esituse eest.
Parima esituse tegi sel
korral Rasmus Strastin, keda
õpetab samuti Iljo Toming.
Rasmus saavutas 13-14-aastaste vanuserühmas teise
koha. Pilte ja infot saab vaadata Saue Muusikakooli kodulehel www.sauemk.edu.ee ja
Facebookis.
Rasmus võistles edasi
vabariiklikus lõppvoorus 19.
märtsil. Kuidas tal kõikide
pöidlahoidjate toel läks, juba
8. aprilli Saue Sõna numbris.

Rasmus õpib Saue Muusikakoolis Iljo Tominga juhendamisel ning on
viimastel aastatel eredalt silma paistnud mitmetel konkurssidel ja esinemistel. Foto: Saue Muusikakool

Tiit Peterson: „Noorte kitarrimängijate konkurss „Parim
noor instrumentalist“ tõi

Sauele kokku rekordilise arvu
osavõtjaid - 53 noort kitarrimängijat Harjumaalt, Kesk-

ja Loode-Eestist.
Kõlas klassikaline ja uuem
muusika ning väga palju Eesti
kitarristide kirjutatud palasid
lastele. Need viimased ehk
kujunesidki mängijate lemmikuks.
Žürii hindas konkursi
taseme väga kõrgeks.
Auhindu viisid kaasa Viimsi,
Aruküla, Tabasalu, Saku,
Rae, Saue ja Kuusalu muusikakoolid.
Saue linna tublidest mängijatest tõusis esile Rasmus
Strastin, kes võitis vanuserühmas teise koha ja läks
edasi võistlema vabariiklikule kitarristide konkursile
19. märtsil. Rasmus õpib
Saue Muusikakoolis Iljo
Tominga juhendamisel ning
on viimastel aastatel eredalt
silma paistnud mitmetel
konkurssidel ja esinemistel.“

Muusikakooli akordionistid tutvustasid
norralastele akordioni
Saue Sõna
Gjesdal Kulturskole Norras
korraldas akordionit tutvustava
kontserdi, millest võtsid osa
Saue Muusikakooli akordioniõpilased Richard Rain Kõiv ja
Mihkel Mäekalle koos õpetaja
Jaak Lutsojaga.
Kontsert oli korraldatud
propageerimaks akordionit
selles regioonis. Kui meil
Eestis on akordion suhteliselt populaarne, siis kahjuks
Norra selles piirkonnas mitte
eriti.
Kontserdist rääkides ütleb
Jaak Lutsoja, et akordionistide
esinemine läks suurepäraselt.
Lisaks tegid nad veidi tavatu
katse - kõiki kohalikke õpilasi,
kellest enamus olid lauljad ja
laulsid repertuaari poppmuusika
varasalvest, saatis klaverisaatja
asemel Jaak Lutsoja akordionil.
Korraldajatel olid selle mõtte
peale algselt pisikesed kahtlused. Kuidas on õpilased nõus
katses osalema, kui nad tunnevad akordionit kui Stavangeri
tänaval törtsutavat „tüütust“ kahjuks see sealkandis nii ka on.
Tulemus aga oli jahmatav:
suurem osa lauljaid koos vanematega oli väga rahul tulemusega.

Noorte muusikute mõtted
Norrast ja kontserdist
Richard Rain Kõiv: „Kontsert,
millest meil oli võimalus osa
võtta, oli lihtsalt hämmas-

tav. Kohalikud lauljad olid
tasemel ja õhkkond mõnus.
Kindlasti andis see reis juurde
palju kogemusi ja tõstis veelgi
enam motivatsiooni pilli mängida. Reisi lõpus oli meil võimalus nautida Norra looduse
võlusid. Mäed olid lihtsalt
lummavad. Kohalik toit oli
maitsev ja inimesed sõbralikud. Reisiga võib täielikult
rahule jääda. Suured tänud
kõigile - nii korraldajatele kui
ka kohalikele esinejatele võrratu kontserdi eest.“
Mihkel Mäekalle: „Mul oli see
esimene sõit Norrasse ja see
oli mulle ka esimene suurem
esinemine välismaal. Norras
oli palju sellist, mis mind
üllatas.
Esiteks muidugi Norra imekaunis loodus. Mägede vahel
oli väga turvaline tunne.
Veel pani imestama moodne
tehnika. Isegi kirikus, kus toimus esinemine, oli kõik väga
modernne.
Kirik oli uus ja seal oli väga
hea esineda. Kontsert oli väga
tore, publik võttis selle heameelega vastu. Elamuse said
nii lavalolijad kui ka kuulajad.
Olen väga tänulik kõigile, kes
kontserdil esinemise võimalikuks tegid. Ja loomulikult
tänud õpetajale, kes mind
usaldas kaasa võtta ning motiveerib ja inspireerib mind
akordioni mängima.

Mihkel ja Richard Rain koos õpetaja Jaak Lutsoja ja Kersti Ala Murriga,
ühega kontserdi korraldajatest. Fotod: erakogu

Richard Rain Kõiv

Mihkel Mäekalle
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Me armastame muusikat
Sandra Kalmann
Muusikakooli õpetaja
Saue Muusikakoolis toimus
26. veebruaril juba teist korda
muusikaviktoriin „Me armastame muusikat“.
Oleme koolis mitu aastat
mõelnud, kuidas muusikaajalugu ja solfedžot õpilaste jaoks
atraktiivsemaks muuta. Tihti
on õpilased kurtnud, et need
ained on kuivad ja ei sütita
neid. Nüüd, kui meil on uus
koolimaja ja moodsa tehnikaga
teooriaklassid, on tunnid palju
põnevamaks ja interaktiivsemaks muutunud. Kuid sellestki ainuüksi ei piisa. Kooliellu oli vaja mõnda huvitavat
üritust, et ka oma teadmisi
proovile panna. Selleks kutsusimegi eelmisel aastal ellu
viktoriini, mis katab erinevaid
teemasid.
Et möödunud aasta viktoriin
läks korda ja meeldis õpilastele, annab tõestust see, et
tänavu osales viktoriinil juba
üle viiekümne muusikakooli
õpilase. Nende hulgas ei
olnud null- ega esimese klassi
õpilasi. Rõõm oli näha, et ka
kooli lõpetanud soovisid osaleda. Võistkonnad olid kokku
pandud nii, et igas oleks suuri
ja väikeseid muusikasõpru.

Esimese koha saanud võistkonda kuulusid Märt Tender, Alexis Alliksaar, Merilin Pruul, Karoliina Kollom ja Erik Võrklaev.
Foto: Saue Muusikakool

Viktoriinis oli palju erinevaid voore, kus õpilased said
oma teadmisi proovile panna.
Nii pidid nad tundma eesti
muusikaelu, vastama varia
küsimustele, leidma lahendusi solfedžo ülesannetele,
sobitama tähed õigesse ritta,
leidma heliloojate nimesid ja
videoküsimuse peale erine-

vaid pille loetlema.
Pärast põnevat võistlust selgusid parimatest parimad.
Esimese koha saanud võistkonda kuulusid Märt Tender,
Alexis Alliksaar, Merilin Pruul,
Karoliina Kollom ja Erik Võrklaev.
Teisele kohale tulid Rasmus
Kuningas, Ken Martin Aunpu,
Melissa Melani Oruste, Heidi-

Hedvig Tedvig-Eisler ja Edward
Horuženko.
Kolmas koht läks kahe
võistkonna vahel jagamisele.
Ühte kuulusid Maria Kristina
Eerme, Kaur Erik Pääsuke,
Liset Varvas, Kristiina Kaunismaa ja Natalja Gontšar ning
teise Gethe Maria Eljas, Triinu
Saaremägi, Brita-Liis Oruste,

Daniel Bakler ja Tuule Mari
Kuningas. Palju õnne kõigile!
Õpetajad Sandra Kalmann
ja Ulvi Kanter tänavad kõiki
osalejaid ning kolleege Ruth
Pääsukest ja Tiina Kalvetit, kes
olid taas auväärsed žüriiliikmed
ning hindasid õpilaste töid.
Kohtumiseni uuel aastal,
sest me armastame muusikat!

Võimalused Harjumaa vabaühendustele
dab eestvedajate inspireerimist, ühenduste asutamise,
arengu, rahastamise, projektide ja muude teemade tasuta
nõustamist. Lisaks korraldame koolitusi, infopäevi ja
muid sündmusi. Konsultatsiooni- ja infotegevusi toetab SA Kodanikuühiskonna
Sihtkapital (KÜSK), Siseministeerium ning Harjumaa
Omavalitsuste Liit.

Maret Lepiksaar
HEAK-i MTÜ-de konsultant
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses (HEAK) töötab
kolm mittetulundusühingute
konsultanti, et olla toeks
eesti- ja venekeelsetele
kodanikuühendustele, seltsidele ja ühendust loovatele aktiivsetele kodanikele.
2015. aastal pakkusime 900
nõustamist 460 kliendile,
meie korraldatud koolitustel
ja infopäevadel osales üle
1200 inimese.
Konsultantide töö sisal-

Mida toob 2016. aasta meie
nägemuses Harjumaa vabaühendustele?
KÜSK on uuendanud mitmeid
toetuskordasid, soovitame neil
pilk peal hoida. Väärib eraldi
märkimist, et KÜSK avas uue
taotlusvooru teenuste osutamise ja toodete pakkumise
arendamiseks.
Taotlusvoor on mõeldud
vabaühenduste projektidele,
mis keskenduvad teenuste
osutamise ja / või toodete
pakkumise võimekuse tõstmisele, panustades selle kaudu
mõne ühiskondliku või kogukondliku probleemi lahendamisse. Toetust võib saada
uute ideede rakendamiseks

ja juba hetkel toimivate teenuste või toodete edasiarenduseks ja / või tootmisvõimekuse tõstmiseks, samuti
laienemiseks geograafiliselt
ja sihtrühma mõttes.
Toetuse piirsumma on 20
000 eurot ja projekti saab
ellu viia alates 1. septembrist
2016 kuni 31. detsembrini
2017. Taotlemise tähtpäev on
1. juuni 2016 kell 15.00.
Samuti jätkub kohaliku
omaalgatuse programm
(KOP), milles on kaks meedet - kogukonna areng ning
elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine. Ühe
meetme kohta on toetuse
maksimaalne summa 2000
eurot. Taotlused tuleb esitada
1. aprilliks Harju Maavalitsusele.

Tõsta teadmisi
HEAK pakub esimesel poolaastal ühendustele erinevaid
võimalusi teadmiste tõstmiseks. Jaanuarist juunini on
käimas eesti- ja venekeelne
vabaühenduste juhtide
arenguprogramm. Mõlemad
koosnevad kaheksast koo-

litusmoodulist. Teadmisi
saadakse juriidikas, majandustegevuses, planeerimise
kavandamises, projektide kirjutamises, esinemisoskuses,
turunduses ja enamgi. Programm küll juba käib, kuid
vabade kohtade olemasolul
saame võimaldada osalemist
üksikutes moodulites.
Mais saab omandada
teadmisi kodulehe loomisest
vabavara WordPressi baasil,
sügisel Google võimalustest
laiemalt.

Kogemuste õpitoad
Veebruarist alustasime kogemuste õpitubadega, mis toimuvad reeglina tööpäevade
õhtupoolikutel ja kestavad
kuni kolm tundi. Veebruaris
oli teemaks MTÜ-de likvideerimine või ühinemine, märtsis
revisjonikomisjoni roll, aprillis
räägime meediast ja pressiteate kirjutamisest.
Toimunud on turundusmaterjalide kujundamise koolitus
ja seminar alustavatele ühendustele. Kindlasti tahame
mõlemat koolitust korrata teisel poolaastal.

Õppereisid
Eelmisel aastal korraldasime
ühepäevase õppereisi LääneHarju ühendustesse, kus lisaks
tutvumisele toimusid lühikoolitused vastavalt vastuvõtja
tegevusvaldkonnale. Sarnased
õppevisiidid on meil planeeritud ka tänavu. Esimene neist
on kahepäevane.
28.-29. aprillil tutvume
Harju- ja Järvamaa omavalitsuste, ühenduse ja ettevõtjate tegevustega neljas
omavalitsuses.
5. aprillil toimub Tallinnas Euroopa Hotellis koostöös KÜSK-i ja Microsoftiga
e-lahenduste päev.
Kindlasti oleme avatud osalemiseks vabaühenduste ümarlaudadel ja jagama infot eelnevalt
kokkulepitud teemadel. Olgu
selleks siis mõni minikoolitus,
mille läbiviimise osas on meil
võimekust, või info jagamine
rahastusvõimalustest.
Lisa- ja registreerumisinfo
ning konsultantide kontaktid leiate meie kodulehelt
www.heak.ee.

Sport
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Saue suusapäev Sarapiku terviserajal
Terje Toomingas
Saue Huvikeskuse
sporditegevuse juht
Saue suusapäev 6. märtsil
tõi kaasa meistrivõistlused
suusatamises ja vigursõidud
lastele ning täiskasvanutele.
Kes võistlustel osaleda ei soovinud, läbisid suusaraja ajavõtuta sarja „Sauelane liikuma”
suusatamise etapi raames.
Vastavalt vanusegrupile oli
individuaaldistants 0,5-4,5
kilomeetri pikkune.
Lumeolud lubasid rajale
planeerida ka tõusu ja laskumise, mis võistlusmomenti
mitmekesistas. Tõusul proovisid võistlejad konkurente
püüda, mõnel see ka õnnestus.
Põhidistantsi kiireim oli Tiit
Tõnismäe Vanamõisa Suusaklubist, kes läbis kolm kilomeetrit
8 minuti ja 42 sekundiga.
Vigursõitudes tuli joosta kelguga mäkke ja laskudes läbida
mäele paigutatud kaht väravat.
Murdmaasuusatamise vigursõit
toimus keppideta ja laskuda
tuli slaalomina väravate vahelt.
Saue linna meistrivõistluste
vanusegruppide kolme kiiremat autasustasime medali ja
šokolaadiga, vigursõidu kiiremaid karikaga ning teist ja
kolmandat kohta medaliga.
Aitäh kõigile abilistele:
Marko Pruus, Elen Pruus,
Valdo Pilve, Ann Lemnits, Jaan
Toomingas, Brigitta Toomingas
ja Muhamad Normatov. Suur
tänu osalemast ja palju õnne
võitjatele! Kohtumiseni jalgrattasõidul 22. aprillil 2016.

2006.-2007. aastal sündinud kolm kiiremat poissi vasakult: Ron Rooni,
Mathias Pruus ja Anton Matis Luukas

2002.-2003. aastal sündinud kolm kiiremat tüdrukut vasakult: EvaLotta Ernits, Birgit Veldi ja Marie Vibeke Must

Meestesõidu tõus, nr 48 Marko Pruus

Vanuseklassi M45 autasustamine vasakult: Valdo Ruul, Tiit Tõnismäe
ja Rain Leisi

Vanuseklassi N35 autasustamine vasakult: Kristiina Martin, Tuuli Mizer
ja Maret Pedak

Kõige nooremate poiste autasustamine vasakult: Sören Vaher, Hugo
Saukas ja Markus Põder

Saue linna meistrid suusatamises aastal 2016

Piia Põder (T8), Hugo Saukas
(P8), Tessa Iljas (T10), Mathias Pruus (P10), Liis Mets
(T12), Birgit Veldi (T14),
Holger Kitt (P14), Brigitta
Toomingas (T16), Kaur Kiisler
(M18), Elen Pruus (N), Siim
Vaher (M), Tuuli Mizer (N35),
Marko Pruus (M35), Terje
Odamus (N45), Tiit Tõnismäe
(M45), Virve Tukman (N65),
Osvald Tukman (M65).

Lapsed vigursõite ootamas

Vigursõitude karikavõitjad

Aret Kristofer Kivimäe (P
2010-2009), Heleri Olev (T
2010-2009), Anton Matis
Luukas (P 2008-2007),
Säde Vaher (T 2008-2007),
Eva-Lotta Ernits (T 2006 ja
varem sündinud), Rasmus
Kuuse (P 2006 ja varem
sündinud), Tuuli Mizer (N),
Siim Vaher (M).
Võistluste lõpuprotokolliga
saate tutvuda veebiaadressil
www.sauehuvikeskus.ee.

Vigursõitude kolm kiiremat meest vasakult: Kaiar Tammeleht, Siim Vaher
ja Marko Pruus

2008.-2007. aastal sündinud kolm kiiremat poissi vigursõitudes vasakult:
Marten Võrklaev, Anton Matis Luukas ja Kristof Tammeleht. Fotod: Elen
Pruus, Terje Toomingas

24. märts 2016 Saue Sõna
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Kevad Saue Päevakeskuses
ja reisid
Avatud on Julia Koppeli joonistuste näitus (pildil).
◊ 1. aprillil sõidame kell
11.15 Saue peatusest
191 bussiga Kullo lastegaleriisse liivamandalat
vaatama. 28. märts kuni
1. aprill loovad Tiibeti
õpetajad 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.
◊ 6. aprillil alates kell 10
silmaarst (tasuline). Eelregistreerimisega.
◊ 9. aprillil Soome kaupade

Maksta saab kuni 1. aprillini. Hind 35 eurot. Muuseumi pilet ja kaevurisupp
hinnas. Üksikud vabad
kohad.
◊ 21. mai romantiline rannatee, giid Kaire Käärt. Hind
30 eurot. Maksta saab kuni
1. maini. Üksikud vanad
kohad.
◊ 27.-28. juuni Kihnu saar,
giid Jaan Masing. Hind
105 eurot. Maksta saab
kuni 1. maini, kuna laevapiletid tuleb välja osta.

Päevakeskuse 2016 aasta
suvereisid väljaspool Eestit
müük. Müügil mööbel, valgustid, nõud, riided ja muu
pudi-padi.
◊ 15. aprillil reis Ida-Virumaale. Vaatame tehis- ja
loodusmaastikke. Buss
väljub Saue Kaubakeskuse
eest kell 8. Kohad bussis
maksmise järjekorras.
◊ 28. aprill kell 18-19
Adamson-Ericu muuseumis näitus „Valguse linn“,
Eesti kunstnikud Euroopa
suurlinnades. Külas on kirjanik Tõnu Õnnepalu. Teemaõhtu muuseumipiletiga.

11. -15. aprill tervisenädal
◊ 11. aprillil kell 11.15 toolitants noortekeskuses.
◊ 12. aprillil kell 10-10.30
päästeameti töötajate
informatsioon kodunõustamise kohta tuleohutuse
tagamiseks.
◊ 12. aprillil kell 12 daa-

◊
◊
◊

◊

◊

mide võimlemine noortekeskuses.
13. aprillil kell 9 tervisevõimlemine.
13. aprillil kell 10 kepikõnd ja üllatus.
13. aprillil kell 10-15
kümneminutilised näidismassaažid päevakeskuse
uuel poolel.
14. aprillil kell 9.30
hiina tervisevõimlemine
noortekeskuses. Huviliste
olemasolu korral võimalik
uue tasuta algajate grupi
moodustamine.
14. aprillil kell 14 tervisliku toidu valmistamine
päevakeskuses. Huvilistel
palume registreerida.

Päevakeskuse reisid
Eestimaal
◊ 15. aprill Ida-Virumaa
tehismaastikud ja loodusmaastikud, giid Enn Käiss.

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!

◊ 7.-15. juuli fjordide maa
Norra.
◊ 4.-7. august kultuurireis
Kaliningrad, Niida ja Klaipeda.
◊ 23.-26. august reis Lappeenrannast mööda Saimaa
kanalit Viiburisse toimub.
Hind 250 eurot osaleja
kohta. Esimene sissemaks
100 eurot 1. aprilliks, kogusumma peab olema makstud hiljemalt 1. juuniks.

Märtsikuu
sünnipäevalapsed
ARTUR TRUSS
HELJE KUUS
MARTA PIIN
JEVGENI SARING
ALFRED JAKOBSON
IISE SIMENSON
LEO SOOTS
MAIMU TEOSTE
MILVI NAUTS
ELVI-MELAINE
PAASIK
HELGA ALLILENDER
HARALDJOHANNES MATVEI
ALEKSEI
VASSILKOV
HELGI-ANNE
TRUMM
TIIU OLLMANN
HEINRICH
PALSNER
TIIA LIIK
PILVI RÄHNI
IVI-MARE MÄGI
HELGI LEPPIK
LIIA-MAI PENDER
HAIMA DAUKŠA
ELVE TULP
LEMBIT PAJO
VIIVE EHRBERG
ELO-LIIS TOOMIK

Jätkuvalt on võimalik maksta
Norra ning Kaliningradi, Niida
ja Klaipeda reisi eest.

Seltsingud
◊ 1. aprill kell 16. 00 seltsing Tammetõru koosviibimine.
◊ 5. aprill kell 10.00 Saue
linna invaühingu koosolek.
◊ 6. mai kell 14.00 seltsing
Bereginja koosviibimine.

Palju-palju õnne!
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Tuleohutu kodu
Indrek Hirs
Põhja päästekeskuse
pressiesindaja
Tänavu on Eestis kahe esimese
kuuga tulekahjudes hukkunud
juba 12 inimest. Kolm Põhja
regioonis, kaks neist Harjumaal.
Eelmisel aastal oli Harjumaal
eluhoone tulekahjusid 111.
Päris hirmutavad numbrid.
Tuleõnnetusi peab vältima.
Kodu tuleohutuks muutmine
on tegelikult jõukohane praktiliselt kõigile.
Viimasel ajal on Harjumaal
lühikese aja jooksul olnud kortermajade keldrites kaks tulekahju. Keldrisse ja muudele
ühiskasutatavatele pindadele
ei tohi ladustada liikumist
segavaid ja kergestisüttivaid
esemeid. Tulekahju korral
ei tohi hoone evakuatsiooniteed olla suletud ja kui maja
ühiskasutatavatel pindadel ei
hoita asju, pole seal ka millelgi põleda. Tegelikult peab
prahi kogunemise ning selle
süttimise vältimiseks tihedalt
puhastama ka liftišahte.
Lisaks maja ühiskasutatavate pindade tuleohutusele,
saab palju ära teha ka koduseinte vahel.

10. märtsil kell 02.18 teatati
tulekahjust Sauel Viigimarja
tänava paarismajas, mille
ühes osas põlesid garaaž ja
pesuruum, mis hävisid tules

Tulekahju möödunud aasta lõpus Tule tänava korterelamus. Foto: erakogu

1. Veendu, et kodus on nõuetekohaselt paigaldatud ja
töötava patareiga varustatud suitsuandur.
2. Ära suitseta siseruumides,
kindlasti mitte voodis. Suitsetamine on ohtlik ka rõdul,
sest lohakalt kustutatud
suitsukoni võib lennata tuulega kaugele ja põhjustada
palju pahandust.
3. Kodust lahkudes ära jäta
tööle vooluvõrku ühendatud
elektriseadmeid (pesumasin, nõudepesumasin).
4. Kriitilise pilguga tasub üle
vaadata kodu elektrisüsteem, vajadusel saab abi
professionaalselt elektrikult.
5. Veendu, et kodul on korralikult markeeritud majanumber, tuletõrjehüdrant
on nähtav ja parkimine korraldatud selliselt, et see ei
sega päästetööd. Kõik see
on vajalik, et päästjad saaksid õnnetuse korral kiiresti
tegutseda.
6. Tegelikult peaks vähemalt

täielikult. Hoone eluruumid
said tugevaid suitsu- ja kuumakahjustusi. Tulekahjus
ei olnud kannatanuid, selle
tekkepõhjus on selgitamisel.
neljakorruselistel korterelamutel olema asfaldil
markeeritud koht tuletõrjeredeli jaoks, see lihtsustab
päästjatel evakuatsiooni
akna kaudu.
7. Õpeta oma lastele tuleohutut käitumist ja aita
vajadusel eakaid sugulasi,
olgu abiks siis suitsuanduri
patarei vahetus või elava
tulega seotud tegevused.
Lõpetuseks. Kodu tuleohutusest saab hea ülevaate, täites
tuleohutusalase testi leheküljel www.kodutuleohutuks.ee.
Sama testi võib soovitada täita ka naabril ja
aidata täita näiteks eakal
sugulasel, pidades silmas
just tema kodu eripärasid.
Helistades pääste infotelefonil 1524, on võimalik leppida kokku kodunõustamine
päästeametnikuga endale
sobivaks ajaks. Kutsume
inimesi üles seda võimalust
kasutama.

Alustava ettevõtja baaskoolitus
HEAK
On alanud motivatsioonikirjade esitamine alustava
ettevõtja baaskoolitusel osalemiseks.
SA Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskus (HEAK),
BDA Consulting ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
korraldavad 2016. aastal
7-päevaseid eestikeelseid
baaskoolitusi alustavatele
ettevõtjatele. Koolitus annab
vajalikud baasteadmised oma

ettevõtte käivitamiseks ja
edukaks jätkamiseks.

Koolitus keskendub
teemadele
◊ Strateegiline planeerimine
väikeettevõttes: mina kui
ettevõtja äriidee ja äriidee
arendamine.
◊ Turundus ja müük: turundusstrateegia ning turundus- ja müügiplaan.
◊ Tootearendus ja
teenuse disain.
◊ Finantsjuhtimise alused.

◊ Meeskonna moodustamine, äri moodustamiseks
ressursside leidmine.
NB!! Koolituse käigus valmib
ka äriplaan.

Koolitus toimub 7 päeval
◊ 13., 20., 27. aprill ja 4.,
11., 18., 25. mai Tallinna
Ettevõtlusinkubaatoris
(Veerenni 24C). Motivatsioonikirjade esitamine
kuni 3. aprillini 2016.
Kõigil päevadel toimuvad

loengud kell 10.00 - 17.00.
7-päevase koolituse osalemistasu on 40 eurot, mis
sisaldab koolitusmaterjale
ja kohvipause (ei sisalda
lõunasööki).
Koolitusel osalemiseks toimub konkurss motivatsioonikirjade alusel, ankeedi saate
täita http://www.heak.ee/alustava-ettevotja-baaskoolitus.
Koolituse eest tasumiseks
ei saa kasutada töötukassa
„koolituskaarti“.
Küsimuste korral pöörduge

palun ille@heak.ee või telefonil 656 6641.
Et koolitusele on võimalik vastu võtta vaid kuni 23
osalejat ja tavapäraselt on
soovijaid oluliselt rohkem
kui kohti, siis palume teil
arvestada, et osalemise otsus
tehakse just sooviavalduse
põhjal ehk mida põhjalikumalt ja selgemalt te motivatsiooni ja vajadust selle koolitusele saamiseks põhjendate,
seda suurem on võimalus ka
valituks osutuda.

Kui teostad töid sideehitiste kaitsevööndis, pöördu Telia poole
Telia Eesti AS
Telia Eesti AS omab Saue
linnas olulises mahus ja laialdasel territooriumil elektroonilise side võrgu rajatisi ehk
sideehitisi (liinirajatisi ja liine)
ning on huvitatud, et neid ei
vigastataks, kui on vaja teha
töid sideehitiste kaitsevööndis
(soojatootjad, vee-ettevõtjad,
teede hooldajad jt).
Sideteenuste häireteta toimimise ja sideehitiste säilimise tagamiseks on Telia Eesti

AS huvitatud, et ehitus- või
kaevelubade taotlejad või projektita tehtavate tööde teostajad pöörduks ettevõtte poole,
et sideehitiste kaitsevööndis
tegutsemine toimuks vastavalt
ehitusseadustikus (EhS) sätestatule ja et oleks tarvitusele
võetud kõik vajalikud kaitseabinõud sideehitiste säilimiseks.
Telia Eesti AS on koostanud infopaketi, mis on mõeldud juhendavaks ja abistavaks
materjaliks tegutsemisel Telia
sideehitiste kaitsevööndis.

Infopakett on leitav Saue linna
koduleheküljelt ehituse ja planeerimise alt.
Täiendava abimaterjalina on võimalik kasutada ka
maa-ameti kitsenduste kaarti
(http://xgis.maaamet.e), millel
on kuvatud sideehitiste skemaatiline paiknemine, kuid
maa-ameti kaardil on sideehitiste paiknemine ligikaudne
(+/- 8m), mis tähendab, et
sideehitise kaitsevööndis tegutsemiseks ja andmete täpsustamiseks tuleb ikkagi pöörduda

esmalt Telia järelevalve poole.
Telia sideehitiste kaitsevööndis tegutsemiseks vajaliku
loa saamiseks ja järelevalve
töötaja kohale kutsumiseks on
kõige lihtsam võimalus esitada
taotlus elektroonselt, logides
ettevõtte Ehitajate portaali
(www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaomanikule).
Digitaalselt allkirjastatud
taotlusega võib pöörduda ka
otse vastava piirkonna järelevalve spetsialisti poole. Tegutsemislube väljastab ja järelevalvet

objektidel teostab Telia järelevalve spetsialist Arvi Reinumägi,
telefon 652 4000, e-posti aadress tallinn@telia.ee.
NB! Plaaniliste tööde korral
palume järelevalve väljakutse
soovist teatada vähemalt kolm
tööpäeva enne planeeritud
tööde algust. Väljaspool tööaega pöörduge sideehitiste
vigastamise või sellise ohu
korral Telia juhtimiskeskusesse telefonil 602 5252 või
helistage klienditeeninduse
lühinumbril 123.
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KUULUTUSED
Teenused
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud
E-R 15.00-19.00. L, P suletud. Telefon 6003382, info@
sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku
telefonil aeg ette registreerida!
Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon
5220321, www.arbormen.ee.
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.
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 5133458,
www.ohtlikpuu.ee.
Te o s t a m e k r u n t i d e
raie kompleksteenust:
raietööd, materjali kokkuvedu, kändude juurimine
või freesimine, jäätmete
hakkimine, okste ja
kändude äravedu. Tel
5133458, www.ohtlikpuu.ee.
Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd.
Te l e f o n 5 3 5 2 9 4 7 6 ,
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 2,5t.
Kohaleveoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas,
asfaldipuru, betoon. Tel
5092936.
Eraauto Hooldus avatud
Sauel Tammetõru 8 E-R
kell 9.00-18.00. Hooldus ja rehvide vahetus.
Broneering telefonil
53717060 või kohapeal.

Teated ja reklaam
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Muru niitmine, võsalõikus, hekkide hooldus, tänavakivi puhastus, viljapuude hooldus, puude
langetamine, lehtede koristus.
58866044, www.niidumeister.ee.
Teen kevadisi saetöid aias,
hekilõikus, vajadusel võsalõikus. Tel 55547291.
Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja lillevaase.
Telefon 58599737, e-posti
aadress tarbeklaas@hot.ee.
Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaatuseta. Telefon 58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.
Müün
Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt
ja 40L/60L võrgus, puitbrikett,
klotsid 5-30cm võrgus, tulehakatus 40L võrgus ja saepuru.
Tel 5018594, kaminapuu.ee.
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, pelleteid,
sõelutud kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport
Sauele tasuta. Tel 53593615,
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 5011898.
Transport hinna sees.

Pakun tööd
Trappi Hotell otsib oma sõbralikku kollektiivi kokka, lisainfo
telefonil +372 5809 0800 või
e-mailil info@trappi.ee.

Müüa puitbrikett al 128€/1000kg,
pellet premium 8 ja 6mm, kaminapuud kotis, turbabrikett. Tel
56924924, www.leilibrikett.ee.
Müüa saetud lõhutud küttepuud. Hall lepp olenevalt pikkusest 32-35 € / ruum. Pakkumises ka must lepp ja kask.
Transport hinnas. Lisainfo telefonil 56482704 (Kullamaa).
Kinnisvara
Noor pere soovib osta Saue linnas või selle lähistel väiksemat
maja. Võib vajada renoveerimist. Tel 56913700.
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 53468430.
Oled oodatud Sauele KUNDALINI
JOOGA tundidesse kolmapäeviti
kell 10.00! www.simran.ee.

Saue Päevakeskus
avaldab kaastunnet
lähedastele
BENITA-ELMERISE
PÄRNA
surma puhul

Otsin tööd
Siseviimistleja otsib tööd.
55525870.
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