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Talgupäev koolis ja lasteaias
Saue Sõna

K

ui Teeme ära talgulised alles plaane pidasid, tegid lasteaia- ja
algklasside lapsed
29. aprillil linna korrastamisel
tõsist tööd.
Algklasside õpilased koristasid linna metsaaluseid ja

haljasalasid.
Lasteaia Midrimaa väiksemad lapsed ja õpetajad korrastasid üheskoos igapäevaseid
mängu- ja jalutamispaiku.
Lasteaia ümbruse ja mõisapargi vaatasid üle lasteaia
suuremad. Oksad said kuhja

kogutud ja praht kokku korjatud. Ilus ja puhas ümbrus
annab kõigile hea enesetunde.
Iga väike talguline sai linnalt tänuks suu Kalevi kommidega magusaks. Fotod: Inger
Urva, Andra Salutee, Sirje
Piirsoo

Aitame kaasa radade ehitusele, et Saue inimesed saaks
enda kasutusse järjekordse
spordirajatise liikumisharrastuste läbiviimiseks ja vaba
aja sisustamiseks. Veame
maha raiutud puud ja oksad
jaanituleplatsile ning raiume
radade äärset võsa viskekoridoride tarbeks Kaasa võtta
kindad, saed, võsalõikajad,
oksakäärid. Võimalusel ATV

koos käruga. Kogunemine
Saue jaanituleplatsil kell 11.
Talgujuht on Valdis Toomast.
Telefon 5065937, e-posti
aadress valdis.toomast@
sauejk.ee.

maja tarbeks renoveerida
(talgute seis 3.05).

Teeme ära talgud Saue linnas
korda. Kaasa võtta labidas ja
reha. Kogunemine Sarapiku
terviseraja suusa- ja kelgumäe jalamil kell 11. Talgujuht
on Riho Johanson. Telefon
5082974, e-posti aadress riho.
johanson@gmail.com.

Sarapiku tervisraja hakkepuiduga katmine

Saue discgolfi radade ehitus
jaanituleplatsi ümbrusesse

Tööde eesmärk on parendada
terviseraja ühe lõigu seisu-

Paneme õla alla Saue
discgolfi radade valmimisse.

Kodumaja keldrid korda
Talguliste arv on täis. Eesmärk on korrastada maja all
asuvad keldriboksid ja saunaruum, et see tulevikus kogu

Saue Sõna nr 9 (462)
6. mai 2016
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
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Linnaeelarve tekkepõhine täitmine
seisuga 31. märts
Ingrid Niid
Finantsjuht
Saue linnaeelarvesse laekus
31. märtsi seisuga 2,3 miljonit eurot tulu ja linnaeelarvest tehti 1,7 miljoni euro
ulatuses kulutusi. Linnaeelarve oli 31. märtsi seisuga
0,4 miljoni euroga jooksvas
ülejäägis.
Seisuga 31. märts 2016
on üksikisiku tulumaksu laekunud 25,7 protsenti käesolevaks aastaks prognoositud
tulumaksu laekumisest.
Võ r r e l d e s v a r a s e m a t e
aastate sama perioodi, on
käesoleva aasta laekumine
mõnevõrra erinev. Kui 2013.
aastal oli I kvartali lõpus alalaekumine 11,3 tuhat eurot,
2014. aastal 37,7 tuhat
eurot ja 2015. aastal 54,1
tuhat eurot, siis käesole-

val aastal on sama perioodi
lõpuks ülelaekumine 38,6
tuhat eurot.
Põhivara on soetatud või
rekonstrueeritud 41 740
euro ulatuses ehk 2% aastaeelarve mahust. Suurematest
investeeringutest võib välja
tuua ülekäiguradade juurde
nende valgustamiseks ja
parema ohutuse tagamiseks

paigaldatud 30 täiendavat
LED tehnoloogial põhinevat
prožektorvalgustit, mille
igaühe valgustusvõimsus on
vähemalt 7800 luumenit ja
kogumaksumus 29,2 tuhat
eurot, Saue Linnavarahaldusse ostetud murutraktorit
3,3 tuhat eurot ning tööstuslikku pesumasinat 2,7
tuhat eurot.

Selgus linna keskuse arhitektuurivõistlusel preemia pälvinud töö autor
Sirje Piirsoo
Saue Linnavalitsus kuulutas
1. oktoobril 2015 välja Saue
linna keskuse arhitektuurivõistluse-ideekonkursi.
Tähtajaks, 26. veebruariks
2016 laekus konkursile kaks
tööd: „Kvartett“ ja „Murrang“.
Mõlemad kvalifitseerusid ja
olid nõuetele vastavad.
Ideekavandite hindamise
žürii, mille esimees on linnapea Harry Pajundi ning
liikmed linnaarhitekt Urmas
Elmik, ehitus- ja planeerimisvaldkonna juht Riho Rüüson
ning Laur Pihel ja Toomas
Paaver Eesti Arhitektide Liidust, otsustas 1. aprillil esimese, teise ja kolmanda koha
auhinda mitte välja anda ning
määras ergutuspreemia suurusega 1500 eurot võistlustööle „Kvartett“.
Preemia pälvinud võistlustöö autor selgus 20. aprillil.
„Kvarteti” esitasid ühispakkujad Doomino Arhitektid OÜ ja
Metusala Arhitektid OÜ, autorid Pelle-Sten Viiburg, Egon
Metusala ja Liis Uustal.
Teine töö jäi auhindamata,
see tagastatakse pakkujale
nime avalikustamata.
Et esitatud Saue linna
keskuse planeeringu eskiislahendused ja arhitektuursed
ideekavandid ei rahuldanud
žüriid, siis detailplaneeringut
ei alustata.

Žürii hindas ideekavandite
juures

Preemia pälvinud võistlustöö autor selgus 20. aprillil, kui linnapea
Harry Pajundi kinnise ümbriku avas. „ Kvarteti” esitasid ühispakkujad
Doomino Arhitektid OÜ ja Metusala Arhitektid OÜ, autorid Pelle-Sten
Viiburg, Egon Metusala ja Liis Uustal.

◊ Arhitektuurset kvaliteeti,
ideelahenduse professionaalset läbitöötatust,
funktsionaalsust ja vastavust lähteülesandele 30% osakaal koguhindest.
◊ Keskuse linnaruumi
kujunduse terviklikkust ja
keskkonda sobivust, s.h
arhitektuurse lahenduse
värskust ja tänapäevasust

- 30% osakaal koguhindes.
◊ Keskuse lahenduse otstarbekust ja realiseeritavust:
ehituslik ökonoomsus,
kulude suurus objekti elukaare jooksul - 20% osakaal koguhindest.
◊ Detailplaneeringu koostamise tööde soodsat hinda 20% osakaal koguhindes.

Žürii punktid töödele

◊ „Murrang“ 41 punkti
◊ „Kvartett“ 44 punkti

Žürii liikmete arvamus konkursile esitatud töödest
„Murrang“
Laur Pihel: „Töö kõige positiivsemaks osaks oli vabavormiline
diagonaalne linnatänav, mis
mõjus orgaaniliselt ja loodusesse sobituvalt. Kahjuks ei
toetanud seda hoonestuse
struktuur, mis oli väga tuim
ja sellega mittesobituv. Töös
on liigselt keskendutud linnavalitsuse hoone arhitektuurile,
mis jääb välja konkursialast ega
olnud selle konkursi teema. Töö
mõjub mitteveenvana ja poolikuna. Ei ole esitatud nõutud
materjale, puudu on makett.“
Toomas Paaver: „Diagonaalse
lookleva peatänava mõte on
üldise põhimõttena loogiline, kuid muud lahendused
jäävad pealiskaudsemaks ja
formaalsemaks, kui võistlustöös „Kvartett“. Avalikele
hoonetele pakutud mahuline
lahendus ei mõju veenvalt.
Puudub ehitusmahule vastav

parkimise lahendus. Puudub
ka tingimustes nõutud makett
või animatsioon.“
„Kvartett“
Laur Pihel: „Võistlustöö on
põhjalik ja esitatud konkursitingimustes nõutavas mahus.
Maa-ala on diagonaalselt
läbima pandud avalik tänav,
millest kahele poole jääb ühtlane hoonestus. Hoonestuse
osas oleks oodanud selgemat
eristust ja jagunemist avaliku
ning privaatse vahel. Kuna
puudusid arvestatavad konkureerivad tööd, puudub võimalus hinnata, kas esitatud
struktuur on parim võimalik
linnaruumiline lahendus.
Arhitektuur on heal kaasaegsel tasemel, meeldis mahuline
astmelisus ja ideena hoonete
liigendamine terrassideks ja
konsoolseteks väljaulatuvateks osadeks.

Mõeldud ja välja pakutud on
realiseerimise etapiviisilisus.
Parkimiskohad on küll joonistel esitatud, kuid üldiselt on
parkimiskohtade arv sellise
mahuga hoonestuse puhul
ilmselgelt ebapiisav.“
Toomas Paaver: „Võistlustöö
on põhjalik ning skeemide,
plaanide, piltide ja maketi
kaudu hästi visualiseeritud.
Ala põhistruktuuri üldpõhimõtted on loogilised. Keskne diagonaalne tee läbi kvartali on
üldist linnastruktuuri arvestav
mõistlik valik tulevikuks. Piisava võrdlusmaterjali ja selge
ülesandepüstituse puudumise
tõttu sellel võistlusel jääb lahtiseks küsimus, kas tegu on
parima võimaliku struktuuriga,
kuid tegu on kindlasti kaalumist väärt lahendusega.
Mõeldud on ka arendamise
etapilisusele, kuid kuna ala
struktuur ei lähtu olemasole-

vast krundistruktuurist, võib
elluviimine osutuda keerukaks,
samuti võib võistlusala ruum
kujuneda (eeldatavalt pikaajalisel) elluviimise perioodil
kaootliseks. Samas tuleb märkida, et kuna võistlusülesandes
ei olnud selgitatud omandistruktuuriga, omanike ootuste
ega olemasolevate hoonetega
seotud tingimusi, ei saa seda
otseselt võitlejatele ette heita.
Hoonestusstruktuur on mitmekesine ja üldjoontes asjakohane. Samas maapinna
jaotumine avalikeks, poolavalikeks ja mitteavalikeks
ruumideks ei ole selgelt esitatud.
Parkimise lahenduse põhimõtteid on veenvalt selgitatud, kuid põhiplaanil on parkimismahu ja hoonestusmahu
proportsioon ebarealistlik,
mistõttu tervikuna parkimislahendus ei veena.“
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Väiksel kingsepatöökojal on suur sisu
Sirje Piirsoo
Saue linnas on kõik käe-jala
juures, kuid vahel me ei teagi,
milliseid teenuseid kohapeal
pakutakse.
Kaubakeskuse ja lillepoe
vahel, väikeses töökojas tegutseb kingsepp Andres Kivinurm
(pildil), aga te ei kujuta ettegi,
kui palju majapidamises vajalikku pisikesse ruumi ära
mahub ja millised tööd kuldsete kätega mees, kelle isagi
kingsepp oli, koos end tagasihoidlikult vaid abiliseks nimetava Ivika Kivinurmega (pildil)
tehtud saab.
Eeldada võib, et kingsepp
parandab kingi. Kindlasti, aga
teeb ka saapa sääri kitsamaks
või lühemaks, vahetab saapa
lukku, parandab kotte, nende
rihmu ja nahkesemeid, valmistab võtmeid, vahetab patareisid kelladel, glükomeetritel,
kuuldeaparaatidel, auto- ja
garaažipultidel, pandlaid püksirihmadel, valmistab võtmeid,
paneb trukke, ööse ja naha-

neete, valmistab võtmekotte
ja mida kõike veel.

Tema enda sõnul teeb
kõike, mida oskab. On isegi

ette tulnud „nahasiirdamist“
beebinukule, mis lapsele oli
armas, kuid mille keha suurest
mängust katki kulus.
Töökojas on müügil kõiksugused lukud tabalukkudest
garaažilukkudeni, kellad, jalanõude hooldusvahendid, kellaja püksirihmad, rahakotid,
sisetallad, geelpadjad kanna
alla, silikoonist kaitsmed varbavahele – kõiki ei jõua üles
lugedagi. Ja kui parasjagu
vajalikku kaupa kohe pakkuda
ei ole, tellib töökoda selle
kohale - väike on paindlik.

Võtmetest võib nimetada
transpondervõtmeid, immobilaisereid mootorrattale, autole
või kaubikule, kodu- ja turvavõtmeid ning elektroonilisi
võtmeid.
Kingsepatöökoda on küll
avatud T-R kell 11-19 ja L
kell 11-15, aga sauelastel on
hea teada, et sisse võib astuda
alati, kui tuli aknast paistmas.
Ja sisse tasub astuda alati, et
küsida, kas abi saab, ja kindlasti enne, kui kingapaari või
muud tarvilikku ära viskama
või ise parandama asuda.

Keila ja Saue lionsklubid korrastasid ja uuendasid laste mänguväljakut
Aidu Ots
LC Saue pressisekretär
Sagimine Sauel Töö puiestee
2 laste mänguväljaku juures
algas 23. aprilli lõuna paiku.
Peasüüdlane heas mõttes oli
sauelane ja LC Keila liige Tiit
Mägi, kes oli rajanud meeldiva
laste mänguväljaku kodu kõrval
olevale vabale maale.
Kohal olid LC Keila ja LC
Saue liikmed tööriistadega, et
ühistööna laiali vedada värske
liiv ja teha koristustöid. Tiidu
ettevalmistatud konstruktsiooni ja materjalide baasil tuli
kokku ehitada ning töökorda
seada laste kiik.

LC Keila ja LC Saue liikmed korrastasid ja uuendasid Töö puiesteel
mänguväljakut. Fotod: Aidu Ots
LC Saue liikmed tööhoos

Hea organiseerimistöö tagas,
et ligi kahe tunnise sisuka töö
järel taandusid lionid Tiidu
koduhoovi lõunasöögile.
Korrastatud mänguväljakule

Saue taluturg ootab
müüjaid ja ostjaid
Saue Sõna
Saue taluturg ootab müüjaid
ja ostjaid Kuuseheki tänava
äärses pargi-ja-sõida-parklas
(Maxima kaupluse lähedal).
Turg on avatud igal laupäeval kella 9-15 ning ootab
müüma ja ostma aia-, põllu- ja
metsasaadusi, taimeistikuid,
mett ja käsitööd. Kauplemine
on kõigile tasuta!
Tänavuse uuendusena on
maist septembrini kuu teisel
laupäeval suurem turg enamate müüjatega. Suuremate

turgude kuupäevad on 14.
mai, 11. juuni, 9. juuli, 13.
august ja 10. september.
Eelregistreerumine kestab
turupäeval kuni kella 14.00,
registreeruda saab elektroonselt
Saue linna kodulehel www.saue.
ee (ettevõtlus / taluturg).
Parkla on taluturu ajal parkimiseks suletud!

saabusid lapsed. Kohale tuli ka
Pipi Pikksukk, et lastega jahedas värskes õhus lõbusalt aega
veeta.
Kui lionid veel tööd tegid,

Saue linna taluturu reeglid

◊ Taluturg on avatud igal laupäeval kella 9.00-15.00
Kuuseheki tänava äärses
pargi-ja-reisi parklas.
◊ Taluturu ajal on pargi-jareisi-parkla parkimiseks
suletud, välja arvatud turul
kauplejatele.
◊ Kaubelda võib kaupleja
paigaldatud ajutiselt
müügiletilt või auto pealt,
müügikärult, samuti võib
müüja püstitada kauba
müügi ajaks ajutise kergkonstruktsioonile toetuva
varikatuse.
◊ Kauplemine taluturul on
tasuta.
◊ Kauplemine taluturul toi-

käisid lapsed juba uudistamas
ja vestlemas ning nende särasilmades oli ehtne rõõm.
Kui jalutate, jooksete või
kasutate muul moel uut kergliiklusteed, mis suundub raudteega paralleelselt Keila poole,

siis vaadake vasakule. Maja aia
ääres. mille hoovis on mõned
suured kuused, särabki laste
mänguväljak.
Rõõm on teha head ja seda
eeskätt oma kodulinna Saue
lastele!

mub ainult eelregistreerimisega Saue linna kodulehel www.saue.ee.
◊ Kauba müümisel vastutab
müügikoha valdaja õigusaktides sätestatud nõuete
täitmise eest.
◊ Taluturul on lubatud kaubelda järgmiste toodetega:
aia-, põllu- ja metsasaadused, taimeistikud, mesi
ja käsitöö. Taluturul tohib
kaubelda ainult registreerimisvormil näidatud kaubagruppidega, vastasel juhul
on turu korraldajal õigus
müük peatada ja nõuda
kaupleja lahkumist.
◊ Taluturul on keelatud müüa
tööstuslikult valmistatud too-

teid (näiteks riideid, jalanõusid, kodumasinaid, mööblit,
auto varuosi jms), alkoholi,
kiirelt riknevat kaupa, kasutatud esemeid, vanavara jt
kaupu, mis on turukaubandusele keelatud kaubandustegevuse seadusega.
◊ Kaupleja on kohustatud
kinni pidama Saue linna
heakorra eeskirjadest,
hoidma puhtust ja korda
ning koristama oma kauplemiskoha enne turult
lahkumist, võttes tekkinud
prügi müügikohast ja selle
ümbrusest endaga kaasa.
◊ Korraldajal on õigus taluturu eeskirju muuta ja
täiendada.
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Abilinnapea Riho Johanson
Saue Sõna
Riho Johanson töötab 8. aprillist Saue abilinnapeana. Tema
vastutusvaldkonnad on keskkond ja maakorraldus, planeerimine ja arendusprojektid,
ehitus ja ehitusjärelevalve ning
ettevõtlus.

Räägi palun pisut endast.
Olen sündinud Tallinnas ja
kogu oma teadliku elu olen
olnud seotud Saue linnaga.
Kasvasin ülesse Sauel Koondise tänaval. Lõpetasin Saue
Keskkooli 1994. aastal (7.
lend) ja kõrghariduse omandasin Eesti Riigikaitse Akadeemias (tänane Sisekaitseakadeemia), mille lõpetasin
1998. aastal. Kaks aastat töötasin Tallinna Tolliinspektuuris. Seejärel suundusin tööle
erasektorisse, minu uueks
töövaldkonnaks sai rahvusvaheline transport.

Sa oled töötanud nii era- kui
avalikus sektoris. Millise
mulje on jätnud esimesed
töönädalad Saue Linnavalitsuses?
Alates aastast 2000 olin logistikuna tööl Sauel asuvas transpordi ettevõttes Arco Transport
AS. Viisteist ja pool aastat
ühes ettevõttes oli pikk aeg
ja see periood andis kindlasti
kogemusi, mida nüüd taas
avalikku sektorisse pöördudes
kaasa võtta. Soovin linna juhtimise protsessi juures olles
jõuda teadmiseni, et majanduslikus mõttes oleksid linna
rahalised võimalused võimalikult efektiivselt kasutatud.
Esimene kuu Saue Linnavalitsuses on mulle näidanud,
et otsuste tegemine avalikus

sektoris võtab vahel kordi
rohkem aega kui erasektoris
ja seda ennekõike seadustest
tulenevatest reeglitest.

Millised on lähiaja suuremad projektid sinu juhitavas
valdkonnas? Millised probleemid ootavad lahendusi?
Minu valdkonnas on käimas
mitmed tegevused nii linna
avalikus pildis kui ka hallatavates asutustes.
Ehitust on alustatud Tõkke
tänavale pargi-ja-reisi-parkla
rajamiseks (pildil), mille käigus
rekonstrueeritakse ka TõkkeLadva-Kuuseheki tänavate ristmik. Parklas on ruumi nii autodele kui jalgratastele. Projekti
eesmärk on Saue raudteejaama
parem ühendamine muude
transpordiliikidega.
Selle ehituse käigus ühendatakse ka Kuuseheki tänava
äärne Saue-Laagri kergliiklustee eelmise aasta lõpus valminud kergliiklusteega, mis
ühendab Saue raudteejaama,
Välja tee ja Tallinna ringtee.
Kogu objekti ehitus saab
teoks SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kaasrahastusel.

Kevadine tänavaaukude
lappimine ja joonimine
Saue Sõna
Saue linna tänavate aukude
lappimine algas aprilli lõpus
ja on plaanitud lõpetada maikuu esimese nädala jooksul,
kui ilmastik tööde tegemist ei
takista.
Tänavate kevadine remondivajadus on iga-aastaselt ca
5-10% tänavate üldmahust.
Tööde hulka kuulub teepeenarde remont ja korrastamine
greiderdamise ning purustatud
kruusaga, asfaltkatete remont
freesimise ja asfalteerimisega
ning teekatte remont mehaanilise immutamisega. Kevadist
teeremonti teostab Tallinna

Teede AS. Fotol on parasjagu
käsil Sooja tänava remont.
Aukude lappimisele järgneb
tänavate markeerimine, mis on
plaanitud teostada 9.-15. mail.
Saue linna tänavate üldpikkus on ligikaudu 36,6 km
ja neist 99% on asfalt- või
mustkattega. Orienteeruv värviga märgistamise maht on 8
km. Ülekäiguradasid on 50,
künniseid 20 ja invaliidi parkimiskohti neli. Sellele lisandub linnale kuuluvate parklate
joonimine.
Töid teostab Citymark OÜ.
Foto: Sirje Piirsoo

Kooli suvevaheaja jooksul
on plaanis uuendada gümnaasiumi fuajee. Koos sellega
saab uue lahenduse ka sealne
garderoob. Senised kinnised
garderoobiboksid muutuvad
ühtseks avatud garderoobiks.
Uue lahenduse üks eesmärk on
luua võimalikul palju nagikohti.
Selle praktiline pool seisneb selles, et ära kaotada praegusest
nagikohtade puudusest tingitud
olukord, kus väiksemate klasside lapsed peavad oma üleriided riputama klassiruumidesse
paigaldatud nagidesse.
Lisaks jooksvale värskendusele saab lasteaed suvise ehituse käigus juurde väikerühma
ruumi, mille ehitust kaasrahastab Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus.
Kaugemale ulatuva perspektiiviga teeme eeltööd Saue
linna lisanduvate kergliiklustee lõikude rajamiseks. Oleme
läbirääkimistele kutsunud
maaomanikud, kelle kinnistuid kergliiklusteede rajamine
puudutab.
Saue linna ühinemise kontekstis saan öelda, et olen
käima tõmmanud ühinevate

omavalitsuste ehitusvaldkonna inimeste töögrupi, kelle
ülesandeks saab olema uue
vallamaja (keskusehoone) ehitamise ettevalmistavate tegevuste läbiviimine (arhitektuurikonkurss ja projekteerimine),
eesmärgiga alustada vallamaja
rajamist Saue linna aadressile
Kütise 8a. Selle ehituse finantseerimises osalevad ühinevad
omavalitsused proportsionaalselt vastavalt rahvaarvule.
Esimese tööl oldud kuu jooksul on päevakorda kerkinud ka
üks sügavam lahendust vajav
probleem. Probleem on 2014.
aasta jaanuaris avatud Saue
Gümnaasiumi juurdeehituses,
kus asub Saue Muusikakool,
ja seisneb selles, et muusikakooli ruumide niiskustase on
enamjaolt ettenähtust oluliselt
madalam või ruumi kliima olukord väljendub akna pinnale
tekkiva tugeva kondentsina.

Millisena näed Saue linna
tulevikku?
Näen Saue linna uue ühineva
omavalitsuse turvalise ja omanäolise pealinnana.
Olen seda meelt, et ühis-

konna arengu aluseks on ettevõtlus. Loodan, et ühisvalla
moodustumine tekitab sünergia, mille käigus saavad teoks
ettevõtlike inimeste ideed.
Seeläbi mitmekesistub Saue
inimeste elukeskkond erinevate teenuste näol ja tekib
juurde ka uusi töökohti.
Linnapildis sooviks rohkem
näha sportlikke ja füüsiliselt
aktiivseid inimesi, kelle peamine liikumisviis oleks jalgsi
või jalgrattaga. Seda nii noorte
kui ka eakamate inimeste seas.
Oluline on laste ja noorte
mitmekülgne huvitegevus.
Soovin, et ka linna miljööline terviklikkus muutuks korrektsemaks.

Millised on su hobid, kas sa
sporti ka teed?
Hobidest rääkides saab selle
kokku võtta ühe peamise
märksõnaga - sport. Sporti
olen teinud lapsest saati ja
aegade jooksul olen läbi proovinud väga erinevaid alasid.
Spordialade skaala on suusahüppamisest poksini, aga
kõige suurema osa on saanud
korvpall. Olen pealtvaatajana
ka väga suur autoralli austaja.
Parafraseerides John F.
Kennedyt, kes ütles: „Ära küsi,
mida riik saab teha sinu jaoks,
vaid küsi, mida saad sina teha
riigi jaoks,” astusin 2014. aastal abipolitseinikuks. Kuulun
Lääne-Harju politseijaoskonna
abipolitseinike nimekirja ja
saan seeläbi panustada avaliku korra tagamisse. Peamiselt
seisneb see kaheteisttunnistes
politseipatrullides Harjumaal,
sh Saue linnas, kus tegevuseks
on hädaabinumbri 112 kõnedele tulnud väljakutsetele reageerimine ja liiklusjärelevalve.
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 27.
aprilli päevakorras oli 24
küsimust.

◊

Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas Saue Päevakeskuse korraldatava teatrireisi osalustasuks 26 eurot
inimese kohta. Reis viib 14.
mail Viljandi teatrisse Ugala
vaatama etendust „Mäng on
alanud“.
◊ Määras Kiviloo tänava T1
maa-ala teenindusmaa
suuruseks 2823 m2 ja
maakasutuse sihtotstarbeks
transpordimaa.
◊ Väljastas kasutusloa Tule tn
6 korterelamule, Aniisi tn
11 üksikelamule, Kiviloo tn

◊

◊

◊

31 üksikelamule, Maastiku
tn 5 üksikelamule ja Kasesalu tn 22 tootmishoonele.
Väljastas ehitusloa Kasesalu
tänava kaugküttetorustiku
rajamiseks ning Saue lasteaia Midrimaa laiendamiseks
ja rekonstrueerimiseks.
Määras Saue linna keskuse
arhitektuurivõistluse-ideekonkursi 1 500 euro suuruse ergutuspreemia tööle
„Kvartett”, mille esitasid
ühispakkujad Doomino
Arhitektid OÜ ja Metusala
Arhitektid OÜ.
Tunnistas hankel „Pärnasalu põik tänava asfaltkatete uuendamise ja imbkaevu ehitus“ edukaks Verston Ehitus OÜ pakkumise.
Seadis isikliku kasutusõi-

guse Elektrilevi OÜ kasuks
Saue linna omandis olevale
Segu tänavale ehitatavale
0,4kV maakaabelliinile ning
jaotus- ja liitumiskilpidele.
määras isikliku kasutusõiguse tingimused.
◊ Seadis isikliku kasutusõiguse Adven Eesti AS-i
kasuks Saue linna omandis
olevale Kasesalu tänav T1
rekonstrueeritavale kaugküttevõrgule ja määras
isikliku kasutusõiguse tingimused.
◊ Võttis põhivarana arvele
lepingu alusel soetatud Saue
linnas asuvad kinnistud ning
Kadaka piirkonna vee- ja
kanalisatsioonitrassid.
◊ Otsustas maksta ühekordset
sissetulekust sõltuvat sot-

◊

◊

◊

◊

siaaltoetust kogusummas
1030 eurot 20 abivajajale
ja ühekordset sotsiaaltoetust
summas 60 eurot ühele.
Otsustas maksta koduse
mudilase toetust aprillis
kogusummas 2990 eurot
44 perele.
Eraldas MTÜ-le Saue
Taekwondoklubi perioodi
01.01-31.08.2016 eest
sporditegevuse toetust 1 280
eurot 16 Saue linna noore
treeningkulude katteks.
Suunas volikokku otsuse
„Saue Linnavolikogu
28.02.2013 otsuse nr 174
„Saue Linnavalitsuse koosseisus ameti- ja töökohtade
kindlaksmääramine“ lisa
muutmine“ eelnõu.
Nõustus Saue Huvikeskuse

Saue Sõlg
ootab
toitlustajaid

Saue
Linnavalitsus
võtab
teenistusse
juristi
Saue Linnavalitsus võtab teenistusse juristi asendaja lapsehoolduspuhkuse ajaks.

Põhilised teenistusülesanded
Linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusalane nõustamine
võlaõiguslikes küsimustes,
õigusaktide eelnõude väljatöötamine, hankekomisjoni
töö korraldamine (hankemenetlusega seotud protokollide
koostamine jne), riigihangete
avalikustamiseks hankedokumentide koostamine koostöös
valdkonna juhiga ja muud
vajalikud toimingud hankemenetluse läbiviimiseks
riigihangete registris kuni
hankelepingu sõlmimiseni,
vajadusel väärtegude menetlemise korraldamine ja Saue
Linnavalitsuse kui ametiasutuse tegevuse seaduslikkusele
vastavuse tagamine.

Nõuded kandidaadile
◊ kõrgharidus
õigusvaldkonnas;
◊ vastavus avaliku teenistuse
seaduses sätestatud nõuetele teenistusse võtmise
osas;
◊ riigihangete seaduse ja riigihangete registri tundmise
ning kasutamise oskus;
◊ võla-, asjaõigus ja haldusmenetluse valdkonna tundmine;
◊ väga hea kirjalik ja suuline

eneseväljendusoskus;
◊ kõrge pingetaluvus, analüüsioskus, usaldusväärsus,
täpsus ja initsiatiivikus;
◊ kasuks tuleb eelnev teenistuskogemus kohalikus omavalitsuses.

Omalt poolt pakume
◊ häid võimalusi eneseteostuseks ja -arenguks;
◊ konkurentsivõimelist tasu ja
puhkust 35 kalendripäeva;
◊ mitmekülgset ja iseseisvat
tööd.

Tingimused ja lisainfo
Kandideerimiseks palun
saata digitaalselt allkirjastatud kandideerimise avaldus hiljemalt 11.05.2016
e-posti aadressile saue@
saue.ee koos järgmiste dokumentidega:
◊ CV;
◊ haridust tõendava dokumendi koopia;
◊ omakäeline kinnitus avaliku
teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse
osas teenistusse võtmisel.
Kontaktisik:
Jekaterina Tikerpuu, telefon
679 0179 või 679 0197.
Tegemist on ajutise ametikohaga lapsehoolduspuhkusel
viibiva ametniku asendamiseks. Teenistuse algus on 4.
juuli 2016.

ürituse korraldamisega:
laulu- ja tantsupidu Saue
Sõlg ning rongkäik 21.
mail kella 16.00-19.00.
Rongkäik kulgeb Keskuse
pargist jaanituleplatsile.
◊ Nõustus Saue tervisespordipäeva korraldamisega
22. mail kella 12-15 Saue
Gümnaasiumi staadionil ja
selle lähiümbruses.
◊ Nimetas linnavalitsuse
liikme Kalev Israeli esindama Saue Linnavalitsust
korteriühistute liikmena
korteriühistute üldkoosolekutel ja täitma muid korteriühistu liikme ülesandeid.
◊ Tunnistas lihthanke „Saue
linna Nurmesalu tn 9
staadioni renoveerimine“
kehtetuks.

Saue lasteaed Midrimaa
otsib logopeedi
Saue lasteaed Midrimaa
kuulutab välja konkursi
logopeedi ametikoha täitmiseks tööleasumisega
alates 1. septembrist
2016.
Kandidaadil palume esitada
27. maiks järgmised dokumendid:
◊ avaldus;
◊ CV;
◊ haridust tõendava dokumendi koopia.

Nõuded kandidaadile:
◊ vastavus kvalifikatsiooninõuetele;
◊ valmisolek meeskonnatööks
suures organisatsioonis;
◊ hea suhtlemisoskus;
◊ pingetaluvus.

Saue lasteaed Midrimaa
Koondise 23, Saue 76505,
Harjumaa
Tel 6596 526
E-posti aadress
midrimaa@saue.ee

Üliõpilaste välisõppe
ning õpilasvahetuse
stipendiumi taotlemine
Saue Linnavalitsus
Üliõpilaste välisõppe ning
õpilasvahetuse stipendiumi
saavad taotleda Saue linna
elanikeregistrisse kantud
15-18-aastased õpilased
ja 18-25-aastased statsionaarses õppes õppivad
üliõpilased.
Stipendiumi maksimumsuurus on 958,67 eurot.
Taotlus stipendiumi

Palun kõigil, kes soovivad lauluja tantsupeol Saue Sõlg 21.
mail kell 15-19 jaanituleplatsil pakkuda sööki ja jooki, võtta
ühendust telefonil 5234339,
Sirje Luberg. E-posti aadress
huvikeskus@saue.ee.

Kauni kodu
konkurss
Esita oma ettepanek Saue linna
konkursile „Kaunis kodu 2016“.
Ootame linnakodanikelt kuni
6. juunini ettepanekuid kandidaatide kohta e-posti aadressil
saue@saue.ee.

Tähelepanu
MTÜ-d
Saue Linnavalitsus

saamiseks 2016. aastal
tuleb esitada Saue Linnavalitsusele hiljemalt 15.
maiks.
Stipendiumi taotlemise
tingimused, määramise
ja maksmise korra ning
taotlusvormi leiate linna
kodulehelt aadressil www.
saue.ee taotluse vormide
ja hariduse alt.

Mittetulunduslikuks tegevuseks toetustaotluste esi tamise järgmine tähtaeg on
20. mai 2016.
Taotlused esitada paberkandjal või elektrooniliselt Saue Linnavalitsusele e-posti aadressil
saue@saue.ee.
Taotlusvormi leiate Saue linna
kodulehelt aadressil www.saue.ee
taotluste vormide alt.

Vanem generatsioon
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Sotsiaalteenuste hinnad alates 1. maist 2016
Heli Joon
Sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht
Saue Linnavalitsus kinnitas
13. aprillil 2016 sotsiaalteenuste hinnad. Hinnad kehtivad
alates 1. maist 2016.

Saue Päevakeskuse sotsiaalteenused
Taotlemiseks pöörduda Saue
Päevakeskusesse aadressil
Kütise tn 4, Saue linn, e-posti
aadressil paevakeskus@saue.
ee või telefonil 659 5070.
Saue Päevakeskuses osutatavad koduteenused, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku
tagamine kodustes tingimustes,
säilitades ja parandades tema
elukvaliteeti.
◊ Ravimite, esmatarbekaupade ja toiduainete kojutoomine (ühe tellimuse piirang: kuni kaks korda nädalas, korraga kuni 5 kg kuni
kahest Saue kauplusest või
apteegist) ning prügi väljaviimine - üks kord 1 euro.
◊ Invaabivahendite laenutamine -1 euro kuus.
◊ Pesupesemine - 1 masinatäis 3 eurot, 0,5 masinatäit
2 eurot. Pesukuivati kasutamine - 1 masinatäis 2 eurot.
◊ Duši kasutamine kuni 1,5
tundi - 1 euro. Raske ja
sügava puudega inimestele
on duši kasutamine kuni 31.
detsembrini 2016 tasuta.
◊ Kodu koristamine kuni kaks
korda kuus, sh tolmu võtmine pindadelt, tolmuimejaga põrandate ja vaipade
puhastus, põrandate märg-

pesu, voodipesu vahetus,
vannitoa ja WC puhastus
ning prügi välja viimine 0,5 tundi 4 eurot.
◊ Valmistoit kuni 3 korda
nädalas - üks portsjon kuni
4 eurot.
Eakatele, kellele on eelnevalt
määratud tasuta koduteenus, osutatakse teenust kuni
hooldusteenuse osutamise
lepingus kinnitatud tähtajani.
Tähtajatud lepingud lõpetatakse 31. detsembril 2016.
Saue Päevakeskuse osutatav
sotsiaaltransport neile eakatele,
kellel puue takistab isikliku või
ühissõiduki kasutamist:
◊ sotsiaaltransport elektriautoga
marsruudil Saue-Tallinn-Saue
või Saue-Keila-Saue - 1 sõit
10 eurot;
◊ sotsiaaltransport elektriautoga Saue linna siseselt ühele
objektile - 2 eurot, iga lisanduv objekt (nt kauplus vm) - 1
euro;
◊ sotsiaaltransport elektriautoga
ooteaeg - kuni 1 tund 2 eurot,
iga lisanduv tund - 2 eurot;
◊ sotsiaaltranspordiga kaasnev
saatjateenus (arstil käimine,
asjaajamine ametiasutuses
vm) - 2 eurot.
Saue Päevakeskuse osutatav
tugiisikuteenus täiskasvanutele
ja lastega peredele kuni 4 tundi
nädalas on tasuta.
Saue Päevakeskuse osutatavad
täiendavad teenused
◊ ruumide rent 1 tund - 4
eurot, ruumide rent sotsiaalteenuse osutajale lepingu
alusel - 1 tund 2 eurot;
◊ värvifoto väljaprintimine

formaadis 10x15 cm – üks
foto 0,50 eurot, värvifoto
väljaprintimine A4 formaat –
üks foto 1 euro, must-valge
printimine A4 formaat - leht
0,10 eurot.

Saue Linnavalitsuse osutatavad sotsiaalteenused
Teenuste saamiseks esitada
kirjalik avaldus linnavalitsusele e-posti aadressil saue@
saue.ee. Info telefonidel
6790176, 6790174.
◊ Üldhooldusteenus (hooldekodusse paigutamine) - hinna
kinnitab teenuse osutaja,
Saue Linnavalitsuse korraldusega kinnitatakse linna
osalus, lähtudes teenusesaaja ja tema seadusjärgsete
ülalpidajate sissetulekutest
ja varalisest seisust. Teenuse
saamiseks esitada avaldus
linnavalitsusele
◊ Täisealise isiku hooldust
osutab Saue Linnavalitsuse
korraldusega määratud hooldaja. Raske puudega isiku
hooldajale makstakse hooldajatoetust 27 eurot kuus ja
sügava puudega isiku hooldajale 40 eurot kuus.
◊ Sotsiaaltransporditeenus
invabussiga liikumispuudega inimestele, kes ei saa
kasutada ühistransporti
marsruudil Saue-TallinnSaue või Saue-Keila-Saue
- 1 sõit 10 eurot. Vajalik
ettetellimine kirjalikult.
◊ Sotsiaaltransport eritranspordiga lamavale haigele üks kord 60 eurot. Vajalik
ettetellimine kirjalikult.

Tasuta sotsiaalteenused, mida
rahastab Saue Linnavalitsus

◊ tugiisikuteenus raske ja
sügava puudega lapsele
rehabilitatsiooniplaani alusel. Lastele, kellele ei ole
rehabilitatsiooniplaanis
määratud tugiisikuteenust,
jätkatakse tugiisikuteenuse
osutamist kuni 30. juunini
2016.
◊ laste ja naiste varjupaigateenus;
◊ sotsiaaltransporditeenus
puuetega lastele ja noortele
õppeperioodil õppeasutuses
käimiseks sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juhi või
lastekaitse peaspetsialisti
suunamisel;
◊ laste turvakoduteenus sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna
juhi või lastekaitse peaspetsialisti suunamisel;
◊ psühholoogi nõustamine ja
kriisiabi teenus sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juhi või
lastekaitse peaspetsialisti
suunamisel;
◊ eripedagoogi nõustamisteenus sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juhi või
lastekaitse peaspetsialisti
suunamisel;
◊ laste leinalaagris osalemine
sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juhi või lastekaitse
peaspetsialisti suunamisel;
◊ ATH tugirühmas osalemine
ATH laste vanematele - osalemine vabatahtlik;
◊ toiduabi jagamine vähekindlustatud peredele nende toimetuleku parandamiseks;
◊ võlanõustamisteenus;
◊ vältimatu sotsiaalabi abitusse olukorda sattunud
abivajajale sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juhi ettepanekul;

◊ omasteta surnud isiku matmise korraldamine.

Saue Linnavalitsuse piirhinnad sotsiaalteenuste rahaliseks hüvitamiseks
◊ toetus liikumis-, nägemis- või
kuulmispuudega inimese eluruumi ümberkohandamiseks
eksperdi koostatud hindamisakti alusel - kuni 500 eurot
kolme aasta jooksul;
◊ toetus sotsiaaltranspordi
kompenseerimiseks liikumisvõi nägemispuudega lapsele,
kes kasutab igapäevaselt
koolieelses lasteasutuses või
õppeasutuses käimiseks isiklikku transporti - kuni 100
eurot kuus;
◊ toetus isikliku abistaja teenuse kompenseerimiseks
puudega lapsele rehabilitatsiooniplaani alusel või täiskasvanud raske või sügava
liikumis-, nägemis- või
kuulmispuudega inimesele
rehabilitatsiooniplaani alusel
- kuni 100 eurot kuus;
◊ toetus raske või sügava
puudega inimese rehabilitatsiooniteenusel osalemiseks koostatud rehabilitatsiooniplaani alusel - kuni
100 eurot aastas.
Täiendavad sotsiaalteenused,
mida korraldab Saue Linnavalitsus ja mille eest maksab
abivajaja teenuseosutaja kinnitatud hinna alusel on logopeedi
teenus, perelepitusteenus,
sõltuvusravile suunamine, erihoolekandeteenus, viipekeele
teenus ja muud toetavad teenused. Teenuste eest tasumiseks
on vähekindlustatud peredel
võimalus küsida sotsiaaltotust.

Mai Saue Päevakeskuses
Avatud fotograaf Sven Tupitsa
fotonäitus.
◊ 12. mail kell 14 raamatusõprade klubi. Elu mängureeglid.
◊ 13. mail külastame Tallinna
botaanikaaias tulpide ja teiste
sibullillede näitust. Pilet 2
eurot. Soovijatel võimalik tellida giid. Giidi tasu inimese
kohta on 3.30 lisaks piletile.
Osavõtjatel palume registreerida. Sõidame 10.45 raudteejaama peatusest väljuva 191
bussiga.
◊ 14. mail külastame Ugala
teatrit Viljandis, krimikomöödia „Mäng on alanud“
Ugala black boxis. Buss väljub 13.30 Saue Kaubakeskuse juurest. Etenduse algus
17.00. Hind 26 eurot.
◊ 17. mail kell 11 eakate sünnipäevapidu noortekeskuses.
Registreerimine päevakeskuses.

◊ 20. mail kell 11 käsitöönäituse
avamine päevakeskuse käsitöö
poolel. Käsitöönäitus on avatud
20.-26. mai kell 11-17.
◊ 20. mail kell 18.30 lauluklubi.
◊ 3. juunil kell 11 päevakeskuse
ringide kevadpidu noortekeskuses.

Päevakeskuse reisid
◊ 21. mail romantiline rannatee, giid Kaire Käära, hind 30
eurot. Üksikud vabad kohad!
◊ 27.-28. juuni Kihnu saar, giid
Jaan Masing, hind 105 eurot.
◊ 23.-26. august Viiburi ja Lappenrantaa. Hind 250 eurot.
Jätkuvalt on võimalik maksta ka
Norra (hiljemalt 15. mai) ja Kaliningradi (hiljemalt 1.juuni) eest.

Seltsingud
◊ 2. juunil seltsing Tammetõru
kaminaõhtu
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Traditsioon,
mis on kestnud üle aastakümnete!
Piret Ploom
Saue Gümnaasiumi inglise
keele õpetaja, võõrkeelte
ainekoondise juhataja

Ö

eldakse, et traditsioonid on need, mis
hoiavad pere koos
- ka koolipere. Saue
Gümnaasiumi üks vanimaid,
umbes 20-aastane traditsioon, võõrkeeltenädal, leidis
taas aset 4.-8. aprillil. Võõrkeeltenädalat iseloomustavad
teistmoodi tunnid, huvitavad
loengud ja põnevad külalised.
Nädal oli erinevate keelte
vahel ära jagatud. Esmaspäev
oli saksa, teisipäev vene, kolmapäev inglise ja neljapäev kõikide
keelte päev. Reedel toimusid
võõrkeeltenädala aktused.
Viktoriinid, ainevõistlused,
loov- ja tasemetööd tundides
selgitasid välja iga vanuseastme parimad keeletundjad.
Vahetundides kõlas muusika
erinevates keeltes ja lapsed
said vaadata võõrkeelseid
multikaid. Neljandal korrusel
oli stend erinevate maade
sümboolikaga, mille taustal
sai teha pilti. Õpetajate toas
pakkusid võõrkeeleõpetajad
kolleegidele erinevate maade
traditsioonilisi suupisteid ja
toimusid viktoriinid.
Nädala jooksul oli terve rida
huvitavaid loenguid. Esmaspäeval oli meil külas hispaanlanna Clara Garcia Zafra, kes
töötab Saue Noortekeskuses
vabatahtlikuna. Ta tutvustas
meile oma maad ja kultuuri.
Sel aastal palusime ka
õpetajatel rääkida mõnel
huvitaval teemal. Kadri Kalde
rääkis viipekeelest, Ada Ruttik
prantsuse keelest ja kultuurist,
Kerstin Kippar ladina keelest
ning eesti keele õpetaja Inga
Jasmine Isabel Adamson tutvustas Hiinat ja hiina keelt
inglise keeles.
Samal nädalal olid meil
külalised Tveri oblastist Venemaalt. Tegemist oli kunstikooli
õpilaste ja õpetajatega, kes
andsid koolis kontserdi, kus
tutvustasid enda kultuuri ja
esitlesid isetehtud kostüüme,
mis nägid välja nagu kunstiteosed, kuigi olid valmistatud
paberist. Nad esinesid ka reedestel aktustel, kus oli tänavu
väga palju esinejaid.
Meie kooli lapsed esitasid
laule, luuletusi, anekdoote ja
näidendeid inglise, vene ja
saksa keeles. Ettekandele tulid
lühifilmid. Eriti tahaks ära märkida 12. klassi inglisekeelse

näidendi filmi „Mamma Mia!“
põhjal, mis oli suurepärane.
Lisaks Tveri külalistele oli
meil reedel külas ka ansambel
Sunshine Septet Nigeeriast.
Ansambli kõik liikmed õpivad
Eesti ülikoolides ning esitavad reggae-, soul-, jazz- ja
gospelmuusikat. Lapsed võtsid
eksootilised külalised väärikalt
vastu ja elasid esinemisele
plaksutamisega kaasa. Täname
kõiki, kes meie võõrkeeltenädalat huvitavate loengute ja
etteastetega ilmestasid.
Nädala korraldamine ja
elluviimine on suur lisatöö
võõrkeeleõpetajatele, mida on
alati suure rõõmu ja innuga
tehtud. Suur, suur aitäh teile
kõigile selle traditsiooni elus
hoidmise eest!
Fotodel heidest imeilusa
pildi valmistamise algetapp
vene keele õpetaja Jekaterina
Krivorutška tunnis, ansambel
Sunshine Septet Nigeeriast,
meie lapsed aktusel esinemas, tverilaste paberkleidid,
esinemine vahetunnil ja Tveri
oblasti külaliste kunstikooli
õpilaste tööde näitus raamatukogus. Fotod: Alexei Alexeev,
Sirje Piirsoo

VÕÕRKEELTENÄDALA
PARIMAD:
INGLISE KEEL

3. klassid
Edward Horuženko, Simon Tihvan, Gloria Põllu, Aleksander
Ader, Eloura Charles, Leela Mia
Auväärt, Tessa Iljas, Crislyn Laks,
Pert Rene Mätlik, Randel Kõlu,
Hanna-Liisa Stroo, Mirtel Kõluvere, Laura Liisa Sillar, Laura Liis
Saluri, Arabella Reisberg, Jasper
Toots, Cyrus Benjamin Gilani,
Kenneth Leonard, Eva Vlassova,
Martti Pillov, Liisa Lotte Vesk
4. klassid
Kristiina Kaunismaa, Sandra
Kulderknup, Karl Richard Soosaar, Robin Rebane, Maik Arro,
Rosanna Elisa Rikka, Katrina
Maria Uurits, Laura Kristiina
Edesi, Kerstin Kippar, Aleks Andrejev, Eliise Marie Junkur, Eva
Mai Rae, Marili Pender, Markus
Sirts, Rasmus Tihvan, Emma Laul,
Mark-Henry Põldmäe, Evelyn Kuiv,
Anita Pihl, Elis Rosenberg, Liis
Lattik, Victoria Mets, Liisa Veske,
Risto Koort, Berit Mets
5. klassid
Norton Reintam, Marko Bucht,
Grete Soon, Markus Anton, Kaspar Koppel, Kristjan Heinloo, Mia
Johanna Paas, Hanna-Liina Palu,
Helene Vainumets, Helena Raivo,
Jan Rasmus Rohtla, Eliise Kiisler
6. klassid
Karl Kustav Muldia, Janely
Evartov, Karl Kadak, Karoline
Normet, Kristofer Kotter, Aaron

Jaani, Marten Jaani, Tanel Palmsaar, Helery Vaiknurm, Marko
Birk, Tauri Reinsoo, Sven Krister
Marnot
7. klassid
Mona-Riin Reiner, Märten Veersoo,
Karina Pärtel, Angela Paalman,
Henri Korts, Janari Olev, Kristofer
Henriksson, Eleri-Lea Helmann,
Aron Taganõmm, Georg Martin,
Siim Pender, Markus Mälk
8. klassid
Siim Tänavots, Helena Kuusiku,
Antti Lilleorg, Heidi-Hedvig Tedvig Eisler, Amanda Teetamm ja
Heneliis Notton
9. klassid
Iris Anari, Karin-Margareth
Epner, Verner Vichmann, Stephanie Altma, Reiko Roopärg
10. klassid
Karl Richard Herem, Joosep
Nahkor, Taavi Karvanen
11. klassid
Karin Kanamäe, Kristian Skutans, Robert Ladva

SAKSA KEEL

6. klassid
Mikael Helmdorf
8. klassid
Liisi Tammar, Gethe Maria Eljas,
Tuuli Soosalu
9. klassid
Grete Maria Piiriste, Marleen
Mäekala, Ketrin Kastehein
10. klassid
Kristi Juss, Marii Telliskivi, Adele
Vainumets
11. klassid

Kersti-Liis Vimm, Mari Kukerman, Helen Urva

VENE KEEL

6. klassid
Birgit Veldi, Liis Pormeister,
Minna-Marie Vihmann, Miina-Triin
Hanikat, Liisi Lotte Saar, Marcus
Karu, Markus Rätsep, Annabel
Vahejaus, Lisett Marie Raadik,
Rainis Rüütli, Roosi Mari Piiriste,
Sandra Põllu, Mariliis Tarja, Liisbeth Laar, Maria Raudsepp, Ken
Martin Aunpu, Steven Allik, Laura
Lindmann
7. klassid
Margo Kaspar Paju, Rasmus Ainsalu, Seliina Raivo, Marie Helen
Matsina, Paula Ojala, Kristo
Kangur
8. klassid
Aleksandra Patrakov, Merilis Tilk,
Amanda Teetamm, Elys Anette
Gerke
9. klassid
Brigitta Toomingas, Rauno Raiesmaa, Anette Laamann, Katre
Sofia Palm, Reno Donald, Sten
Sommer, Liliana Zakurakina,
Maryn-Liis Rüütemaa
10. klassid
Sandra Metsa, Merilis Roasto,
Liss Viilma, Joosep Nahkor
11. klassid
Sander Parnabas, Tanel Martin
Tambek, Liis-Marleen Verilaskja,
Stiiven Grahv, Sten Erik Aunpu
12. klassid
Maria Letta, Marilin Letta,
Johanna Rae

Haridus
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Palun minge, arendage
ennast ja kogege midagi uut
Sandra Goroško

K

õrgharidust omandades kasutavad
Eesti tudengid üha
enam võimalust
vahetusõpinguteks
koduülikoolist ja Eestist väljaspool. Minu ülikool, Eesti
Kunstiakadeemia, pakub selleks suurepäraseid võimalusi,
kuna partnerülikoolide arv on
märkimisväärselt suur. Õpinguid toetab Erasmuse programm, lisavõimalusi finantseerimiseks tuleb aga igaühel
kindlasti ise juurde otsida.
Siinkohal tänan Saue linna,
mis mu õpinguid toetas.

magnetic connections

Cutting board
Sections

Mis ei tapa teeb tugevaks

Materials
bamboo

plastic (Polypropylene)

Prantsusmaa - Pariis
Et partnerülikoolide valik on
tõesti suur, tuleb päris tublisti eeltööd teha, et topp
kolm eelistuse osakonnale
esitatud saaks. Kogemusest
lähtuvalt soovitan isegi aasta
varem uurida valikuvõimalusi,
suhelda teiste tudengitega ja
ülikooli välisosakonnaga.
Tänu edukale autodisainerile sain informatsiooni disainikoolist Pariisis - Strate Ecole
de Design . Tema sõnul pidi
olema tegemist Euroopa mastaabis topp kolme seas oleva
ülikooliga. No nii, julgus kokku
ja otsustasin proovida: kaotada
pole ju midagi.
Teisel kursusel lisasin
õppekavasse prantsuse keele.
Mõned keeletunnid Tallinna
Tehnikaülikoolis ja avastasingi, prantsuse keel - see on
imeline! Soov Pariisi disainiülikooli pääseda muutus unistuseks number üks.

Sandra Gorosko
3 year product design 2

Plakat kooliprojektist „Smart kitchen tool ”. Nutikas lõikelaud, mis koosneb erinevatest sektsioonidest, mis
ühenduvad magnetitega

erinevad riigid üle terve maailma: USA, Rootsi, Holland,
India, Jaapan, Itaalia, LAV ...
Kujutage nüüd ette, kuhu
ma olen oodatud külla ja kui
palju rohkem tean erinevate
inimeste, maade ja kultuuride kohta.
Strate Ecole de Design

Kohe alguses oli selge, et koolipäevad on siin rasked ja pikad.
Aukartustäratavad koostööpartnerid Microsoft, BMW, Renault,
L’Oréal Paris ja teised nõudsid
panustama maksimaalselt.
Projektitöid oli semestris kuus

Projekti hindamine Strate´is.

Elu algab siit
Kui jõudsin korterisse Pariisis
Seine`i kaldal, oli päris veider
tunne. Ühest küljest kõik uus,
huvitav ja põnev. Unistuste
linn ja kool. Teisest küljest
iseenda külma vette viskamine. Euroopa suurlinn täies
hiilguses, uus keelekeskkond,
ei ühtki sõpra, kes teeks kohanemise lihtsamaks.
Saabumispäev täis üllatusi.
Suutsin end paljajalu korteriukse taha jätta, küll telefoniga,
kuid uksevõti korteris. Esimesed prantsuse keelsed kõned
lukuabisse, suhtlemine naabritega. Küllap kõik laabub,
julgustasin ennast.
Juba esimesel koolipäeval
tutvusingi inimestega, keda
võin nüüd nimetada sõpradeks. Meid, välistudengeid,
oli kokku 12. Esindatud olid

tega, jalutuskäik Eiffeli all,
pisut poodlemist, imelised
vaatamisväärsused, muuseumid ja jälle selg sirgu. Uute
teadmiste ja kogemuste hulk,
mis sain, kaalus kõik muu.

Lisaks koolile õppisin veel
midagi. Pariis novembris
2015. See lõi seni turvalisena
näinud maailma segamini.
Kaotasin sõbranna ja sain aru,
et minuga-ei-juhtu-niikuiniimidagi ei pea paika. See pani
mõtlema, kui turvaliselt tegelikult eestlased ennast tunnevad
kodumaal ja kui kaugel näivad
olevat sellistest sündmustest.
C’est la vie

Mida ikkagi pakub vahetusüliõpilasena õppimine väljaspool
kodu? Olen iseseisev, tubli
ajaplaneerija ja paljude kogemuste võrra rikkam. On palju
uusi sõpru, keda igatsen.
Meie rahvusvahelisest
seltskonnast sain väga lähedaseks paari California tudengiga, nii et lisaks prantsuse
keele oskusele arenesin ka
inglise keeles. Tegime koos
palju toredat: käisime koos
väljas ja kohvikutes, valmistasime üksteise juures lahedaid
rahvusvahelisi õhtusööke.
Sain lähedaseks teisegi
Pariisis õppiva eestlasega,
kellega jalutasime tunde, nautides eesti keele rääkimist.
Lisaks muidugi hulgaliselt
poodlemist, maitsvate saiakeste söömist ja kohvikuid.
Ma armusin täielikult Pariisi
ja võisin jalutada tundide viisi,
ahmides arhitektuuri ja linna
ilu. Ilmaga vedas samuti. Kogu
aeg oli nii päikseline ja soe.

Mugavustsoonist välja

Mina ja Jardin du Luxembourg. Fotod: erakogu

- võrdluses Eesti Kunstiakadeemiaga oli seda kordades enam.
Uusi erinevaid aineid 17.
Kogu õppetöö toimus prantsuse keeles, sellest sain teada
alles semestri esimesel nädalal. Selge oli, et minu keeleoskused erialaõppeks on kasinad, tuli kiiresti lisa õppida.
Uute ainetena oli mul võimalus õppida 3D modelleerimise programme, interaktiivset

disaini, turundust, brändingut
ja palju muud.
Minu lemmik projektitöö oli
koostöös Coca-Colaga. Oma
tiimiga disainisime neile keskkonda säästvaid ja maailma
parandavaid lahendusi. Meil oli
õnn pääseda rahvusvahelisele
kliimakonverentsile COP21, et
Coca-Cola boksis töid tutvustada. Super kogemus!
Semestri jooksul disainisin

kontorit, kõlarit, interaktiivset
pakendit ja palju muud põnevat. Iga projekt oli omamoodi
õpetlik, palju uusi materjalivalikuid ja innovaatilisi lahendusi pakkuv.
8-10-tunnised koolipäevad, lisaks kodused ettevalmistused järgmiseks päevaks.
Jah, meenub ka esimene
breakdown . Mis seal ikka:
suhtlus läbi Skype lähedas-

Ma julgustan kõiki praegusi
ja tulevasi tudengeid end
viskama külma vette. Palun
minge ja arendage ennast
ning kogege midagi uut. Te
õpite poole aastaga välismaal
umbes sama palju kui muidu
terve õpinguga Eestis. Tegelikult isegi veel rohkem.
Lisaks koolile lisandub eluliste kogemuste pagas: uued
sõbrad, iseenda arendamine
ja silmaringi avardamine. See
on hoopis midagi muud kui
puhkusreis välismaale.
Mina kasvasin inimesena,
sain tugevamaks ja paremaks
erialal ning elus üldiselt. See
on olnud kindlasti üks mu parimatest mõtetest - õppida ühes
tippkoolis imelises linnas.
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Midrimaa käis Võsukeses õppereisil
Kaimo Käärmann-Liive
Midrimaa hoolekogu liige
Midrimaa õpetajad tutvusid 21.
märtsi ennelõunal Rae valla
Võsukese lasteaia ja 1 + 2 (õpetaja ja 2 assistenti) töökorraldusega. Mul oli meeldiv võimalus
lasteaia hoolekogu liikmena
õppevisiidist osa saada. Rõhutan, et artikkel on tähelepanekute subjektiivne kokkuvõte.
Samuti ei soovi ma vihjata,
et Midrimaal peaks kindlasti
midagi tegema nii, nagu tehakse
Võsukese lasteaias.
Võsukese lasteaed on uus
lasteaed, mis on töötanud
veidi üle aasta. Jaanuaris
2015 tulid inimesed tööle.
Kuu aega toimusid koolitused
ja meeskonna ülesehitamine.
Erilist tähelepanu pöörati
assistentide koolitamisele.
Veebruaris tulid lapsed lasteaeda, tööd alustati kohe 1 + 2
süsteemis.
Õpetaja assistendid on 1 +
2 süsteemis väga olulised ja
nõuded neile peavad olema
kõrged. Seadusega nõudeid
kehtestatud ei ole, kuid ilmselt
seda tulevikus tehakse.

Töökorraldus tuleb läbi
mõelda
Kui väitsin, et on suur vahe,
kas laste argitoimetusi (kätepesu) jälgib või suunab õpetaja, kes teab laste arengust
ja psühholoogiast, kuna on
seda õppinud, või juhendab
seda assistent, kes juhul, kui
ta hakkama ei saa, lihtsalt
häält tõstab, oldi nõus, et see
võib juhtuda, kuid väideti, et
Võsukeses nii ei ole. Mitmel
assistendil on kõrgharidus.
1 + 2 süsteemi puhul peab
väga selge olema, kuidas korraldada õppe- ja kasvatustöö.
Hoolega on vaja läbi mõelda,
milline roll on õpetajal, milline
assistendil.

1 + 2 süsteemi Võsukese
näitel kokku võttes tekkis taju,
et süsteem on eriline, kuid see
on võimalik tööle panna, kui
kõik hoolega läbi mõelda.

Veel tähelepanekuid Võsukesest

infosüsteem (e-lasteaed). Igas
rühmas on pildistamiseks nutitelefon ja sülearvuti, lasteaias
levib WiFi. Assistendid pildistavad tihti tegevusi ja laevad pilte
koos selgitava tekstiga ELIIS-i
üles. ELIIS-is on olemas ka
nädala- ja kuukava ning aastaplaan. Kavad, pildid ja tekstid
ELIIS-is tagavad, et lastevanematel on palju infot rühmas
toimuvast. Nad ei pea seda
õpetaja käest küsima, saavad
ise vaadata, mida lapsele õpetatakse ja milliseid tegevusi
läbi viiakse.
Rühmapidusid õhtuti ei
korraldata, ka jõulupidu mitte
- jõuluvana käis rühmades
päeval. Meeskonnaga on üritusi korraldatud pärast tööd
või nädalavahetustel. Kui on
vaja midagi kollektiiviga koos
tööpäeva keskel teha, on paar
korda palutud lapsevanemaid
une ajal lapsi vaatama ja vanemad on võimaluse leidnud
Arenguvestlused viiakse lasteaias läbi kahe päevaga. Kui
kuupäevad on juba septembris
teada, saavad lapsevanemad
kord aastas töö selliselt organiseerida, et näiteks 5. aprillil
kell 11.15 arenguvestlusel olla.

Igas rühmas on kuni 20 last.
Uus hoone, hoolikalt valitud
meeskond, ka motiveeritud õpetajatele ja assistentidele on
leitud projektide kaudu võimalusi koolitusreisidel käimiseks,
lõunauinakute ajal saavad õpetajad teatud päevadel joogat
harrastada.
Hoovis on suur paviljon, millel on läbipaistvast materjalist
katus. Paviljoni küljel on kaks
jänesepuuri. Igal nädalal hoolitseb üks rühm jäneste eest, söödab ja puhastab puuri. Talveks
olid jänesed endale hiiglama
suure kasuka kasvanud, olid
nagu karvapallid.
Lasteaeda saab iga vanem
sisse uksekaardiga, ka õueväravad on avatavad kaardiga.
Pärast tööd ja nädalavahetustel on lasteaia maja ja hoov
lukus ning valve all.
Lasteaed on ehitatud selliselt, et sisekoridorid on rühmaruumide laiendused, kus
lapsed saavad mõnuga joosta
ja trallitada. Rühma sein on
osaliselt klaasist - seega on
rühmast näha, mida koridoris
tehakse. Sisekoridori välisjalanõudes ei pääse. Igal rühmal
on sissepääs, mis ei ole sisekoridori kaudu.
Üks päev nädalas on matkapäev, kui tehakse pikem
jalutuskäik. Teater tuleb kord
kuus, selle eest tasuvad lapsevanemad. Aga rühmad ka käivad teatris: kolme inimesega
on lapsi lihtsam jälgida.
Mänguasju olgu pigem
vähem, et lapsed ise aktiivsed
oleksid, tegevusi välja mõtleksid ja algataksid.

dus, ja vestelda kolleegidega
erinevatel teemadel. Samuti
uurida sedagi, kuidas on
organisatsioonis saavutatud
ühtsed väärtused. Ühiste
õppereiside organiseerimine
annab suurepärase võimaluse
kogemuste vahetamiseks ja
ühtsustunde loomiseks.
Algaastatest peale on Saue
lasteaias Midrimaa igas rühmas tööl kaks õpetajat ja üks
õpetaja abi. Kindlasti on ka
teisi võimalusi, mida saab
tänasel päeval lasteaias rakendada, ja hea on see, et iga las-

teaed koos pidajaga saab seda
ise otsustada.
Selleks, et paremini toetada lapse individuaalsust,
tuleb eelkõige mõelda sellele,
kuidas saame igapäevatööd
korraldada nõnda, et rühmas oleks rohkem õpetajaid
just siis, kui toimub õppe- ja
kasvatustegevus. Kui oleme
üheskoos sobiliku töökorralduse leidnud, saame ka uhkusega öelda, et Saue lasteaias
Midrimaa on otsuste tegemisel seatud esikohale lapse
parimad huvid.

Midrimaa õpetajad tutvusid 21. märtsi ennelõunal Rae valla Võsukese lasteaia ja 1 + 2 (õpetaja ja 2 assistenti)
töökorraldusega. Foto: Andra Salutee

Õpetaja on tööl kell 8-14.
Hommikuse söömise korraldab õpetaja, söögi toob rühma
lasteaia abitöötaja. Üks assistent töötab kella 9-17, teine
kella 10-18.
Lasteaias on 12 rühma.
Iga rühm on aasta jooksul kuu
aega valverühm - hommikul
7-st õhtul 7-ni. Hommikuti
on valverühm suures saalis,
mis on lapsele tuttav. Üleriided viiakse rühma, seejärel
tuleb laps saali. Ilusa ilmaga
on valverühm hommikul õues,
suure pakasega ja paduvihmaga mitte. Õue on ka lapsel
kergem jääda.
Õhtunegi valverühm on
võimalusel õues. Kui rühma
meeskond soovib, siis suvel ka
süüakse õues, isegi lõunaund
on väljas magatud - lasteaial
on olemas magamiskotid.
1 + 2 süsteemis on lapsel
üks õpetaja, kes kehtestab
ühed reeglid. Ei teki olukorda,
kus vaid üks õpetaja on lemmik
ja kui ta tööl pole, siis laps lasteaeda minna ei taha. Samuti
ei teki olukorda, kus üks õpetaja täpselt ei tea, millised
reeglid on kehtestanud teine.
Õppetöö, mis toimub vaid

hommikuti, korraldatakse tihti
selliselt, et õpetaja töötab 5-6
lapsega 20 minutit. Assistendid samal ajal mängivad teistega. 20 minuti pärast saab
õpetaja teise vahetuse lapsi
ja järgmise 20 minuti pärast
kolmanda. Juhtub sedagi, et
õpetajagi vahepeal õpib ning
teise ja kolmanda vahetusega
tulevad tegevused mõnikord
paremini välja.

Õpetaja ja lapsevanema
suhtlus 1 + 2 süsteemis
Võsukeses väideti, et lapsevanemad õpetajaga tihti
suhelda ei soovigi. Assistendil on ka silmad-kõrvad,
ta näeb, kuidas laps näiteks
sööb. Ja söömise kohta tunnevad vanemad huvi kõige
rohkem - seda infot oskavad
assistendid anda.
Mõnes 1 + 2 süsteemiga
lasteaias on õpetaja ühel päeval õhtul tööl, et lapsevanemad
temaga rääkida saaksid. Võsukeses pole seda vajalikuks peetud.
Kui lapsevanem õpetajaga rääkida soovib ja hommikukiiruses
ei jõua, saab õpetajaga õhtuse
kohtumise kokku leppida.
Lasteaias on kasutusel ELIIS

Teistelt õppides otsime parimaid lahendusi
Meeri Tampere
Lasteaia direktor
Saue lasteaia Midrimaa meeskond lähtub oma tegevuste
kavandamisel arengukavas
aastateks 2015-2017 kirjas
olevatest põhimõtetest visiooni
ja missiooni täitmiseks.
Lasteaias on kesksel kohal
laps. Iga lapse edusammude
märkamine, julgustamine ja
tunnustamine on väga olulised ning otsuste tegemisel
seatakse esikohale alati lapse
huvid. Kaasava hariduse põhi-

mõtteid kasutades ja erispetsialiste kaasates toetame laste
koolivalmiduse kujunemist ja
sujuvat lasteaiast kooli üleminekut.
Olulisel kohal on laste
arengut toetavate erinevate
metoodikate kasutamine
õppe- ja kasvatustegevuste
mitmekesistamisel. Õppe- ja
kasvatusprotsessis püüame
luua lastele tingimused
individuaalsust arvestavaks
õppe- ja kasvatustegevuseks.
Lasteaias on turvaline ja arendav keskkond, kus lapsel on

võimalik aktiivselt tegutseda.
Rakendatud on lapse arengust lähtuv lõimitud õppe- ja
kasvatusprotsessi läbiviimine.
Loodud on tingimused väärtuskasvatuse läbiviimiseks.
Personal, hoolekogu ja teised
koostööpartnerid on kaasatud
koostöösse, et toetada laste
arengut ja asutuse arendustegevust.
Selleks, et püstitatud eesmärke saavutada, on väga oluline ise näha, mida tehakse
teistes lasteaedades. Vaadata,
milline on asutuse töökorral-

Sport
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Rattasõidul osales
igas vanuses spordihuvilisi
Terje Toomingas
Saue Huvikeskuse
sporditegevuse juht
Sarja „Sauelane liikuma”
jalgrattaetapp ja kross toimus
jüripäeval, 23. aprillil. Nii rattasõidu kui krossi start ja finiš
oli Saue jaanituleplatsil.
Et oli südamekuu, eelnes
stardile ettekanne südamelöögisagedusest. Kristi
Aedma juhendamisel mõõtsid
osalejad ka pulssi. Järgnes
üheskoos soojendus, mis oli
äärmiselt oluline, kuna ilm
oli pehmelt öeldes kevadisest
soojusest kaugel. Termomeeter näitas kohati vaid kahte
plusskraadi.
Rattaetapp kulges Saue
kergliiklusteedel ja tänavatel.
Distantsi pikkus oli sel aastal
seitse kilomeetrit. Osa võtma oli
tulnud igas vanuses spordihuvilisi. Rada oli jõukohane kõigile.
Stardid rattakrossile anti
Saue jaanituleplatsilt. Kõige
pisemad sõitjad läbisid krossil
500 meetrit, järgmine vanusegrupp kilomeetri ning noorukid, naised ja veteranid 3,8
kilomeetri pikkuse trassi.
Meeste põhiklassi distantsiks oli 7,6 km. Võitis Lauri
Malsroos spordiklubist Saue
Tammed ajaga 19.37.58, teise
koha saavutas Rauno Neuhaus
spordiklubist Artic, kaotades
liidrile 4 min ja 14 sekundit,

Rattasõidu start on antud

Rattakrossi T10 vanuseklassi kolm paremat

Noorukid, naised ja veteranid sööstavad 3,8 kilomeetri pikkusele trassile. Fotod: Sirje Piirsoo

Jalgrattakrossi vanusegruppide võitjad
Hendrik Sassi (P6); Piia Põder
(T6); Karl Riiman (P8); Ron
Rooni (P10); Annika Sarna
(T10); Raul Jõgisman (P13);

Robert Tarlap (MJ); Lauri
Malsroos (M); Elen Pruus (N),
Marek Ruud (M40), Külli Sarna
(N35); Sulev Veerberk (M50).

ning kolmas koht kuulus Virko
Raagmetsale ajaga 25.21.57.

Lõpuprotokolliga saab tutvuda
veebiaadressil www.sauehuvi-

Meeste põhiklassi autasustamine

keskus.ee.
Vanusegruppide kolme
paremat autasustati medaliga.
Palju õnne kõigile võitjatele!
Üritus oli osaliselt rahastatud
„ Rahvastiku tervise arengukava
2009-2020” vahenditest.
Tänusõnad kuuluvad Roadservice OÜ-le, G4S AS-ile,
Saue Linnavarahaldusele,

rattakrossi rajameister Marko
Pruusile, rajakohtunik Jaan
Toomingasele ja ettekande
läbiviija Kristi Aedmale, kes
kõik ürituse edukale toimimisele kaasa aitasid.
Kohtume juba 22. mail kell
12 Saue staadionil, kus on
kavas mitmed spordialad ja
batuut lastele.

Saue valla XII jüriööjooksu võitis Saue linn

Elron lisas sõiduplaanidesse rattainfo

Terje Toomingas

Elron

Jüriööjooks toimus sel aastal
Koppelmaal. Endla talust anti
start seitsmele 6-liikmelisele
võistkonnale.
Seikluslikus suundorienteerumises tuli läbida 10 punkti,
igas punktis sooritas võistkond
lisaülesande. Lisaülesande
eduka sooritamise eest oli võimalik saada kokku neli punkti.
Lisaülesanded olid järgmised: mutri keeramine meetrisel torul, maastikuauto lükkamine umbes 10 meetrit, kivide
lugemine kinnises kartulikotis,
kase asukoha määramine distantsilt meetrites, ristsõna
lahendamine, klotside kokku
panemine, aukliku toru täitmine veega, siltide lugemine
puudelt, kohvri kaalu hindamine ja puusuuskadega sõitmine.
Saue linna võistkond sai
maksimumpunktid üheksas
punktis 10-st ja jõudis fini-

Elroni sõiduplaani otsing sai
täienduse, mis annab infot,
millistel reisidel on ratta kaasavõtmine mugavam. Kavandades rongisõitu, saab nüüd
internetist järele vaadata, kas
jalgrattale on piisavalt ruumi.
Reeglina on rongis pakkuda 10 rattakohta. Uus
rakendus annab reisijatele
teada, millistes rongides on
ratta kaasavõtmiseks eeldatavalt rohkem ruumi ja millistel
juhtudel võiks kaaluda mõne
teise väljumise kasutamist.
Sõiduplaani otsingusse lisatud info rattaga rongireisijatele
põhineb Elroni seniste reiside
statistikal ja võtab arvesse
nädalapäeva, erisusi reisimistes suuremate pühade ajal,
samuti reisist teada andnud
ratturite gruppide liikumist.
Et tegemist on statistikal
põhineva informatsiooniga,
on prognoosimatud olukorrad

Võidukasse võistkonda kuulusid Lauri Malrsroos, Martin Sagaja, Tarmo
Tarlap, Marko Pruus, Lizette Tarlap ja Terje Toomingas

šisse esimesena, tulles seega
üldvõitjaks. Võistkonda kuulusid Lauri Malrsroos, Martin
Sagaja, Tarmo Tarlap, Marko
Pruus, Lizette Tarlap ja Terje

Toomingas.
Võistluse peaauhinna pani
välja Endla turismitalu - saunamaja ööpäeva rent 25 inimesele.

võimalikud.
Kõik jalgratturite grupid,
kes osa teekonnast rongiga
sõita plaanivad, aitavad enda
ja kaasreisijate sõidumugavusele kaasa, kui reisiplaanide
osas aadressil info@elron.ee
ühendust võtavad.
Elroni kodulehele (elron.
ee) tehtud täiendused rattaga reisijatele kuvatakse sõiduplaani otsingus rattamärgi
kujul. Rattamärk asub iga
reisi juures ja võib olla kas
roheline, kollane või punane.
Roheline rattamärk kuvatakse, kui reisil on rattakohti
reeglina saadaval, kollane,
kui rattakohti võib nappida.
Punasega on märgitud populaarsed reisid, mille puhul
rattaga sisenemine ei ole
soovitatav. Õige info saamiseks on oluline sisestada ka
planeeritava reisi kuupäev.
Reeglina on rattaga reisimiseks rohkem ruumi päevasel
ajal sõitvates rongides.
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Kaido Kirs tuli sportkeegli
sprindis taas Eesti meistriks
Kaido Kirs
Eesti lahtised meistrivõistlused sportkeegli sprindis peeti
16. aprillil vastavatud Mustamäe sportkeeglisaalis Laki
tänaval.
Allakirjutanu, sauelane
Kaido Kirs (KK Tallinn) kaitses
tiitlit ja tuli teist aastat järjest
Eesti meistriks meeste klassis.
Põnevaimad kohtumised
olid olümpiasüsteemis toimunud turniiri avaringides, kus
Kaido Kirs võitis lisavisetega
esmalt Eesti hetkereitingu
esinumbri Markko Abeli (Tartu
KK) ja seejärel järgmises ringis samuti lisavisetega Urmas
Lembla (SK Talke). Edasi tulid

võidud kindlalt ning finaalis
alistus 2:0 Runnar Lindepuu
(Tartu KK).
Pronksile tuli Urmas Laal
(KK PinPin). Naiste arvestuses võitis Triinu Saetalu (Tartu
KK), Marian Saar (KK Reval)
ja Kaja Peets (KK Reval) võtsid
järgmised medalid.
Kaido Kirs valmistub esindama Eesti koondist individuaalsetel maailmameistrivõistlustel sportkeeglis, mis
sellel korral toimuvad 22.-28.
mail Novigradis Horvaatias.
Eestit esindavad kaks meest
ja naist ning lisaks tavalisele
võistlusformaadile on ka seal
sportkeeglisprindi võistlused
maailmameistri tiitlile.

Sauelane Kaido Kirs (keskel) keegliklubist Tallinn kaitses tiitlit ja tuli teist aastat järjest Eesti meistriks meeste
klassis. Foto: erakogu

Saue Taekwondoklubi
kõrghetked

Midrimaa koolieelikud
käisid Audenteses
spordipäeval

Saue TKD juhatus

Andra Salutee
Lasteaia õppealajuhataja

Saue Taekwondoklubi (TKD)
noored on olnud väga toimekad. Oleme osalenud mitmetel võistlustel Soomes, Lätis
ja Eestis. Oleme olnud laagris
Dubais ja Soomes Turu linnas.
Viimastel võistlustel Soomes
Nurmijärvis Nurtzi Openil tõid
klubile kuldmedalid Kerstin
Kippar, Eloura Charles ja Martin
Aadli. Hõbemedaliga tuli koju
Aleksandr Muskevitš ja pronksiga Kaur Kippar. Eriti tegid
heameelt noored sportlased,
kes olid esimest korda kodust
kaugel ja võitlesid vapralt. Aitäh
teile Sten Martin Strand, LarsLucas Liiu ja Jorsten Hain.
Soome Nurtzi Open on saanud paari aastaga väga suureks
ja kõrgetasemeliseks võistluseks, sel aastal oli kohal juba
üle 450 sportlase, sealhulgas
olid esindatud ka sellised kauged riigid nagu Island ja Iisrael.
Järgmiseks võistluseks lubati
juba suuremat saali ja avaramaid võimalusi.
Klubi osales sel kevadel ka
suurel Taekwondo workshop il
Maidlas. 9. aprillil kogunes
Maidla spordihoonesse ligi 250
taekwondohuvilist üle kogu
Eesti. Saal kippus kõigile väikseks jääma, kuid kolme tunni
jooksul said kõik naha märjaks
ja tuju ülevaks. Lapsed, noored
ja vanemad tegid kõik ühiselt
trenni erinevate klubide treenerite käe all. Ka meie treener
Aleksandr Galaktionov viis läbi
mitu treeningala, sealhulgas

Midrimaa koolieelikud osalesid traditsioonilisel üle-eestilisel lasteaedade spordipäeval Audentese spordihallis.
Liikumisõpetajad Ly-Miett
Lõoke ja Anniriin Minlibajeva
panid koolieelikute rühmade
sportlikest lastest kokku
12-liikmelise võistkonna, kes

sõitis 16. aprillil koos õpetajatega Midrimaad esindama.
Lapsed võistlesid südikalt
ja tulid 36 võistkonna hulgas
tublile 16. kohale.
Laste esimest suuremat
võistlemist käisid toetamas
mitmed lapsevanemad. Tänu
kõigile osalejatele!

Saue Taekwondoklubi oli ainuke, kes teiste klubide täiskasvanute ja
proffide kõrval näitas Eesti Võitluskunsti Mängudel 13. veebruaril Tondiraba jäähallis laste ja noorte taekwondod

9. aprillil kogunes Maidla spordihoonesse ligi 250 taekwondohuvilist
üle kogu Eesti. Fotod Saue TKD

See 12-liikmeline võistkond koos õpetajatega esindas Midrimaad
lasteaedade spordipäeval

teiste klubide täiskasvanute ja
proffide kõrval näitas laste ja
noorte taekwondod. Ovatsioonid ei tahtnud lõppeda ei publiku ega esinejate seas! Video
meie esinemisest on vaadatav
ka Saue TKD facebooki lehel.
Äramärkimist vajavad veel
meie tublid treenerid Aleksandr Galaktionov ja Badreddine Lamdaghri Alaoui, kelle
Eesti Olümpiakomitee valis
„Märka järgnevat põlvkonda“
2016. aasta sportlaste hulka.

Laste esimest suuremat võistlemist käisid toetamas mitmed lapsevanemad. Fotod: Andra Salutee

suure rühmatreeningu tervele
saalitäiele inimestele. Järgmine
ühisüritus tuleb juba 4. juunil
Rakveres.
Meie laste suurim elamus
sel aastal oli demonstratsioonesinemine Eesti Võitluskunsti
Mängudel 13. veebruaril Tondiraba jäähallis, kus täismajale
esitleti meie oskusi. Tulede
säras ja aplausi saatel tegid
lapsed treenerite juhendamisel
väga vägeva show.
Meie klubi oli ainuke, kes

Turvalisus ja sport
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Turvalisuse teadlik valik
Evelin Povel-Puusepp
Samal ajal, kui Saue Gümnaasiumi abituriendid 3. mail
inglise keele riigieksamit seljatasid, oli kogu ülejäänud koolipere, samuti lasteaialapsed,
kodused mudilased koos vanematega ja kõik-kõik huvilised
oodatud staadionile tutvuma
ning kaasa lööma erinevate
turvalisust tagavate organisatsioonide ennetustegevuses.
Miks on vajalik kinnitada
turvavöö ja kuidas seda õigesti
teha, kuidas anda esmaabi
kuumakahjustuse korral, kuidas
tunda ära võltsitud dokumendid, miks jalgratas lukustada
ja kuidas toimida, kui ratas on
varastatud, milleks on vajalik
koduvalve ja milliste süsteemidega saab – need on vaid
vähesed märksõnad pakutud
teadmistest.
Aga sai ka vigursõitu sõita,
politseikoerte etteastele kaasa
elada, pöörlevas autos end
proovile panna, kunstlikku hingamist teha, erineva tehnikaga
seest- ja väljastpoolt tutvuda,
tulekustutamist imiteerida, relvi
ja lõhkekehi näha ja ohutult katsuda ning miinivälja ületamise

jalatseid proovida. Tõeliseks
elamuseks kujunes piirivalve
päästekopteri kohalelend ja
maandumine staadionil ühes
päästeoperatsiooni esitlusega.
Lastest kiirgav uudishimu

ja rõõm andsid kinnituse, et
päev oli vahva ja asjakohane
ning tõdemuse, et esimesele
turvalisuse päevale järgnevad
teine, kolmas ja kõik järgmised. Fotod: Sirje Piirsoo

Saue jalgpallipoisid saavutasid auväärse kolmanda koha
Birgit-Helis Heinsalu
Saue JK noorte võistkond
koostöös Harju Jalgpallikooliga
saavutas 23.-24. aprillil rahvusvahelisel Spring Cup 2016
Challenge turniiril Sakus kolmanda koha.
Noored jalgpallurid mängisid turniiril esimest korda 7
versus 7 jalgpalli ja suutsid
väga kiiresti kohaneda uute
väljakutsetega. Laupäevased
alagrupi mängud olid suhteliselt võrdsed ja tänu mängijate
headele sooritustele suudeti
võita alagrupp väravaid sisse
laskmata. Selle tulemusega
kindlustati koht poolfinaalis.
Pühapäevases poolfinaalis
oli vastaseks Raplamaa JK
kollane võistkond, kellest sai
turniiri võitja. Saue JK tree-

Mängude tulemused

Harju JK Saue vs HJK Peetri
0:0
Harju JK Saue vs KyIF Keltainen 1:0
Harju JK Saue vs Raplamaa
JK Sinine 0:0
Harju JK Saue vs FC Ararat 3:0
Poolfinaal
Harju JK Saue vs Raplamaa
JK Kollane 0:5
III koha mäng
Harju JK Saue vs FC Ararat
2:0
Turniiril osalesid üleval vasakult: treener Henri Heinsalu, Karl Matthias Martin, Henri Lumi, Jaan Erik Jundas, Rain
Kondrov. All vasakult: Maik Arro, German Tambrikas, Rico Marten Reiner, Timo Kaarus, Reevo Veelmaa (pildilt puudu)

neri Henri Heinsalu sõnul oli
juba mängu alguses näha, et
vastane on neist parem igas
jalgpallielemendis, ja seetõttu sai Raplamaa JK kollane
võistkond teenitud 5:0 võidu.

Alagrupis suutis Saue JK
võita FC-d Ararat tulemusega
3:0. Kolmanda koha mängus

pakkus FC Ararat küll tugevat
vastupanu, kuid Saue poisid
suutsid taas kord mängida
vastasest paremini.
Saue JK poisid saavutasid
koostöös Harju Jalgpallikooliga

2:0 võidu FC Ararati üle ja tulid
turniiril kolmandale kohale.
Noored jalgpallurid olid
väga tublid ja andsid endast
maksimumi igas mängus.
Turniirist võttis osa kaheksa
Eesti ja kaks Soome võistkonda.

vilisi. Küsimused koostab ja
võistlust juhib tänavugi tuntud mälumängur ja võistluste
korraldaja Tenno Sivadi.
Kokku toimub kolm
vooru, neist üks kevadel
ja kaks sügisel. Võitja selgub kahe parema vooru
summas ja viimane voor
tuleb kindlasti pidulikum.

Et tegemist on Saue mälumängu juubeliaastaga, siis
l o o d a m e Te i e a k t i i v s e l e
kaasalöömisele.
Esimene voor toimub teisipäeval, 17. mail 2016 , algusega kell 19.00 Saue Gümnaasiumis aadressil Nurmesalu tn 9
klassis 310.
NB! Saue Mälumänguklubi

liikmetel palume varuda
lisaks veel natuke aega, sest
pärast mängu viime läbi igaaastase mälumänguklubi üldkoosoleku.
Täpsem informatsioon
Villu Liivilt telefonil 679
0189, e-posti aadress villu@
saue.ee.
Seniks head ajugümnastikat!

Kaotusele järgnes otsustav
kolmanda koha mäng alagrupikaaslasega FC Ararat

Mälumäng „Tammekilb“ 10
Saue
Mälumänguklubi
juhatus

Algavad järjekorras kümnendad Saue linna võistkondlikud
esivõistlused mälumängus
„Tammekilb 2016“.
Võistkondade suurus on

kuni neli liiget. Võistkonda
võib kuuluda ka Sauel mitteelavaid mälumänguhuvilisi
ja oodatud on külalisvõistkondadegi osavõtt. Lisaks
juba väljakujunenud võistkondadele oleks meeldiv
näha osalemas ettevõtete,
MTÜ-de ja lihtsalt sõpruskollektiivide mälumänguhu-
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Muusikakooli õpilased kuulasid
ERSO proovi
Laste muljed

Ulvi Kanter
Saue Muusikakooli õpetaja
Saue Muusikakooli õpilastel
oli 14. aprillil harukordne võimalus külastada Eesti Riikliku
Sümfooniaorkestri (ERSO)
proovi.
Estonia kontserdisaali fuajees võttis meid vastu ERSO
toimetaja Maarja Kasema.Ta
tuletas lastele meelde, et pillimäng on muusikute töö ja tööd
ei tohi häirida. Proov oli Estonia kontserdisaali laval. Meid
paigutati rõdule.
Orkester harjutas proovis
parajasti Ülo Kriguli uudisteost „Understandards”.
Dirigendipuldis oli kaunis ja
karismaatiline Anu Tali. Rõõm
oli teda ERSO ees näha, sest
tavapäraselt juhatab ta Põhjamaade sümfooniaorkestrit ja
Sarasota sümfooniaorkestrit
(USA). ERSO ette satub vaid
korra-paar aastas.
Eelnimetatud teos on kirjutatud vokaalansamblile,
milleks oli Estonian Voices, ja
sümfooniaorkestrile. Helilooja

◊ Sain teada dirigentidest.
Teos oli huvitav ja omapärane. Laulmine sobis sinna
hästi. Oli tore!
◊ Seal oleks võinud kauem
olla ja rohkem lugusid
kuulata. Mulle meeldis!
◊ Oli tore näha, kuidas professionaalid töötavad.
◊ Mulle meeldis see väga,
sest seal sai väga palju
erinevaid pille näha ja
nende kõla kuulda.

Muusikakooli õpilased kuulasid
ERSO proovi kontserdisaali rõdult

oli teose aluseks võtnud jazzistandardite tekstifragmedid
ja konstrueerinud need taas
uues keskkonnas. Teos oli rütmikas, kasutatud oli jazzmuusikas esinevaid harmooniaid.
Et valmistuti esiettekandeks, oli kohal helilooja. Huvi-

Orkester harjutas proovis parajasti Ülo Kriguli uudisteost „Understandards”.
Dirigendipuldis oli kaunis ja karismaatiline Anu Tali. Fotod: Saue Muusikakool

tav oli jälgida, kuidas ta jagas
dirigendile ja orkestrile veel
viimaseid „näpunäiteid”.
Erilist tähelepanu pöörati
just strihhidele (keelpillidel
poogna liikumise viis) ja kõlavärvile. Näiteks katkestati
teos mitu korda, sest löökpilli

kõla ei olnud õige. Lisaks oli
keeruline suure orkestri ja
paljude mikrofonide balanssi
saamine. Samas - see tegigi
proovi atraktiivseks.
Pärast proovi tutvustas
Maarja Kasema meile veidi
ERSO ajalugu. Õpilased küsi-

sid küsimusi: kes oli ERSO
esimene dirigent; kas orkestril
on kontserdil mõnikord sassi
ka läinud jne. Kohtumise
lõpul pakuti kommi ning Saue
lapsed said kiita väga hea ja
viisaka käitumise eest.
Kindlasti oli proov õpilastele innustav ja andis hoogu,
et pillimänguoskusi veelgi
treenida ja arendada. Suur
tänu õpetaja Sandra Kalmannile, kes ERSO proovi külastuse teoks tegi!

Peterburi pedagoog ja pianist
Aleksander Paškov külastas Saue Muusikakooli
Tiina Kalvet
Saue Muusikakooli
klaveriõpetaja
Peterburi pedagoog ja pianist,
klassikalise muusika propageerija Aleksander Paškov
külastas 5. aprillil Saue Muusikakooli ja esines kontsertvestlusega.
Paškov kasvas muusikat
armastavate ja sellega tegelevate vanemate perekonnas.
Ta lõpetas Leningradi Riikliku
Konservatooriumi professor
Nielseni klassis ning on esinenud kontsertidega Venemaal
ja Serbias, samuti kirjutanud
mitmeid muusikauurimusi.
2014. aastal ilmus tema
artikkel „Klassikalise muusika
mõjust lastele“, mis põhineb
muusiku isiklikel veendumustel, mis on kujunenud,
töötades õppejõuna Peterburi
erivajadustega laste muusikakoolis, ja arvukatel esinemistel kontsert-vestluse vormis.
2015. aastal esines Paškov
Tallinna Vene Kultuurikeskuses toimunud rahvusvahelisel
alion-festivalil.
Aleksander Paškovi veendumuste kohaselt sõltub
lapse füüsiline ja psüühiline

Peterburi pedagoog ja pianist, klassikalise muusika propageerija Aleksander Paškov külastas 5. aprillil Saue Muusikakooli ja esines kontsertvestlusega. Foto: Saue Muusikakool

tervis sellest, mida ta kuuleb.
Vaiksed ja valjud, teravad ja
pehmed helid, intonatsioonid
ja tämbrid - see kõik avaldab
mõju lapse arengule ja iseloomule. Igasugune muusika
annab edasi emotsiooni. Näiteks hällilaul rahustab ja uinutab, aga hard-rock kutsub esile
rahutust ja hirmu.
Lapsele on muusika vajalik
kui valgus ja soojus, ebaoluline
pole ka turvatunne. Klassikaline
muusika sisendab rahu ja loovust ning tasakaalustab maailmavaadet. Kui õpetaja suudab
panna õpilase muusikat kuulama, tekitab muusika ise kogu
ülejäänud teraapilise mõju!

Kontserti Sauel alustas
pianist sõnadega: „Olen olnud
selles maailmas üle 60 aasta“,

Laste muljed
Maria Kristiina Eerme: „Kont-

sert eristus teistest kontsertidest, kus ma olen käinud,
selle poolest, et pianist rääkis lugude vahel ja suhtles
publikuga. Kui tavaliselt
mängivad esinejad lood ette
ja vahetevahel räägivad paar
sõna, siis tema soovis teada
ka publiku soove esitatud
palade kohta. Inimesena
tundus Paškov sümpaatne ja

pidades silmas klassikalise
muusika maailma.
Kontserdiks planeeritud
tund möödus kui linnulennul. Huvitav on seejuures, et
esineja tegi õpilastele, kes ei
pidanud ruttama järgmisesse
tundi, ettepaneku jääda veel
muusikat kuulama. Paljud
lapsed jäidki! See on suhteliselt haruldane, teades, kuidas
peab õpilasi „meelitama“ klassikalise muusika kontsertidele,
ja tõestab, et esineja lähenemine klassikalisele muusikale
ja kontserdi vorm oli kuulajatele paeluv ning meelepärane.
Ilmselt mõjus ta isegi karismaatiliselt ja veenvalt.

Pärast kontserti jagas Aleksander Paškov meeleldi näpunäiteid õpilastele, kes soovisid
ette mängida.
Kahtlemata oli Aleksander
Paškovi külaskäik Saue Muusikakooli kultuurisündmus eelkõige seetõttu, et väljastpoolt
meie kultuuriruumi tulnud
inimesena suutis ja oskas ta
avada tee muusikaõppurite
südamesse. Kontserdi mitteakadeemiline vorm soodustas
seda, soodustavaks teguriks
olid ka esineja erudeeritus ja
haritus. Suur tänu klaveriõpetaja Tatjana Tsitovitšile, kes oli
esinemise eestvedaja ja kaastegev kontserdil.

temperamentne.
Hiljem osales ta minu klaveritunnis ja andis huvitavaid
näpunäiteid, kuidas harjutada
ja millele lugusid mängides
rohkem tähelepanu pöörata.
Pianisti külastus andis mulle
väga häid emotsioone ja loodan, et kunagi külastab ta
Sauet veel ja siis saan temaga
uuesti kohtuda.“
Georgi Horuženko: „See polnud tavaline kontsert, vaid
kontsert-vestlus. See tähen-

dab seda, et lisaks fantastilisele mängule rääkis ta
teostest, mida ta mängis ja
heliloojatest. Ta esitas Viini
klassikute ja paljude teiste
kuulsate heliloojate teoseid.
Mul oli erakordne võimalus
mängida talle ette õpitav pala
ja kuulata kommentaare. See
oli minu jaoks väga hea kogemus. Peterburi pianist mängis mulle minu teose ette ja
seletas elementhaaval, kuidas
seda oleks parem esitada.“

Kultuur ja vaba aeg
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Saue Gümnaasiumi IV teatrifestival
Leo Uulma
Saue Gümnaasiumi
teatrifestivali korraldaja
Saue Gümnaasiumi IV teatrifestivalil osalesid koolid Harjumaalt ja Tallinnast: Laulasmaa
Kool, Paldiski Põhikool, Jüri
Gümnaasium, Tallinna Südalinna kool, Vääna Mõisakool
ja loomulikult Saue Gümnaasium. Lisaks astusid publiku
ette meie kooli ja Tallinna õpetajate näitetrupid. Kokku tuli
7. ja 14. aprillil ettekandele
11 etendust.
Lavastusi hindas žürii,
kuhu kuulusid Muusika- ja
Teatriakadeemia kõrgema
lavakunstikooli õppejõud ja
näitleja Andres Ots ning Saue
Gümnaasiumi filmiringi õpetaja Aleksei Aleksjev, õpetaja
Maire Rabinovits ja huvijuht
Grete Põldma.
Algklasside osas hindas
žürii kolmanda koha vääriliseks Saue Gümnaasiumi

lavastuse „Jänes Julgepüks“
ja põhikooli vanuseastmes
tuli teiseks näidend „Draakon“. Mõlema etenduse lavaküpseks saamist juhendas
Leo Uulma.
Žürii otsustas anda välja
viis eripreemiat: huvitava
kostüümi, huvitavate maskide, muusikalise kujunduse,
haridusprobleemide eduka
lahendamise ja sotsiaalsete
probleemide käsitlemise eest.
Neli esimest võttis Laulasmaa
Kool, viimane läks Paldiski
Põhikoolile.
Näitlejapreemia pälvisid
Saue Gümnaasiumist Märt
Tender, Rasmus Kuningas,
Frank Kuresaar ja Markus
Lehtsalu.
Lisaks sellele osales Saue
Gümnaasiumi õpetajate näitetrupp XVIII üleriiklikul õpetajate teatrifestivalil „Sillad“
Viljandis. Festivalil võttis osa
18 näitetruppi.
Saue õpetajate näitetrupp

Kes on kes? Saue Gümnaasiumi õpetajate näitetrupp XVIII üleriiklikul õpetajate teatrifestivalil „Sillad“

Põhikooli vanuseastmes tuli teiseks Saue Gümnaasiumi esitatud näidend „Draakon“. Fotod: Saue Gümnaasium

Saue filmiring oli festivalil edukas

oli oma lavastusega „Me täna
teatrit mängime“ (lavastaja
Leo Uulma) väga edukas ja
saavutas laureaadi tiitli ehk
teise koha. Lavastuses tegid
kaasa õpetajad Ulvi Urgard,
Malle Liiv, Triin Lille, Linda
Press, Tiina Ojasson Võsa,
Aleksei Aleksejev, Leo Uulma
ning Merle Aulik.
Loodame, et teatritegemise
huvi ei rauge, ja kohtume
uuesti järgmisel aastal.

Sauel saab suvel
tsirkuselaagris uut tsirkust
proovida
Merit Ridaste

3.a näitlejad „Kaheteistkümnest kuust“

Aleksei Aleksejev, Leo Uulma
Saue filmiring osales edukalt
Eesti Vabariigi 51. mittekommertslike filmide festivalil.
23. aprillil oli Solarise keskuse kinos Artis Eesti Vabariigi
51. mittekommertslike filmide
festival, millele oli esitatud 40

filmitööd. Festivalil linastusid
neist 25 parimat.
Saue Gümnaasium osales festivalil kolme filmiga:
„Tuhkatriinu“ (3.c), „Kaksteist kuud“ (3.a) ja „Tühjade
susside saladus“ (4.d). Kõiki
kolme muinasjutufilmi tunnustati diplomiga. Õpilasi

juhendasid õpetajad Aleksei
Aleksejev ja Leo Uulma.
Hiljuti valmis veel kaks uut
muinasjutufilmi: „Karupoeg
Puhh ja sõbrad“ (1.a ja 1.d)
ning „Inetu pardipoeg“ (4.a).
Need tulevad ettekandele sügisel Saue noortefilmi festivalil
„SNOFF 2016“.

Saue Huvikeskuse linnalaager „Kirju suvi”

Toimub 13.-17. juunil iga päev
kell 11-17 Saue Huvikeskuse
kunstiklassis ja Saue linnas.
Osalema on oodatud kõik
8-13-aastased õpilased, kes
tahavad vaba aega erinevate

tegevustega sisustada.
Tule ja tee oma suvi kirevaks!
Kavas: savi voolimine, lühifilmi tegemine, 3D puzzle
skulptuur, lilleseade, heegeldusmaraton ja heegeldatud
ketist pildi kokkupanek, maalimine ja joonistamine looduses,
paberskulptuur, ehete meisterdamine, mööbliriide jääkidest
kaisulooma meisterdamine.

Tegevused vabas õhus: asfaldijoonistused, pallimängud,
liikumismängud ja jalutuskäigud Sauel.
Linnalaagri maksumus viie
päeva eest 75 eurot. Hinna
sees on lõunasöök ja oode,
kõik kunstimaterjalid ja töövahendid.
Registreerimine hiljemalt
10. maiks aadressil huvikeskus@saue.ee.

Mis on kaasaegne tsirkus?
Uus ehk kaasaegne tsirkus sai alguse juba 1960.
aastatel tsirkuseriikidest,
nagu Kanada ja Prantsusmaa, mil traditsioonilise
tsirkuse - rändavad tsirkuseperekonnad ja loomatsirkus - populaarsus hakkas
taanduma. 70ndatel hakati
uut kunstiliiki kutsuma
esmalt uueks tsirkuseks,
siis kaasaegseks ja seejärel
nüüdistsirkuseks. See on
noor multidistsiplinaarne
etenduskunsti vorm, kuhu
seotakse tantsu, teatrit,
muusikat ja paljut muud.

Esimest aastat on ka Saue
lastel võimalus osaleda tsirkuse ja akrobaatika linnalaagrites, mis toimuvad 6.
-10. juuni ja 15. -19. august
Saue Noortekeskuses.
Lõbusas laagris saab proovida trikke õhus ja maapeal,
hüpata trampetilt, proovida
õhuakrobaatikat kangas,
žongleerida enda meisterdatud pallidega ja teha palju
muud põnevat! Seda kõike
pika ja rahvusvahelise kogemusega kaasajaartistide ja
treenerite käe all.
Rohkem infot www.partnerakro.ee. Fotod: Partnerakro
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„Aleksei Karenin“ Tapa raudteejaamas
Saue Päevakeskus
Ilmselt ei kahtle ükski eestlane, et Lev Tolstoi „Anna
Karenina” lugu sobib Tapa
vanas raudteejaamas mängimiseks nagu rusikas silmaauku. Vene klassiku romaanis
on raudteel ju tähtis osa. See
andis ja annab mastaabi ja
liikumisvõimaluse, peatades
samas mõtted ja aja.
Siberi lavastaja Aleksei
Pessegov (1953), kes on
Vene suurema teatriauhinna
„Kuldne mask“ üks tänavusi

nominente, tuleb suvel Tapale
ja räägib seal publikule koos
Eesti näitlejatega loo, kus näitab, mida tunneb Anna mees
Aleksei Karenin.
„Kirg on purustav? Armastus loov? Või siis kirg on alati
purustav - armastus alati
loov?” on Aleksei Pessegov ise
eesootavat lavastust tutvustades napp. Kirg ja armastus,
elu ja surm edasi-tagasi sõeluvate rongide vahel. Millised
on peatused inimeste peades?
Lavastuse teksti, dramatiseeringu kirjutas samuti siber-

lane, Vassili Sigarev (1977).
Näidendit mängitakse praegu
üsna suure eduga Venemaal ja
mujal maailmas.
Lavastaja: Aleksei Pesegov,
kunstnik: Svetlana Pesegova.
Mängivad: Aivar Tommingas, Elina Purde, Raimo Pass,
Roland Laos, Jekaterina Novosjolova, Terje Pennie jt.
Etendus „Aleksei Karenin“
Tapa raudteejaamas 29. juulil
kell 19.30. Väljasõit Sauelt
kell 17.30.
Palume registreerida päevakeskuses, hind täpsustamisel.

Vahva karnevalihommik Midrimaal
Andra Salutee
Lasteaia õppealajuhataja

Lasteaia õu
oli nõidade päralt
Andra Salutee
Midrimaa õues toimetasid
29. aprillil nõiad. 5-6-aastaste laste rühmadel oli ühine
nõiahommik.
. Toimus nõidade rongkäik ja
valmis nõiajook. Nõiad võtsid

mõõtu luuasõidus ja katsetasid nõidumisega.
Nõiatralli juhtisid Trolli
rühma õpetajad Mai Lattik ja Liisa Ojapõld.
Fotod: Andra Salutee

Lotte rühma õpetajate Liina
Kookmaa ja Kristi Poolakese
eestvedamisel toimus 13.
aprillil Midrimaa 4-5-aastaste
laste rühmadele vahva karnevalihommik.
Lapsevanemate lahke
abiga riietusid Klaabude,
Naksitrallide, Lottede ja
Rohutirtsude lapsed vahvateks tegelasteks, et saalis
ühiselt mängida, tantsida ja
esinemisjulgust harjutada.
Foto: Andra Salutee

Jumalateenistused
mais Saue kirikus
Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille Issand, su Jumal,
sulle annab! 2 Mo. 20:12

1. mai kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Piiblit loeb Ene
Mänd.

Teenistust juhatab Vahur
Utno, jutlustab Raivo Kaustel. Laulab Oleviste segakoor
Irma Vaiklo juhatusel.

29. mai kell 13
Kontsert-jumalateenistus.
Laulab noorteansambel. Jutlustab Erki Kuld.

8. mai kell 13 emadepäev
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Piiblit ja luuletusi loeb Evi Tatarlõ.

22. mai kell 13
Teenistust juhatab Raivo
Kaustel, jutlustab Vahur
Utno. Laulab Saue koguduse
naisansambel. Piiblit loeb
Maire Tarnapovits.

Pühapäevakool pühapäeviti
kell 13.

15. mai kell 13 esimene nelipüha

Palve- ja osadustund
kolmapäeviti kell 19.

Tasub teada
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Jäätmete kogumine kolib maa alla
Liigniiske pinnase puhul tuleb
kasutada lisaankurudust

Rainer Pesti
Ragn-Sellsi turundus- ja
kommunikatsioonijuht
Uued kortermajad on hakanud suuri jäätmete kogumise
metallkonteinereid asendama
süvamahutitega, mille puhul
asub suur osa mahutist maa
all, mis tagab parema hügieeni
ja ei riku ka majaümbruse
visuaalset poolt.
Süvamahutite puhul paiknevad jäätmed maa all, kus
on ühtlane madal temperatuur.
Nii ei hakka jäätmed ebameeldivat lõhna eritama. Mida aga
veelgi rohkem hinnatakse on
see, et kodutud ja muud soovimatud isikud, linnud ning loomad ei pääse jäätmetele ligi.
Süvamahutid säästavad
oluliselt ruumi parkimise tarvis
ja ei riiva silma, kuna konteinerite viimistlus on võimalik
valida just majaümbrusega
sobiv. Diskreetsus ja väliskeskkonnaga sobitumine on
peamine põhjus, miks süvamahutid on järjest enam populaarsed uuselamurajoonide ja
kena koduümbrust hindavate
korrusmajade juures. Kuna
süvamahutid mahutavad
plastikkonteineritest oluliselt
rohkem, siis neid tuleb vähem
tühjendada. Senine kogemus
näitab, et tänu vähenenud

Süvamahuti eeliseks on ilu, puhtus ja soodne hind. Foto: Ragn-Sells

Süvamahutite eelised: ilu, puhtus ja soodne hind
Süvamahutite populaarsus
kasvab.
◊ Mahutavus on suurem ja
seetõttu väheneb ka tühjenduste arv, mis omakorda avaldab mõju kuludele - kokkuvõttes kulud
prügiveole vähenevad.

◊ Süvamahuti on hügieenilisem kui metall- või plastkonteiner. Maa all on stabiilselt jahe temperatuur,
seega ei hakka jäätmed
ebameeldivalt lõhnama.
Lisaks on süvamahutid
kättesaamatud nii soovi-

veosagedusele vähenevad jäätmeveokulud 15-50%.
Süvamahuteid valmistatakse erinevates suurustes
vahemikus 0,8 m3 kuni 5 m3
ja nende kasutusmugavus on

oluliselt parem kui suurtel
metallkonteineritel: kaaned
on kerged, vaikselt sulguvad
ja õige kasutamise juures kestavad mahutid aastakümneid.
Mõnda jäätmeliiki tekib vähem

matutele inimestele kui
loomadele ja lindudele;
◊ Süvamahutid sulanduvad
elukeskkonda ja kuna suurem osa mahutist paikneb
maa all, säästetakse selle
arvelt ruumi mänguväljaku,
roheala või parkla tarvis.

ja teist rohkem, erinevaid
süvamahutite suurusi kombineerides on võimalik leida
väga optimaalne, kuluefektiivne ja just konkreetselt maja
vajadusi arvestav lahendus.

Süvamahutite paigaldamine
tuleb kooskõlastada omavalitsusega. Paigaldamiseks on
vajalik ka kinnistu plaan, millel on näha mahuti paigaldamise koht ja kommunikatsioonide paiknemine.
Oluline on energia-, sideja vee-ettevõtetelt uurida,
kas kohas, kuhu soovitakse
konteinerit paigaldada, asub
elektrijuhtmeid või veetorusid.
Süvamahuti peab torudest
jääma vähemalt kahe meetri
kaugusele. Lisaks tuleb paigalduskoha valimisel jälgida,
et hilisemat tühjendamist ei
hakkaks segama puuoksad ja
et see ei satuks kohta, kuhu
lükatakse talvel lumi.
Süvamahutitele lisatakse
paigaldamise käigus spetsiaalsed ankrud, mis hoiavad neid
pinnases stabiilsena. Mõningates kohtades, kus pinnas
on liigniiske, tuleb arvestada
betoonist lisaankurdusega.
Näiteks veekogude lähedal või
soisematel aladel on kevadeti
selgelt näha, et hoovid on vett
täis. See viitab liigniiskele pinnasele ja sellisel juhul tuleks
süvamahutitele paigalda betoonist lisakrae, mis väldib olukordi, kus pinnasveed konteineri üles maapinnale suruvad.

Lõkkes jäätmete
põletamine katab aia
mürgiste ainetega
Keskkonnaministeerium
Keskkonnaministeerium meenutab koristustöid tegevatele inimestele, et jäätmete
põletamine lõkkes kahjustab
keskkonda (s.h aias kasvavaid
puid ja põõsaid) ja tervist.
Jäätmetest vabanemiseks
tuleb kasutada vastavaid konteinereid ja jäätmejaamu.
Jäätmepõletuse teema on
päevakorral aastaringi, kuid
kevadeti eriti teravalt. Tuba
ja aeda koristades leiavad
inimesed esemeid - mööblit,
riideid, autorehve -, millest
tahetakse vabaneda. Kahjuks tehakse seda neid kodus
põletades.
Kodustes lõketes tohib
põletada vaid immutamata
puitu või kiletamata pappi ja
paberit. Viimastki tulehakatusena, sest paberit on võimalik
ringlusse võtta.

Koduses lõkkes toimub
mittetäielik põlemine. Iru
elektrijaama jäätmepõletusega pole see võrreldav. Mittetäielikul põlemisel tekib
suitsugaasides mürkainete
kokteil.
Eesti Keskkonnauuringute Keskus (KUK) korraldas
Väike-Maarjas puhta puidu ja
olmejäätmete lõkkes põletamise katse - video https://goo.
gl/tRH3fE.
Selgus, et kantserogeensete ühendite kontsentratsioon on olmejäätmeid
põletades oluliselt kõrgemad
kui puhast puitu põletades.
Dioksiinide tase jäätmelõkke
suitsus oli üle kahe korra kõrgem prügipõletustehastele
kehtestatud piirväärtusest.
See sõltub jäätmete koostisest. Teatud plastitüüpide
põletamisel võivad vahed olla
suisa tuhandetes kordades.

KUKi hinnangul teevad
ligi pooled eramajapidamised mingil kujul lõket. Üks
majapidamine põletab umbes
50 kg jäätmeid aastas. Prügilõkke tagajärjel halvenenud
õhukvaliteet mõjub inimese
tervisele väga kahjulikult.
Maailma Terviseorganisatsiooni uuringud näitavad, et
vähendades tahkete osakeste
(PM10) põhjustatud saastet
70-lt mikrogrammilt 20-le
mikrogrammile kuupmeetri
kohta, saab vähendada õhukvaliteediga seotud surmade
arvu umbes 15%.
2014. aasta kevadel
alguse saanud teavituskampaania „Säästad või saastad?“ pöörab elanike tähelepanu ohutule lõkketegemisele. Kodulehelt www.lõke.ee
leiab infot prügi põletamise
ohtlikkuse ja loodussõbraliku
jäätmekäitluse kohta.
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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.

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

13-aastane kogemus antud
valdkonnas. henno.piirme@
gmail.com, www.kivivennad.ee. Telefon 5519855,
5588842.

Liugvärava komplekt avale kuni
4,5m (tsingitud ja värvitud vär
av+vundament+paigaldus+aut
omaatika komplekt) hind 1500
eurot. Tõstuks 2,5mx2m 450
eurot. Tel 58958809, info@
finegarden.ee.
Liiv, killustik, sõelutud põlluja metsamuld, kompostturbamuld, freesasfalt, kruus kohaleveoga. Tel 5079362.

Muru niitmine, võsalõikus, hekkide hooldus, tänavakivi puhastus, viljapuude hooldus, puude
langetamine, lehtede koristus.
58866044, www.niidumeister.ee.

Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd. Tel 53529476.
E-mail ehitus@miltongrupp.ee.

Telli Eesti lipud, mastivimplid
ja lipumastid E-poest: www.
lipuvabrik.ee.

Liiv, muld, killustik, freesasfalt, kruus + transport. Tel
53953788.

Eraauto Hooldus avatud Sauel
Tammetõru 8 E-R kell 9.0018.00. Hooldus ja rehvide
vahetus. Broneering telefonil
53727060 või kohapeal.

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.

Väikeveod kalluriga kuni 8t.
Kohaletoomisega: muld, liiv,
täitepinnas, freesasfalt,
graniitkillustik, betoonisegu, killustik, kivisüsi. Tel
5015992.

KUNDALINI JOOGA Sauel KOLMAPÄEVITI kl 10.00 ja 19.00!
Lisaks ka Laagris E 18.30 ja Keilas N 19.00. Täpsem info www.
simran.ee.

Tänavakivi paigaldus ja müük,
aedade ehitus, haljastus.

Korstnate ehitamine. 12 aastat
kogemust. Telefon 5188889.

Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete seadustamine. 5220023.

Teated ja reklaam
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Aino Palmi ärasaatmine
21.05.2016. Kogunemine
Männiko talus kell 11.
Matused Korvi surnuaial
kell 12, peielaud Sauel
Pärnasalu 19, Loft Lounge.
Aino vennatütre tütar
5037356

Mälestame kauaaegset
kolleegi
VILVE NILKI
ja avaldame kaastunnet
lähedastele
Saue Gümnaasium

Südamlik kaastunne
kallile Signele
armsa ema
kaotuse puhul
Ülvi ja Kadri Marie

Avaldame kaastunnet
Arnole
ja tütardele peredega
ARMILDE MÄGI
surma puhul
Endised töökaaslased
kauplusest Jaama

Avaldame sügavat
kaastunnet
Andres Joalale
ISA
surma puhul
Saue Linnavalitsus
Saue Linnavolikogu

Teatame kurbusega,
et on suikunud igavesse
unne
meie kallis ema, abikaasa
ja vanaema
ARMILDE MÄGI
Leinavad abikaasa ja tütred
peredega

On lillede südamed pisaraid täis,
läks tähtede juurde see, kes
enne siin käis …
ARMILDE MÄGI
Avaldame kaastunnet
Arnole ja tütardele
peredega
KÜ Kütituli

Lõikan hekki, niidan muru,
trimmerdan, saetööd aias,
vajadusel võsalõikus. Tel
55547291.

Müüa haljastusmuld, liiv,
killustik. Toome kauba ise
kohale. Kopplaaduri teenus.
Info tel 53460382.

Ostan

Kinnisvara

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

Noor pere soovib osta Saue linnas või selle lähistel väiksemat
maja. Võib vajada renoveerimist. Tel 56913700.

Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaatuseta. Telefon 58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.

Müüa täiskeldriga garaaž
Sauel, Kuuseheki tn. Tel
56670870.

Müün
Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt
ja 40L/60L võrgus, puitbrikett,
klotsid 5-30cm võrgus, tulehakatus 40L võrgus ja saepuru.
Tel 5018594, kaminapuu.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.
Müüa soodsalt uusi ja vähekasutatud inglise suveriideid
naistele ja neidudele. On nii
töö, peo- kui vaba aja kleite,
pluuse, seelikuid jm suuruses
34-52. Helista 53417075 ja
tule vaatama!

Noor pere soovib üürida Sauel
mõistliku hinnaga korterit või
majaosa. Koduloomi pole ja
perekond ei suitseta. Kellel
pakkuda, palun ühendust võtta
telefonil 51995917.

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.

Pakun tööd
Pakume tööd kojamehele
Sauel. Täpsem info telefoni või
meili teel. Koriks-Fiiber OÜ,
Markus Vähi, tel 56508976
või markus@koriks.ee.
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15. mail kl 9-16 Sauel Pärnasalu põik 11 platsil
LEHEKUU LAAT
Tulge ostma ja kauplema! Info 58050167, laadakorraldus@gmail.com
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