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Saue kool
on suurem kui kunagi varem
Saue Sõna
Saue Gümnaasiumis alustas 1.
septembril uut kooliaastat 956
õpilast - nii palju, et avaaktusel näis kooli staadiongi kitsaks
jäävat.
Kõik-kõik on uus septembrikuus 119 esimese klassi
lapsele, kes jagunevad viide
klassi, ja kuuele õpetajale.
Tere tulemast kehalise kasvatuse õpetaja Reimo Allik, eesti
keele ja kirjanduse õpetaja
Laura Saaremäe, väikeklassi
õpetaja ja osalise koormusega
HEV-koordinaator Jane Viskar
ning klassiõpetajad Liis Jaaku
ja Anne Metsaar. Tere tulemast
tagasi klassiõpetaja Jaana Siig.
Ühtekokku töötab Saue
Gümnaasiumis 78 õpetajat,
klassikomplekte on 49.
Direktor Jaan Palumets
ütles kooliaasta avakõnes, et
tal on heameel näha kogu koolipere rõõmu selle üle, et algab
kool, et saab jälle kohtuda
klassikaaslaste ja toredate
õpetajatega. Samas arvas ta,
et kõige suurem pidupäev on
1. septembril ikkagi esimeste
klasside õpilastel, kes saavad
kätte tarkust täis õpikud. „Sa
saad oma esimese aabitsa,
milles on juba tuttavad tähed,
kuid uued lood. Täna alustad
sa oma kooliteed, mis aitab
sul saada veel targemaks, veel
tublimaks. Sa saad koolist
uusi sõpru ja kohtud toredate
õpetajatega,“ kirjeldas direktor
uutele õpilastele eesootavat.
Linnapea Harry Pajundi
tundis rõõmu laste säravatest silmadest ja õhus olevast

Jõudis 12. klass ära oodata, et neid abiturientideks kutsutaks, ja esimene, et koolilapseks saada

Laura Talumaa ja Kertu Madlene Ladva esitasid aktusel Hans Hindpere
laulu „Tere hommikust!“

ootusärevusest. Ta rääkis, mida
linn koolivaheajal ette võttis,
et leevendada kooli ruumipuudust, sest lapsi on palju.
Samas rõhutas ta, et Saue on
just nimelt selle pärast üks
õnnelik linn, võrreldes paljude
teiste Eesti omavalitsustega, et
meil nii palju lapsi ja noori on.

12. klasside nimel kõnelenud Mario Palumets rääkis,
kuidas nad on 11 aastat oodanud ja kannatanud, et ka neid
lõpuks kutsutaks abiturientideks. Lennukaaslastele soovis
ta jõudu, jaksu ja kainet mõistust, et alustatud aasta lõpule
viia. Õpetajatele, kes aastatega

Kooliaasta kõlistas avatuks direktor Jaan Palumets

12. klasside nimel võttis sõna Mario Palumets. Fotod: Sirje Piirsoo

nii kogenuks ja vilunuks muutunud, et saavad õpilashordide
majandamisega kindlasti omapäi hakkama, ei soovinud ta
naljaga pooleks midagi. Esimese klassi lastel soovitas ta
aga kooliasjad kindlasti kooli
kaasa võtta: õpetajad võivat
üsna kurjaks saada.
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Mida peab teadma ühiskaardile
üleminekust soodussõitja?
Saue Sõna
Alates 1. augustist 2016 toimib
Tallinn-Saue bussiliinil 191
maksevahendina ühiskaart.
Saue linna juunior-, seenior- ja
sooduskaardid kehtivad bussiliinil
191 kuni 1. novembrini 2016.
Kõik Saue linnas täna olemasolevad sõidusoodustused
jäävad kehtima ka pärast 1.
novembrit 2016.
Selleks, et Saue linna elanikele kehtestatud sõidusoodustusi pärast 1. novembrit saada,
tuleb endale soetada ühiskaart
ja see isikustada.
Kui ühiskaart täna osta ja
isikustada, hakkavad sõidusoodustused 1. novembrist
automaatselt toimima.
Ühiskaardi soetamine puu-

dutab enim seeniorkaardi
omanikke, kuna õpilased ja
üliõpilased saavad sõiduõiguse ja soodustuse tõendamiseks kasutada ka puutevaba
kiibiga varustatud õpilaspileteid ja üliõpilaspileteid ning
ISIC kaarte, mis on selliselt
välja antud, et need ühistranspordis töötaks (https://
www.pilet.ee/viipe/uhiskaart/
persod/myisiccard).

Kust ma ühiskaarti osta
saan?
Ühiskaart maksab kaks eurot.
Sauel on ühiskaarti võimalik
osta postkontorist ja Maxima
kauplusest. Tallinnas ja Harjumaal müüvad ühiskaarte postkontorid, Maxima ja Selveri
kauplused ning R-kioskid.

Mida peab teadma liinist 191
tavasõitja, kellele Saue linna
sõidusoodustused ei laiene?
Ühiskaardiga saab osta kõiki
Saue bussiliini elektroonilisi
üksikpileteid ja kuukaarte. Saue
bussi pileteid ja kuukaarte on
võimalik osta vaid bussi nr 191
bussijuhtide käest.

Kaardi isikustamine
Isikustatud ühiskaart võimaldab sõidusoodustuse saamist
ja on seotud Eesti rahvastikuregistris oleva isiku isikukoodiga.
Selleks, et Saue linna elanikele kehtestatud sõidusoodustusi saada, tuleb ühiskaart isikustada. Samuti tuleb õpilas- ja
üliõpilaspiletid ning ISIC kaardid
piletisüsteemis registreerida.

Et Saue ja Tallinna vaheline
kommertsliin 191 ei ole Harjumaa avalike liinide osa, ei saa
Saue bussis teiste kuukaartidega sõita ja Tallinna linnatranspordi bussist ostetud 2 tunni
pilet siin ei kehti.
Selleks, et bussist üksikpiletit või kuukaarti osta, peab

ühiskaardile olema raha laetud. Raha saab kaardile kanda
bussijuhi juures 5-eurose sammuga. Kasutada võib ka kaardil
juba olemasolevat raha, mis
laetud kaardile teistes bussides, internetist www.pilet.ee,
mobiiltelefoni teel või müügipunktidest.

Ühiskaarti saab ühe euro
eest isikustada seda müüvates kauplustes ja tasuta
internetis (www.pilet.ee) või
Saue Päevakeskuses ja Saue
Linnavalitsuses.
Vanematele pereliikmetele
saavad kaardi isikustamisel
internetis abiks olla ka nooremad, kes virtuaalmaailmas end
kodusemalt tunnevad.Isikusta-

tud ühiskaart kehtib ainult koos
isikut tõendava dokumendiga.

Uuele elanikule
Kui te määrate rahvastikuregistris enda elukohaks Saue
linna ja teil on õigus Saue linna
elanikele kehtestatud sõidusoodustustele, tuleb olemasolev
ühiskaart soodustuse saamiseks
uuesti isikustada.

Saue ujulas on puhtaim vesi ja
soodsaim sissepääsu tasu

Cargobus avas Saue
Rauakaupades pakipunkti

Ahti Tasuja

Saue Rauakaubad avas Kasesalu tänaval uksed klientidele
tänavu aprilli algul. Nüüd
asub poes ka Cargobusile
pakipunkt, kust saab pakke
saata ja neid kätte saada.
Et pakki Saue pakipunktist
saata, on vajalik eelnevalt Cargobusile tellimus esitada telefoni,

Saue Linnavarahaldus teostas
tänavu Saue ujulas mitmeid
remonttöid ja vahetas välja erinevaid mittefunktsioneerivaid
seadmeid.
Osaliselt kasutati Saue
ujula renoveerimisel vahendeid Ettevõtluse Arenduse
Sihtasutuse regionaalsete
investeeringute programmist,
mille abil vahetati välja ujula
ventilatsiooniagregaat ning
paigaldati uus ventilatsiooni
torustik ja soojusvaheti. Uus
ventilatsiooniagregaat on digitaalse distantsjuhtimisega.
Et vee kvaliteet oli suure kõikuvusega, paigaldati olukorra
parandamiseks suure basseini
vee puhastamiseks UV seade,
mis telliti otse tootmistehasest
Prantsusmaalt. Samuti on UV
seade lastebasseini osas.

Paki saatmine kauplusest

Ujula vett puhastab UV seade. Foto: Saue Linnavarahaldus

Ujula katus oli samuti kehvas seisus, laskis kohati läbi
vihmavett ja kogus temperatuuride kõikumisel vahekonstruktsiooni kondensaati. Korraldatud riigihanke tulemusena sai
vahetatud ujula lamekatuseosa
koos uue soojustuse paigaldamisega.

Järgmises etapis on plaanis
renoveerida kogu välisseinte
välisosa.
Lõpetuseks kutsun kõiki
- nii linnako danikke kui
teisi huvilisi - Saue ujulasse
ujuma. Meil on nüüd puhtaim
vesi ja ka soodsaim sissepääsu tasu.

Tark korteriühistu ennetab probleeme
Saue Sõna
Alles tänavu suve hakul oli meedias uudis naaberlinnast Keilast, kus korterelamul kukkus
alla välisukse varikatus. Õnneks
keegi vigastada ei saanud.
Korteriühistu asus tegutsema,
et toestada teiste trepikodade
varikatused ja tellis majale kiiremas korras ekspertiisi. Elamu
oli valminud 1970-ndate lõpus.
Ühistu hakkas tegutsema

Saue Sõna

alles juhtumijärgselt, kuid
targal korteriühistul on võimalus probleeme ennetada,
kasutades selleks SA Kredex
toetusraha. Hea näide Sauel
on Pärnasalu 32, kes taotles
KredExist 40% ulatuses toetust, mis on maksimumäär,
ja r e ko n s t r u e e ris ela mu
põhjalikult.
Maja rekonstueerimise peatöövõtja Balti Vara Fassaadid
OÜ sõnul tekkis Sauel pärast

esimese objekti valmimist päris
elav huvi KredExi toetuse vastu
ja sestap plaanib ettevõte juba
oktoobris korteriühistutele taas
Sauel seminari korraldada.
Seminar toimub laupäeval, 29.
oktoobril kell 10.30-13.00 Saue
Gümnaasiumi IV korruse auditooriumis (Nurmesalu 9, Saue).
Septembri algusest on aga
laupäeva hommikul kell 9.30
ETV ekraanil vahva saade
„Oma kodu“, mis räägib oma

◊ Võtke ühendust Cargobusiga telefoni, meili või kodulehe kaudu - saate vajaliku
info ja juhised toimimiseks.
◊ Tooge pakk kauplusesse
Kasesalu 12, Cargobusi
kuller tuleb sellele järele.
◊ Saue Rauakaupade töötaja
annab paki kullerile. Mingeid pabereid ei täideta ja
rahadega ei arveldata.
◊ Kui C argobusiga on
kokku lepitud ja pakk on
hiljemalt 13.00 kaupluses, jõuab see järgmise
päeva jooksul sihtkohta.

kodu soetamisest, aga ka
probleemidest korterelamutes
ja neile lahenduste leidmisest.

Mida kujutab endast KredExi rekonstrueerimistoetus
korteriühistutele?
Rekonstrueerimise toetus sobib korteriühistutele,
kes planeerivad täiemahulist
rekonstrueerimist. Korterelamu
terviklik rekonstrueerimine

e-posti või kodulehe kaudu.
On tore, et üks teenus
sauelasele jälle lähemale
tuli. Saue Rauakaubad
Kasasalu 12 on avatud E-R
8.30-17.00, L 10.00-14.00.
Telefon 5883 0033.

Paki kättesaamine
kauplusest
◊ Cargobusi kuller toob
paki kauplusesse.
◊ Teie saate info saatja käest,
et pakk on saabumas. Saabumise kellaaeg on umbmäärane - sõltub kulleri ringist.
◊ Tulete pakile järgi. Saue
Rauakaupade töötaja
tuvastab teid dokumendi
alusel, täidab veolehe ja
annab paki teile üle.
Cargobusi kontakt: tasuta
lühinumber 17799, e-posti
aadress info@cargobus.ee,
veeb www.cargobus.ee.

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 www.kredex.ee.
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 24.
augusti istungi päevakorras
oli 12 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas Saue lasteaia Midrimaa töökohtade koosseisu
alates 1. septembrist 2016.
◊ Väljastas kasutusloa Tõkke
tn T1 renoveerimisele ja
Tõkke tn 1 autoparkla

ehitustöödele.
◊ Kinnitas Tõkke tänav T2
kinnistule vee- ja kanalisatsioonitrassi rajamise projekteerimistingimused.
◊ Kinnitas lihthanke „Nurmesalu koolitee valgustus“
hankedokumendid.
◊ Kinnitas lihthanke „Tõkke tn
6a, 6b, 6c, 6d, ja 6e veeja kanalisatsiooniliitumiste
Saue linna ühisveevärgi ja
kanalisatsiooniga projektee-

rimine ja ehitus“ hankedokumendid.
◊ Muutis Saue Linnavalitsuse
27.07.2016 korralduse nr
246 p 4 sõnastust.
◊ Otsustas sõlmida halduslepingu riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamiseks.
◊ Lähetas linnapea Harry
Pajundi Saue linna ametliku
delegatsiooni koosseisus
7.-8. septembril 2016 Brüsselisse.

◊ Eraldas üliõpilasele välisõppe stipendiumi summas
958 eurot.
◊ Kinnitas haldusinspektor
Kati Kuldmaa Saue Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses osalema ja karistusi määrama. Ametikohad
Saue Linnavalitsuses, millel
ametisolek annab õiguse
osaleda kohtuvälise menetleja nimel väärteomenetluses ametikoha tegevuste

aluseks olevate seaduste
alusel, on: vastutav sekretär, arhivaar; lastekaitse
peaspetsialist; jurist; linnasekretär; ehitus- ja planeerimisvaldkonna juht. Nimetatud ametnikud juhinduvad
väärtegude menetlemisel
justiitsministri 16. juuli
2008 määrusega nr 38 kinnitatud kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide
näidisvormidest.

Ülevaade Saue Linnavolikogu istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavolikogu 24.
augusti istungil osales 15
volikogu liiget, päevakorras
oli kuus küsimust
Saue Linnavolikogu
◊ Muutis Saue Linnavolikogu

2013. aasta 28. veebruari
otsuse nr 174 „Saue Linnavalitsuse koosseisus ameti- ja töökohtade kindlaksmääramine“
lisa, suurendades teenistuskohtade nimekirjas tugiisikute
koosseisu nelja töötajani, ning
kinnitas Saue Linnavalitsuse
juhtimisstruktuuri.

◊ Muutis Saue linna põhimääruse § 45 lg 8 ja kehtestas
selle alljärgnevas sõnastuses:
(8) Linnapea põhipuhkusele
ja koolitusele lubamine ning
lähetusse saatmine toimub
linnavalitsuse korraldusega.
Palgaliste linnavalitsuse liikmete põhipuhkusele ja koolitu-

sele lubamine ning lähetusse
saatmine toimub linnapea
käskkirjaga. Lähetuses viibimise kohta esitavad linnapea
ja palgalised linnavalitsuse
liikmed järgmisele volikogu
istungile sisulise aruande.
◊ Valis revisjonikomisjoni esimeheks 12 poolthäälega

Jaan Moksi ja revisjonikomisjoni liikmeks 14 poolthäälega Raivo Ojapõllu.
◊ Lähetas volikogu aseesimehe Raivo Ojapõllu ja
volikogu liikme Tiit Isopi
linna ametliku delegatsiooni koosseisus 7.-8.
septembril Brüsselisse.

ja põnevaid tegevusi. Kindlasti
otsime oma ridadesse uusi
tegusaid liikmeid. LC Saue
kuulub LC maailmaorganisatsiooni, mis tähistab sellel

aastal sajandat tegevusaastat.
Eestis tegutseb juubeliaastal
60 klubi, milles on üle 1200
liikme. Algaval hooajal juhib
Eestis klubide tegutsemist

kubernerina meiekandi mees
Raivo Kokser. Uue kuberneri
deviis on „Südame ja käega“ ja
selle mõttega oleme ühinenud
ka meie.

miseks tuleb linnavalitsusele
esitada hiljemalt 30. oktoobriks 2016. Taotluste blanketid
on kättesaadavad elektroonselt Saue linna kodulehel
www.saue.ee või paberkandjal
Saue Linnavalitsuse infoletis.
Digitaalselt allkirjastatud taotlused saatke e-posti aadressil

saue@saue.ee.
Koolitoetus makstakse taotlejale hiljemalt 30. novembriks
2016.

LC Saue alustas uut hooaega
Mati Riimaa
Saue lionsklubi alustas uut
hooaega tavapärase koosolekuga 1. septembril Saue mõisa
kaminasaalis.
Esmalt andis eelmise aasta
president Aado Liblikmann üle
presidendi auraha selle aasta LC
Saue presidendile Harry Pajundile. Järgnes tavapärane ühispildistamine Saue mõisa ees.
Koosolekul kinnitasime
2016.-2017. aasta hooaja tööplaani, arutasime läbi eelarve,
kuulasime ülevaadet laiendatud LC Eesti piirkonna juhatuse
koosolekust ja arutlesime muudel jooksvatel teemadel. Päevakord oli pikk ja plaane uueks
aastaks palju - on ju see aasta
lions-liikumise juubeliaasta.
Hooajaks on plaanitud mitmeid avalikke ja klubilisi tegevusi, abistamaks abivajavaid
noori ja lapsi. Aitame korrastada ka meie linna.
Esimesena toimub septembris mõisapargi hoolduspäev. 8. oktoobril on üle-eestiline heateo päev. Sellest võtab
osa ka meie klubi. Heateona

LC-l Saue tuleb tegus aasta.

plaanime jaanituleplatsil laste
mänguvõimaluste suurendamist. Kindlasti kirjutame sellest, kui tegu tehtud.
On oodata tegusat aastat

Koolitoetuse avalduste vastuvõtt
Heli Joon
sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht
Koolitoetus on ühekordne
toetus esimesse klassi astuva
lapse toetamiseks. Koolitoetuse
suurus on 70 eurot.
2016. aastal makstakse

koolitoetust lapsevanemale
tingimusel, et laps ja lapse
mõlemad vanemad on Saue
linna elanikud lapse esmakordsel kooli minemise hetkel - s.o 1. septembril 2016
- ja nad on olnud Saue linna
elanikud seisuga 31. detsember 2015. Üksikvanemal

on õigus saada toetust kogu
toetusmäära ulatuses.
Kui 1. septembril 2016 või
31. detsembril 2015 on Saue
linna elanik ainult üks lapse
vanematest, määratakse koolitoetust pool toetusmäärast,
s.o 35 eurot.
Taotlused koolitoetuse saa-

Info telefonil
679 0174 või
e-posti aadressil
heli.joon@saue.ee.

Tunnustus
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Ilusat algavat kooliaastat!

Andres Kaarmann
Abilinnapea

Tarkusekuu on käes ja suveks
vaikseks jäänud koolimajades
üle kogu Eesti käib vilgas töö.
Järjekordne kooliaasta on alanud ka Saue Gümnaasiumis.
Rõõmu teeb teadmine, et mitte
kunagi ei ole Sauel korraga nii
palju lapsi kooliteed alustanud.
Tõsi, aastast aastasse seisame
uute väljakutsete ees, et kuidas koolipere kodusesse Saue
Gümnaasiumi ära mahub. Olen
veendunud, et enamus Eesti
valdasid-linnasid kadestavad
meid, et oleks neil samasugused mured - palju lapsi.

Aga hariduselu peakski olema
korraldatud just nii, et koolid on
esmalt ikka laste jaoks, mitte
vastupidi. Paraku oleme kohtades, kus laste arv on drastiliselt
vähenenud, kuulnud ka vastupidiseid arvamusi. Õpilase seisukohalt ei tohiks üldse olla vahet,
kas tegemist suure linnakooli või
väikese maakooliga. Kool ja kodu
peavad üheskoos leidma nii aega
ja mõistmist, et lastel jätkuks
koolirõõmu ka õppeaasta lõpus
ning raskematel perioodidel. Kui
me oma laste jaoks aega ei leia,
siis pole ka mõistmisest palju

abi. Kui aga mõistmist ei ole, siis
on tegemist maha visatud ajaga.
Palju on arutatud selle üle,
mis on koolirõõm. Eks selle koolirõõmuga on samasugune lugu
nagu õnnetundega. Õnn on see,
kui laps tahab hommikul minna
kooli, sest seal ootavad sõbrad,
ning iga koolipäev toob endaga
kaasa midagi uut ja huvitavat.
Ja õnn on see, kui laps tahab
õhtul tulla koju, sest seal hoolitakse, armastatakse ja toetatakse isegi siis, kui koolipäev ei
möödunud kõige paremini.
Me kõik teame oma koge-

mustest väga hästi, kuidas
kodused mured murravad sisse
kooliuksest ja probleemid koolis
ei anna asu ka kodus. Seepärast
on paslik jälle meenutada ühte
vanasõna - selleks, et kasvatada
last, on vaja tervet küla.
Kutsun kooliaasta alguse
puhul veelkord kõiki üles
tegema endast oleneva, et laps
tunneks end hästi nii koolis kui
kodus. Jagame nende muresid ja tunneme koos rõõmu ka
kõige väiksematest edusammudest. Õnne ja õnnestumisi
kõigile alanud kooliaastal!

Saue linn tunnustab noorsootöö tegijaid
Saue Linnavalitsus
2015. aasta kevadel kinnitas
linnavolikogu Saue linna noorsootöö aasta tegija statuudi,
mis annab võimaluse tunnustada ja esile tõsta just seda
inimest, kes on end teadlikult
ja eesmärgistatult noortele
pühendanud.
Noorsootöötaja on koondnimetus kõikide noorsootöö valdkonnas töötavate spetsialistide
kohta. Noorsootöö ja sellega
tegelevate asutuste spekter on
nii lai, mitmekülgne ja pidevalt
arenev, et tihti jääb inimestele,
kes valdkonda ei tunne, hoomamatuks, et kõik need noorte
arengu, psühholoogia, kasvatuslike iseärasuste ning vajaduste
asjatundjad ja spetsialistid on
noorsootöötajad, kes kannavad
iga päev hoolt laste ning noorte
eneseteostuse ja arengu eest.
Noorsootööd tehakse ka
väljaspool haridusasutusi.
Teadlikku ja eesmärgistatud
tegevust võivad ellu viia kirik,
kaitseliit, MTÜ-d ja ettevõtted.

olulist ja tähelepanuväärset tööd
ning aidanud seeläbi kaasa linna
noorsootöö arendamisele.

noorteühingus, noortelaagris,
kirikus, raamatukogus, kultuuri- ja spordiasutuses vm;
4. töö noortega võib olla tema
põhitöö, aga ta võib seda
teha ka vabatahtlikult, töötades samal ajal mõnes teises
valdkonnas.

Noorsootöötaja statuudi
tähenduses:

Möödunud aastal valis Saue linn esimest korda noorsootöö aasta tegijat. Aunimetuse pälvisid Nils Joonas Põldme (paremal) ja Reimo Allik
spordiklubist Imperial. Foto: OÜ Pildikompanii

Noorsootöö tegija ei ole ainult
ülikoolis noorsootöö eriala
lõpetanud inimene, vaid võib
olla iga aktiivne kodanik, kes
eesmärgistatult ja läbimõeldult noortega tegeleb - seda
eelkõige noorte huvidest ja

vajadustest lähtuvalt.
Saue Linnavolikogu kinnitatud
määruse eesmärk on tunnustada
ja tõsta esile noortega töötavaid
inimesi, kes on aasta jooksul
silmapaistvalt tegutsenud ning
teinud Saue linna noorte jaoks

1. on teadlik noorte elu tegelikkusest ja kohalikest oludest, oskab hinnata noorte
olukordi ja vajadusi, valida
ja rakendada sobivaid meetodeid ning analüüsida teostatud töö mõjusust;
2. töö sisu võib olla individuaalne töö noore ja noortegruppidega; programmide
ja projektide planeerimine,
teostamine ja hindamine;
koostöö noortega, nende
vanematega, teiste huvi- ja
sidusgruppidega ning valdkondade spetsialistidega;
3. töötab riigi, kohaliku omavalitsuse, era- või kolmanda
sektori institutsioonis, sh
maavalitsuses, valla- või
linnavalitsuses, üldhariduskoolis, huvikoolis, noortekeskuses, noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuses,

Saue tunnustab linna noorsootöö aasta tegija aunimetusega
isikut, kes on aasta jooksul silma
paistnud noorsootöö tegevusega
Saue linnas, pakkudes ja luues
noortele ning noorsootööle huvitavaid, kaasavaid, arendavaid
võimalusi, ning toetanud noorte
osalust ja omaalgatust.
Tunnustus antakse üle Saue
Linnavolikogu esimehe ja linnapea aastalõpu vastuvõtul.
Kandidaate saab esitada
Saue Linnavalitsusele igal aastal ajavahemikul 1. septembrist
31. oktoobrini posti teel aadressil Tule 7, Saue või e-posti
teel saue@saue.ee. Kirjale
tuleb lisada märksõna „Noorsootöö Aasta Tegija“.
Lisainfo www.saue.ee.

Konkurss „Saue linna aasta õpetaja ja teenekas õpetaja 2016“
Saue Linnavalitsus
Alanud on uus õppeaasta ja
taas on aeg välja selgitada, kes
linna haridusasutuste õpetajatest, ringijuhtidest, spordiklubide treeneritest, tugiteenuste osutajatest (psühholoog,
logopeed, sotsiaalpedagoog)
vääriksid kandma tiitlit „Saue
linna aasta õpetaja ja teenekas
õpetaja 2016“.
Konkursi eesmärk on tähtsustada õpetaja rolli, tõsta esile
edukate õpetajate tegevust,
tunnustada õpetajaid, kes on
pälvinud laste / õpilaste, lastevanemate, kolleegide, haridusasutuse pidaja ja üldsuse
lugupidamise ning on oma töö

ja isikliku eeskujuga oluliselt
kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud
isiksusteks ning on positiivselt
mõjutanud piirkonna hariduselu
arengut.

Igal aastal võib määrata
õpetajatele järgmised aunimetused:
1. aasta õpetaja;
2. teenekas õpetaja.
Aasta õpetaja tiitliga tunnustatakse eelmisel õppeaastal eriti
silma paistnud õpetajat:
1. kellel on väljapaistvaimad
tulemused laste / õpilaste
innustamisel, saavutamaks
paremaid võimetekohaseid

tulemusi aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, ülevaatustel jms ning
kes on parimal moel koostöös laste perekondadega
toetanud ja soodustanud
laste / õpilaste kasvamist
ja arenemist, arvestades
nende individuaalsust;
2. kes on tegelenud pidevalt
enesetäiendamisega, osalenud õppeasutuse arendustegevuses ja projektide
töös, tut vustanud oma
töökogemusi töökohas või
väljaspool seda;
3. kes on isiksusena pälvinud
laste / õpilaste, lastevanemate, kolleegide ja üldsuse
lugupidamise.

Teeneka õpetaja aunimetuse andmisega tunnustatakse pikaajalise, vähemalt
15-aastase staažiga õpetaja
tegevust:
1. kes on oma töös laste /
õpilaste õpetamisel ja kasvatamisel saavutanud silmapaistvaid tulemusi;
2. kes on õpetanud-kasvatanud lapsi ja pälvinud laste
/ õpilaste, lastevanemate,
kolleegide ning üldsuse
lugupidamise;
3. kes on tuntud hariduselu
edendaja Saue linnas ja / või
maakonnas.
Saue Linnavalitsusele võivad
ettepanekuid, soovitus- ja
toetuskirju konkursi kandi-

daatide kohta esitada üksikisikud, õpilasorganisatsioonid,
haridusasutuste hoolekogud,
maakonna ainesektsioonid,
pedagoogilised kollektiivid,
haridusasutuste juhtkonnad,
mittetulundusühingud ja haridusasutuse pidaja.
Ettepanekud esitatakse
komisjonile hiljemalt 16. septembriks.

Kandidaadi esitamiseks
tuleb täita vajalikud dokumendid:
◊ vormikohane avaldus koos
põhjendustega (www.saue.ee
Taotluste vormid)
◊ soovitus- või toetuskirjad kandidaadi töö ja tegevuse kohta.
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Saue Gümnaasiumi 1. klassid

1.a klass: Moreino Allik, Fred Aus, Elin Beilmann, Nora Berg, Gerden Jõgi, Emma Kallasmaa,
Romi Helena Kiil, Ville Kikkas, Linda Nete Kluge, Kert Kõlli, Birgit Lepviikmann, Lars-Lucas
Liiu, Gregor Raagmets, Rasmus Reinson, Richard Ritsing, Gerd Matis Rootalu, Mia Soorm,
Anett Sõstar, Kristof Tammeleht, Merili Ann Tender, Kirill Toomist, Merily Treimann, Teressa
Tuvi, Ester Tähepõld, Karolin Uusmaa. Klassijuhataja Eneli Pruul

1.b klass: Raydon Allas, Aurelia Ausmeel, Katriin Avalo, Eliisabeth Bergmann, Joanna Busch,
Kristofer Häling, Hele Ivanson, Kertu Jürgenstein, Raido Kallas, Raiko Kimber, Kaur Kondel,
Aironas Lehtse, Reminas Lehtse, Leigar Leitmäe, Anete Lett, Ronja Marii Lilleleht, Anni Joanna
Lvovs, Ville Martin, Andra Murro, Mariell Olgo, Kristiin Heleen Oll, Thera Reisberg, Hugo Saukas,
Susanna Sirp. Klassijuhataja Triin Lille

1.c klass: Isabel Ahlberg, Jette-Lii Hamm, Kaili Heil, Kaimo Heil, Marii Helene Junkur, Hugo
Kant, Tekla Kuusk, Christelle Kuusküll, Eva Li Leis, Mattias Lepp, Eva-Laura Leppik, Marten
Maltsaar, Piia Põder, Ets Raud, Heili Reinsalu, Renori Roosimaa, Ott Rosenthal, Kert Räni,
Meribel Salu, Kadi-Liis Saluri, Grete Sepp, Kristjan Strastin, Tõnnu Tepandi, Norman Unt.
Klassijuhataja Hellen Floren

1.d klass: Eva-Liisa Aibast, Kendra Eduvald, Mihkel Eelmets, Liise Mirette Karu, Helena Keerov,
Eliise Konnov, Derek Kuresaar, Hanna Liiv, Rasmus Lokk, Rainer Melsas, Joosep Mägi, Kaur
Norak, Keira Närep, Sireli Paasik, Nele Johanna Pikk, Laura Pikkar, Oliver Põld, Karl Riiman,
Mia Roots, Eva Roots, Reimo Sepp, Karolina Toots, Kert Trampärk, Armin Vald. Klassijuhataja
Kadri Kalde

Saue Gümnaasiumi lipuvanne
TÕOTAME. Austada oma kooli lippu,
isamaad ja emakeelt. Olla head, tublid
ja targad. Teha kõik selleks, et koolielu
saaks ladus ja lahe, ilus ja sõbralik.
Kasvatada endis julgust, headust ja ligimese-armastust. Vältida julmust, ülbust
ja tänamatust – TÕOTAME.
Soovime, et selle lipu alla koonduvad kõik

Saue Gümnaasiumi eilsed, tänased ja homsed õpilased ning õpetajad. Et lipul olev
sõnum - MENTE ET CORDE - mõistuse
ja südamega - oleks meile saatjaks kogu
eluks. Soovime kanda seda lippu väärikuse
ja uhkusega. Ikka MENTE ET CORDE.
Lipuvande luges 1. septembri aktusel
ette abiturient Karl Tümanok.

Saue Gümnaasiumi koolirahu leping

1.e klass: Hele Aav, Säde Aav, Jorsten Hain, Eliise Trinity Eesoja, Andreas Ennok, Sander-Filip
Ilm, Ryan Ivask, Aret Kristofer Kivimäe, Aleksander Klaas, Säde Künnapas, Steven Laineem,
Egert Loigom, Aleksandra Massalski, Joanna Oja, Andre Poolakese, Helen Pärt, Remi Rebane,
Hanna Rosenberg, Egert Saar, Tõnis-Johannes Toomingas, Katarina Tsvetkova, Eleki Vaher.
Klassijuhataja Jaana Siig. Fotod: OÜ Pildikompanii

Soovides, et ka 2016.-2017. õppeaastal valitseks meie Saue Gümnaasiumis töine ja sõbralik meeleolu ning
õpilaste ja õpetajate koostöö tugineks
üksteisemõistmisele ja usaldusele,
lepime kokku järgnevas:
◊ me märkame, kuulame ja tunnustame üksteist;

◊ oleme sallivad, hoiame kokku ja
aitame üksteist;
◊ hoidume vägivallast ja meelemürkidest - kool peab olema turvaline ja
sõbralik paik;
◊ teeme koostööd ja osaleme aktiiv
armastame õppimist ja õpetamist.
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Tere! Saame tuttavaks.
Uued õpetajad Saue
Gümnaasiumis
1. Saame tuttavaks – kes te olete ja kust te tulete?
2. Miks just Saue Gümnaasium?
3. Esimesed muljed koolist.
4. Millise tundega lähete vastu uuele õppeaastale?
5. Millega teile koolivälisel ajal meeldib tegeleda?
Klassiõpetaja
Liis Jaaku
1.
Minu
nimi on Liis
Jaaku. Olen
25-aastane.
Sündinud ja
kasvanud olen Saaremaal,
kuid seoses õpingutega kolisin kuus aastat tagasi Tallinna. Esimese kõrghariduse
omandasin Tallinna Ülikooli
Pedagoogilises Seminaris
alushariduse pedagoogika ja
kõrvalerialana eripedagoogika valdkonnas. Hetkel õpin
Tallinna Ülikoolis sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse
magistratuuris teisel kursusel.
Eelnevalt olen töötanud üle
nelja aasta lasteaiaõpetajana
Pirital. Kodustes oludes olen
abikaasa ja kaheaastase poisi
ema.
2. Saue Gümnaasiumisse
sattusin eelkõige elukoha
vahetuse ja juhuste kokkulangemise tõttu, kuid kuna olin
eelnevalt kuulnud palju head
Saue Gümnaasiumi kohta, siis
valituks osutumisest kuuldes
ei kahelnud hetkekski.
3. Esimesed muljed on väga
positiivsed. Kolleegide sõbralikkust ja abivalmidust oli
tunda juba esimestel tööpäevadel ning tänu sellele on ka
kollektiivi sulandumine läinud
kiirelt.
4. Uuele õppeaastale lähen
vastu positiivsete tunnetega.
Väike ootusärevus on hinges,
kuid igati valmis uueks väljakutseks. Kindlasti tuleb õpetlik aasta nii lastele kui minule
endale.
5. Koolivälisel ajal ehk sel
ajal, kui ma pole ei õpetaja
ega üliõpilane, tegelen eelkõige jalgpalli, aga ka muude
spordialade harrastamise
ning vaatamisega. Olen FC
Kuressaare naiskonna kapten ja mänginud selles klubis jalgpalli kümme aastat.
Lisaks naudime igal võimalusel kvaliteetaega oma pere
seltsis!

Kehalise
kasvatuse
õpetaja
Reimo Allik
1. Mina olen
Reimo Allik ja
tulen siitsamast Sauelt.
Olen terve oma teadliku elu elanud Saue linnas, käinud Saue
lasteaias ja õppinud Saue Gümnaasiumis. Hetkel olen treener
spordiklubis Imperial, mis on
klubi, mille me koos hea sõbra
Nils Joonas Põldmega 2014.
aasta alguses asutasime. Sellest aastast siis töötan ka Saue
Gümnaasiumis kehalise kasvatuse õpetajana, mis õnneks
mulle päris uus kogemus pole,
sest olen oma klubis saanud
lisaks teooriale juba mõnda
aega teha ka head praktikat.
Erialase hariduse olen saanud
Tallinna Ülikoolis, lõpetades
kehakultuuri bakalaureuse.
Hetkel jätkan õpinguid magistriõppes.
2. Esiteks sellepärast, et olen
samas gümnaasiumis ise õppinud ja selle kolm aastat tagasi
lõpetanud. Siinne õhkkond ja
kollektiiv on mulle tuttavad
ning tunnen ennast juba praegu
väga koduselt. Samas majas
anname me ka Imperiali treeninguid. Seega sisuliselt kohe
pärast gümnaasiumi lõpetamist
olen siin peaaegu igapäevaselt
edasi käinud. Mõni päev lausa
mitu korda. Samuti näen oma
tulevikku Saue linnas edasi
elades, seega on väga hea oma
kodukohas tööl käia ja siinset
spordielu ühel või teisel viisil
edasi arendada.
3. Õpilasena oma esimesi muljeid kahjuks enam ei mäleta,
need jäävad 15 aasta tagusesse
aega. Täna, olles siin nüüd kui
õpetaja, on tunded ülimalt positiivsed. Mul olid säilinud paljude
endiste õpetajatega väga head
suhted ja väga tore on nüüd
nende kolleeg olla.
4. Kindlasti olen ootusärev,
sest sellest hetkest olen kaua
unistanud ja nüüd on see saanud reaalsuseks. Samas ka

väga hea tundega, sest saan
teha seda tööd, mis mulle
tõsiselt meeldib. Loodan olla
õpilastele hea õpetaja ja sõber,
kes lisaks tänastele tundidele
mõjutab neid positiivselt ka
kogu elu edasi.
5. Vabal ajal üritan võimalikult
aktiivne olla. Tegelen mitme
spordialaga, hetkel kõige rohkem võitlusspordiga ja aeg
ajalt käin ka võistlemas. Olen
olnud ka Eesti meister, kuid
hetkel päris elukutseline veel
pole, st raha sellega ei teeni.
Nagu juba mainitud sai, olen
pärast õpetajatööd treener
ja see on üks tegevus, mis
mulle väga meeldib. Seega,
kui kellelgi tekkis minu trennide vastu huvi, ootan teid hea
meelega spordiklubi Imperial
treeningutele.

Klassiõpetaja
Anne
Metsaar
1. Olen Anne
Met s aar ja
tulen Tallinnast.
2. Kutsuti.
3. On näha, et arenev kool.
4. Väike ärevus on sees. Kõik
on ju uus.
5. Vaba aeg - olen vanaema
ja püüan võimalikult palju
lastelastega koos olla. Nagu
vanaemadele kohane, meeldib
mulle ka näputööd teha.

Klassiõpetaja
Jaana Siig
1. Minu nimi
on Jaana Siig,
olen abielus
nin g minu
peres kasvab
8-aastane
poeg ja 3-aastane tütar. Olin
kolm aastat lapsega kodus ja
nüüd asun jälle Saue Gümnaasiumis klassiõpetajana tööle.
Olen sündinud Tallinnas, kuid
alates 2006. aastast elan Keilas.
2. Kuna olen eelnevalt juba Saue
Gümnaasiumis töötanud ja olin
eemal vaid seetõttu, et olin lapsehoolduspuhkusel, siis minu jaoks
ei olnud küsimust, kas tulla tagasi
või mitte. Saue Gümnaasium on
mulle koduseks saanud ja see
oligi minu jaoks ainuõige otsus.
3. Olen mõnda aega koolist eemal
olnud ja selle ajaga on toimunud
palju muutusi: juurdeehitused,
moodulklassid, uus garderoob,

uued õpetajad. Kool näeb väga
kena välja ja uued kolleegid on
sõbralikud ning toredad. Muljed
on seega väga positiivsed.
4. Ootan sellelt õppeaastalt
põnevaid väljakutseid, positiivseid elamusi koostöös laste
ja ka lapsevanematega. Õpetajatöö loob suurepäraseid
võimalusi eneseteostuseks ja
isiklikuks arenguks ning annab
vastutasuks palju häid emotsioone ja kogemusi.
5. Koolivälisel ajal naudin aega
koos perega. Vabal ajal tegelen
spordi ja joogaga. Meeldib valmistada ehteid ja lapsega koju
jäädes hakkasin Mummubeebi
nime all beebi- ja lastetarbeid
meisterdama, mis on senini
minu hobiks jäänud.

Väikeklassi
õpetaja,
osalise
koormusega
HEV-koordinaator Jane
Viskar
1. Olen Jane
Viskar ja alustasin uuest õppeaastast tööd
Saue Gümnaasiumis väikeklassi
õpetajana. Üritan oma nõu ja
jõuga abiks olla teistele õpetajatele ka HEV-koordinaatorina.
Varasemalt olen töötanud lasteaias, kus olen õpetanud nii
sõime- kui eelkooliealisi lapsi.
Olen olnud klassiõpetaja Vanalinna Hariduskolleegiumi alla
kuuluvas Püha Miikaeli koolis,
kus õpetasin erivajadusega lapsi.
Sealt edasi sai liigutud Randvere
kooli, kus taaskord olin erivajadustega laste õpetaja. Nagu
näha, olen väga tihedalt seotud
olnud just eripedagoogikaga.
Olen vastava eriala bakalaureuse
ja magistrikraadi omandanud
Tallinna Ülikoolis ning järjest
enam veendun, et liigun õiges
suunas ja õige ala peal.
2. Põhjus tegelikult väga
lihtne. Saue Gümnaasium sai
valitud just elukoha vahetuse
tõttu. Tahaks ikka kodule lähemal töötada. Ja kindlasti on
ka uued väljakutsed töö näol
põnevad.
3. Kuna tulen väikesest Tallinna külje all asuvast koolist,
oli alguses ka endal veidi raske
harjuda uue suure majaga.
Kuid üks mis kindel, hirmu
aitasid alandada suurepärased
kolleegid, kes mu oma abival-

miduse ja sõbralikkusega üle
külvasid. Olen selle eest väga
tänulik! Esimesed koolipäevad on seljataga ja olen oma
valikuga väga rahul. Koolis
valitseb mõnus õhkkond ja ka
lapsed on suurepärased.
4. Sügist ja kooli algust ootasin
juba ammu. Õnneks on õpetajal suvepuhkus pikk ning saab
korralikult puhata ja akusid laadida, et sügisel jälle usin olla.
Emotsioonid on praegu laes.
Peas on palju põnevaid ideid,
mida tundides teha, et lastel
huvitavam oleks ja tekiks huvi
õppimise vastu. Samas olen
ka ise avatud kõigele uuele ja
huvitavale.
5. Vabal ajal olen väga loominguline. Hingelähedane on
muidugi sport. Lapsest saadik
olen tegelenud võrkpalliga ja ka
nüüdki saab hobi korras mängimas käidud. Väga armastan ma
oma kätega ise midagi luua,
meisterdada: koon sokke, meisterdan küünlaid, kaarte, maalin ja palju muud. Väga oluline
minu jaoks on ka mu pere ja
enamasti veedan oma vaba aja
just nendega.

Eesti keele
ja
kirjanduse
õpetaja
Laura
Saaremäe
1. Minu nimi
on Laura
Saaremäe.
Olen sündinud ja üles kasvanud
Pärnus. Käisin Pärnu Kuninga
tänava põhikoolis ja Pärnu
Sütevaka humanitaargümnaasiumis. Pärast keskkooli tulin
Tallinna Ülikooli õppima kolme
aine õpetajaks ja jäingi nõmmekaks.
2. Saue Gümnaasiumi direktor
pakkus tööd põhikooli eesti
keele ja kirjanduse õpetajana.
Kuna Saue Gümnaasiumis on
palju paralleelklasse, mõistsin, et siin laste puudust ei
ole. Paljudes Tallinna koolides õpilaste arv väheneb, aga
Saue Gümnaasiumis on pigem
tõusnud.
3. Kooli direktor ja kolleegid on
sõbralikud ja abivalmis.
4. Uuele õppeaastale lähen
vastu ootusärevuse ja põnevusega.
5. Mulle meeldib lugeda ja pikkadel jalutuskäikudel käia.

9. september 2016 Saue Sõna

Kohvikutepäev

7

Fotomeenutus kohvikutepäevast

Fotod: Sirje Piirsoo
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Alanud on uus õppeaasta
ja muutuste aeg
Helgi Vaher
Saue lasteaia Midrimaa õppealajuhataja

1.

s e pte mb e r o n
päev, mil igas
haridusasutuses
võib soovida üksteisele head uut
aastat! Sellele, milline täpselt
tuleb uus aasta meie lasteaias,
aitavad pilku heita möödunud õppeaasta kokkuvõtted,
analüüsid ja õpetajate pakutu
parendustegevusteks.
2015. aasta algul kinnitatud
Saue lasteaia Midrimaa arengukava eesmärkidest tulenevalt
planeerime tegevusi eelkõige lähtuvalt lapsest, arvestades tema
heaolu ja arenguvajadustega.
Kõikides rühmades käib
kibekiire töö tegevuskavade,
rühma tööplaanide ja ajakavade
koostamisega. Augusti lõpu ja
septembri esimestel nädalatel pannakse paika esialgne
nägemus lasteaia ja iga rühma
tegemistest õppeaasta vältel.
Kui rühmades plaane tehes on
kõige suurem muutuja laste
vanus ja sellest sõltuvad eesmärgipüstitused, siis kogu asutust hõlmavate kavade puhul
on muutujaid rohkem.
Tulenevalt eelmise aasta
õppe- ja kasvatustegevuste
analüüsist püstitasime 22.
augusti pedagoogilises nõukogus uue õppeaasta üldised
eesmärgid, mis mõnevõrra
küll erinevad eelmistest, kuid
keskenduvad jätkuvalt laste
kõne arendamise erinevatele
aspektidele, mängu- ja käitumisoskuste kujundamisele.
Jaanuaris alustasime üheskoos pedagoogidega meie lasteaia õppekava analüüsimist
ja uuendamist, see jätkub
tänavu. Loodan, et järgmist
õppeaastat saame alustada
uue, põhjalikult analüüsitud,
uuendatud ja kaasaegsema
õppekava alusel.
Suuremaid muudatusi aga
toob endaga kaasa juba kevadel tähelepanu alla tõusnud
vajadus erinevate töö korraldamise viiside leidmiseks
ja rakendamiseks lasteaias.
Kahes hoolekoguski oli põgusalt arutelu all, miks on töökorralduse muudatused vajalikud ning kas ja kuidas on need
saavutatavad meie lasteaias.

Tänane olukord tekitab
lasteaiatöötajates ja ehk
ka lapsevanemates palju
küsimusi

On valdav, et mitte ainult
lasteaedades, vaid ka omavalitsuste tasandil otsitakse erinevaid viise lasteaedade töö
paremaks korraldamiseks,
pidades silmas laste arengu
tulemuslikumat toetamist
erinevate vajadustega laste
arvu kasvu juures. Kuidas
teha seda nii, et kõik oleksid rahul, et kõik tunneksid
ennast kaasatuna? Kuidas
korraldada 12-tunnise lahtioleku ajaga lasteaia tööaeg
nii, et kõikide - laste, lapsevanemate, töötajate - heaoluga on arvestatud?
Õpetajad on aastate vältel öelnud, et 24 lapse puhul
rühmas ei suuda nad erinevast
arengutasemest ja erinevatest
vajadustest tulenevalt kõigile
lastele vajalikku tähelepanu
osutada. Tegelikult polegi see
tõesti mõeldav.
Mõned õpetajad tõid välja, et
õpetaja abid ei osale õppetöös,
kuna rühmaruumide korrashoid
võtab palju aega, pealegi puudub
neil selleks vajalik ettevalmistus.
Vaja oleks abikäsi.
Nüüd on antud võimalus
igale lasteaiale luua oma süsteem, et kõik lapsed oleks märgatud ja toetatud. Nii on see
ka meil.

Juunis andsime õpetajatele
teada, et lasteaeda ootavad
ees muudatused
Täna oleme nii kaugel, et rühmadele on antud võimalus kahe
kuu jooksul katsetada erinevaid
töökorralduse viise.
Senise töökorraldusega jätkates ei ole võimalik töötada
kattuva tööajaga, mille puhul
tegutseb lastega kella 9-13
kolm inimest. See võimaldab
juhendada lapsi väikestes
gruppides, neid individuaalselt toetada.
Igapäevane tegevus lastega
hõlmab täna kogu õpetaja tööpäeva. Koos lastega söömine,
mida õpetaja või õpetaja abi
praeguse töökorralduse puhul
oma tööajal teeb, ei ole tema
vaheaeg. Töö lastega on pingeline ja vastutusrikas ning vähemalt pool tundi peab õpetajal
või õpetaja abil olema aega,
mil ta saab töökohustustest
vabana lõõgastuda. Praeguse
12-tunnise tööpäeva puhul
on õhus küsimus, kuidas on
õpetajale ette nähtud lühen-

datud tööaeg kooskõlas tema
tegelikkuses tehtavate pikkade
tööpäevadega ja kas selline
töökorraldus pole õpetaja jaoks
liiga väsitav.

Mis paneb otsustama kattuva tööaja kasuks?
Kat tuv tööaeg võimaldab
hommikupoolsel ajal, mil
toimuvad õppetegevused, olla
korraga rühmas kogu rühmameeskonnal. Praegusel seaduste muutumise ajajärgul
ei ole lihtne, mõnel puhul
isegi mitte võimalik, taotleda
rühma erinevat lähenemist
vajavale lapsele tugiisikut.
Peame leidma lisaressursse
oma asutuse seest.

Kattuva tööajaga töökorraldus võimaldab õpetajal:
◊ tagada paremini laste turvalisus toas ja õuesoleku ajal
(eriti, kui rühmas on reegleid eiravaid või agressiivse
käitumisega lapsi), viia läbi
õuesõppetegevusi, õppekäike jms;
◊ saada ja jagada päeva jooksul infot kõigi laste kohta
(õhtul on vajadusel olemas
vastused lapsevanemate
küsimustele päeva kohta);
◊ rakendada samaaegselt
töösse mõlema õpetaja
vahvad ideed ja ühine energia püstitatud eesmärkide
tulemuslikumaks saavutamiseks;
◊ teha ettevalmistused tegevusteks tööajal, täiendades
üksteist, osaleda koosolekutel, asutuse arendustegevuses;
◊ viia läbi grupitegevusi erinevate vajadustega, eri vanuses, erineva arengutasemega lastega, et tõhusamalt
saavutada nende arengu
toetamist;
◊ dokumenteerida kordamööda laste arengut, koostada arengumappe.

Lapsevanema vaatevinklist
on kindlasti oluline, et:
◊ lastele on tõhusamalt tagatud turvalisus;
◊ lapse eripäraga arvestatakse
enam, sest õppetegevuse
ajal on kolm täiskasvanut
rühmas, kel jagub lastele
tähelepanu, õpetajatel on
laste jaoks aega;
◊ säilib igapäevane tagasisidet

mõlemalt õpetajalt, sest nad
on omavahel infot jaganud
ja teadlikud sellest, mis lastega on toimunud.
Ja samas ei ole nii mõneski
kodus enam vaja pidada arutelusid teemal, milline õpetaja parasjagu tööl on – last ootavad päeva
jooksul mõlemad õpetajad.
Eelpool toodu kirjeldab
kattuva tööaja plusse varem
kasutatud töökorralduse ees.
Usun, et kui selline töö korraldus käivitub esialgu
kasvõi mõnel päeval nädalas, on meil kõigil võimalik
praktikas kogeda eeliseid
õpetaja 12-tunniste tööpäevade ees. On vaja head tahet
analüüsida, hinnata erinevaid
võimalusi ja valmisolekut
mõelda kaasa ning kohaneda
muutustega.

Mis on suurimad takistused
seni kehtiva töökorra muutmise ees?
Kindlasti on esialgu keeruline:
◊ üle elada esimesed emotsioonid ja olemasolevat olukorda analüüsides süveneda
lahenduste leidmisse;
◊ lapsel otsustada, millise
täiskasvanu poole pöörduda, ja harjuda olukorraga,
et kõik tegemised on enam
toetatud, et tulemuseni
jõuab rohkem päevaseid
töid ning et mänguks jääb
rohkem aega;
◊ õpetajal loobuda harjumuspärasest töökorraldusest ja
vabadest päevadest töönädala sees ning leida uus töörütm ja teha koostööd teise
õpetajaga, kellega varem
kohtuti tööl olles paaril tunnil nädalas;
◊ lap s e v an e m al ha rju da
mõttega, et võimalikult
pikalt kattuva tööaja saavutamis eks on oluline
kaardistada laste lasteaiapäeva kasutamise aeg ja
võimalusel rakendada töösse
valverühmad.

Kaks rühma töötab uue
mudeli järgi
Sel aastal alustas juba kaks
rühma tööd ühe õpetaja,
assistendi ja õpetaja abi
mudeli järgi. Peamine tugevus
sellise töökorralduse puhul
on, et lastega töötab õppetegevuse ajal kolm täiskasvanut.

See on laste jaoks arendav
ja turvaline. Võimaldab teha
grupitööd, käia väljasõitudel
ja õppekäikudel sagedamini
ning kaugemal. Et rühmas on
pidevalt kolm täiskasvanut,
saab paindlikult korraldada
õppetegevust ja vajalikku
koristustööd.
Koolieelse lasteasutuse
seaduse alusel kuulub rühma
personali kolm täiskasvanut ja
kuni kakskümmend neli last,
see teeb suhtarvuks kaheksa
last täiskasvanu kohta. Täna
on veel mitmete koolieelsete
lasteasutuste rühmades korraga tööl kaks täiskasvanut,
nendest üks õpetaja ja teine
õpetaja abi, mis teeb kaksteist last täiskasvanu kohta.
Laste suhtarvu täiskasvanu
kohta muudab suureks ka
koolieelse lasteasutuse pikk
lahtioleku aeg - 12 tundi.

Tähtis on kõigil osapooltel
mõista, et muudatused ei
ole olulised kokkuhoiu, vaid
laste huvides
Tegelikkuses on meie rühmades ühel õpetajal täna just
nii palju lapsi, kui sel päeval
kohale tuleb. Õpetaja abiga
ei saa igal hetkel arvestada,
sest tal on toitlustamise ja
koristamise kohustusi. Lastega saab ta tegeleda alles
siis, kui laud on kaetud, toit
jagatud, laud koristatud,
nõud ja põrandad pestud,
vaibad klopitud, tualetid
puhtaks nühitud, kraanikausid särama löödud ja muud
heakorratööd toimetatud.
Õpetaja abi aitab küll jõudumööda õppetegevuse ajal ja
õueminekul riietamise ajal,
osaleb õppekäikudel, aga
sellest ei piisa erinevate vajadustega lastega päeva pingelisemal ajal toime tulemiseks.
Tahes tahtmata peame täna
tõdema, et senine töökorraldus
rühmas ei taga, et laste aktiivse
õppetegevuse ajal on nendega
koos piisavalt pedagoogilist
personali, täiskasvanuid.
Töö ümberkorraldamine
on mõistetav ja põhjendatud,
arvestades laste erinevate
vajaduste kasvu. Alates 5.
septembrist kaardistame personali abiga kahe kuu jooksul
laste arvu rühmades, et omada
rohkem infot töö ümberkorraldamise protsessist.
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Huvi vaba aja veetmise
võimaluste vastu oli suur
Saue Sõna
Huviringide infopäev tõi 5. septembri õhtul lapsed, noored ja
täiskasvanud kooli valima, millega vabal ajal pärast koolitundide või tööpäeva lõppu tegelda.
V õ im alu s i tu t v u s t a s id
Saue Huvikeskus, Saue Noortekeskus, Saue Gümnaasium,
Saue lasteaed Midrimaa,
Saue Muusikako ol, Saue
Päevakeskus, Saue Jalgpalliklubi, Saue Võrkpalliklubi,
Saue Male-Kabeklubi, akrobaatikakool Par tner Akro,
Saue vibuklubi Sagittarius,
Saue Tenniseklubi, karateklubi Kimura Shukokai, Keila
Swimclub, Saue Spordiklubi,

Keila Kor vpallikool, Saue
Kergejõustikuklubi, Saue
Taekwondoklubi ja spordiklubi Imperial.

Kavas oli tegevuste tutvustamine, kohtumine juhendajatega, huvialadele registreerimine, lepingute sõlmimine

ja töötoad.
Kes kohapeal otsust veel ei
langetanud ja sobivasse ringi
end kirja ei pannud, saab seda

hiljemgi teha, sest info, mida
Sauel pakutakse, on kodulehtedelt või Facebookist leitav.
Fotod: Sirje Piirsoo

tama erinevate vahenditega,
maalime akvarelli ja kattevärvidega, kujundame pilte, plakateid ja katsetame trükitehnikaid
erinevatel materjalidel. Kuutasu
10 eurot. Õpetaja Virve Laan.

bineerime erinevaid materjale.
Kuutasu 14 eurot. Õpetaja
Anneli Lupp.

Esmaspäeval ja neljapäeval kell
14.30-16.00. Tutvume õmblusvõtetega, vildime, heegeldame,
lükime helmeid. Kuutasu 16
eurot. Õpetaja Anneli Lupp.

Teisipäeval kell 15.00-16.00.
Kuutasu 8 eurot. Õpetaja Terje
Toomingas.

Uus hooaeg õpilastele Saue Huvikeskuses
Saue Huvikeskus

Saue Huvikeskuse kunstiklassis

Loodusteaduse huviring

Teisipäeval kell 12.15-14.45 ja
kolmapäeval kell 15.00-16.30.
Voolime savist pisiplastikat ja
reljeefe, valmistame kruuse,
vaase, taldrikuid jm. Õpime
erinevaid keraamika töövõtteid,
glasuurime madalkuumusglasuuridega. Kuutasu 12 eurot.
Õpetaja Reet Vester.

Esmaspäeval kell 13.30-14.30
ja 14.30-16.00 klassiruumis
203. Kuutasu 10 eurot. Juhendaja Marco Saluste.

Showgrupp Vikerkaar Saue

Tantsutrennid alates 7. septembrist esmaspäeval ja kolmapäeval kell 16.00-20.00 Saue
Gümnaasiumi saalis. Ootame
uusi tantsijaid algajate gruppi.
Kuutasu 16 eurot. Juhendaja
Elo-Marika Kongo.

KUNSTISTUUDIO RINGID

Keraamika

tele poistele ja tüdrukutele. Erinevate esemete valmistamise
käigus puutub õpilane kokku
tootedisaini imelise maailmaga
ja näeb, millised on erinevate
materjalide omadused. Kuutasu
12 eurot. Õpetaja Eret Kuusk.

Animaring koostöös MTÜ
Nukufilmi Lastestuudioga

Meisterdamise ring
„Head käed”

Teisipäeval kell 15.00-16.30.
Kui sulle meeldivad multikad,
siis tule ja proovi neid ka ise
meisterdada. Kuutasu 30 eurot.

Kolmapäeval kell 12.15-13.30
või 13.30-14.45. Huviring on
mõeldud meisterdamishuvilis-

Reedel kell 12.15 – 13.45 või
14.15-15.45. Õpime joonis-

Joonistamine ja maalimine

Käsitööring „Pitsid-satsid“

Skulptuur ja pisiplastika

Esmaspäeval ja neljapäeval
kell 12.15-13.45. Teeme savist
ümarplastikat ja reljeefi. Kom-

SPORT
Üldkehaline ettevalmistus
(ÜKE)

Ringidesse registreerimine
huvikeskus@saue.ee ja E-N
kell 12.00-18.00 ruumis
124. Lepingute blanketid
ka kodulehel www.sauehuvikeskus.ee.

Uus hooaeg täiskasvanutele Saue Huvikeskuses
Saue Huvikeskus
Palume registreerida kursustele
e-posti aadressil huvikeskus@
saue.ee.

SAVITUBA PEREDELE

Alates oktoobrist kaks korda
kuus laupäeval kell 11.0013.00 Saue Huvikeskuse kunstiklassis. Oktoobris avab savituba uksed 1. ja 8. kuupäeval.
Perepilet 12 eurot. Juhendaja
Made Kaares.

KERAAMIKA

Alates 20. septembrist igal
teisipäeval kell 18.30-20.45.
Õpime erinevaid keraamika

tehnikaid ja töövõtteid. Glasuurida saab madalkuumus- ja
kõrgkuumusglasuuridega. Ühe
korra tasu 9 eurot. Juhendaja
Virve Laan

PORTSELANIMAAL

Alates 3. oktoobrist
e smaspäeval kell 18.30 20.00. Maalimiseks
kasutame pesukindlaid portselanivärve. Põletus kuni 850
kraadi. Kohapeal on olemas
vajalikud töövahendid, värvid
ja valik lauanõusid. Ühe korra
tasu 6 eurot. Juhendaja Virve
Laan.

TEKSTIIL JA TAASKASUTUS

Alates 5. oktoobrist kolmapäeval kell 18.00-20.30. Ühe
korra tasu 8 eurot. Juhendaja
Eret Kuusk

JOONISTAMINE JA AKVARELL
6. oktoober - 1. detsember
neljapäeval kell 18.30-20.45.
Kahekuulise kursuse maht 24
tundi. Ühe kuu tasu 30 eurot.
Joonistamistarbed – pliiatsid,
paberid, pintslid, värvid, lakid
– on hinna sees. Juhendaja
Virve Laan.

AKRÜÜLMAAL

Alates 2. veebruarist 2017
neljapäeval kell 18.30-20.45.
Kolmekuulise kursuse maht

on 36 tundi. Maalime kompositsioone erinevatel teemadel.
Kõik materjalid hinna sees.
Ühe kuu tasu 35 eurot. Juhendaja Virve Laan.

VESIAEROOBIKA

Esmaspäeval ja neljapäeval
kell 18.30-19.15 Saue ujulas.
Sobib igas vanuses osalejatele
- nii algajatele kui edasijõudnutele - tasemest sõltumata.
Tund annab hea üldfüüsilise
koormuse, parandab südametegevust ja koordinatsiooni,
suurendab lihastoonust ja
vähendab rasva. 10 korra pilet
50, ühe korra pilet 6 eurot.

Ugala teatri etendus „Moraal“ Saue kontserdisaalis
Raju muusikal „Moraal“, mis ei
jäta ükskõikseks ühtegi vaatajat,
tuleb 7. oktoobril kell 19 Sauele!
See on sama hoogne ja kaasakiskuv teatrietendus nagu üks korralik
rokk-kontsert, kus ei hoita tagasi
vägisõnade, kostüümivahetuste ja

muusikaliste numbrite rohkuselt.
Kaks näitlejat, Adeele Sepp
ja Rait Õunapuu, kehastuvad
1,5 tunni jooksul enam kui 30
erinevaks tegelaskujuks, et tuua
vaatajateni seitse moraliseerivat
lugu hukka läinud teismelistest.

Etendus jagab teatraalseid
jalahoope noortele, kes on täiskasvanutest eeskujude puudumisel läinud kõlbelise isevoolu teed.
Muusikaliselt toetab näitlejaid
ansamblitest KaliBriis ning vonKuusk tuntud muusik ja helilooja

Kaarel Kuusk.
Provokatiivse muusikali laulusõnad on eesti keelde tõlkinud tuntud
Eesti räppar Lord ehk Mart Rauba.
Piletid hinnaga 11 või 14 eurot
on müügil Saue Huvikeskuses (koolimajas ruum 124) E-N 15.00-18.00.

Juhendaja Ave Lähker.

RAHVAKULTUUR
Rahvatants

◊ Saue Simmajad segarühm
ja naisrühm. Juhendaja Ulvi
Mägi. Info Kalev Israel, tel
+3725078758.
◊ Saue Kägara naisrühm.
Info Ke r s ti A nni, tel
+3725220243.

Rahvamuusika ansambel
Saue Kapell
Juhendaja Reet Jürgens, tel
+3725223635.

Saue Segakoor

Dirigent Elviira Alamaa, tel
+3725225359.

25. septembril kell 9-16
Sauel Pärnasalu
põik 11 platsil
SÜGISLAAT
Tulge ostma ja kauplema!
Info 58050167,
laadakorraldus@gmail.com
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Spordiklubi Imperial uus hooaeg
Spordiklubi Imperial
www.sauesport.ee
Meie spordiklubi suvepuhkus
on taaskord lõppenud ja oleme
alustanud uue hooajaga. Vaatamata puhkusele, oli see väga
aktiivne - osalesime mitmetes
treeninglaagrites ja käisime
võistlemas. Iga hooaega oleme
alustanud varasemast tegusamalt. Kui näiteks eelmisel
aastal avasime lastegrupi, siis
sellest õppeaastast töötab
meie treener Reimo Allik ka
Saue Gümnaasiumis kehalise
kasvatuse õpetajana!
Juuni keskel oli meie sõprusklubi Korrus3 maadluslaager lastele, kus osalesid meie
grupist Jasper Toots, Henrik
Kohl ja Märten Kohl. Kiidame
poisse, kes kõik alustasid treenimist eelmise hooaja alguses
ja tegid seda terve hooaja vältel
väga eeskujulikult.
Juuli alguses osalesime
noorte ja täiskasvanute grupi
liikmetega Tallinna Taipoksi
Klubi suvelaagris Kurgjärvel.
Treeninglaagrist võtsid osa Nils
Joonas Põldme, Reimo Allik,
Virgo Vorobjov, Jaan Vanaaseme, Gerth Kastehein, Kristopher Kastehein, Marleen Arumäe
ja Edvin-Erik Kibus, kellest viimane tegi seal ka pool laagrit
treeneritööd. Meie spordiklubi
oli pärast korraldajaklubi kohal
suurima osalejate grupiga. Toetasime laagrit oma treeningvarustuse kasutamisega.
Praktiliselt Kurgjärve taipoksi laagriga samal ajal toimus ka Pärnus MMA/BJJ suvelaager, kuhu Edvin-Erik Kibus
läks treeneriks. Tervest sellest
treeninglaagrist võttis osa meie
liige Tanel Tiks ja pärast Kurgjärve laagri lõppu jõudis treenima ka Nils Joonas Põldme.
Juuli lõpus sõitis meie treener Reimo Allik Taimaale treeninglaagrisse, kus tegi kaks
nädalat aktiivseid treeninguid
kohalikus spordiklubis Phuket
Top Team. Paljud Eesti võistlejad ja treenerid, kes tegelevad
taipoksiga, käivad Tais treenimas, sest seal on see rahvussport ja tase väga kõrge. Meil
varasemad kogemused puudu-

Spordiklubi Imperial on Saue
linnas tegutsev võitlusspordiklubi. Eesmärk on spordi
arendamine, tervislike eluviiside propageerimine, treeningute, koolituste ja spordiürituste korraldamine. Me ei tee
lihtsalt trenni, vaid mõtestame
ka oma tegevust! Meid toetavad Saue linn, Võitluspood,
Team Kibus, Korrus3, Weprint
ja Kema Film.

Spordiklubi Imperial koos toetajaskonnaga Mõisaküla Fight 2016. Kõige
suuremad tänud meie treener Edvin-Erik Kibusele

Nils Joonas Põldme (vasakul) võistleb Taur Guitoriga. Kahjuks pidi Nils
pärast kolme raundi leppima kohtunike otsusel kaotusega.

Reimo Allik (vasakul) võistleb Lauri Liivi vastu. Reimo võitis vastast ülekaalukalt juba esimeses raundis! Fotod Agnes Reiska

sid ja saatsime Reimo sinna
treenima, et õppida päris õiget
taipoksi tehnikat, valmistuda
võistluseks ja uueks hooajaks.
5. augustil toimus Mõisaküla linna suvepäevade raames
esmakordselt võitlusspordiüritus Mõisaküla Fight 2016, kus
õhtu jooksul peeti kuus matši.
Meie klubi esindasid seal Nils

Joonas Põldme ja Reimo Allik.
Nilsi vastaseks oli Tallinna Taipoksi Klubi treener Taur Guitor,
kes pani kogemuse maksma ja
võitis matši.
Matš toimus kaalukategoorias -74 kg, 3x3 minutit ja K-1
reeglite järgi. Kui arvesse võtta,
et see oli Nilsil alles teine ja
vastasel 41. matš, siis jääme

Spordiklubi Imperial taipoksi suvelaagris Kurgjärvel. Täname treeninglaagri toetamise eest Saue linna, Fitshopi ja Võitluspoodi

tulemusega väga rahule.
Märkimisväärne on, et see
oli õhtu jooksul ainus matš, mis
kestis kõik kolm raundi lõpuni
ja võit tuli määrata kohtunikel.
Kõik ülejäänud lõppesid KO-ga
(knockdown), ehk vastane löödi
seisundisse, kus ta polnud
enam võimeline edasi võistlema.
Tihti tahetakse ise adrenaliini tõttu edasi jätkata, aga
võistleja enda tervise huvides
kohtunik katkestab matši. Selliselt lõppes ka Reimo matš,
kus tema vastane oli Viljandi
Taipoksi Klubi treener Lauri
Liiv. Matš toimus kaalukategoorias -78 kg, 3x3 minutit ja
K-1 reeglite järgi. Reimo sooritas oma töö ringis puhtalt ja
kiirelt, võites oma vastast juba
esimeses raundis KO-ga.
Klubi tänab südame st
kõiki toetajaid ja veel rohkem
neid, kes tulid seda kohapeale tegema. Ilma toetu-

seta ei jõuaks me kuhugile!
Alanud uuel hooajal jätkame ikka
sihikindlalt Saue linna spordi
arendamist. Ootame endiselt
kõiki uusi liikmeid julgelt meie
treeningutega liituma. Seda saab
hooaja vältel teha igal ajal, aga
mida varem, seda parem endale.
Osalema ei pea kõigis trennides, vaid on võimalus treenida
ka näiteks kord nädalas, muutes sellega oma teised trennid
ja tegevused mitmekülgsemaks.
Võitlussport ei ole riskantne
ala, kui teha seda mõistusega
ja lihtsalt harrastaja tasemel.
Võitlussport on sportlik võitlus,
kus on oma tehnika, reeglid ja
filosoofia. Omavahel võrrelda võitlussporti ja tänavakaklust on vale.
Rohkem infot trennide
kohta saab www.sauesport.
ee, Facebookist Spordiklubi
Imperial, e-posti teel nilsjoonaspoldme@gmail.com või helistades +372 522 8374.

Tulekul on Saue mälumängu võistkondlike esivõistluste II voor
Saue Mälumänguklubi
juhatus
Jätkuvad Saue linna võistkondlikud esivõistlused mälumängus „Tammekilb 2016“.
II voor toimub teisipäeval,
20. septembril 2016 algusega kell 19.00 Saue Güm-

naasiumi klassis 310.
Kevadel läbiviidud I vooru järel
on paremusjärjestus järgmine:
1. Sammas 32 punkti
2. Ettur 29 punkti
3. SG4 24 punkti
4. Noortekeskus 23 punkti
5. Tammetõru 22 punkti

Paljukordne võitja Tammetark sel korral kahjuks
ei osalenud, kuid tuletame
meelde, et võistlus toimub
kolme s voorus ja lõpliku
paremusjärjestuse selgitamisel lähevad arvesse iga võistkonna kahe parema vooru
tulemused. Seega on kõigil

võimalus tulemust parandada.
Oodatud on ka uued kuni
neljaliikmelised võistkonnad,
sest ka neil on praegu veel
teistega võrdsed võimalused
kokkuvõttes edukad olla.

Head mõttetrenni!

9. september 2016 Saue Sõna
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Saue Jalgpalliklubi - Eesti viies!

Saue Jalgpalliklubi
Eesti Meistrivõistlustele rannajalgpallis pandi 20. augustil Pärnu rannas punkt. Juba
neljandat aastat järjest mängis
kümnest võistkonnast koosnevas Eesti Meistriliigas ka Saue
Jalgpalliklubi (JK) meeskond.
Eesti rannajalgpallis on
kujunenud välja traditsiooniline

nelik tugevatest võistkondadest, kes tavapäraselt omavahel medalid jagavad.
Saue JK hooajaeelne eesmärk oli võita kõik mängud
võistkondade vastu, kes nende
nelja hulka ei kuulu.
Teiseks, kuid mitte vähem
tähtsaks eesmärgiks oli seatud
vähemalt paar võitu Eesti parimate vastu.

Esimene eesmärgi täitsime
80%. See tähendab, et tabeli
teise poole võistkondade vastu
võitsime 10 mängu kaheksast
ja laias laastus tuleb sellega
kindlasti rahule jääda. Samuti
täitsime hooaja teine eesmägi, alistades antud hetkel
valitseva Eesti meistri PSG
Peugeot ja karikavõitja SK
Augur Enemat.

Pildil viimase etapi koosseis: Kaspar Kotter, Peeter Seppel, Argo Alaväli,
Kristjan Suurjärv, Ken- Glaid Nool, Lauri Esko, Pele, Janar Pajo ja Erkki
Liiv. Lisaks mängisid meeskonna eest - Kristjan Ploompuu, Ranon Kriisa,
Norman Põder, Sander Avingo, Daan Moistus, Markus Seppam, Henri
Heinsalu, Silver Liiv ja Ants Jaakson

Hooaja kokkuvõtteks tõid
need tulemused Saue JK-le
igati teenitud ja kindla viienda
koha.
Viiendast kohast tähtsaim
on aga teadmine, et Saue
pallivõlurid on võimelised

mängima Eesti paremikuga kui
võrdne võrdsega.
Selle teadmisega on hea
selleks hooajaks liiv jalgadelt
pühkida ja minna uuele suvele
vastu juba kõrgemate eesmärkidega.

Suvelaagri treeningud olid esmakordselt rannajalgpalliväljakul
Birgit-Helis Heinsalu
Eesti Jalgpalliliidu ja Rimi suvelaager toimus kolmandat korda
8.-12. augustil Sauel, suvelaagrite ajaloos esmakordselt olid kõik
treeningud rannajalgpalliväljakul.
Laagris õppisid lapsed rannajalgpalli elemente ja tõdesid,
et treeningud liival on raskemad
kui muruväljakul. Siiski harjusid
lapsed väga kiirelt rannajalgpalliga ja nautisid laagrit täiel rinnal.
Lisaks treeningutele käidi ka
ekskursioonil A. Le Coq Arenal,
kus lapsed said kohtuda Eesti
koondise mängijatega ja teiste
laagrite lastega jalgpalli mängida.
Saue Jalgpalliklubi tänab
treenereid Anett Kadastut,
Henrik Kummerit ja Henri
Heinsalu suvelaagri eduka läbiviimise eest.
Klubi loodab lastega taaskoh-

Lapsed harjusid väga kiirelt rannajalgpalliga ja nautisid laagrit
täiel rinnal

tuda ka järgmise aasta suvelaagris ja ootab kõiki huvilisi Saue
Jalgpalliklubi treeningutele.

Muusika
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Saue Muusikakoolis algas 20. hooaeg
Saue Sõna
Saue Muusikakoolis astus
tänavu, 20. sünnipäeva aastal
esimesse klassi 26 õpilast, kes
asusid õppima 11 erialal.
Muusikakooli direktori Kristiina Liiviku sõnul on Saue
linn eriline selle poolest, et
esimese tutvuse pilliga saab
teha iga laps, kes soovib. Selleks on muusikakoolis loodud
0. klass, kus sel aastal teeb
esimesi samme pilliõppes
samuti 26 õpilast 10 erialal.
Esimese kokkupuute muusika ja pilliõppega saavad teha
aga ka päris pisikesed Suzuki
rühmas, kus tänavu õpib koos
vanematega üheksa last.
S aue Muusik ako ol o n
rikas toredate õpetajate poolest. Igal aastal tunnustab
Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital ja Eesti

26 esimese klassi õpilast koos õpetajatega. Foto: Sirje Piirsoo

Muusikakoolide Liit parimaid
pedagoogi tunnuspreemiaga.
Eelmisel aastal osutus parimaks kitarriõpetaja Iljo Toming.
Tänavu on tunnuspreemia saaja
viiuliõpetaja Juta Ross.
Eesootavast rääkides ütles
Kristiina Liivik, et tulemas
on palju põnevat: õpilas- ja
temaatilisi kontser te, XII
noorte laulu- ja tantsupidu, IV
Harjumaa puhkpillipäev „Tormakas algus“, kontsertide sari
„Saue kontserdisügis“, mille
avakontsert, kus esineb Kirke
Karja kvartett, on juba 13.
septembril ja heategevuslik
kontsert muusikapäeval, 30.
septembril.
10. veebruaril 2017 tähistab aga muusikakool pidulikult
20. sünnipäeva. Valmib juubeliplaat.

„Saue Kontserdisügis“ tuleb ka tänavu!
Kristiina Liivik
Projektijuht
Traditsioonilise professionaalmuusika sari „Saue Kontserdisügis“ sai alguse juba 2000.
aastal, et arendada kontserditraditsioone Sauel, tutvustada
ja populariseerida muusikakooli
õpilastele professionaalset
muusikakultuuri.
Kontsertide eesmärk on tutvustada erinevaid interpreete,
muusikastiile ja heliloomingut.
Kokku on aset leidnud 77 kontserti, aastas on neid tavaliselt
neli või viis.

Sari elavdab Saue linna ja
naabervaldade kultuurielu
Kõik kontserdid toimuvad elanikele, õpilastele ja külalistele
juba armsaks saanud Saue
Kontserdisaalis, kus asub ka
2005. aastal soetatud Estonia klaver.
Tänavu on kavas viis kontserti, kus pakume erinevate
ajastute muusikat, tutvustame noori interpreete ja uusi
ansambleid. Esinejate seas on
ka tuntud ja kogenuid professionaale ning soliste.
Tavapilet maksab viis eurot,
kuid õpilastele on sissepääs
tasuta.
Projekti korraldame koostöös MTÜ-ga Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkester. Kontserdisügist toetavad veel Eesti Kultuurkapital, Saue linn ja Saue
Muusikakool.

13. septembri avakontserdil
esitleme Kirke Karja kvartetti

Kirke Karja kvartett alustas
musitseerimist 2015. aasta
kevadel. Kes veel ei tea, siis
Kirke Karja on noor Eesti pianist ja helilooja. Lisaks aktiivsele kontserttegevusele töötab
Kirke Saue Muusikakoolis rütmimuusika osakonnas jazzklaveri õpetajana. Ta astus tänavu
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias doktoriõppesse.
Kvartett esitab omaloomingut, milles annavad värvi kollaažilikud fragmendid 20. sajandi
tuntud heliloojate töödest. Selle
aasta varasuvel ilmus kvartetilt
debüütalbum, mida nad esitlesid minituuril Rootsis.
Ansambel eksperimenteerib
erinevate parameetritega, nagu
vaikus ja müra, keerulised rütmistruktuurid ning harmooniajärgnevused, polütonaalsused
ja minimalistlikud võtted,
elektroonika ning akustilised
kõlad. Seda kõike toetab iga
muusiku erinev taust ja muusikaline maitse. Lisaks Kirke
Karjale kuuluvad ansamblisse
kitarrist Kalle Pilli ja trummar
Karl-Juhan Laanesaar. Kontserdi muudab eriliseks see, et
koosseisu kuulub Saue Muusikakooli vilistlane, bassist
Martin-Eero Kõressaar. Tore
on armsaid ja andekaid noori
taas kodulinnas musitseerimas
näha ja kuulda!

pühendatud ülemaailmsele
muusikapäevale. Esinevad
Saue Muusikakooli õpetajad,
vilistlased ja külalised. Kontsert
on tasuta, kuid kes soovib, võib
teha annetuse. Annetustest
kogutud raha läheb muusikakooli pillide soetamiseks. Saue
Muusikakoolile pillide ostmist
saab toetada ülekannetega
Saue Linnavalitsuse arveldusarvele EE53 2200 0011 2015
5821 selgitusega „muusikakooli pillid“ või annetusena 30.
septembri kontserdil kohapeal.

Heategevuslik kontsert 30.
septembril kell 18.30

Saue Kontserdisügise lõppkontsert on eriline koosseisu
poolest. Tutvustame publikule

Heategevuslik kontsert on

Soolokontsert 11. oktoobril
kell 18.30
Sellel aastal esitleme Saue
publikule Eesti tuntud pianisti
ja pedagoogi Mati Mikalaid, kes
tutvustab esitatavaid teoseid ja
räägib heliloojate eludest.

Jazzi- ja improvisatsioonilise muusika kontsert 8.
novembril kell 18.30
Suur rõõm on tutvustada Eesti
noort ja andekat lauljat Linda
Kanterit, kes on Saue Muusikakooli pop-jazz osakonna vilistlane. Saue kontserdisügisel
astub ta üles koos selleks kontserdiks kokku pandud projektansambliga. Esitamisele tuleb
omalooming ja lemmikteosed.

Kammerkontsert
2. detsembril kell 18.30

Kiili Vanamuusika ansamblit,
mida juhendab tuntud pedagoog ja flöödimängija Heili
Meibaum. Kiili vanamuusika
ansambel on tegutsenud 13
aastat. Saue Kontserdisügisel
astub ansambel üles koos professionaalmuusikutega, laulja
Tõnis Kaumanni ja hispaan-

lasest trompetimängija Jose
Antonio Page Ramirezega.
Infot kontsertide kohta:
Saue Muusikakooli kodulehel
www.sauemk.edu.ee, lehes
Saue Sõna, linna veebis www.
saue.ee ja linna FB lehel.
Tere tulemast kontsertidele
ja häid muusikaelamusi!

9. september 2016 Saue Sõna
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Päevakeskus viis sauelased Kesk-Norrasse
Elina Mägi

sem hansalinn paikneb kahel
tasasel poolsaarel seitsme mäe
vahel. Linna õigused sai Bergen 12. sajandil.
Linn koosnes põhiliselt puumajadest, mistõttu olid tulekahjud sagedased. Viimane suur
tulekahju oli 1955. Tänaseks on
majad taastatud ja see ilus puumajade kvartal kuulub UNESCO
maailmapärandi nimekirja. Bergenis sündis ja on sinna ka maetud Edvard Grieg.
Bergeni ilm on heitlik, aastas sajab kokku 2250 mm
sademeid, sestap pidi parim
kink seal olema vihmavari.
Liigub ringi legend väikesest
poisist, kellelt küsiti, kas sadu

algas juba ammu. Vastus kõlas:
„Kust mina tean, ma ju alles
seitsmeaastane!“.
Edasi jäi meie teele Steindalsfosseni kosk, mille tagant on
võimalik läbi kõndida ja seda
igast küljest imetleda. 182
meetri kõrgust kuulsat Voringfosseni koske varjutas tihe udu.
Edasi sõitsime üle Euroopa
suurima kõrgmäestiku Hardangervidda mägiplatoo, palja ja
kõleda kivirohke maastiku. Imelik, et ka sellisel trööstitul maastikul leidus hulgaliselt hütte, kus
kohalikud puhkust naudivad. Igal
kolmandal norralasel pidavat
mägionn olema. Platoo suuruseks on 70 korda 100 km. Puutumatu loodusega on see kodu
metsikutele põhjapõtradele.
13. juuli oli mõeldud Oslo
külastamiseks. Linna asutas 1048
kuningas Harald III. Pealinnaks sai
Oslo 1814. Täna on Oslos veidi
üle 600 tuhande elaniku.
Külastasime Norra kunstnik
Gustav Vigelandi skulptuuride
parki. Pargi peaalleed ääristavad 212 inimfiguuri, ning 17
meetri kõrgusel sambal on neid
üle 400. Parki kaunistavad lillepeenrad ja purskkaevud.
Kon-Tiki ja Frami muuseumides oli, mida vaadata. Näiteks balsapuust laev, millega

Thor Heyerdahl purjetas üle
Vaikse ookeani ja papüüruslaev
RA II. Samuti ka polaarlaev
Fram, mille reisid ulatusid kaugele põhja ja kaugele lõunasse.
Jalutasime ka Oslo peatänaval Karl Johans Gate`l, mis
kulgeb kuningalossist raudteejaamani ja kus asuvad parlamendihoone, rahvusteater ja ülikool. Kuningalossi ees on palee
rajaja kuningas Karl Johani
ratsamonument. Imposantne
raekojahoone avati linna 900.
aastapäeva tähistamiseks.
Öö möödus juba tuttavas
Kirkenaeri lähedal asuvas kämpingus. Hommikul algas pikk
teekond Stockholmi ja järgnes
laevasõit Tallinna.
Oli väga tore reis. Loodus
Norras on kirjeldamatult ilus:
mäed, kosed, kaljud, liustikud,
kärestikulised jõed, metsad ja
põllud. Kõikjal kenasti hooldatud puidust eramud.
Suur osa reisi õnnestumisel
oli meie giidil Viirel, kes rääkis
huvitavalt Norrast, norralastest
ja vastas põhjalikult meie pärimistele. Imetlesime bussijuhte,
kes mööda keerulisi mägiteid
kindlalt rooli hoidsid. Täname
Ülot ja Ergot. Kokku läbisime
2800 km, kõrgeim punkt oli
1254 m üle merepinna.

jõuka seto talu töödest ja
tegemistest, seto rahvarõivastest, kommetest jne.
Ekskursioon muuseumis.
Kontsert-tutvustus (15-20
min) Seto folklooriansamblilt Kuldatsäuk. Ansambel
kannab erinevaid seto rahvarõivaid, varasemaid valgeid ja hilisemaid tumedaid
kitasnikke. Näha saab vallaliste ja abielunaiste argi- ja
pidupäevarõivaid, rohkelt
hõbeehteid (tsäposkad,
keed, kuhiksõled). Soovi korral lõunasöök talumuuseumi
tsäimajas. Obinitsas jalutame
Lauluemade nõlval, vaatame tsässonat. Külastame
Vahtraoru talus asuvat Vana
Jüri seebipoodi. Talus tegeldakse käsitööseepide valmistamisega (Petseri paaba luksseep, Kiusupunni seep, kooriv

seep Piusa liivaga, Tobrova
tõrvas jne). Piusa liivakivikoopad ja karjäär. Liiva maaaluse kaevandamise tagajärjel
tekkisid võimsad labürindid
ja kuni 10 meetri kõrgused
sammaskäigud. Männimetsa
all asub kaheksa mahajäetud
kaevandust, maa-alune kaevandamine lõpetati ligi 20
aastat tagasi, kui mindi üle
liiva tootmisele karjäärist.
Tutvumine kaitsealaga ja uue
külastuskeskusega. Majutus
Seedri puhketalus. Soovijatele saunaskäik, ettetellimisel õhtusöök.
◊ 2. päev, 28. ok t oober.
Hommikusöök puhketalus.
Lindora laada külastus.
Lindora küla on olnud ümbruskonnas laatade poolest
kuulus juba pikka aega, sest
esimene laat peeti siin juba

1920. aastate alguses. Laat
toimub alati 28. oktoobril.
Reisikorraldaja: Loodusreisid
OÜ. Giid-reisijuht: Viire Vahtra

(Algus 26. augusti numbris)

Viiendal päeval oli kavas jalutuskäik Briksdali liustiku juurde,
selleks tuli jalgsi läbida mitu kilomeetrit ikka ülesmäge. Ega me
kõik sinna jõudnudki, ajast jäi
puudu, kuid poolelgi teekonnal
jagus kauneid vaateid.
Praamiga üle Sognefjordi ja
jõudsime Hopperstadi puukiriku juurde, mis on püstpalkhoone, mille puhul on kasutatud tappe ja ei ühtki naela. Selliseid on tänapäevani säilinud
umbes paarkümmend.
Vikafjelli mägiteel, umbes
950 m kõrgusel, veendusime,
et tõesti on juulikuus lumi
maas, nagu laulab Jaagup
Kreem. Tegime lumesõda ja
proovisime, kas lumi kannab
- kandis küll. Ööbisime järve
ääres Flatlandsmo kämpingus.
Järgmisel hommikul asusime
Bergeni poole teele. Selleks, et
sinna jõuda, läbisime 40 suuremat ja väiksemat tunnelit.
Norra teed on imetlusväärsed ja neid on rohkem kui
Rootsis ja Soomes. On rajatud
sadu tunneleid ja kõige pikem
neist on 24 km pikkune. Kohati
kulgeb maanteetunneli all veel
teine - raudteetunnel. Ka osa

Juulikuus lumi on maas. Seda küll Vikafjelli mägiteel 950 meetri kõrgusel

tööstushooneid on viidud maa
alla, et säästa ilusat loodust.
Kui siiani räägiti, et norralane sünnib suusad jalas, siis
uuem versioon on, et sünnib
dünamiidi pakike peos, sest
pidevalt on vaja kaljusid õhkida.
Bergenis oli võimalus akvaariumi külastada, jalutada kauni
Bryggeni kaldapealsel ja väisata kuulsat kalaturgu. Ilm
mängis meile järjekordse vingerpussi, nii et Floyeni mäelt
allavaatamine ja ülessõit tuli
ära jätta.
Veidi üle 200 tuhande elanikuga Bergen on suuruselt
Norra teine linn, asub Norra
läänerannikul. Kõige põhjapool-

Sügisel Saue Päevakeskuses
12. septembril kell 17.00 päevakeskuse sünnipäeva tähistamine
◊ Sven Tupitsa fotonäituse
„Imelised naised” avamine
ja kohtumine asjaosalistega.
Muusika ansamblilt Rukkilill.
20. septembril kell 11.00
eakate sünnipäevapidu noortekeskuses
◊ Kutsutud on kõik, kel aastaid 65 või enam ja sünnipäev juulis, augustis või
septembris. Palume registreeruda telefonil 659 5070.
23. septembril kell 18.30 lauluklubi
6. oktoobril tulevad päevakeskusesse hiidlased.
21. oktoobril alates kella 10.00
silmaarst Hindpere Optikast
◊ Silmade kontroll 15 eurot, prillitellijatele 8 eurot. Registreeri-

mine telefonil 5323 2454.

Reisid
17. septembril lodjareis
◊ Väljumine Saue kaubakeskuse eest kell 8.00. Külastame giidita Tartu Ülikooli
botaanikaaeda. Botaanikaaia
külastus tasuta, kasvuhoonete
külastus 3 eurot pensionärile.
Lõuna on soovijatele Sisevete
Saatkonnas. Kell 14.00
jõuame Suursoole ja sealt lodjale. Lodjal pakutakse teed ja
kohvi. Võimalusel läheme jõhvikale. Soojad ja mugavad riided!
Sauele jõuame kella 21 paiku.
27.-28. oktoobril sõidame Lindora laadale
◊ 1. päev, 27. oktoober. Väljasõit Sauelt kell 6.30. Seto
talumuuseum Värskas annab
ülevaate 20. sajandi alguse

4. novembril külastame ERM-i
ja Aura tervisekeskust Tartus
◊ Väljumine Saue Kaubakeskuse eest kell 7.00. Kell
10.00-12.30 ekskursioon
ERM-is. Kell 13.30 lõunatavad soovijad Aura terviseklubis. Lõuna ei ole hinnas.
Aura tervisekeskuses on
meie kasutuses terviseklubi,
saunad ja basseinid.

Seltsingud ja ühingud
◊ 23. septembril seltsingu
Bereginja koosviibimine
◊ 30. septembril seltsingu Tammetõru koosviibimine
◊ 4. oktoobril kell 10.00 Saue
Linna Invaühingu koosolek

Jumalateenistused septembris Saue kirikus
„Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe.
Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!” Matteuse 9:37-38

11. september kell 13

teenib Andrus Vaiklo.

Teenistust juhatab ja jutlustab
Raivo Kaustel. Piibliteksti loeb
Marika Mustassaar. Muusikaga

18. september kell 13

Tarnapovits. Muusikaga teenib
Saue koguduse naisansambel.

Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld. Piibliteksti loeb Maire

Teenistust juhatab ja jutlus-

25. september kell 13

tab Erki Kuld. Piibliteksti loeb
Marika Malein.

Palve- ja osadustund igal
kolmapäeval kell 19.

Mälestame toredat töökaaslast
NIINA KULDMÄE
ja avaldame kaastunnet pojale
perega
Töökaaslased kunagisest
Vabariiklikust STV-st

Tasub teada
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Millest tuleneb erinevus ravimite hindades?
Tulenevalt valikust on võimalik ainuüksi ühe ravimi pealt
säästa kümneid eurosid aastas.

Soodsam hind ei tähenda
kehvemat ravimit

Keili Kõlves
Haigekassa ravimite ja
meditsiiniseadmete talituse
juht
Sama toimeainega ja samal
kujul (tabletid, siirup vm) ravimeid on Eestis müügil erinevatelt ravimitootjatelt. Seejuures
vastavad need kõik toime,
ohutuse ja kvaliteedi osas
ühesugustele nõuetele. Erinevus patsiendi jaoks seisneb
peamiselt hinnas. Üldistatult
võib öelda, et eelkõige kulgeb
hinnaerinevus originaalravimite
ja geneeriliste ravimite vahel.

Originaalravim tähendab, et
ravimitootja on toonud turule
uudse ravimi, kus toimeaine
või manustamisviis on senisest
erineva mõjuga. Geneerilised
ravimid on originaali koopiad,
millel on tõendatult sama toime
ja ohutus.
Et uudse ravimi müügiloa
saamisele eelneb pikk ja kulukas kliiniliste uuringute periood,
on originaali omanikul mõne
aasta vältel ainuõigus ravimit
toota ja müüa. Seda nimetatakse patendiajaks, mille jooksul on võimalik teenida tagasi
ravimi väljatöötamiseks kulunud
investeeringud ja säilitada huvi
edasiseks arendustegevuseks.
Geneeriliste ravimite tootjad
saavad alustada ravimi tootmist
ja turustamist pärast ravimi
patendiaja lõppu, ilma et peaks
kordama algselt tehtud uurin-

guid. Nii on justkui pool teed
käidud ja sellest tulenevalt
saab ravimit turustada madalama hinnaga.
Küll aga peab iga geneeriline ravim läbima testid, millega saab tõendatud originaalile sarnane ravitoime ja ohutus
inimestele. Konkurentide turule
saabudes võib juhtuda, et ka
originaali tootja langetab ravimi
hinna geneeriliste preparaatidega samale tasemele.
Erinevus ravimi hinnas kujuneb ostja jaoks ravimifirmade
kehtestatud hinnast. Haigekassa hüvitab ravimite kulu
kindlustatutele kuni piirihinnani. Kui patsiendile on välja
kirjutatud või ta soovib osta
ravimit, mille hind on piirhinnast kõrgem, tuleb tal kehtiva
piirhinna ja ravimi müügihinna
vahe ise katta. Piirhinnad kehtestatakse sama toimeaine ja
manustamisviisiga ravimite
grupile, mis kantakse soodusravimite loetellu. Loetelu
uuendatakse regulaarselt kord
kvartalis (1. jaanuaril, 1. april-

Aeg on kutsuda korstnapühkija
Annika Koppel
Päästeameti Põhja keskuse
kommunikatsioonijuht
Õige pea on taas käes kütteperiood, kuid suur hulk korstnaid
on veel pühkimata ja küttekollete korrasolek kontrollimata.
Korstnapühkija kutsumiseks
on viimane aeg. Järjekorrad
on sügiseti alati pikad ja regulaarse kütmise ajal on korstnat
pühkida juba hilja.
Kutsetunnistusega korstnapühkija puhastab suitsulõõrid,
soemüüri, korstna ja ahju.
Lisaks küttesüsteemi puhastamisele märkab ta asjatundlik
silm ka puudusi ja juhib pere
tähelepanu võimalikele ohtu-

dele. Tehtud töö kohta väljastab korstnapühkija akti.
Enne kütteperioodi algust ei
pea mitte ainult korstnat pühkima, vaid kogu küttesüsteem
tuleb kriitilise pilguga üle vaadata - ega kuskilt suitsu sisse
ei aja, et lõõrides, pliitides, soemüürides, ahjudes ega korstnates ei ole pragusid. Samuti
tuleb kontrollida ega korsten
pole pigitunud, kas tahmaluugid
on kindlalt kinni jms.
Tasub meeles hoida, et
korstnat ja lõõre tuleb pühkida
igal aastal vähemalt korra, tihedama kasutamise korral aga
tihemini. Eramus tohib korstnat ise puhastada, kuid üks
kord viie aasta jooksul tuleb

kutsuda kutsetunnistusega
korstnapühkija. Ridaelamus ja
korteris peab tööd tegema igal
aastal kutseline korstnapühkija.
Möödunud aastal tuli paljudele eramajade omanikele
üllatusena, et neil peab olema
kodus korstnapühkimise akt,
mis näitab, et kutseline korstnapühkija on viimase viie aasta
jooksul küttesüsteemi üle
vaadanud. Kel veel korstnapühkimise akti ei ole, siis sel
aastal tuleb see viga kindlasti
parandada. Kutsetunnistusega korstnapühkijate kontaktid saab pääste infotelefonilt
numbril 1524.
Ohutut
eelseisvat
kütteperioodi!

Harjumaa Ettevõtluspäev 2016
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooliga korraldab 22.
septembril 2016 kell 10.00
Harjumaa ettevõtluspäeva,
kuhu on oodatud osalema
peamiselt need, kel mõttes
ettevõtlusega alustamine.
Ettevõtluspäeva modereerib
Siim Kasari.

Ettevõtluspäeval
◊ Maarika Lukk Tartu Ülikoolist räägib Harjumaa
ettevõtlusest ja majandusest sel aastal valminud

◊
◊

◊

◊
◊

uuringu põhjal;
toimub ärikiirkohting, et
leida kasulikke kontakte;
Kristjan Lepik (tarkinvestor.
ee) loob visiooni, millised
võiksid olla tooted ja teenused tulevikus;
kolm ettevõtjat räägivad loo
sellest, millised on olnud
nende õppetunnid ettevõtlusega alustamisel;
messialal tutvustavad tegemisi
erinevad organisatsioonid;
on võimalik külastada tehnikakõrgkooli erinevaid
laboreid.

Päevakava ja registreerimine:
http://www.heak.ee/harjumaaettevotluspaev-2016.
Osalemine ettevõtluspäeval on tasuta, kuid palume
selleks end registreerida
lehel www.heak.ee hiljemalt
18. septembril.
Ettevõtluspäeva läbiviimist
rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
Lisainfo:
ettevõtluskonsultant
Ille Metsla,
e-posti aadress ille@heak.ee,
tel 5694 2417.

lil, 1. juulil ja 1. oktoobril) ning
samaaegselt võivad muutuda
ka ravimite piirhinnad. Ravim,
mis näiteks juuni lõpus on patsiendile soodsaim, ei pruugi
seda juuli algusest enam olla.
Seega tasub iga ostu juures
küsida apteekrilt nõu soodsaima pakendi kohta.

Küsi apteekrilt soodsaimat
ravimit
Üldjuhul kirjutab arst retseptile
toimeaine nimetuse. Sel juhul
on apteekril kohustus pakkuda
ostjale sobivate ravimite hulgast soodsaimat. Kuigi määratud toimeaine piires erinevate
ravimpreparaatide vahetamine
on üldiselt ohutu, ei saa välistada, et arst peab meditsiinilistel põhjustel retsepti koostama
pakendipõhiselt ehk retseptile
kirjutatakse konkreetse tootja
kindla preparaadi nimetus. Sel
juhul peab arst patsienti teavitama ravimi asendamise võimalusest ja tingimustest. Kui
ravim ei ole asendatav, tuleb
patsienti teavitada asendamise

keelamisest ja selle põhjusest.
Riigiportaalis www.eesti.ee
on igal ühel võimalik hõlpsalt
veenduda, kas retsept kirjutati
välja toimeainepõhiselt ja kas
ostetud ravim kuulus hinnalt
soodsamate hulka. Oma retsepte saab vaadata riigiportaali retseptikeskuses (E-teenused → Kodanikule → Tervis
ja tervisekaitse → Retseptid).
Toimeainepõhiselt koostatud
retseptil on märge “Toimeainepõhine” (Retsepti detailinfo →Andmed arsti juures
→Pakendi kood, nimetus, arv).
Konkreetse pakendi valikul on
näha arsti põhjendus, miks
just selle tootja konkreetne
ravim oli inimesele antud juhul
vajalik (Andmed arsti juures
→Asendamatuse põhjendus).
Juba välja ostetud retseptide
puhul saab vaadata, kas ostetud ravim kuulus soodsamasse
gruppi või oli ruumi kokkuhoiule. Kindlasti tasub igaühel
ka ise ravimite kirjutamise ja
väljastamise protsessis aktiivselt osaleda.

Töö- ja karjäärimess
„Meie inimesed - meie
võimalused!“
27. septembril kell 11.0018.00 toimub Kultuurikatlas (Põhja pst 27a, Tallinn,
http://kultuurikatel.ee) töö- ja
karjäärimess „Meie inimesed
- meie võimalused!“.
Messil osaleb ligi 80 tööandjat riigi- ja erasektorist
Eestist ja mujalt Euroopast.
Lisaks toome messil uudistajateni ka põneva seminariprogrammi, kus keskendume
uudsetele lähenemistele ja paradoksidele tänapäeva tööelus.
◊ Mis ametid jäävad ja mis
kaovad?
◊ Milliste turundusvõtetega
uusi töötajaid leida?
◊ Millistest tööandjatest
saavad „tõmbenumbrid“
ja kes kaotavad lahingu
töötajate pärast?
◊ Mitmekülgsed inimesed
mitmekesistes organisatsioonides.
◊ Kõik võivad valida ettevõtja
tee, eesmärgini jõuavad
üksikud - kas oled väljakutseks valmis?

◊ Kas CV-d võtta jätkuvalt
kui oskusi ja kogemusi
kokkuvõtvat normdokumenti või on see hoopis
võimalus end atraktiivselt
turundada?
◊ Kas noored vajavad eeskujusid või tasub hoopis noori
eeskujuks võtta?
Esinejate nimekiri täieneb.
Hetkel on esinemise kinnitanud soolise võrdõiguslikkuse
ja võrdse kohtlemise volinik
Liisa-Ly Pakosta, personalijuht
Helo Tamme (ISS Eesti AS),
turundaja ja värbamisekspert
Paavo Heil (Brandem Baltic
OÜ), laulja Tanja Mihhailova,
disainer Margus Tammemäe
(Ruutu Kuus OÜ), kunstnik
Kamille Saabre, tööampsude
vahendaja GoWorkABit, ettevõtja ja kalasõber Vladislav
Koržets, Tom Rüütel ja Viktorija Vysockaja.
Mess ja seminar on kõigile
tasuta. Täiendav info Eesti
Töötukassa kodulehel või veebilehel www.toomess.ee.
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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.

Rendi meilt tekstiilipesur! Tee
ise kiirelt ja mugavalt keemiline puhastus tekstiilmööblile
ja auto salongile. Hind vaid
20€/päev! Helista 58194491
või kirjuta info@javent.ee, uuri
lähemalt www.javent.ee.
Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid, jalgrattad,
arvutid jm). Tel 55541036.
Eraauto Hooldus avatud Sauel
Tammetõru 8 E-R kell 9-18. L, P
suletud. Hooldus, rehvide vahetus, diagnostika. Broneering telefonil 53727060 või kohapeal.

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

Pottsepatööd - remont ja ehitus, kogemus 30 aastat. Tel
56651812, ivarkabi@yahoo.com.

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

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

Väikeveod kuni 2,5t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik,
sõnnik, turvas, asfaldipuru,
betoon. Tel 5092936.
Väikeveod kalluriga kuni 8t.
Kohaletoomisega: muld, liiv,
täitepinnas, freesasfalt,
graniitkillustik, betoonisegu,
killustik, kivisüsi. Tel 5015992.

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.
Korstnate ehitamine. 12 aastat
kogemust. Telefon 5188889.
Korstnapühkija teenused,
lõõriuuringud, küttesüsteemid e e k s p e r thinnan g ud.
OÜ Potipoiss 58072581;
info@potipoiss.ee.
Korstnapühkija teenus, kutsetunnistus. Akti väljastamine,
tuleohutusalased konsultatsioonid. Telefon 5040875.

Teated ja reklaam
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Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaatuseta. Telefon 58190200, e-posti aadress
Rain30@hot.ee.
Ostan teie kasutuseta jäänud
sõiduauto. Võib vajada remonti.
Tel 56298239.
Müün
Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt
ja 40L/60L võrgus, puitbrikett,
klotsid 5-30cm võrgus, tulehakatus 40L võrgus ja saepuru.
Tel 5018594, kaminapuu.ee.
Suur valik puitbrikette, hinnad al
128€/tonn, pellet premium 8 ja
6 mm 175€/960kg, kütteklotsid
1,8€/kott, kask, lepp. Vana-Narva
mnt 9 laost müüme ka paki kaupa
al1,4€/10kg, tel 56924924,
6379411, www.leilibrikett.ee.
Müüa toored küttepuud - lepp
33€/ruum, sanglepp 36€/
ruum, kask 39€/ruum. Alates 7 rm transport tasuta. Tel
55518498.
Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja
metsamuld, paekivisõelmed,

freesasfalt, kruus kohaleveoga.
Tel 5079362.
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, pelleteid,
sõelutud kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport Sauele
tasuta. Tel 53593615, www.
keilabrikett.ee.
Müüa küttepuud, hind al 35 €/
ruum. Puud koormasse laotud
ja võrgus. Puitbrikett al 140 €/
tonn. Küttepellet 8 mm 185
€/960kg. Info tel 5011898.
Transport hinna sees.
Muld, liiv, killustik, kruus,
freesasfalt + transport. Tel
53953788.
Kinnisvara
Ostan garaaži, kõik pakkumised
on oodatud! Tel 56641122.
Soovin osta 1-3-toalise korteri
ja garaaži Saue linnas. Võib olla
kehvas seisukorras. Telefon:
56675000, e-post: lavepakk@
gmail.com.
Üürin Sauele korraliku euroremondiga 2-3-toalise korteri.
Telefon 55520120.
Varia
Korraldame väljasõidu Silmufestivalile, mis toimub Narva-Jõesuus 24. septembril kell 10.0017.00. Kohtade täitumisel
toimub väljasõit Saue Kaubanduskeskuse eest 24. septembril kell 8.00. Oma soovist anna
teada telefonidel 56979122 või
5171727. Hind 12-15 eurot.
Oleneb palju inimesi tuleb.
Pakun tööd
Otsime septembrist koduõpetajat Sauele. 1. ja 3. klassi
õpilane vajavad igapäevast abi
õppimisel ja kodutöödel ning
saatmist huviringidesse ja treeningutele. Tööaeg orienteeruvalt
E-R 13.00-19.00. Kasuks tuleb
autojuhiluba ja/või isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
Telefon 5089810 Mari.

elektronposti aadressile
linnavarahaldus@saue.
ee. Infot kandideerimise
kohta saab küsida telefonil 659 6519.
Hansadoor OÜ pakub
tööd KOOSTAJALEPAIGALDAJALE Sauel.
Töö sisu: garaažiuste,
väravate komplekteerimine. Mõnikord ka
paigaldustööd objektil.
Eeldame: mõnel määral metallitöö kogemust
ja B-kat juhilubasid.
Pakume: huvitavat tööd
erinevatel objektidel ja
sõbralikku kollektiivi.
Palume saata tööalane
kogemus ja palgasoov
info@hansadoor.ee või
helistada 508 8245.
Santa Maria maitseainete tehas Sauel võtab
tööle tähtajalisi pakkijaid märtsi lõpuni. Töö
toimub ühes või kahes
vahetuses esmaspäevast reedeni: I vahetus:
7.00-15.30, II vahetus
15.00-23.00. Vajalik on
eesti keele oskus suhtlustasandil, tahe teha
tööd, täpsus ja korrektsus. Huvi korral saada
CV aadressil liina.erit@
paulig.com või täida
ankeet kohapeal. Küsi
lisa telefonil 665 3104.
Otsin tööd
Pikaajalise töökogemusega raamatupidaja otsib
lisatööd väikese või keskmise suurusega ettevõtted ja MTÜ-d. Kodukontoris olemas kõik tööks
vajalik. Hind kokkuleppel.
Tel 5218919.

Saue Linnavarahaldus võtab tööle
elektri-ventilatsiooniinseneri.
CV ja palgasoov saata kirjalikult

Müüa elamu- ja
paariselamukrundid
Saue linna kõrval
viirpuukodu.ee

Müügiinfo
Herkki Suurman 527 2815
Urmas Tehver 513 1410

KUNDALINI JOOGA
KURSUS ALGAJATELE
(vanus vähemalt 16 aastat)
alates 29. septembrist 2016
N kell 17.45-19.30
Saue Saalis (Pärnasalu 31)
Info ja registreerimine:
528 2511 või
evelysokk@gmail.com
www.kundalinijooga.weebly.com
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