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Saue discgolfi
park on avatud
Saue Sõna

S

auelased on taas
ühe võimalus e
võrra rikkamad,
et vaba aega
aktiivselt värskes
õhus veeta. Oktoobri lõpust
on ametlikult avatud 12 rajaga
discgolfi park jaanituleplatsi
ümbritsevas tammikus. Lisaks
on niisama käeharjutamiseks
juba 2014. aastast jaanituleplatsil liivaväljakute lähedal
kaks korvi kasutada olnud.
Pargi ehitust rahastas 50
protsendi ulatuses Saue linn,
teine pool tuli riigieelarvelistest
vahenditest.
Kõige olulisem aga pargi rajamise juures on, et see valmis
suures osas vabatahtlike töö tulemusena, tehnikatki andsid tasuta
kasutada linna ettevõtted.
Mõte Sauele discgolfi rajad
ehitada oli õhus juba 2014.
aastal, räägib ettevõtmise eestvedaja Valdis Toomast, kelle
sõnul takerdus siis hea idee
selle taha, et ei saadud riigiametitest kooskõlastust radu
mõisa pargi serva rajada.
Ettevalmistustööd jaanituleplatsi juurde tammikusse
discgolfi pargi rajamiseks algasid aasta tagasi oktoobri lõpus,
mil mõõdistati mets, kanti kaardile pinnavormid ja suuremad
puud. Kui alusplaan laual, said
paika radade võimalikud asukohad.
Rajad jooksevad suurel
määral tammikus juba olnud
jalakäiguteedel, mille ääred on
nüüd võsast puhtad, kännudki
välja freesitud, nii et ala suuresti parkmetsaga sarnaneb.
Saue discgolfi park on mõel-

Taldrikugolf ehk discgolf
(inglise keeles disc golf )
on mäng, mille eesmärk
on visata lendav ketas võimalikult väheste visetega
spetsiaalsesse korvi. Mängureeglid on üsna sarnased
palligolfi omadega. Discgolfi
mängitakse umbes 40 riigis üle maailma. Spordiala
sünnimaa on Ameerika.
Eestisse jõudis taldrikugolf
2000. aastate alguses.
Saue discgolfi pargi avasid vasakult: eestvedaja Valdis Toomast, linnapea Harry Pajundi, abilinnapea Andres
Kaarmann ja Jaanus Väljamäe klubist Keila Mets

Saue linn tänab
Et Saue discgolfi park valmis, andsid oma panuse
Valdis Toomast, Mati Riimaa, Gert Jugala, Jaanus
Väljamäe, Tammy Markus,
Tiit Einberg, Erik Pirn,
Ilmar Toomingas, Kristjan
Eenok, Stefan Kuld, Kert

Pirn, August Look, Rainer
Roomets, Janar Pajo, Heikki
Tõnisson, Terje Toomingas,
Kelli Kõluvere, Andres Kaarmann, Tõnu Kumari, Virko
Raagmets, Siiri Raagmets,
Signe Laar, Jan Laar ja Erik
Sandla. Suur aitäh teile!

Enne, kui mäng võis alata, läbisid algajad taldrikugolfi kiirkursuse

Nii see mäng käib – tuleb ketas võimalikult väheste visete arvuga
korvi saada. Fotod: Cathy Toomast, Sirje Piirsoo

dud eelkõige harrastajatele,
sest maa-ala suurus seadis
omad piirid - 19 korviga võistlusrada siia ära ei mahtunud.
Et discgolf on Eestis ja maailmas üks kõige kiiremini arenevatest spordialadest, mõlgub
Valdis Toomastil meeltes mõte
Sauelgi discgolfi klubi asutada.
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Mäng on väikese inimese töö
Riho Johanson
Abilinnapea
Nagu öeldakse, mäng on väikese inimese töö ja soov uute
mänguväljakute järele aina
kasvab.
Peame täiskasvanutena
tunnistama, et tänasel päeval
ei piisa lastele enam pelgalt
liivakastist, kus märja liiva
olemasolul liivavorme patsutada. See seab ka suuremad
eesmärgid meile, kes me
laste heaolu eest peame hoolitsema. Selleks, et põnevus
veelgi kasvaks, tuleb lastes
välja tuua julgus, osavus ja ka
füüsiline vastupidavus.
Selliste arutluste käigus
oleme Saue Linnavalitsuses
jõudnud plaanini rajada tammikusse, jaanituleplatsi serva ja
laululava vahetusse lähedusse
madala kõrgusega laste seikluspark. Laste jaoks on tegemist
eelpool mainitud isikuomaduste
arendamiseks väga hea kohaga,
kus kogu tegevus on viidud tavapärasest mänguväljaku keskkon-

Linnavalitsusel on plaan rajada tammikusse, jaanituleplatsi
serva ja laululava vahetusse lähedusse madala kõrgusega laste
seikluspark. Planeeritava seikluspargi ala on lipumastide taga,
orienteeruv suurus 30 x 30 meetrit. Foto: Sirje Piirsoo
nast sisuliselt metsa ehk loodusesse.
Julgen arvata, et on lugejaid,
kelle jaoks ei ole loodusesse
püstitatud seikluspargi teema
päris võõras, kuid Saue linna

piires on tegemist lastele uue
võimalusega vaba aega sisustada ja energiat realiseerida.
Tehnilises mõttes on tegemist
ronimisatraktsioonidega, mis
on spetsiaalsete lahendustega

Analoogne ronimispüramiid tuleb juba novembris Keskuse parki.
Foto: MoTeh OÜ
kinnitatud olemasolevate suuremate puude külge. Eelnevalt
puhastatakse vajalik ala alusvõsast, misläbi saab ka piirkond
korrastatuma ilme.
Kui seikluspargi valmimine on
planeeritud 2017. aasta kevad-

suvesse, siis veel sellel aastal
saab täiendust Saue Keskuse
pargis asuv lastele mõeldud ala.
Novembrikuu jooksul püstitatakse sinna ronimispüramiid, mis
oma suunitluselt on mõeldud
lastele alates 4. eluaastast.

semismustrite loomisest ning
lõpeb oskusega puhata õppeperioodide vahel. Rahvusvahelised võrdlused toovad esile
meie noorte faktiteadmisi, kuid
nende rakendamises ja reaalse
eluga sidustamises oleme tagasihoidlikud.

mitmekülgsemate valikuvõimalustega gümnaasium kodu- või
välismaal või miks mitte ka kutsekool -, olgu põhjalikult läbimõeldud ja kaalutletud valik.
See on see, milleks me
peaks noori ette valmistama,
mitte üritama ära arvata riigieksamite küsimusi-teemasid
ja siis noori selleks treenima.
Usun, et Saue kool väärtuskasvatuse kooli põhimõtete propageerijana sellesse ka vastavalt
oma võimalustele panustab.
Ja lõpetuseks - me ei peaks
üldse muretsema selle pärast,
et noored tahavad minna ja
avastada maailma. Vastupidi,
Eesti noored peaks oluliselt
rohkem maailmas ringi käima
ja õppima ning tulema tagasi
kogemuste ja värskete ideedega. Panustama peaksime
sellesse, et teotahtelised noored tahaksid tagasi tulla Eestisse ja Sauele, kus nad saaks
ennast vabalt teostada ja siia
tulevikus oma kodu luua.

Pingeid tekitav pingerida

Andres Kaarmann
Abilinnapea
Just nii võtaksin ma kokku
just ajakirjanduse aktiivselt
jagatavad koolide iga-aastased
pingeread, mis pannakse kokku
gümnaasiumide riigieksamite
tulemuste põhjal.
See on viimastel aastatel
muutunud juba tavaliseks,
et lisaks õpilastele ootavad
pingsalt eksamite tulemusi nii
koolid kui omavalitsused. Ka
Saue ei ole siin erand ja riigieksamite tulemustest räägitakse
palju. Kui ühelt poolt tuntakse
rõõmu suurepäraste tulemuste
üle matemaatikas, siis teiselt
poolt panevad õlgu kehitama
veidi tagasihoidlikumad numbrid keeltes.
Minu isiklik arvamus on, et
need numbrid ei tohiks meis
tekitada nii palju stressi, kui
seda täna teevad. Teatud järeldusi nendest eksamitulemustest saab teha, kuid kaugeltki
mitte põhjapanevaid. Hariduses
tehtavate otsuste mõju võib

avalduda alles aastate ja aastakümnete pärast ning ei pruugi
olla üldse nii mustvalge nagu
ühe konkreetse aasta eksamite
tulemused.
Loomulikult näitab see
midagi, kui üks kool on kümme
aastat järjest esikümnes, või
siis teistpidi, kui kool ei ole
kunagi 150. kohast kõrgemale
tõusnud. Aga kui ühe kooli
koht tabelis langeb või tõuseb
aastaga 140 kohta, siis mis
järeldusi me selle kooli kohta
saame teha?
Paraku selles gümnaasiumide
võrdlemise ja võistlemise tuhinas
kipuvad tahaplaanile jääma just
põhikoolid, mis on lapse haridusteel kõige määravamad. Ka
Eesti hariduse arengukava ehk
„Haridusstrateegia 2020“ on
ühe kitsaskohana välja toonud,
et ühiskonnas mõistetakse hariduse ja koolide kvaliteeti liiga
riigieksamite tulemuste kesksena. Seesama Eesti hariduse
kõige tähtsam dokument on
esimeseks eesmärgiks seadnud
muutunud õpikäsitluse. See
tähendab, et kogu õppeprotsess
peab toetama õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut ning
arendama õpioskusi, loovust ja
ettevõtlikkust.

Eesti kool rahvusvahelistes
võrdlustes
Meile meeldib ennast võrrelda
teiste maailma riikidega, eriti

kui on midagi positiivset. Ka ajakirjandusele meeldib seda esile
tuua, et just põhikooli lõpus on
meie õpilaste tulemused maailmas esikümne piirimail, vähemalt faktiteadmiste pool.
Kui aga nendest rahvusvahelistest uuringutest ära võtta
kuus-seitse Aasia riiki, kus
lapse täiesti tavaline koolipäev
kestab 8-10 tundi ning kooliaasta on 7-8 nädalat pikem
kui Eestis, siis on meie lapsed
maailma absoluutses tipus.
Kui tihti oleme lasknud eneseuhkust paitada teadmisega,
et meie põhikooli õpilaste teadmised on paremad kui näiteks
Saksamaal või Inglismaal? Või
et meie põhikooli lõpetaja teab
juba teoreeme, mida Norras ja
Austrias õpitakse alles gümnaasiumi lõpus. Võikski jutule
joone alla tõmmata, sest Eesti
haridus on maailmas parimate
hulgas. Aga…
See „aga“ ongi tegelikult
see, mille haridusteadlased on
Eesti haridusstrateegia üheks
prioriteediks tõstnud - muutunud õpikäsitlus. Ehk enne, kui
inimene saaks hakata õppima,
tuleb ta õpetada õppima. Maja
ehitamist tuleb ju ka alustada
vundamendist, mitte ustest või
akendest.
Õppimine ise on juba oskus
omaette. See algab õigest elurütmist, planeerimisoskusest,
jõukohaste rutiinide ja tegut-

Süda jäägu Sauele, aga
maailma uksed olgu valla!
See töö, mida Sauel gümnaasiumis tehakse, on heal tasemel. Pole kahtlustki. Aga mulle
tundub, et põhjendamatult
palju räägime gümnaasiumiastmest, kus õpib umbes 15 protsenti kõigist õpilastest, ning
kahetsusväärselt vähe pöörab
avalikkus tähelepanu põhikoolile, kus tegelikult laotakse vundament edasisele haridusteele.
Nagu ma eelnevalt juba välja
tõin, peab põhikool olema koht,
kus kujunevad hoiakud, õpitakse õppima ja valmistatakse
noored ette tegema valikuid.
Maailm muutub meie ümber
nii kiiresti, et me isegi ei tea,
millised väljakutsed ja valikud
on noorte ees kümne või kahekümne aasta pärast. Mõnekümne aastaga on kadunud
ühed ametid ja täna on populaarsed ametid, millest kümme
aastat tagasi ei osanud keegi
unistadagi.
Põhikoolijärgne edasine haridustee - olgu see siis kodulähedane Saue Gümnaasium, mõni

Politseisündmused

Põhja prefektuur
26. oktoobril teatati, et
Sauel Tammepargi tänaval
asuvast kuurist varastati
haagis ja järelhaagis. Esialgne kahju on 1000 eurot.
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 20.
ok t oobri er akor r alis el
istungil oli päevakorras viis
küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Nõustus Kaitseliidu Keila
malevkonna linnalahingu
õppe läbiviimisega 22.
oktoobril Tule põik 2 ümbruses ning lahingvarustuses
üksuste patrullkorras liikumisega Ladva tänav 1 ja
õppuse ala vahel.
◊ Suunas volikokku otsuse „Teemaa omandamine“ eelnõu.

◊ Tunnistas lihthankel „Saue
lasteaia Midrimaa B-korpuse
uue sõimerühma ehitustööd“
edukaks OÜ Tabasalu Meistrid pakkumuse.
◊ Tunnistas lihthankel „Saue
lasteaia Midrimaa B-korpuse
uue sõimerühma ehitustööd“ edukaks OÜ Tabasalu
Meistrid pakkumuse.

Saue Linnavalitsuse 26.
oktoobri istungil oli päevakorras 16 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Väljastas ehitusloa plasttoodete tehase hoone laien-

damiseks Tule tn 23a ning
kanalisatsioonitorustiku ja
liitumispunkti rajamiseks
Kivipõllu tn 38.
◊ Kinnitas Rauna põik 5
üksikelamu laiendamise projekteerimistingimused.
◊ Luges kolm Saue linna
piirkonna jäätmevaldajat
korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks, kuna nad
ei ela kinnistul ega kasuta
seda.
◊ Lõpetas Saue lasteaia Midrimaa direktori töölepingu
alates 1. novembrist 2016
direktori avalduse ja linnapea ettepaneku alusel ning

◊
◊

◊
◊
◊

määras kuni uue direktori
tööleasumiseni Saue lasteaia Midrimaa direktori
kohusetäitjaks linnavalitsuse
kultuuri-, haridus- ja spordivaldkonna peaspetsialisti
Margit Otsa.
Määras tugiisiku raske puudega lapsele.
Otsustas maksta sotsiaaltranspordi toetust kahele
raske puudega lapse perele.
Kinnitas sõidusoodustuse
taotlusvormi.
Kinnitas Saue Gümnaasiumi
hoolekogu.
Pikendas Saue Noortekeskuse noorsootöötajate,

Saue lasteaia Midrimaa
õpetaja abide ja assistentide puhkuse pikkust alates
1. jaanuarist 2017 seitsme
kalendripäeva võrra (kokku
kuni 42 kalendripäeva).
◊ Lähetas linnapea Harry
Pajundi Saue linna ametliku delegatsiooni koosseisus 12.-13. novembril Lätti
Saue linna sõprusvalda Inčukalns, mis tähistab Vangaži
linna 25. sünnipäeva.
◊ Muutis konkursi „Aasta
tegu“ komisjoni koosseisu,
arvates sellest välja Jan Trei
ja lisades abilinnapea Andres Kaarmanni.

Ülevaade Saue Linnavolikogu istungist
Sirje Piirsoo
Saue Linnavolikogu lähetas
20. oktoobri istungil volikogu
e simehe Valdis Toomasti
Saue linna ametliku dele-

gatsiooni koosseisus 12.-13.
novembril Lätti Saue linna
sõprusvalda Inčukalns, mis
tähistab Vangaži linna 25.
sünnipäeva, kehtestas SaueTallinn bussiliinil 191 ja ron-

gisõidul soodustuste saamise
korra, suunas teisele lugemisele Saue linna Kasesalu tn
1 kinnistu detailplaneeringu
algatamise ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise alga-

tamata jätmise otsuse eelnõu
ning Saue linna 2016. aasta
II lisaeelarve.
Arvestades sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ettepanekut
ja volikogu liikmete tehtud

avaldusi, otsustas linnavalitsus
Saue linna 2016.-2026. aasta
arengukava eelnõu volikogu
menetlusest tagasi võtta, et
seda täiendada.

Saue-Tallinn bussiliinil ja rongisõidul soodustuste saamise kord
Saue Linnavolikogu võttis 20.
oktoobril vastu määruse nr 51
„Bussiliinil Saue-Tallinn ja rongisõidul soodustuste saamise
kord“, mis kehtestab Saue linna
eelarvest hüvitatavate tasuta
sõidu ja soodussõidu tingimused ning korra bussiliinil nr 191
Saue-Tallinn ja rongisõidul.
Määrus jõustus 1. novembr il 2 016 , s e nik e h t in u d
sõidusoodustused jäid kehtima
ka pärast selle jõustumist.

Sõidusoodustuse õigus ja
sõidusoodustuse õigust
tõendavad dokumendid
Bussiliinil 191 on tasuta sõidu
õigus isikustatud ühissõiduki
kaardi või õpilaskaardi alusel koos
isikut tõendava dokumendiga
järgmistel Saue linna elanikel:
◊ õpilased vanuses kuni 19
eluaastat (kaasa arvatud);
◊ eakad alates 63 eluaastast;
◊ osalise töövõimega isikud;
◊ eripensionärid;
◊ keskmise ja raske puudega
16-aastased ja vanemad;
◊ represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud isikud.
Bussiliinil 191 on soodussõidu
õigus isikustatud ühissõiduki
kaardi või üliõpilaskaardi alusel
koos isikut tõendava dokumendiga järgmistel Saue linna elanikel:
◊ paljulapseliste perede vanemad;
◊ üliõpilased vanuses kuni 26
aastat (kaasa arvatud).

Tasuta või soodussõidu õiguse
saamiseks on Saue linna elanikul kohustus igal ühissõidukisse sisenemisel sõit isikustatud ühissõiduki kaardi,
õpilaskaardi või üliõpilaskaardiga valideerida. Tasuta
või soodussõidu õigus kehtib
ainult koos isikut tõendava
dokumendiga.
Elroni teenindatavatel rongiliinidel on tasuta sõidu õigus
õpilastel vanuses kuni 19 aastat (kaasa arvatud), kes õpivad
väljaspool Saue linna asuvas
koolis. Tasuta sõidu õigus kehtib
Elroni sõidukaardi alusel koos
isikut tõendava dokumendiga
ajavahemikul alates 1. september kuni 31. detsember ning
alates 2. jaanuar kuni 31. mai.

Kirjaliku taotluse tasuta
või soodussõidu saamiseks
peavad Saue Linnavalitsusele esitama:
◊ paljulapseliste perede vanemad;
◊ osalise töövõimega isikud;
◊ eripensionärid;
◊ 16-aastased ja vanemad
keskmise ja raske puudega
isikud;
◊ õpilased, kes kasutavad
kooli sõiduks rongi.
Taotluse blankett on saadaval
Saue Linnavalitsuse infoletis
või linna kodulehel www.saue.
ee taotluste vormide all.
Soodussõidu või tasuta sõidu
õigus hakkab kehtima 30 päeva

Mõisted

◊ Saue linna elanik on isik,
kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Saue
linn.
◊ Paljulapseline pere on pere,
kus on vähemalt kolm kuni
18-aastast last ja kõik pere
liikmed elavad rahvastikuregistri andmetel Saue linnas.
◊ Tasuta sõidu õigus on teatava
kategooria sõitjale määruse
alusel kehtestatud korras
antud õigus sõita bussiliinil nr
191 või rongis tasuta. Tasuta
sõidu eest tasub Saue Linna-

valitsus.
◊ Soodussõidu õigus on teatava kategooria sõitjale
määruse alusel kehtestatud
korras antud õigus sõita
ühissõidukis osalise tasu
eest (edaspidi soodussõit).
Soodussõidu eest tasub
Saue Linnavalitsus. Soodustuse suuruse kinnitab Saue
Linnavolikogu eelarve vastuvõtmisel.
◊ Eripensionär on väljateenitud
aastate pensionär või soodustingimustel või ennetähtaegselt
pensionile jäänud vanadus-

jooksul alates ühiskaardi isikustamisest, sõidusoodustuse
taotluse esitamisest või elukoha
registreerimisest Saue linna ja

ühiskaardi isikustamisest.
Saue linna elanike rahvastikuregistrijärgset elukohta
kontrollitakse üks kord kuus.

pensionär, kelle elukoht Eesti
rahvastikuregistri andmetel on
Saue linn.
◊ Õpilane on isik, kelle andmed õppimise kohta on Eesti
Hariduse Infosüsteemis ja
kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Saue
linn.
◊ Üliõpilane on isik, kelle andmed õppimise kohta on Eesti
Hariduse Infosüsteemis ja
kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Saue
linn.

Kui isik registreerib end aadressile, mis ei asu Saue linnas,
muutuvad sõidusoodustused
kehtetuks.

Bussiliinil 191 annab sõidusoodustuse ühiskaart,
elektroonne õpilas- või üliõpilaspilet
Heli Joon
Sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht
1. novembrist 2016 annab Tallinn-Saue bussiliinil 191 Saue
linna pensionärile või osalise
töövõimega isikule tasuta
sõidu õiguse ainult ühiskaart.
Ühiskaardi saab osta Saue
postkontorist ja Saue Maxima
kauplusest. Hind on kaks eurot.
Tasuta sõiduks peab ühiskaart
olema eelnevalt isikustatud.
Isikustamiseks võta kaasa
oma ID-kaart ja ühiskaart

ning tule Saue Linnavalitsusse, Saue Päevakeskusesse
või postkontorisse. Ühiskaarti
saab isikustada ka internetis
aadressil www.pilet.ee.
Isikustatud ühiskaardiga
saavad bussiliinil 191 soodushinnaga sõita ka Saue linnas
elavad kolme- ja enamalapselised vanemad, kellel kehtis
soodussõit enne 1. novembrit.
Saue linnas elavatele õpilastele vanuses kuni 19 aastat (k.a) annab bussiliinil 191
tasuta sõidu õiguse elektroonne õpilaspilet või isikus-

tatud ühiskaart.
Saue linnas elavatele üliõpilastele vanuses kuni 26 eluaastat (k.a) annab bussiliinil
191 soodussõiduõiguse kiibiga
ISIC-kaart või elektroonne
üliõpilaspilet või isikustatud
ühiskaart.
Sõidusoodustuste info ja
kaartide isikustamine Saue
Linnavalitsuses: e-posti aadress
saue@saue.ee, telefonid 679
0180, 679 0174, 679 0176.
Bussiliini191 vedaja Hansabuss AS: E-R 8.00-17.00
(+372) 671 3262.

Alusharidus
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Linnavalitsus tänab Meeri Tamperet panuse
eest Midrimaa lasteaeda
Andres Kaarmann
Abilinnapea
31. oktoobril oli viimane tööpäev Saue lasteaia Midrimaa
direktoril Meeri Tamperel, kes
lahkus ametist omal soovil.
Saue Linnavalitsus tänab
Meerit mõistva ja toimeka
koostöö ning panuse eest
lasteaia arengusse. Nii suure
lasteaia, nagu Midrimaa, juhtimine ei ole kindlasti kerge
ülesanne, kuid Meeri suutis
oma tegevusega tõestada, et
lasteaed ei ole vaid koht, kus
käiakse mängimas või õppimas.
Sageli ei oska me väärtustada

seda, kui suur roll on lasteaial
selles, et meie lastest saaksid
sõbralikud, hoolivad, sallivad ja
ettevõtlikud inimesed.
Täna on linnavalitsusel kõige
olulisem leida lasteaiale uus
direktor, kes jagab meie arusaama väärtuskasvatuse olulisusest ja on täis tahet panustada sellisesse lasteaeda, kus
kollektiiv on motiveeritud ning
esiplaanil on lapse huvid.
Kuni uue direktori leidmiseni täidab Midrimaa direktori
ülesandeid Saue Linnavalitsuse kultuuri-, haridus- ja
spordivaldkonna peaspetsialist
Margit Ots.

Meeri Tampere - fotol koos linnapea Harry Pajundi (vasakul) ja abilinnapea Andres Kaarmanniga - juhtis Saue
lasteaeda Midrimaa aastatel 2014-2016, aitäh talle mõistva ja toimeka koostöö ning panuse eest lasteaia
arengusse. Foto: Sirje Piirsoo

Õpetajad õpivad
Helgi Vaher
Saue lasteaia Midrimaa
õppealajuhataja

Midrimaa õpetajad õpivad, kuidas kasutada robotmesilast Bee-Bot õppetöös. Foto: Andra Salutee

Tänavu kevadel tegi kaks Saue
lasteaia Midrimaa õpetajat pärast
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) koolitusest osavõttu
ettepaneku osaleda HITSA ProgeTiigri projektivoorus ja taotleda
meie lasteaiale sihtotstarbelist
rahastust robootika õpetamise

vahendite soetamiseks.
Juunikuu alguseks oli Midrimaa saanud õpetaja Liisa
Ojapõllu eestvedamisel kirjutatud projektiga rahastuse LEGO
LearnToLearn, LEGO StoryStarter, LEGO WeDO komplektide
ja Bee-Bot robotmesilaste ning
tarkvara soetamiseks.
Õppepäevadel juunis tutvusid meie õpetajad juba MTÜ
Robootika ja RoboMiku kooli-

tajate abil LEGO Education ja
LEGO WeDo võimalustega.
Väikeste robotmesilastega
tegutsemise esimese kogemuse
said nad aga esmaspäeval,
24.oktoobril.
HITSA õppepäeval oli igal
osalejal võimalus õppida kasutama robotmesilast Bee-Bot,
et edaspidi saaks projekti abil
soetatud vahendeid kasutada
õppetegevustes lastega.

Sügisene üllatuspidu Karule
Helgi Vaher
Õpetajate etendus lasteaia
4-5-aastaste laste sügispeol,
18. oktoobril oli üllatuspidu
talveunne minevale Karule,
kelle sõbrad Siil, Rebane,
Jänes ja Orav tõid talle kingitusi, et ta saaks valmistuda

pikaks talveuneks.
Et lapsed võtsid näidendi
väga hästi vastu, otsustasid
õpetajad esineda teistelegi
rühmadele. Nii oligi kordusetendus reedel, 21. oktoobril. Üllatuspidu Karule tulid
vaatama ka 2-4-aastased ja
5-6-aastased lapsed.

Õpetajate näitetrupi etendus
võttis kokku sügisese looduse
tundmaõppimise. Üles astusid
õpetajad Aili Aun, Rita Reiman,
Glooria Sepp, Ulvi Elsting ja
Marju Mägi. Näidendi lavastamisel lõid kaasa muusikaõpetajad Reet Jürgens ja Piret Kuld.
Foto: Helgi Vaher

Konkurss Saue lasteaia Midrimaa direktori ametikoha täitmiseks
Saue Linnavalitsus otsib avaliku konkursi käigus direktorit
Saue lasteaiale Midrimaa.
Saue lasteaed Midrimaa on
koolieelne munitsipaallasteasutus, mis tegutseb koolieelse
lasteasutuse seaduse ja oma
põhimääruse alusel. Lasteasutus asub aadressil Koondise
tänav 24, Saue linn.
Saue lasteaias Midrimaa on
16 rühma. Lasteasutuse järjepideva tegevuse tagamiseks
töötab lasteasutuses 70,2 töötajat, kellest 38 on pedagoogid
ja 32,2 muud töötajad.
Saue lasteaia Midrimaa direktori ülesanne on kindlustada lasteasutuse tulemuslik ja häireteta
töö ning lasteasutuse kodukorra
ja lepingute täitmine, juhtida

õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogilise nõukogu, lasteasutuse hoolekogu, juhtkonna
ja Saue Linnavalitsusega.
Avalikul konkursil valituks
osutunud isikuga sõlmitakse
tähtajatu tööleping Saue lasteaia Midrimaa direktori ametikoha
täitmiseks orienteeruva tööleasumise ajaga 2. jaanuar 2017.
Konkursil kandideerimiseks
peavad isikul olema täidetud
haridusministri 26. augusti
2002. a määruse nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded”
§-s 3 sätestatud koolieelse
lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded:
1. kõrgharidus;
2. pedagoogilised kompetentsid;

3. juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise,
õpikeskkonna kujundamise,
personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas.
Samuti ootame, et kandidaadil
oleks:
1. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
2. eesti keele oskus vähemalt
C1-tasemel;
3. ühe võõrkeele oskus heal
tasemel;
4. vastutustunne, korrektsus ja
täpsus;
5. koostööoskus ja väga hea
suhtlemisoskus;
6. õpi- ja otsustusvõime lisus , analüüsimis - ja

planeerimisvõime.

Konkursil osalemiseks tuleb
kandidaadil esitada:
1. sooviavaldus, mis sisaldab
kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale
asumiseks;
2. elulookirjeldus;
3. k v a li f ik a t s i o o nin õ u e t e
täitmist tõendavate
dokumentide koopiad;
4. essee (soovitavalt kuni
3600 tähemärki koos tühikutega), kus kandidaat
kirjutab väärtuskasvatuse
põhimõtete rakendamisest
koolieelses lasteasutuses.
Dokumendid tuleb esitada
hiljemalt 21. novembril 2016
Saue Linnavalitsusele, saates

need posti teel aadressile Tule
tn 7, 76505 Saue või tuues
eelnimetatud aadressile kohale
(E-N 9-12 ja 13-17) või saates
e-posti teel aadressile saue@
saue.ee.
Täiendavat informatsiooni
Saue lasteaia Midrimaa ja täidetava ametikoha kohta saab
Saue Linnavalitsuse kultuuri-,
haridus- ja spordivaldkonna
peaspetsialist Margit Otsalt
(tel 679 0177, e-posti aadress
margit@saue.ee).
Avalik konkurss korraldatakse vastavalt Saue Linnavalitsuse 12.02.2014 määrusele nr
2 „Saue linna haridusasutuste
direktorite vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava
konkursi läbiviimise kord“.
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Mälumängureid ootavad aasta lõpus ees
kõige tähtsamad sündmused
Voitk, Urmas Oljum, Andres
Allpere ja Paavo Grünberg
(pildil), 10 linna konkurentsis
Türi ja Viljandi järel kolmanda
koha, andes seega üsna korraliku panuse Saue linna edukale
esinemisele üldkokkuvõttes.

tame eelnenut ja heidame pilgu
tulevikuplaanidele.

Eesti Maakilb

Mnemofriik
Saue Mälumänguklubi
juhatus
Aasta lõpp läheneb suure
kiirusega ja saab juba teha
kokkuvõtteid olnust, kuid
mälumängureid ootavad aasta
lõpus ees pigem kõige tähtsamad sündmused. Selgub Saue
linna parim mälumänguvõistkond, gümnaasiumi parim klass
mälumängus ja tulekul on suursarja Eesti Maakilb 2016-2017
esimesed kaks eelvooru.
Tänavuse aasta teine pool
on olnud mälumänguritele
igati edukas, sest juba südasuvel, 2.-3. juulil Eesti linnade
suvemängudel Türil saavutas
Saue linna võistkond, kuhu
kuulusid Ulvi Urgard, Madis

Pronksmedalid riputati sauelastele kaela ka 8. oktoobril Kuusalus toimunud XVI Harjumaa
mälumängumeistrivõistlustel
Mnemofriik.
Harjumaa meistrivõistlustel on Saue mälumängurid
medali võitnud praktiliselt viimasel kümnel aastal järjest,
sealhulgas Tammetark kuuel
korral kuldmedalid. Ainus
tagasilöök oli eelmisel aastal,
kui väga pingelises heitluses
ja tänu lisaküsimustele jäädi
kuuendale kohale.
Tänavu läks jälle kenasti,
sest Saue Sammas koosseisus Ulvi Urgard, Virve Laan,
Andres Allpere ja Kaido Lasn
edenes mängu käigus pidevalt
ning tõusis esimese kolmandiku järgselt 10. kohalt ja teise
kolmandiku 6. kohalt lõpuks

pronksile.
Osales 18 võistkonda 10
omavalitsusest. Võitjaks krooniti
Harku vald Kose valla ees.

Tammekilb 2016

Finišisirgele on jõudnud linna
võistkondlikud esivõistlused
Tammekilb 2016. Praeguseks
on läbi viidud kaks vooru ja
enne otsustavat vooru on tabeliseis selline:
Ettur		
Tammetõru
SG4		
Noortekeskus
Tammetark

29+30=59
22+34=56
24+25=49
23+26=49
0+36=36

Sammas

32+0=32

Et arvesse lähevad iga võistkonna kahe parema vooru punktid, siis tegelikult on parimad
võimalused siiski just neil, kellel on kindlasti arvesseminevas
voorus rohkem punkte saadud
(rasvases kirjas). Kes on ainult
korra mänginud, neil muidugi
eksimisvõimalus puudub.
Saue Tammekilb 2016 kolmas otsustav voor toimub teisipäeval, 15. novembril, algusega
kell 19.00 Saue Gümnaasiumi
klassis 310. Pärast mängu
autasustame parimaid, meenu-

Tegelikult ei lõpe mälumänguhooaeg veel sugugi ära, sest
mõni päev varem, 12. novembril saab avalöögi Saue mälumänguritele palju edu toonud
ülevabariigiline omavalitsuste
vaheline mälumängusari Eesti
Maakilb, mis toimub juba 18.
korda. Kahjuks sellises formaadis tõenäoliselt viimast korda.
Pärast haldusreformi tulevad
teised ajad ja teised võistlused,
kuid vana, parimatel aegadel
70-80 omavalitsust kaasahaaranud ja Saue linnale neli
esikohta toonud võistlus läheb
ilmselt ajalukku.
Eesti Maaakilb 2016-2017
stardib Harju regiooni omavalitsustele Keilas. Teine voor peaks
olema 3. detsembril traditsiooniliselt Saue Kontserdisaalis.
Finaalmängud on juba uue
aasta talvel ja kevadel. Saue
linn astub võistlustulle taas
kolme võistkonnaga: Tammetark, Sammas ja Ettur. Loodame ikka medalikursil püsida.

Discgolfi pargi
avamisvõistlus
Saue Sõna

Pronks Reno
Donaldile
Rene Toome
Treener
Kimura Shukokai karate juunioride meistrivõistlustel 29.
oktoobril Kotkas osales karateklubi Kimura Shukokai seitsme
võistlejaga.
Saue linna esindas Reno
Donald (pildil), kes võitis
pronksmedali 17-aastaste poiste
kumite klassis.
Karateklubi Kimura Shukokai võtab algajaid trenni.
Nii poisse kui tüdrukuid alates 7. eluaastast.
Trennid toimuvad teisipäev
ja neljapäev kell 18.0019.00
Saue Gümnaasiumi spordisaali rõdul.

Võistlusklasside esikolmikud. Foto: Sirje Piirsoo

Kuigi Saue discgolfi pargis on
huvilised mängimas käinud
juba augusti lõpust alates ja
oktoobri algusest läksid pühapäeviti lahti nädalamängud,
kus 23. oktoobril oli väljas
juba 57 mängijat, õnnistas
pargi sisse ametlik avavõistlus
29. oktoobril.
Kuus 4-liikmelist võistkonda läbis pargi 12 rada,
arvestus oli individuaalne kolmes klassis: põhiklass, naised
ja algajad.
Põhiklassis läks esikoht

ümberviskamisele, millest
väljus võitjana Valdis Toomast. Teine oli Kristjan Eenok
ja kolmas August Look.
Naistest tuli esimeseks
Siiri Raagmets, teine oli
Signe Laar ja kolmas Terje
Toomingas.
Algajate seas tõi õnn või
hoopis oskus tehnika teistest kiiremini käppa saada
esikoha Kert Pirnile. Teine
oli Meelis Rõigas ja kolmas
Peedo Kessel.

Usin-TR OÜ tootmistsehh Keilas
otsib oma töökasse kollektiivi järgmise eriala inimesi:
◊ pagar
◊ kondiiter
◊ juurviljatsehhi tööline - töö masinaga, juhendamine kohapeal
◊ valmistoodangu komplekteerija - väljaõpe kohapeal
Lisainfot küsige tel 505 5125 või saatke CV
irina.opmann@usin.ee.

Linnaelu

Priit Norak – Harjumaa
aasta koolitaja
Saue Sõna
2016. aastal pälvisid täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames
tunnustuse seitse Harjumaa
tublimat tegijat järgmistes kategooriates: aasta õppija, aasta
koolitaja, aasta koolitussõbralik
organisatsioon, aasta koolitussõbralik omavalitsus, aasta raamatukogu, aasta õpitegu ja aasta
koolitussõbralik kool.
Tiitli saajad valis Harjumaal
esitatud nominentide seast
välja Harju maavanema moodustatud komisjon, mida juhib
Harjumaa TÕN-i koordinaator
Anne Martin.
Harjumaa aasta koolitaja
tiitli pälvis meie linna noormees Priit Norak, kes lõpetas Saue gümnaasiumi selle
aasta kevadel kuldmedaliga.
Täna õpib Priit TTÜ-s mehhatroonikat ja on Shaperize OÜ
tootmisjuht.
Et see kõik, millega Priit on
tegelenud ja tegeleb, on läbi
aastate olnud silmapaistev,
loodab Saue Sõna avaldada
Priiduga intervjuu lähiajal.
Tänu siinsetele inimestele
või ettevõtetele on TÕN-ilt

Saue Sõna 4. november 2016
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Hääleta, mis on
Saue linna aasta
tegu 2016
Saue Linnavalitsus
Saue linna 2016. aasta teo
tiitlile kandideerib kolm ettevõtmist.
Nüüd on kõigil sauelastel
linna kodulehel (www.saue.ee)
võimalik 4. novembrist kuni 1.
detsembrini hääletada, milline
neist ettevõtmistest väärib
tänavuse aasta teo tiitlit.
Hääletus on ID-kaardi
ja mobiili-ID põhine. Hääle
saab anda vaid ühele kandidaadile. Hääletusest on

õigus osa võtta igal vähemalt
16-aastasel isikul, kelle elukohaks on rahvastikuregistris
märgitud Saue linn. Juhul,
kui teil tekkib hääletusel
tehnilisi probleeme, helistage
ID-kaardi abiliinil 1777.
Võitjat tunnustavad volikogu esimees Valdis Toomast
ja linnapea Harry Pajundi
aastalõpu vastuvõtul 9. detsembril Saue Kontserdisaalis
(kutsetega).

Konkursi „Saue linna aasta tegu 2016” kandidaadid
Priit Noraku leiutatud Ekstruuder V3 töötleb plastmassi jääke
3D-printimiskõlblikuks. Eesti Teaduseagentuuri korraldatud riiklikul õpilasleiutajate konkursil 2015 sai leiutis vanemas vanuserühmas I preemia. Foto: Harju Elu

varemgi Saue linnale tunnustust tulnud. 2013. aastal pälvis
aasta koolitaja tiitli huvikeskuse
huvitegevuse juht Virve Laan.
2014. aastal tuli tunnustus

Paulig Grupile kui aasta kõige
koolitussõbralikumale organisatsioonile.
TÕN, mis kutsuti ellu 1999.
aastal ja mille moto on „Õige

1. Liuvälja rajamine Saue Keskuse parki jaanuaris 2016
2. Keila OTT-i müügipäevad Sauel, esimene neist 5. oktoobril 2016
3. Discgolfi pargi rajamine Saue tammikusse, avamine 29.
oktoobril 2016

aeg on õppida“, oli tänavu Harjumaal ja Tallinnas järjekorras
19. ning kestis 21. oktoobrini.
TÕN-i ajal on fookuses elukes-

tev õppimine ja enesetäiendamine kui isiksuse ja ühiskonna
arengu põhiline eeldus toimetulekuks muutuvas maailmas.

tekitas - kõnelemine tummkaadrite taustal pole ju keelatud!
Viimaseid päevi oli võimalus
kaeda kodu-uurijate loodud
ajamärkamise näitust teisel
korrusel, mis tutvustas esemeid ja funktsioone, mis on
tänasel päeval „üle kolinud“
nutitelefoni. Väljas oli ka ühepäevanäitus Saue ja Saue ümbruse trükistega - raamatute,
postkaartide, käsikirjade ning
ajakirjades ilmunud ajaloohõnguliste artiklitega.
Soovijad said näha seltsingu kroonikat, koduloola-

sed olid valmis jagama infot
kogutud materjalide osas ja
soovitama nii Saue kui erinevate paikkondade koduloolist
kirjandust.
Suur t rõõmu valmistas
vahetu suhtlemine Saue linnaraamatukogu lugejatega, võttes vastu loetut, pikendades
tagastamistähtaegu, otsides
riiuleist soovitud kirjandust ja
laenutades raamatuid. Huvitav, mitu päeva või nädalat
kulub, et raamatute asukoht
riiulitel meelde jääks? See ei
olegi nii lihtne, kui pealtnäha
paistab.

Saue koduloolaste raamatukogupäev
Evelin Povel-Puusepp
Saue Kodu-uurimise Seltsing
22. oktoobri laupäeval ärgates
valitses akna taga just selline
sügishall vaikiv poolhämarus,
millega ei raatsi teki alt välja
pugedagi. Võtaks aga raamatu
ja jääkski... Aga kus sellega, kui
ees ootamas päev täis armsaid
inimesi, huvitavaid kohtumisi,
köitvaid vestlusi ja uusi teadmisigi. Raamatukogus. Koos Saue
koduloolastega.
Päev läbi väldanud koduloopäev pakkus raamatuesitlusi,
vanu filmikaadreid, raamatusoovitusi ja näitusi.
Tänavu on olnud viljakas
paikkonna uute ajalooraamatute aasta. Kevadel jõudsid
kuuajase vahega lugejate lauale
Lembit Teinbasi „Saue. Möödunud aegade kaja“ ja Helle
Koppeli „Vanamõisa vihikud
2“. Uhke on öelda, et mõlemad
autorid on Saue Kodu-uurimise
Seltsingu (SKuS) tegusad liikmed. Neil, kel jäi kevadel raamatuesitlusel käimata, said
võimaluse kohtuda autoritega
koduloopäeval. Ühises vestlusringis kõneldi nii kirjutatud raamatuist kui Saue kandi ajaloost
üldiselt.

Tänavu on olnud viljakas paikkonna uute ajalooraamatute aasta. Kevadel
jõudsid kuuajase vahega lugejate lauale Lembit Teinbasi (paremal) „Saue.
Möödunud aegade kaja“ ja Helle Koppeli (vasakul) „Vanamõisa vihikud
2“. Foto: SKuS

Päeva jooksul toimusid
8-millimeetriste amatöörfilmide seansid. Filme näitas
Ants Vikerpuur, kelle suurepärane operaatoritöö tõi
filmihuvilisteni 1967. aasta
augustitormi Sauel, mõnusa
perepuhkuse Pedassaarel,
1971. aasta tantsupeomustrid ja mõndagi veel. Boonusena kuulusid seansi juurde
filmiaparaadi ülesseadmine,
filmilindi vahelekerimised ja
aparaadi tasane surin. Ning
hulk vahvaid mälestusi, mida
üks või teine kaader vaatajais

Viis bussipeatust saab ootepaviljoni
OÜ Roadser vice alustas
novembri alguses bussiootepaviljonide aluste uuendamist
viies Saue bussipeatuses.
Paviljonide paigaldus jääb
2017. aasta algusesse.
Suunal Sauelt Tallinnasse
käivad tööd Laastu, Tule ja
Pauligi peatuses ning suunal
Tallinnast Sauele: Saue linnavalitsus (pildil) ja Saue peatuses. Foto: Sirje Piirsoo
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Loodusteaduse huviring hoiab ja arendab
laste loomulikku uudishimu ning
taiplikkust
Marco Saluste
Ringijuht, bioloogia
(kõrvalainena füüsika)
bakalaureus
Saue Huvikeskuse loodusteaduse huviring alustas tegevust
koolihoones ka sel sügisel.
Koos käivad algklasside loodushuvilised õpilased, kes tunnevad huvi kõige ümbritseva
vastu.
Ringi tegevuse eesmärk on
hoida ja arendada laste loomulikku uudishimu ning taiplikkust. Õpetame märkama ja
mõistma loodusnähtusi läbi
praktiliste tegevuste, mida
toetavad teooriad. Lisaks
arendame laste vaatlusoskust, süvendame nende kriitilist mõtlemist ja parandame
läbi ühistegevuse koostööoskust.

Loodusteaduse huviringis
saab iga poiss ja tüdruk:
◊ omandada teadmisi ja tunda
tegemislusti;
◊ rühmatöö-ja suhtlemiskogemusi;
◊ otsida ja leida vastuseid
põnevatele küsimustele
meid ümbritseva looduse
kohta;
◊ õppida tundma looduse
toimimise seaduspärasusi;
◊ kuulata infot ja vestelda nii
loodusest kui ka astronoomiast ja tehiskeskkonnast;
◊ teha bioloogia, füüsika, keemia ja geoloogia valdkondade eakohaseid katseid;
◊ meisterdada ise katseseadmeid.
Kui tahad teada, kuidas valmistatakse kompassi või päikesekella või kuidas leida peidetud
aardeid või missugune lind

Elektri ja staatilise elektri katse. Foto: Terje Toomingas

on võimeline lendama järjest
kolm aastat ilma kordagi maandumata või kuidas toodame
koduste vahenditega erinevaid
gaase või mis on elekter, kas

elektrit saab ka kartulist, siis
ootan sind igal esmaspäeval
kell 13.30-14.30 ja (või) 14.30
-16.00 Saue Gümnaasiumi
klassiruumis 203. Ringitasu

on 10 eurot kuus.
Lisainfo: ringijuht Marco
Saluste, bioloogia (kõrvalainena
füüsika) bakalaureus, telefon
5568 8370.

Tegus koolivaheaeg Saue Huvikeskuses
Saue Huvikeskus
Sügisesel koolivaheajal jagus
huvikeskuses tegemisi mitmeks
päevaks.
Teisipäeval oli meil külas
draamateatri butafoor Lea
Ojam, kes õpetas kõiki huvilisi lamenukke valmistama ja
aitas õpilastel omavalmistatud
nukkudega varjuteatri etendusi
korraldada.
Nukud valmisid meie kunstiklassis, kuid etenduseks sobis
hästi koridor, kus pole aknaid.
Õpilased tõid sinna toolid,
õpetajad tõmbasid üles valge
kanga ja panid tööle projektori.
Kui tuled kustusid, oli tõeline
väike teater etenduseks valmis.
Õpilastest moodustatud neli
varjuteatri näitetruppi kandis
ette neli etendust muinasjuttude ainetel. Aplaus esinejatele!
Kolmapäeval külastasime

Draamateatri butafoor Lea Ojam õpetas lamenukke valmistama ja aitas
õpilastel omavalmistatud nukkudega varjuteatri etendusi korraldada

huvikeskuse õpilastega loodusmuuseumi ja tutvusime giidi
juhendamisel lähemalt näitusega „Vaprad ja ilusad. Peaosades samblik ja sammal“.
Õpilased said põhjaliku üle-

aate, kes samblikud ja samblad on ning miks ja milleks nad
kasulikud on. Tutvusime ka
muuseumi püsinäitusega, kus
põnevat vaatamist pakkusid
metsa, mere ja jõgede saalid.

SAVITUBA PEREDELE
JÕULUKERAAMIKA: KÜÜNLAJALAD,
PIPARKOOGIKAUSID, JÕULUEHTED

SAVITUBA PEREDELE

juh. Made Kaares
laupäeviti

5., 12.,19. ja 26. novembril
kell 11.00 - 13.00

Saue Huvikeskuse
kunstiklassis
Saue, Nurmesalu 9
Osalustasu
peredele 1x 12.- eur

Loodusmuuseumis said õpilased põhjaliku ülevaate, kes samblikud ja
samblad on ning miks ja milleks nad kasulikud on. Fotod: Terje Toomingas, Sirje Luberg

27. oktoobrist alates on
Saue Gümnaasiumi fuajees
vaadata huvikeskuse õpilaste

Tule täiskasvanute
tekstiili ja
taaskasutuse kursusele
Ootame uusi liikmeid Saue
Huvikeskuse täiskasvanute
tek s tiili ja t aa ska sutus e
kursusele.
Kursus toimub 9. ja 23.
novembril kell 18-20.30 huvikeskuse kunstiklassis. Ühe
korra tasu on 8 eurot.

Novembri tundides valmivad
tuttidega sisustustekstiilid ja tikitud aplikatsioon rõivale. Juhendaja Eret Kuusk. Info: huvikeskus@saue.ee, tel 523 4339.
Fotol pakutrüki tehnikas valminud trükis. Autor Liia Lumilaid.

maalide ja joonistuste näitus,
sealhulgas halloweeni teemalised koomiksid.

Muusika ja film
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Saaremaa oli taas poistest pungil
Juta Ross
Saue Muusikakooli
viiuliõpetaja
Sügiseti, esimese kooliveerandi lõpus tunneb iga Eestimaa erinevas nurgas viiulit,
tšellot, vioolat või kontrabassi
mängiv poiss ürgset kutset
hakata liikuma Saaremaa
suunas. Põhjus on üleriigiline
poiste keelpillifestival Kuressaares.
Ei olnud midagi uut sellelgi
aastal. Festival sai Laine Sepa
juhtimisel teoks viieteistkümnendat korda 21.-22. oktoobril
Kuressaares.
Saue Muusikakooli viiulipoisid on andunud festivalifännid. Meie kooli on aastate
jooksul esindanud Märt Mägi,
Karl Korts, Henri Korts ja Mait
Pihotalo.
S ellel aa s t al võt sid
auväär s e üle s ande enda
kanda Suzuki meetodil viiulit
õppivad vennad Mirk Silver ja
Narvin Aurelius Kass.
Mirk Silver mängis juba eelmisel aastal, aga viieaastane
Narvin Aurelius esines festivalil esimest korda. Et tunne
oleks tugevam, astusid vennad
üles ansamblina, mille esituses
kõlasid Eva Bogreni „Karjase
laul“ ja traditsionaal „Carolina
quikstep“. Kontsertmeister oli
Sirje Subbe Tamm.
Festivali traditsioon on kinkida kõige nooremale esinejale
käsitööna valmistatud lammas.
Sel korral sai lamba endale
meie 5-aastane Narvin Aurelius.

Üle-eestilisel keelpillifestivalil esindasid Saue linna Mirk Silver ja Narvin
Aurelius Kass. Fotol koos kontsertmeister Sirje Subbe Tammega

Laetud ilusast keelpillimuusikast ja positiivsetest emotsioonidest, ootame järgmisel
sügisel Saaremaalt puhuma
hakkavat festivalituult ja asume
taas teele.

Festivali traditsioon on kinkida kõige
nooremale esinejale käsitööna valmistatud lammas. Sel korral sai
lamba endale meie 5-aastane Narvin Aurelius. Fotod: Juta Ross
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Kõrtsi talu vanuselt teine hoone Saue linnas
Helle Koppel, Evelin PovelPuusepp
Kõrtsi (ka Kõrtsu) talu on ajalooliselt asunud Vanamõisa
mõisa Mäe (nimetatud ka
Käbastemäe) külas Kanamalt
Keilasse viiva hobutee ääres,
praeguste halduspiiride järgi
asub maja Saue linnas Tõkke
tänaval.
Hoone ehitamise aeg pole
täpselt dateeritav. 1922. aastal koostatud hoonete hindamise akti kohaselt on hoone
ehitatud 1820. aastatel. Keila
kirikuõpetaja Carl Georg Ficki
koostatud Keila koguduse

Kõrtsi talu aastal 1912. Liivia Anioni fotokogu, tekst Helle Koppel
(„Vanamõisa vihikud 2“) ja Evelin Povel-Puusepp

liikmete nimekiri aastatest
1833-34 annab kindla teadmise Mäe kõrtso oder Käbas-

Kõrtsi talu aastal 2016. Foto: Peeter Langovits

temäe nimelise vabadikukoha
olemasolust, kus toona elasid
57-aastane Jüri Rentsel ja

endine kõrtsmik, 56-aastane
Karel Krage.
Praegu on Kõrtsi talu Saue

mõisahäärberi järel (ehitatud
1774-1792) üks vanimaid Saue
linnas olevaid hooneid.

need on väga heas korras.
Kui lahkute kodust, ärge
jätke pesumasinat tööle.
◊ Lase spetsialistidel regulaarselt kontrollida veetorustiku, kuumaveeboileri
ja kodumasinate (näiteks
pesumasin, nõudepesumasin) ko rrasolekut.
◊ Puhasta
r e gula a rselt vee
äravoolutorusid ja
-trappe,
et vältida
ummist u s t e
teket.
◊ Enne talve
algust lase
õues ja
mitteköetavates
ruumide s
olevad
torud veest
tühjaks ja
sulge ventiilid, et vältida torude

lõhkikülmumist (näiteks suvilates ja maakodudes).

lustuskattega, et tagada parim
kaitse mistahes kahjujuhtumiks. Kogurisk katab kahju,
mille on põhjustanud äkiline ja
ettenägematu sündmus, kindlustatud on kõik, mis ei ole
kindlustusseltsi tingimustega
välistatud.

Hoia oma kodu külmal ajal
Maria Plees
IIZI Kindlustusmaakler AS-i
turundus- ja müügijuht
Mida külmemaks läheb ilm,
seda olulisemaks muutub
kodudes kütmise teema ja
tubased tegevused. See tähendab, et päevakorda tuleb ka
terve rida erinevaid riske, mille
suhtes tuleb ettevaatlik olla ja
ise kahjusid ennetada. IIZI
kodukindlustuse spetsialistid
annavad nõu.

◊

Külma aja meelespea kodus
◊ Kontrolli üle töökorras suitsuanduri olemasolu.
◊ Ära teosta ise elektritöid.
Väldi vanade juhtmete kokkuliitmist teibiga. Vanad
elektrikilbid ja juhtmed tuleb
vahetada uute vastu: need ei
talu nii palju pinget kui vaja.
Pahatihti põlevad need lihtsalt läbi.
◊ Ahjuküttega korteris või
majas tuleb lõõre puhastada
vähemalt kord aastas enne
kütteperioodi algust. Eramus
võib seda teha ise, rida- või
korterelamus tuleb tellida

◊
◊

◊

◊

teenus spetsialistilt. Samas
on alati mõistlik lasta töö
teha spetsialistil, sest pahatihti jäetakse ikka mingi lõõr
puhastamata või ei tehta
seda korralikult. Kord viie
aasta jooksul peab aga ka
eramus puhastuse tegema
kutsetunnistusega korstnapühkija, kes väljastab selle
kohta akti.
Kontrollida tuleb kütteseadmete üldist seisukorda – et
korstnal ei esine pragusid
või pole sisselangenud telliseid.
Ära suitseta siseruumides.
Küünalt ei as etata
süttimisohtlike esemete
lähedale ja ei jäeta järelevalveta põlema. Hoolikas
tuleb olla lemmikloomadega,
et need küünlaid ümber ei
ajaks.
Lapsed ja elav tuli ei käi
kokku. Tikkude või välgumihkliga mängimisel võib
juhtuda see kõige hullem.
Lülita kodust lahkudes kodumasinad vooluvõrgust välja.
Kui jätad need vooluvõrku,
pead olema veendunud, et

Kodukindlustus aitab hoida su
kodu ja ka kodust vara. Kindlustuse tegemisel soovitame
mõelda koguriskikindlustamisele, mis on kõige laiema kind-

Vanem generatsioon
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Laupäev lodjaga Emajõel
Elina Mägi
Kauaoodatud lodjaretk Emajõel
sai teoks 17.septembril.
Alustuseks külastasime Tartu
Ülikooli botaanikaaeda, mille
rajas 1803 professor Gottfried
Albert Germann, kes oli ka aia
esimene juhataja. Tema pronksbüst ja mälestuskivi asuvad
bastioni ringvallil pärnade all.
Esialgu asus botaanikaaed
praeguses Tiigi tänava pargis.
Käesolevasse paika, kunagise
linnamüüri vallile koliti 1806.
Aed on 3,5 hektari suurune.
Kogudes on 8000 liiki ja sorti
erinevaid taimi, mis on pärit tundrast kuni troopiliste vihmametsadeni. Aed on jagatud erinevateks
osakondadeks: on pojengiaed,
nõmmeaed, ravimtaimede aed,
elulõngaaed, rosaarium jne. Palmihoones, mis on Baltimaade
suurim, kasvab 70 liiki palme.
Vanim ja kõrgeim on 100-aastane
Kanaari datlipalm. Sukulentide
kasvuhoones kasvab ligi 600 liiki.
Huvitavaks teeb botaanikaaia
just maapinna reljeefsus. Palju
on skulptuure, tiigis elutsevad

Kui sauelased olid end lodja Jõmmu lael lambanahkadele sisse seadnud, võis reis Emajõel alata.
Foto: Tiina Univer

kogred ja sulistavad pardid. Erilist huvi pakub albiino part.
Lõunat sõime Sisevete
Saatkonnas Emajõel. Ainulaadne ujuv jõekultuurikeskus
on rajatud Eesti sisevete vanimale, 100 aasta tagasi ehitatud süvenduslaevale Peipsi
1. Lõunaks pakkus veepealne

söögikoht muidugi kalafileed,
aga keele tahtis alla viia noore
koka valmistatud kamavaht.
Suursool Jõmmu pardal
meid juba oodati. Kui olime
laevalaele lambanahkadele end
sisse seadnud, võis reis alata.
Laeva kapten tegi lühiülevaate
lodja ajaloost.

Sügistalvel Saue Päevakeskuses
Päevakeskuses on avatud
näitus „Imelised naised”.
◊ 7. novembril alates 9.00
kutsub OÜ Tervise Tugi
kõiki huvilisi veresooni kontrollima. Eelnev registreerimine tööpäevadel kell 9.0012.00 telefonil 5698 5633.
Protseduur maksab 9 eurot.
Täpsem teave päevakeskuse
kodulehel.
◊ 10. novembril kell 13.00
raamatuklubi.
◊ 11. novembril kell 11.00
POWERSTICK. PowerStick
on komplekt teadmistest ja
abivahendist, mille kasutamine võimaldab igal ajahetkel teie tervist paremaks
muuta. Täpsemalt öeldes
- tegeledes enda kätega,
aktiveerite oma kehas eluenergiat. PowerStick’i esitlustel osalemisega õpite
kiiresti kasutama selle
tervendava vahendi võimalusi ja kogema kaasnevat
mõju organismile. Õpetus
on välja kujunenud 5000
aasta jooksul idamaades
- Hiinas, Tiibetis, Indias
ja teistes oriendimaades,
kus on õpitud tundma
inimese keha nähtamatut
osa. Avastati, et mõjutades
käelabasid, toimub kehas
kõikide organite ja energiate aktiveerumine. Tervise
parendamine on meie enda
kätes! Esitlust viib läbi

◊

◊

◊

◊
◊

◊

Eesti Reiki Kliiniku asutaja
Reiki meister ja psühholoog
Toomas Piik.
15. novembril kell 11.0013.00 eakate sünnipäevapidu Saue Noortekeskuses.
17. novembril kell 14 reisimuljeid Usbekistanist. Juttu räägib
ja pilte näitab Liivi Lents.
17. ja 24. novembril kell
12.00 jätkub reiki grupiteraapia, registreerimine
päevakeskuses.
18. novembril kell 18.30
lauluklubi.
2. detsembril alates kella
10.00 silmaarst Hindpere
Optika. Registreerimine
päevakeskuses või otse
Hindpere Optikas.
14. detsembril kell 14.00
e sinevad Saue Päeva keskuse ringid Põltsamaa hooldekodus. Pärast
kohvilaud.

Seltsingud
◊ 25. novembril kell 16
seltsigu Tammetõru koosviibimine.
◊ 16. detsembril seltsigu
Tammetõru jõulupidu.
SÜGISLAAT
6. novembril kell 9-16
Sauel Pärnasalu põik 11 platsil
Tulge ostma ja kauplema!
Info 5805 0167,
laadakorraldus@gmail.com.

Sarnased laevad seilasid
Eestimaal alates hansaajast
kuni 20. sajandi keskpaigani.
Hiigelaeg jäi 19. sajandisse,
kui Tartu sadamas võis korraga
seismas näha üle 200 lodja.
Jõmmu on puust kaubapurjekas, ehitatud peamiselt
männipuidust, sekka on kasu-

tatud ka tamme. Vette lasti see
2006. aasta 29. aprillil - seega
tähistas veesõiduk sel kevadel
10. sünnipäeva.
Lodi oma lameda põhjaga on
ideaalne laevatamiseks Emajõe
ja Peipsi madalas vees. Moodsa
lisandina on alusel 95 hj diiselmootor. Selle abil me seilasimegi vaikselt Peipsi poole.
Külma peletamiseks pakkus
laevameeskond kuuma kohvi ja
sidruniteed, mida nad keetsid
trümmis suurel puupliidil.
Jõel käis vilgas elu, kalamehi
jagus nii paatidesse kui kaldale.
Lõketel valmistati uhhaad.
Meie tegime Peipsil tagasipöörde ja õige pea randusime
jõe vasakul kaldal. Oli lootus
jõhvikale pääseda, kahjuks jäi
aeg üürikeseks, sest Jõmmul
seisis samal õhtu veel üks reis
ees. Mõni peotäis jõhvikaid
õnnestus siiski korjata.
Tagasitee läks kiiremini.
Tuul oli tagant ja peagi oli meie
lõbus jõeretk lõppenud. Sauele
jõudsime juba õhtuhämaruses jälle uue kogemuse võrra
rikkamana.

Saue Linnavarahaldus otsib gümnaasiumisse
majahoidja-tehnikut. CV saata e-posti aadressile
linnavarahaldus@saue.ee. Infot saab telefonil 6595611
Jumalateenistused
novembris Saue kirikus

Kui ma olen läinud ja teile
aseme valmistanud, tulen
ma jälle tagasi ja võtan teid
enese juurde. Jh 14:3

6. november kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur Utno. Muusikaga
teenib Andrus Vaiklo. Piibliteksti loeb Marika Malein.
13. november kell 13
Isadepäev. Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld.
Piibliteksti loeb Marika Mustasaar.
20. november kell 13
Surnute mälestamise püha.
Teenistust juhatab Erki Kuld.
Muusikaga teenib Saue
koguduse naisansambel.
Piibliteksti loeb Maire Tarnapovits.
27. november kell 13
Esimene advent. Teenistust
juhatab Raivo Kaustel. Muusikaga teenib Saue koguduse
noorte ansambel. Piibliteksti
loeb Piret Kuld.
Palve- ja osadustund igal
kolmapäeval kell 18:00.
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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.
Eriline jõulukink! Oma pildiga
padi, kott, kaelarätik või põll.
Telli www.lipuvabrik.ee/joulud.
Väikeveod kuni 2,5t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik,
sõnnik, turvas, asfaldipuru,
betoon. Tel 5092936.

Liugvärava komplekt avale kuni
4,5m (tsingitud ja värvitud vär

av+vundament+paigaldus+auto
maatika komplekt) hind 1500
eurot. Tõstuks 2,5mx2m 450
eurot. Tel 58958809, info@
finegarden.ee.

eurot, maniküür, pediküür
10-20 eurot. www.nommejuuksur.ee. Pärnu mnt 303, Võsu
bussipeatus. Bussid 10, 27,
33. Telefon 6555327.

Korstnate ehitamine. 12 aastat
kogemust. Telefon 5188889.

Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. 53 529 476
email: ehitus@miltongrupp.ee.

Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud, küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ Potipoiss
58072581; info@potipoiss.ee.
Korstnapühkija teenus, kutsetunnistus. Akti väljastamine,
tuleohutusalased konsultatsioonid. Telefon 5040875.
Eraauto Hooldus avatud Sauel
Tammetõru 8 E-R kell 9-18.
L, P suletud. Hooldus, rehvide
vahetus, diagnostika. Broneering telefonil 53727060 või
kohapeal.
Pottsepatööd - remont ja ehitus, kogemus 30 aastat. Tel
56651812, ivarkabi@yahoo.com.
Haagiste rent Sauel. Hinnad
mõistlikud, haagised korralikud. a-treiler.ee, tel 5640109.
Nõmme juuksuris lõikused
9-12 eurot, geellakk 15-20

Pakume palju erinevaid aknakatteid, hea kvaliteedi ja soodsate hindadega. Helista ja küsi
pakkumist: 56633807, ken@
aknakate.ee. Osta otse tootjalt
AKNAKATE OÜ.
TEOSTAME ERINEVAID EHITUSTÖID. Korterite remont,
san tehnilised ja elektritööd,
põrandate valamine, kipsitööd jne. Küsi pakkumist:
matreveloy@gmail.com, tel
56185050.

Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja lillevaase. Telefon
58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.
Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaatuseta. Telefon 58190200, e-posti aadress
Rain30@hot.ee.

SILVI HEINLOO
Mälestame ja avaldame
kaastunnet omastele.
Spordiklubi Saue Tammed

Avaldame sügavat kaastunnet
Andres Joalale
EMA
surma puhul.
Saue Linnavalitsus
Saue Linnavolikogu

Avaldame sügavat kaastunnet
Toivo Võsule
ARMSA TÜTRE
surma puhul.
Helve, Urmas, Merit ja Kalev

Mälestame endist töötajat
GERTRUD KÜNNAPAST
ja avaldame sügavat kaastunnet
lähedastele.
Saue Linnavalitsus

Vara lahkusid. Mälestus püha
sinust hinge jäi helge ja hea.
Meie mõtetes püsid sa üha,
elad edasi sõprade seas.
Avaldame kaastunnet omastele
GERTRUD KÜNNAPASE
kaotuse puhul.
Sõbrad 2004. a Southwesterni
päevilt

Teated ja reklaam
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Segarühm Saue Simmajad
avaldab sügavat kaastunnet
Toivo Võsule
tütre GERTRUDI
surma puhul.

Meie kaastunne Sulle, Toivo,
kui jätad hüvasti oma tütre
GERTRUD KÜNNAPASEGA.
Saue Lionsklubi

Ostan teie kasutuseta jäänud
sõiduauto. Võib vajada remonti.
Tel 56298239.
S o ovin o s t a õunamahla.
Lembe, telefon 53429357.

8 ja 6 mm 175/960kg, kütteklotsid 1,8€/kott, lepp 2,7€/
kott, kask 3€/kott. Laos puitbriketi hinnad al 1,4€/10kg. Tel
56 924 924, 6379411, www.
leilibrikett.ee.

Müün

Kinnisvara

Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt
ja 40L/60L võrgus, puitbrikett,
klotsid 5-30cm võrgus, tulehakatus 40L võrgus ja saepuru.
Tel 5018594, kaminapuu.ee.

Ostan garaaži, kõik pakkumised
on oodatud! Tel 56641122.

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.
Müüa mett Sauel 7,5 eurot/kg.
Tellimine e-posti aadressil arusauna@gmail.com; kodulehel
www.facebook.com/arusaunamesindustalu või tel 5186301.
Suur valik puitbrikette, hinnad
al 130€/tonn, pellet premium

Ostan garaaži Saue linnas. Kõik
pakkumised on oodatud! Tel
56675000.

Varia
KUNDALINI JOOGA Sauel
KOLMAPÄEVITI kell 10 ja 19!
Lisaks ka Laagris E 18.30 ja
Keilas N 19.00. Täpsem info
www.simran.ee ja tel 5253753.

Pakun tööd
Pakume tööd puhastusteenindajatele Laagris või Sauel.
Võimalus töötada täis- või
osalise tööajaga. Lisainfo ja
kandideerimine: Personalikeskus, tel. 6139130. ISS Eesti
AS, cv@ee.issworld.com ,
www.iss.ee
Õmblusettevõte Römelis OÜ
asukohaga Keilas võtab tööle
õmblejaid. Kontakttelefon
5741 5444.

Teated ja reklaam
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